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  داء ـــاإله
  

ى ي  إل ـالك الت ي مـ روح ابنت
ق ل ، لتحّلـى عجـا علـادرتنـغ

رحمن ، ان ال ي جن ية  ف راض
  .مرضية ، من دون سقم أو ألم 

  

                  

  سعد



  
  
  
  

ــيت مكنــت الباحــث مــن الوصــول إىل إمتــام          ــة تلــك اجلهــود ومباركــة مســاعيها ال طيب
فمـن دواعـي العرفـان باجلميـل أتقـدم بالشـكر اجلزيـل واالمتنـان الكـبري إىل           . دراسته

أســتاذي ومــالذي الــدكتور املفضــال فــاروق حممــود احلبــوبي علــى جهــوده املبذولــة يف تقــويم    
  .فنعم العامل العامل جزاه اهلل جزاء احملسنني الباحث والبحث على حد سواء ، 

ويطيب يل يف هذا املقـام أيضـاً أن أتقـدم بالشـكر والتقـدير إىل رئـيس قسـم اللغـة           
ــدكتور �عــيم          ــهم ال ــهم أحــداً ، وأخــص بالــذكر من ــة ، وأســاتذته األفاضــل ال أســتثين من العربي

  .سني البدري ، والدكتور ثائر العذاري  ، والدكتور علي حسن عبد احل
ال يفوتين أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إىل األستاذ الـدكتور جعفـر عبـد     كذلك      

واألستاذ  ٠أثناء مدة الدراسة ، وتشجيعه الدائم للباحث  يف  كاظم املياحي ، لرعايته األبوية
وتسـهيله املصـاعب والعقبـات     الدكتور املرحوم جبار ياسر املياح ملواقفه املشرفة مـع الباحـث  

  .اليت واجهت الباحث ، فجزاه الرمحن عين خرياً وأسكنه فسيح جناته إ�ه مسيع الدعاء 
كر مجيــع األصــدقاء األوفيـاء الــذين مــدوا إيل يــد العــون واملســاعدة  شُــوالبـد يل مــن           

ألخ عــالء علــى خمتلــف أشــكاهلا مشــفوعة بالــدعاء للباحــث بــالتوفيق ، وأخــص بالــذكر منــهم ا   
  . النفاخ ، واألخ زيد العزاوي ، واألخ حيدر إمساعيل

وأخرياً ولـيس آخـرا أقـدم خـالص شـكري وامتنـا�ي وعرفـا�ي وتقـديري إىل أمـي            
وزوجــيت وإخــوتي وأخــواتي ملــا قــدموه يل مــن العــون يف إجنــاز البحــث فجــزاهم اهلل عــين خــري    

  .اجلزاء 

  الباحث                                                                

  شكر وتقدير



  احملتـويــات
  
  

  الصفحة  املوضوع

  أ ـ ب  املقدمة
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 المقدمة

أ  

  
  املقدمة

  
اللهــم : الحمــد هللا الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا ،  مشــفوعاً بقولنــا : وأول القــول 

إبـراهيم وآل إبـراهيم ، وبـارك علـى محمـد وآل محمـد كمـا باركـت صلِّ على محمـد وآل محمـد كمـا صـليت علـى 
  .على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 

عنـد علمـين  ، وتحديـد مناحيـه وموضـوعاته بعد ، فهذا البحث هو محاولة السـتقراء الخطـاب النقـدي أما
وقـد ،  الشـريفين الرضـي والمرتضـى –ني ـأعـ –ربي ـبارزين من أعالم األدب والنقد في التـراث األدبـي والنقـدي العـ

  :مـحاور  فـي ثالثة دار البحث
  .معناه المطلق في  القارئإلى  خطاب نقدي موّجه: األول 
  .المبدع ، شاعرًا كان أو ناثرًا  إلى خطاب نقدي موّجه: الثاني 
  .إلى نظرائهما من النقاد  خطاب نقدي موّجه: الثالث 

جمـع مـن األدبـاء والبـاحثين القـدماء والمحـدثين إلـى كثــرة  وقـد رّغبنـي فـي دراسـة هـذا الموضـوع ، إشـارة 
ن الــرجلين ، فارتأيــت أن آخــذ أحــد هــذه المشــتركات وأجعلــه موضــوعاً المشــتركات المعرفيــة واإلبداعيــة بــين هــذي

  .في التراث النقدي العربي  مهمينللدراسة ، ووقع االختيار على نقدهما األدبي ؛ ألنهما من النقاد ال
علــى  همــاوتطبيقات همــاوتقريرات الشــريفين الرضــي والمرتضــى وقــد أقمــت الدراســة علــى أســاس عــرض آراء 
دي ـوتوضيحها لتبيان مالمح وسمات خطابهمـا النقـ، وشرحها ، وتحليلها  ٠واألدبية ، القرآنية  النصوص عدد من

وقــد تطّلــب هــذا األمــر الرجــوع إلــى كتــب النقــد واألدب القديمــة والحديثــة ، والــدواوين الشــعرية ، وغيرهــا مــن  ٠
ات الشـريفين الرضـي والمرتضـى ، الكتب التي احتاج البحث إلى الرجوع إليها ، وكان في مقدمة تلك الكتب مؤلف

  .د من مصادر البحث الرئيسة ـالتي تع
ولم يكن بد من مصاعب أخّصها بالبحث صعوبة الحصـول علـى المصـادر ، والسـيما الـذي يخـّص تـراث   

زمـــن لـــيس بالقصـــير ، وأصـــبحت أشـــبه بالنـــادرة يصـــعب  ذإذ طبعـــت مؤلفاتهمـــا منـــالشـــريفين الرضـــي والمرتضـــى ، 
ئة ال يمكن للبحـث أما ما أعيد طبعه من مؤلفاتهما في الوقت الحاضر ، فهي طبعات تجارية رديالحصول عليها ، 

  .هاأن يعتمد
ـــّم ســـرد للمصـــادر والمراجـــع التـــي       ـــد ، وتعقبهـــا خاتمـــة ، ث تضـــمن البحـــث أربعـــة فصـــول ، يســـبقها تمهي

  .ا، فالخالصة باللغة االنكليزية اعتمده
  : تضّمن أربعة محاورو ) جوانب من سيرة الشريفين ومنزلتهما األدبية ( فقد جاء بعنوان أما التمهيد ،  
  .ترجمة موجزة لحياة الشريفين الرضي والمرتضى :  األول 

  .الذي َكُثر فيه االضطراب  البحث في حقيقة معتقدهما:  الثاني
  .سرد مؤلفاتهما ، مع شرح موجز لكل مؤلف :  الثالث



 المقدمة

ب  

  .ات التي تناولت نقدهما األدبي اسإلقاء الضوء على الدر  :  الرابع
ثالثــة  لــى، وقّســم ع) فين الرضــي والمرتضــى المعيــار النقــدي عنــد الشــري: ( وجــاء الفصــل األول بعنــوان   
  :مباحث 
  .ظام الصوتي ، والصرفي ، والنحوي المعيار اللغوي ، واشتمل على جماليات األداء في الن: األول 
  .االستعارة ، الكناية ، البديع  المجاز ، التشبيه ،: ـلى فـنون البالغة المعيار البالغي ، واشتمل ع: الثاني 
  .فنية ، البناء الفني ، اإليقاع اللغة الفنية ، الصورة ال: المعيار الفني ، واشتمل على : الثالث 

، فقـــــد بـــــّين البحـــــث فيـــــه أهـــــم ) قضـــــايا القـــــرآن الكـــــريم : ( أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني الـــــذي جـــــاء بعنـــــوان   
القرآنيــــة التــــي أثــــارت اهتمــــام الشــــريفين الرضــــي والمرتضــــى ، والتــــي كــــان لهــــا صــــلة بموضــــوع النقــــد  القضــــايا

  : األدبي ، وتم دراسته في أربعة مباحث 
ــــــين البحــــــث أســــــلوب القــــــرآن ، و : األول  ن موافقــــــة القــــــرآن ألســــــاليب العــــــرب ، يالشــــــريف تأكيــــــد فيــــــه قــــــد ب

  .ريم ، التي يثيرها بعض المشككين هما  ُشبه تناقض واختالل الصياغة واألسلوب في القرآن الكوردّ 
  .شريفين في قضية اإلعجاز القرآني إعجاز القرآن ، وقد بين البحث فيه اتجاهات ال: الثاني 

ص القرآنـي ، كونـه عند الشريفين من منظـور تعـدد دالالت الـن هالمحكم والمتشابه ، وقد اهتم البحث في: الثالث 
  .يها الداللة وتتسع التي تتكّثف ف من النصوص العالية ،

فـي هـذا الفـن ، وقـدرتهما علـى قـراءة الـنص القرآنـي علـى  الشـريفينالتأويل ، وبـين البحـث فيـه سـعة علـم : الرابع 
  .فق أصول وقواعد كانا يؤمنان بها أكثر من وجه و 

، وسـعى فيـه البحـث إلـى ) لمواقـف النقديـة والموازنـات األدبيـة ا( ، فقد جـاء بعنـوان  الثالثوأما الفصل   
  : لى أربعة مباحث وموازناتهما األدبية ، وقد قّسم عدراسة بعض مواقف الشريفين الرضي والمرتضى النقدية ، 

تأويــل الشــعر ، وموقــف : لدراســته فــي الشــعر  ةالموقــف مــن الشــعر ، وانتقــى البحــث مــن مواقفهمــا الكثيــر : األول 
  .ن الشعر ، ورواية الشعر وتحقيقه إلسالم ما

عاش الشريفان فـي عصـر  قف الشريفين من أدب المتنبي ، فقدالموقف من المتنبي ، وبين فيه البحث مو : الثاني 
  .احتدمت فيه المعركة النقدية حول شعر المتنبي 

  .ساقها الشريفان نظماً التي  الموقف النقدي المنظوم ، وتعرض فيه البحث إلى بعض اآلراء النقدية: الثالث 
بــين النصــوص األدبيــة ، وعــرض البحــث فيــه لــبعض الموازنــات التــي عقــدها الشــريفان : الموازنــات األدبيــة : الرابــع 

  .الشريفين مشحوناً بتلك الموازناتفقد جاء خطاب 
بالكشـف البحـث فيـه  تماهـ ، فقـد) األدبيـة  تالقضايا النقـدية واالخـتيارا( وأما الفصل الرابع المـوسوم بـ   

:   فــي النقــد العربــي القــديم التــي شــغلت النقــادالقضــايا أهــم مــن موقــف الشــريفين الرضــي والمرتضــى  ن حقيقــةـعــ
، واهـــتم ، والســـرقات الشـــعرية  ) اللفـــظ المعنـــى ، و الطبـــع والصـــنعة ، والقـــديم والمحـــدث ( الثنائيـــات النقديـــة 

    : لى ثالثة مباحث ي االختيارات األدبية ، وقد قسم عف عن رؤيتهما النقديةبالكشف فيه أيضا  البحث
لطبــع فــي قضــايا اللفــظ والمعنــى ، واالشــريفين  راءوآ لمواقــف الثنائيــات النقديــة ، وقــد عــرض البحــث فيــه: األول 

  .والصنعة ، والقديم والمحدث 



 المقدمة

ج  

مـن قضـايا  هـذه القضـية المهمـةقـات الشـريفين فـي وبين البحث فيـه أهميـة آراء وتطبي: السرقات الشعرية : الثاني 
  .النقد العربي القديم 

فـي موضـوع الشـريفين وطريقتهمـا وضـوابطهما ورؤيتهمـا االختيارات األدبية ، ووضـح البحـث فيـه أسـلوب : الثالث 
  .الشعري ، والنثري : االختيارات األدبية ، بنوعيها 

بحسـب  كل فصل واختالف سعتها  وقد كانت الفصول غير مستوية في الطول الختالف طبيعة المادة في
  .، لذا وجب التنويه  خطاب الشريفين النقدي

  .صول إليها وأما الخاتمة فقد اهتمت بسرد أهم النتائج التي استطاع البحث من الو   
ـــــاً عســـــى أن أكـــــون  ـــــه ، فالكمـــــال هللا وحـــــده ،  موفق ـــــن دون ادعـــــائي الكمـــــال في فـــــي مســـــعاي هـــــذا م

ــــا و  ــــ: آخــــر دعوان ــــه الطــــاهرين المينأن الحمــــد هللا رب الع ــــى ســــيد المرســــلين محمــــد وآل  والصــــالة والســــالم عل
           .التوفيق ، إنه لنعم المجيب ، وأسأله 

 



  
  
  
  

  التمهيد
  جوانب من سرية الشريفني ومنزلتهما األدبية

  حلياة الشريفني  ترمجة موجزة: أوالً 
  ــقيدتهما ع: ثانيًا 
  مصنفاتهما : ثالثًا 
   نقدهما األدبيالدراسات التي تناولت : رابعًا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التمهيد

 ١

   حلياة الشريفني الرضي واملرتضى ترمجة موجزة:  أوالً 
– 

هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن 
ه دتمح، ولد ببغداد سنة تسع وخمسين وثالثمائة ، يتحلى مع ) عليهم السالم ( بن الحسين بن علي بن أبي طالب اعلي 

،  نيالطـالبيميـع المحاسـن وافـر ، كـان أبـوه يتـولى نقابـة المنيف بأدب ظاهر ، وفضل باهر ، وحـظ مـن ج الشريف ومفخره
 .)١(ليـه سـنة ثمـانين وثالثمائـةإكلهـا   األعمـالدت هـذه والحكم فيهم أجمعين ، والنظر في المظالم ، والحج بالنـاس ، ثـم رُ 

ه علـى أيـدي وخبر أكثر علوم ومعارف عصره بتتلمذ .)٢(في مدة يسيرة هحفظبعد أن دخل في السن ، فجمع  القرآنتلقن 
ريخ الفكــر العربــي بالفضــل والتقــدم فــي العلــوم تنــوع مــذاهبهم ، والــذين شــهد لهــم تــاخيــرة العلمــاء بــاختالف مشــاربهم و 

عالمـاً  موسـوعياً  ، واسـع االطـالع  لى الشريف الرضي ، ليصبح هـو أيضـاً علم هؤالء األعالم ع وقد انعكس .)٣(والمعارف
التــي عــين فيهــا لطلبتــه ) دار العلــم ( عــة فاضــلة مــن العلمــاء واألدبــاء فــي مدرســته وتتلمــذ علــى يديــه مجمو . ، حــر الفكــر 

 ٤٢٩ت ( الثعـالبي  قـال وكان الشريف الرضي شاعراً مقـدماً  علـى الشـعراء ، مشـهور الشـعر ، .)٤(ليهإجميع ما يحتاجون 
نـه أشـعر قـريش لـم أبعـد إولـو قلـت ...ن من مضى مـنهم ومـن غبـر علـى كثـرة شـعرائهم المفلقـين يهو أشعر الطالبي) : ((هـ 

فــأزعم أنــه مــن الظلــم للشــريف الرضــي أن  أنــاأمــا (( :وعلــق الــدكتور البصــير علــى كــالم الثعــالبي ، فقــال .)٥())عــن الصــدق
فــي طليعــة أنــه كــذلك   وأزعــم... ل أبــي طالــب ، أو شــعراء بنــي هاشــم ، أو شــعراء قــريش آيقتصــر فــي تقديمــه علــى شــعراء 

ن نثـر حمـدت إ () : ( هــ٤٦٧ت ( يقـول البـاخرزي  .)٧(وكان مع تقدمه في فن الشعر نـاثراً  مترسـال ً  .)٦())شعراء العربية 
   .)٨()) ، وقطرات من المزن ترفضّ  ، ورأيت هناك خرزات من العقد تنفضّ  األثرمن 

ســية ملكــات نف كتســابها نشــأ الشــريف الرضــي فــي بيــت ديــن وعلــم وسياســة ، فكــان لهــذه النشــأة أثــر واضــح فــي 
 جـائزة اللة و صـكان عفيفاً  شريف النفس ، عالي الهمة ، ملتزماً  بالدين وقوانينه ، ولم يقبل مـن أحـد   ((وأخالقية رفيعة فــ 

   .)٩())ة ظلف ، وشدّ حتى أنّه ردَّ صالت أبيه وناهيك بذلك من شرف نفس 
وكــان ذا .)١٠(خلفاء بنــي العبــاس،و هتصــل بملــوك بنــي بويــااجتماعيــة وسياســية رفيعة،فقــد  نزلــةوللشــريف الرضــي م

   .)١١( هالذي لقبه به بهاء الدولة بن بوي )نيبالرضي ذو الحس(ب عدة ألقاب أشهرها قّ ولُ  ،في البالطين  حظوة
                                                 

 .  ١٥٥/  ٣: يتيمة الدهر ، الثعالبي : ينظر  )١(
 .  ٢٤٣/  ٢: تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي  )٢(
/ ٤:الغـدير ، الشـيخ األمينـي: الرضي متفـرقين ، وقـد جمعـت بعـض المراجـع بيـنهم ، ينظـر علـى سـبيل المثـال  مشايخرت المصادر ذك  )٣(

محمـد هـادي األمينـي .، والشريف الرضي ،د ٢١ - ١٩: الشريف الرضي ، عزيز السيد جاسم ، واالغتراب في حياة وشعر ١٨٥ـ  ١٨٤
  .  ٣.  ٢/ ٢الغدير للدراسات اإلسالمية ، وشعراء الغدير ، مركز  ٧٦ـ  ٥٧: 
 .  ٢.  ٩: عمدة الطالب ، ابن عنبة : ينظر  )٤( 
  .   ١٥٥/  ٣: يتيمة الدهر  )٥(
 . ٤٤٩: محمد مهدي البصير . في األدب العباسي ، د  )٦(
 ٣١: خـاص الخـاص : وغيـرهم ، ينظـر فيما يقارب اإلعجاز من إيجاز البلغاء وسحرة الكتـاب :وضع الثعالبي بعضاً  من نثره تحت باب )٧(

 . 
 . ٢١١/  ١: دمية القصر ، الباخرزي  )٨(
 .  ٣٣/  ١: شرح نهج البالغة ، ابن أبي الحديد  )٩(
 .  ٣٣/  ١: شرح نهج البالغة : ينظر  )١٠(
 . ٤/  ١٢: البداية والنهاية ، ابن كثير : ينظر  )١١(



  
  الفصل األول 

املعيار النقدي عند الشريفني 
  الرضي واملرتضى

  
  ويـاملعيار اللغ :ث األول ــاملبح

  املعيار البالغي : املبحث الثاني 
  يــاملعيار الفن: املبحث الثالث 

 
  
  
  
  
  
  

  
  



 المبحث األول/ الفصل األول  

 ٠

  املبحث األول 
  املعيار اللغوي

  اليات األداء يف النظام الصوتيمج: أوالً 
ـــــة ت   ـــــة علـــــى اختالفهـــــا ، وهـــــو وســـــيلة مـــــن وســـــائل التواصـــــل الصـــــوت ظـــــاهرة طبيعّي ســـــتعملها الكائنـــــات الحّي

ــــدما تعبّــــر بهــــا عــــن ألمهــــا ، وجوعهــــا  والصــــوت ظــــاهرة مــــن الظــــواهر التــــي يُــــدرك أثرهــــا . )١(وخوفهــــا ، وأحاسيســــهاعن
أصـــــوات يعبّـــــر بهـــــا كـــــل قـــــوم عـــــن ) : ((هــــــ٣٩٢ت (واللغـــــة بحســـــب تعريـــــف ابـــــن جنّـــــي . )٢(دون أْن يـــــدرك كنههـــــا

وهـــــذا التعريـــــف تضـــــّمن معظـــــم الجوانـــــب التـــــي اتفـــــق المحـــــدثون عليهـــــا فـــــي تعريـــــف اللغـــــة ، والتـــــي . )٣())راضـــــهم أغ
  .)٥(، وأّن لكل لغة نظام صوتي خاص بها. )٤(اتصو أّن اللغة أ: أهّمها 

ّن فـإلنقـاد أمـا ا. وقد اهتم النقاد والبالغيون واللغويون القدماء باألصـوات فتناولوهـا بالـدرس والتحليـل والتأصـيل   
ارتبــاط هــذا النظــام بحاســة الســمع ، هــذه الحاســة التــي أوجــدت أرفــع الفنــون ، كالشــعر اهتمــامهم باألصــوات كــان بســبب 

فـي ) هــ٣٨٦ت(على حاسة السمع ، وهو ما أشار إليه الرماني  –أحياناً  –والموسيقى ، كما أّن الصورة القرآنية اعتمدت 
نَ {:  تعالىجمال قوله تفسير  عالقـة بـأمور  –أيضـاً  –، وإّن لهذه الحاسـة  )٦(}ا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدداً َفَضَربـْ

 –ال الحصــر علــى ســبيل المثــال  –ومــن النقــاد الــذين تنــاولوا موضــوع األصــوات . )٧(القــرآن وموســيقاه مأخــرى تتعلــق بــنظ
والجوهر الذي يقوم به التقطيع ، وبه يُوجد التـأليف ، ولـن ،  فظِ والصوت هو آلُة اللَّ : (( الذي قال  )هـ٢٥٥ت(الجاحظ 

الــذي ) هـــ٣٩٢ت(والقاضــي الجرجــاني .  )٨())اللســان لفظــاً وال كالمــاً موزونــاً وال منثـوراً إال بظهــور الصــوتتكـون حركــات 
  .)٩())محلُّ النواظر من األبصار  األسماعوإنما الكالم أصواٌت محلُّها من : (( قال 

أهميـة كبيـرة فـي قـاد الـذين تنـاولوا موضـوع األصـوات الرضـي والمرتضـى ، وقـد أعطيـا هـذا الموضـوع ومن بـين الن  
غلــب علــى بعضــها الطــابع الكالمــي ، فيــه تضــمنتها تصــانيفهم الكثيــرة ، وقــد  همــا النقــدي ، وكــان لهمــا آراء مهمــةخطاب

  -:ويمكن أن توجز أهم تلك اآلراء باآلتي 
  .)١٠(روف المنظومة والمسموعة ، مادة الكالمإّن األصوات المقطَّعة ، والح -
 .)١١(إّن الصوت عرض من األعراض ، ليس بجسم ، وال صفٍة لجسم -

                                                 
 . ١٤٠: حاتم الضامن . فقه اللغة ، د )١(
 .٩: إبراهيم أنيس . األصوات اللغوية ، د: ينظر  )٢(
 .٣٣/ ١: الخصائص ، ابن جني  )٣(
 .١٤٠: فقه اللغة : ينظر  )٤(
 .٦١: علي زوين . د منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،: ينظر  )٥(
 .١١: الكهف  )٦(
 .٣٧١: محمد زغلول سالم . أثر القرآن في تطور النقد العربي ، د: ينظر  )٧(
 .٧٩/  ١: البيان والتبيين ، الجاحظ  )٨(
 .٤١٢: الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي الجرجاني  )٩(
 ٢) : الحدود والحقائق ( ، ورسائل الشريف المرتضى  ١٣١: وضح ، والم٢٩٥/ ٢: ، واألمالي  ٣٠١: تلخيص البيان : ينظر  )١٠(
/٢٨٠. 
 .٤٠٣: ، والملخص في أصول الدين  ١٦٦: نفسه : ينظر  )١١(
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 ١

إّن األصوات هي حروف تقطع باللهوات ، واللهوات والشفتين أو ما يجري مجرى ذلك كأصوات الطيور ، ومـن  -
 . )١(هذا التقطيع يحدث النطق

نها لو بقيت أدركناها مع السـالمة ، وارتفـاع الموانـع ، كمـا يسـتمر إدراكنـا إّن األصوات ال يجوز عليها البقاء ؛ أل -
االسـتمرار لـم يقـع عنـده فهـم الخطـاب ؛ ألنّـا كنّـا نـدرك حـروف الكلمـة مجتمعـة ، لأللوان ، ولو كان ُمْدركاً على 

 .)٢(فال تكون الكلمة بأن تكون داراً ، بأن يكون أولى من رادٍ 

 .)٣(اً ومختلف ، ولم يُقَطع بأّن المختلف يمكن أن يكون متضادإّن األصوات فيها متماثل  -

 .)٤(وحركة) ةهيأ( بنية  إلىإّن األصوات ال تحتاج مع المحل  -

 .)٥(بالبصر كاإلدراكإّن اشتباه األصوات كاشتباه الصور واألشخاص ، واإلدراك بالسمع   -

 .)٦(إّن الجرس يعني الصوت -

، كــأنهم ســموه ) الصُّــَردُ ( لبنيــة الصــوتية ومعنــى الكلمــة ، ككلمــة الــواق ثمــة عالقــة بــين ا –أحيانــاً  –إّن هنــاك  -
 .)٧(بحكاية صوته ، وكذلك األطيط وهو الصوت الذي فيه بعض الحنين ، وأيضاً الحنين والخنين

الغراب ) نغق(و ) نَعق( يكون ناتجاً عن تقارب المعاني ، كـ  -أحياناً  –إّن تقارب األصوات والحروف في اللفظ  -
الفرس ، وهـو ) نـََعب(؛ و ) نَعب: ( ثم صاح قيل  ، فإذا مّدها وحركهاإذا صاح من غير أن يمّد عنقه ويحركها  ،

اق ويكـون لألشـياء اللينـة د، وهما فعالن لألكل إال أّن األول تعمل فيه األش) قضم(و) خضم ( صوته ، وكذلك 
) الخضـم(و ، بمقـاديم األسـنان ويكـون لألشـياء اليابسـة ، والثاني يكون ، وألن فيه استمراراً في التقطيع والرطبة 

  .)٨()القضم(أقوى من 

ولــم يغفــل الشــريفان الرضــي والمرتضــى الجانــب الجمــالي والقيمــة التعبيريــة للنظــام الصــوتي ، أو الخصــائص الذاتيــة 
ــا النقــاد الــذين .حــين تنــتظم فــي ســلك الفــن القــولي  أولألصــوات المجــّردة ،  وا بعــض اآلراء فــي هــذا أبــدكمــا أنهمــا تعقب

  .نقدية هامة  آراءً ، فنثرا في طيات ذاك الموضوع
أصـواتاً مذمومـة وأخـرى محمـودة أّن هنـاك  إلـى، وأشـار الخصـائص الذاتيـة لألصـوات  إلىفقد تعّرض الشريف الرضي 

النبي صـلى قول  لىإمستنداً في ذلك ) اآللة( صوت الجَرس  –عنده  –بطبيعتها ، فمن األصوات المذمومة أو المكروهة 
ا هَ َقًة ِفيْـ ال ًتْصَحَب المالِئَكُة رُفْـ : (( وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  )٩())انِ طَ يْ الجََّرُس ِمْزَماُر الشَّ : (( اهللا عليه وآله وسلم 

   . )١٠())َجَرس

                                                 
 .٢٨٧/ ٢) : الحدود والحقائق( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )١(
 .٤٠٦: ، والملخص في أصول الدين  ٣٠١: تلخيص البيان : ينظر  )٢(
 .٤٠٣: في أصول الدين  الملخص: ينظر  )٣(
 .٤٠٤: نفسه : ينظر  )٤(
 .٢٤٩: االنتصار : ينظر  )٥(
 .٦٣١/ ١: ، واألمالي ٤١٠- ٤٠٩: ، والمجازات النبوية  ٣٢٤: حقائق التأويل : ينظر  )٦(
 .٤٦٢ – ٤٦١/ ١: ، واألمالي  ٣٤٣- ٣٤٢،  ١٦٠: المجازات النبوية ، الشريف الرضي : ينظر  )٧(
 .١١٢ - ١١١/ ٢) : تفسير الخطبة الشقشقية ( ، ورسائل الشريف المرتضى  ٢١٩/ ١: الي األم: ينظر  )٨(
 .٤٠٩: المجازات النبوية  )٩(
 .٤١٠: نفسه  )١٠(
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 ٢

هـا إلي ن أن يصـلأماكن بعيدة ال يمكـ إلىالذي يصل الندي ومن األصوات المحمودة بطبيعتها عنده ، الصوت القوي 
الصوت الضعيف ، يتضح ذلك في بيانه معنى قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم لعبد اهللا بن زيـد األنصـاري ، وقـد رأى 

ــ: (( األذان فــي نومــه  ــِه علــى ِب ــَدى ِمْنــَك َصــْوتَاً  اللٍ أَْلِق ــدّ : (( ، إذ قــال  )١())فإنـَّـُه أَْن صــوتاً منــك ، تشــبيهاً  والمــراد أنّــُه َأَم
  ]الوافر: [ وينقبض ، وعلى ذلك قول الشاعر بالشيء الذي يمتد وينبسط ، وهو بالضد من اليابس الذي يجتمع 

ْو ي َوأَْدُع ُت أَْدِع َدى َفقُْل  إنَّ أَْن
  ج

ْوتٍ    اِدَي َداعِ  لَِص انِ أَْن ُيَن  )٢())َي
  

؛ مطّـــــه وتطويلـــــه  كنايـــــة عـــــن إمكانيـــــة،  أّن الصـــــوت القـــــوي الـــــذي وصـــــفه بالنـــــدي : ويعنـــــي الشـــــريف الرضـــــي 
ـــــدا هـــــو بعـــــد ذهـــــاب الصـــــوت ،  هـــــو أفضـــــل مـــــن الصـــــوت الضـــــعيف الـــــذي وصـــــفه باليـــــابس كنايـــــة عـــــن عـــــدم ألن الّن

البعيــــد وال يخــــتلط عليــــه الكــــالم ، والثــــاني بعكــــس ذلــــك تمامــــاً  إلــــىإمكانيــــة مطّــــه وتطويلــــه ، فــــاألول يمكــــن أن يصــــل 
المحمــــود ، الــــذي أرادوا منــــه أن يكــــون م للصــــوت والرضــــي فــــي هــــذا األمــــر ال يكــــاد يختلــــف مــــع العــــرب فــــي رؤيــــته. 

  ]الطويل: [ شديداً جهيراً ندياً ، يقول الُعجيُر الّسُلوليُّ في شّدة الصوت 
لِّ مَ  َدى ُك َد ِمثْ بِ وقٍ ُثوْ لَ  الَِھِه ِعْن

دُّ  ٌر وُمْمَت  لٌ اقُِمنَ  انِ َنالعَ  َجِھْي
مِّ وْ خُ الصُّ نَّ لََو ا ْلَقَنا َر الصُّ َمْعَن َص  َيْس

  

ي النَّلَ   َدٌم ف رُ  نِ يْ قِ اطِ ُه َق  َخِطي
ْورَ  ْيٌر بَِع رُ اِت الَكَبِص  الِم َخبِْي

ي أْعرَ  ُرْحَن َوفِ ھنَّ فُُطلَ  )٣(رُ واَض
  

لّـة والسـيما الصـوت الضـعيف بأنّـه خِ  إلـىولتصورهم بأّن الصوت الجهيـر والقـوي ، هـو الصـوت الَحَسـن ، نظـروا 
كالشعر والخطابة ، يقول بشار بن برد يهجو أحد الخطباء لضعٍف في صـوته   يها الصوت دوراً كبيراً في الفنون التي يؤدي ف

  ] الطويل: [ 
ِب األيَّ ْن َعَج َت ناطِ َوِم ً اِم أَْن قُْم ا  َق

  

ئِْيلُ الصَّ   َت َض َتفُِخ السََّوأَْن  )٤(ْحرِ وِت ُمْن
  

ظــاهرة التــرخيم ، أســتاذه ابــن جنــي فــي آرائــه التــي تخــص بعــض الظــواهر الصــوتية ، كوتعقــب الشــريف الرضــي 
مدى تأثر الرضي بشخصية ابن جني ، وعلى مدى إعجابه به ، كما يدلنا على نمّو ملكة النقـد (( ُيالحظ من خالل ذلك و 

َوُهـْم َيْصـَطرُِخوَن ِفيَهـا { : تعـالىوكان ذلك في معرض كالمه في تأويل قوله .  )٥())عنده ، واستقالله في الشخصية والفكرة
َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل رَبـََّنا َأْخرِجْ  فقد كان شيخنا أبو الفتح النحـوي عمـل فـي آخـر عمـره  : (( ، إذ قال  )٦(}َنا نـَْعَمْل َصاِلحاً َغيـْ

نَـا {:َ تجاً لقراءة من قـرأ فـي الزخـرف فقال فيه مح... بقراءة الشواذ كتاباً يشتمل على االحتجاج  نَـاَدْوا يَـا َمـاِل لِـيَـْقِض َعَليـْ
يكـون إنمـا ذكـر ذلـك علـى وجـه الحكايـة لكـالم الكفـار وهـم  نيجـوز أ: في ذلـك بالترخيم بعد ذكره وجوهاً  )٧(}... رَبُّكَ 

في أطوار العذاب ؛ ألنهم لشّدة آالمهـم وإطبـاق العـذاب علـيهم قـد ضـعفت قـواهم وخفيـت أصـواتهم وضـعفوا عـن تتمـيم 
جهــد وقــوة  إلــىي ابــن جنــي أّن األصــوات تحتــاج ويعنــ.  )٨())أصــوات مالــك عنــد نــدائهم لــه ضــعف أنفــاس وخفــوت اســم 

مالــك ، إال أّن اســم ، فعنــدما ضــعفت قــوى الكفــار مــن العــذاب األلــيم أخــذوا يقتصــدون بهــا ، ولــذلك لــم يتممــوا إلظهــاره
ه وكــان يغلــو بــ: (( الرضــي لــم يــرتض هــذا الــرأي مــن أســتاذه ، فوّجــه لــه لومــاً قلــيًال ممزوجــاً بالثنــاء الكثيــر ، فقــال الشــريف 

                                                 
 . ٣٩٢: المجازات النبوية  )١(
  .٣٣٨: ، والبيت في ديوان الحطيئة  ٢٩٣: نفسه  )٢(
  .١٢٤- ١٢٣/ ١: البيان والتبيين : ينظر  )٣(
  .، ولم أجد البيت في ديوانه  ١٢٤/ ١:  نفسه: ينظر  )٤(
 .٤٢)) : عباس(( الشريف الرضي  )٥(
 .٣٧: فاطر  )٦(
 . ٧٧: الزخرف  )٧(
 .٣٣١: حقائق التأويل  )٨(
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بــه  أْن يــورد مثــل هــذا الــذي ربمــا خــدش إلــىغامضــاتها والغــوص علــى قراراتهــا ،  إلــىالتغلغــل فــي اســتنباط المعــاني والتــولج 
ذي ال مغمز فيه وال مطعن عليه ، ومع ذلك فهو في هـذا العلـم السـابق المسـوَّم واألول المقـدم والبحـر الجمـوم فضله ، ال

  . )١())والدليل المأموم
ترى شـيخنا : (( اهتمام الشريف الرضي فبحثه مع مجموعة من علماء عصره ، فقال أحدهم جني وأثار رأي ابن 

، واالصـطراخ  }... هـم يصـطرخون و {... فـي صـفة الكفـار المعـذبين فـي نـار جهـنم أبا الفـتح لـم يسـمع قـول اهللا سـبحانه 
جيج والصـراخ الشـديد ال يمكنـه أن بالضـضد ما توهمه من خفوت أصواتهم وانقطاع أنفاسـهم ، ومـن يمكنـه رفـع الصـوت 

  .)٢())حتى ينقص منه ضعفاً وقصوراً وذبوًال وخفوتاً ] ء[اً في الندا اسميتمم 
؟ أال ومــا ينكــر مــن هــذا : (( ابــن جني،فوجــد عنــده جوابــاً حاضــراً إذ قــال  إلــىونقــل الشــريف الرضــي هــذا الــرأي 

ه فضل في جسـومهم وال فـي نفوسـهم حتـى تبـدل جلـودهم وتعـاد ال يبقى مع حد إلىتعلم أّن أهل النار ينتهي بهم العذاب 
َرَهـا لَِيـُذوُقوْا {: فـي كتابـه فقـال  تعـالىالعـذاب علـيهم ، كمـا ذكـر قواهم ليتكـرر  ْلَناُهْم ُجلُـوداً َغيـْ ُكلََّمـا َنِضـَجْت ُجلُـوُدُهْم بَـدَّ

الكالم في حال ذهـاب القـوى وتالشـي النفـوس هذا المعترض من أن يكون ضعفهم عن تتميم ، فما ينكر  )٣(}... اْلَعَذابَ 
  .  )٤())سو ، واصطراخهم وضجيجهم في حال إعادة القوى وتبديل الجلود وهدء النف

الرغم من هذه المناقشة المستفيضـة بينـه وبـين ابـن جنـي ، فـإّن الشـريف الرضـي ال يبـدو مقتنعـاً بمـا ذهـب على و 
فـي هـذه المسـألة ، ويعقـب عليـه بمـا يتضـح أّن لـه رأيـاً مخالفـاً إذ ) ـهـ٢٠٩ت(أسـتاذه ، ولـذلك يـورد رأي أبـي عبيـدة إليه 
ونـادوا يـا مـال {:  تعـالىما روي عن أبي عبيدة أنّه ُسئل عن وجه هذه القراءة ، وهي قوله ومن شجون هذا الكالم : ((قال 
عات الكـالم ومصـارف اللسـان ، أّن التـرخيم مـن اتسـا إلـىبذلك  ئيوم. إّن أهل النار لفي شغل عن الترخيم : ، فقال }...

مــا هــو إنوبعــد فلــيس هــو بــُأّس وال أصــل ، و .ال يكــاد يســتعمل إال عنــد فــراغ البــال وطلــب اإلنســان اإلغــراب فــي الخطــاب 
وُيالحـــظ أّن .  )٥())نّيـــف وفضـــل ، فالخطـــاب األعـــم األكثـــر إنمـــا يجـــب أن يكـــون بـــاألعرف األظهـــر ال األقـــل األغمـــض

  :ابن جني في هذه المسألة ثة أمور في تفنيده لرأي ثال إلىالشريف الرضي استند 
  ) .الترخيم( للوجه الذي ذهب إليه ابن جني في القراءة  –كأبي عبيدة   –تضعيف بعض العلماء القدماء : األول 

ــــاني  ــــرخيم يســــتعمل فــــي إضــــفاء الجمــــال والبالغــــة : الث ــــه مــــن اتســــاعات الكــــالمإّن الت ــــارة ؛ ألّن ــــى العب مصــــارف و ،  عل
أنّـــــه ضـــــرب مـــــن ضـــــروب الرقـــــة فـــــي الكـــــالم واللـــــين فـــــي (( أي . ، يقصـــــده الـــــذي يريـــــد إغرابـــــاً فـــــي الكـــــالم  اللســـــان

ــــــوًال واستحســــــاناً  ...المنطــــــق  ــــــى يلقــــــى الكــــــالم قب ــــــذلك ُيســــــتبعد أن ي )٦())حت ســــــتعمله الكفــــــار المعــــــذبون فــــــي ، ول
  .النار، الشتغالهم بأمور أخرى 

، ولذلك فإّن الخطاب بـالترخيم االسمالكالم أو  إتمامالكالم وإنما األصل هو إّن الترخيم ليس بُأّس أو أصل في : الثالث 
  .فهو األكثر واألعرف واألظهر االسم يكون قليًال غامضاً ، أما الخطاب بإتمام الكالم أو 

  
  

                                                 
 .١٣١: حقائق التأويل )١(
 . ١٣٢- ١٣١: نفسه  )٢(
 . ٥٦: النساء  )٣(
 .٣٣٢: حقائق التأويل  )٤(
 .٢٥٥/  ٣: تخريج األحاديث واآلثار ، الزيلعي : ن القراءة ابن عباس،ينظر وأول من فند هذا الوجه م ، ٣٣٢:نفسه )٥(
 .٦: إبراهيم حسن إبراهيم . الترخيم في العربية ، د )٦(



 المبحث األول/ الفصل األول  

 ٤

  ]المنسرح: [ عندما تعرض لقول البحتري ) هـ٣٧٠ت( ضى اآلمدي ـف المرتـب الشريـوتعق  
ى اَولْ عل ْن َيَتط ِة َم ـُمَطاولَ  ال

  
ُدهْ    ٍة َعَم ْن َملّ ْع ِم ْيِش َتَقْعَق  )١(َع

  

قـال . هي صوت العمـد  هل هي صوت عظام الرجل الُمسن ، أو، و ) تقعقع( يكون مدار هذا التعقب هو لفظة ل  
عظاُمـه ، : ، أي ) مـن ملـة عمـده تقعقـع : ( معنـى : ألنّـه قـال ... ورأيُت اآلمدي قـد أخطـأ فـي معنـى البيـت ((: المرتضى 

أّن َمـْن ) : تقعقـع مـن ملـة عمـده : ( واألمر بخالف ما توهمه ، ومعنى ... يجيء لها صوت إذا قام وقعد من ِكَبرِه وضْعفه 
ـَل ترحُّلُـه وانتقالـه عـن الـدنيا ، وكنـى عـن ذلـك بتقعقـ َمـْن : معـروف للعـرب ، يقولـون الَعمـد ؛ وهـذا مثـل  عتطاَول عمُره تعجَّ

ــع داعــي التفــرق : َمــده ، يريــدون يتقعقــْع عَ يتجّمــع  الــذي االنتقــال  إلــى، وأّن االجتمــاع يعقــب ويــورث مــا يــدعو أّن التجمُّ
هو محاكاة لصوت ، إال أنّه ليس بصوت الرجل الُمسـن علـى مـا توهمـه اآلمـدي ) تقعقع( فبين أّن ،)٢(.))يتقعقع معه الَعَمد

آخر ، وقـد كنـى البحتـري فـي هـذا عـن قـرب  إلىاس من مكان عند ارتحال الن –عمد الخيمة  –، وإنما هو صوت العمد 
والبحتــري اســتقى هــذا المعنــى مــن مثــل عربــي معــروف ، ولــذلك ينتقــد المرتضــى . ارتحــال الرجــل المســن عــن عــالم الــدنيا 

  .)٣(اآلمدي لعدم معرفته بهذا المثل ، أو كان يعرفه وجهل أّن معنى بيت البحتري يطابقه
فـإّن الشـريفين الرضـي والمرتضـى . )٤(خصائصها الطبيعيـة أو السـمعيةعبيرية أحياناً تأتي من وألّن لألصوات قيمة ت  

لشـعر تبعـاً لمـا تتركـه فـي اآلذان مـن أثـر ، اللفظ أو العبارة في النص القرآنـي أو فـي ا –في بعض األحيان  –قد يستعذبان 
: ، فقـال  )٥(}...ُهـْم يـَثْـنُـوَن ُصـُدوَرُهْم لَِيْسـَتْخُفوْا ِمْنـُه َأال ِإنـَّ { : تعـالىفـي قولـه ) يثنـون( فمن ذلك ، استعذب الرضـي لفـظ 

  . )٦())صدورهم ، ولفظ يثنون أعذب استماعاً يثنون صدورهم بمنـزلة يطوون ((
فــي تبيــان عذوبــة  )يطــوون( ، وآخــر مفتــرض ) يثنــون( وُيالحــظ أّن الرضــي اســتعان بالموازنــة بــين اللفــظ األصــيل 

  .أثر السياق أو ما شابه إلىستعذب هذا اللفظ إال لخصائص ذاتية فيه ، إذ لم ُيشر الرضي مسمع األول ، وما ا
  ]الطويل[ ألخيه الرضي في أثناء قصيدة هي  ور أورد الشريف المرتضى أبياتاً ـذا التصـى هـوعل  

الُ الع مَّ َخَي َدمَ األ ِة َبْع  اِمِريَّ
ي ِطالَح وْ  نَ يْ اً ِحُيَحيِّ ةٍ ا بِ َھمُّ  َوْقَف

ذِ وَ  ْد َمقِْي اِمِھمْ ْيَن َق اُس بَِھ َع  الَ النُّ
  

ا جَ    َنَن َنَتَبطَّ ٌن ِم فُ ْياللَّ  ْف  ِل أَْوَط
فُوْ  ا َتَعسَّ اِن ِممَّ ى األَْذَق اَوْوا عل  اَتَھ

ْت أَْي ا أَْرَعَش فُ ـَكَم اِطْيَن َقْرَق  )٧(ِدي الُمَع
  

    
  .)٨())سَمِعهاالقلوب بغير استئذان لُعذوبة مَ  إلىهذه أبياٌت واصلٌة : (( فقال 

    
نـتج مـن تـوافر أصـوات متماثلـة توُيستشف من بعض أحكام الشريف المرتضى النقدية ، أن جمالية النص األدبي يمكن أْن 

  ] الكامل: [ ت البحتري المرتضى بيكما في البيت الواحد من الشعر ، ولذلك يصف ، وفي مسافات متقاربة  فيه

                                                 
  )) . يتطاول(( بدل )) يتجاوز : (( ، وفيه  ٧٣٦/ ٢: البيت في ديوانه  )١(
 .م أجد كالم اآلمدي في الموازنة ، ول ٢٨: الشهاب ، الشريف المرتضى : ، وينظر ٦٢٤/ ١: األمالي  )٢(
 .٦٢٤/ ١: نفسه : ينظر  )٣(
 .٣٥: محمد مفتاح . استراتيجية التناص ، د –تحليل الخطاب الشعري : ينظر  )٤(
 .٥: هود  )٥(
 .١٥٨: تلخيص البيان  )٦(
  )).بَوقْـَفةٍ (( بدل )) بوقَعةْ : (( ، وفيه في البيت الثاني  ١٦/  ٢: األبيات في ديوانه  )٧(
 .١١٤: ال يطيف الخ )٨(



 المبحث األول/ الفصل األول  

 ٥

ُه الشَّ َبنَّ لَ  ُهَه َفإِنَّبِيْ ال َتْطلُ
  

ُة التَّ    ل ُمْزَن أَمُّ ُر التَّ لِ َقَم  )١(أِمْي
  

، وال ُيســـــتبعد أْن يكـــــون ســـــبب إعجـــــاب المرتضـــــى هـــــو تكـــــرار  )٢())بيـــــت معـــــروف بفـــــْرط الحســـــن (( بأنّـــــه   
ــــه رأىالبيــــت ممــــا أحــــدث إ عجــــز المــــيم خمــــس مــــرات فــــي مســــافات متقاربــــة مــــنحــــرف   يقاعــــاً صــــوتياً جمــــيًال ، ولعّل

مجهــــور ال هــــو بالشــــديد وال هــــو بــــالرخو ، بــــل مــــا صــــوت (( رهــــف ، أّن حــــرف المــــيم هــــو بحســــه النقــــدي وذوقــــه الم
ــــاعٍ )٣())يســــمى باألصــــوات المتوســــطة  ــــى إيق ــــوافر عل ــــه يت ــــت جعل ــــي البي .  جميــــلٍ  ، وتكــــرار هــــذا الصــــوت المتوســــط ف

ـــــْت إحصـــــائياً  إلـــــى رَ ِظـــــنُ إذا أمـــــا  ثون مـــــن وفـــــق مـــــا حـــــّدده المحـــــدعلـــــى مجمـــــل حـــــروف ألفـــــاظ بيـــــت البحتـــــري وُحلَِّل
ـــ ـــين األلفـــاظ صـــعبة النطـــق ، و ضـــوابط تمّي ـــز ب ـــي حـــّدوها بأنهـــا التـــي تتركـــب مـــن حـــروف الـــالم ـاأللفـــاظ سهل ة النطـــق الت

ــــاء ، والبــــاء ، وأحــــرف المــــد اشــــتمل فــــي معظــــم ألفاظــــه علــــى لُوِجــــَد أن البيــــت . )٤(، والنــــون ، والمــــيم ، والــــدال ، والت
ذكـــــر التـــــاء رف ـيم ، والنـــــون ذُِكـــــَرْت خمـــــس مـــــرات ، وحـــــســـــهلة النطـــــق ، فحـــــروف الـــــالم ، والمـــــ) أصـــــوات(حـــــروف 

إذن جـــــاءت األصـــــوات فـــــي هـــــذا . رف البـــــاء ذُِكـــــَر مرتـــــان ـحـــــ، وأحـــــرف المـــــّد ذكـــــرت ثـــــالث مـــــرات ، و ســـــت مـــــرات 
أن يشـــتمل البيـــت علـــى انســـجام صـــوتي أســـهم فـــي جمالـــه  إلـــىالبيـــت غنيّـــة ، واأللفـــاظ فيـــه ســـهلة النطـــق ، ممـــا أدى 

ــــه المرتضــــى ب ــــرغم مــــن أنهــــا تضــــمنت أيضــــاً فــــرط الحســــن ، وفضــــله ، فحكــــم علي ــــره فــــي القصــــيدة ، علــــى ال علــــى غي
  .)٥(أبياتاً مليحة ، ورشيقة ، وآخذة بمجامع القلوب

  اليات األداء يف النظام الصريف مج: ثانيًا 
 .نثــراً  أم أكــان هــذا المــؤدى شــعراً يــوّفر النظــام الصــرفي قيمــاً جماليــة وتعبيريــة رفيعــة لــألداء الفنــي للغــة ، ســواء   

من تغيير في البنية يقصده المبدع قصداً لدواع فنيـة  –في ذاتها  –على الكلمة الواحدة وما يطرأ عليها ويعتمد هذا النظام 
  .)٦(في الشعر –مثًال  –ومضمونّية ، وال يكون مفروضاً عليه بسبب بعض القيود والقوانين الفنّية ، كقيد الوزن 

ذا النظام من النص األدبي نصاً قوياً وجميًال ومؤثراً فـي السـامع ، وفـي المقابـل فـإّن د يجعل ُحْسن استعمال هـوق  
  .عكس النتائج التي تتمخض عن االستعمال الحسن له لهذا النظام يعطي  يءاالستعمال الس

ــــت بعــــض الم   ــــاوإذا كان ــــى م ــــد تنبهــــت عل ــــة ق ــــة الحديث ــــاهج النقدي ــــي إضــــفا ن ــــر ف ء القــــوة لهــــذا النظــــام مــــن أث
ة نشـــوء النقــــد وفاعًال ومــــؤثراً فـــي بــــاكور المـــدهش أن نجــــد هـــذا النظــــام حاضـــرًا،فـــإّن مــــن ل علـــى الــــنص األدبي،والجمـــا

فمـــن أقـــدم المحاكمـــات .يـــات التـــي تـــتحكم فـــي الـــنص األدبـــي ويُعـــّد آنـــذاك مـــن األســـاليب والتقناألدبـــي عنـــد العرب،
ـــــي الحكـــــم علـــــى النصـــــو  شـــــعر ي محاكمـــــة النابغـــــة الـــــذبياني هص،النقديـــــة التـــــي اتخـــــذت هـــــذا النظـــــام معيـــــاراً لهـــــا ف

ى ثـــم الخنســـاء ، ورفـــض حســـان هـــذا الحكــــم الخنســـاء وحســـان بـــن ثابـــت ، والتـــي انتهـــت بتفضــــيل األعشـــو األعشـــى 
  ]الطويل: [ مدعياً أنّه أشعر منهما لقوله 

َنلََن رُّ َيْلَمْع اُت الُغ حىبِ  ا الَجَفن  الضُّ
  

ا   َدٍة َدَم ْن َنْج ْرَن ِم َيافُنا َيْقُط  )٧(َوأَْس
  

                                                 
  .١٦٦٣/ ٣: البيت في ديوانه  )١(
 .٤٤/ ٢: األمالي  )٢(
 .٤٤: األصوات اللغوية  )٣(
 .٣٣: إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر ، د: ينظر  )٤(
 .٤٤/ ٢: األمالي : ينظر  )٥(
 .١٦٥: نقد الشعر ، قدامة بن جعفر : ينظر  )٦(
  . ٣٥/ ١: البيت في ديوانه  )٧(
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والسـيوف ، وهـو فـي موضـع فخـر ، وكـاَن عدد الجفان إال أّن النابغة لم يرتِض هذا الشعر من حسان ؛ ألنّه قلل   
أي أّن سـوء . )١()األسـياف(و ) الجفنـات( بـدًال مـن ) السيوف( و ) الجفان : ( أن يقول  –في رأيه  –األحجى واألفضل 

لة بدًال من جمع الكثرة ، وهو في موضع فخر جعل شعره قاصـراً عـن استعمال حسان لصيغ الجموع ، باستعماله جمع الق
  .)٢(مطاولة شعر أقرانه

، ووظّفـه توظيفـاً دقيقـاً إلبـراز وقد تكون النتيجة عكـس النتيجـة السـابقة ، إذا أجـاد المبـدع اسـتعمال هـذا النظـام   
: ذلـك الحطيئـة فـي هجـاء الزبرقـان ، إذ قـال  فـي السـامع ، كمـا فعـل اً وأقوى صورة ، وأكثر تـأثير معاني نّصه بأروع معرض 

  ] البسيط[
لْ لُبْغَيتَِھَكَدِع المَ   ااِرَم ال َتْرَح

  

َت الطَّ   َك أن ْد َفإنَّ ياِعُم الكَ َواقُُع  )٣(اِس
  

وال يســتبعد أن . )٤(والبيــت مــن الهجــاء المقــذع ، والفــائق القــوة فــي التنكيــل بــالمهجو بشــهادة حســان بــن ثابــت  
مطعـم ،   – )مفعـول(صـرفية ، وذلـك بـالتعبير عـن صـيغة قوة هذا البيت ، هو تالعب الحطيئة بالصـيغ اليكون من أسباب 

المبالغـة الشـديدة فـي يفيـد ) المفعـول( عـن ) الفاعـل ( ؛ ألّن التعبير بصـيغة  -طاعم ، كاسي  – )فاعل(بصيغة  -مكسو 
  .المرتضى تحقيق المعنى ، كما سيتضح ذلك جلياً في خطاب الشريفين الرضي و 

مــــن جهــــة االخــــتالف واالتفــــاق فــــي الشــــعر والنثــــر تنــــاول صــــيغ األلفــــاظ ) هـــــ٦٣٧ت( وقــــد عــــدَّ ابــــن األثيــــر   
فــــي ( ، أحــــد مكونــــات الصــــنعة الفنيــــة ، إال أّن النقــــاد والبالغيــــين لــــم يعرفــــوه حــــّق المعرفــــة ، فقــــال قــــال تحــــت عنــــوان

ـــــ):((اخــــتالف صــــيغ األلفــــاظ واتفاقهــــا ــــة شــــريفة وهــــو مــــن هــــذه الصــــناعة بمن ــــة ومكان ــــة زلة علي ، وجــــل األلفــــاظ اللفظي
، فمــــا وجــــدت مــــن مــــدعي الفصــــاحة ، وفاوضــــتهم وفاوضــــوني ، وســــألتهم وســــألوني منوطــــة بــــه ، ولقــــد لقيــــت جماعــــة 
أمــــا اخــــتالف صــــيغ : (( ، ثــــم قــــال موضــــحاً هــــذه الصــــناعة  )٥())كمــــا ينبغــــي   عضــــأحــــداً مــــنهم تــــيقن معرفــــة هــــذا المو 

وزن آخــــر ، وإْن كانــــت اللفظــــة  إلــــىهيئــــة ، كنقلهــــا مــــثًال مــــن وزن مــــن األوزان  إلــــىمــــن هيئــــة  إذا نقلــــتاأللفــــاظ فإنّهــــا 
، أو كنقلــــه مــــن الماضــــي االســــمصــــيغة  إلــــىصــــيغة الفعــــل ، أو مــــن الفعــــل  إلــــى االســــمواحــــدة ، أو كنقلهــــا مــــن صــــيغة 

النســــب أو غيــــر  إلــــىأو  الجمــــع إلــــىالتثنيــــة أو  إلــــىالماضــــي ، أو مــــن الواحــــد  إلــــىأو مــــن المســــتقبل المســــتقبل  إلــــى
  .)٦())ذلك ؛ انتقل قبحاً فصار حسناً ، وحسناً صار قبحاً 

مــا لهــذا النظــام مــن تــأثير واضــح وفاعــل فــي تقويــة  –قبــل ابــن األثيــر  –وقــد أدرك الشــريفان الرضــي والمرتضــى   
القرآنيـة والنبويـة ، للنصوص النصوص األدبية من جهة المعنى ، فضًال عن إعطائها القيمة الجمالية ، وذلك عند تحليلهما 

  .النصوص الشعرية والنثرية وبعض 

                                                 
، والبديع في  ٧٦: ، والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، المرزباني  ٢٥٢- ٢٥١/ ٩: الفرج األصفهاني  أبواألغاني ، : نظر ي )١(

 .١٤٦: نقد الشعر ، أسامة بن منقذ
 ٢: جعفر الطوسي أبو  التبيان في تفسير القرآن ،: يرى بعض العلماء أّن حسان لم ُيخطئ ، وإنّما الخطأ كان في نقد النابغة ، ينظر  )٢(
، والبرهان في علوم القرآن  ٢٣٨/ ١: ، وتفسير البحر المحيط  ٦/٣٩٤،  ٧٨/ ٣: ، ومجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرسي  ١٧٥/

 .٣٥٧/ ٣: ، الزركشي 
  . ٥٠: ديوانه  )٣(
 .،١٦٦/ ١: ينظر طبقات فحول الشعراء ، ابن سالم الجمحي  )٤(
 .٢٧٤/ ١: ن األثير المثل السائر ، اب )٥(
 .٢٧٤/ ١: نفسه  )٦(
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قـــال .  )١(}فَـُهـــَو ِفـــي ِعيَشـــٍة رَّاِضـــَيٍة {:  تعـــالىفـــي قولـــه ) الفاعـــل ( بصـــيغة ) المفعـــول( ففـــي التعبيـــر عـــن صـــيغة   
شــعٌر شــاعٌر ،  :ولكــن المعنــى خــرج علــى مخــرج قــولهم . فــي عيشــة مرضــيَّة : وكــان الوجــه أْن يُقــال : (( الشــريف الرضــي 

، وُسـهر فـي ذلـك الليـل ، فكأنمـا وصـفا بمـا يكـون فيهمـا ، ال بمـا يكـون منهمـا ، إذا ُشـعر فـي ذلـك الشـعر . وليٌل سـاهٌر 
وألجـل .)٢())راضـية : فيقـال . يرضى اإلنسان فيها َحاَلُه جاز أْن توصف هي بالرضا فَـَباَن أنَّ تلك العيشة لما كانت بحيث 

  ]المتقارب: [ هو قول أوس بن َحَجر ، من الشعر الجاهلي  مثالٍ يأتي ب أن يدّعم الرضي رأيه
ٍة ى لَيلَ ِدلَْت َعل اِھَرهْ ُج  َس

  

ْرٍج  ْحراءَ بَِص   ىَش اظرِ  إل  )٣(هْ َن
  

وُيالحـظ مـن كـالم الرضـي أّن . )٤())أنها لهـا الصفة َوَصَف الليلة بصفة الساهر فيها ، وظاهُر : (( ثم يعقبه بقوله   
قد أكد المعنى المراد إيصاله وأظهره بأقوى صـورة وأجمـل ) المفعول(عن ) الفاعل(أي بـ )  مرضّية(عن ) راضية( التعبير بـ 

  .تعبير ، وأعطى صفة المبالغة الشديدة في الرضى
األســرار البديعــة يكــون الرضــي أكثــر وضــوحاً فــي تبيــان )٥(}ُخِلــَق ِمــن مَّــاء َداِفــٍق { : تعــالىوله ـن قـــعــي كالمــه ـوفــ  

فـي بعـض المعـاني التـي تحتـاج ) المفعول(عن ) الفاعل( لتعبير القرآني حينما يصّرح بأّن قّوة المعنى تتوافر بالتعبير بصيغةل
: ولكنّـه خـرج علـى مثـل قـولهم .وحقيقة هذا الماء أنّه مدفوق ال دافـق : (( مثل هذا التغاير الصيغي ، وذلك إذ يقول  إلى

أن يخــرج منــه اإلنســان  إلــىوجــه آخــر ، وهــو أّن هــذا المــاء لمــا كــان فــي العاقبــة يــؤول وعنــدي  ...ســٌر كــاتم ، وليــل نــائم 
، والقــادر المميــز ، جــاز أن يـَْقــوى أمــره فيوصــف بصــفة الفاعــل ال صــفة المفعــول تميــزاً لــه عــن غيــره مــن الميــاه المتصــرف 

  .)٦())المهراقة ، والمائعات المدفوقة 
عنــدما يتــدخل عنصــر آخــر مــع هــذا النــوع فــي اســتعمال الصــيغ فــي بعــض  وقــد يــزداد التعبيــر بالغــة والمعنــى قــوة  

ـتُـُهْم َداِحَضـٌة ِعنـَد رَبِِّهـْم { : تعـالىالصيغة النائبة عن الصيغة األصلية كما في قوله  إلىالفعل  ةالنصوص ، كنسب إذ  )٧(}ُحجَّ
ل إليهـا فـي الـدحوض كـان أبلـغ فـي وإذا ُنسـب الفعـ. وداحضـة هنـا بمعنـى مدحوضـة : (( بّين ذلك الشريف الرضـي فقـال 
فكأنهـا هـي المبطلـة لنفسـها مـن غيـر ُمْبِطـٍل أَْبطلهـا ، لظهـور أعـالم الكـِذب فيهـا ، وقيـام . ضعف سنادها ، ووهاء عمادها 

  .)٨(...))التهافت عليها شواِهد
النصـوص القرآنيـة ،  فـي، مـا فعلـه مـن أقـوال ويفعل الشريف الرضي بما أُِثر عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم   

ِمـْن البَـْعـِل ،  ةَ يَ احِ ا الضَّـإنَّ لَنَـ: (( فيستنبط القيمة الفنيّـة والجماليـة لهـذا األسـلوب ، ففـي قولـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
ــ َنُه ولكــم الضــامنة مــن النخــل ، مجــاز ، والمــراد بالضــامنة ههنــا مــ: (( ، قــال الرضــي )٩())اِمَنة ِمــَن النَّْخــلِ َوَلُكــْم الضَّ ا تضــمَّ

ومثل ذلك قول الشـاعر .. في الحقيقة مضمونة القرى واألمصار من النخل ، فسماها عليه الصالة والسالم ضامنة ، وهي 
  ] الطويل: [

                                                 
 .٢١: الحاقة  )١(
 .٣٤٤: تلخيص البيان  )٢(
  ))ُجِدَلت((بدل ) ُخِذَلتْ : (( ، وفيه  ٣٤: البيت في ديوانه  )٣(
 .  ٣٤٤: تلخيص البيان  )٤(
 .٦: الطارق  )٥(
 .٣٦٤ – ٣٦٣: تلخيص البيان  )٦(
 .١٦: الشورى  )٧(
 .٤٩٧: تلخيص البيان  )٨(
 .٢٨٧: المجازات النبوية  )٩(
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َداَوِة ِم بَّ الَع ِرٍش َض  ُھُمنْ َوُمْحَت
  

بَ    ْرَش الضِّ ال َح ِو الَخ َواِدعِ بُِحْل  اِب الَخ
  

مخدوعة ؛ ألنها ُتخدع بضروب من الحيلة حتـى تخـرج مـن مجاحرهـا فجعل الضباب خوادع ، وهي في الحقيقة   
  .)١())، وُتْسَتْذلق من مكامنها

الـذي هـو عنـده مـذهٌب الرضـي حينمـا يصـفه بأنّـه مجـاز ،  ة لهـذا األسـلوب عنـديـوالجماللحظ القيمة التعبيرية وتُ   
والمبالغـة ، وزيـادة وأحوال المخاطبين ، كالتوكيـد  ل عن الحقيقة إليه ألسباب تقتضيها معاني الكالمدللقول وفٌن للتعبير يع

  .)٢(المعنى واالتساع في اللغة
هــذا األســلوب حينمــا يفضــل ويستحســن فــي بعــض النظــر إلــى ويتنــاغم الشــريف المرتضــى مــع أخيــه الرضــي فــي   

،  تعـالىات اهللا فـي شـرحه صـف) المشـاكلة ( علـى الوجـه البالغـي ) اسـتعمال فاعـل بمعنـى مفعـول( مقاالته الوجـه الصـرفي 
يسـمى باسـم ذلـك بأنّه شاكر بمعنى أنّه مجاٍز على الشـكر ، ألّن المجـازي علـى الشـيء يوصف القديم ( : (وذلك إذ قال 

بمعنـى مفعـول ،  مـن أنّـه فاعـل –وهـو حسـن  –، وفيه وجه آخـر )٣(}َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّثْـُلَها{: كما قال سبحانه الشيء ،  
  . )٤())رداء ساحب بمعنى مسحوب ، فالشاكر بمعنى مشكور ، وهذا وجه حسن: ، كما يُقال مشكورشاكر بمعنى 

يفعلـه الشـريف الرضـي الـذي كـان يـدلل علـى هـذا االسـتعمال الصـيغي فـي وقد يعكس الشريف المرتضى ما كـان   
ن الكـريم ، القـرآعر بـبعض عبـارات من الشعر القديم ، فيقوم بالتـدليل علـى هـذا االسـتعمال فـي الشـالقرآن الكريم بأبيات 

  ]السريع: [ففي قول األعشى 
ولُ النَّ ى َيقُ ا َرأَْوا اسُ َحتَّ  ِممَّ

  

اً للَمّي   ا َعَجَب رِ ِت النَّ َي  )٥(اِش
  

َنَشَر اهللا المْيَت فنشر ، وهو ناشر بمعنـى منشـور ؛ مثـل مـاء دافـق : المنشور ، يُقال : ومعنى الناشر : (( فيقول   
وقــال بعــُض أصــحاب : (( ويــدافع المرتضــى عــن رأيــه هــذا أمــام بعــض أصــحاب المعــاني ، فيقــول . )٦())فهــو مــدفوق ، 

إّن النــاس : فيكــون المعنــى أيضــاً هــي ميتــة بمعنــى أنهــا ســتموت ] األعشــى فــي شــعره [ التــي وصــفها إّن الجاريــة : المعــاني 
َنشـَر اهللا المـوتى بمعنـى أنشـر ؛ والقـول األول أظهـر ، : قال هذا أجاز الموتى ، ومن  عجبوا من أْن يكون َمْن يموت يـَْنُشر

  .)٧())وما نظّن األعشى عنى غيره
: ـي  الشــعر خاصــة ، فيقــول ني ، فـــويــدخل هــذا االســتعمال الصــيغي عنــد الشــريف المرتضــى منطقــة اإلبــداع الفــ  

  ] الطويل[
َف اھْ وَ  دَ َكْي ُهى َوالَقَت ي َوَبْيَن  اُع َبْينِ

  

اَع   َريْ ُة القُ َولَمَّ اَعْط ِر؟ِن َمنَّ  )٨(ُة الَقْط
  

وإنمـا ((:،فيقولن ، شخصية المبـدع وشخصـية الناقـدقوله هذا بعد أن تتوحد فيه شخصيتاويفسر المرتضى معنى   
، فــالمعنى مــع ذلــك صــحيح ؛ ) مّناعــة(و ) اعةّـ لمــ(ألقابــل بــين ،وهــي علــى الحقيقــة ممنوعــة ال مّناعــة ) مّناعــة الَقْطــر:(قلــتُ 

                                                 
 .١٦٨: ، والبيت في ديوان كثير عزة  ٢٨٨ – ٢٨٧: المجازات النبوية  )١(
 .٤٥: مناهل فخر الدين فليح .الشريف الرضي بالغياً ، د: ينظر  )٢(
: للمزيد ينظر . صحبته وفي اآلية فن بالغي هو المشاكلة ، والمشاكلة هي أْن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في .  ٤٠: الشورى  )٣(

 .٢٦٣ – ٢٥٧/ ٣: أحمد مطلوب . معجم المصطلحات البالغية وتطورها ، د
 .٨٨: مجموعة في فنون علم الكالم  )٤(
  .١٠٦: البيت في ديوانه  )٥(
 .٤٥١/ ١: األمالي  )٦(
 .٤٥١/ ١: نفسه  )٧(
  . ٦٨ / ٢: البيت في ديوانه  )٨(
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ــُه منهــا فجــاز أن يُقــال ألنّهــا تمنــع  مــن الحــظ ويُ .  )١())وإْن كانــت هــي أيضــاً ممنوعــة  ،مّناعــة : الَقْطــر الســائر فيهــا وتـُْعِدَم
  :هي  وتعليقه عليه عّدة أمور مهمةاستعمال المرتضى هذا األسلوب 

  .هذا األسلوب نوعاً من أنواع الصنعة الفنية يقصده الشاعر قصداً عدَّ المرتضى : أوًال 
  .)٢(أخرى في هذا البيت جعله يتوافر على فٍن بالغي هو المقابلة إلىإن العدول من صيغة :  ثانياً 

  . المعنى لم يخل هذا العدول بصحة العبارة أو بصحة : ثالثاً 
خلــق هــذا العــدول مطابقــة موســيقية بــين األلفــاظ أثــرت تــأثيراً إيجابيــاً علــى نغــم البيــت ، ومــا كانــت هــذه المطابقــة : رابعــاً 

  ). مّناعة(بدل لفظة ) ممنوعة(فيما لو استعمل المرتضى لفظة لموسيقية لتكون ا
صــفة التكثيــر فــي الفعــل ،  وإعطائــه كبيــراً فــي تقويــة المعنــى وإظهــاره بأحســن صــورة ، عمــالً وتــؤدي صــيغ المبالغــة   

الرضـي ذلـك يبـين الشـريف  )٣(}سُّـوِء ِإالَّ َمـا رَِحـَم رَبـَِّي َوَمـا أُبـَـرُِّئ نـَْفِسـي ِإنَّ الـنـَّْفَس َألمَّـارٌَة بِال{:  تعالىففي كالمه عن قوله 
 إلــىالــدفع فــي المهــاوي ، والَقــْود آلمــرة ، مبالغــة فــي صــفتها بكثــرة : ولــم يقــل ) ألّمــارةٌ : ( وإنمــا قــال ســبحانه (( : فيقــول 
الصــيغة أي أّن اآليــة الكريمــة اســتعملت . )٤())مــن أمثلــة القليــل) فــاعالً (مــن أمثلــة الكثيــر ، كمــا أّن ) فّعــاالً ( ؛ ألّن المغــاوي

  .لما ُوِجَد ذلك التكثيف وهذه القوة ) فاعل( اآلية الكريمة الصرفية التي كثّفت وقّوت المعنى ولو استعملت 
الشـريف المرتضـى ومثل هذا التكثيف في المعنى ، والشحن بالطاقات الداللية فـي بعـض الصـيغ الصـرفية يؤكـده   

 ةوتفضــيله الصــيغة الثانيــ) فعــالن(وزن علــى التــي  )الــرحمن (، ولفظــة ) فعيــل( التــي علــى وزن ) رحيمالــ( بتفريقــه بــين لفظــة 
  -:ز داللي واحد ، وذلك بسبب عّدة أمور هي حيّ على األولى ، على الرغم من أنهما من 

ال مما وضعه أهل اللغـة للمبالغـة وهذا المث) الرحيم: ( أبلغ في المعنى ، وأشّد قوة من قولنا ) الرحمن : ( إّن قولنا : أوًال 
ســكران ، وغضــبان ، وعطشــان ، وجوعــان لمــن امــتأل ســكراً ، وغضــباً ، وعطشــاً ، واشــتّد : والقــوة ، أال تــرى أنهــم يقولــون 

  .جوعه 
  .يختص بالمؤمنين في اآلخرة ) الرحيم ( يفيد عموم الرحمة بالعباد في الدنيا ، و) الرحمن ( إّن : ثانياً 
  .يختص بالعربية ) رحيم: ( ، والعبرانية ، والسريانية ، وقولنا يشترك فيه اللغة العربية ) رحمن: ( قولنا  إنّ : ثالثاً 
يختص بـه وبغيـره ) الرحيم(غيره و بها ، وال يجوز أْن يسمى  تعالىمن األوصاف التي يختص بها اهللا  )الرحمن( إّن : رابعاً 

  .)٥(، ويشترك بينه وبين غيره
األداء في النظام الصرفي ، الوصف بالمصدر ، فالوصف بالمصدر أقوى من الوصف بغيره ؛ ألنّـه ت ومن جماليا  

مخلوقاً من ذلك الفعل ، وذلك لكثرة تعاطيـه لـه واعتيـاده إيـاه ، ويـدل علـى أّن يشعرك أّن الموصوف صار في الحقيقة (( 
نَّْحـُن َأْعَلـُم ِبَمـا َيْسـَتِمُعوَن بِـِه {:  تعـالىففي كالمه عـن قولـه . أي أنّه يضفي على النص المبالغة والقوة  )٦())هذا المعنى له 

ُفوا النجــوى مصــدر كــالتقوى ، وإنّمــا ُوِصــ: (( بــيَّن الشــريف الرضــي ذلــك فقــال  )٧(}ِإْذ َيْســَتِمُعوَن ِإلَْيــَك َوِإْذ ُهــْم َنْجــَوى 

                                                 
 .١٢٣: طيف الخيال  )١(
هالل  أبوكتاب الصناعتين ، : إيراد الكالم ثم مقابلته بمثله في المعنى أو اللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة ، للمزيد ينظر : المقابلة  )٢(

 .٢٩٣- ٢٨٤/ ٣: ، ومعجم المصطلحات البالغية  ٣٤٦: العسكري 
  . ٥٣: يوسف  )٣(
 .١٧٣: تلخيص البيان  )٤(
 .٢٨٩- ٢٨٨/ ٣) : ر اآليات المتشابهة من القرآن تفسي( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٥(
 . ٧٠: محمود عكاشة . التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة ، د )٦(
 .٤٧: اإلسراء  )٧(
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ــلمــا فــي هــذه  ربالمصــد ــه مــن كث ــِر مــا هــم علي ــنهم ، والصــفة  ةر الصــفة مــن المبالغــة فــي ِذْك ــاجيهم ، وإســرار المكايــد بي تن
.  )١())رجل رضاً ، وقـوٌم َعـْدٌل ، ومـا ُيجـرى هـذا المجـرى: بالمصدر تدلُّ على قوة الشيء الموصوف بذلك ، مثل قولهم 

، ويتضح من كالم الرضي أّن وصف المشركين لو لم يكن بالمصدر ، لما أعطى هذه القوة والمبالغة في وصفهم بالتنـاجي 
  .ولغابت دالالت وإيحاءات كثرة التناجي وإسرار المكائد بينهم التي أوحت بها اآلية الكريمة 

لمـا لهـذا األسـلوب  –أيضـاً  –أوضح الرضي  )٢())وجاؤوا على قميصه بدم كذب: ((  تعالىوفي كالمه عن قوله   
فيـه ، بـدٍم مكـذوٍب  –واهللا أعلـم  –مراد بـذلك وال: (( من فائدة في تأكيد المعنى وإضفاء المبالغة الشديدة عليه ، فقال 

التـي علقـت علـى طريقـة المبالغـة ؛ ألّن الـدعوى ) َكـذبٌ (وإنّما يوصف الدم بالمصدر الـذي هـو . والتقدير بدم ذي َكِذب 
  .)٣())بذلك الدم كانت في غاية الكذب

زاد علـى أخيـه الرضـي بتـدعيم تحليلـه القـول نفسـه،والتحليل ذاتـه،إال أنّـه  إلىويذهب المرتضى في اآلية السابقة   
مــاٌء :أمــا َكــِذٍب فمعنــاه أنّــه مكــذوب فيــه وعليــه،ومثل قــولهم:((،فقالبــبعض كــالم العــرب مــن القــول المأثور،والشــعر واللغــة

  ]الوافر: [ الشاعر ، وامرأة نوح ، قال ماٌء َغْور، ورجل صْوم : وشراب َصّب؛يريدون مصبوباً ومسكوبًا؛ومثله  َسْكب
لُّ  ْيِھْم َتَظ اً َعلَ اُدُھْم َنْوَح  ِجَي

  

تِ    َدًة أَِعنَّ فُْوَناَھُمَقلَّ  ا ُص
  

ما لفالن معقول ؛ يريدون َعْقًال ، وما له على هـذا األمـر مجلـود، : أي نائحة عليهم ، ومثله ) نوحاً : ( أراد بقوله   
  .)٤())يريدون جلداً 

لغة الشديدة في صفات متعددة ، كما فـي قـول وقد يتكثف الوصف بالمصدر في بعض النصوص ، لتحقيق المبا  
ــِدْيِهْم : (( النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  ــَواُهُهْم َســالٌم ، وأَْي ويحلــل  )٥())َطَعــاٌم ، َأْهــُل َأْمــٍن وِإْيَمــانٍ رَِحــَم اهللاُ ِحْمَيــراً ، َأفـْ

والمـراد : (( لقـديم ومـأثور اللغـة ، فيقـول ل لتبيان مواطن القـوة والجمـال فيـه ، مسـتعيناً بالشـعر االشريف الرضي هذا القو 
المبالغة في صفتهم بإفشاء السالم وإطعام الطعـام ، فلمـا كثـر لفـظ السـالم مـن أفـواههم ، وبـذل الطعـام مـن أيـديهم ، جـاز 

إال  ، ومـا فـالن ممـا فـالن إال أكـل ونـو : أفـواههم سـالم ، وأيـديهم طعـام ، كمـا يقـول القائـل : أن يقول على طريق المبالغة 
الظبيـة األكل والنوم مـن األول ، والصـالة والصـوم مـن اآلخـر ، وعلـى هـذا قـول الخنسـاء فـي صـفة  رَ ثُـ صالة وصوم ، إذا كَ 

  ]البسيط: [ ولدها الفاقدة 
َرْت ى إِذا َذَك َيْت َحتَّ ا َنِس اُع َم َتْرَت

  

َم   ارُ َفإنَّ الٌ وإِْدب َي إِْقب  ا ِھ
  

فوصـفوه بالمصـدر فـالن َعْدل،:ومـن هـذا البـاب قـولهم.والتململ واالضـطراب تريد صفتها بكثرة اإلقبال واإلدبار  
،إذ يحســن الشــريف الرضــي انتقــاء الشــاهد الشــعري للتــدليل علــى هــذا األســلوب و .)٦())لكثــرة وقوعــه منــه،وتظاهره بــه... 

عليـه،حتى لـم يكـن لهـا  هـذا الفعـل منهـا وغلبتـه عليها،ومالزمتهـا لـه،وثبوتهاحسن وصف الظبية بـذلك للداللـة علـى تكـرار 
  .)٧(فإذا هي تقبل وتدبر: شغل غيره،ومن ثم حسن اختيار صيغة المصدر هنا على ما عداها كصيغة الفعل ، كما لو قالت 

                                                 
 .٢٠١: تلخيص البيان  )١(
 .١٨: يوسف  )٢(
 . ١٧٠: تلخيص البيان  )٣(
 .تـَرَْكَنا الخيَل عاِكَفًة َعَليهِ : صدره فيه  ورواية. ١٣٥: ، والبيت في ديوان عمرو بن كلثوم  ١٠٥/ ١: األمالي  )٤(
 .٤٠٢: المجازات النبوية  )٥(
 .تـَْرَتُع ما رَتـَْعَت حتى إذا ادَّكَرتْ : ، ورواية صدره فيه  ٤٨: ، والبيت في ديوانها  ٤٠٣- ٤٠٢:  نفسه )٦(
 .٩٥: عبد الحميد هنداوي . اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، د: ينظر  )٧(
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مفــرداً ، وال يحســن أن ُيســتعمل والتثنيــة والجمــع ، فبعضــها  اإلفــرادوتتفــاوت جماليــة بعــض األلفــاظ فــي حــاالت   
وقـد . ها يكون في حالة اإلفراد ثقيًال وال يحسن استعماله إال في حالة التثنية أو الجمـع يحسن في التثنية والجمع ، وبعض

غيـر ذلـك مـن االسـتعماالت األخـرى ،  إلـىالجمـوع وال يحسـن فـي غيرهـا ، تستحسن بعض األلفاظ على صيغة مـن صـيغ 
مثــل ذلــك  إلــىشــار بعــض القــدماء وقــد أ.وبطبيعــة الحــال ال تكــون تلــك االســتعماالت بمعــزل عــن الســياق الــذي تــأتي فيــه 

، إذ بـّين  )١(}ثُـمَّ ُنْخـرُِجُكْم ِطْفـالً {:  تعـالىفي قولـه ) أطفال ( بمعنى ) طفل ( ومنهم ابن جني عند تأويله كلمة  االستعمال
(( هـو  أّن سبب التعبير عن الجمع بالمفرد جاء لدواٍع مضمونية وبالتفاعل مع سياق اآلية ؛ ألّن الموضع في اآلية الكريمـة

  .)٢())وتحقير ألمره ، فالَق به ذكر الواحد لقلته عن الجماعة  اإلنسانموضع تصغير لشأن 
فـي ) رمـح( ع ـجمـ) الرمـاح(ليه تثنيـة ـنكـر عـجانـب أبـي الطيـب المتنبـي عنـدما أُ  إلىوقد وقف القاضي الجرجاني   

  ] الطويل[ قوله 
َدمَ  ى َبْع اِن َسفَّ الرِّ ا الَتَمَض  ًةاعَ َماَح

  

ْدَباَمكَ    َدِة الُھ ْق ي الرَّ ْدُب ف ى الُھ  )٣(ا َيَتلَقَّ
  

  ]الرجز: [ وَحاجَّهم المتنبي بقول أبي النَّْجم   
ْن أَوَّ ْت ِم قَُّتَنْقلَّ  ِلِل التنَّ

  

لِ    ٍك َوَنْھَش اَحْي َمالِ ْيَن ِرَم  )٤(َب
  

اس ، وأكثر ما على أبي الطيـب والتثنية عند النحويين جائزة في مثل هذا إذا اختلفت الضروب واألجن: (( فقال   
  .)٥())أن يتبع أبا النَّجم وأضرابه من شعراء العرب ، فهم القدوة وبهم اإلئتمام وفيهم األُسوة

: واستحســـن الثعـــالبي للشـــريف الرضـــي فـــي وصـــف النـــوق ، الجمـــع بـــين الجمعـــين القســـي واألســـهم فـــي قولـــه   
  ]الكامل[

مَ  إْن َس وِل َف َن النُُّح ّي ِم نَّ القِِس  اُھ
  

اِء األْس   َج َن النَّ نَّ ِم ٌب َفُھ  )٦(ُھمُ َطلَ
  

  .)٧())وما أحسن ما جمع بين القسي واألسهم في هذين الوصفين وما أراه سبق إليه على هذا الترتيب: (( فقال   
التـي جـاءت ) أخـدع( ي اإلفـراد،ويقبح فـي التثنيـة ، كلفظـة ـأن بعض األلفـاظ يحسـن اسـتعماله فـويرى ابن األثير 

  ]الطويل: [ في قول الصمَّة بن عبد اهللا حسنة 
ْدَتنِي ى َوَج يَّ َحتَّ َو الَح ُت َنْح  َتلَفَّ

  

َدَعا   اً وأَْخ َغاِء لَْيَت ُت َمِ◌َن اإلْص  َوِجْع
  

  ]المنسرح: [ تكرهة ثقيلة في قول أبي تمام سوجاءت م  
ْد َدَعْيَك َفَق ْن أَْخ ْم ِم وِّ ُر َق ا َدْھ  َي

  

اَم ِم   ذا األَن َجْجَت َھ كْ  نْ أَض  )٨(ُخُرقِ
  

ـــدة فـــي أحـــدهما ُمثـَنَّـــاة فـــي :((وبـــين ابـــن األثيـــر ســـبب تفـــاوت ُحْســـن اللفظـــة فـــي البيتـــين بقولـــه   أنهـــا جـــاءت ُمَوحَّ
  .)٩())اآلخر

                                                 
 .٥: الحج  )١(
 .٢٦٧/ ٢: المحتسب ، ابن جني   )٢(
  .٨٩/ ٢: البيت في العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، الشيخ ناصيف اليازجي  )٣(
  )) .التنْقِل (( بدل )) التبَـقُّلِ (( و )) تـَنَـقَّْلتُ (( بدل )) تـَبَـقََّلْت : : (( ، وفيه  ٢٠٩: البيت في ديوانه  )٤(
 .٤٤٩: الوساطة  )٥(
 . ٢٨٩/ ٢: البيت في ديوانه  )٦(
 .١٥٨/ ٣: يتيمة الدهر  )٧(
  .٤٠٥/ ٢: البيت في ديوانه  )٨(
في بيت الصمة ، ونكارتها في بيت أبي تمام ال يعود ) أخدع(، ويرى عبد القاهر الجرجاني أن سبب ُحسن لفظة ٢٧٧/ ١: المثل السائر  )٩(

 .٤٨-٤٦: دالئل اإلعجاز : ينظر . إنما بسبب نظمها في سياقين مختلفين و ) اإلفراد أو التثنية( إلى شيء في ذات اللفظة 
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األلفــاظ فــي حــاالت اإلفــراد والتثنيــة والجمــع ، أو ولــم تغــب عــن الشــريفين الرضــي والمرتضــى مــا الســتعماالت   
، أو العكــس أو غيــر ذلــك مــن أثــر فـي إضــفاء قيمــة تعبيريــة ومعنويــة علــى لتثنيــة والجمـع اإلــى تحويـل الخطــاب مــن اإلفــراد 

ُهـــَو الَّـــِذَي أَنـــَزَل َعَلْيـــَك اْلِكَتـــاَب ِمْنـــُه آيَـــاٌت مُّْحَكَمـــاٌت ُهـــنَّ أُمُّ اْلِكتَـــاِب َوُأَخـــُر {:  تعـــالىففـــي كالمـــه عـــن قولـــه  .النصـــوص
وهــو ضــمير  –) ُهــنَّ : ( علــى مــن يتشــكك ويعتقــد أّن جمــع اآليــة بــين قولــه  نجــد الشــريف الرضــي يــردّ  )١(}...ُمَتَشــاِبَهاٌت 

:(( هـو فـٌت فـي عضـد البالغـة،وثلم فـي جانـب الفصـاحة،فيقول –لواحـد  اسـموهـو  –) أم الكتاب: ( وبين قوله  –جمع 
حـدة أمـاً بانفرادهــا ؛ كتــاب ، وليسـت كـل والوانضـمام بعضـها فـي إنزالهـا ، أمـاً اآليـات باجتماعهــا المـراد بـذلك كـون هـذه 

بــبعض وأخــذ بعضــه برقــاب بعــض بمنـــزلة )٢(إذ كــان تعلــق بعضــهفلمــا كــان األمــر علــى مــا قلنــا جــاز وصــف الجمــع بالواحــد 
ــو قــال  ــه ســبحانه ل أّن كــل واحــدة مــن اآليــات أم لجميــع  إلــىهــن أمهــات الكتــاب ، لــذهب ظــن الســامع : الواحــد ؛ وألن
بــين مــا يــدلُّ علــى اإلفــراد ومــا يــدّل علــى  –فــي اآليــة الكريمــة  –أّن هــذا الجمــع إذن .)٣())الكتــاب ، ولــيس المــراد ذلــك

الغايــة فــي البالغــة والفصــاحة ، والطريــق الجمــع لــم يكــن فتــاً فــي عضــد البالغــة وال ثلمــاً فــي جانــب الفصــاحة ، وإنمــا كــان 
 –الرضـي  علـى تأويـل –فـراد والجمـع ومن المدهش أن هذا التغاير في اسـتعمال اإل.األمثل في إيصال مراد اآلية الكريمة 

  .جمع مثله إلىمن اآلية الكريمة ، وال نجد تلك الدقة حاضره لو أسند الجمع  الدقة التامة في المعنى المراد قد أفاد
 –ة يشـبه تحلـيًال لآليـة الكريمـ يورد الشـريف الرضــي)٤(}َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آيًَة {:  تعالىوفي كالمه عن قوله   

وجعلناهما جميعـاً : ّن معناه آيتين ؛ أل] تعالىسبحانه و : [ لم يقل : (( تحليل اآلية السابقة وهو  –على نحو من األنحاء 
، ألنّه قـد كـان فـي كـل واحـد وأّمه آيتين وجعلنا ابن مريم :  تعالىأّن كل واحد منهما آية على انفراده لقال : ؛ ولو أراد آية

الرضي بتحليله بل أورد كالمـاً لـبعض مـن سـبقه فـي الَتعـّرض لهـذه اآليـة ، كـالكالم الـذي  ولم يكتفِ . )٥())منهما عبرة لهم 
ألّن المعنـى  –وهما اثنـان  –جعلناهما آية : إنّما وّحد سبحانه صفتها فقال : (( إذ قال فيه ) هـ٢٨٦ت(المبرد  إلىنسبه 

مـن  )عليـه السـالم( َولَـَدْت مـن غيـر ذََكـر ، وُولِـَد عيسـى ) السـالمعليهـا (الذي أعجز منهما شـيء واحـد ، وذلـك أّن مـريم 
: ن أبـاه وزوجهـا ، فلمـا كـان المعنـى المعجـز منهمـا شـيء واحد،َحُسـن أن يقـول سـبحانه اغير أب ، فلو كان هناك زوج لك

  .لدقة التامة أفاد التغاير في استعمال اإلفراد والتثنية اوهنا أيضاً قد . )٦())جعلناهما آية وهما اثنان 
وبين الشريف الرضي القيمة الفنّية والجمالية التي تتمخض عن ُحسن استعمال ما يدل علـى اإلفـراد أو التثنيـة أو   

قولــه مــا عثــرت عليــه عنــد الــتالوة آنفــاً ، وهــو ب ذلــك يــومــن غر : (( ســياق ، وذلــك إذ يقــول الالجمــع ، بعــد التفاعــل مــع 
 تعـالىفثنـى ، ثـم قـال  }اذهبـا {: ، فقـال  )٧(}َكالَّ فَاْذَهَبا ِبآيَاتَِنا ِإنَّا َمَعُكم مُّْسَتِمُعوَن {... : مخاطباً لموسى وهارون  تعالى

فــي  تعــالى، فلمــا فّخــم )٨(}َال َتَخافَــا ِإنَِّنــي َمَعُكَمــا َأْســَمُع َوَأَرى  {: طــه ] ســورة[ فــي  تعــالىثــم قــال ... فجمــع  }معكــم{: 

                                                 
 .٧: آل عمران  )١(
 .الضمير يعود إلى الجمع  )٢(
 . ٢-  ١: حقائق التأويل  )٣(
 .  ٥٠: المؤمنون  )٤(
 .٦: حقائق التأويل  )٥(
 .٦: نفسه  )٦(
 .١٥: الشعراء  )٧(
 .٤٦: طه  )٨(
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: ( ،ولمــا تــرك ذلــك فــي الموضــع اآلخر،فقــال }معكــم{ :فّخــم ذكرهمــا فقــال }ِإنّــا  {: قولــهالموضــع األول ِذْكــَره ســبحانه ب
  .)١())جميعاً ، وهذا من المقاصد الشريفة ، والغوامض اللطيفةبال تفخيم في الذكرين ) معكما: (قال ) إنّني 

َوقـُْلنَـا اْهِبطُـوْا { : تعـالىه قولـ كالمـه عـنوال يبتعد الشريف المرتضى عن رؤية أخيه الرضـي لهـذا الموضـوع ، ففـي    
ــبَـْعٍض َعــُدوٌّ َوَلُكــْم ِفــي اَألْرِض ُمْســتَـَقرٌّ َوَمَتــاٌع  د هــذه ـأورد المرتضــى عــّدة وجــوه مــن التأويــل ، وأحــ)٢(}ِحــيٍن  إلــىبـَْعُضــُكْم ِل

العـرب فـي ة ، وخاطـب االثنـين بـالجمع علـى عـاد) عليهمـا السـالم( أّن يكـون الخطـاب يخـتّص آدم وحـواء (( الوجوه هـو 
أراد لحكـم داود  )٣(}ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه غَـَنُم اْلَقـْوِم وَُكنَّـا ِلُحْكِمِهـْم َشـاِهِديَن {:  تعالىقال اهللا ألنَّ التثنية أول الجمع ؛ ذلك ؛ 

  ]الكامل: [ ال الراعي ـق) ... المـهما السـعلي( وسليمان 
اَدهُ اَق ِوَس اِك َض َد إنَّ أََب  أَُخلَْي

اً فَ  اَطَرَق اِھِمي أَْقِرْيِھَم َك َھَم  تِْل
 

ْيالھَ   ًة َوَدِخ ا َجْنَب اِن بات  مَّ
 ً ا َواقَِح  قُلَُص ْواللَ يِّ َوُح  َكالقِِس

 

ولعــّل الــدواعي المضــمونية لمخاطبــة االثنــين بخطــاب .)٤())م وهــي جمــع عــن الهمــين ، وهمــا إثنــانفعّبــر بالهمــاه  
بــالجمع ال بالتثنيــة تفخيمــاً لهمــين اللــذين يؤرقانــه ،جعلــه يعّبــر عنهمــا الجمــع تتضــح فــي بيــت الراعــي ، إذ أّن ِعظَــَم هــذين ا

  .ماً لهماتعظيو 
بعـــــض النقـــــاد فـــــي مســـــألة الجمـــــوع ، واســـــتعمال صـــــيغها فـــــي  ويترصـــــد الشـــــريف المرتضـــــى أوهـــــام أو تكلـــــف  

   ]السريع: [ قول أبي نواس ل فعند تعرضه .الشعر ، مستعيناً في ذلك بحّسه النقدي ومواهبه اللغوية 
ُبھا اً َفَتْحِس فُّ أَْحَياَن  َوُتِس

 

َماً   رُ ُمَتَرسِّ اُدهُ أُْث  )٥(َيْقَت
 

ـرُ ( ومعنـى : (( الذي توّهم فـي مثـل هـذا األمـر ، فيقـول ) هـ٣٣٥ ت(يتعقب الصولي    هـو َمْعِنـيٌّ : أي ) يقتـاُدُه أُثـْ
ــٌل بتتبُِّعــه إنَّ أبــا نــواس جمــع األَثـَــَر آثــاراً ، ثــم : ؛ ألنّــه قـال وقــد وهــم الصُّـولّي فــي تفســير هــذا البيــت ...  بطلـب األثــر وموكَّ

  .)٦())ما ذكره مع ما أوردناه  إلىأُْثر ، وليس يحتاج : جمع اآلثار أُثُراً ، ثم َخفََّف فقال 
عن التغاير في اسـتعمال مـا يـدل علـى  تنتجويحاول الشريف المرتضى أن يستلهم القيمة الجمالية والتعبيرية التي   
الـذي ) ذاكـم(اإلشـارة  اسـمأبيـات شـعره يعـدل المرتضـى عـن اسـتعمال  ما يدل على الجمع في شـعره ، ففـي أحـداإلفراد و 

  ]البسيط: [ الدال على اإلفراد ، فيقول ) ذاك( اإلشارة اسماستعمال  إلىيدّل على الجمع 
الُوا  ْيَباُت الصِّ: َق لَّى َفَش َبٌس ابَ َتس  َق

 

ُت  رُّ : َفقُْل ْن َش َبسِ  َذاَك َولَِك ا َق  )٧(َم
 

والخطــاب لجماعــة اســتقالًال للفظــة ) ذاكــم(، ولــم أقــل ) ذاك(وإنمــا قلــت : (( وبــين ســب ذلــك العــدول فقــال   
ذا ، وتحليـل ابـن جنـي ـي تحليـل المرتضـى هــفـ، ولعّل ثّمة تشـابه )٨())الجمع في هذا الموضع واستخفاف خطاب الواحد 

اء المسألة ويترك األمر للـرواة النتقـغير أن المرتضى ال يتشدد في هذه . الذي مّر  )٩(} ثُمَّ ُنْخرُِجُكْم ِطْفالً {  : تعالىلقوله 

                                                 
 .٣١٢ -٣١١: حقائق التأويل  )١(
 .٣٦: البقرة  )٢(
 .٧٨: األنبياء  )٣(
بدل )) ُذُحوال:((،وفي البيت الثاني))َضاقَ ((بدل )) َضافَ :((، وفيه في البيت األول ٢٣٩:،والبيتان في ديوانه٢/١٥٥:األمالي )٤(

 )).َوُحوال((
 .٤٧٩: البيت في ديوانه  )٥(
 . ٢٨٢- ٢٨١/ ١: األمالي  )٦(
  )).الصبا(( بدل )) الفتى((و )) لَّى َتسَ (( بدل )) َتَسلَّ : (( وفيه  ، ١٤٢/ ٢: البيت في ديوانه  )٧(
 .١٢٢:الشهاب  )٨(
 .٥: الحج  )٩(
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 ٤

وقد يجوز أن يقل المخاطب بالجواب على بعـض : ((  إذ يقول ،) ذاكم(أو ) ذاك(اللفظ الذي يستحسنونه ، سواء أكان 
الكـالم الفصـيح لهـذا نظـائر كثيـرة يطـول  من خاطبـه دون بعـض ، أمـا لتقدمـه ووجاهتـه أو لفضـل علمـه وفـرط فطنتـه ، وفـي

  .)١())ه كذلك ، فال فرق بين األمرينرو يلف) ذاك(مكان ) ذاكم: (، فإن استحسن أو استخّف راٍو أن يقول ذكرها 
  

 بيانيـاً كبيـرًا فـي النصـوص القرآنيـة واألدبيـة ويضـفي عليهـا جماليـة فـي األداء ودقـة عمـالً ويؤدي التأنيث والتـذكير   
أّن بعـض النصـوص تتعامـل الرضي يبين الشريف  )٢(}ُه اْلَمِسيُح اسمِبَكِلَمٍة مِّْنُه {  : تعالىر ، ففي كالمه عن قوله في التعبي

ها ، فإنّــه حمــل اســم]  تعــالىســبحانه و : [ ولــم يقــل : (( تتعامــل بمرونــة مــع مســألة التــذكير والتأنيــث فــي خطابهــا ، فيقــول 
َأن تـَُقـوَل نـَْفـٌس يَـا {:  تعـالىههنـا مـذّكر ، وعلـى هـذا قولـه ألّن معنـى الكلمـة  الكالم على المعنى ال على اللفـظ ، فيـذّكر ،

على خطاب المـذكر فـي إحـدى القـراءتين )٣(}بـََلى َقْد َجاءْتَك آيَاِتي َفَكذَّْبَت ِبَها  ...َحْسَرَتى عَلى َما فَـرَّطُت ِفي َجنِب اللَّهِ 
شـعريّة للتـدليل علـى مثـل هـذا األسـلوب  بأمثلةثم يأتي الرضي  )٤())اإلنسان ذا النفس : عنى بذلك  تعالىالقراءتين ، ألنّه 

  ] الخفيف: [ األسلوب كقول الشاعر 
  

ْر ا َي يَّ َفَم َي إلَ ِديٍث ُنِم ْن َح  ِم
َعاِف اْكُتُمَھ ذُّ رٍة كال  اا النَُّم

 

ي وَ   أُ َدْمِع رَ َق ذَّ َش  يابِ ال أَلَ
ھَ  ٍة كالشِّ رِّ َملَّ ى َح  )٥(ابِ َس عل

 

ــاً لحــدي) مــرة( فجعــل    ــهنعت : [ وقــول الشــاعر .. لهــذه العلــة  حمــل الحــديث علــى معنــى الكلمــة فأنــث ث ؛ ألّن
  ] البسيط

ا رُّ بِھ اٌن ال أَُس ي لَِس ي أََتْتنِ إِنِّ
 

و   ْن ُعْل َخرُ ِم ا وال َس ٌب ِمْنھ  )٦(ال َعَج
 

  ]الوافر: [ ه جعل اللسان ههنا ما ذكره قول اآلخر فأنث ؛ ألنّ   
اَن اٍن ك ى لَِس ِدْمُت َعل يَن  ِمنِّ

 

مِ   وِف ِعْك ي َج ُه ف  )٧(َوَدْدُت بأّن
 

    
األعيـان واألشـخاص ، وإنمـا يكـون علـى األقـوال ولو لـم يُـرد الكـالم لـم يصـح المعنـى ؛ ألّن الـذم ال يكـون علـى 

  .)٨(واألفعال
ث فـي وكان الشريف الرضي كثيرًا ما يعجب بهذا التغاير فـي اسـتعمال مـا يـدّل علـى المـذّكر ومـا يـدّل علـى المؤنـ  

والبديعـة والعجيبـة والغامضـة ، وفـي فـي اآليـة السـابقة ، ويعـدُّ هـذا االسـتعمال مـن أسـاليبه الغريبـة القرآن الكريم ، والسـيما 
  ِبَكِلَمٍة مِّْنُه {: في هذه السورة ومن عجائب القرآن ، وبدائعه ، وعجائبه ، وغوامضه ، قوله سبحانه : (( ذلك يقول 

ها المسـيح ؛ أللـبس اللفـظ ، إذ لـم يتقـدم اسـم: ذّكر على المعنى الذي ذكرنـاه ؛ ألنّـه سـبحانه لـو قـال ف)١(}اْسُمُه اْلَمِسيحُ 
مـا يـؤمن معـه اإللبـاس ، فلمـا جـاء فـي السـورة التـي يـذكر فيهـا النسـاء مـا أمـن معـه اإللبـاس ، أعطـى ) ع(من ذكر المسـيح 

                                                 
 .١٢٢: الشهاب  )١(
 . ٤٥: آل عمران  )٢(
 . ٥٩- ٥٦: الزمر  )٣(
 .١٠٠: حقائق التأويل  )٤(
  .ديوانه  جدهما فيأ، ولم ٥٥١/ ١: الكامل في التاريخ : البيتان لمعد يكرب كما في  )٥(
  )).ُعْلوُ ((بدل )) َعلُ : (( ، وفيه ٣١١/ ٢: البيت ألعشى باهلة ، كما في الكامل في اللغة واألدب ، للمبرد  )٦(
  )). َوَدْدُت بأنّهُ (( بدل )) مَلْيَت بـََيانَه(( ، )) كان((بدل )) َفاتَ : ((، وفيه  ١٩٧: البيت في ديوان الحطيئة  )٧(
 .١٠١ -١٠٠: حقائق التأويل : ينظر  )٨(
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 ٥

قــد تقـدم ، فـأمن اللـبس وارتفـع الشــك ، ) ع(ر المسـيح ذكـ نّـهسـبحانه الكلمـة حقهـا ووفاهـا قسـطها ، فأنــث ضـميرها ؛ أل
، ولـم  ألقاهـا: فقـال  .)٢(}ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسـى ابْـُن َمـْرَيَم َرُسـوُل اللّـِه وََكِلَمتُـُه أَْلَقاَهـا ِإلَـى َمـْرَيَم َوُروٌح مِّْنـهُ {: قال اهللا سبحانه 

  .)٣())تؤمن من اإللباس ، وهي المسيح وعيسى بن مريمالمسيح وتعريفاته التي  أسماءا تقدمت ه ، لمألقا: يقل 
وبين فاعله لفـظ آخـر ، ففـي كالمـه عـن قـول النبـي إذا دخل بينه المؤنث فعل ويستحسن الشريف الرضي تذكير   

لى ذلـك ـبّـه عـين.)٤())ي َبْطنِـِه نَـاَر َجَهـنَّمـإنمـا ُيَجْرِجـُر فـ: (( صلى اهللا عليه وآله وسلم في الشارب في آنية الذهب والفضة 
ولفظ الخبر يجرجر في الياء،والوجه أْن يكـون تجرجـر بالتـاء علـى قـول مـن رواه برفـع النار،ولكنـه لمـا دخـل بـين :((فيقول،

  ]الوافر: [اعر شفعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخر حسن تذكير الفعل للبعد بينهما ، كما قال ال
  

ُ  لُ طِ يْ خَ األُ  دَ لِ وُ  دْ قَ لَ    )٥())ءٍ وسُ  مُّ أ
  

 ، ويوجهإال أّن أخاه المرتضى يخالفهما في هذا الرأي ، ابن جني  أستاذهحذو  –في رأيه هذا  –ويحذو الرضي 
وإذا فصـلت بـين الفاعـل المؤنـث وبـين فعلـه : (( نقده الشديد البن جني ، الذي يقـول فـي هـذا الشـأن  –نتيجة لذلك  –

وإن كـان غيـر مؤنـث ازداد تـرك العالمـة . مع كون المؤنـث مؤنثـاً حقيقيـاً  عالمة التأنيث من الفعل إسقاطبكالم، فاألحسن 
عالمة التأنيث أحسن وقـد قـال  إسقاطكون يكيف (( هناك من يشكل على ابن جني رأيه هذا فيقول  إال أن .  )٦())حسناً 
َلُهْم قَـْوُم نُوٍح {:  تعالىاهللا  ُم ُحرَِّمـْت َعلَـْيُكُم اْلَميْ {و )٧(}َكذََّبْت قَـبـْ َعـاِم {، و)٨(}تَـُة َواْلـدَّ والقـرآن )٩(}ُأِحلَّـْت َلُكـم َبِهيَمـُة األَنـْ

إنّــه ال يجــوز تقليــد ابــن جنــي فيمــا قالــه : (( ويــرّد المرتضــى علــى كــل ذلــك فيقــول  .)١٠())ال ينـــزل بلغــة غيرهــا أفصــح منــه 
ومعلــوم أّن فعــل المــذكر . الكــالم عليهــا وغيــره لمخالفتــه فيــه ، الســيما ولــم يــورد فيــه حجــة وال شــبهة ، فيقــع النظــر فيهــا و 

أال تــرى أن اعتــراض . ال يخرجــه مــن أن يكــون فعــل المؤنــث وفعــل المؤنــث يجــب تأنيثــه ، واعتــراض الكــالم تــذكيره يجــب 
 في ذلــك حجــة إال القــرآن لكفــى وأغنــى ، ألناولــو لــم يكــن النــ. الكــالم فــي فعــل المــذكر ال يغيــر مّمــا يجــب مــن تــذكيره 

فـي هـذا المسـألة وذلـك إذ غيـر أّن المرتضـى يبـدي بعـض المرونـة .)١١())لوغها الغاية فيها ال مطعن عليهاوبفصاحة القرآن 
  ويمكن وجه آخر إذا :((يقول

واز الفعــل مــع ـ،بجــاإلعالمي اآليــات الــواردة بخــالف ذلــك ـوهــو أن يكــون الغــرض فــ ، صــححنا مــا قالــه ابــن جنــي وحققنــاه
  .)١٢())ما هو لحن وخطأ ال يسوغ استعماله،واألول أقوى ال يجري مجرىاعتراض الكالم،فإنّه 

                                                                                                                                                        
 .٤٥: آل عمران  )١(
 .١٧١: النساء  )٢(
 .٢٩٤،  ٢٣١،  ١٧٤- ١٧٣: تلخيص البيان : ، وينظر هذا األسلوب عنده أيضاً في  ١٠٢- ١٠١: حقائق التأويل  )٣(
 .١٤٣: المجازات النبوية   )٤(
 .في ديوانه  ، ولم أجده ٩/١٢٣: ، والبيت لجرير كما في خزانة األدب للبغدادي  ١٤٤: نفسه  )٥(
 .٣٢/ ١: كتاب اللمع في العربية ، ابن جني : ، وينظر  ١٢٦/  ٣) : أجوبة متفّرقة في الحديث وغيره ( رسائل الشريف المرتضى  )٦(
 .١٢:ص  )٧(
 .٣: المائدة  )٨(
 .١: المائدة  )٩(
 .١٢٧- ١٢٦/ ٣)) : أجوبة متفرقة في الحديث وغيره( رسائل الشريف المرتضى  )١٠(
 .١٢٧/ ٣: سه نف )١١(
 .١٢٧/ ٣: نفسه  )١٢(
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 ٦

الشـريف المرتضـى ومثلما أعجب الرضي بالتغاير في استعمال ما يدّل على المذكر وما يدل علـى المؤنـث ، فـإن   
َمـن  ِإالَّ  {:تعـالىففـي تأويلـه معنـى قولـه . له الستكناه الفصاحة والبالغـة الناتجـة عـن اسـتعماله يعجب به كذلك ، فيتعرض 

فأمـا مـا طعــن بـه السـائل وتعلــق بـه مـن تــذكير الكنايـة ، وإّن الكنايـة عــن : (( يقـول المرتضــى )١(}رَِّحـَم رَبـَُّك َولِــَذِلَك َخَلَقُهـمْ 
الرحمة ال تكون إال مؤنثة فباطل ؛ ألّن تأنيث الرحمة غير حقيقي ، وإذا ُكنَي عنها بلفظ التذكير كانت الكناية على المعنـى 

قَـاَل َهـَذا رَْحَمـٌة { : تعـالىاهللا سرني كلمتك ، يريدون سـّرني كالمـك ، وقـال : اها هو الفضل واإلنعام ، كما قالوا ، ألن معن
وال يعجز الشريف المرتضى عن أن يأتي بأبيات من الشعر العربي اشـتملت .)٣())وإنما أراد هذا فضل من ربي )٢(}مِّن رَّبِّي 

  ]الطويل: [ به ، ففي قول الخنساء  اشتملت على ذلك التغاير ثم يستخرجه وينوه
اْعلَِمي ُة َف ِزيَّ ُد الرَّ ا ِھْن َذلَِك ي  َف

 

ْرٍب   راُن َح اَوَني بَّ َوقُُوَدھ ْيَن ُش  )٤(ِح
 

  ]المتقارب: [ وفي قول امرئ القيس  .أرادت الّرْزء: قال المرتضى   
ٌة أَْوَدةٌ َرْخَص  ٌةَبَرْھَرَھ

 

ِة الُمْنَفِطَكُخْرُعْو  ِة الَباَن  )٥(رْ َب
 

  ]الطويل: [وفي قول اآلخر  .الغصن  إلىالمنفطر ولم يقل المنفطرة ؛ ألنه ذهب : فقال : قال المرتضى   
ي َد َوْقَعتِ ى َبْع ا اْقَتَض ْعٍد َم اً لَِس  َھنِيئ

 

اِردُ   ُة َب يَّ ْعٍد والَعِش ِة َس  )٦(بَِناَق
 

  ]السريع: [آلخر وفي قول ا .العشيّ  إلىفذّكر الوصف ؛ ألنّه ذهب : قال المرتضى   
ِرِه ى َقْب ِه َعلَ ْي ْت ُتَبكِّ  َقاَم

اِر َذ دَّ ي ال ي ف ٍة َتَرْكَتنِ ا ُغْرَب
 

اِمرُ   ا َع ِدَك ي ْن َبْع ي ِم ْن لِ  َم
رُ  ُه َناِص ْيَس لَ ْن لَ ْد َذلّ َم  )٧(َق

 

  .)٨(ذات غربة ؛ ألنه أراد شخصاً ذا ُغْربة: ذا غربة ، ولم يقل : فقال : قال المرتضى   
 من شواهد المرتضى الشعرية هذه أّن هذا األسلوب مـألوف ومسـتعمل مـن قبـل فحـول الشـعراء ، فضـالً الحظ ويُ 

  . ، وكفى بذلك إقراراً بتمّيزهعن استعماله في القرآن الكريم
  األداء يف النظام النحوي مجاليات : ثالثًا 

ذ أّن النــاظر فـي نتاجهمـا الفكــري إ. )٩(، هــي معرفتهمـا بـالنحوإّن مـن جملـة معـارف الشــريفين الرضـي والمرتضـى   
  .من كتب ورسائل ، ونتاجهما الفني من شعر ونثر يدرك بيسر سعة معرفتهما به وتمكنهما منه 

    
بقيــة مــن وخــالطهم ، وفــي اللســان عــراب فقــد جــاب جزيــرة العــرب وبــالد الشــام ، وســمع األ يأمــا الشــريف الرضــ

د عنده ذلك الفـيض الغزيـر مـن العبـارات الفصـاح واأللفـاظ اللغويـة، تجالصيانة واالنطباع على الصحيح والفصيح ، لذلك 
  .)١(والتراكيب التي جرت من العربية في الصميم ، واالستعماالت التي َصحَّ ورودها عن العرب الفصحاء البلغاء

                                                 
 .١١٩: هود  )١(
 .٩٨: الكهف  )٢(
 .٧١/ ١: األمالي  )٣(
  . ٤٢: البيت في ديوانها  )٤(
  .١٥٧: البيت في ديوانه  )٥(
  .، ولم أجده في ديوانه٢٨/ ٧: هو األعشى ، كما في الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي  )٦(
  .٣٨٢/ ٥،  ٣/٢٥٩: العقد الفريد : ، وبروايتين مختلفتين ، ينظر  يةرابنسب ابن عبد ربه البيتين ألع )٧(
 . ٧٢- ١/٧٠: األمالي : ينظر  )٨(
، والداللة ٣٦-٣٢: ١٩٩٤،سنة ٢نعمة رحم العزاوي،بحث في مجلة المورد،العدد.الجهد اللغوي في أمالي الشريف المرتضى، د:للمزيد ينظر )٩(

  .٢٠٠١شريف الرضي لغوياً ونحوياً،كاظم محمود الجادر،أطروحة دكتوراه،كلية اآلداب،جامعة الكوفة، القرآنية في جهود الشريف المرتضى،وال
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 ٧

  
وقــف علــى مــذهب البصــريين (( وأمــا الشــريف المرتضــى فانّــه أرســخ قــدماً فــي النحــو مــن أخيــه الرضــي ، فقــد   

ولكّنه لم يلتزم مذهباً بعينه ، بل حاول أن ينتفع بأي مذهب من المذهبين حين يعينه علـى مسـاندة الوجـه الـذي والكوفيين 
ــــين النحــــو والبالغــــة فــــي براعــــة قــــد يجهلهــــا كــــل مــــن النحــــويين  ــــين النحــــو والكــــالم ، أو ب ــــه ، وربمــــا مــــزج ب ذهــــب إلي

رسة بغداد في النحو التي امتزجـت فيهـا مـذاهب النحـو المتعـددة ، كما أن الشريف المرتضى كان من مد،  )٢())والكالميين
واهللا إني استفدت من كتـاب الغـرر مسـائل لـم أجـدها فـي  : (( ولذلك فال غرابة أن يحكى عن بعض شيوخ األدب أنّه قال 

  .)٣())كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو 
  

ّل اهتمامــه فــي وضــع األســس والضــوابط التــي وكــان البحــث النحــوي قبــل الشــريفين الرضــي والمرتضــى يجعــل جــ  
بهـذا واللحن ، أي أّن االهتمام بتقعيد النحو كان غالباً على غيره مـن المنـاحي التـي تتعلـق تصون لغة العرب من االنحراف 

كـالخبر إذ لـم نجـد أقـواًال أو إشـارات ربطـت النحـو بالجمـال إال قلـيًال ،  . العلم ، كعالقة التركيب النحوي بجمـال العبـارة 
ُحـدِّثُت عـن وهـب بـن جريـر بـن حـازم :  إسـحاققـال أبـو : (( في أحد كتبه حينما قال ) هـ٣٨٢ت(العسكري الذي ساقه 

  .)٤())، فإّنك لم تعلْم منه باباً إال تدرّعت من الجمال سرباالً يا بُنّي تعلم النحو : عن أبيه قال 
  

يعــد النحــو ذلــك العلــم الــذي يُعنــى بــأواخر الكلمــات  وبعــد أن تــدّخل النقــاد والبالغيــون فــي علــم النحــو ، لــم  
ترتيب الجمل بمعزل عن دالالتها ومضامينها ، ولـم يعـد همهـم مـن النحـو ، التقعيـد ووضـع الضـوابط و واختالف الحركات 

، )٥())المعنـى  إنتـاجودورهـا فـي محاولـة تتبُّـع خيـوط العالقـات النحويـة (( وإنما أصـبح مـن همهـم أيضـاً ، واألسس حسب 
توزيـع الكلمـات  – فيـه –ومن ثم الكشف عما تخلفه هذه العالقات من قيم فنية في النص األدبي بعد أن أحسـن المبـدع 

ن تحـتفظ أل سـوّغواستعمالها داخل التركيـب ، وابتعـد أكثـر مـا يكـون عـن العبـارة المرتبـة ترتيبـاً منطقيـاً ، إذ لـم يعـد هنـاك م
  .)٦(المنطق والنحوالعبارة في النص األدبي بالتوازي بين 

  
ولـــم يقتصـــر البحـــث النحـــوي عنـــد الشـــريفين الرضـــي والمرتضـــى علـــى الجانـــب التقعيـــدي أو التعـــرض لتـــاريخ   

  .استنباط جماليات هذا النظام في بعض النصوص القرآنية واألدبية  إلىوإنما تعديا ذلك )٧(النحو
) الحـذف(على مستوى عاٍل من فنية األداء ، هو  وإخراجهافمن آليات النظام النحوي لتشكيل العبارة األدبية ،   

هــو بــاٌب دقيــُق الَمْســلك َلطيــُف المْأخــذ،عجيُب األمــر ، شــبيٌه ) : (( هـــ٤٧١ت(الــذي قــال فيــه عبــد القــاهر الجرجــاني 
تكون إذا لـم  بالسِّحِر ، فَأنك ترى به َترَك الذِّْكر أفصح من الذكر ، والصمت عن اإلفادة ، أزيد لِإلفادة ، وتجُدك أَنطَق ما

                                                                                                                                                        
 .٣٩- ٣٧) : المقدمة (تلخيص البيان : ينظر  )١(
 . ٤٥- ٤٤: أدب المرتضى  )٢(
 .٢١٤/ ٨: أعيان الشيعة  )٣(
 .١١٩: أحمد العسكري  أبوالمصون في األدب ،  )٤(
 .٨١: محمد عبد المطلب . ند عبد القاهر الجرجاني ، دقضايا الحداثة ع )٥(
 . ١٥: صالح فضل . بالغة الخطاب وعلم النص ، دو ،  ٣٧-  ٣٦: قواعد النقد األدبي ، كرمبي : ينظر  )٦(
 .٩١: الفصول المختارة : ينظر  )٧(
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وقـد أدرك الشـريفان الرضـي والمرتضـى القيمـة الفنيـة لهـذا األسـلوب قبـل عبـد . )١())تـَْنِطق ، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لـم تُـِبنْ 
اختصـاراً وحـذفاً وقد يسقط من القرآن كلم وحـروف ، ويـدل فحـوى الخطـاب عليهـا : (( القاهر الجرجاني ، يقول الرضي 

عنـد أهـل البالغة ، وإغراقاً في منازع الفصاحة ، ألّن فيما يبقى أدلة على ما يُلقى ، إذ كانت البالغـة  ، وإبعادًا في مذاهب
، وُيالحـظ فـي كـالم الرضـي ِعظَـم القيمـة الفنيـة والجماليـة التـي يشـتمل عليهـا هـذا )٢())اللسان لمحة دالة ، وإشـارة مقنعـة 

بـأن تكــون هنـاك داللــة علــى الـنص الغائــب مــن ن اسـتعماله يكــون مشــروطاً ْســالحــظ أيضـاً أنّــه نبّــه علـى أّن حُ األسـلوب ، ويُ 
  .النص الحاضر

والحذف إنما يحسن في الكـالم :((ويؤكد الرضي هذا األمر في هذا األسلوب غير مّرة ، إذ يقول في موطن آخر  
أّن هـذا  إلـىصـين السـابقين إشـارة التـي تكـررت فـي الن) مـا يُلقـى(ولعـّل فـي كلمـة )٣())إذا كان فيما يبقى دليل على ما يُلقى

يقصـدها المبـدع قصـدًا ، وإذا مـا تمكـن المبـدع مـن أن يسـتعمله  –ربمـا  –مكونات الصنعة الفنّية التي األسلوب هو أحد 
  .)٤())من دالئل االقتدار والفصاحة (( اً كان ذلك دليًال ناستعماًال حس

ـا َذَهبُـوْا {:  تعـالىالقرآنيـة ، ففـي كالمـه عـن قولـه ص ويهتم الرضي بهذا األسلوب فيتتبعه في كثير من النصـو    فَـَلمَّ
َنا ِإلَْيِه لَتُـَنبِّئَـنـَُّهم بَِأْمرِِهْم َهـَذا َوُهمْ  يأتي الرضـي بمثـال تطبيقـي  )٥(}َال َيْشُعُروَن  ِبِه َوَأْجَمُعوْا َأن َيْجَعُلوُه ِفي َغَيابَِة اْلُجبِّ َوَأْوَحيـْ

ضـر فـي الـنص علـى المكـون الغائـب فيـه ليعضـد فـي هـذا آراءه النظريـة فـي هـذا الموضـوع ، يوضح فيه داللة المكون الحا
جعلـوه هنـاك  }َوَأْجَمُعـوْا َأن َيْجَعلُـوُه ِفـي َغَيابَـِة اْلُجـبِّ {:  تعـالىألّن فـي قولـه ... خبـر لهـا ) فلما(فلم يرد بعد : (( فيقول 

َنــا ِإلَْيــهِ { يــت الهــذلي ، وهــو آخــر القصــيدة ، ولــم يــرد بعــده مــا يجــوز أن يكــون خبــراً لــه ، ب(( ومثــل هــذه اآليــة .  )٦(}َوَأْوَحيـْ
  ]البسيط: [ وذلك قوله 

لَُكْو ى إِذا أَْس َدَحتَّ ي قَُتائِ  ةٍ ُھْم ف
  

الّ َكَم  ُرَداَش ُة الشُّ الَ ُرُد الَجمَّ  ...ا َتْط
 

أسـلكوهم فـي  حتـى: الفعل،وكأنّه قـال  كان فيه داللة على  )شالًّ : (ألّن الشاعر لما جاء بالمصدر الذي هو قوله   
  .)٧())كر الفعل ؛ ألن فيه داللة عليههذا الموضع شلوهم شًال ، فاكتفى بذكر المصدر عن ذ 

المعنـــى  مكـــتمال –بعـــد داللـــة المكـــون الحاضـــر علـــى المكـــون الغائـــب  –إذن فاآليـــة الكريمـــة ، وبيـــت الهـــذلي   
   .خبر أو فعل ظاهر  إلى يب ، وليسا بحاجةكوالتر 

ًة َأْو آِوي {) : عليــه الســالم( حاكيــاً عــن لــوط تعــالىوفــي قولــه    ــوَّ ــْو َأنَّ ِلــي ِبُكــْم قـُ ــاَل َل ــٍن َشــِديٍد  إلــىَق بــين )٨(}رُْك
أقـوى وأقصـى  إلـىالمتلقـي ، إذ يجعلـه يـذهب بـالمراد منـه  فـي اً وشـعوري اً نفسـي اً الشريف الرضي أّن ألسلوب الحـذف تـأثير 

لحلـت لـو أَننـي علـى هـذه الصـفة : وجاء جـواب لـو ههنـا محـذوفاً ، والمعنـى : (( إذ يقول مذهب ، وأبعد مبتغى ، وذلك 
والحذف هنا أبلغ ألنّـه يـوهم المتوعـدَّ بعظـيم الجـزاء ، . وأردتموه من ذنوب وفحشاء بينكم وبين ما هممتم به من الفساد 

                                                 
 .١٤٦: دالئل اإلعجاز  )١(
 .١٧١: حقائق التأويل  )٢(
 .٢٣٠: المجازات النبوية  )٣(
 .١٧١:حقائق التأويل  )٤(
  .١٥: يوسف  )٥(
َناُه َأْن يَا إبـَْراِهيُم فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه ِلْلَجِبيِن : ((وله تعالى ـع قـ، وكذلك الحال م ١٧١- ١٧٠: حقائق التأويل  )٦( )) ْد َصدَّْقَت الرُّْؤيَاـقَ َونَاَديـْ
 .١٧: نفسه : ينظر ]  ١٠٥،  ١٠٤، ١٠٣: الصافات [
 .٤٢/ ٢: ديوان الهذليين : ، والبيت لعبد مناف بن رْبع ، ينظر  ١٧١:  نفسه )٧(
  .٨٠: هود  )٨(
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،  )١())أجنــاس المخوفــات المتوقعــات  جــنس مــنضــروب العقــاب ، وال يقــف بــه عنــد  إلــىوبغــيض الِنكــال ، ويصــرف هّمــه 
 إنتـاجفـي ((  أكبـر وأعمـق مـن الـنص الحاضـر عمـالً أّدى ) المحـذوف( ويبدو من كالم الرضي أّن الغائب في فضاء الـنص 

، أي أّن وظيفـة التـأثير فـي الـنص الغائـب كانـت أكبـر وأكثـر  )٢())الصياغة ، وإن كان غير مباح له أْن يظهر بشـكل مباشـر 
  .أكثر تأثيراً في نفس المتلقي) المحذوف( ها في النص الحاضر ، ونتيجة لذلك كان المكون الغائب من نظيرت

بمــا يمتلكــه مــن حــس نقــدي خــالق ومعرفــة واســعة بأســرار عمليــة  –وقــد يســبق الشــريف الرضــي عصــره بقــرون 
ْرُهْم بِأَيَّاِم اللّـِه ِإنَّ {:  تعالىقوله  إلىحينما يتعّرض  –اإلبداع  إذ يـوحي الرضـي  )٣(}ِفـي َذلِـَك آليَـاٍت لُِّكـلِّ َصـبَّاٍر َشـُكورٍ  َوذَكِّ

، ومرجعيتـه الدينيـة والتاريخيـة واالجتماعيـة ، إذ يقـّدر المتلقـي  هِ حالتِـ بِ ْسـحَ  اشتراك المتلقـين فـي الصـياغة كـلّ  إمكان إلى
لقراء ، فيؤدي أكثر من مهمة فـي تتسع داللة النص وينفتح بتعدد ابحسب الحالة التي يصدر عنها ، وبذلك ) المحذوف(

التـذكير بأيـام نقـم  –واهللا أعلـم  –، والمـراد بهـا  اسـتعارةوهـذه : (( وقت واحد ، وذلك إذ يقول في تفسـير اآليـة السـابقة 
وقد يجوز أن يكون األيام ههنا عبارة عـن أيـام الـنعم ، كمـا .. .اهللا التي أوقعها بالماضين ، كعاٍد وثمود ومن جرى مجراهم 

قم أنعم اهللا فيهـا علـيهم وعلـى الماضـين مـن آبـائهم بـو فذكرهم باأليام التي : قلنا إنها عبارة عن أيام النقم ، فيكون المعنى 
أال تـرى أن أيـام العـرب التـي هـي عبـارة عـن الوقـائع يكـون فيهـا لبعضـهم الظهـور . األعداء وكشف الألواء ، وإسباغ النعماء
ــوء والــدائرة ، وتلــك مــن الــنقم ؟ فاأليــام إذْن تــذكرة لمــن أراد التــذكرة  علــى بعــض ، فــذلك مــن الــنعم ، وعلــى بعضــهم السُّ

 تعــالىبقولــه ، ولعــل مــا يقــوي مــا ذهــب إليــه الرضــي فــي تحليلــه هــذا ، إّن اآليــة الكريمــة قــد ختمــت )٤())باإلنعــام واالنتقــام
من مجمل كالم الرضي في تحليل اآلية أّن ويتضح . ، وإنما يكون الصبر على النقم ، والشكر على النعم  }صبار شكور{

فتبرز هذه الفضاءات التـي وّفرهـا النص القرآني خصص للقارئ فضاءات معينة ُتمّكنه من المشاركة في بناء المعنى النصي 
ملية التخيــل ـلقيــام التفاعــل بــين الــنص والقــارئ ، إذ أثــارت عــ اً جوهريــ عــامالً أســلوب الحــذف فــي اآليــة الكريمــة ، بوصــفها 

   .)٥(لدى القارئ ، ولكن حسب شروط وضعها النص
متعددة بحسب حالة المتلقـي ، أصـبحت اآلن مـن شريف الرضي هذه في إيحاء النص للمتلقين بمداليل ورؤية ال

 أمـا موهبـة: (( مبادئ النقد األدبي الحـديث ، إذ يقـول الناقـد االنجليـزي رتشـاردز فـي معـرض كالمـه عـن موهبـة التوصـيل 
العناصـر التـي تتكـون منهـا من القدرة على التمييز ، وعلـى قبـول اإليحـاءات ، وعلـى بعـث التوصيل عند المستقبل فتتألف 
  المدلول المباشر لمعظم األلفاظ ، وخاصة في الشعر مدلول مفعم إّن :((،ويقول)٦(...))حو التجارب الماضية بحرية ووض

إّن االنطباعـات األولـى تتفـاوت بشـّدة : (( ويقول  .)٧()).شئنا مدلوالت شتىبااللتباس ، فنحن نستطيع أن نفهم منها متى 
،  )٨()) )ب(قـد تكـون لهـا ارتباطـات مفعمـة بالبهجـة بالنسـبة للقـارئ ) أ(فالكلمة التي تثير ارتباطات غير سارة للقارئ ... 

  . ة السابقةما ذهب إليه الرضي في تحليل اآلية الكريم –حٍد ما  إلى –وهذه األقوال تشابه 

                                                 
 .١٦٣: تلخيص البيان  )١(
 .١١٩: قضايا الحداثة  )٢(
  .٥: إبراهيم  )٣(
 . ١٨٠: تلخيص البيان  )٤(
 .٢٢١: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، عبد الكريم شرقي : ينظر  )٥(
 .٤٣٨: ادئ النقد األدبي ، رتشاردز مب )٦(
 .٢٩: العلم والشعر ، رتشاردز  )٧(
 . ٥٧:  ١٩٩٢، سنة  ٣نحو ممارسة نقدية فاعلة ، كاثرين بيليسي ، بحث في مجلة آفاق عربية ، العدد )٨(
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لتبــاس اي الــنص ، إذا اقتضــت لــذلك الضــرورة ، لرفــع ــــقــد يعــاد ذكــره ف) المحــذوف(ويؤكــد الشــريف الرضــي أّن   
جماليته ، فضًال عـن صـحة تركيبـه ، وقـد وضـح ذلـك عنـد  فقد النص ي وحتى الالكالم ، والخلل واالضطراب في النظام ، 

وجـاء : أي جـاء مالئكـُة ربـِّك ويكـون تقـدير الكـالم : (( فقـال  )١(}َلُك َصّفاً َصّفاً َوَجاء رَبَُّك َواْلمَ {:  تعالىكالمه عن قوله 
َبــل القــوم وهــْم زْحفــاً زَْحفــاً : ، كمــا تقــول مالئكــُة ربِّــك وهــم صــّفاً صــّفاً  والملــك ههنــا لفــظ الجــنس ، وإنمــا ُأعيــد ذكــر . أقـْ

وجـاء ربـك وهـْم صـفَّاً صـفَّاً ، ويريـد : َيُسـوغ أن يقـول  ، ألنـه مـا كـانالمالئكـة  اسمالملك ليدل على المحذوف الذي هو 
وال يخفى أثـر عقيـدة . )٢())المالئكة على التقدير الذي قدرناه ، ألن الكالم كان يكون ُمْلَتبساً ، والنظام مختًال مضطربَاً◌ 
  . تعالىبحانه و الرضي عليه في هذا التحليل ، والتي تنفي التجسيم والتشبيه ، وأفعال المخلوقات عن اهللا س

لـئال  –كما في اآلية السـابقة   –وإذا كان يجب أن يكون هناك ما يدل على المحذوف في النص ، أو يعاد ذكره   
فــي الــنص ، يكــون هنــاك لــبس فــي المعنــى والتركيــب ، فــإن علــم المخــاطبين بالمحــذوف قــد يغنــي عــن وجــود تلــك الداللــة 

، ويؤكــد  )شــجاعة الفصــاحة(اه ابــن جنــي ســمألفصــاحة ، أو كمــا وحينهــا يكــون هــذا األســلوب فــي الحــذف مــن عجيــب ا
وانتشـاره الشريف الرضي ذلك في كالمه عن قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقـد تـذاكر النـاس عنـده أمـر الطـاعون 

وقولـه عليـه : (( ... اب المدينـة فقـال نقـ: يعنـي )٣())َهـاا نَِقابُـ نَـليْـ َأال َيْطلُـع إِ  ي َأْرجوُ إنِ فَ : (( في األمصار ، واألرياف ، فقال 
مــن الفصــاحة العجيبــة ، ألنــه أقــام علــم ) وهــو يريــد نقــاب المدينــة ، ولــم يجــر لهــا ذكــر ( الســالم أال يطلــع إلينــا نقابهــا 

، والمــراد )٤(}َولَــْو ُدِخَلــْت َعلَــْيِهم مِّــْن َأْقطَارَِهــا{:  تعــالىســبحانه و المخــاطبين بهــا مقــام تصــريحه بــذكرها ، ومثــل ذلــك قولــه 
يسـمي هـذا الجـنس  –رحمـه اهللا  –ائره  وكان شـيخنا أبـو الفـتح النحـوي نظالقرآن ولذلك في . المدينة ولم يجر لها ذكر 

ّــ ، ولعــل ابــن جنــي قــد )٥())ة الجنــان ، غزيــرة المــواد شــجاعة الفصــاحة ، ألن الفصــيح ال يكــاد يســتعمله إال وفصــاحته َجرِي
ًال عّما ذكره الشريف الرضي ؛ ألّن هذا األسلوب يعتمـد أيضـاً علـى فطنـة ودرايـة ومعرفـة فض) شجاعة الفصاحة ( سماه بـ أ

  .مل تلك الصفات خفي المراد من الكالم ، وأصبح غير ذي فائدة حالمتلقي بأسرار الكالم وأساليبه ، فإن لم يكن ي
ن ســـرعة اإليقـــاع ينـــتج نوعـــاً مـــ(( أمـــا حـــذف الحـــروف مـــن بعـــض النصـــوص والســـيما حـــذف حـــروف الجـــر فقـــد   

ح إليهـا الشـريف الرضـي وهـذه الرؤيـة الحداثيـة لحـذف الحـروف يلّمـ)٦())وديناميكية التعبيـر ، ويـتم ذلـك فـي الشـعر والنثـر
لوب بليـغ سـذا األـحينما يتكلم عن حذف بعض الحروف من النصوص األدبية ، وال ينسـى الشـريف الرضـي أن يؤكـد أن هـ

ُعــَدنَّ َلُهـــْم ِصـــَراَطَك قَـــ{: حاكيـــاً عــن إبلـــيس  تعــالىفي قولـــه ـفـــ ةـي الفصــاحة وأصـــول العربيـــوعريــق فـــ َتِني َألقـْ اَل َفِبَمــا َأْغـــَويـْ
ألقعـدن لهـم علـى صـراطك المسـتقيم ، فلمـا ُحـِذف الجـارُّ انتصـب : والمـراد : (( الرضـي  ، يقـول الشـريف )٧(}اْلُمْسَتِقيمَ 
  ]الكامل: [ العربية ونظيره قول الشاعر  والحذف هنا أبلغ في الفصاحة ، وأعرق في أصول. الصراط 

  بُ لَ عْ َق الثَّ يْ رِ الطَّ  ا َعَسلَ مَ كَ 

                                                 
 .٢٢: الفجر  )١(
 .٢٢٤- ٢٢٣: تلخيص البيان  )٢(
 .٣١: المجازات النبوية  )٣(
 .١٣: األحزاب  )٤(
 .٣٢: المجازات النبوية  )٥(
 .١٩٧- ١٩٦: بالغة الخطاب وعلم النص  )٦(
  .١٦: األعراف  )٧(
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القيمـة التعبيريـة لحـذف حـرف الجـر ، ويبدو الشريف الرضي أكثـر وضـوحاً فـي بيـان  )١())َعَسل في الطريق: أي   
ُر الناس َمنْ : (( في النص عند كالمه عن قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم  ٌل َأَخَذ ِبَعنـاِن فَـَرِسـِه َيْطلُـُب المـوَت جُ ًة رَ زِلَ َخيـْ

ــه ــه الصــالة والســالم جعــل الرجــل أوذلــك : (( فيقــول )٢())َمظاَن ــراع األعــداء نــه علي المجاهــد فــي ســبيل اهللا الــذي يتتبــع ِق
مـوت فـي َمظَانـِّه ، َيْطلُـُب ال: وأراد عليـه السـالم ... اللقاء كطالب الموت في معادنـه ، والمنقِّـب عنـه فـي مكامنـه ومواطن 

إن . )٤())، وذلـك أقـرب فـي الفصـاحة ، وأضـرب فـي مـذاهب البالغـة)٣(المظـاّن فنصـبها إلـىفلما ُخِلع الجاّر وصـل الفعـل 
وبالغيـة ومعنويــة حـذف حـرف الجـر فـي مثـل تركيـب اآليـة الكريمـة والحــديث النبـوي السـابقين ، أعطـى لهمـا قيمـة تعبيريـة 

فـي إغـواء بنـي آدم ، وأفـاد حذفـه فـي الحـديث واجتهاد الشـيطان ية الكريمة أفاد سرعة أكبر ، فحذف حرف الجر في اآل
المعنـى ، الشريف سرعة واجتهاد وحماس المجاهد في الجهاد والذب في سـبيل اهللا ممـا أعطـى للتـركيبين سـرعًة فـي إيقـاع 

  .)٥(وحركّية في التعبير
عبيريـة والبالغيـة والمعنويـة ألسـلوب الحـذف ، مؤكـداً أنـه ويتفق الشريف المرتضى مع أخيـه الرضـي فـي القيمـة الت  

من عـادات العـرب فـي فـن القـول الرفيـع ، ولـذلك جـاء القـرآن بالحـذوف الكثيـرة والغريبـة والعجيبـة ، وهـذه نتيجـة طبيعيـة 
جـــاز أن مـــن عـــادة العـــرب اإلي اعلـــم: (( لســـان العـــرب وطـــريقتهم فـــي الكـــالم ، يقـــول الشـــريف المرتضـــى ألنـــه نـــزل علـــى 

. وبالغـة واالختصار والحذف طلباً لتقصير الكالم ، واّطراح فضوله ، واالستغناء بقليله عن كثيـره ؛ ويعـّدون ذلـك فصـاحة 
الكثير مواضع كثيرة نزلت مـن الُحْسـن فـي أعلـى منازلـه  نوفي القرآن ِمْن هذه الحذوف ، واالستغناء بالقليل من الكالم ع

، وفي كالم الشريف المرتضى )٦())الحذوف الغريبة واالختصارات العجيبة كتاباً لكان واجباً  ؛ ولو أْفردنا لما في القرآن من
  .مستقًال كامًال الستقصائه ، حتى يمكن أن يؤلف فيه كتاباً سعة هذا األسلوب وكثرته  إلىاألخير هذا إشارة 

يـل عليـه ال يستحسـن فـي  دلإال أن ليس كل حذٍف ُمستسـاغ ومقبـول وحسـن ، فالحـذف الـذي لـيس فـي الكـالم   
وإنمــا (( ، كــالم العــرب ؛ ألنّــه ينــتج عنــه إيهامــاً للســامع ، واضــطراباً فــي التركيــب ، فتلتــبس العبــارة وال تــؤدي المــراد منهــا 

قـوة الداللـة ((  صـبحتأي أ. )٧())تستحسن العرب الحذَف فـي بعـض المواضـع القتضـاء الكـالم المحـذوف داللتـه عليـه 
  . )٨())ُقها إليه مغنيين عن النطق به وَسو ] المحذوف[عليه 
الداللـة أحسـُن مـن اإلظهار،وأدخـل اإلضمار مع قوة ((قناعة تامة في أسلوب الحذف مفادها أنّ  إلىويصل المرتضى       

  . ،ولذلك يجعل هذه الرؤية معياراً من معايير محاكمة النصوص التي تشتمل على هذا األسلوب)٩())في الفصاحة والبالغة

                                                 
  : والبيت كامًال هو ،  ١/١٩٠: كما في ديوان الهذليين ، والبيت لساعدة بن جؤية يصف رمحاً ،   ٢٤٣: تلخيص البيان  )١(

ُنهُ  َلذِّ   َق الثعلُب فيه َكَما َعَسَل الطري     ِبَهزِّ الكفِّ يـَْعِسُل َمتـْ
 .٣١٨: المجازات النبوية  )٢(
 . يريد أنه منصوب على نزع الخافض  )٣(
 .٣١٩ -٣١٨: المجازات النبوية  )٤(
، وتلخيص البيان  ٢٤٥: حقائق التأويل : وهناك مواضع كثيرة أخرى ذكر فيها الشريف الرضي أسلوب الحذف ، ينظر على سبيل المثال  )٥(

 .٣٨٤- ٣٨٣،  ٢٣٢- ٢٣١،  ١٩٤: ، والمجازات النبوية ٣٢٥،  ٢٦٨،  ٢٥٢- ٢٥١،  ١٧٣،  ١٦٦،  ١٢٦،  ١١٧: 
 .٣٠٩/ ٢: األمالي  )٦(
 .٤٨/ ٢:  نفسه )٧(
 .٣٧٥/ ٢: نفسه  )٨(
 .٣٧٥/ ٢:  األمالي)٩(
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ق الشريف المرتضى بين الحذف واالختصار ، الشتباه أمريهما على بعض الناس فيحسبونهما شـيئاً واحـداً ، ويفرّ 
يتعلق باأللفـاظ ، وهـو أْن تـأتي ليس كذلك ألّن الحذف و والحذف غير االختصار ، وقوم يظنون أنهما واحد ، : (( فيقول 

فــي الموجــود داللــٌة علــى المحــذوف ، فتقتصــر عليــه طلبــاً غيــره ويتعلــق بــه ، وال يســتقل بنفســه ، ويكــون بلفــظ يقتضــي 
أكثـر مـن  إلـىالحتـيج بِّـر عنهـا بغيـره المعـاني وهـو أْن تـأتي بلفـٍظ مفيـٍد لمعـان كثيـرة لـو عُ  إلـىلالختصار، واالختصار يرجع 

ضــى فــي فمــن أمثلــة الحــذف التــي أوردهــا المرت )١())ذلــك اللفظ،فــال حــذف إال وهــو اختصــار،وليس كــل اختصــار حــذفاً 
  ]الطويل: [ قول جرير )) أماليه((

ْؤ  َوَرْدُتْم على َقْيٍس بُِخْوِر ُمَجاِشٍع يٍء ُجُبْورُ َفُن اٍق َبِط ى َس اُتْم عل  )٢(َھ
  

دليــل علــى الكســر ) بطــيء جبورهــا : ( كــان فــي قولــه فنــؤتم علــى ســاق مكســورة بطــيء جبورهــا ؛ ألنّــه لمــا  : أراد 
َتَصَر عليه    ]لكاملا: [ وقول عنترة . اقـْ

ٌة َدنِيَّ ا َش ي َداَرھ لْ ُتْبلَِغنِّ  َھ
 

مِ   رَّ راِب ُمَص ُروِم الشَّ ْت بَِمْح  )٣(لُِعَن
  

  ]الطويل: [  ىوقول الشنفر . ناقته : يعني 
ْدفُِنوْ َف ٌمي إنَّ َدْفنِنِ ال َت رَّ  ي ُمَح

 

يُكْم  اِمرِ  نْ ِكلَ ، وَ  َعلَ اِمِري أُمَّ ع  )٤(َخ
  

: [ وقـــول أوس بـــن حجـــر . وهـــي الضـــبع أّم عـــامر ؛ : لني التـــي يقـــال لهـــا فـــال تـــدفنوني بـــل دعـــوني تـــأك: أراد 
  ] الكامل

الَُّب َقتَّحَ   االَ لََھى إِذا الَك
 

ا  اً وال َطلََب اليوِم َمْطلُوَب  )٥(َك
  

  ]الطويل: [ وقول اآلخر لم أَر كاليوم ، فحذف ، : أراد 
لَ  ا إِذا قِي ى لََعلَّھ ْيُروا إنَّ لَيل  ِس

 

َرى ُدوْ   بُ لَيْ لَ َن َج ْرِن أَْعَض لُ الَق  )٦(ى َمائِ
  

، وينّبـــــــه الشـــــــريف المرتضـــــــى علـــــــى أّن األبيـــــــات الســـــــابقة اشـــــــتملت علـــــــى أســـــــلوب )٧(لعلهـــــــا قريـــــــب: أراد 
ـــوَل (( الحـــذف  فيـــه داللـــة علـــى مـــا غيـــر مســـتغٍن بنفســـه ، بـــل يقتضـــي كالمـــاً آخـــر ، غيـــر أنّـــه لمـــا كـــان ] فيهـــا[ ألّن الَق

ـــــأتي و  .)٨())حـــــذف َحُســـــَن اســـــتعماله الشـــــريف المرتضـــــى بأبيـــــات مـــــن الشـــــعر اشـــــتملت علـــــى أســـــلوب االختصـــــار ، ي
  ]الكامل: [للتفريق بينه وبين أسلوب الحذف، كقول حسان بن ثابت 

ْيُھُم ِر أبِ ْولَ َقْب َة َح  أْوالُد َجْفَن
 

لِ   ريِم الُمْفِض َة الك ِن ماِرَي ِر اب  )٩(َقْب
 

حــول : ( نتِجُعــوَن كـاألعراب ، فاختصــر هـذا المبســوط فـي قولــه أنهـم أعــزاء مقيمـون بــدار مملكـتهم ، ال ي: أراد 
  ]الخفيف: [ ومثله قول عدي بن زيد ) قبِر أبيهم
الِمٌ  ـ َع يُّ الصَّ ُد َنقِ ذي ُيِرْي  بال

 

فٍّ دْ   ى جُ  ِر َع ـُورُ  ةٍ اَثعل  )١٠(َنح
 

  ]الطويل: [ وقول أوس بن حجر 
                                                 

  .٧٣/ ٢:  نفسه )١(
بُـْؤُتْم : (( ، وفيه  ٢٣٣: البيت في ديوانه  )٢( نُـْؤُتمْ (( بدل )) فـَ   )). فـَ
  .١٤: ديوانه البيت في  )٣(
  ))َدْفِني(( بدل )) قـَْبِري ((و)) َتْدِفُنوني(( بدل )) تـَْقبُـُروني: (( ، وفيه  ٤٧: البيت في ديوانه  )٤(
  .٣: البيت في ديوانه  )٥(
  .٥٥: البيت في ديوان معن بن أوس المزني  )٦(
 .٧٣ -٧٢/ ٢: األمالي : ينظر  )٧(
 .٧٤/ ٢: نفسه  )٨(
  .٧٤/ ١: البيت في ديوانه  )٩(
  .٩٢: البيت في ديوانه  )١٠(
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اُمُھْم مَّ لَِح ْدٍق ال َتُخ اِن ِص  َوفِْتَي
 

نَّ إِذا ُش  َه ال وافِ جْ بِّ َواَر النَّ  )١(رام الصُّ
 

، بـل رون اللحـم وال يسـتبقونه فـيِخّم خإنهـم ال يـد: لفـظ مختصـر ، ولـو بسـطه لقـال ) ال تخم لحـامهم: ( فقوله 
  .)٢(يطعمونه األضياف والطُّّراق

:  عـــــالىتأســـــلوب الحـــــذف فيهـــــا قولـــــه  إلـــــىومـــــن اآليـــــات القرآنيـــــة الكريمـــــة التـــــي تناولهـــــا المرتضـــــى وأشـــــار 
ـــــِه اْلَمـــــْوَتى{ ـــــِه اَألْرُض َأْو ُكلِّـــــَم ِب ـــــاُل َأْو ُقطَِّعـــــْت ِب ـــــِه اْلِجَب ـــــْو َأنَّ قـُْرآنـــــاً ُســـــيـَِّرْت ِب ) لـــــو(ولـــــم يـــــأِت لــــــ : (( ، فقـــــال  )٣(}َوَل

ـــــه الجبـــــال لكـــــان هـــــذا : جـــــواب فـــــي صـــــريح الكتاب،وإنمـــــا أراد  ـــــا ســـــيرت ب ـــــو أن قرآن ـــــه )٤())ل ِإنَّـــــا  { : تعـــــالى، وقول
ـــــَنا  ـــــا اْإلِ َعَرْض ـــــا َوَحَمَلَه َه ـــــَفْقَن ِمنـْ ـــــا َوَأْش ـــــأَبـَْيَن َأن َيْحِمْلنَـَه ـــــاِل َف ـــــَماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَب ـــــى السَّ ـــــَة َعَل ـــــاَن اْألََماَن ـــــاُن ِإنَّـــــُه َك نَس

ــــــوالً  ــــــال )٥(}ظَُلومــــــاً َجُه ــــــديره إنَّ : (( ، فق ــــــأبى وُيشــــــِفق ، وعرضــــــنا  وتق ــــــو كــــــنَّ ممــــــا ي ــــــال ل الســــــماوات واألرض والجب
ــــــيهن  ــــــة عل ــــــْين واشــــــفْقناألمان ــــــال . ألب ــــــع فق ـــــــزلة الواق ــــــوم بمن ــــــل المعل ــــــنا: ( وجع ــــــم أن ذلــــــك ) َعَرْض ــــــث َعل ــــــن حي م

أن فضــــًال عــــن وبالغيــــة ، ، وجعــــل المعلــــوم بمنـــــزلة الواقــــع إضــــافة تعبيريــــة )٦())المشــــروط لــــو وقــــع شــــرطه لحصــــل هــــو
ـــــى المـــــراد ـــــى المعن ـــــة عل ـــــه . الحـــــذف  أضـــــفى المبالغ ـــــالىوقول ـــــْم َحتَّـــــى ِإَذا {:  تع ـــــاَل َلُه ـــــا َوَق َوابـَُه ـــــْت أَبـْ ـــــا َوفُِتَح َجاُؤوَه
ــــِدينَ  ــــُتْم فَاْدُخُلوَهــــا َخاِل ــــْيُكْم ِطْب ــــَالٌم َعَل ــــا َس ــــال  )٧(}َخَزنـَتُـَه ــــأِت : (( ، فق ــــم ي ــــي طــــول الكــــالم ، وإنمــــا إلذا ول جــــواب ف

ــــاُلوا {:  تعــــالىلــــورود مــــا يقــــوم مقامــــه ؛ ويــــدل عليــــه مــــن قولــــه  } دخلوهــــاأف {: حــــذف الجــــواب الــــذي هــــو  َحُســــن َوَق
والشـــاهد : (( اآليـــة الكريمـــة هـــذه ، وقـــال الشـــيخ صـــاحب الجـــواهر معلقـــاً علـــى )٨(}اْلَحْمـــُد ِللَّـــِه الـَّــِذي َصـــَدقَـَنا َوْعـــَدهُ 

أن ذلــــك شــــيء ال و بعــــدم حصــــر الــــنعم والكرامــــات المعــــّدة لهــــم ، فــــي اآليــــة الكريمــــة حــــذف جملــــة الجــــواب إشــــعاراً 
وميولهـــــا ورغباتهـــــا ، فـــــي هـــــذه اآليـــــة الكريمـــــة دواٍع تتعلـــــق بـــــالنفس اإلنســـــانية وللحـــــذف . )٩(...))يحــــيط بـــــه الوصـــــف 

، يجعـــل الــــنفس اإلنســـانية تـــذهب بــــه غيـــر مــــذهب الثــــواب الُمعـــّد ألصــــحاب الجنـــة مـــن المــــؤمنينحـــذف جـــنس  أنإذ 
ــــول  ــــات والمي ــــاس فــــي الرغب ــــّر اتســــاعاً  .حســــب اخــــتالف الن ــــة وف ــــر محــــدود ؛ إذن فالحــــذف فــــي هــــذه اآلي  دالليــــاً غي

المضــــامين الدالليـــــة ، فصــــاحًة وإفـــــادًة ف مــــن خاللـــــه ثـــــأشـــــكال االنضــــغاط الملفـــــوظي الــــذي تتكمــــن (( شـــــكٌل  ألنّــــــه
  .)١٠())وبياناً 

وليس الحذف عند الشـريف المرتضـى ذا قيمـة فنيـة وبالغيـة ، وأسـلوب مشـتمل علـى الفصـاحة حسـب ، بـل إن 
ر في المتلقي تأثيراً كبيراً ، والسيما إذا كان النص عالياً وفـي ذروة ؤثي، ) إغراء(فيه قيمة نفسية وشعورية أو على حد تعبيره 

ـُه النَّـاألوْ ِمـْن  الثـةٌ ِلُمـؤِمٍن ثَ  تُ و ُمـال يَ : (( الفصاحة والبالغة ، كقول النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  اُر إال َتِحلَّـَة الِد فَـَتُمسَّ

                                                 
  .٣٣: البيت في ديوانه  )١(
 .٧٤/ ٢: ينظر األمالي  )٢(
  .٣:الرعد  )٣(
 .٣٠٩/ ٢: األمالي  )٤(
 . ٧٢: األحزاب  )٥(
 .٣٠٩/ ٢: األمالي  )٦(
 .٧٣: الزمر  )٧(
 .٧٤ :الزمر  )٨(
 .١٧١/ ١: حب الجواهر الفرائد الغوالي على شواهد األمالي ، الشيخ محسن آل الشيخ صا )٩(
:  ٢٠٠٤، سنة  ٤٠٤: سفنجية النص ظاهرة االنضغاط الملفوظي ، عبد الرحمن مشنتل ، بحث في مجلة الموقف األدبي ، العدد إ)١٠(

٨٤. 
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: ((... الشــريف ، ومبينــاً القيمــة الشــعورية ألســلوب الحــذف  فقــال الشــريف المرتضــى موضــحاً معنــى الحــديث)١())الَقَســمِ 
إّن النــار ال تمــّس المســلم الــذي يمــوت لــه ثالثــة أوالد ؛ إذا حســن صــبره واحتســابه : فالبــد مــن أن يكــون تقــدير الكــالم 

الحتساب البّد بما جرى به القضاء عليه ، ألنه لذلك يستحق الثواب والمدح ، وإذا كان إضمار الصبر واوعزاؤه ، ورضاه 
ــه  ــة وقــوع الصــبر والوجــه الــذي وقــع علي ــه لــم يكــن فــي القــول إغــراء ؛ ألن كيفي ــه أن من ــل اهللا ســبحانه بغفــران مــا لعّل تـََفضَّ

وأكثــر مــا فــي هــذا الكــالم أن يكــون القــول . وإذا لــم يكــن معلومــاً ، فــال وجــه لإلغــراء فــي المســتقبل يســتحقه مــن العقــاب 
  مرّغباً 

، ويقصـد )٢())اثاً عليه رغبًة في الثواب ، ورجاًء لغفراِن ما لعّله أن يستحق في المسـتقبل مـن العقـابفي حسن الصبر ، وح
إنمــا حــذف وأضــمر كيفيــة وقــوع الصــبر واالحتســاب الشــريف المرتضــى بكالمــه هــذا إّن النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

يبتغــون أقصــى درجــات لمصــائب والنوائــب ، يجعلهــم عنــد ابــتالئهم با المــؤمنينوالتجمــل ورد الفعــل المحمــود ، مــن قبــل 
  .الصبر واالحتساب طلباً للثواب وغفران الذنوب

أن فــي القــرآن مــن الحــذوف العجيبــة ، واالختصــارات الفصــيحة مــا ال يوجــد فــي  إلــىويشــير الشــريف المرتضــى 
بيه في السـجن عنـد رؤيـا البقـر ناجي من صاحلوا) عليه السالم(في قصة يوسف  تعالى، فمن ذلك قوله )٣(شيء من الكالم

ولـو بسـط  )٥(}يُوُسُف أَيـَُّهـا الصِّـدِّيقُ {: ففعلوا ، فأتى يوسف فقال له  )٤(}أَنَْا أُنـَبُِّئُكم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلونِ {: السمان والعجاف 
 يــا يوســف أيهــا الصــديق: أنــا أنبــئكم بتأويلــه ، فأرســلون ، ففعلــوا ، فــأتى يوســف فقــال لــه : الكــالم فــأورد محذوفــه لقــال 

ولعل هناك تفاعل بين أسلوب الحذف في هـذه اآليـات وبـين مضـمونها ؛ إذ أن تسـارع األحـداث فيهـا ، مـن هلـع . )٦(افتنا
بـأن هنـاك سـنين جـدٍب آتيـة ، ) عليـه السـالم(تأويـل الرؤيـا مـن يوسـف  إلـىهـذه الرؤيـا  طلب من يعبّـر إلىالملك من رؤياه 

  .وبين مضمون اآليات –الذي يختصر الكالم ويقّصره  –بين أسلوب الحذف  جعل هنالك انسجام وتوافق
بالضـد تمامـاً مـن ) المحـذوف(أن يكـون المكـون الغائـب  –في بعض األحيـان  –ومن الغريب في هذا األسلوب 

بِيَل َتِقــيُكُم َوَجَعــَل َلُكــْم َســَرا:((تعــالىالمكــون الحاضــر،إال أن ســياق الكــالم يــدل عليــه بكــل قــوة ووضــوح،كما فــي قولــه 
  ]الطويل: [وكذلك قول أبي ذؤيب  )٨())الحر والبرد،فاكتفى بذكر الحر من البرد:أراد((،الذي قال فيه المرتضى)٧())اْلَحرَّ 

ْيُت  ا القَ إِليَعَص ي ألْمِرَھْلھ  اَب إِنِّ
 

ا  ٌد ِطالُبَھ ا أَْدِري أَُرْش ٌع َفَم  )٩(ُمِطْي
 

ففـي اآليـة الكريمـة ، . )١())رشٌد أم غّي ، فاكتفى بذكر الرشد لوضوح األمـر أ: أراد : (( الذي قال فيه المرتضى 
علـى ) الحـر ، الرشـد(فـدل المنـاقض الحاضـر الحر ضد البرد ، وفي بيت أبي ذؤيب الرشد ضد الغّي ، وهما متناقضـان ، 

  .بكل وضوح) البرد ، الغيّ (المحذوف نقيضه 
                                                 

 .٥٠/ ٢: األمالي  )١(
 .٥٣/ ٢:  نفسه )٢(
 .٧٢ - ٢/٧١: نفسه : ينظر  )٣(
 . ٤٥: يوسف  )٤(
 .٤٦: يوسف  )٥(
 .٧١/ ٢: ينظر األمالي  )٦(
 .٨١: النحل  )٧(
بل الوجه فيه أنّه خاطب قوماً ال يمسهم :فقال) البرد(، وفي مكان آخر استبعد أن يكون في اآلية الكريمة محذوف هو ١/٢١٧:األمالي )٨(

- ٢٩٢/ ٣):قرآنتفسير اآليات المتشابهة من ال(رسائل الشريف المرتضى:إال الحر،وال مجال للبرد عليهم،فنفي األذى الذي يعتادونه،ينظر
٢٩٣ . 

  َسِميٌع َفَما أْدِري أ ُرشٌد ِطالبـَُها     َعَصاِني ِإَلْيها القلُب إّني َألْمرِهِ : ، والرواية فيه  ٧١/ ١: البيت في ديوان الهذليين  )٩(
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 ٥

وف يجـب تقـديره فـي الكـالم لكـي يسـتقيم الكـالم ويسـتوي المعنــى ، وقـد يـدل الفعـل الحاضـر فـي الـنص علـى فعـٍل محـذ
  ]الطويل: [ قول الشاعر علماً أنه قد ال تكون بين الفعل الحاضر والفعل الغائب أي مقاربة أو مشابهة ، كما في 

أَنَّ هللاَ َراهُ ك ُهْجيَ َت  َدُع أَْنَف
  

هِ    ْوالهُ َك إنْ  وَعيَنْي رُ َم َه َوْف  )٢(اَن لَ
  

إال أّن الشـريف المرتضـى ال )٣()يفقأ(من ) يَجدَع( ويفقأ عينيه ؛ ألّن الَجْدع ال يكون في العين ، واكتفى بـ : أراد   
حـذف بـل أّن فيـه  -)٤(وفي غيـره مـن األبيـات التـي اشـتملت علـى هـذا األسـلوب –يستبعد أن ال يكون في البيت السابق 

  .)٥(حمًال على المعنى وعطفاً عليه
إذا تّم الكالم واسـتؤنف بعـده كـالم آخـر ، كمـا فـي حذف الحروف المرتضى أّن من عادة العرب ويؤكد الشريف   

، فمـن الوجـوه التـي تـأّول بهـا المرتضـى هـذه اآليـة الكريمـة  )٦(}َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اللّـِه َمْغُلولَـٌة ُغلَّـْت أَيْـِديِهْم { : تعالىقوله 
الفــاء  تعــالىوأضــمر ، ُغلَّــت أيــديهم و اليهــود يــد اهللا مغلولــة فَـغُلَّــت أيــديهم ، أو  وقالــت: أن يكــون معنــى الكــالم : (( هــو 

 )٧(...))والواو ؛ ألّن كالمهم تمَّ واستؤنف بعده كالم آخر ، ومن عادة العرب أن تحذف فيما يجري مجرى هـذا الموضـع 
.  

 إثبـــــاتيحـــــذف مـــــع  أمـــــا حـــــرف االســـــتفهام فقـــــد يحـــــذف لالســـــتغناء عنـــــه ، وهـــــو كثيـــــر فـــــي الشـــــعر ، وقـــــد  
العـــــوض عنـــــه ومـــــع فقـــــده إذا زال اللـــــبس فـــــي معنـــــى االســـــتفهام ، لـــــذا جـــــاز أن يلقوهـــــا لداللـــــة العقـــــول عليهـــــا ؛ ألن 

  ]الخفيف: [ داللة العقل أقوى من داللة غيره ، كما في قول عمر بن أبي ربيعة 
ا قُْل َھ الُوا ُتِحبُّ مَّ َق راًُث  ُت َبْھ

  

َدَد الرَّ    ى والْمَع  )٨(ابِ رَ تُِّل والَحَص
  

فـي ) رض(فبيت ابن أبي ربيعة خال من حرف االستفهام ومـن العـوض عنـه ، ومثـل ذلـك مـا روي عـن ابـن عبـاس   
َتَحَم اْلَعَقَبَة {:  تعالىقوله    .)١٠(فألقيت ألف االستفهام. أفال اقتحم العقبة : ، قال هو )٩(}َفَال اقـْ

ــه   ــتمكن مــن تحديــد ويتفاعــل حــسُّ المرتضــى النقــدي والبالغــي مــع مواهب ــة في نــوع مــن الحــذف  اللغويــة والنحوي
مسـألة أوضـحت فيهـا أن التأكيـد البـد  كنـت قـد أمليـت : ((واالختصار يأتي عن طريق أسلوب التأكيـد ، وذلـك إذ يقـول 

ددة خالف ذلك ، َوبـَيّـنَـْت أن كـل موضـع ادُِّعـَي فيـه أنـه للتأكيـد مـن غيـر فائـدة مجـ إلىفيه من فائدة ، وخطأُت من ذهب 
علـى مـا يقولـه قـوم ؛ ما ورد هذا المصـدر للتأكيـد   )١١(}اللَِّه َمَتاباً  إلىفَِإنَُّه يـَُتوُب  { :  تعالىمفهومة ، وأن قوله فيه فائدة 

متاباً جميًال مقبوًال واقعاً في موقعه ، فحذف ذلك اختصـاراً ؛ كمـا يقـول العربـي : أراد  – تعالى –بل لفائدة مجددة ؛ ألنه 

                                                                                                                                                        
 . ٢١٧/ ١: األمالي  )١(
َنيه(( بدل )) ْيهُأْذنَـ : (( ، وفيه  ٤٠/  ٦: البيت لخالد بن الطيفان، كما في الحيوان ، للجاحظ  )٢(   )) .كان(( بدل )) شاب ((، و )) َعيـْ
  .٢٥٩/ ٢: األمالي : ينظر  )٣(
 .٢٦٠ – ٢/٢٥٩: نفسه : ينظر  )٤(
 .٢٦٠/ ٢: نفسه : ينظر  )٥(
 .٦٤: المائدة  )٦(
 .٥٠٤/ ٢: األمالي  )٧(
 )).الرَّمل(( بدل )) النْجم : (( ، وفيه  ٤٣١: البيت في ديوانه  )٨(
 .١١ :البلد  )٩(
 .٤٢ -٤١: ينظر تنـزيه األنبياء  )١٠(
 .٧١: الفرقان  )١١(
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هـذا هـو الفـرس ، وإنمـا حـذف الصـفة اختصـاراً ؛ : هـذا هـو الشـعر ، والفـرس الممـدوح : في الشـعر المستحسـن الفصيح 
   .)١( ))والمراد هذا هو الشعر المستحسن ، والفرس الكريم

ويرى الشريف المرتضى أن ليس كل حذف هو من أسـاليب البالغـة ، ومنـازع الفصـاحة ، بـل أن بعـض الحـذوف   
من بعض أبيات الشعر ، كما فـي ) ال(اللسان ، وغير مستحسنة في معايير فن القول ، مثال ذلك حذف مضعَّفة عند أهل 

  ]المتقارب: [ قول الخنساء 
ٍك ى َھالِ ى عل ْمُت آَس فأَْقَس

  

ا   ًة مالََھ ألُ َنائَِح  )٢(َوأَْس
  

  ]الطويل: [ وقول امرئ القيس . أرادت ال آسى   
َرُح ْيَن هللاِ أَْب ُت َيم  اًدَ اِعقَ َفقُلُ

  

َديِك وَ    ي لَ وا َرأِس ْو َقّطُع الِ أَوْ َولَ  )٣(يَص
  

  ]الوافر: [ وقول عمرو بن كلثوم ) . ال أبرح: ( أراد   
يَ  ِزلَ األْض َزْلُتْم َمْن اَن اِف منَّ

  

رَ    ا القِ لَن ونَ ْشى أْن تَ َفَجعَّ  )٤(اتِمُّ
  

  .)٥(أال تشتِمونا: أراد   
 إلـىج عن ضيق الكالم ، والضرورة الشعرية ، ويكون المبـدع فيـه مضـطراً ومن الحذف غير المقبول هو الذي ينت  

ي كالمـه ـذا فــالحذف لضيق مسالك القول عليه ، وخضوعه لبعض القيود والقوانين الفنية ، وقد أّكد الشريف المرتضـى هـ
  ]الرجز: [ عن قول أخيه الرضي 

ىلأ ذوَ أْض انَ ا َكَم لَ علَ  ك اللي
  

ِه َو   َواِد ِعْطَفْي رِ َس ا ُيْقِم  )٦(لَّم
  

، عنـد النسـاء ، وإن حـذف لضـيق الكـالم وضـرورة ) ما كان أضـوأ ذلـك الليـل : ( البدَّ من أن يريد بقوله : فقال   
  . )٧())الشعر ، فما ال حذف فيه ولفظه مطابق للمعنى المقصود أولى

ه ليس بتحقيق اللفظ على المعنـى ، المتلقي ، ولكن إلىإذن فالحذف يوّفر للعبارة قيماً متعددة ، ويوصل المعنى 
   : ومطابقته مطابقة تامة ، ال زيادة فيها وال نقصان ؛ إنما هو توصيل وأداء يعتمد اإليحاء على نحوين

  .إيحاء النص بتعدد الدالالت المحذوفة : األول 
  .)٨(إيحاء جمالي متصل بالفن تخيًال وتصوراً : الثاني 

  )٩(ي بدالالت متعددة ، أو غير محدودة أحياناً ولذلك فهو أسلوب يُثري النص الفن  
يحقق قيماً تعبيرية في النص األدبي ؛ فإن اإلظهار يحقق مثل  -إن ُأْحِسن استعماله –وإذا كان أسلوب الحذف   

تلــك القــيم،وإذا كــان المكــون ذو القيمــة التعبيريــة فــي النصــوص التــي تشــتمل علــى أســلوب الحــذف غائبًا،فــإن المكــّون 

                                                 
 .٢١٧: التراث النقدي والبالغي للمعتزلة : ، وينظر  ٢/٣١٢: األمالي   )١(
 )).نائحة(( بدل )) باكيةً ((، و )) فأقسمت((بدل )) فآليت(( ، وفيه  ١٢١: البيت في ديوانها  )٢(
  .٣٢: البيت في ديوانها  )٣(
  )).فعجَّلنا(( بدل )) فأْعَجْلَنا : (( ، وفيه  ١٧٥: في ديوانه البيت  )٤(
 .٤٩ -٤٨/  ٢: ينظر األمالي  )٥(
  .٥٠٦/ ١: البيت في ديوانه  )٦(
 .٤٧: الشهاب  )٧(
 .١١٨: ينظر الخطاب النقدي للمعتزلة  )٨(
،  ٥٠٥- ٥٠٤، ٣٣٣، ٢٠٢،  ١/٤٩: الي هناك مواقع أخرى ذكر فيه المرتضى أسلوب الحذف ، ينظر على سبيل المثال ، األم )٩(
 . ١١٩- ١١٨:، ورسائل الشريف المرتضى  ١٣٩،  ٣٨- ٣٧: ، وتنـزيه األنبياء  ٣١٠ -٣٠٩،  ٧٢- ٢/٧١
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زيـادة فـي المعنى،وزيـادة فـي القيمـة ، وأحيانـاً  إلـىالـنص زيـادة فـي الشـكل تـؤدي  إلـىليضـيف ،في اإلظهـار ظاهراً  التعبيري
  .دقة في التعبير 

ولم تِغْب عن الشريفين الرضي والمرتضى القيمة التعبيرية لهذا األسـلوب ، فتنـاواله بالتوضـيح والتحليـل والشـرح   
  .عند دراستهم لبعض النصوص

، يؤكـد الشـريف الرضـي  )١(}اللّـِه تـُْرَجـُع األُُمـوُر  إلـىَوِللّـِه َمـا ِفـي السَّـَماَواِت َوَمـا ِفـي اَألْرِض وَ { : تعـالىه ففي قولـ  
ههنـا للتفخـيم والتأكيـد ، ومـن عـادة العـرب  تعـالىاهللا  اسـمإنما أعيـد : (( القيمة الجمالية والبالغية لهذا األسلوب فيقول 

مدون تفخيمه ويقصدون تعظيمه ، بأن يعيدوا لفظه مظهرًا غير مضمر ، إذا كـان اإلضـمار يطـأطئ مر ، يعتإذ أجروا ذكر األ
  .)٢())ويضائله ، بقدر ما يرفع منه اإلظهار ويفخمه االسممن 

إال أن هـذا الضـمير ال يعطـي للـنص . وإليـه ترجـع األمـور : ويعني الشريف الرضـي أنـه كـان مـن الممكـن أن يقـال   
فَـَبـدََّل الـَِّذيَن ظََلُمـوْا {:  تعـالىفـي قولـه  –أيضـاً  –المظهر ، ويؤكد الشـريف الرضـي علـى ذلـك ) اهللا(اسما قيمًة كما أعطاه

ــَماء ــَن السَّ ــوْا رِْجــزاً مِّ ــا َعَلــى الَّــِذيَن ظََلُم ــْم فَأَنَزْلَن ــَر الَّــِذي ِقيــَل َلُه ــْوًال َغيـْ ذكــر الــذين  تعــالىإنمــا كــْرر : (( ، فيقــول  )٣(}... قَـ
 اسـموأنزلنـا علـيهم ألن ذلـك أشـد مبالغـة فـي ذمهـم ، وأدخـل فـي بـاب التفحـيش لـذكرهم ، ألن إظهـار : ، ولم يقـل ظلموا

المســتحق للعقــاب مــع اإلخبــار بوقوعــه بــه ، أبلــغ مــن إضــماره ، وأجــدر بخــوف الخــائف مــن مشــاركته فــي وجــه اســتحقاقه 
الوظيفـة الجماليـة والبالغيـة ،  فضـًال عـنذا األسـلوب ، الحظ في كـالم الشـريف الرضـي أن هنـاك فائـدة أخـرى لهـ، ويُ )٤())

وأجـدر بخـوف الخـائف مـن : (( هـذا بقولـه  إلـى وهي أن اإلظهار يمكن أن يكون له تأثير نفسي على المتلقـي ، كمـا أشـار
مـن ، وحينـذاك يمكـن أن يتجنـب السـامع الظلـم ومـا شـابه ، بفضـل مـا بينـه هـذا األسـلوب )) مشاركته فـي وجـه اسـتحقاقه 

:  تعـالىويؤكد الشريف الرضي علـى األثـر النفسـي لإلظهـار أيضـاً فـي قولـه . الشّدة والمبالغة في الذم والتفحيش للظالمين 
زيــادة معنــى ، وإن كــان كــل آكــل إنمــا ) فــي بطــونهم: ( وقولــه ســبحانه : (( ، فيقــول )٥(}َمــا يَــْأُكُلوَن ِفــي بُطُــوِنِهْم ِإالَّ النَّــارَ {

إنّـك : إنّـك تأكـل النـار مثـل قولـه : وذلـك أنـه أفضـع سـماعاً ، وأشـدُّ ايجاعـاً ، ولـيس قـول الرجـل لآلخـر  يأُكُل في بطنـه ،
المميـز لإلظهـار يقـرر  ثـرحقق زيـادة فـي المعنـى ، وعلـى هـذا األ –أيضاً  –، إال أن اإلظهار هنا )٦())ُتدِخل النار في بطنك

  .)٧())ملة فالمظهر أفخم من المضمر وفي الج((  : الرضي حكماً نقدياً عاماً فيه فيقول
ــة  يــؤدي عمــالً ويــرى الشــريف الرضــي إّن اإلظهــار يمكــن أن    ــدقيقياً فــي النصــوص ، ويعمــل علــى إزال ــاً وت تحقيقي

َوَلِكـن {:  تعـالى، وقد أوضح ذلك الرضي في كالمـه عـن قولـه  ارة ، عند وجوده في تركيبــهااللبس واالشتباه في مغزى العب
الذي هو القلـب لمـا كـان  االسموالقلب ال يكون إال في الصدور ، فإن هذا :((، فقال )٨(}ُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ تـَْعَمى اْلقُ 

هـو عربـي : فيه اشتراك بين مسّميات كقلـب اإلنسـان ، وقلـب النخلـة ، والقلـب الـذي هـو الصـميم والصـريح ، مـن قـولهم 

                                                 
 .١٠٩: آل عمران  )١(
 .٢١٤- ٢١٣: حقائق التأويل  )٢(
 .  ٥٩: البقرة  )٣(
 .٢١٤: حقائق التأويل  )٤(
 .٧٤: البقرة  )٥(
 .١١٩: تلخيص البيان )٦(
 .٢١٤: حقائق التأويل )٧(
 .٤٦: الحج  )٨(
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اْلُقُلـــوُب الَِّتـــي ِفـــي {:  تعـــالىبـــه قلبـــاً ، َحُســـَن أن يُـــزال اللَّـــبس بقولـــه قَـْلبـــاً ، والقلـــب الـــذي هـــو مصـــدر قلبـــت الشـــيء أقل
  .)١())، احترازاً من تجويز االشتراك }الصُُّدورِ 

َفَخـرَّ َعلَـْيِهُم {:  تعـالىومثل هذه الوظيفة التدقيقية والتحقيقية لإلظهار يؤكدها الشريف المرتضى في تأويله لقولـه   
وقد يقول القائل أيضاً تـداعت علـى فـالن دارُه ، واسـتهدم عليـه حائطـه ، وال يريـد أنـه  : (( ، فيقول )٢(}السَّْقُف ِمن فَـْوِقِهمْ 

:  تعــالىعــن فائــدٍة ؛ لــواله مــا فهمــت وال جــاز أن يتــوهَّم متــوهِّم فــي قولــه  }مــن فــوقهم{: بقولــه  تعــالىكــان تحتــه ، فــأخبر 
، ويمكـن أن يكـون )٣())َخـِرَب عليـه رَبُعـه ، ووقفـت عليـه دابتُـه ، وأشـباه ذلـك:  ما يتوهمه من قوله }َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقفُ {

تـَْعَمــى اْلُقلُـوُب الَِّتــي ِفــي {:  تعــالىتأكيـداً للكــالم وزيــادة فـي البيــان ، كمــا قـال ((  }مــن فــوقهم{أتــى بعبـارة  تعــالىسـبحانه و 
  .ه الرضي كما مّر بنا، وهو ما رآ)٥())، والقلب ال يكون إال في الصدر )٤(}الصُُّدورِ 

ومثلمــا تتســع الداللــة فــي الحــذف فإنهــا يمكــن أن تتســع فــي اإلظهــار ، فتحتمــل العبــارة أو الكلمــة المظهــرة فــي   
 ... { تعـالىالتركيب عدة وجوه من التأويل ، وكلهـا تـؤدي فائـدة فـي التعبيـر ، معنويـة أو تأكيديـة أو غيرهـا ، كمـا فـي قولـه 

  : هي  }بأفواههم  {:  تعالى، حيث يذكر الشريف المرتضى ثالثة وجوه لقوله  )٦(}اِهِهمْ َذِلَك قَـْوُلُهم بَِأفـْوَ 
 إلـىالقول يحتمل معنيين في لغة العـرب ، إحـداهما القـول باللسـان واآلخـر بالقلـب ، فـالقول الـذي يضـاف : الوجه األول 

علـى َقْصَر المعنـى )) بأفواههم: ((  تعالىعاً أفاد قوله فلما كان القول يستعمل في األمرين م... القلب هو الظَّنُّ واالعتقاد 
وممـا يشـهد لـذلك . اآلخـر أن يتـوهم المعنـى ما يكون باللسان دون القلب ، ولو أطلق القول ولم يأِت بذكر األفواه لجاز 

ُه يـَْعَلـــُم ِإنَّـــَك َلَرُســـولُُه َواللَّـــُه َيْشـــَهُد ِإنَّ اْلُمَنـــاِفِقيَن ِإَذا َجـــاءَك اْلُمَنـــاِفُقوَن قَـــاُلوا َنْشـــَهُد ِإنَّـــَك َلَرُســـوُل اللَّـــِه َواللَّـــ{:  تعـــالىقولـــه 
قلـوبهم مـن  إلـىقول ألسنتهم ألنهم لم يخبروا بأفواههم إال الحق ، بل كذَّب ما يرجع  تعالى، فلم يكذب اهللا )٧(}َلَكاِذبُونَ 

  .االعتقادات 
أّن القول ال برهاَن عليه،وأنه باطٌل كذٌب ال يـُْرجـع فيـه إال )) فواههمبأ:(( تعالىهو أن تكون الفائدة في قوله : الوجه الثاني 

قلبـه  إلـىمجرد القول باللسـان ؛ ألن اإلنسـان قـد يقـول بلسـانه الحـقَّ والباطـل ، وإنمـا يكـون قولُـه حقـاً إذا كـان راجعـاً  إلى
...  

عـرب فـي كالمهـا ، ومــا تقـدم مـن الــوجهين هـو أن تكــون الفائـدة فـي ذلـك التأكيــد ، فقـد جـرت بـه عــادة ال: الوجـه الثالـث 
ــدة تعــالىأْولــى ؛ ألنَّ َحْمــل كالمــه  ــدة أولــى مــن حملــه علــى مــا تســقط معــه الفائ ــادة فــي الشــكل . )٨(علــى الفائ أي أن الزي

  .نتج عنه زيادة في المضمون واتساع في الداللة ، وفائدة في التعبير ) التركيب النحوي لآلية (
  ]الوافر: [ ضى من يعيب على أبي تمام قوله وقد انتقد الشريف المرت  

ُدوْ  اٍف كالُخ ً أََث ا َن ُحْزن  ِد لُِطْم
  

ْؤيٍ    َوارُ  وُن َم السِّ ا انَفَص لُ َم  )٩(ِمْث
  

                                                 
 .٢٣٩:تلخيص البيان  )١(
 .٢٦: النحل  )٢(
 .٣٥٢/ ١: األمالي  )٣(
 .٧٤: البقرة  )٤(
 .٣٥٣/ ١:  األمالي)٥(
 .٣٠: التوبة  )٦(
 .١: المنافقون  )٧(
 .٣٦٥ –  ٣٦٣/ ١: األمالي : ينظر  )٨(
  .١٥٣/ ٢: البيت في ديوانه  )٩(
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: قولــه  ]أبــي تمــام [وقــد عــاب عليــه : (( البيــت ال فائــدة فيــه فقــال  يفــ) حزنــاً ( ألنهــم اعتقــدوا أن ظهــور كلمــة   
ولذلك فائدة ؛ وذلك أّن َلْطَم الحزن يكون أْنَجع ) حزناً : ( ال فائدة في قوله : رفة له ، وقال بعض َمْن ال مع) ُلِطْمَن حزناً (

  .)١())وأبَلغ ، فتأثيره أظهر وأبين ؛ وقد يكون اللطم لغير الحزن
يـاً  تعبيرياً ومعنو  عمًال◌ً  الشريفان الرضي والمرتضى إّن إظهار كلمات أو عبارات بعينها في النص ، يؤدي نإذن بي  

  .كبيراً ، يثري النص بقيم متعددة 
تناول الشريفان الرضي والمرتضى ضمن هذا النظام أسلوب التقديم والتـأخير فـي تركيـب العبـارة باعتبـاره أسـلوباً و   

أداة من أدوات كشف المعنـى وبيانـه ، ففـي قولـه  –عندهما  –بالغياً وجمالياً يضفي على النص قيمة فنية ، فضًال عن أنه 
يسـتعين الشـريف الرضـي بأسـلوب التقـديم والتـأخير الـذي  )٢(}َأرَأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأفَأَنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيالً {:  تعالى

وهــو أن يكــون فــي الكــالم تقــديم : (( فيقــول . تركيــب اآليــة الكريمــة للكشــف عــن معناهــا وإيضــاحه للقــارئ  هالــذي تضــمن
معنـى ذلـك أنـه جعـل هـواه آمـراً يطيعـه ، وقائـداً يـَْتبَـَعـُه ، فكأنـه قـد . أرأيـت مـن اتخـذ هـواه ِإلهـُه : قال  تعالىوتأخير فكأنه 

  .)٣())عبده لَفرط تعظيمه له
نصـوص فنيـة لهـا قيمـة جماليـة ، ال  إزاءويحاول الشـريف الرضـي أن يتجـاوز الترتيـب المنطقـي فـي العبـارة ، ألنـه   

ليميــة ، همهــا الصــواب ، والخطــأ ، والتقــويم ، لــذا فهــو يقــرر أن التقــديم والتــأخير فــي أزاء مهمــة ذات غايــة تقعيديــة أو تع
: (( ه لـو ق، وهذا واضـح مـن )٤())المعنى ، أي أنه يغير معنى العبارة ال إعرابهابال يرتبط بالعالمات اإلعرابية وإنما ((العبارة 

ضـرب زيـٌد عمـراً وكـان : قلـت  إذاعراب والبناء كما أنـك التقديم والتأخير ال يغير الكالم عما هو عليه فيما يستحقه اإل(( 
زيد فاعًال كان مرفوعاً في التقديم والتأخير ، وكـان المفعـول منصـوباً كـذلك ، فلـم يكـن للتقـديم والتـأخير تـأثير فيمـا يجـب 

نظـرة دقيقـة تعمقـت وهـذه : (( ، ويقول الدكتور أحمد مطلوب معلقاً على هذا الكالم )٥())من اإلعراب للفاعل والمفعول 
ي معـــاني النحـــو وبـــرهن علـــى أن الـــنظم ال يتـــأتى بـــالحروف ختعمقـــت عنـــد عبـــد القـــاهر الـــذي أقـــام نظريـــة الـــنظم علـــى تـــو 

ــر إذا مــا تغيــرت بنيــة  والكلمــات المفــردة واإلعــراب وإنمــا بوضــع الكلمــات حيــث ينبغــي أن توضــع لتــؤدي معنــى قــد يتغي
  .)٦())الكالم

التقديم والتأخير هو مذهٌب من مذاهب العرب ، تسـتعمله كثيـراً فـي الكـالم ويؤكد الشريف المرتضى أن أسلوب   
َوَمثَـُل الـَِّذيَن َكَفـُروْا َكَمثَـِل الـَِّذي يـَْنِعـُق ِبَمـا َال َيْسـَمُع ِإالَّ ُدَعـاء {:  تعـالىحينما يكون المعنى واضـحاً وذلـك فـي تأويلـه لقولـه 

وَمَثُل الذين كفروا كمثل الغنم التـي ال تفهـم نِـَداَء : أن يكون المعنى : (( ، فيقول )٧(}ُلونَ َوِنَداء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم َال يـَْعقِ 
ب العـرب فـي المنعـوق بـه،على مـذه إلـىالنـاعق؛وهو فـي المعنـى مضـاٌف  إلـىالَمثـل الثـاني  تعـالىِنَداَء الناعق،فأضـاف اهللا 

والتأخير لوضـوح ب الِحْرباء على الُعود ؛ وجاز التقديم ،وانتصب العود على الِحْرباء،والمعنى وانتصطَلعِت الشعرى: قولها 
  .)٨())المعنى 

                                                 
 .٣٤/ ٢: األمالي  )١(
 .٤٣: الفرقان  )٢(
 .٢٥١: تلخيص البيان  )٣(
 . ١٧١: الشريف الرضي ناقدًا  )٤(
 .٢٨٨: حقائق التأويل  )٥(
 .١٧٢-  ١٧١: الشريف الرضي ناقدًا  )٦(
 .١٧١: البقرة  )٧(
  .٢١٦- ٢١٥/ ١: األمالي  )٨(
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ــاً مــن الشــعر اشــتملت علــى هــذا األســلوب ، فقــام باســتخراج   ــهوأورد الشــريف المرتضــى فــي أماليــه أبيات  ه والتنوي
  ]البسيط: [ فمن األبيات التي أوردها قول الراعي. كثرته في الشعر ب

بَّحَ  ْوِكُه تْ َفَص ُدھاالُب الَغ  ِث ُيْؤِس
  

يْن◌َ    َرْوَن الَع ُحوَن َي  )١(األََثرَك ُمْسَتْوِض
  

  ] الوافر: [ أنهم يرون األثر كالعين ، وقول العباس بن مرداس : يريد   
  

الِ  ي َوَم ِه َنْفِس َدْيُت بَنْفِس  يَف
  

قُ لُآَوال    ا ُيِطْي  )٢(وهُ إال َم
  

   ]يطالبس: [ فَديُت بنفسي نفَسه ، وقول ابن مقبل : أراد   
  

ُبِن◌ُ  اَوال َتَھيَّ اةُ أْرَكُبَھ  ي الَمْوَم
  

َحرِ    داُء بالسَّ ِت األْص  )٣(إِذا َتَجاَوَب
  

  )٤(ال اتـََهيَّب الموماة: أراد   
ويبــين الشــريفان الرضــي والمرتضــى أهميــة الحــروف فــي تركيــب العبــارة ، ولــيس ألنهــا أحــد األقســام الرئيســة فــي   

وص ـي النصـــلوظيفتها التعبيرية والجمالية ، ولقيمتها الفنية عندما ُيحسن استعمالها فوالفعل ، بل  االسمجانب  إلىالكالم 
يرى النقاد أن من أهم سمات التعبير الدقيق ، إتقان استعمال الحرف ، وذلك ألن لكـل حـرف معنـى ال يؤديـه غيـره ((، و 

كسـب فضـل دقـة ، إذا اسـتعملت الحـرف فيهـا ت أنهـا، وأن العبارة تفقد دقتها إذا وضع حرف منها في غير موضعه ، كمـا 
  .)٥())على الوجه الصحيح

فـي الحـروف الموجـودة فـي القـرآن الكـريم ، ) هــ٢٨٦ت (وكان الشـريف الرضـي يـنهج نهـج أبـي العبـاس المبـرد   
ليس شـيء مـن الحـروف جـاء فـي : (( وهو عدم وجود حروف مزيدة في القرآن ، بل أن كل حرف جاء فيه لفائدة ، يقول 

لقرآن إال لمعنى مفيد ، وال يجوز أن يكون َلقى مّطرحاً ، وال خالياً من الفائدة صـفراً ، ولـذلك أن الزيـادات والنقـائص فـي ا
غايـات ومـرام ، فـإذا نقصـت  إلـىالكالم إنما يضطّر إليها ويحمل عليها الشعر الذي هـو مقيـد بـاألوزان والقـوافي ، وينتهـي 

 –وإذا زاد كالمـه ... أن يزيـد فـي الحـروف  إلـىتي هي الغايـة المطلوبـة ، اضـطر اإلنسـان أجزاء كالمه قبل لحاق القافية ال
النقصـــان مـــن  إلـــىاضـــطر صـــاحبه  –وقـــد هجـــم علـــى القافيـــة واســـتوقفته عـــن أن يتقـــدمها وأخـــذت بمخنقـــه دون تجاوزهـــا 

ــزاد فيــه (( ي ، إذن فــالقرآن فــي رأي الشــريف الرضــ )٦())حتــى يعتــدل الميــزان وتصــح األوزان... الحــروف  ال يجــوز أن ت
  .)٧())الكلم والحروف التي ليست فيها زيادة معان أو أدلة على معان

تهـا ، فيعطيهـا األهميـة واالهتمـام ، ويبدو أن الشريف الرضي يحس إحساساً عميقـاً بـالحروف ، وقيمتهـا ، ودالال  
فـي األداء ، كاسـتعماله الحـروف التـي تـدل  بعمـق نفسـي وشـعوري ال يخلـو مـن جماليـة في مخاطباته ، ممزوجةً  افيستعمله

أيـده  –وأسـأله : (( ، يعزيـه بمـوت ولـده ، فيقـول  الصـابئسـحاق إأبـي  إلـىعلى الضمائر في إحدى رسائله التي بعـث بهـا 
، فإنهــا أشــفى  ]ضــمير المخاطــب[الكــاف  إلــى ]ضــمير الغائــب[عــن الهــاء أن يتحمــل لــي فــي الخطــاب ، العــدول  –اهللا 

                                                 
  )).فصبَّحته(( بدل )) َوصبَّحته : (( ، وفيه  ١٥٣: البيت في ديوانه  )١(
  .١٢٩: البيت في ديوانه  )٢(
  .٧٩: البيت في ديوانه  )٣(
 .   ٢١٧- ١/٢١٥: األمالي  )٤(
 .١٦٧: نعمة رحيم العزاوي. فصول في اللغة والنقد ، د )٥(
 .١٦٦: حقائق التأويل  )٦(
 .١٧٠: نفسه  )٧(
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عــذب لمواقــع الكلــم ، وأشــبه بالمشــافهة ، وأَليــق بالمناقشــة ، وأقــرب لمحــاورة األقربــاء ، وأبعــد عــن مخاطبــة للَقــَرم ، وأ
انتي ، واسـتوعبت مقـالتي وَشـَفْيُت نـواآلن فقـد َنَكْبـُت كِ : (( ، ثم يعود الشريف الرضي فـي آخـر رسـالته ليقـول )١())البعداءِ 

، ولعــل ُحســن اســتخدام  )٢())اِء فــي االختتــام ، كمــا بــدأُت بهــا فــي االفتتــاحالهــ إلــىوأنــا أعــود . دخيلــي ، ونـََقْعــُت غليلــي 
: (( الحــروف مــع أســلوب الرســالة الرائــق والبليــغ ، جعــل مترســًال كبيــراً مثــل أبــي إســحاق ال يســتطيع أن يجاريهــا فيقــول 

ويوازيهـا ، فوجـدت التسـليَم َأخَصـَر وأقصـر ،  وال أجاريها ، وبين أن أطلَب ما يشـاكُلها ]الرسالة[َوميـَّْلُت بين َأن ُأَسلِّم لها 
بارهـا وال قاربــت بُجهـدي ولـو جريـُت فـي َميـَدانها وطالبـُت نفسـي بجـواب مثِلهـا ، لمـا َشـَقْقُت غُ . واالعتراف أولى وأجـدر 

 ألن الحــرف عنــده، إذن فالشــريف الرضــي يحــس إحساســاً فريــداً بــالحرف ربمــا لــم نجــده عنــد ناقــٍد   . )٣()) َعْفَوها
  .يشتمل على أبعاٍد تتعلق بذات اإلنسان ، ومكامنه النفسية ، ودوافعه الشعورية

ويتقصى الشريف الرضي الحروف في القـرآن الكـريم ليثبـت مـن جهـة أنهـا غيـر مزيـدة فيـه دون فائـدة وليبـين مـن 
ــاٌر فَـَلــن يـُْقَبــَل ِمــْن َأَحــِدِهم مِّــْلُء ِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروْا َوَمــا{:  تعــالىففــي قولــه . رهــا البيــاني فــي العبــارة أثجهــة أخــرى  ُتوْا َوُهــْم ُكفَّ

َتَدى ِبهِ  إن الـذين كفـروا ومـاتوا وهـم كفـار فلـن يقبـل اهللا مـن أحـدهم مـلء األرض : (( ، فيقـول  )٤(}... األْرِض َذَهباً َوَلِو افـْ
علـى  –ولو افتدى بهذا المقـدار أيضـاً ((  : تعالىعلى وجه الصدقة والقربة وما كانوا مقيمين على كفرهم ، ثم قال )) ذهباً 

عـّم )) فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبـاً : (( لما قال  تعالى، وكأنه )) من العذاب المعد له ما قبل منه  –عظم قدره 
ان القبـول  وجوه القبول بالنفي ثم فصل سبحانه لزيادة البيان ، ولو لم ترد هذه الواو لم يكن النفي عاماً لوجوه القبول ، وك

إذن فالشــريف الرضــي .)٥(...))كأنــه مخصــوص بوجــه الفديــة دون غيرهــا مــن وجــوه القربــة ، فــدخلت هــذه الــواو للفائــدة 
المسـتغنى عنهـا ، والتـي ال يسـتعين بمثلهـا إال مـن يضـطره ضـيق  مـن إيـراد الزوائـد مـا ال يليـق بـه تعالىينفي عن كالم اهللا ((

حروفـه علـى زيـادات المعـاني  ُحِملَـتْ عليها ، وذلك ُمزاح عن كالم اهللا سـبحانه ، فكلمـا  مله فصل الِعيّ حالعبارة إليها أو ي
  .)٦())واألغراض كان ذلك أليق به من حمله على نقصان المعاني مع زيادات األلفاظ 

تتصل بالمعنى حينما يفضَّل استعمال حرف جر بدل حرف جـر آخـر   ين هناك دواعأ على وينبه الشريف الرضي  
َها َعِمونَ {:  تعالىفي قوله  )عن(بدل حرف ) من(تعمال حرف كاس : ولم يقل : (( ، يقول الشريف الرضي  )٧(}َبْل ُهم مِّنـْ
عنهـا ، ألن المــراد أنهـم يشــّكون فيهـا ، وَيْمَتـرون فــي صـحَّتها ، فهــم فـي َعمـًى منهــا ؛ وال يصـلُح أن يكــون فـي هــذا : يقـل 

وهـذا مـن لطـائف . ماهم عن النظر إليها ، وإنمـا الَقْصـُد ِذْكـُر عمـاهم بالشـك فيهـا ليس المراد ِذْكَر عَ ألنّه عنها : الموضع 
ومثــل هــذه الدقــة فــي بيــان أســاليب اســتعمال الحــروف فــي النصــوص تجــدها أكثــر وضــوحاً عنــد المرتضــى ، . )٨())المعــاني 

  .)٩(فبين استعمالها في النصوص ونيابة بعضها عن بعض والسيما في القرآن الكريم

                                                 
 .٦٤: رسائل الصابئ والشريف الرضي  )١(
 .٦٩:  نفسه)٢(
 .٧١: نفسه  )٣(
 .٩١ :آل عمران  )٤(
 .١٧٢: حقائق التأويل  )٥(
 .١٧٤ -١٧٣:  نفسه )٦(
  .٦٦: النمل  )٧(
 .٢٦٢: تلخيص البيان  )٨(
 .٢١٩- ٢١٨: الداللة القرآنية في جهود الشريف المرتضى : ينظر  )٩(
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َفَخـرَّ {:  تعـالىفـي مثـل قولـه ) علـى(رى الشريف المرتضى أن من مـذاهب العـرب الطريفـة واللطيفـة اسـتعمالها وي  
ــْوِقِهمْ  ــْقُف ِمــن فَـ ــْيِهُم السَّ وغيرهــا فــي خــالف ذلــك فهــم ال ) الــالم(ي الشــّر واألمــر المكــروه الضــاّر ، واســتعمالها ـفــ )١(}َعَل

خرِبـت عليـه ضـيعته ، وال ولـُدت عليـه جاريتُـه ، وهكـذا مـن شـأنهم :  مـن قـولهم َعَمَرْت على فالن ضـيعُته ، بـدالً : يقولون 
( ، و) ّي قـال عنّـ: ( ؛ فإنـه يقـال فـي الشـرِّ والكـذب ، وفـي الخيـر والحـق ؛ يقولـون ) َروى علـيّ (و ) قال عليّ : (إذا قالوا 
ُلواْ {:  تعالى؛ ومثل ذلك قوله ) يّ روى عنّ  ، ألنهـم لمـا أضـافوا الشـّر والُكفـر )٢(}َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسـَلْيَمانَ الشَّ  َواتـَّبَـُعوْا َما تـَتـْ

َويـَُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم {: عنه ، ومثله : ، ولو كان خيراً لقيل )) يتلون عليه: (( ُملك سليمان َحُسَن أن يقال  إلى
، ومثلـه قـول الفـرزدق فـي َعْنَبسـة الفيـل وقـد كـان يـََتَتْبـُع شـعره )٤())َال تـَْعَلُمـونَ  أَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َمـا: ((، وقوله  )٣(}يـَْعَلُمونَ 

  ]الطويل: [ ويخطِّئه ويلحِّنه 
ْد َك َداَن والفِ لََق ي َمْع رٌ ِل َزْياَن ف  اِج

  

رَّ  ةَ لَِعْنَبَس   ائِداي َعلَوِ اال  )٥(يَّ الَقَص
  

    )٦()عنيّ : (ولم يقل ) عليَّ : (فقال   
دة لـم يـالـرغم مـن أن تلـك الحـروف المز علـى المرتضى أّن للعرب غايـات فـي زيـادة بعـض الحـروف للعبـارة  ويؤكد الشريف

: فـي قـول العـرب ) مـا(تِفْد زيادة في المعنى ، وإنما تزاد ألجل إضفاء الفصـاحة والجزالـة علـى الكلمـة أو العبـارة ، كزيـادة 
لغايــة فــي المعنــى ،   –الجزالــة والفصــاحة  إلــىإضــافة  –د ألمــر مــا جــدع قصــير أنفــه ، وكــذلك فــإن بعــض الحــروف قــد تــزا

، والتـي غيـرت المعنـى ، ألنهـا تقتضـي أنـه ال مثـل لمثلـه ، وإنمـا )٧( } لَْيَس َكِمْثِلـِه َشـْيءٌ {:  تعالىفي قوله ) الكاف(كزيادة 
  . )٨(المراد به ال مثل له

والمضــاف إليــه فــي النصــوص األدبيــة ، ومــن جملــة األداء الفنــي للنظــام النحــوي هــو حســن اســتعمال المضــاف   
: (( ليضيف إليها قيماً تعبيرية ومعنوية ، وقد بين هذا الشريف الرضي في كالمه عن قول النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

رة الراسية ، مضر ، وهي القبيلة المعروفة بمنـزلة الصخ) عليه السالم(جعل : (( ، فقال )٩())َصْخَرُة اِهللا التي ال تـَْنَكل ُمَضرٌ 
 إلـىالصـخرة  اسـم) عليـه السـالم( وإنمـا أضـاف ... ، والَهضبة الثابتة التي ال تتزحـزح عـن مقّرهـا ، وال تـؤخر عـن َمْجثِمهـا 

لَـُد الوَ : (( ، وكذلك في كالمه عن قولـه عليـه السـالم )١٠())خم لها في القلوب ، وأجدر لها بالرسوخ ف، ليكون أ تعالىاهللا 
أن : (( فقـال مؤكـداً القيمـة التعبيريـة للمضـاف والمضـاف إليـه )١١())الَعـْين ّراتُ قُـ اُت الُقُلوِب ، وَ َمْجَهَلٌة ، َثَمرَ  ةٌ مْبَخَلٌة َمْجبَـنَ 

األوالد ثمـرات الرجـال لكـان : منــزلة الثمـرة مـن الشـجرة ألنـه منـه تفـّرع ، وبواسـطته ظهـر وطلـع ، فلـو قـال بالولد من أبيه 
القلــوب ؛ فجعلهــم ثمــاراً لهــا دون ســائر  إلــىيماً ، إال أنــه عليــه الصــالة والســالم أضــافهم الغـرض صــحيحاً ، والمعنــى مســتق

                                                 
  .٢٦: النحل  )١(
 .١١٢: البقرة  )٢(
 .٧٥: آل عمران  )٣(
 .٦٨: يونس  )٤(
  .١٧١: البيت في ديوانه  )٥(
 .٢٥٣- ٢٥٢/ ١: األمالي : ر ينظ )٦(
 .١١: الشورى  )٧(
 .٧٠- ٦٩/ ٢)) ) : وامسحوا برؤوسكم: (( مسألة في حكم الباء في قوله تعالى ( ينظر رسائل الشريف المرتضى  )٨(
 .٣٤: المجازات النبوية  )٩(
 .٣٤: نفسه  )١٠(
 .١٥٧: نفسه  )١١(



 المبحث األول/ الفصل األول  

 ٣

القلـب خصوصــاً  إلــى، فحسـن حينئــٍذ إضـافة الولـد  ةاألعضـاء غيرهـا ، ألن القلــب سـيد األعضــاء الرئيسـة واألحنـاء الشــريف
  .)١())أعضائه سائر أعضاء األب عموماً ألنه عصارة مائه ، وخالصة  إلىوإن حسنت إضافته 

  
ــه عليهــا الشــريف الرضــي ، والتــي كــان النظــام النحــوي قــد أضــفى عليهــا قيمــة فنيــة    ومــن اآليــات القرآنيــة التــي نّب

علـى ) مظلمـاً (وَنَصـب سـبحانه : (( ... فقـال فيهـا  )٢(}َكأَنََّما ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً مَِّن اللَّْيِل ُمْظِلماً { تعالىوتعبيرية قوله 
مظلمـاً ، علـى أن : زيـادة معنـى ؛ ألن الليـل قـد سـمي لـيًال وإن كـان مقمـراً ، وإنمـا قـال سـبحانه  هه حـال مـن الليـل ، وفيـنأ

َهَم أثواباً    .)٣())التشبيه إنما وقع به أسود ما يكون جلباباً ، وأَبـْ
  

إن لفـظ محـيط : (( ، فقـال فيهـا  )٤(}مُِّحـيطٍ َوِإنَِّي َأَخاُف َعلَـْيُكْم َعـَذاَب يـَـْوٍم { تعالىومن هذه اآليات أيضاً قوله   
مــن نعــت اليــوم فجــاء مجــروراً ، فأمــا  –ســبحانه  –ههنــا كــان يجــب أن يكــون مــن نـَْعــت العــذاب فيكــون منصــوباً ، َفَجَعَلــُه 

فـي  كـان يعـمُّ المسـتحقين لـه  اأّن العـذاب لمـ –واهللا أعلـم  –فـالمراد بـه  –وإن لم يأِت فيه ذلك  –وصف اليوم باإلحاطة 
ــنهم وبــين الخــالص مــن العــذاب  ــوم القيامــة َحُســَن وصــف ذلــك اليــوم بأنــه محــيط بهــم ، أي أنــه كالســياج المضــروب بي ي

نـَْعِت اليوم ، فالوجه فيه أّن العذاب لّما كـان واقعـاً فـي ذلـك اليـوم كـان  إلىواإلفالت من العقاب ، وأما نقل نـَْعِت العذاب 
  . )٥())حُلوله ، ووقت لنـزولهذلك اليوم كالمحيط به ، ألنّه ظرف لِ 

  
الصـوتي، ( فـي اللغـة وأنظمتهـا  اً غزيـر  اً ويتضح من كل ما سبق أّن للشريفين الرضي والمرتضى معرفة واسـعة وعلمـ  

ــان مــواطن الجمــال والقــوة والبالغــة فيهــا ، ) الصــرفي ، النحــوي  ــة ، لتبي فأفــادا مــن ذلــك عنــد تعرضــهما للنصــوص األدبّي
  . أغنت ومّيزت خطابهما النقدي مهمةنقدية  آراءً ك ناشرين في أثناء ذل

  

                                                 
 . ١٥٨- ١٥٧:  المجازات النبوية )١(
 .٢٧: يونس  )٢(
 .١٥٥: تلخيص البيان  )٣(
 .٨٤: هود  )٤(
 .١٦٥: تلخيص البيان  )٥(
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، ) عليــه الســالم(مشــهد الحســين  إلــىفــي داره ، ثــم نقــل  نَ ِفــودُ  ،)١(تــوفي الشــريف الرضــي ســنة ســت وأربعمائــة
قــد رثــاه ول مــن أعيــان العصــر ، ولــم يحضــرها أخــوه المرتضــى لشــدة حزنــه عليــهِ  ،  ُ فــدفن عنــد أبيــه ، وحضــر جنازتــه جمــع

   .)٣(ف الشريف الرضي أثاراً  علمية وأدبية شاخصةخلّ  .)٢(بمرثاة حسنة
 

 عليـه الســالم( بــن موسـى الكـاظم  إبـراهيمهـو أبـو القاسـم علـي بــن الحسـين بـن موسـى بـن محمــد بـن موسـى بـن 
المرتضـى فـي  إلـىالرياسة اليوم ببغـداد  انتهتوقد : (( الثعالبي فيه قال . ولد ببغداد سنة خمس وخمسين وثالثمائة  .)٤()

متوحــد فــي علــوم  ( :() هـــ  ٤٦٠ت ( وقــال أبــو جعفــر الطوســي  )٥() .والفضــل والكــرم  واألدبالمجــد والشــرف والعلــم 
علم الكالم ، والفقه ، وأصول الفقه ، والنحو ، والشعر ، ومعاني الشعر كثيرة ، مجمع على فضله ، مقدم في العلوم مثل 

خـذ كـل علـم بطـرف آكان الشريف المرتضى قبلة العلماء ، وقطب الرحى في علوم ومعـارف عصـره ،   )٦() .)، وغير ذلك 
يعطينـا صـورة ) هــ  ٥٤٢ت ( بسـام  ابـنولعـل  ،ذلـك وتؤكـده بنصيب ، وتصانيفه الكثيرة والمتنوعـة تبـين  أدب، ومن كل 

ــه  ــين االخــتالف واالتفــاق إلمرتضــى اهــذا الشــريف  (: (واضــحة عــن مكانتــه العلميــة بقول ليــه فــزع إ. مــام أئمــة العــراق ، ب
، ت أخبـــاره ، وعرفـــت بـــه أشـــعارهر نســـها،ممن ســـاآوجمـــاع شـــاردها و  هـــا ، صـــاحب مدارســـها،ؤ علماؤهـــا وعنـــه أخـــذ عظما

نــه فــرع تلــك أحكــام المســلمين ، بمــا يشــهد أتواليفــه فــي الــدين ، وتصــانيفه فــي  إلــىثــاره ، آو  هثر آمــ اهللاوحمــدت فــي ذات 
علــى أيــدي خيــرة علمــاء إحــدى نتــائج تتلمــذه وهــذه المكانــة العلميــة كانــت  .)٧())هــل ذلــك البيــت الجليــل أومــن صــول األ

   .)٨(العصر

                                                 
ور إنــه تــوفي فــي ســنة ســت مائــة ، وتابعــه بعــض الفضــالء فــي ذلــك ، والصــحيح والمشــهذكــر ابــن أبــي الحديــد أنــه تــوفي ســنة أربــع وأربع )١(

 .  ٦٠/  ٢: ، وهدية العارفين ، إسماعيل باشا البغدادي  ٤/  ١: شرح نهج البالغة : ، ينظر وأربعمائة
ــة  ٤١٩/  ٤: لكــان ، ووفيــات األعيــان ، ابــن خ ٤١ـ  ٤٠/  ١: ، وشــرح نهــج البالغــة  ٢٢٣/  ٢: تــاريخ بغــداد : ينظــر  )٢( ، والبداي

 .  ٣٩/  ٤:  بردي، والنجوم والزاهرة ، ابن تغري  ٢١١ - ٢١٠: ، وعمدة الطالب  ٥/  ١٢: والنهاية 
، ومعـالم العلمـاء  ٣٩٨: رجـال النجاشـي ، النجاشـي ::ال عن التي ذكرت ، منهـا ريف الرضي مجموعة من المصادر ، فضترجمت للش )٣(

ميــزان و ،  ١٧٠: ، ورجــال ابــن داود ، ابــن داود الحلــي  ٤٣٧٢ـ  ٤٣٦٨/  ٩: والمنــتظم ، ابــن الجــوزي ،  ٨٦:  بابــن شــهر آشــو : 
، ولسـان  ٢٠ -٣/١٨:، ومـرآة الجنـان ، اليـافعي  ٢٨٠ـ  ٢٧٦/  ٢: ، والـوافي بالوفيـات ، الصـفدي  ٥٢٣/  ٣: االعتـدال ، الـذهبي 
،  ١٨٨/  ٤:  يالنفـر شـ: ، ونقـد الرجـال  ١٨٤ــ ١٨٢/  ٣: د الحنبلـي ، وشذرات الذهب ، ابـن عمـا ١٤١/  ٢: الميزان ، ابن حجر 

ـ  ٥٢/ ٣: ، ونسـمة السـحر ، الصـنعاني  ٤٨٠ـ  ٤٦٦: ، والـدرجات الرفيعـة ، المـدني ٢٦٢ـ  ٢٦١/  ٢: وأمـل اآلمـل ، الحـر العـاملي 
 . ٨٦ـ  ٧٩/  ٥: األصبهاني  اهللا، ورياض العلماء ، عبد  ٦٠

 .  ٧٦/  ٤: وت الحموي معجم األدباء ، ياق )٤(
 .  ٦٩/  ٥: يتيمة الدهر  )٥(
 .  ١٢٥: جعفر الطوسي  الفهرست ، أبو )٦(
 .  ٢٢٩/  ٤: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ابن بسام  )٧(
يف ، الشـــر ) المقدمـــة ( االنتصـــار : الشـــريف المرتضـــى  ، ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال  مشـــايخذكـــرت مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع  )٨(

، وأدب المرتضى من سـيرته وأخبـاره ،  ٢٨ -٢٧/  ١: الشريف المرتضى) المقدمة ( ، ورسائل الشريف المرتضى  ١٦ -١٤: المرتضى 
،  ٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ٤: ، والغـدير  ٢٥- ٢٣: ، وحياة الشريف المرتضى ، أحمد الحسـيني  ١١٧_  ١١٢: عبد الرزاق محي الدين . د 
 .  ٣٦٨/  ٢: شعراء الغدير و 
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مـاال يمكـن لحاقـه ، وال  وقـد أخرجـت مـن شـعره(:(بسـام  ابنقال  .)١(وللشريف المرتضى شعر في نهاية الحسن
هناك فرقـاً  فـي الجـودة بـين شـعره وشـعر أخيـه الرضـي ، وقـد لحـظ ذلـك القـدماء ، قـال  أنر ـغي .)٢())سباقه و ه ينكر تبريز 

الديباجـة مـن ديباجـة هـذه شـعر جيـد ولكـن أيـن ( (: ه مجموعـة مـن شـعره ـد أن أورد فـي كتابــبعـ) هــ  ٧٦٤ت ( ي دالصف
   .)٣())أخيه الرضي 
ذ كـان مـن أقطـاب المتكلمـين فـي القـرنين الرابـع والخـامس إان للمرتضى صوالت وجوالت فـي علـم الكـالم ، وك

 متخــذاً  الــدليل العقلــي منهجــاً  لــه فــي .)٤(الهجــري ، علــى كثــرتهم فــي هــذين القــرنين ، معروفــاً  بكثــرة االطــالع والجــدل
  . جدلياته 

ــ ن ، ينقيبــاً  للطــالبي -، وأخيــه الرضــي ) هـــ  ٤٠٠ت (  ويكأبيــه أبــي أحمــد الموســ  -ب الشــريف المرتضــى نصِّ
قريبـاً  مـن البالطـين  -كـذلك  -وكـان  ،)٦(بوذي المناقـ ،)٥(ب باأللقـاب الشـريفة ، كعلـم الهـدى ، واألجـل المرتضـىولقِّ 

( وار الحسـين جـ إلىت وثالثين وأربعمائة ببغداد ، ودفن بداره ثم نقل ف المرتضى سنة سـي الشريـتوف. البويهي والعباسي 
  .)٨(بجواهر نفيسة قل نظيرها كثيرة أثرت مكتبة التراث العربي  مخلفاً  مصنفات .)٧()عليه السالم 

  عقيدتهما: ثانيًا 
ذ أن للعقيــدة مكانــة  إللعقائــد والمــذاهب واالنتمــاء الــديني والفكــري أثــراً  كبيــراً  فــي موضــوع النقــد األدبــي ،  نّ إ

وألجـل قـراءة الخطـاب النقـدي للشـريفين الرضـي والمرتضـى بصـورة . صدر عنها الناقـد يي كبرى في المنظومة المعرفية الت
ومـا كنـت ألفعـل ذلـك لـوال . ليـه إمن التعرف على العقيدة التي يؤمنان بها ، والفكـر الـذي ينتميـان  -أوال ً  -صحيحة البد

  .ليه إكر ال ينتميان معتقد وف إلىوهم حينما نسبوهما الوقوع بعض الكتاب والمصنفين والنقاد في 
 

 
وقـد عـد بعضـهم هـذا ) . هــ  ٨٢٨ت ( )١(عنبـة ابـنوأول مـن فعـل ذلـك  .)٩(الزيديـة إلـىسـب الشـريف الرضـي نُ 

  نسبته للزيدية  إلىوذكر الشيخ كاشف الغطاء سببين دعت  .)٢(ت على الشريف الرضيقَ فِ حدى األكاذيب التي لُ إاألمر 
                                                 

 .  ٦٩/  ٥: يتيمة الدهر : ينظر  )١(
 .  ٢٢٩/  ٤:  في محاسن أهل الجزيرةالذخيرة  )٢(
 .  ٢٣٤/  ٢٠: الوافي بالوفيات  )٣(
 .  ١٤/  ١٥: ، والنجوم الزاهرة  ٢٣١/  ٢٠: نفسه : ينظر  )٤(
 .  ١٢٥)) : الطوسي (( الفهرست  )٥(
 .  ٣١٣/  ٣: وفيات األعيان  )٦(
، ووفيات األعيـان  ٥٢٦/  ٩: ، والكامل في التاريخ ، ابن األثير  ١٢٦)) : الطوسي (( ، والفهرست  ٢٧١: نجاشي رجال ال: ينظر  )٧(

،  ٢٣١/  ٢٠: ، والـوافي بالوفيـات  ١٢٤/  ٣: ، وميـزان االعتـدال  ٥٩٠/  ١٧: ،وسير أعـالم النـبالء ، الـذهبي  ٣١٦/  ٣: األعيان 
  .  ١٤٨/  ٤: ، والحدائق الناضرة ، يوسف البحراني ٤١/  ٥: ، والنجوم الزاهرة ٢٢٣/  ٤:،ولسان الميزان٦٧/  ١٢: والبداية والنهاية

- ٢١٥/ ١:ودمية القصر  ٤٠١/ ١١ترجمت للشريف المرتضى مجموعة من المصادر ، فضًال عن التي ذُِكَرت منها تاريخ بغداد  )٨(
، وُعمدة الطالب  ٢٩/٤٣٤: اإلسالم ، الذهبي ، وتاريخ ١٣٧- ١٣٦: ورجال أبي داود  ١٠٥- ١٠٤: ، ومعالم العلماء ٢١٧
 -٢٥٤/ ٣: ، ونقد الرجال  ٢٥٨- ٢٥٦/ ٣: ، وشذرات الذهب  ١٨٧: ، والكشف الحثيث ، سبط ابن العجمي ٢٠٥ -٢٠٤
  .٦٥- ١٤/ ٤: ، ورياض العلماء  ٣٦٥- ٣٦٠/ ٢: ، ونسمة السحر  ٤٦٦-٤٥٨: ، والدرجات الرفيعة  ٢٥٥

عليهــا ( ، ســاقوا اإلمامــة فــي أوالد فاطمــة ) علــيهم الســالم ( يــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي ابــن أبــي طالــب هــم أصــحاب ز : الزيديــة  )٩(
كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج باإلمامة أن يكون إماماً  ، سواء كان ل ي غيرهم ، إال أنهم جوزوا، ولم يجوزوا ثبوت اإلمامة ف) السالم 

 .   ١٥٥ - ١٥٤/  ١: الملل والنحل ، الشهرستاني : ينظر ). لسالم عليهما ا( من أوالد الحسن أو الحسين 
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  . هة أخواله الذين أغلبهم زيديون من ج: ألولا
شحن به شعره من الحماس والمطالبة بالثأر والدعوة بـالخروج علـى الخلفـاء فـي عصـره ، كمـا يفعـل أئمـة ورجـال  ام: الثاني

   .)٣(وشعراء الزيدية في خطبهم وشعرهم
ــ ولكــن ) . الجنــة والنــار خلــق ( ومســالة ) اإلرجــاء والوعيــد ( ظهــرت عليــه فــي مســألة فقــد  يــةاالعتزالزعة ـأمــا الن

ن ذلـك ـلى الـرغم مــعـ.)٤(االعتـزال إلـىيقتضـي أن ينسـب الرضـي  ما كثير مـن النـاس الهين يتبعهم فييموافقة المعتزلة في رأ
فـي األصـول لتقـارب لولعـل  .)٥(درس بعض المحدثين آراءه النقدية والبالغية ضمن التراث النقدي والبالغـي للمعتزلـةفقد 

قـد دخـًال فـي ذلـك و تكلميهمـا ميعة األمامية والمعتزلة ، وطريقتهما في الجـدل والحجـاج ، والسـيما بـين والمبادئ بين الش
الشـريف الرضـي  أنريخ واألدب والسـير والتـراجم تكـاد تتفـق علـى اكتـب التـ  أنغير  .)٦(معتزلي وبالعكس يحسب اإلمامي

ومـن الواضـح  .)٧())ة مـذهبي ، وعليهـا عقـدي ومعتقـدي اإلمامـ نّ إ (: (تـه بقولـه يشيعي إمامي ، بـل يصـرح هـو نفسـه بإمام
نـه كـان أكـان قليـل الرعايـة للعصـبية المذهبيـة ، والظـاهر ( (رائه أنه لم يكن منغلقاً  على مذهبه متعصباً لـه بـل آمن سيرته و 
ثل الجاحظ فـي تشيع كمبين أهل ال(( وقد كان  .)٨())، فقد كان يدرس جميع المذاهب اإلسالميةحد بعيد  إلىحر العقل 

ل وهنـاك مجـا .)٩())، فالجاحظ  ال يدرك مراميه غير الخواص وكذلك الشريف ال يدرك مراميه غير الخواص أهل االعتزال
مـن إذ ضـمن فيـه كثيـراً .)١٠() )عر الشـيعي المعتـدل المتـين الجميـلالـذي يمثـل الشـ(( أخر تتضح فيـه عقيدتـه ، وهـو شـعره

  .)١٢(وتنجلي األوهام التي دارت حولهالك تتضح عقيدته،وبذ )١١(.وال يؤمن بها غيرهم مامية ،ؤمن بها اإلتالتي المبادئ 
 

. االعتــــزال إلــــىال أنــــه نســــب بقــــوة إأخــــوه الرضــــي ،  بَ ِســــالزيديــــة كمــــا نُ  إلــــىب الشــــريف المرتضــــى َســــنْ لــــم يُـ 
وقــــال ( (: قــــال  إذ) هـــــ  ٨٥٢ت ( حجــــر بــــنا هنقلــــه عنــــ علــــى مــــا) هـــــ  ٤٥٦ت ( حــــزم  نـابــــه ـليــــإدم مــــن نســــبه ـوأقــــ
حــــزم أنــــه  ابــــنكــــالم ويالحــــظ مــــن  ،)١٣(. )... ) ماميــــاً إمــــن كبــــار المعتزلــــة الــــدعاة ، وكــــان  ]المرتضــــى[حــــزم كــــان  ابــــن

ـــم ينســـبه نســـبة خالصـــة  ـــىل ـــزال إل ـــل ذكـــر ، االعت ـــه كـــان أب ـــمامإن ـــذين  أيضـــا ً اي ـــر ال ـــىنســـبوه ،وهذا شـــأن أكث ـــزال إل  االعت

                                                                                                                                                        
 .  ٢١٠: عمدة الطالب : ينظر  )١(
 . ٢٧١- ٢٦٩: هـ  ١٤٠٦، سنة  ٥أكذوبات حول الشريف الرضي ، جعفر مرتضى العاملي ، بحث في مجلة تراثنا ، العدد : ينظر  )٢(
 .  ٢٧: اء الشريف الرضي ، محمد رضا آل كاشف الغط: ينظر  )٣(
 .  ٧٧: ، الشريف الرضي ) المقدمة ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل  )٤(
 .  ١٤٥: كريم الوائلي . الخطاب النقدي عند المعتزلة ، د : على سبيل المثال : ينظر  )٥(
 .  ٢٦ - ١٩: الشريف المرتضى ، ) المقدمة ( الملخص في أصول الدين : المعتزلة في عالقة متكلمي اإلمامية بمتكلمي : ينظر  )٦(
 .   ٣٧: خصائص األئمة ، الشريف الرضي  )٧(
 .  ١٦٣/  ١: زكي مبارك . عبقرية الشريف الرضي ، د  )٨(
 .  ٢٧٧/  ١: نفسه  )٩(
 .  ٤١٠/  ٢: تاريخ األدب العربي ، عمر فروخ  )١٠(
، وأثـــر التشـــيع فـــي األدب  ٣٢٩،  ٢٢٩ـ  ٢٢٨،  ١٥٨/  ٢،  ١٩٧،  ١٧٥،  ٩٦/  ١: ديوانـــه : علـــى ســـبيل المثـــال : ينظـــر  )١١(

 .  ٢٤٢ـ  ٢٣٣: ، وشعر الشريف الرضي ومنطلقاته الفكرية ، عبد اللطيف عمران  ٤٧ـ  ٤٤: ، محمد سيد كيالني العربي
: هـ ١٤٠٦سنة ،  ٥محمد هادي األميني ، بحث في مجلة تراثنا ، العدد . دفاع عن الشريف الرضي في عقيدته ، د: ينظر : للمزيد  )١٢(

٢٦٧-٢٦٣. 
 .  ٢٢٣/  ٤: لسان الميزان  )١٣(
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ت ( )٢(كثيــــر  ابــــنو   )هـــــ  ٧٤٨ت ( )١(الــــذهبيحجــــر ،  ابنو حــــزم، ابــــنفضــــالً  عــــن  االعتــــزال ىإلــــومــــن الــــذين نســــبوه 
ـــــــــنو  ، )هــــــــــ ٨٤١ت ( )٣(العجمـــــــــي ابـــــــــنوســـــــــبط  ، )هــــــــــ ٧٧٤ت ( ـــــــــري  اب ومـــــــــن  . )هــــــــــ ٨٧٤ت ( )٤(بـــــــــرديتغ

والـــــدكتور  ، )٧(ومحمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم ، )٦(والـــــدكتور عبـــــد الـــــرزاق محـــــي الـــــدين ، )٥(جولـــــد تســـــهر:المحـــــدثين
أمـــــا الشـــــريف . )١١(والـــــدكتور وليـــــد قصـــــاب ، )١٠(وعمـــــر فـــــروخ ، )٩(يوالـــــزر كلـــــ ، )٨(د حســـــن الـــــذهبيوالـــــدكتور محمـــــ

اً  بترديـــده عبـــارات تـــدل علـــى ذلـــك مـــن مثـــل يعتزلـه يصـــرح بكـــل وضـــوح بأنـــه لـــم يكـــن مــــالشـــريف المرتضـــى نفســـه فأنـــ
ـــــــة ( (:  ـــــــم( (و  .)١٢())... ويمكـــــــن أن يقـــــــال للمعتزل ـــــــة  اعل ـــــــين المعتزل ـــــــا وب والشـــــــريف  .)١٣())... أن الخـــــــالف بينن

ــــق شــــيعي  ــــى التحقي ــــل كــــان مــــن إالمرتضــــى عل ــــامي ، ب ــــةم ــــد اإلمامي ــــه واألصــــول عن ، ويصــــرح الشــــريف  مؤسســــي الفق
 )١٤(. )...)ا األماميــــة ابنوفــــي هــــذا كــــالم كثيــــر قــــد أحكمــــه أصــــح ((بعبــــارات كثيــــرة مــــن مثــــل  هالمرتضــــى بعقيدتــــه هــــذ

ــــهيوإماموقــــد نــــص جمــــع مــــن القــــدماء علــــى تشــــيعه  ــــرازي) هـــــ  ٤٦٣ت (  )١٥(يــــب البغــــداديالخط: مــــنهم  ت  )١٦(، وال
،  )١٩(يدـ، والصفـــــــ)هــــــــ ٧٤٥ت ( )١٨(، وأبـــــــو حيـــــــان األندلســـــــي) هــــــــ ٦٨١ت ( )١٧(خلكـــــــان ابـــــــنو ،)هــــــــ ٦٠٦ت (
  ) . هـ١٢٧٠ت ( )٢٢(وسيــل، واآل) هـ ١٠٨٩ت (  )٢١(ماد الحنبليـع ابن، و  )٢٠(ةــعنب ابنو 

ــــي فــــي الوقــــت نفســــه  ــــه شــــيعي معتزل فــــي  األمــــينمحســــن فــــال يصــــح ، يقــــول الســــيد أمــــا نعــــت المرتضــــى بأن
ــــه قــــد مــــألت  (: (هــــذا الشــــأن  وكيــــف يكــــون الشــــيعي معتزليــــاً  وردود الشــــيعة علــــى المعتزلــــة فــــي قــــديم الزمــــان وحديث

                                                 
،  ٤٢٥/  ١٧: الء ، وســير أعــالم النــب ١١٠٩/  ٣: ، وتــذكرة الحفــاظ  ٦١/  ٣٠،  ٤٣٧ـ  ٤٣٦/  ١٦: تــاريخ اإلســالم : ينظــر  )١(

 .  ١٢٤/  ٣:  وميزان االعتدال
 .  ٦٦/  ١٢: البداية والنهاية : ينظر  )٢(
 .  ١٨٧: يث الكشف الحث: ينظر  )٣(
 .  ٤١/  ٥: النجوم الزاهرة : ينظر  )٤(
 .  ١٣٧ـ  ١٣٦: مذاهب التفسير اإلسالمي ، جولد تسهر : ينظر  )٥(
 .  ٣٤: أدب المرتضى : ينظر  )٦(
 .  ١٨/  ١: ، الشريف المرتضى ) المقدمة ( أمالي المرتضى : ينظر  )٧(
 .  ٤٠٤/  ١: ي محمد حسن الذهب. التفسير والمفسرون ، د: ينظر  )٨(
 .  ٢٧٨/  ٤: األعالم ، الزركلي: ينظر  )٩(
 .  ١٣/  ٣)): فروخ((تاريخ األدب العربي : ينظر  )١٠(
 .  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٩: وليد قصاب. التراث النقدي والبالغي للمعتزلة ، د: ينظر  )١١(
 .  ٢٦١/  ٢) : نبياء عليهم السالم على المالئكة مسألة في تفضيل األ( رسائل الشريف المرتضى : ، وينظر  ٣٣٧/  ٢:  األمالي )١٢(
 .  ١٧: تنـزيه األنبياء ، الشريف المرتضى  )١٣(
 .  ١٠٢: الموضح عن جهة إعجاز القرآن ، الشريف المرتضى  )١٤(
  .  ٤٠١/  ١١: تاريخ بغداد : ينظر  )١٥(
  . ٢٣٠/  ٤: ، الرازي ، والمحصول في علم أصول الفقه ٧٦/  ٦: تفسير الرازي ، الرازي: ينظر  )١٦(
 .  ١١٣/  ٣: وفيات األعيان : ينظر  )١٧(
  . ١٨١/  ٢: حيان األندلسي أبوتفسير البحر المحيط ، : ينظر  )١٨(
 . ٢٣١/  ٢٠: الوافي بالوفيات : ينظر  )١٩(
 .  ٢٠٥: عمدة الطالب : ينظر  )٢٠(
 .  ٢٥٦/  ٣: شذرات الذهب : ينظر  )٢١(
 .٩٩/ ١٨: لوسي روح المعاني ، اآل: ينظر  )٢٢(
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الخــــافقين ، ولكــــن جماعــــة خلطــــوا بــــين الشــــيعي والمعتزلــــي لموافقــــة المعتزلــــة الشــــيعة فــــي بعــــض المســــائل المعروفــــة 
 اأمــــ.  )١()) يالشــــافي فــــي الــــرد علــــى المغنــــ كتــــابل مــــع تصــــنيفه  يف المرتضــــى لالعتــــزافــــي العقائــــد حتــــى نســــبوا الشــــر 
ن فيــــــه دالئــــــل واضــــــحة تبــــــين عقيدتــــــه ، فقــــــد ضــــــمن فيــــــه كثيــــــراً  مــــــن عقائــــــد ومبــــــادئ إشــــــعر الشــــــريف الرضــــــي فــــــ

  . )٢(ماميةاإل
   مصنفاتهما : ثالثًا 

وعدد غير قليل من هذه المصنفات وهـو للشريفين الرضي والمرتضى مصنفات كثيرة في فنون ومعارف متنوعة ، 
  . سة في هذا البحث يمصادر الرئالنفسه من 

 
 

نه للشـريف الرضـي لـذا أربلي ويؤكد األ. ر صَ ختَ ال المُ إ قَ بْ ، ولم يَـ ) هـ  ٦٧٧ت (  )٣(ربليالظهير األ ابنختصره ا
 اً ذ أن كثيـر إ .)٤(لم يـذكره أحـد ممـن تـرجم لـه ألنه ؛احثين في عدم القطع بنسبته للرضي شكوك بعض الب إلىلتفت لذا ال يُ 

وقــد دلــل المحققــان الفاضــالن علــى . لــيهم إمؤلفــات لــم تــذكر فــي تــراجم المصــنفين وأثبــت التحقيــق العلمــي نســبتها المــن 
   .)٦( كلمانوقد سبقهما في هذه النسبة المستشرق برو  .)٥(الشريف الرضي إلىنسبة األمثال 

حماسـة البحتـري وهـو يخصـص كـل مجموعـة مـن مجـاميع األبيـات لغـرض يتفـاوت  إلـىوالكتاب أقرب في أبوابه 
 ، وتوحــدت فــي إطــاره مــن أغــراض ، ويمكــن عــدّ  نه مــن معــانٍ كــان الغالــب عليهــا طــابع األمثــال لمــا تضــمّ ن  إفيــه العــدد ، و 

وعلى الرغم مـن أن  .)٧(غراض والمعانيل والحماسة ، ويوفق بين األالكتاب رائداً  في هذا الغرض ، وهو يجمع بين األمثا
ذلـك الـدكتور  إلـىلتفـت اال أنـه يمكـن باسـتقرائه معرفـة موقفـه مـن المتنبـي ، كمـا إأن الكتاب لم يحتو على تنظير نقدي ، 

. ختيـارات الشـعرية منه في غير موطن من مـواطن البحـث ، والسـيما فيمـا يتعلـق باال اإلفادةكما يمكن .  )٨(حسان عباسإ
  . طبع الكتاب طبعة واحدة في بغداد بتحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي واألستاذ هالل ناجي 

 
،  اهللا، وهـو متابعـة المجـازات واالسـتعارات فـي كـالم فـي موضـوع المجـاز فيعد هذا الكتاب أول كتاب كامل ألّ 

ة العلمية لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله في هذا الغـرض ، فهـو يقـوم فـي التـراث العربـي واإلسـالمي ومن هنا كانت القيم
واستعاراته ، تأليفاً  مسـتقالً  بذاتـه  خطـوة في التأليف في مجازات القرآنوحده شاهداً  على أن الشريف الرضي خطا أول 

ب صـفحاته علـى شتمل في أغلاذ إاب قيمة نقدية كبيرة ، وللكت. )٩(باب من أبواب مصنف أو، ولم يأت من خالل كتاب 

                                                 
 . لمعتزلي ، رأس المعتزلة في عصره ا، وكتاب المغني للقاضي عبد الجبار  ٥٣/  ٣: أعيان الشيعة ، محسن األمين  )١(
 .  ٣٤٨/  ٣،  ٣٧ـ  ٣٦،  ٢٩/  ٢،  ١٠١/  ١: ديوانه : على سبيل المثال : ينظر  )٢(
 -اء الحنفيــة ولــد بأربــل وتنقــل فــي العــراق والشــام ومــات بدمشــق ، لــه أديــب مــن فقهــ و هــو محمــد بــن أحمــد بــن عمــر األربلــي ، شــاعر )٣(

  .  ٣٢٣/  ٥: األعالم : فضالً  عن مختصر أمثال الشريف الرضي ـ تذكرة األديب ، وديوان شعر في مجلدين ، ينظر 
 .  ١٢:  ١٤٠٦، سنة  ٥محمد بحر العلوم ، بحث في مجلة تراثنا ، العدد . الشاعر الطموح ، د: ينظر  )٤(
 .  ١٣ـ  ١٠: ينظر مختصر أمثال الشريف الرضي  )٥(
 .  ٦٤/  ٢: تاريخ األدب العربي ، كارل بروكلمان : ينظر  )٦(
 .  ١١: مختصر أمثال الشريف الرضي : ينظر  )٧(
 .  ٦٤: إحسان عباس . الشريف الرضي ، د: ينظر  )٨(
  .  ٣٠: الشريف الرضي ، ) المقدمة (  تلخيص البيان: ينظر  )٩(
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القيمــة الجماليــة لألســاليب البالغيــة ، باعتبارهــا ي القــرآن الكــريم ، بــين فيــه الشــريف الرضــي علــى تحليــل نقــدي بالغــي آل
أثـر فـي وبخاصة النظام الصرفي والنحوي من نظام اللغوي،للفيه ما  -كذلك-وبين .الفني  األداءمن مكونات  مهماً  اً مكون

رها فـي صـفحات متفرقـة منـه ثتوافر القيمة الجمالية والفنية في النص القرآني ، فضالً  عن اآلراء وااللتفاتات النقدية التي ن
 -قلـيالً   -طبعة القاهرة بتحقيق محمد عبـد الغنـي حسـن ، مـع االسـتعانة  اب عدة طبعات ، وسيعتمد البحتطبع الكت. 

  .جاسم  ة بغداد بتصحيح مكي السيدبطبع
 

وهو من بين الكتب التي بقيت من مؤلفات الشريف الرضي ، أحفلها بالرأي وأدلها على النضـج وأكثرهـا نصـوعاً 
، والســيما مــا  وفــي الكتــاب مــادة نقديــة مهمــة.  )١(فــي هــذا الموضــوع إلينــا وإشــراقاً ، وهــو مــن أقــيم الكتــب التــي وصــلت 

طبــع الكتــاب عــدة طبعــات ، وســيعتمد ) . ...، تأويلــه  همتشــابهو  همحكمــعجــازه ، إأســلوبه ، ( منهــا بقضــايا القــران يتعلــق 
  .ن الحلي يشرف بتحقيق لجنة من األدباء ، وبتقديم الشيخ عبد الحسالبحث على طبعة النجف األ

 
ومـا ، ةيـالثنـي عشـر عنـد اإلماماتمثـل بسـرد أخبـار األئمـة وهو كتاب ألفه الشريف الرضي لدواعٍ  دينية وتاريخية ت

علـــيهم ( األئمـــةمحتـــوم لـــم يمهلـــه لتكملـــة كـــل أخبـــار الألجـــل اال أن إ.يتعلـــق بهـــم مـــن ذكـــر مواليـــدهم،وأعمارهم،ووفياتهم
البحـث  إنّ ال إولـم يحتـو الكتـاب علـى مـادة نقديـة،) . لسـالمعليـه ا(مـام علـي وأكمل فقط الكتاب الخـاص باإل، ) السالم
بتحقيـق الـدكتور عبـد طبعـة مشـهد  اب عـدة طبعـات ، وسـيعتمد البحـثطبـع الكتـ.فاد منه فـي غيـر مـوطن مـن مواطنـه قد أ

  .  الهادي األميني
٥ 

وكـان  .)٢(فـي تلـك الشـهرة وكـان لعـاملي الجـودة والكثـرة أثـرً يعد هذا الـديوان مـن أشـهر دواويـن الشـعر العربـي ، 
ن الشـريف الرضـي هــو أول مـن جمعـه وكتبــه أعتقــد ويُ  .)٣(المصـنفين يعـزف عــن ذكـر تفصـيالت عنــه لشـهرته وشـيوعهبعـض 

ثـم  .)٤(ذ كان تصنيف الدواوين وجمعها من قبل أصحابها أو من قبل آخرين ظاهرة بارزة في القرن الرابع الهجريإبخطه ، 
وقد ذكر الشريف الرضي فـي شـعره  ) هـ  ٤٧٦ت ( )٥(بريا جمع الذي جمعه أبو حكيم الخـثم عني به جماعة ، وأجود م

قـق وحُ طبـع الـديوان طبعـات كثيـرة . وهـو أكثـر مـا يهـم البحـث فـي ديوانـه ) المنظـوم  هنقـد( النقدية  اآلراءشعره كثيراً  من 
  .بيروت بتحقيق الدكتور محمود مصطفى حالوي طبعة  ، وسيعتمد البحثأكثر من تحقيق

 
ويبــدو مــن كــالم  .)٦(كبــر حجمهــا الــذي بلــغ ثالثــة مجلــدات  إلــىذكــر رســائله جمــع مــن القــدماء ، وكــانوا يشــيرون 

الرسـائل التـي دارت : والثـاني . رسـائل عامـة :  األولن هناك نوعين من الرسـائل التـي تخـص الشـريف الرضـي ، أالمصادر 
وقـد أورد ، ال القليـل إالعامـة فقـد ضـاع أكثرهـا ومـا بقـي منهـا  أما الرسائل) . هـ  ٣٨٤ت (  الصابئ قبينه وبين أبي إسحا

                                                 
 .٥٩)) : عباس(( الشريف الرضي  )١(
 . ٢٤٣/  ٢: تاريخ بغداد : ينظر  )٢(
 .  ٤١٦/  ٤: وفيات األعيان : ينظر  )٣(
 .  ١٠١: الحماسة في شعر الشريف الرضي ، محمد جميل شلش : ينظر  )٤(
  ٤١٦/  ٤: ينظر وفيات األعيان  )٥(
ـــديم : ينظـــر  )٦( ـــات ٣٩٨ : ورجـــال النجاشـــي،  ١٩٧،  ١٤٩: الفهرســـت ، ابـــن الن ـــوافي بالوفي : ، وعمـــدة الطالـــب  ٢٧٧/  ٢:  ، وال

 . ٤٦٧: ، والدرجات الرفيعة  ٢٦٢/  ٢: ، وأمل اآلمل ٢٠٨
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وأخيـراً   .)٢())العرفـان  ((منها الشيخ محمـد رضـا الشـبيبي فـي مجلـة  اً ونشر بعض .)١(منها صاحب الدرجات الرفيعة اً بعض
  .)٣())ة وثائق تاريخي((مجموعة نادرة من رسائله تحت عنوان  ))تراثنا  ((ل البيت في مجلة آنشرت مؤسسة 

فقد طبعت في الكويـت بتحقيـق الـدكتور محمـد ،  الصابئإسحاق أبي  صديقه التي دارت بينه وبينأما الرسائل و 
قيمة نقدية كبيـرة علـى الـرغم مـن أن  الصابئولرسائله مع .  ))والشريف الرضي  الصابئرسائل ((يوسف نجم تحت عنوان 

  . رة وموجزة التي ساقها فيها الشريف الرضي جاءت مختص اءر اآل
 

لــه وســلم مــن آعليــه و  اهللا، وقــد تتبــع فيــه الرضــي مــا فــي كــالم النبــي صــلى  مــن مؤلفــات الشــريف الرضــي المهمــة
مواضـع النكـت ومواقـع الغـرض  إلـىطيفـة وأشـار فيـه للاللغـة ا، واالستعارات البديعة ولمع البيـان الغريبـة وأسـرار مجازات ال

مثــل ثقافــة الرضــي أصــدق تمثيــل ، ويــدل علــى بصــره باللغــة يوالمجــازات .)٤())تلخــيص البيــان ( (كتــاب   علــى طريقتــه فــي
من تناول الحديث فـي  ]واألدباء العلماء[ولم نجد من بينهم  (: (وفيه يقول الدكتور الهادي  )٥(.ومذاهب البيان  واألدب

ا ،ومعارضـهاألدبيةهرهـا وامنا مالمح البالغة النبوية في ظفي دراسة أدبية شاملة تعالج نصوصه ، وتحللها وتنقدها وتضع أما
المجــازات ((فــرده صــاحبه لدراســة الحــديث ، دراســة فنيــة ، هــو كتــاب أالــذي  -فيمــا نعلــم -الفنيــة،بل أن الجهــد الوحيــد 

تلخـيص ((  حد ما المادة الموجودة فـي كتـاب إلىوفي الكتاب مادة نقدية جيدة تشبه  )٦().) ...للشريف الرضي ))النبوية
طبــع الكتــاب عــدة طبعــات ، . ال أن الرضــي فــي هــذا الكتــاب أكثــر حريــة فــي التحليــل والتعليــل والنقــد إ)) تلخــيص البيــان 

  . طبعة القاهرة بتحقيق طه محمد الزيني  أكثر من تحقيق وسيعتمد البحث قَ قِّ وحُ 
 

( علـــــي  اإلمـــــاممختـــــار مـــــن أقـــــوال  جمـــــع فيـــــه.  اإلطـــــالقوهـــــو مـــــن أشـــــهر مؤلفـــــات الشـــــريف الرضـــــي علـــــى 
ــــه الســــالم  ، علمــــاً  أن ذلــــك  بادآو فــــي جميــــع فنونــــه ، ومتشــــعبات غصــــونه ، ومــــن خطــــب وكتــــب ومــــواعظ (() علي

يتضـــمن مــــن عجائــــب وغرائـــب الفصــــاحة وجــــواهر العربيـــة وثواقــــب الكلــــم الدينيـــة والدنيويــــة مــــا ال يوجـــد مجتمعــــاً  فــــي  
فيد يســـــولـــــذلك ، ف نهـــــج البالغـــــة ضـــــمن كتـــــب االختيـــــارات صـــــنّ ي . )٧()) طـــــراف فـــــي كتـــــاب كـــــالم وال مجمـــــوع األ

رؤيـــة المؤلـــف النقديـــة ، وضـــوابطه  إلـــى -فـــي األغلـــب  -التـــي تخضـــع البحـــث منـــه فـــي موضـــوع االختيـــارات األدبيـــة 
طبعــــــة دار إحيــــــاء  بشــــــروح مختلفــــــة ، وســــــيعتمد البحــــــث عــــــدة طبعــــــات ، و طبــــــع الكتــــــاب . ومعــــــاييره فــــــي االنتقــــــاء 

  . لفضل إبراهيم ا، وبتحقيق محمد أبو )هـ٦٥٦ت(لحديد اأبي  ابنبشرح لكتب العربية ا
 
 

للغـة واالصـطالح ، واآليـات اوهو كتاب يتناول النسخ في القرآن ، والمواضـيع المتعلقـة بـه ، كمعنـى النسـخ فـي 
زيل والتأويــل ، والخــاص ـخ ونصــفها متــروك ، والمحكــم والمتشــابه ومعنــى التنــالتــي نســخت ، واآليــات التــي نصــفها منســو 

                                                 
 . ٤٧٨ - ٤٧٥: الدرجات الرفيعة : ينظر  )١(
 .  ٣٣٥:  ثار الدارسين ، كوركيس عواد ، بحث في كتاب الشريف الرضي في ذكراه األلفيةآينظر الشريف الرضي في  )٢(
 .  ١٧٤ - ١٦٢: هـ  ١٤٠٦، سنة  ٥وثائق تاريخية ، مجلة تراثنا ، العدد : ينظر  )٣(
 .  ١١ - ٩: تلخيص البيان : ينظر  )٤(
 .  ٥٩/  ١: عبقرية الشريف الرضي : ينظر  )٥(
 .  ١٢٨: صالح الدين الهادي . األدب في عصر النبوة والراشدين ، د )٦(
  .  ٤٥ - ٤٤/  ١: شرح نهج البالغة  )٧(
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والقصـص واألمثـال ، والترهيب،والترغيـبكالزجر،والعام في القرآن الكريم ، وبيان بعض األساليب القرآنية بشـكل مـوجز ،  
،  )٢(، والفتنــة )١(الــوحي: ة ـوقــد اعتنــى فيــه المرتضــى بــبعض األلفــاظ المكــررة فــي القــران الكــريم ، مثــل لفظــ. وغيــر ذلــك 

الشـريف المرتضـى ، وتابعـه فـي ذلـك أحـد  إلـىوقد شك الدكتور عبد الرزاق محي الدين في نسبته .  )٤(والنور )٣(والقضاء
طبـع الكتـاب . ن آمنه في مباحـث قضـايا القـر  قد أفاد ن البحثأال إولم يحتو الكتاب على مادة نقدية .  )٥(أحد الباحثين

  . طبعة بيروت بتحقيق علي جهاد الحساني  البحثوسيعتمد ، أكثر من طبعة 
 

، والبعـث ،  واإلمامـة، والنبـوة ،  تعـالى اهللاوهو عبارة عن رسـالة كالميـة صـغيرة تكلـم فيهـا المرتضـى عـن صـفات 
ــزان ، والصــراط ، ــاء العــالم ، والمي ــم تحتــو  والوعــد ، والوعيــد ، والشــفاعة ، وعــذاب القبــر ، وفن ــار ، ول هــذه والجنــة والن

طبعــت فــي بغــداد ضــمن المجموعــة الثانيــة مــن نفــائس المخطوطــات ، بتحقيــق الشــيخ محمــد . الرســالة علــى مــادة نقديــة 
  . ل ياسين آحسن 
 

ـــــات الشـــــريف المرتضـــــى  ـــــن أشـــــهر مؤلف ـــــي األ، وهـــــو م ـــــة ف ـــــن المصـــــادر الهام ـــــد ، والشـــــعر ، دب وم ، والنق
وشخصـــــية وذوقـــــاً  متميـــــزاً  ، ونهجـــــاً  مختلفـــــاً  ، ، لونـــــاً  خاصـــــاً  بـــــه  مـــــاليأللن إ . وغيـــــر ذلـــــك، واللغـــــة ، والتفســـــير 

ـــــاك بعـــــض ال ـــــت هن ـــــهمتماســـــكة وإذا كان ـــــين أمثال ـــــه وب ـــــربط بين ـــــي ت ـــــب  ســـــمات الت ـــــاليمـــــن كت ـــــإ األم ن والمجـــــالس ، ف
ــــى أمــــالي المرتضــــى شخصــــيتهع األغلــــب ــــزة ومــــوادّ الم ل ــــنفس ، وأقــــرب تمي ــــت أخــــف علــــى ال ــــي ربمــــا كان ه النفيســــة الت

ـــــى ـــــدة واالســـــتيعاب  إل أمالهـــــا قـــــد ويبـــــدو أن هـــــذه المجـــــالس .  )٦(القلـــــب وأيســـــر علـــــى الخـــــاطر وأنشـــــط علـــــى الفائ
ها أريخ الــــذي بــــداالمرتضــــى علــــى تالميــــذه فــــي أزمنــــة مختلفــــة ومتعاقبــــة ، ولــــم يعــــرف علــــى وجــــه الدقــــة والتحقيــــق التــــ

ـــه  ـــالث عشـــر و ،في ـــى ســـنة ث ـــامن والعشـــرين مـــن جمـــادى األول ـــه فـــرغ مـــن إمالئهـــا فـــي الث ـــة  ةلكـــن مـــن الثابـــت أن وأربعمائ
فهــــي طائفــــة أخــــرى مــــن المســــائل التــــي ) )تكملــــة الغــــرر ( (خــــر الكتــــاب ، التــــي عرفــــت بـــــ الزيــــادات التــــي فــــي آ اأمــــ. 
، بـــل  مـــادة نقديـــة مهمـــة األمـــاليوفـــي .  )٧(، وبهـــا يـــتم الكتـــاب  ختـــار فيهـــا مـــا كـــان يعـــرض لـــه فـــي مجالســـه فيمـــا بعـــدا

 بتقصـــيهاألدبـــي عنـــد العـــرب ، وهـــو يمثـــل ثقافـــة المرتضـــى النقديـــة خيـــر تمثيـــل ، وذلـــك كتـــب النقـــد   أهـــمبـــل هـــو أحـــد 
ــــه  ــــرى ، وتحليل ــــز قضــــايا النقــــد الكب ــــة ، وكشــــفه عــــن أوجــــه الجمــــال والتمي ــــة والشــــعرية والنثري هــــا ، فيالنصــــوص القرآني

الفضــــل  كثــــر مـــن تحقيـــق ، وسيعتمـــــد البحـــث طبعــــة بيـــروت ، بتحقيـــق محمــــد أبـــيق أقّ وحُ عــــدة طبعـــات، األمـــاليطبـــع 
  . إبراهيم 

 

                                                 
 .  ٧١ - ٧٠: اآليات الناسخة والمنسوخة ، الشريف المرتضى: ينظر  )١(
 .  ٧٤- ٧٣: نفسه : ينظر  )٢(
 . ٧٨ -٧٥: نفسه : ينظر  )٣(
 .  ٨٣ -٧٩: نفسه : ينظر  )٤(
، كليـه  أطروحـة دكتـوراه، ، والداللة القرآنية في جهـود الشـريف المرتضـى ، حامـد كـاظم عبـاس  ١٣٩ -١٣٨: أدب المرتضى : ينظر  )٥(

 .  ٢٤: م  ٢٠٠٠اآلداب ، الجامعة المستنصرية ، 
 .  ٣٨٤: مصطفى الشكعة . مناهج التأليف عند العلماء العرب ، د: ينظر  )٦(
 . ٢/  ١) : المقدمة ( األمالي : ينظر  )٧(
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وهــو  .)١(نــة فــي إشــاعة الفقــه المقــارن وتعميمــهيِّ هــو مــن الكتــب الفقهيــة ، وقــد خطــا فيــه المرتضــى خطــوة جــادة بَـ 
األدبيـة واللغويـة  الموضـوعاتار علـى بعـض اصـالنتحتوى اا. يكشف عن سعة علم المرتضى في الفقه عند المذاهب كافة 

طبـع الكتـاب عـدة طبعـات ، منهـا مـع غيـره مـن الكتـب ، ومنهـا . ال أنـه لـم يحتـو علـى مـادة نقديـة إوالنحوية المختصـرة ، 
  . بطبعة مستقلة 

  
 

ة الجبر والقدر ، وبـين فيهـا موقـف مذهبـه منهـا ، كالمية تعرض المرتضى فيها لنشوء مشكلوهو عبارة عن رسالة  
  . الرسالة عدة طبعات ، منها مع غيرها من الرسائل ، ومنها بطبعة مستقلة  تولم تحتو الرسالة على مادة نقدية، طبع

– 
كان ذنباً أو أمـراً  قبيحـاً  ،   عما يتوهم أنه) عليهم السالم ( ة ـو كتاب حاول فيه المرتضى تنزيه األنبياء واألئمـوه

هـذا ((هذا الموضوع على الرغم مـن أن في د  أجاد المرتضى ـوق )٢(.ورد فيه عمن خالفه في ذلك على اختالف مذاهبهم 
ــه  ــة وأغلــب الكتــاب يتحــرزون مــن الخــوض في ــة  )٣() .)الموضــوع دقيــق للغاي ، ولكــن ولــم يحتــو الكتــاب علــى مــادة نقدي

، فضـالً  عـن أن المرتضـى تصـدى فيـه  لغويـة وبالغيـة مهمـة الحتوائـه علـى مـادة  ؛في غير مـوطن  أفاد البحث منهالبحث 
  . طبعة قم  اب عدة طبعات ، وسيعتمد البحثطبع الكت. لتأويل بعض النصوص القرآنية 

 
شـــــرعيات الالمرتضـــــى عـــــن أصـــــول الـــــدين ، ومـــــا يجـــــب عملـــــه مـــــن  هوهـــــو كتـــــاب فقهـــــي وكالمـــــي تكلـــــم فيـــــ

ــــم يحتــــو الكتــــاب علــــى مــــادة نقديــــة ،  )٤(.الواجبــــة علــــى المكلــــف  ــــه تضــــمن كالمــــاً  عــــن اإلعجــــاز القرآنــــي ، إول ال أن
طبــــع الكتــــاب عــــدة طبعــــات ، منهــــا مــــع . هــــذا الكتــــاب  مــــن، وهــــو مــــا يهــــم البحــــث ) الصــــرفة(ونظريــــة المرتضــــى فيــــه 

  . غيره ، ومنها بطبعة مستقلة 
 

ألوانــــــــاً  متعــــــــددة مــــــــن أغــــــــراض الشــــــــعر  َضــــــــمَّ الــــــــذي دواويــــــــن الشــــــــعر العربــــــــي المشــــــــهورة ، وهــــــــو مــــــــن 
لــــــــه ديــــــــوان  ((: وقــــــــد نــــــــوه بعــــــــض المصــــــــنفين بكبــــــــر حجمــــــــه ، كــــــــأبي جعفــــــــر الطوســــــــي الــــــــذي قــــــــال . العربــــــــي 

ـــــــــت  ـــــــــف بي ـــــــــى عشـــــــــرين أل ـــــــــد عل ـــــــــوان الشـــــــــريف المرتضـــــــــى  )٥() .)شـــــــــعر يزي ـــــــــه الرضـــــــــي  -ودي  -كـــــــــديوان أخي
يتبــــــــين ذلــــــــك مــــــــن بعــــــــض العبــــــــارات التــــــــي يرددهــــــــا المرتضــــــــى فــــــــي بعــــــــض كتبــــــــه النقديــــــــة  إذ  جمــــــــع فــــــــي حياتــــــــه

يــــــــراً مــــــــن د ســــــــطر المرتضــــــــى فــــــــي شــــــــعره كثوقــــــــ )٦() .)وهــــــــذا مــــــــا أخرجتــــــــه مــــــــن ديــــــــوان شــــــــعري ( (: كقولــــــــه 
ـــــــــة ـــــــــه  اآلراء النقدي ـــــــــن ديوان ـــــــــم البحـــــــــث م ـــــــــا يه ـــــــــر م ـــــــــديو . ، وهـــــــــو أكث ـــــــــع ال ـــــــــات ، وســـــــــيعتمد طب ان عـــــــــدة طبع

  . بتحقيق األستاذ رشيد الصفارطبعة القاهرة ،  البحث

                                                 
 .  ٥٤) : المقدمة ( االنتصار : ينظر  )١(
 .  ١٥: المرتضىتنـزيه األنبياء ، الشريف : ينظر  )٢(
 .  ١١٧: أحمد الشلبي . مقارنة األديان ، د )٣(
 .  ٢٧: جمل العلم والعمل ، الشريف المرتضى: ينظر  )٤(
 .  ١٢٥)) : الطوسي (( الفهرست  )٥(
 .  ١١٩: طيف الخيال  )٦(
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وفـي الـذخيرة . وهو من كتب المرتضى الكالمية ، الـذي يكشـف فيـه عـن سـعة اطالعـه وتمكنـه فـي علـم الكـالم 

ــة المرتضــى فــي  ــان واف لنظري ــة علــى وقــوع : فــي هــذا الشــأن  مهمــةعجــاز القــرآن ، فمــن الفصــول الإبي فصــل فــي الدالل
، وفصـل  )٣(رفـة علـى وجـه خـرق العـادةتعـذر المعأّن ، وفصـل فـي  )٢(لقرآن لـم يعـارضا، وفصل في أن )١(بالقرآن التحدي

  .طبع الكتاب في قم ، بتحقيق أحمد الحسيني  . )٤(وفصل في جهة داللة القرآن على النبوة
 

أصــول  إلــىوقــد ســميته بالذريعــة ( (ه بالذريعــة فقــال وهــو كتــاب فــي أصــول الفقــه ، ويبــين المرتضــى ســبب تســميت
... ذا المعنــى ـد هـــليــه تفيــإللغــة العربيــة ومــا تتصــرف افــي ول ، وهــذه اللفظــة ـعلــم األصــ إلــىة ـه ســبب ووصلـــالشــريعة ، ألنــ

وأوضـح فيهـا ، ل فيها المرتضى الخطـاب وأحكامـهسيما مقدمته اللغوية التي فصّ مادة نقدية جيدة ، وال ي الكتابوف، )٥())
. ، وذكــر الحقيقــة والمجــاز ، وبعــض أحكــام األلفــاظ والمعــاني  للغويــة والدالليــة المهمــةابعــض المواضــيع  -أيضــا ً  -فيهــا 

  . طبعة طهران ، بتحقيق الدكتور أبو القاسم كرجي  وسيعتمد البحثأكثر من طبعة طبع الكتاب 
  

 
وقــد تنوعــت مواضــيع الرســائل فــي علــوم ومعــارف . وجوابــات متفرقــة ، ســائل وم، ومباحــث ، وتضــمنت مواضــيع 

وغيـر ، واألدب  ،خبـارواأل ،والنحـو ،واإلعجـاز القرآنـي ، واللغـة،والتأويل  ،والتفسير،والكالم ،وأصول الفقه ،شتى كالفقه 
ســيما المتعلــق منهــا بقضــايا مــادة نقديــة جيــدة ومتنوعــة وال وقــد احتــوت الرســائل .، وعــددها اثنتــان وخمســون رســالة ذلــك

شــراف وتقــديم إ، و لرجــائياعــداد مهــدي إطبعــة بيــروت ب ئل عــدة طبعــات ، وســيعتمد البحــثطبعــت الرســا. القــران الكــريم 
  . أحمد الحسيني 

  

 
 ٤١٥ت ( )٦(لمعتزلــيالعبــد الجبــار بــن احمــد  ))المغنــي ((وهــو كتــاب ألفــه الشــريف المرتضــى للــرد علــى كتــاب 

حتـوى ا،  )٧(مامية في موضوع اإلمامة وأشهرها ، وكان في متنـاول النـاس فـي حيـاة المرتضـى، والشافي من أول كتب اإل)هـ
، ومتنوعـة ، أال أنـه لـم يحتـو علـى مـادة نقديـة ، ولكـن علـى الـرغم مـن  مـادة أدبيـة وتاريخيـة وكالميـة مهمـة حتوى الكتابا

حقيــق عبــد طبعــة إيــران ، بت كتــاب عــدة طبعــات وســيعتمد البحــثطبــع ال.أفــاد البحــث منــه فــي بعــض المــواطن قــد فذلــك 
  . الزهراء الحسيني الخطيب

 
 

                                                 
 .  ٣٦٦ - ٣٦٤: في علم الكالم الذخيرة : ينظر  )١(
 .  ٣٧٥ - ٣٦٦: نفسه : ينظر  )٢(
 .  ٣٧٨ - ٣٧٥: نفسه : ر ينظ )٣(
 .  ٤٠٤ - ٣٨٥: نفسه : ينظر  )٤(
  .  ٦/  ١:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٥(
 .  ١٢٥)) : الطوسي (( الفهرست : ينظر  )٦(
 .  ٨٤/  ١) : جوابات المسائل التبانيات ( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٧(



 التمهيد

 ٢

   ]الكامل  [: ر فيه المرتضى بائية السيد الحميري التي مطلعها وهو كتاب شرح وفسّ 
ى المَ  َت َعلَ الَ َوَقْف ِب َھ اِن المُعش ك

        
ْيَن الطُ    عِ َب بِ  نْ وى ِماللِّ َف َوْيلِ  )١(َكْبَك

  ج

 ولـــــم يكتـــــفِ معانيهـــــا ومشـــــكل ألفاظهـــــا ،ح فيـــــه المرتضـــــى وّضـــــ شـــــرح شـــــرحاَ ً◌ أدبيـــــاً  ولغويـــــاً هـــــذا الوكـــــان 
وخـــــتم الشـــــرح ) عليـــــه الســـــالم ( المرتضـــــى بـــــذلك بـــــل فســـــر بعـــــض أخبـــــار المالحـــــم ووقـــــائع ومواقـــــف اإلمـــــام علـــــي 

ــــري  ــــاة الســــيد الحمي ــــوجزة لحي ــــاب .بترجمــــة م ــــة وهــــذا الكت ــــع النصــــوص الطويل ــــى التعامــــل م ــــدرة المرتضــــى عل ــــين ق يب
طبـــــع الكتـــــاب . بـــــع منهجـــــاً  واضـــــحاً  وأســـــلوباً  متزنـــــاً  فـــــي إيضـــــاح مضـــــامين القصـــــيدة الكثيـــــرة تّ ابيتـــــاً  ، إذ ) ١١٧(

   .  شراف أحمد الحسيني إطبعة قم ، ب كثر من تحقيق ، وسيعتمد البحثعدة طبعات وحقق أ
 
 

وهو كتاب جمع فيه المرتضـى أفضـل مـا قيـل فـي موضـوع الشـيب ، ويظهـر ذلـك جليـاً  باعتمـاده علـى مجموعـة 
  ) . المرتضى ( الرومي،والشريف الرضي،ونفسه  ابنمن الشعراء المجودين،كأبي تمام،والبحتري،و 

اث النقـدي العربـي فقـد وازن فيـه حد كتب الموازنات القليلـة فـي التـر أألنه  ؛ة الهامة والشهاب من الكتب النقدي
  .  )٢(كما أنه يصح أن يعتمد عليه في تبين أساليب النقد لذلك العصر ، وطريقة المرتضى في النقد  ،المرتضى بين المعاني

  . طبعة قم ، بأشراف أحمد الحسيني  كتاب عدة طبعات وسيعتمد البحثطبع ال
  

 
شــــعار الجيــــدة فــــي موضــــوع الطيــــف ، معتمــــداً  فــــي ذلــــك علــــى الشــــعراء وهــــو كتــــاب جمــــع فيــــه المرتضــــى األ

ــــذين أ ــــاب  عتمدهـــــمانفســــهم ال ــــال  (( و. ) )لشــــهاب ا ((فــــي كت ــــف الخي ــــأليف المرتضــــى ) )وطي ــــق مــــن ت ــــى التحقي عل
  . )٣(أخيه الرضي إلىن ـ مجموعة من الكتاب والمصنفين ـ القدماء والمحدثي هوأن نسب

كمـــا تنـــاول فيـــه . يعـــد مـــن كتـــب الموازنـــات  - الشـــهاب هكســـابق-، ألنـــه  الكتـــاب مـــادة نقديـــة مهمـــةوفـــي 
ى ، والقـــــــديم والمحـــــــدث ، ة ، واللفـــــــظ والمعنـــــــصـــــــنعوال عالعربـــــــي ، كـــــــالطباألدبـــــــي المرتضـــــــى بعـــــــض قضـــــــايا النقـــــــد 

طبعــــة القــــاهرة ،  ثأكثــــر مــــن تحقيــــق ، وســــيعتمد البحــــ قَ قِّــــة طبعــــات ، وحُ طبــــع الكتــــاب عــــدّ . ، وغيرهــــا والســــرقات
  . األستاذ حسن كامل الصيرفي  بتحقيق

  
 

ت (أستاذه الشيخ المفيـد  إلىبل نسبوه ة،كما نسبوا مصنفاته السابقالمرتضى، إلىلم ينسبه العلماء والمصنفون 
 والسـيد محمـد رضـا الخرسـان، ) هــ١٢٨٦ت ()٤(وريـكالكنتـالمرتضى، إلـىة مـن المصـنفين والكتـاب ـونسبه قل،)هـ٤١٣

  .  )١(، والدكتور عبد الرزاق محي الدين)٥(
                                                 

 .  ١١٤ - ٨٣: القصيدة في ديوانه  )١(
 .  ١٦١: أدب المرتضى : ينظر  )٢(
 .  ٩ - ٧)) : بتحقيقه (( طيف الخيال : حقق في ذلك الدكتور محمود أبو ناجي ، ينظر   )٣(
 .  ٤٥٣،  ٤٠١: كشف الحجب واألستار ، الكنتوري : ينظر  )٤(
 .  ٤٠)) : المقدمة (( االنتصار : ينظر  )٥(



 التمهيد

 ٣

ذ جمــــــع فيــــــه فصــــــوالً  ومختــــــارات مــــــن كــــــالم الشــــــيخ ، إوالكتــــــاب علــــــى التحقيــــــق مــــــن تــــــأليف المرتضــــــى 
أن  اهللاســـــالت أيـــــدك ((، يتضـــــح ذلـــــك بقولـــــه فـــــي خطبـــــة الكتـــــاب ))العيـــــون والمحاســـــن((مـــــن كتابـــــه  المفيـــــد ، ونكتـــــاً 

العيـــــون ((اً  مـــــن كتابـــــه المعـــــروف بــــــ ـفـــــي المجالس،ونكتـــــ.. .د ـلمفيـــــا وموالنـــــا اـالم شيخنــــــأجمـــــع لـــــك فصـــــوًال مـــــن كـــــ
  .)٢( )) ))والمحاسن 
وأخبـار الشـعراء ، والتحقيقـات فـي الفقـه ،  ،شـعارخبـار والمنـاظرات ، واأللمرتضى في هذا الكتاب هـو راٍو لألوا

مادة أدبية جيدة ، وبعض االلتفاتـات  ال أنه تضمنإوالكالم ، واألدب ، وغير ذلك ، ولم يحتو الكتاب على مادة نقدية ، 
  .)٣(البالغية المفيدة 

  .  المرتضى  إلىوأخرى منسوباً ، الشيخ المفيد  إلىطبع الكتاب عدة طبعات ، مرة منسوباً 
  

 
ثمينـة جـداً  فـي أسـلوب  والرسالة التي نقدمها اليوم رسـالة (: (ل ياسين آ ، قال فيها الشيخ رسالة كالمية صغيرة

ولكنـي ، ريخ بالشـكل المثبـت فـي غالفهـااسـم هـذه الرسـالة فـي كتـب التـراجم والتـاولـم نجـد  ...بحثها ، وتنوع مواضيعها 
وأعتقـد أن هـذه الرسـالة ) )المسـائل الكالميـة ((، و ) )رسائل متفرقات فـي فنـون شـتى((رأيت في قائمة مؤلفات المرتضى 

د ذلك نتيجة لتصرف بعض الناسـخين ، ولعلهـا بالكتـاب األول ـابين في واقعها ، ولكنها أفردت بعبطة بأحد هذين الكتتمر 
  . )٤())ألصق 

ولــم تحتــو .، واإلعجــاز القرآنــي  تعــالى اهللاتنزيــه األنبيــاء ، وصــفات : التــي تناولتهــا الرســالة  الموضــوعاتومــن 
بتحقيق الشـيخ محمـد لخامسـة مـن نفـائس المخطوطـات،اطبعـت الرسـالة فـي بغـداد ضـمن المجموعـة .مادة نقديـة  الرسالة
  . ل ياسينآحسن 

  
 

، دب ، وعـددها أربـع وأربعـون مسـألةعبارة عن مسائل متفرقـة ، فـي الفقـه ، واألصـول ، وعلـم الكـالم ، واأل ووه
كتــاب فــي بيــروت ، بتحقيــق وفقــان طبــع ال. مــادة نقديــة  ولــم تحتــو.  ))رســائل الشــريف المرتضــى  ((منهــا فــي  اً نشــر بعضــ

  . لكعبي اخضير 
  

 
 مــهأل هجــدّ ) هـــ ٣٠٤ت ( فقــه الناصــر الكبيــر نتخبهــا المرتضــى مــن افقهيــة  وهـو عبــارة عــن مــائتين وســبع مســائل

ولــم .)٥(لوشــرحها وصــححها ودلــل عليهــا بالكتــاب والســنة واإلجمــاع وكــان منهجــه فيــه االختصــار ، وعــدم البســط والتطويــ

                                                                                                                                                        
 .  ١٤٢ - ١٤١: أدب المرتضى : ينظر  )١(
 .  ١٦:  ، الشريف المرتضى تارةالفصول المخ )٢(
 .  ٤٨ - ٤٦: نفسه : ينظر  )٣(
 .  ٦٠: ، الشريف المرتضى) المقدمة : ( مجموعة في فنون علم الكالم  )٤(
 .  ٤٤٥: مسائل الناصريات ، الشريف المرتضى: ينظر  )٥(



 التمهيد

 ٤

ق أكثــر مــن قِّــوحُ .ة طبعــات ، منهــا مــع غيــره مــن الكتب،ومنهــا بطبعــة مســتقلةطبــع الكتــاب عــد.مــادة نقديــة  يحتــو الكتــاب
  . تحقيق

  
 

ر هة بحياتـه وغيبتـه ، وأنـه سـيظيالذي تعتقد اإلمام) عليه السالم ( غيبة اإلمام المهدي  إلىتعرض فيها المرتضى 
  . مادة نقدية  ولم تحتو المسألة. كما ملئت ظلماً  وجورااألرض قسطاً  وعدالً    خر الزمان ، فيمألآي ف

ل آطبعت المسألة فـي بغـداد ضـمن المجموعـة الرابعـة مـن نفـائس المخطوطـات ، بتحقيـق الشـيخ محمـد حسـن 
  .ياسين 
 

ي أن تـــــوهم بعـــــض المحققـــــين فـــــقـــــد و . تطـــــوير للمســـــألة الســـــابقة فـــــي الغيبـــــة تفصـــــيل و ويبـــــدو أن هـــــذا الكتـــــاب هـــــو 
ــــع والمســــألة الســــابقة همــــا ــــاب واحــــد المقن ــــان لكت . موضــــوع واحــــد فصــــالن فــــينوالصــــحيح أنهمــــا مؤلفــــان م. )١(عنوان

  .عرضاً   همادة نقدية ، سوى بعض اآلراء النقدية التي جاءت في ولم يحتو الكتاب
  .، منها مع غيره ، ومنها بطبعة مستقلة طبع الكتاب أكثر من طبعة 

 
كما ويكشف الكتـاب عـن قـدرة المرتضـى وسـعة . علم األصول عند األمامية ويمثل هذا الكتاب ركيزة من ركائز 

  .  نصاري طبع الكتاب في إيران ، بتحقيق محمد رضا األ. ولم يحتو الكتاب على مادة نقدية . اطالعه في هذا العلم 
 

وأبــي ) هــ ٤٥٠ت ()٢(كالنجاشـي  -ن القـدماء والمحـدثو  -ن والكتـاب ـن المصنفيـــة مــمجموعـى ـالمرتضـ ىـإلـه ـنسبـ       
،  )٧(هراني، والط )٦(ميني، والشيخ األ) هـ ١١٢٠ت ()٥(، والمدني) هـ ٥٨٨ت ()٤(بشو آشهر  ابن، و  )٣(جعفر الطوسي

 ، وأسـئلة، وجـدل ، وتطويـل ، وهو كتاب جاد به الزمان أخيراً  ليوضح  بتفصـيل . )٨(ميناأل محسن، والسيد  )٧(هرانيوالط
م هـذه النظريـة ، وكثـرة الجـدل فيهـا ، ظَـن هـذا الكتـاب عِ بـيّ ويُ ،)الصـرفة(لقـرآن اوردود نظرية المرتضى في إعجاز  ، وأسئلة

لمعتزلـي فـي الصـرفة امرتضى ألقوال القاضي عبد الجبار بن أحمـد ذ يتضح ذلك في عرض الإواهتمام علماء العصر بها ، 
ن مـن إقـد سـقطت ، و  ))الموضـح  ((ومـن المؤسـف أن مقدمـة .  )٩(اوالـرد عليهـا ونقـده) )المغني ( ( ه، والواردة في كتاب

                                                 
 .  ٣٩) : المقدمة ( االنتصار : ينظر  )١(
 .  ٢٧٠: رجال النجاشي : ينظر  )٢(
 . الصرفة في إعجاز القرآن : ، وذكره باسم  ١٢٦ - ١٢٥)) : الطوسي (( الفهرست : ينظر  )٣(
 .  ١٠٥: معالم العلماء : ينظر  )٤(
 . كتاب الصرفة : ، وذكره باسم  ٤٦٢: الدرجات الرفيعة : ينظر  )٥(
 . الصرفة في بيان إعجاز القرآن : ، وذكره باسم  ٢٦٦/  ٤: الغدير : ينظر  )٦(
 .  ٢٦٧/  ٢٣،  ٢٤٥/  ٢١،  ٤٢/  ١٥: إلى تصانيف الشيعة ، أغا بزرك الطهراني الذريعة : ينظر  )٧(
 . الصرفة في اإلعجاز : ، وذكره باسم  ٢١٩/  ٨: أعيان الشيعة : ينظر  )٨(
 .  ٢٥٠ - ١٦٦: الموضح : ينظر  )٩(



 التمهيد

 ٥

ول فـي الفصـاحة مـا فقـد تقـدم فـي القـ( (: يتضح ذلك بقول المرتضى  ذإفي الفصاحة  ياً واف اً كالم  -أيضا ً  -بين الساقط 
  . )١())يكفي

لكتاب مباشرة وعياناً  بعد عصر الطوسي لعلى رؤيته  نمُّ ة تَ ر حد من المفهرسين إشاأ ))الموضح  (( إلىولم يشر 
، ولـم ينقــل أحـد عنـه مباشـرةً  ، وهمــا يـدالن علـى أن الكتـاب لــم يكـن فـي متنـاول يــدي ) تلميـذي المرتضـى ( والنجاشـي 
ويبـدو أن األوهـام . فى مباشرة بعد سنوات قليلة من تأليفه ألسباب غير معروفـة تخاولعل الكتاب . ة ألف سنة الجميع مدّ 

عجاز نص القرآن  كانت أحد األسباب في عـدم االهتمـام إالتي أثيرت حول معتقدي مذهب الصرفة من أنهم ال يعتقدون ب
تخـذ فيـه االمرتضـى فـي علـوم القـرآن وإعجـازه فقـد  لفهـاأويعد هـذا الكتـاب مـن أهـم الكتـب التـي . )٢(أو إخفائه  بالكتاب

بالشــعر والشــعراء والموازنــة بــين  اســتعانتهفضــالً  عــن  ، تــهوالــدليل العقلــي إلثبــات نظريالمرتضــى طريقــة الحجــاج والجــدل 
  .في هذه المهمة طبقاتهم

طبــع  .جــاز القرآنــيســيما مــا يتعلــق منهــا بقضــايا اإلعومتنوعــة ، وال نقديــة مهمــة ى مــادةعلــ ))الموضــح((شــتمل ا
  .هـ ، بتحقيق محمد رضا األنصاري  ١٤٢٤الكتاب في إيران سنة 

   نقدهما األدبيالدراسات التي تناولت : رابعًا 
دون التنويـه بأخيـه ،  لم يكن من الممكن التنويه بالرضي((ذإ،)٣(خرال وذكروا اآلإحد الشريفين ألم يذكر القدماء 

 األمـوروا بينهـا فـي أكثـر معـاً ، وسـوّ  األرضتقعـان علـى  )درمبعير األالي كركبتَ (الناسهما الخلفاء والسالطين و ، ولذلك عدّ 
يقــول ، ركات وانســجام فكــري وثقــافي بينهمــاوقــد أحــس القــدماء والمحــدثون علــى حــٍد ســواء بوجــود مشــت.)٤())والوظــائف

رن بعلـم ذا قُـإ الرضـيّ  وأدبُ .قمـران لـك الرياسـةوفـي فَ هو وأخوه في َدوح السيادة ثمران،((:الباخرزي في ترجمته للمرتضى
وال نـدري متـى يـأتي الـزمن الـذي يسـمح ((:ي مبـاركويقـول الـدكتور زكـ.)٥())ن الصارم المنـتضِ في مت دنكالفر كان  المرتضى،
  . )٦())ليه الخالفإال يتطرق ردا ً ن ما يشتركان فيه،وما ينفرد به كل منهما تفد خصائص هذين األخوين،ونبيّ بأن نحدِّ 

ن مـن نقـد النصـوص الشـعرية والنثريـة ، وتبيـان مـواطن يالنقد األدبي ، فقد كانا متمكنـ، تركات الشريفين ومن مش
 توكانـ. م بـديع وأسـلوب فريـد ظـن ـ أيضاً  ـ من تحليل النص القرآني وكشف ما يتضمنه مـن نيا متمكنكانالجمال فيها ، و 

ذ كـان كـل واحـد منهمـا ينظـر فـي إوضوع النقد أكثـر مـن ذلـك ، وقد سارا في م . الخبرة بمعاني الشعر وجيده ورديئهلهما 
، وال يخـرج لـه شـيء ـ  هُ دُ ِشـنْ ال ويسـمعه ويُـ إلي شيء من الشعر  جُ ما كان يخرُ  قلَّ ( (خر الشعري ، يقول المرتضى نتاج اآل

                                                 
 .  ٤٢: الموضح  )١(
  . ٢٥) : األنصاري / المقدمة  ( نفسه : ينظر  )٢(
، والكامـل فـي التـاريخ ،  ٢١٥/  ١: ، ودميـة القصـر  ٥٤٣/  ٢: ، وتاريخ بغـداد  ٦٩/  ٥: يتيمة الدهر : على سبيل المثال : ينظر  )٣(

، وسير  ٤٣٤/  ٢٩: ، وتاريخ اإلسالم  ٣١٣/  ٣: ، ووفيات األعيان  ٤٠/  ١: ، وشرح نهج البالغة  ٥٢٦،  ٢٦٢/  ٩: ابن األثير 
،  ٢٠٤: ، وعمــدة الطالــب  ٤/  ١٢: ، والبدايــة والنهايــة  ٢٣١/  ٢٠،  ١٠٨/  ١: ، والــوافي بالوفيــات  ٥٨٩/  ١٧ :أعــالم النــبالء 

، وأمـل  ٧/  ٢: ، والكشكول ، بهاء الـدين العـاملي  ٤١/  ٥،  ٢٣٩/  ٤: ، والنجوم الزاهرة  ٤٤١/  ٥،  ٢٢٤/  ٤: ولسان الميزان 
 .  ٤٦٧: ، الدرجات الرفيعة  ٢٦٥/  ٢: اآلمل 

 .  ٣٤ - ٣٣)) : عباس (( الشريف الرضي  )٤(
  .  ٢١٥/  ١: دمية القصر  )٥(
الشـــريف الرضـــي : وكـــذلك كتـــب بعـــض البـــاحثين دراســـات تناولـــت الشـــريفين مجتمعـــين ، ينظـــر .  ٢٧/  ٢: عبقريـــة الشـــريف الرضـــي  )٦(

- ١٧:  ١٩٧٧، ســنة  ٥الجامعـة التونســية ، العـدد   الشــاوليش ، بحـث فـي مجلــة حوليـات والشـريف المرتضـى نقيبــا الطالبيـة ، الحبيـب
 .   ٢٦٢- ٢٤٨: هـ  ١٤٠٦، سنة  ٥، والرضي والمرتضى كوكبان ، الشيخ جعفر سبحاني ، مجلة تراثنا ، العدد  ٥٢
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ا ، الـذي كـان خصـباً  جـداً  وقـد أفـاد الشـريفان مـن تطـور النقـد فـي عصـرهم. )١())ه يُدنِشـنْ ال مـا يُـ إـ طـول حياتـه  اهللارحمـه 
ولـذلك تنـاول بعـض البـاحثين النقـد . )٣(بقواعـد وأصـول اً ولم يعتمد على الذوق حسب ، بل أصبح علم. )٢(ومتسع األفاق

النقـد  أعماق رؤيتهمـا النقديـة ، أو أنهـا أخـذت منحـى مـن منـاحي فياألدبي عندهما ، إال أن كل تلك الدراسات لم تغص 
التي ستتضح عند التعرض لكل وغير ذلك من األمور ثارهما،آأو أنها لم تعتمد على جميع أخرى، عندهما وأهملت مناحي

  .دراسة
 

عبقريـة الشـريف (: (من الدراسات التي تناولـت النقـد األدبـي عنـد الشـريف الرضـي ، دراسـة الـدكتور زكـي مبـارك 
 الجانب النقدي فيها لم يالِق منـهما يمتلكه الرضي من مواهب وملكات ، غير أن  إلىفيها  التي حاول التعرض) )الرضي 

 علــى ه، فمــن ذلــك تنبيهــ اآلراء ، التــي ال تخلــو مــن أهميــة شــارات ، وأبــدى فيــه بعــضإليــه إذ أشــار إاالهتمــام المطلــوب ، 
أن   علـىه هـوتنبي. )٤(لعبد القاهر الجرجـاني) نظم نظرية ال( فضل الرضي في انبثاق أعظم نظريات النقد والبالغة واإلعجاز 

فـتح أمـام النقـد أبوابـاً  ومـذاهب  ((قـد  -ــ الـذي خصـص لـه مسـاحة ال بـأس بهـا مـن دراسـته ) )نهـج البالغـة  ((أن كتاب 
ام هتمـااللم يـََنْل لم يكن يدور في خلد الباحث لذلك  األدبيويبدو أن موضوع النقد . الهامة  اآلراءوغير ذلك من . )٥())
  .كان االهتمام كله من نصيب شعره   فقد، ام الذي يستحقههتماال

أو انطباعيـة   ةة تحليلية ، ولـم تكـن تأثريـفهي دراسة علمي،))الشريف الرضي(: (عباس  إحسانأما دراسة الدكتور 
ــارك الســابقة  هــا التــي تناولت ألمــور المهمــةاومــن . مــن أدب الشــريف الرضــي  مهمــة تناولــت الدراســة جوانــب. كدراســة مب

تحليل مصنفات الرضي تحليالً  وافياً  ، ووصفها بما يكشف عن أسـلوب وطريقـة الرضـي فـي التـأليف ، معطيـاً  : الدراسة 
المثاقفة بين الشريفين ، وتـأثير كـل واحـد منهمـا  إلى -أيضا ً -وتعرضت الدراسة . ) )نهج البالغة ( ( همساحة كبيرة لمؤلف

وهو أكثر ما يهم البحـث مـن هـذه الدراسـة المتنبي في شعر الرضي ،، ووجود ظل خر ، وموقف الرضي من المتنبي في اآل
، وفعل الشـيء نفسـه ) رؤوس أقالم ( راء الرضي النقدية فقد تناولها الباحث تناوالً  سريعاً  وسطحياً  وأوردها كأنها آأما . 

الدراسـة ذه ـنـا هـلـم تعطوبـذلك .)٦())مـن اآلراء علـى كثيـر  لتقيـاا ((قد  - كما يقول  -ذ أنهماإراء المرتضى النقدية ، آمع 
  . ي باالهتمام األوفر فيها ظوالسبب في ذلك أن شعر الرضي حؤية الواضحة والوافية لنقد الرضي،الر  -أيضا ً  -

ض الجوانــب عــن بعــ ))الحماســة فــي شــعر الشــريف الرضــي ((كشــف األســتاذ محمــد جميــل شــلش فــي دراســته و 
راء الرضي النقديـة وسـيلة لفهـم إبداعـه الشـعري آلفهم شعره وتحليله ، وهو بذلك يتخذ من  وظفهاالنقدية عند الرضي ، و 
سطرها الرضـي اآلراء النقدية التي  إلى -بإيجاز  -وتعرض الباحث . غاية الدراسة  -بحد ذاتها  -، ولم تكن تلك اآلراء 

تـأثير المتنبـي ومدرسـته الشـعرية فـي الرضـي ،  لـىإ -في أماكن متفرقة من دراسـته  -ج الباحث وعرّ .  ءفي رسائله للصابى
  . نما لشعره إ، و  يضم تكن مخصصة لنقد الر ل -كسابقاتها   -ن هذه الدراسة إوبالجملة ف
حمد مطلـوب بحثـاً  عـن الشـريف الرضـي فـي الـذكرى األلفيـة لوفاتـه ، وتنـاول هـذا البحـث النقـد أكتب الدكتور و 

حســب مــا  –ســة الوحيــدة التــي اتخــذت مــن نقــد الرضــي موضــوعاً  مســتقالً  لهــا وهــو الدرا، األدبــي عنــد الشــريف الرضــي 
                                                 

 .  ٩٥ - ٩٤: طيف الخيال  )١(
 . ١٤١: تاريخ النقد األدبي عند العرب ، طه أحمد إبراهيم : ينظر  )٢(
 .  ٤٠٣: د األدبي ، أحمد أمين النق: ينظر  )٣(
 .٢٧١- ٢٧٠/ ١: عبقرية الشريف الرضي  )٤(
 .٢٩٧/ ١: نفسه  )٥(
 .  ٣٣)) : عباس (( الشريف الرضي  )٦(
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تنـــاول البحـــث نزعـــة الرضـــي . )١())الشـــريف الرضـــي ناقـــداً (: (ن صـــفحة ، وتحـــت عنـــوان يوعشـــر  وجـــاءت بثمـــانٍ  –علـــم أ
جملـة أمـور  إلـىاحـث فيهـا وتعـرض الب، األدبيـةوتنـاول أيضـاً  نزعتـه هتماماتـه باأللفـاظ ، ، ومكانة البالغة عنده ، واالبالغية

ثـم . ، والسـرقات الشـعرية ، والشـعر المطبـوع والشـعر المصـنوع  ءنها رسـائله للصـابىراء الرضـي النقديـة التـي ضـمّ آ: منها 
ألسسـه  اً وثالثـ. )٣( خـر فـي تعرضـه للفنـون البالغيـةآو . )٢( األلفـاظسرد الباحث في نهاية بحثه ملخصاً في رؤية الرضي في 

  : نتيجة مفادها  إلىوانتهى الباحث . )٤( النقدية
  . لرضي كان بالغياً  أكثر منه ناقداً  إن ا -١
قبـل الخامسـة (قورنت بآراء نقاد عصره ، ألنه قالها في ريعـان شـبابه  ا ماذإه النقدية لم تكن ذات قيمة كبيرة راءآن إ - ٢

  .)٥()والعشرين من عمره 
عنــد  األدبــيمــن أســباب عــزوف البــاحثين عــن دراســة النقــد  اً ســببيعــد يمكــن أن كــالم الباحــث األخيــر هــذا   ولعــلّ 

عـن ذلـك ، أن يمـر  جال أنه جاء موجزاً  جداً  ، مما نـتإ  - في نقد الرضي بَ تِ أهم ما كُ  من ن كانإو  -والبحث . الرضي 
  .  أخرى، ويهمل قضايا ايا النقدية المهمةعلى بعض القضسريعاً الباحث مروراً  

بنـاء القصـيدة عنـد (: (عـن الشـريف الرضـي بعنـوان  اً نفسها ، كتب الدكتور عنـاد غـزوان بحثـ ةاأللفيوفي الذكرى 
نفــرد او .  الصــابئراء الرضــي النقديــة المتبادلــة مــع آ -مــع شــرح مــوجز  -وقــد ذكــر فيــه الباحــث . )٦())الشــريف الرضــي 

وأتبعهـا ) نقـده المنظـوم ( نقديـة راء علـى أ اشـتملتالبحث عن الدراسـات السـابقة بـذكر مجموعـة مـن أشـعار الرضـي التـي 
  . الشريف الرضي دالباحث بشرح وتحليل موجزين ، بين فيه سمات الشعر الجيد عن

بــين الرضــي والمرتضــى ، . )٧())داً  االشــعراء العباســيون نقــ ((ســلمان الموســوي فــي دراســته  الــدكتور وقــد جمــع 
لم يبلغ المرتضـى منزلـة أخيـه فـي عـالم الشـعر ، غيـر ( (: الموسوي ، يقول فيها  اً وكان عامل الموازنة بين الشريفين واضح

: خـر آويقـول فـي مـوطن . )٨())أعتقد أن الرضي لم يبلغ منزلة أخيه في عالم النقد ، فالمرتضى أنقـد ، والرضـي أشـعر  أني
نقـد وموضـوعاته مـن للن كان الشريف المرتضـى فيمـا أظـن أعمـق فكـراً  ، وأكثـر درايـة ، وأوضـح روايـة حـين يتصـدى إو  ((

ريخنـا األدبـي والنقـدي اخوان حلقة مهمـة مـن تأخيه الذي غلبت على تفكيره النزعة البالغية ، ومع ذلك يظل الشريفان األ
  . )٩())لما لهما من نظرات ناقدة شديدة 

حـث والدراسة لم تستوفِ  كل نقد الرضي أو المرتضى ، ألنها اقتصرت على جوانب محددة مـن نقـدهما ، وللبا
  . ن الدراسة لم تكن مخصصة للشريفين حسب ، بل لجمهرة من شعراء العصر العباسي النقاد أل ؛عذر في ذلك 

 

                                                 
 .  ١٩٢ - ١٥٩: الشريف الرضي في ذكراه األلفية : بحث في كتاب  )١(
 . ١٨٦ - ١٨٥: نفسه : ينظر  )٢(
 .  ١٨٦: نفسه : ينظر  )٣(
 .  ١٨٦: ه نفس: ينظر  )٤(
 . ١٨٧:  الشريف الرضي ناقدا: ينظر  )٥(
 .  ٢٤٦ - ١٩٣: نفسه : ينظر  )٦(
 .  ١٩٨٩كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، :  أطروحة دكتوراه )٧(
 .  ١٧٤: نفسه  )٨(
 .  ١٩٧: نفسه  )٩(
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ي يـالنقـد األدبـي عنـد الشـريف المرتضـى ، هـي دراسـة الـدكتور عبـد الـرزاق مح من أوائل الدراسـات التـي تناولـت
) . أدبـه الوصـفي : ( تحـت عنـوان فيهـا وقـد درس الباحـث نقـده األدبـي ) . )ثـاره آمرتضـى مـن سـيرته و أدب ال( (: الدين 

ثـم ذكـر الباحـث بعـض المأخـذ . بعـض تحلـيالت المرتضـى آلي القـرآن الكـريم  إلـىوتكلم فيه عن نقده األدبي ، وتعـرض 
ولــو  (: (رأي يقــول فيــه  إلــىوانتهــى . ها ونــاقش بعضــ -الشــريف المرتضــىنقــد علــى خــذ آأو مــا اعتقــد أنهــا م -النقديــة 

استطاع المرتضى أن يتناسى شخصيته العلمية حين يطرق أبواب األدب ، وأن يخلـص مـن عقائـده الكالميـة ، مكتفيـاً منهـا 
 إلــىلــه بـذلك وهــو يمشـي  فــي النقـد غايــة اإلبـداع ، ولكــن أنـىشـحذ أفكــاره وإرهـاق ذهنــه ، ألبـدع ثـار فــي آبمـا أتـت مــن 

ولقـد رأيـت فـي المرتضـى أديبـاً  ( (: دراسـته  منخر آعلى الرغم من أنه قال في موطن . )١())وح المتكلم الفقيه ألدب بر ا
  . )٢())ناقداً  يعتبر في طليعة الناقدين 

، ولعـل سـبب  هجوانب نقديـة كثيـرة وهامـة عنـدلوالدراسة لم تحط بكل نقد المرتضى ، بل ظلت قاصرة وناقصة 
، وغيـر خـاٍف الثـراء الفكـري واألدبـي للمرتضـى ،  اثـاره بعامتهـآخصـص لنقـد المرتضـى ، بـل ألدبـه و ذلك أن الدراسـة لـم ت

  . تناول الباحث لمعارف المرتضى الكثيرة  فانزوى نقده األدبي في خضمّ 
 إقحـام، فقـد حـاول فيهـا الباحـث ) )التراث النقـدي والبالغـي عنـد المعتزلـة  (: (أما دراسة الدكتور وليد قصاب 

فـــي تـــراث المعتزلـــة النقـــدي والبالغـــي المســـتند علـــى  القرآنيـــةوتأويالتـــه للنصـــوص ، اء المرتضـــى النقديـــة ، وتحليالتـــه ر آ
وعلـى .  األصـولرائـه وتلـك آفي محاولة التوفيـق بـين  -أحياناً  -ف يتعسّ  أن إلىبه  حداالفكرية والثقافية ، مما  أصولهما

 –مقارنـة بحجـم الدراسـة  -لتـراث المرتضـى النقـدي والبالغـي مـن دراسـته بهـا  بـأسالالرغم مـن أن الباحـث أفـرد مسـاحة 
  :ين هذه الدراسة على شيئيين رئيس اعتمدتلت مهملة وقد ظكثيراً  من الجوانب النقدية فإن  

  .) ) األمالي ((وصف وتحليل كتاب : األول 
ليهـا الطـاعنون والمشـككون بعـض إه لتـي وّجـن الكريم اآبعض آيات القر لشرح وتحليل وتأويل المرتضى ل التعرض: الثاني 
  .الشبه

هــو الكتــاب الوحيــد الــذي تبقــى لــدينا مــن كتــب  )) األمــالي ((أن يعتقــد الــدكتور قصــاب أن كتــاب  ومــن الغريــب
  .راء ومواقف المرتضى النقدية والبالغية آدراسة ناقصة لكثير من ليجعل من دراسته، ولعل هذا سبب كافٍ . )٣(المرتضى

 :عنــد الشــريف المرتضــى ، همــا األدبــيكتورة هنــد حســين طــه دراســتين تناولــت فيهمــا شــيئاً مــن النقــد وكتبــت الــد 
ــال ((و ) )الشــعراء ونقــد الشــعر (( يــا بالتحليــل والشــرح عنال أن هــاتين الدراســتين لــم تإ). )اب المصــنفون ونقــد الشــعر كّت

خــراج الــرأي النقــدي مــن مؤلفــات المرتضــى ، إ علــى تقتصــر الينــا مــن تــراث المرتضــى النقــدي ، و إالــوافي لكــل مــا وصــل 
ــة التــي مثلهــا  ــة النقدي ــه ، ووصــف الحال ــه ب ــا مج تحــدداوالدراســتان لــم . والتنوي موعــة مــن بالشــريف المرتضــى ، بــل تناولت

  . المرتضى ضمنهمبن النقاد ، كان الشعراء والكتاب والمصنفي
فهـو أول دراسـة . )٤())نقديـة عنـد الشـريف المرتضـى الرؤية ال ((أما بحث الدكتور ميسر حميد سعيد الموسوم بـ 

ــاحثين  ايهــه الباحــث فوقــد نــوّ . مســتقلة اتخــذت مــن نقــد المرتضــى موضــوعاً لهــا  ــاة المرتضــى ، وبــبعض الكتــاب والب بحي
 إلـىو يـة القصـيدة العربيـة ، بنأرؤيتـه النقديـة فـي  إلـىهوا على جهـود المرتضـى النقديـة ، وتعـرض القدماء المحدثين الذين نبّ 

                                                 
 .  ٢١٣: أدب المرتضى  )١(
 . د : نفسه  )٢(
 .  ١٩٩: تزلة التراث النقدي والبالغي عند المع: ينظر  )٣(
 .  ٢٨٥ــ  ٢٤٥:  ١٩٩٤، سنة  ٢٦بحث في مجلة الرافدين ، كلية اآلداب ، جامعة الموصل ، العدد  )٤(
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. نطبـاعي ، وقضـية السـرقات الشـعرية غـوي والموضـوعي وااللثـم تنـاول نقـده ال. منهجه النقدي في دراسـة الـنص الشـعري 
ره للقصـائد ، وأثـر ذلـك يأن المرتضى يمتلك رؤية نقدية ناضجة ، تمثلت بتصوراته في الشكل ، ومعاي إلىوانتهى الباحث 
. يــة عمومــاً بعمــق األفكــار وغنانهــا، ودقــة الحــس ، وعمــق الفهــم ، وقــوة البيــان مــع امتيــاز خطاباتــه النقد ، فــي أنمــاط نقــده

بالمقارنة مع تراث المرتضـى النقـدي  -لم يحط بعموم نقد المرتضى ، بل كان موجزاً جداً  -على أهميته  -وهذا البحث 
ذلــك  إلــىد أشــار الباحــث لــت بعيــدة عــن هــذا البحــث أهمهــا قضــايا القــرآن ، وقــظمــة هاكمــا أن هنــاك قضــايا  -الكثيــر 

هذا البحث لم يستوعب كل ما يتصل بخطاباته النقدية ، بـل قـام علـى  نّ إ( (: ذ قال إلنقص في بحثه بكل أمانة علمية ، ا
  . )١())ذلك يقتضي كتاباً قائماً برأسه  نّ إلتمثيل لكل ظاهرة ، فا

، فأكـد علـى النقـد الجمـالي عنـد ) )معتزلـة الخطاب النقـدي عنـد ال( (وكتب الدكتور كريم الوائلي دراسة بعنوان 
ــة التــي تريــد مــن الشــعر أن يكــون نســخاً للواقــع  ىؤ لــر او  اآلراءناقــداً  متحــرراً ورافضــاً  وأظهــرهالشــريف المرتضــى ،  النقدي

راء المرتضــى فــي المجــاز وأنواعــه واللغــة آوكــذلك ســاق الباحــث فــي هــذه الدراســة جملــة مــن  .محاكيــاً لــه أشــد المحاكــاة 
كانـة بشـكل جلـي الم ت،بينـ رائـهآلتشابه ، وغيرها ، متبعاً ذلك بتحليـل دقيـق المعرية ، والصورة الشعرية ، والمحكم و الش

شـاركه فيهـا جمهـرة مـن نقـاد المعتزلـة ولغـويهم ،  وإنمـاالدراسة لم تقتصـر علـى المرتضـى ،  نأ غير. العالية لنقد المرتضى 
  . فيما يتعلق بنقد المرتضى  اإليجازة يوجز غاي أن إلىبالباحث  حداوغيرهم مما 
فهي أكبر دراسة اتخذت مـن .  )٢())الشريف المرتضى ناقداً  ((لهيتي الموسومة بـ ادراسة عبد الناصر هاشم  اأم

ق بنقـــده اللغـــوي والبالغـــي مـــن نقـــد المرتضـــى ، وال ســـيما مـــا يتعلـــ وتناولـــت جوانـــب مهمـــة. موضـــوعاً لهـــا نقـــد المرتضـــى 
. والمعنى ، والطبع والصـنعة ، وغيـر ذلـك  واللفظمن النقاد ، وبعض القضايا النقدية كقضية السرقات ،  ، وموقفهوالذوقي
ال أنهــا لــم تكــن وافيــه لكــل مــا يحــيط بنقــد المرتضــى إهــذه الدراســة تعــد أفضــل وأشــمل مــن ســابقتها ، أّن مــن  الــرغموعلــى 

  :لسببين 
وعشـرين مؤلفـاً ، وإذا كـان للباحـث عـذر فـي  ةلمرتضى من أصل ثالثاعتماد الباحث على أربعة مؤلفات للشريف ا: األول 

ي اشــتمل علــى مــادة ذالــه ال يعــذر فــي عــدم اســتعمال بعضــها عــدم اســتعمال المؤلفــات الفقهيــة واألصــولية والكالميــة ، فأنــ
ن للباحـث إنقديـة فـالـذي يعـد مـن أهـم كتـب المرتضـى ال) )الموضح  ((أما . ، كالذخيرة ، والذريعة ، ورسائله  نقدية مهمة

) )الموضـح  ((، وطبـع  ٢٠٠١ذ كانـت الدراسـة سـنة إالمـأل بعـد ،  إلـىعذر في عدم استعماله ، ألنه لم يكن طبع وظهـر 
  .  ٢٠٠٤سنة 

د المرتضى ، كاللغة الفنية ، والبنـاء الفنـي ، والصـورة الفنيـة ، واإليقـاع ـمن نق جوانب مهمة إلىلم تتعرض الدراسة : الثاني 
، وبعـــض القضـــايا النقديـــة كالقـــديم والمحـــدث ، ) عجـــازه ، تأويلـــه ، محكمـــه ومتشـــابهه إأســـلوبه ، ( يا القـــرآن ، وقضـــا

   . واالختيارات األدبية ، وبعض المواقف النقدية ، وغير ذلك 

                                                 
  .  ٢٨١: نفسه  )١(
 . م   ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة االنبار ،  )٢(



 المبحث الثاني/ الفصل األول  

 ٤

  املبحث الثاني
  املعيار البالغي

  
إن اهتمام العرب بالمعاني ، والعمل على إظهارها على أكمل وجه ، وأقوى صورة وأكثر تـأثير ، جعلهـم يتجنبـون   

يتخـذ مـن التوصـيل وظيفـة لـه ال التـأثير  مـألوف ومعـروف عنـد السـامع ، والـذي ي على نمط ر يجللغة الذي األداء العادي 
تـزدحم فيـه دالالت  هذا من جهة ، وجعلهم مـن جهـة أخـرى يبتغـون أداًء فنيـاً جماليـاً عاليـاً  ،ز مشاعرهفي المتلقي ، وتحفي

التـي تشـكل األداء والبالغة وفنونها من جملة اآلليات  .فيه وظيفتا التوصيل والتأثيرات ، واألخيلة والصور ، لتجتمع ر العبا
والمجـاز والتمثيـل   االسـتعارةوهـذه األسـاليب المختلفـة ، كالتشـبيه و ( . (الفني للغـة ، بمـا تشـتمل عليـه مـن أسـاليب بيانيـة 

  )١()).العالم الخيالي  إلىوهو رفع المعاني والسّمو بها على المستوى المألوف ، ، غرض واحد  إلىكلها ترمي 
نقـاداً ، وتـاريخ  البالغيـينأكبـر ولم يكن النقد األدبـي بعيـدًا عـن البالغـة ، فقـد كـان أكبـر النقـاد بالغيـين ، وكـان   

فـي كتــبهم ، وتناولوهـا كأنهــا جــنس األدب العربـي يُظِهــر ذلـك بجــالء ووضـوح ، ولــذلك اشـتبكت المــادة النقديـة والبالغيــة 
، ) هــــ٣٣٧ت(، لقدامـــة بـــن جعفـــر  ))نقــد الشـــعر((واحــد ، يعنـــى بـــالفن القـــولي الرفيـــع ، ومــن يطلـــع علـــى مؤلفـــاٍت مثـــل 

ـــي هـــالل العســـكر  ))الصـــناعتين((و ـــي  ))العمـــدة((و) هــــ٣٩٥ت(ي ألب ـــن رشـــيق القيروان ـــدرك حجـــم ) هــــ٤٥٦ت(، الب ي
هــذا التــداخل واالخــتالط والتفاعــل بــين مثــل  إلــىإذ أّن العمليــة اإلبداعيــة تــدعو ،بــين النقــد والبالغــة االخــتالط والتــداخل 

وغيرهــا ، فــإن كــان األدب صــناعة  االســتعارةهــي بعينهــا عناصــر الصــنعة كالتشــبيه و (( قــد ، ألن البالغــة وفنونهــا نالبالغــة وال
وهـذا . )٢())والنقد كشف لهذه العناصر في العمل األدبي والحكم عليه بحسـبها. فإن البيان تفصيل لعناصر هذه الصناعة 

فصـًال ال يخلـو مـن تعسـف ، وواضـح أن البالغـة ((  كـانالبالغـة   أّن الفصل بـين النقـد: نتيجة مهمة هي  إلىالكالم يؤدي 
  .)٣())لنقد العربي وفلسفتهتصور عمق ا

علــى بــاقي معــايير لــه الغلبــة ة ، والــذي قــد تكــون هامــوبــذلك يتبــين أن المعيــار البالغــي مــن معــايير النقــد األدبــي ال  
لمعيارية صارمة تكون ضـحيتها العمليـة  –في بعض األحيان  –معيار يتسم بالوضوح والثبات مما جعله يخضع النقد، وهو 

تلـــك ن خفايـــا وأســـرار ، والمبـــدع بمـــا يختزنـــه مـــن هـــواجس ومشـــاعر ، إال أن بعـــض النقـــاد تجـــاوزوا اإلبداعيـــة بمـــا فيهـــا مـــ
المعيارية الصارمة فنظروا إليه بعين الناقد المبـدع الـذي خبـر العمليـة اإلبداعيـة بمـا فيهـا مـن خبايـا وأسـرار وغـوامض ، ومـن 

  . الرضي والمرتضى النقاد هؤالء 
عــن القــيم التعبيريــة فــي القــرآن الكــريم لبالغيــة باعتبارهــا إحــدى أدوات الكشــف اهــتم الشــريف الرضــي بــالفنون ا

والحديث النبوي الشريف ، وبعض النصوص األدبية من شعر ونثر ، فكان مـن خـالل تحليلـه للنصـوص التـي تشـتمل علـى 
غـة والبيـان جليـاً عنـد الشـريف البال رخطـ ويتوضـح. تي وّفرتها فنـون البالغـة تلك الفنون يبين قوة المعنى وجمالية األداء ال
فيقـول مبينـاً تـأثير البيـان علـى )٤())ِإنَّ ِمِ◌َن البياِن َلِسـْحرا : ((  عليه وآله وسلم الرضي في بيانه لمعنى قول النبي صلى اهللا
ه ومطالعـه، والمـراد بـه إن البيـان قـد َيْخـدَع بتزويقـه وزخارفـه ، وحسـن معارضـ: (( الناس ، وكيف يكـون تـأثيره كأنـه الِسـْحر 

                                                 
 .١٣٦: ه التوجيه األدبي ، طه حسين وزمالؤ  )١(
 .١٥١: النقد العربي ، عز الدين إسماعيل  األسس الجمالية في )٢(
 . ٣٢٢: مصطفى ناصف . النقد العربي نحو نظرية ثانية ، د )٣(
 .١١٥: المجازات النبوية  )٤(
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، ويفسـخ عقـود )١(حـال الرضـا والمالينـة ، وينـزع ُحَمـات السـخاِئم إلـىستزل اإلنسان من حـال الغضـب والمخاشـنة حتى ي
بعــد األع موافقــاً ، وبالضــد لبــالمحلِّق حتــى يـََقــع ، ويعــود بالخصــم الضــا )٢(العــزائم ، ويكــبح الجــامح حتــى يرجــع ، وُيِســفُ 

  .)٣())مقارباً 
وكــان مــع فهمــه لقيمــة (( ي يعطــي أهميــة كبيــرة لقيمــة البيــان والبالغــة فــي النصــوص األدبيــة وكــان الشــريف الرضــ

ي وتخيُّـر األلفـاظ البيان ذلك الفهم يدرك تمام اإلدراك أن البيان يوجب على طالبـه أن يكـدَّ خـاطره فـي تصـيُّد كـرائم المعـان
اته لبيـان تـأثير الفنـون البالغيـة وأسـاليب البيـان طاقاته وإمكانخَّر ، فكدَّ خاطره وس )٤())الصِّحاح التي ال يصلح بغيرها أداء

  . ّد سبب تميز هذه النصوص هو تميزها بالغياً ـألنه عَ  ؛وص األخرى من شعر ونثر ـفي النصوص القرآنية والنبوية ، والنص
للنصـوص والجماليـة ولم يتخذ الشريف الرضي في بحثه البالغي منهجاً يضيع عليه وعلى القارئ القيمة التعبيرية 

وإنمــا هــو كشــف . البيــان فــي فهمــه ضــرباً مــن المحاجــات أو التنميــق (( األدبيــة ، فيكثــر الحجــاج والتنميــق ، إذ لــم يكــن 
ـة ن البالغــة والفصاحـــمرتبــة ُعليــاً مــ إلــىوء علــى فنــون التعبيــر التــي ترتقــي بــالنص ـالضــ ، لــذلك دأب فـــي إلقــاء )٥())وجــالء

  .مية في فن القول ، وتكشف عن قيمه التعبيرية والجمالية ، وتجلي معناه للقارئ ، وتظهره بأقوى صورة المكانة السا
، بـل يعـدُّ وللشريف الرضي أثر فاعل وخّالق ، وتـأثير واضـح فـي الـدرس البالغـي العربـي فـي عصـره وبعـد عصـره 

والشـريف الرضـي فـي القـرن : مـد عبـد الغنـي حسـن مـن مرتكـزات البالغـة العربيـة ، يقـول األسـتاذ مح مهمـاً الرضي مرتكزًا 
لحبـل البيـان ، ويمـزج فـي ذلـك بـين التطـور البالغـي الـذي صـار إليـه األمـر فـي عصـره ، وبـين  ولالطِّ ى خالرابع الهجري ير 

فـإذا . الكرام ، والذي صار إليه من طبيعته األدبية الشعرية الخاصة  الذي انحدر إليه من ميراث آبائه ذوقه األدبي الخاص
عمليـاً بليغـاً يختلـف عـن  لبالغـة بـين العلـم والعمـل ، أديبـاً بلغنا القرن الخامس رأينا عبد القاهر الجرجاني الذي جمـع فـي ا

ألغـاز وأحـاٍج  إلـىالمتأخرين بعده من البالغيين الذين سلكوا بالبيان العربي مسلك العلوم النظرية الجافـة ، فأحـالوا البالغـة 
تطبيقــاً عمليــاً رائعــاً للبيــان العربــي الناصــع المشــرق المالمــح ،  -كالشــريف الرضــي  –انــت عنــد رجــل ومعميــات ، بعــد أن ك
  . )٦(الواضح القسمات

األدبي نفسه ، ويفتش فيـه عـن خبايـا إذن كان الشريف الرضي رائدًا من رّواد التطبيق البالغي ، يبحث في النص 
للكشـف عاً أمـام النقـاد والبالغيـين مـن بعـده ، كعبـد القـاهر الجرجـاني ، وأسرار العملية اإلبداعية ، وبذلك فتح البـاب واسـ

بجــالء عــن القــيم التــي تشــتمل عليهــا النصــوص األدبيــة مــن خــالل النظــر فيهــا ، وتحليلهــا ، وتعليــل أســباب تفوقهــا ، وبيــان 
ن الشــريف الرضــي اجتنــب لــوال أيكــون لمــواطن القــوة والضــعف فيهــا ، والعناصــر التعبيريــة األقــوى فيهــا ، ومــا كــان ذلــك 

ق األلغــاز واألحــاجي ، والمعميــات ، والتعقيــد ، وطريــق األحكــام يــطر : طــريقين مــن طــرق التنــاول النقــدي والبالغــي ، همــا 
  .االنطباعية التي تخلو من التعليل والتحليل ، وتحكم على النص األدبي بكلمة أو بكلمتين 

ي فــي تحقيقاتــه فــي فنــون البالغــة ، ولــم يتقيــد بمــا اصــطلح ولــم يعــِط الشــريف الرضــي األهميــة للمصــطلح البالغــ
يجعل التشـبيه مجـازاً مـرة (( ، والتشبيه ، والتمثيل ، والكناية وغيرها فهو  االستعارةالمجاز ، و : من أسماء عليه البالغيون 

                                                 
 .وهي اإلبرة التي يضرب بها الزنبور أو الحية أو العقرب أو يلدغ بها : جمع ُحَمة : الحمات  )١(
المرتفع ، والمراد أّن الكالم ينـزل بالمرتفع إلى أسفل ، أي يغير حال : طيرانه ، والمحلِّق دنا من األرض في : أسف الطائر : يقال  )٢(

 .المخاطب من التشدد إلى اللين 
 .١١٦ – ١١٥: المجازات النبوية  )٣(
 .٧١/ ١: عبقرية الشريف الرضي  )٤(
 .٧١/ ١: نفسه  )٥(
 .٥٣) : المقدمة ( تلخيص البيان ينظر  )٦(
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، وال يفـرق بـين التشـبيه البليـغ  ، وال األصلية من التبعيـةالتصريحية من المكنية  االستعارةمرة أخرى ، وال يتبين  استعارة، و 
إال أن هـــذا ال يقـــدح بعلميـــة الشـــريف الرضـــي ، ومواهبـــه . )١(...))والتشـــبيه المرســـل ، وال بـــين المجـــاز العقلـــي والمرســـل 
فيمـــا أخـــذ ، ولمـــا تســـتقر المصـــطلحات البالغيـــة بعـــد ) ـهـــ٤٠٦(البالغيـــة، إذا مـــا عرفنـــا أن الشـــريف الرضـــي تـــوفي ســـنة 

ّــ. غيــين هــذه المهمــة علــى عــاتقهم المتــأخرون مــن البال عــدم أن تكــون هنــاك أســباب أخــرى ، َحــَدْت بالشــريف يال  هغيــر أن
  : عدم التدقيق والتحقيق بالمصطلحات البالغية هي  إلىالرضي 
االختصـار واإليجـاز ، ممـا حـدا )) المجـازات(( و )) تلخيص البيان(( كان منهجه في كتبه التي ضمت فنون البالغة : أوال
  .ر وأوجز الطرق ، دون الخوض في التدقيق بالمصطلحات صبيان جمال األساليب البالغية بأق إلىبه 

بيانيــاً  ذين اشــتمال علــى فنــون البالغــة كانــا الكتــابين البكــر فــي هــذا المجــال ، فلــم يؤلــف قبلهمــا كتابــاً لــإن كتابيــه ال: ثانيــاً 
  )).تلخيص البيان(( والسيما كتابه مستقًال، أي التجربة المستقلة األولى في علوم البالغة ، 

ن المنحوتــات حتــى لــو اقتضــت ذلــك تنفــر مــن اللفــظ النــابي ، وتســتنكف مــ –ومــا زالــت  –إن العــرب أمــة كانــت : اً ثالثــ
ْؤِثر المصطلح الذي تسـيغ دالـه وإن كـان مدلولـه أو هي تالضرورات العلمية ، فهي بصياغة المصطلح أعلق منها بمضمونه 

  .)٢(المصطلح الذي يتجلى منه المدلول ويقتضي داله أن يتجرعه الناس تجرعاً عسير الهضم على 
فـي تحديـد وتوجيـه مذهبـه البالغـي ، ذلـك األسـلوب  الرضـي فـي التصـنيف والكتابـة أثــر وكان ألسـلوب الشـريف  

أتـى . أقـام بيـنهم  الحـج وليونـة أهـل الحضـر الـذين إلـىبالجمع بين قوة األعراب الذين خـالطهم فـي رحالتـه (( الذي تمّيز 
وهـذا األسـلوب هـو الـذي وّجـه بالغـة الرضـي نحـو ... األذواق بالعبارات الفصاح تمازجها سهولة وعذوبة تنسـجم مـع كـل 

المــذهب األدبــي ، وهــو مــذهب الجــاحظ وابــن المعتــز ، وأبــي هــالل العســكري وابــن األثيــر وغيــرهم ، وهــؤالء انطلقــوا فــي 
الجـــامع المــــانع ، وعـــن الحصــــر والتقيـــيم والتقســـيم والتبويــــب ، وجـــانبوا التعقيــــد رحـــاب األدب ، وبعـــدوا عــــن التعريـــف 

التطبيـــق واإلكثـــار مـــن  إلـــىالعلمـــي وخـــالفوا أســـلوب المنظّـــرين المتـــأثرين بالفلســـفة والمنطــق اليونـــانيين ومـــالوا  والمصــطلح
  .)٣( )) الشواهد

، ومعيـاراً نقـدياً يحـاكم بـه الـنص )٤(أساسـاً لنقـده والهتمام الشريف الرضي بفنون البالغة ، وتمّكنه منها ، اتخذها  
  .)٥())أنّه كان بالغياً أكثر منه ناقداً (( بـ  فَ صِ وُ  –أيضاً  –األدبي ، وألجل ذلك 

المجــازات (( و )) تلخــيص البيــان: (( وإذا كــان الشــريف الرضــي قــد صــنَّف مصــّنفين صــريحين فــي البالغــة همــا   
مسـتقًال ، بـل جـاءت آراؤه البالغيـة متنـاثرة فـي كتبـه ، وقـد لـم يؤلـف فـي البالغـة تأليفـاً ، فـإن الشـريف المرتضـى )) النبوية

مـن موضـوعات الشريف البالغي حاضر في عدد كبير (( أكثر هذه اآلراء والخطرات البالغية ، فـ )) األمالي(( حوى كتابه 
كأن يعقد فصًال طريفـاً موسـعاً للتشـبيه أو يعـرض   ما عالج موضوعات بالغية عالج البالغي الناقد األديب ،، فكثير األمالي 

  .)٦())لموضوع اإليجاز واالختصار والحذف 

                                                 
 .هـ ) : المقدمة ( النبوية مجازات ال )١(
 .١٩٧- ١٩٦: عبد السالم المسدي . د: األدب وخطاب النقد : ينظر  )٢(
 .٢٥- ٢٤: الشريف الرضي بالغياً  )٣(
 .١٧٤: الشريف الرضي ناقدًا  )٤(
 .١٨٧: نفسه  )٥(
 .٣٨٣: مناهج التأليف  )٦(
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الشـريفة وتكلم الشريف المرتضى كثيرًا عن المجاز واستعان به في تأويل النصـوص القرآنيـة ، واألحاديـث النبويـة   
أو األحاديـث الُمشـِكلة ، اآليـات ما إن كانا من أو حديث نبوي لبيان معناهما ، والسيإليه في كل آية  ونيـَْهرعممن ، فهو 

  .والتي تتنافى مع عقيدته ، فكان المجاز يعينه على ذلك ألنه باب متسع من أبواب البالغة 
بـل تجـاوز )) علـم البيـان((في نطـاق  ولم يقف المرتضى في حديثه البالغي عند هذه األبواب التي أدخلت أخيراً   

فـتكلم عـن اإليجـاز والحـذف فـي تفرقـة دقيقـه ، وعـن التأكيـد والتكـرار ، .  )١())المعـانيبعلـم (( مباحـث تتصـل  إلىذلك 
وعنـد  .جاء في البالغة بمعناها الدقيق بشيء جديـد ومع كل هذا فال يصح أن يُدعى أن المرتضى . وعن الفصل والوصل 

والتعقيــب علــى الناقــدين ،  ة بــين المعــانيالبالغــة بمعنــى تلمــس وجــوه الجمــال فــي القطعــة األدبيــة ، والموازنــ إلــىاالنتقــال 
  .)٢(ألفينا المرتضى في طليعة الناقدين

فــي كتبــه ، وعــدم لفنــون البالغــة ، لتناثرهــا وعلــى الــرغم مــن صــعوبة التقــاط منهجيــة الشــريف المرتضــى فــي تناولــه   
ه لهـا مـع أخيـه الرضـي ، والسـيما وجود مؤلف مستقل يتضّمنها ، إال أنّـه يمكـن أن نلمـح كثيـراً مـن التشـابه فـي طريقـة تناولـ

وبيـان القيمـة الفنيـة للفنـون البالغيـة مـن خـالل تركيـب في نهج َمْنهج االختصار واإليجاز ، وتجنب التعقيد والمصـطلحات 
المرتضى كأخيه الرضـي يصـدر عـن حـس نقـدي مرهـف فـي النص مباشرة ، معتمداً على طبع مدّرب وذوق رفيع ، كما كان 

  .جمالية للفنون البالغية من النصوص المختلفةاستنباط القيمة ال
) هــ٢٣١ت(لقـاء النظـام عند الشريف المرتضى ، فـيمكن استشـفافه مـن تعليقـه علـى حكايـة أما ما تعنيه البالغة   

الخليل بن أحمـد ، ليعلمـه ، فقـال  إلىكي أن أبا النظام جاء به وهو حدث حُ : التي تقول ) هـ١٧٠ت(بالخليل بن أحمد 
أ بمـْدح أم بـَذم؟ قـال بمـدح ، : يـا بنـيَّ ، صـْف لـي هـذه الزجاجـة ، فقـال : ، وفـي يـده قَـَدح زجـاج يوماً يمتحنَـه ل له الخلي

فقـال ... سـريٌع كسـرها ، بطـيٌء جبرهـا : فـذَّمها ، قـال  :نعم ، تُريَك الَقذى ، ال تقبل األذى ، ال تستر ما ورا ؛ قال: قال 
بالغـٌة مـن وهـذه : (( فقال الشريف المرتضـى معلقـاً علـى هـذه الحكايـة . )٣(منك أحوج التعلم إلىيا بنّي ، نحن : الخليل 

، ويتضـح مـن كالمـه هـذا أن البالغـة )٤(.))مـدحاً بأقصـى مـا يقـال فيـه والنظّام حسنٌة ، ألن البالغة هي وصف الشيء ذمَّاً أ
لغايات فـي وصـف األشـياء ، وإظهـار المبالغـة القدرة على التصرف في الكالم وفي فن القول ، وبلوغ أقصى ا :تعني عنده 
إن أحســن  –إن كانــت ذمــاً أو مــدحاً  –وجــه ، كلهــا تحســن األشــياء بــأكثر مــن  إلــىفــي ذلــك الوصــف ، والنظــر الشــديدة 

  .المبدع القول فيها
فها بأنهـا البالغية التي بثها الشريف المرتضـى فـي كتبـه ، فوصـي الدين أهمية اآلراء يوبين الدكتور عبد الرزاق مح  

فـي رأي الـدكتور  –بين آراء من تقدمه من البالغيين والنقاد ، وبـين آراء مـن تـأخر عنـه ، أي أنـه كـان حلقة الوصل الرابطة 
وخالصـة القـول فـي آرائـه البالغيـة أنهـا كانـت حلقـة (( : العربـي ، فيقـول واسطة العقد في الدرس البالغـي  –ي الدين يمح

ومـا انتهـى إليـه )) البيـان والتبيـين((غيـة عنـد نقـد النصـوص فـي كتابـه ن إشـاعة الخـواطر البالالوصل بين ما بـدأه الجـاحظ مـ
وإن  ))أسـرار البالغـة((و )) دالئـل اإلعجـاز((أبـواب مسـتقلة فـي كتابـه  إلـىفها نيالخـواطر وتصـمن تركيز تلك ) الجرجاني(

وبخاصـــة مـــا كـــان أدخـــل منهـــا فـــي علـــم  ووصـــلت ببعضـــها أللفـــت شـــطراً كبيـــراً مـــن مســـائل البالغـــةخـــواطره لـــو جمعـــت 
  .)٥())المعاني

                                                 
 . ٦١ -  ٥٥: الشريف المرتضى ناقدًا : ينظر  )١(
 .٤٧- ٤٦: المرتضى  أدب: ينظر  )٢(
 .١٨٩/ ١: األمالي : ينظر  )٣(
 .١٨٩/ ١: نفسه  )٤(
 .١٩٤: أدب المرتضى  )٥(
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والمرتضى ، لـم تكـن غايـة بحـد ذاتهـا ، وإنمـا كانـت وسـيلة الرضي إذن يتبين مما سبق أن البالغة عند الشريفين   
ـــم يتناوال ـــذلك ل ـــان غوامضـــها ، ومـــواطن القـــوة فيهـــا ، ل ـــاني النصـــوص ، وبي ـــد ســـهـــا بالتقلكشـــف مع ـــف وتحدي يم والتعري

ا لوظيفة البالغة هذه كانـت مسـتوحاة مـن أقـوال أئمـتهم فيهـا وفـي الغايـة منهـا ، كقـول موغيرها ، ولعّل رؤيتهالمصطلحات 
وقـول  )١())البالغة إيضاح الملتبسات وكشف عوار الجهاالت بأحسن ما يمكن من العبارات(( ) عليه السالم(اإلمام علي 

  .)٢())تغلقة ، وإبانة علم مشكلالبالغة اإلفصاح عن حكمٍة مس) (( عليه السالم(الحسن 
  :أما أهم فنون البالغة التي تعّرض لها الشريفان الرضي والمرتضى فهي   

  اجملاز : أوالً 
لم يكن البحث فـي موضـوع المجـاز فـي بـادئ األمـر مرتبطـاً بالجانـب الفنـي والجمـالي للغـة ، بـل ارتـبط بمسـائل   

 ، ونفــي األفعــال التــي ظاهرهــا الجبــر والظلــم مــن اهللا وكــل مــا ال يجــوز والتشــبيه عــن اهللاعقائديــة وكالميــة ، كنفــي التجســيم 
أحاديــث عليــه ســبحانه والــذي حكــم الــدليل العقلــي بعــدم جوازهــا عليــه ، ثــم توســعت دائــرة البحــث فــي المجــاز لتشــمل 

نــزيه األنبيـاء ، وغيرهـا الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وآله ، التي يُفهم من ظاهرها مـا ال يجـوز عليـه ولتشـمل أيضـاً ت
أو الـذي يعـدل إليـه . )٣(والمجـاز ذلـك التعبيـر المنقـول عـن الحقيقـة. المجاز لـدفع الُشـبه بها فيمن المسائل التي يستعان 

  . لتلك المهمة  أداة، لغايات داللية ، خير )٤(عن الحقيقة
علــى  –لمين جميعــاً ، فهــم مجمعــون فــي القــرآن الكــريم أمــراً ســهًال عنــد المســ) المجــاز( ولــم يكــن قبــول فكــرة   

 والحقيقـة. على وقـوع الحقيقـة فيـه ، وال يفتـرق فـي ذلـك بعـض أصـحاب المـذاهب عـن بعـض  –اختالف مللهم ونحلهم 
 –أمـا المجـاز  .وأكثـر القـرآن مـن الحقـائق .  تغيير وال تبديل في داللتـه أو معنـاهال عندهم هي كل لفظ بقي على موضعه 

آِن ، وإن كان البعض قـد أنكـره ، وشـبهتهم أن المجـاز غيـر الحقيقـة ، فالجمهور على أنه واقع في القر  –المقابل للحقيقة 
الحقيقـة أو المجاز إال إذا ضاقت به  إلىصرف عن الحقيقة نوالقرآن منـّزه عن الكذب ، كما أن المتكلم ال ي، فهو كذب 

  .)٥(لقادر المنـّزه عن العجزا تعالىعجز عن التعبير بها فيستعير ، وذلك محال على اهللا 
، العربي ، فال وجـود مطلـق للحقيقـة الفكر استقّر عليها المناصفة في وجود الحقيقة والمجاز هي التي ويبدو أن   

كـالم وقـرآن جمـع بـين وال وجود مطلـق للمجـاز فـي الكـالم العربـي بعامتـه ، وفـي القـرآن الكـريم بصـورة خاصـة ، بـل هنـاك  
. .. علم أّن في الناس من زعم أن اللغة حقيقـة ُكّلهـا ، وأْنَكـَر المجـازَ ا(( :)هـ٧٤٥ت(يقول العلوي . المجازات الحقائق و 

  .)٦())المذهبان ال يخلون عن فساد ، فإنكاُر الحقيقة في اللغة إفراٌط وإنكاُر المجاز تفريطٌ  نوهذا
مــام بالحقيقــة والمجــاز ، فــال يعــدم االهت إلــىإذا كانــت هنــاك مســائل تتصــل بالعقيــدة وكــالم اهللا وصــفاته دفعــت و   

والبحـث عـن المقيـاس : (( ذلـك ، يقـول الـدكتور حمـادي صـمود  إلـىبعض الباحثين أن تكون هناك أسباب أخرى دفعت 
دراســة قضــية الداللــة والتــاريخ ألطــوار اللغــة ومــيالد الشــعر  إلــىهــو الــذي ولّــد االهتمــام بالحقيقــة والمجــاز ، ودفــع العــرب 

  .والعقيدة وكالم اهللا وصفاته وأفعاله ال أن سبب االهتمام هذا كان متأخراً عن السبب الذي اتصل بالدين إ. )٧())واألدب 
                                                 

  .٤٣٥: هالل العسكري  أبوديوان المعاني ،  )١(
 .٤٣٥: نفسه  )٢(
 .٢٧٤/  ٢: ، والشافي ، الشريف المرتضى  ٧٩: النكت في إعجاز القرآن ، الرماني : ينظر  )٣(
 . ٢٠٧- ٢٠٦/ ١: إلى أصول الشريعةوالذريعة ،٢٥: عن ، عبد الجبار بن أحمد ، وتنـزيه القرآن عن المطا ٢٤٢/ ٢: الخصائص:ينظر )٤(
 .٥٥) : المقدمة( تلخيص البيان : ينظر  )٥(
 .٢٣: الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ، ابن حمزة العلوي  )٦(
 .٤٠٣: التفكير البالغي  )٧(
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روابط وثيقة وال يمكن البحث في المجاز ومعرفة ماهيته ووظيفته في الكالم ، بمعزل عن الحقيقة ، ما دام هناك   
  : هذه المبادئ بينهما ، ومبادئ تتحكم في تشكيل العالقة بينهما ، وتتلخص 

  .البّد لكل مجاز من حقيقة  -
 .التعبير الحقيقي مقدم في النشأة على التعبير المجازي  -

 .)١(تضمن ما ال تتضمنهى من المجاز في االستعمال إن لم يالحقيقة أول -

القرآن الكـريم  وقد أثار موضوع المجاز اهتمام الشريفين الرضي والمرتضى ، فتناوله الرضي بالتطبيق ، فاستخرجه من
، وذكـر بعـض فوائـده ومزايـاه التعبيريـة والمعنويـة وتناولـه  م العرب مـن شـعر ونثـر ، ونـّوه بـــهوالحديث الشريف ، وبعض كال

المرتضى بالتنظير ، فعّرفه ، وذكر حدوده ، وشرحه ، وبين دواعي اسـتعماله ، وغيـر ذلـك مـن أمـور كثيـرة تتعلـق بـه، لـذلك 
، ولـو أنهـا جـاءت  ضي ال تخلـو مـن لفتـات تنظيريـة مهمـةإال أن تطبيقات الر لمجاز ، م يتكلم فيه عن اقلما نجد كتاباً له ل

  . في هذا الموضوع ، وتنظير المرتضى ال يخلو من تطبيقات مهمة قليلة بالمقارنة مع ما سطره المرتضى 
يفـّرق الـذي زات ، والشـيء الـرئيس الحقـائق والمجـاضربين ال ثالث لهمـا ، همـا  علىيرى المرتضى أن الكالم مقّسم 

 إلـىوينقسـم المفيـد مـن الكـالم : (( ، يقـول في اللغة ، أو فـي العـرف ، أو فـي الشـرع  ةضعالموا: به المرتضى بينهما هو 
رف أو ُعـ، فاللفظ الموصوف بأنه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلـك اللفـظ إلفادتـه إمـا فـي لغـة . حقيقة ومجاز : ضربين 

أمـا الحقيقـة . )٢())وال شـرع ، ، وال عرف ما لم يوضع إلفادته في لغة ذي أريد به وحد المجاز هو اللفظ ال...  ، أو شرع
وها االسـتعمال نفسـه يسـتعملفال يختلف هذا التصور لها في عرف اللغويين والكالميين ، إذ يؤكـد المرتضـى أن الكالميـين 

ل اللغـة لمواضـعته اللغويـة أو الشـرعية أو العرفيـة ، ويسـتعملها صـه فـي أمـا وضـع لـ) به(الحقيقة كل لفظ أفيد : ((، فيقول 
  .)٣())المتكلمون في نفس الشيء ، وتستعمل في التصور الجاري مجرى نفس الشيء

يسـوّغ ذلـك ، ويبيحـه ، أمـا  لوالحقيقة تؤخذ على ظاهرها ، وال يجوز حملهـا علـى غيـر الظـاهر مـا لـم يكـن هنـاك دليـ
ومــن حكــم : (( دليــل أو قرينــة توجــب حملهــا عليــه ، يقــول المرتضــى  إلــىقيقــة فــي ذلــك ، إذ يحتــاج المجــاز فيعــاكس الح

ـــل ـــل يجـــب حملـــه علـــى مـــا اقتضـــاه )٤(الحقيقـــة وجـــوب حملهـــا علـــى ظاهرهـــا بـــال دلي ـــالعكس مـــن ذلـــك ، ب ، والمجـــاز ب
  .)٥())الدليل

أمـور تتعلـق بالمواضـعة اللغويـة ، والفائـدة  إلـىويبّين الشـريف المرتضـى سـبب هـذا الثبـات فـي أحكـام الحقيقـة ، بـرّده 
والوجـه فـي ثبـوت هـذا الحكـم للحقيقـة أن المواضـعة قـد جعلـت ظاهرهـا للفائـدة : (( من تلك المواضعة ، فيقول المترتبة 

  .)٦())المخصوصة
مـن ذلـك مـانع االستعمال ، بل يكون استعمالها تبعاً للفائـدة منهـا ، إال أن يمنـع في تخصيص  إلىوال تحتاج الحقيقة 

دون ذلك كالسمع مثًال ، بشرط أن ال تكون تلك الحقيقة موضوعة أصـًال لتفيـد معنـى فـي جـنس دون غيـره ، يقـول يحول 
الحقيقــة أن تجــري فــي كــل موضــع تثبــت فيــه فائــدتها مــن غيــر تخصــيص ، إال أن يعــرض عــارض ومــن شــأن : (( المرتضــى 

: ك الحقيقة وضعت لتفيد معنى فـي جـنس دون جـنس ، نحـو قولنـا ل تلصهذا إن لم يكن في األ. سمعي يمنع من ذلك 
                                                 

 .٤١٩: ر البالغي التفكي )١(
 .١٠/ ١:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٢(
 .٢٦٩/ ٢) : الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى  )٣(
 .إال بدليل ، ولعله خطأ ، والسياق يقتضي ما أثبتناه ، وهذا ظاهر من الكالم الذي بعده :  إلى أصول الشريعة في الذريعة )٤(
 . ١٠/ ١: نفسه  )٥(
 . ١٠/ ١ :نفسه  )٦(
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وإذا كان المرتضى قد أناط الحقيقة بما تؤديه من فائدة ، فإنه ال يعجز عن تعليل ذلـك  .)١())ثور أبلق: أبلق ، وال يقولون 
قة في فائـدتها ، ألن المواضـعة وإنما أوجبنا الحقي(( المواضعة في اللغة ، وتقريرات اللغويين  إلى –أيضاً  –عن طريق رّده 

باالطراد ، فلو لم تجب تسمية كل من فعل الضرب بأنه ضـارب ، نقـض ذلـك القـول تقتضي ذلك والغرض فيها ال يتم إال 
  . )٢())بأن أهل اللغة إنما سموا الضارب ضارباً ، لوقوع هذا الحدث المخصوص الذي هو الضرب منه 

 عـرف فـإن الحقيقـة قـد ُتشـكل معرفتهـا أيضـاً ، فـال ي –أحيانـاً  – همبعضـى كان المجاز قد تشكل معرفته علوإذا    
  -:عن الحقيقة ، لذلك يضع المرتضى أساسين لمعرفة الحقيقة هما هي حقيقة فعًال أم مجاز منقول أو عدل به 

  .هم فيوقنص أهل اللغة وت: أوًال 
  .طريقة استعمال األلفاظ والفائدة منها : ثانياً 

وأقـوى مـا يعـرف بـه كـون اللفـظ حقيقـة هـو نـص أهـل (( ضى علـى أن األسـاس األول أقـوى مـن الثـاني وينبه المرت  
اللغة وتوقيفهم على ذلك ، أو يكون معلوماً من حـالهم ضـرورة ، ويتلـوه فـي القـوة أن يسـتعملوا اللفـظ فـي بعـض الفوائـد ، 

إن ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظيـة : ة ، ولهذا نقول وال يدلونا على أنهم متجوزون بها ومستعيرون لها ، فيعلم أنها حقيق
  .)٣())أنها حقيقة فيه إال ان ينقلها ناقل عن الظاهرفي شيء داللة على 

وفي مكان آخر يبين الشريف المرتضى أن الحقيقة يمكن أن تعرف عن طريـق معاكسـتها للمجـاز فـي االسـتعمال   
طريق التحقيق والتدقيق يعني أنها حقيقة ، وطبعاً ال يكـون ذلـك بمعـزل عـن ، أي أن معرفة لفظة ما بأنها ليست مجازاً عن 

فظ إنما يحكم في الل: (( ، يقول المرتضى ) نص أهل اللغة وتوقيفهم واالستعمال( في معرفة الحقيقة األساسين المتبعين 
هـل أ كونـه مجـازاً مـن توقيـفيقتضـي  بأنه مستعمل في اللغة على وجه الحقيقة بأن يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت ما 

صل االستعمال يقتضي الحقيقة وإنما يحكـم فـي بعـض األلفـاظ المسـتعملة بالمجـاز ، فأ اللغة أو ما يجري مجرى التوقيف
 أو توقيـفوإعطاء المرتضـى تلـك األهميـة فـي معرفـة الحقيقـة لـنص أو مواضـعة )٤())ألمٍر يوجب علينا االنتقال عن األصل 

أن األلفـاظ انمـا تفيـد (( ل اللغة ونشوء األلفاظ ، إذ يـرى المرتضـى كمـا يـرى كثيـٌر غيـره صع لسبب يتصل بأأهل اللغة يرج
  .)٥())بالتواضع من أهل اللغة، وتواضعهم يتبع اختيارهم ، وليس هناك وجوب

 رف أو شرعفـي كل خطاب إذا لم يفد ع) صل األ(اللغوية المواضعة  إلىالرجوع  ويـؤكد الشريف المرتضى دائما  
واعلـم أن ((المجاز ، هذا مّطرد في كل كالم ومنه كالم اهللا سـبحانه  إلىن المواضعة هي البداية ، ومنها يُنقل أو يُعدل أل ؛

لغوي ، وعرفي ، وشرعي ، وجب بيـان مراتبـه وكيفيـة تقـديم بعضـه علـى بعـض ، حتـى يعتمـد ذلـك  إلىالخطاب إذا انقسم 
خطــاب ، ولــيس فيــه عــرف وال شــرع، وجــب  تعــالىفيــه أنــه إذا أورد منــه ، وجملــة القــول  مــن الخطــاب تعــالىفيمــا يــرد منــه 

  .)٦())اللغة ، ألنه األصل  حمله على وضع
:  تعــالىومواضــعة أهلهــا يفــرق الشــريف الرضــي بــين الحقيقــة والمجــاز فــي قولــه أصــل اللغــة  إلــىوبطريقــة الرجــوع   

ههنا لـيس علـى أصـله فـي اللغـة ، ألن الظلم  استعارةوهذه : (( ، فيقول )٧(}ْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاً َولَ ِكْلَتا اْلَجنَّتَـْيِن آَتْت ُأُكَلَها {
                                                 

 .١١/ ١: إلى أصول الشريعة الذريعة  )١(
 . ١١/ ١: نفسه  )٢(
 . ١٣/ ١: إلى أصول الشريعة الذريعة  )٣(
 . ٢٧٤/ ٢: الشافي  )٤(
 .٤٢ - ٤١/ ١:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٥(
 .١٥/ ١:  نفسه )٦(
 .٣٣: الكهف  )٧(



 المبحث الثاني/ الفصل األول  

 ١

وال على عرفه في الشريعة ؛ ألنـه فـي اللغـة اسـم لوضـع الشـيء فـي غيـر موضـعه ، وفـي الشـريعة اسـم للضـرر المفعـول ، ال 
  .)١(.))على وجه االستحقاق ، وال فيه استجالب نفع وال دفع ضرر

ما تواضع عليه أهل اللغة قصداً ، بـل يكفـي أن يكـون قـد اسـتعملها  إلىوالمتكلم في الحقيقة والمجاز ال يقصد   
المــتكلم (( عــدم القصــد يعطــي صــاحب هــذا االســتعمال صــفة المــتكلم االســتعمال مــع  مــن ردقــفيمــا وضــعت لــه ، وهــذا ال

مـا لـم يضـعوه ، بـل يكفـي فـي كونـه متكلمـاً بالحقيقـة  إلـىوه و ما وضع إلىيجب أْن يكون قاصداً ، ليس بالحقيقة والمجاز 
قصـد اسـتعمالها  إلـىأْن يستعملها فيما وضعت لـه فـي اللغـة ، وهـذا القـدر كـاٍف فـي كونـه متكلمـاً باللغـة ، مـن غيـر حاجـة 

  .)٢())فيما وضعوه
ليهمـا ، هـا بأدلـة تـدل عأن يصـاحب اسـتعماله ل إلـىأن مستعمل الحقيقة ال يحتـاج  إلىرتضى مويشير الشريف ال  

تلـك الـدالئل والقـرائن  إلـى، وإنمـا يحتـاج  ادالئل وقرائن تبيح استعماله إلىاج تها ؛ ألنها ال تحأو قرينة من القرائن توضح
إن (( فيشـترط صـحة اسـتعماله بالداللـة عليـه ، فالحقيقـة ال يـدلل عليهـا ، أمـا المجـاز ) المجـاز( من ليس بأصل في اللغة 

قرينــة ، وإنمــا يحتــاج  إلــىمــن القــرائن والــدالئل ، ألن األصــل هــو الحقيقــة التــي ال تحتــاج التعــري الســتعمال األصــل فــي ا
وهــذا ال يعنــي أن المجــاز عنــدما يــدلل عليــه بــالقرائن والــدالئل ، )٣())مصــاحبة القرينــة  إلــىالمجــاز للعــدول بــه عــن األصــل 

، وال مجـاز ) الحقـائق ( علـى األصـول ينهما ، ألن المجاز يحمـل ينفصل عن الحقيقة ، ويباينها، وتتفكك خيوط الترابط ب
، سواء أكان هذا الفرع قد نقل عن الحقيقـة ) الفرع( والمجاز هو ) األصل( بدون حقيقة قد سبقته ، أي أن الحقيقة هي 

مرتضـى محـدداً تلـك لـذلك يقـول ال. قـد ال تـتمكن الحقيقـة مـن نقلهـا التـي به عنهـا ، لتأديـة داللـة مـن الـدالالت أو عدل 
داخـل فـي االسـتعمال محمـول علـى األصـول ،  ]ىء[ األصل الحقيقة ، والمجاز طار نّ إ: ((لعالقة بين الحقيقة والمجاز ا

  .)٤())إال أن ينقل داللة قاهرة
ويؤكــد الشــريف المرتضــى إّن المجــاز والحقيقــة قــد يتبــادالن األمــاكن ، فتكــون الحقيقــة مجــازاً ، ويكــون المجــاز   

حقيقــة يكــون بكثــرة  إلــىتحــول المجــاز  االمجــاز يكــون عــن طريــق قلــة اســتعمالها ، أمــ إلــىقــة ، إال أن تحــّول الحقيقــة حقي
مكــن أن تتغيــر يالــدائم ، بــل هــي ثابتــة ثبــات نســبي ، و اســتعماله ، فاللغــة تبعــاً لتصــور المرتضــى هــذا ال تتصــف بالثبــات 

يقل استعمالها ، ويتغير حالها فيصير كالمجـاز ن الحقيقة يجوز أن أواعلم (( لكثرة أو قلة االستعمال  دالالت ألفاظها تبعاً 
  .)٥())غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فليحق الحقائق، وكذلك المجاز 

غـائط ، كـان فـي األصـل اسـم للمكـان المطمـئن مـن األرض ثـم : قولنـا (( المجـاز  إلـىفمن أمثلة تحول الحقيقـة   
الكنايـة عـن قضـاء الحاجـة والحـدث المخصـوص ، ولهـذا ال يفهـم مـن إطـالق  إلـىلعرفـي ، فانتقـل غلب عليه االستعمال ا

  .)٦())هاهذه اللفظة في العرف إال ما ذكرن
فانّهــا وإن كانــت موضــوعة فــي األصــل للجمــع دون ) الــذين( لفظــة : (( حقيقــة  إلــىمثلــة تحــول المجــاز أومــن   

الســتعمال قــد دخلــت فــي أن تســتعمل فــي الواحــد المعظــم أيضــاً علــى ســبيل بــالعرف وكثــرة االواحــد فغيــر ممتنــع أن تكــون 

                                                 
 .٢١٤: تلخيص البيان  )١(
 . ١٩/ ١:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٢(
 .٢٠٦: نفسه  )٣(
 .٢٦٥/ ٣) : مسألة في إرث األوالد ( رسائل الشريف المرتضى  )٤(
 .١٢/ ١:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٥(
 .١٢/ ١: نفسه  )٦(
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نــه إومـا أشــبهه مـن األلفــاظ ال يصـّح أن يقــال  )١(}قَـْوِمــهِ  إلـىِإنَّــا َأْرَسـْلَنا نُوحــاً {:  تعـالى هالحقيقـة مــا يـدل علــى ذلـك أن قولــ
ألن العرف قد ألحقـه ببابهـا ، وال ، الحقيقة  نّه خارٌج عنإمجاز ، وكذلك قول أحد الملوك نحن الذين فعلنا كذا وال يقال 

 إلـىأن انتقال المجـاز  ويتضح من هذا المثال. )٢())شك في أن العرف يؤثر هذا التأثير كما أثر في لفظه غائط وما أشبهها
مـا أشـار المجاز ، ال عن طريق قلـة االسـتعمال ك إلى، كما في تحول الحقيقة أيضاً عن طريق كثرة االستعمال  كانالحقيقة  

  .المرتضى 
بسـبب كثـرة  –كمـا بينـه المرتضـى   –حقائق شيء واقع في غيـر لغـة مـن اللغـات ، ويكـون  إلىات وتحول المجاز 

اللغـــة بطبيعتهـــا مجازيـــة ، وحـــديثنا العـــادي ملـــيء باالســـتعارات التـــي ابتـــذلناها لكثـــرة (( االســـتعماالت ، وذلـــك بســـبب أن 
ولكننـا ) ... نسبح فـي الظـالم( ، و ) تنبلج الفكرة ألعيننا( و ) نتمّيز غيظاً ( ن فنح. االستعمال حتى أصبحنا ال نالحظها 

، وفــي هــذه الحالــة تفقــد )٣())ألنهــا أصــبحت عاديــة مبتذلــة ال نتجــاوب تجاوبــاً متجــدداً مــع هــذه التصــويرات والتمثــيالت 
  توصـيلإال أنهـا تحـتفظ بوظيفـة ال، في األداء التأثير في المتلقي ، والجمالية : متعددة أهمها  اً المجازات واالستعارات قيم

  .كما في الحقائق 
حقيقـة ،  إلـىويؤكد المرتضى أّن الحالة األخيرة التي تستقر عليها األلفـاظ هـي التـي تُعتمـد ، فـإذا تحـول المجـاز   
فـي المفهـوم  االعتبـار(( مجـاز ألن  إلـىحالتـه النهائيـة ، وكـذلك بتحـول الحقيقـة  إلىحالته السابقة ، بل يُنظر  إلىال يُنظر 

  .)٤())من األلفاظ إال ما يستقّر عليه استعمالها دون ما كانت عليه في األصل
فـي األصـل علـى جهـة المجاز كل كالم أريد به غير مـا وضـع لـه : (( أما المجاز فيعّرفه الشريف المرتضى فيقول   

م عالقـة المجـاز بأصـل اللغـة المتواضـع عليهـا ، فلـم لمجاز أنه يعمل، ويتضح من تعريف المرتضى هذا  )٥())التبع لألصل 
  .، بل جعل المجاز تابعاً لألصل بغض النظر عن كنه تلك التبعية) الحقيقة(يحده بعدوٍل أو انتقاٍل عن األصل 

مــرتبط باالســتعمال تسلســل تــاريخي ،  إلــىوبــين الشــريف المرتضــى أن وجــود المجــازات مــن حيــث الكــم خاضــع   
إن ضــروب المجــازات : (( منيــة متالحقــة ، فالمجــازات لــم تســتعمل دفعــة واحــدة ، يقــول المرتضــى ز  اللغــوي فــي مراحــل

القوم ضربة واحدة ، بل في زمان بعد زمان ، ولـم يخـرج مـن اسـتعمل ذلـك مـا لـم الموجودات اآلن في اللغة لم يستعملها 
  .)٦()) عن قانون اللغة يكن بعينه مستعمًال 

ات الموجـودة فـي اللغـة اآلن ، ليسـت هـي الكميـة نفسـها الموجـودة فـي زمـن سـابق ، وهذا يعني أن كمية المجاز   
كلمـــا مـــر الزمـــان علـــى لغـــة مـــا ، زادت مجازاتهـــا ، أي أن   -المرتضـــىعلـــى تقريـــر  –بـــل أكثـــر بكثيـــر ، وهـــذا يعنـــي أيضـــاً 

وهـذا ملحـظ دقيـق . للغـة بمعـزل عـن قـانون ا –كمـا أشـار المرتضـى   –رد مع عمر اللغات ، وذلك ال يكـون المجازات تطّ 
أن اللغة كالكائن الحي تنمو وتتوسع مع مرور الـزمن ، وهـذا عـين مـا تـراه الدراسـات اللغويـة  إلىمن المرتضى وإشارة ذكية 

فـي هـو المقـوم التعبيـري الحقيقـي الـذي يبـث الحيـاة (( وبذلك يكون المجاز بحسب هـذا المفهـوم .  )٧(الحديثة في اللغة

                                                 
  .١: نوح  )١(
 .٢٢٧ -٢٢٦/ ٢: الشافي  )٢(
 .٦٠: الشعر كيف نفهمه ، اليزابيث درو  )٣(
 .٢٣٧/ ٢: األمالي  )٤(
 . ٢٨٦/ ٢) : الحدود والحقائق( شريف المرتضى رسائل ال )٥(
 .١٥/ ١:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٦(
 .٥: رمضان عبد التواب . التطور اللغوي ، د: ينظر  )٧(
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ذروة التســامي  إلــىتصــل اللغــة كيمــا تغيــرات ال حــدود لهــا   إلــىة امتداديــة بــين تركيباتهــا التــي تخضــع اللغــة مــن خــالل حركــ
  .)١(.))األدبي

: بالبحث في أصل المجـاز وماهيتـه ، هنـاك اهتمـام آخـر مـن نـوع آخـر حظـي بـه المجـاز ،هـو ومع هذا االهتمام   
، بالغـة ، للعبـارات والنصـوص فيزيـدها قيمـاً تعبيريـة قة يضـيف للمجاز ، إذ أن استعمال المجاز بدل الحقيالقيمة التعبيرية 

عليـــه النقـــاد وهـــذا التمـــايز فـــي اســـتعمال الحقيقـــة والمجـــاز ، يكـــاد يتفـــق ... ، وقـــوة ، وفوائـــد معنويـــة وفصـــاحة، وجمـــاًال 
  .على حٍد سواء والبالغيون،واللغويون 

ذاتــه بكــالم  –ســبحانه  –كوصــفه يم ،  ويوضــح الشــريف الرضــي ســبب وجــود بعــض المجــازات فــي القــرآن الكــر   
َعـُد فـي . ..ألنه سبحانه ال يأتي بالكالم المستعار والمجـاز عليـه : (( مستعار غير حقيقي فيقول  ولكـن ألن ذلـك اللفـظ أبـْ

َهــُر فــي الفصــاحة مطلعــاً   لــم يــأِت بالمجــاز فــي –ســبحانه  –أنّــه  إلــىير الشــريف الرضــي شــإذن ي. )٢())البالغــة منـــزعاً ، وأبـْ
فـي أن اسـتعمال المجـاز يكـون بعـد أن يعجـز المـرء  همبعضـالقرآن الكريم ، ألنه َعَجَز عـن أن يعبّـر بالحقيقـة ، كمـا يعتقـد 

، وفـي هـذه المجـاز  إلـىبـالقول مـن الحقيقـة وغايات تعبيرية ودالليـة ، جنحـت  يعأن هناك دوابأن يستعمل الحقيقة ، بل 
ذا كـان هـذا االسـتعمال اإليجـابي للمجـاز فـي القـرآن الكـريم باعتبـاره ميـزة مـن وإ.ال يكون المجاز عجز بـل إعجـاز  الحال

المجـازات ، لعجـزهم عـن  إلـىميزات الفصاحة والبالغـة فيـه ، فـإن الشـريف الرضـي ال يعـدم أن يعـدل النـاس عـن الحقـائق 
إنما يستعير أغالق الكـالم  –ثر في األك –والواحد منا : (( بالحقيقة ، لضيق طرق القول ومسالكه ، يقول الرضي التعبير 

السـعة ، وأعنّـة الكـالم ربمـا  إلـىعليـه فخـالف ألن طُـُرق القـول ربمـا ضـاق بعضـها  ؛المجـازات  إلـى، ويـَْعِدل عـن الحقـائق 
  .)٣())المطاوعة  إلىفعدل استعصى بعضها على فكره 

م مشـــتمل علـــى ضـــروب مـــن يـــر مجـــازات القـــرآن اهتمـــام الشـــريف الرضـــي ، فيشـــدد علـــى أّن القـــرآن الكـــريثوت  
ــارة منقوصــة ،  المجــازات واالســتعارات ، وأن اســتعمال الحقيقــة فــي بعــض مواقــع المجــاز فــي القــرآن ، يجعــل بالغــة العب

قاصـــرة ، فيختـــّل موضـــع األلفـــاظ ويضـــطرب تركيبهـــا ، وأن القـــرآن اســـتعمل المجـــازات لتأثيرهـــا الحســـن فـــي وفصـــاحتها 
واالسـتعارات ، ولـم الناس لشبهها بأساليب لغـتهم التـي حـوت مثـل تلـك المجـازات  تجري مجرى ما يألفهالسامعين وألنها 
ما يشتمل عليه القرآن من عجائب االستعارات ، وغرائب المجازات ، التي : (( ئق فقط ، يقول الرضي تقتصر على الحقا

وقعـت مسـتعارة ، لـو أوقعـت فـي موقعهـا التي  ]اللفظة[ن الحقائق معرضاً ، وأنقع للعّلة معنًى ، ولفظاً ، وإّن  هي أحسن م
لـم يـورد ألفـاظ المجـازات  –سـبحانه  –م يإذ كـان الحكـ. لفظة الحقيقة ؛ لكان موضعها نابياً بهـا ، ونصـابها قلقـاً بمرّكبهـا 

  .)٤())بيناطَ خَ مُ لضيق العبارة عليه ، ولكن ألنها أجلى في أسماع السامعين ، وأشبه بلغة ال
ع أخيه الرضـي ، فـي وجـود المجـازات فـي القـرآن ، وفـي القيمـة التعبيريـة لهـا ، ويؤكـد ويتفق الشريف المرتضى م  

إّن (( :المرتضى أن كل كالم خال من بعض األساليب الفنّية والبالغية ومنها المجاز ، يخرج عن البالغة ، وذلـك إذ يقـول 
.. يختصــر حتــى يفّســر ، ولــو بســط لكــان طــويًال والمجــاز ، وُيْحــَذُف بعضــه وإن كــان ُمــراداً ، و الكــالم قــد تدخلــه الحقيقــة 

وفــي هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا تظهــر فصــاحته ، وتـَْقــوى ؛ وكــلُّ كــالم خــال ِمــْن مجــاٍز وحــذٍف واختصــار واقتصــاٍر بـَُعــَد عــن 
 االسـتعارات والمجـازات هـي التـي جعلـت كـالم، أي أن هـذه األسـاليب وبضـمنها )٥())الفصاحة ، وَخرج عن قانون البالغة

                                                 
 .١٣٣: علي حاتم الحسن . التفكير الداللي عند المعتزلة ، د )١(
 .٣٢٦: تلخيص البيان  )٢(
 )).َملي(( لنص بعض الفراغات مألناها من الطبعة األخرى للتلخيص بتصحيح ، وقد ترك المحقق في هذا ا٣٢٦: نفسه  )٣(
 .١)) : مكي(( تلخيص البيان  )٤(
 .٣٠٠/ ٢: األمالي  )٥(
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، ، وما كانت البالغة والفصاحة تتوافر في النصوص لو جرى الكالم كله على الحقيقـةالعرب يعتلي قمم البالغة والفصاحة 
ولهـذا الحـال  . وكـالم العـرب َوْحـٌي وإشـارات واسـتعارات ومجـازات (( منهما ، يقـول المرتضـى ) بّرياً ( و ) بعيداً (بل يكون 

، وَجرى كلُّـه علـى الحقيقـة كـان بعيـداً مـن  االستعارةلَفصاحة ، فإّن الكالم متى خال من كان كالُمهم في المرتبة العليا من ا
  .)١())من البالغة بّرياً و الفصاحة ، 
أمــا القــرآن الكــريم فــإن قانونــه العــام فيمــا يخــص مســألة الحقيقــة والمجــاز ، هــو أن يحمــل علــى الحقيقــة دون   

وفـي هـذا تراجـع للمجـاز أمـام .)٢())ى الحقيقة أولى من حملـه علـى المجـازوحمل القرآن عل: (( المجاز ، يقول المرتضى 
الحقيقـــة ، فتوصـــف الحقيقـــة بأنهـــا حالـــة عامـــة فـــي القـــرآن ، ويُوصـــف المجـــاز بأنـــه حالـــة خاصـــة ، ولـــذلك يقـــوم الرضـــي 

عـم إال فيمـا يجانـب المجـاز أو التأويـل بصـورة أ إلـىوالمرتضى بحمل آيات القرآن الكريم على الحقيقـة ، وال يعـدالن بهـا 
ذلـك  يدخلـه المجـاز ، ويؤكـد المرتضـى ال ـأمـا دليـل العقـل نفسـه فـ.عقيدة أو منهج التزما بـه ، أو مـا ينـافي الـدليل العقلـي

ِدلّـُة ال يجـوز واأل: (( وقولـه . )٣())أدلـة العقـل التـي ال يـدخلها االحتمـال وال االتسـاع والمجـاز(( : رارًا ، فمـن ذلـك قولـهـم
، وال مــا يخــالف الحقيقــة ؛ وهــي القاضــية علــى الكــالم ، والتــي يجــب بنــاؤه عليهــا ، فــالفروع ، أبــداً تُبنــى علــى  فيهــا مجــاز
علــيهم (إن الداللــة العقليــة التــي قــّدمناها فــي أن األنبيــاء : (( األنبيــاء  وقولــه فــي إحــدى مســائل كتابــه تنـــزيه. )٤())األصــول 
  .)٥())عاصي غير محتملة ، وال يصح دخول المجاز فيهاوالشرك والمال يجوز عليهم الكفر ) السالم

ومن األمثلة التي بين فيها المرتضى أن حمل الكالم على الحقيقة أولى من حمله على المجاز في القرآن الكريم   
ـــوِق َواْألَْعَنـــاقِ {:  تعـــالى، هـــو قولـــه  ه علـــى أعناقهـــا يـــدأنـــه أراد مســـح : قـــال أكثـــرهم : (( ، فقـــال )٦(}َفَطِفـــَق َمْســـحاً بِالسُّ

نــه أراد ضــرب أعناقهــا إ: ه مــن فــرش وثــوب وغيــر ذلــك ، وقــال قــوم وأســواقها ، كمــا يفعــل اإلنســان ذلــك فيمــا يستحســن
وحمـل اآليـة علـى مـا هـو حقيقـة مـن غيـر توسـع وال تجـوز . نـه أراد غسـل سـوقها وأعناقهـا إ: وسوقها بالسيف ، وقال قـوم 

  . )٧())أولى 
قـد أشـبع موضـوع المجـاز تنظيـراً ، فـإن الشـريف الرضـي قـد أشـبعه تطبيقـاً فـي كتابيـة  وإذا كان الشريف المرتضى  

وغيرهـا مـن الفوائـد عنـدما والدالليـة ، والتعبيريـة ،  ،، وبـين الفائـدة الجماليـة) )المجازات النبويـة ((، و ) )تلخيص البيان((
  .يـَُعّبر به عن المعاني

ـَر بالحقيقـة ، ألن ومن ذلـك بيانـه إن التعبيـر بالمجـاز يحقـق م   المبالغـة تعنـي (( بالغـة فـي المعنـى أكثـر ممـا لـو ُعبـِّ
ممــا ينطــوي عليهــا فــي األصــل ، فإنهــا مــن هــذه الناحيــة التركيــب أكثــر  إلــىتكبيــر المعنــى، أي إضــافة دالالت ومعــان أخــر 

  .)٨())أدخل في الفن ؛ ومن هنا تأتي أهميتها والعناية بها 
 تعالىي أفاد فيها المجاز مبالغة في المعنى ، ونّبه على ذلك الشريف الرضي ، قوله فمن آيات القرآن الكريم الت  

َنا ِكَتاٌب يَنِطـُق بِـاْلَحقِّ َوُهـ{:  . م بآلـة ُق ال يُوصـف بـه إال مـن يـتكلـوالنطـ ،اسـتعارةذه ـوهـ: (( ، فقـال )١(}ْم َال يُْظَلُمـونَ ـَوَلَديـْ

                                                 
 .٤/ ١: نفسه  )١(
 .١٨٤: االنتصار  )٢(
 ٣٤٠/ ١: األمالي  )٣(
 .٣٠٠/ ٢: نفسه  )٤(
 .٢٩: تنـزيه األنبياء  )٥(
 .٣٣:ص  )٦(
 .٣٤٠/ ١: األمالي  )٧(
 .١٥٣: الخطاب النقدي عند المعتزلة  )٨(
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ــا الحســن  ا، كمــ بأنــه نــاطقٌ  تعــالىف القــديم ـل يجــوز أن يوصـــهــ: مــن يســأله يجيــب بــذلك  )٢(وســمعت قاضــي القضــاة أب
القــرآن بــالنطق مبالغــة فــي وصــفه  –ســبحانه  –فوصــف . مــا قــّدمُت ذكــره : يوصــف بأنّــه يــتكّلم ؟ فمنــع مــن ذلــك ، وقــال 

  .)٣())ه بإظهار البيان وإعالن البرهان ، وتشبيهاً باللسان الناطق ، في اإلبانة عن ضميره ، والكشف عن مستور 
وهاتـان الصـفتان (( :، الـذي قـال فيـه الشـريف الرضـي )٤(}َسِمُعوا َلَها تـََغيُّظاً َوَزِفيـراً {:  تعالىومن ذلك أيضاً قوله   

والغضــب ال ؛ ألّن الغــيظ مــن أعلــى منــازل الغضــب ، مــن صــفات الحيــوان ، ويخــتص التغــيظ باإلنســان  ]التغــيظ والزفيــر[
، وإنمـا المـراد بهـاتين الصـفتين المبالغـة  ير قد يشترك في الصفة بـه اإلنسـان وغيـر اإلنسـانوالزف يُوصف بحقيقته إال الناس
  .)٥())واالضطرام ، على عادة المغيظ والغضبانفي وصف النار باالهتياج 

يّــة الســتعمال ، بــّين الشــريف الرضــي المزايــا التعبير )٦(}َســنَـْفُرُغ َلُكــْم أَيـَُّهــا الــثـََّقَالنِ {:  تعــالىوفــي كالمــه عــن قولــه   
توافر بالغة األلفاظ ، والداللة بقـوة علـى المعنـى ، والمبالغـة فـي : ، والتي منها ) سنعِمد( بدل الحقيقة ) سنفرغ( المجاز 

أي ســنفعل فعــل مــن : ألنّــه أراد ســنعٍمد ؛ : ، ولــم يقــل ) ســنفرغ لكـم(: إنمــا قــال ســبحانه : (( الوصـف ، وذلــك إذ يقــول 
الشيء ربمـا قصَّـر فيـه لشـغله معـه  إلىعنه ، وألنّه لّما كان الذي يعمد جيع فيه ، وال اشتغال بغيره يتفّرغ للعمل من غير تم
المتوفـَِّر عليه دون غيره ، ُدِلْلنا بذلك على المبالغـة فـي الوعيـد مـن الجهـة التـي هو  –في الغالب  –بغيره ، وكان الفارغ له 

  .)٧())دلِّ الكالم على معنى اإلْيعادهي أعرف عندنا، ليقع الزجر بأبلغ األلفاظ ، وأ
وإذا كان المجاز في القرآن الكريم قد أفاد المبالغة ، فال تعدم فائدته تلك في كالم النبي محمد صـلى اهللا عليـه   

َيا َمْن كانْت ((: وآله وسلم ففي قوله  نـْ ُه َوَسدَ الدُّ نَـْيهِ َهمَّ : (( ك الشريف الرضي ، فقـال بّين ذل)٨())َمُه َجَعَل اهللاُ فَـْقرًا بـَْيَن َعيـْ
قريـب جعـل فقـرًا بـين عينيـه مبالغـة فـي وصـفه بتصـور الفقـر ، فكأنّـه : وقـال عليـه الصـالة والسـالم ... وهذا الكـالم مجـاز 

حاجتــك بــين عينــيَّ ، أي متصــورة لــي وغيــر غائبــة عــن : لقائــل لغيــره إذا أراد هــذا المعنــىكما يقــول امنــه، وغيــر غائــب عنــه،
  .)٩())يبقل

كـان الكـالم بالحقيقـة المعنـى ، فـإذا  والمزايا التي يحققها المجاز في العبارة ، هي زيـادة ومن الفوائد واإلضافات   
داللــة علـى المعنــى وزيـادة فيــه ، ويوضـح ذلــك الشـريف الرضــي فــي  يـدّل علــى المعنـى ، فــإن فـي التعبيــر بـبعض المجــازات

 اسـتعارةوهـذه : (( ، فيقـول )١٠(}َنا َعَلى َأْعُيِنِهْم فَاْسـَتبَـُقوا الصِّـَراَط فَـأَنَّى يـُْبِصـُرونَ َوَلْو َنَشاء َلَطَمسْ {:  تعالىبيانه معنى قوله 
إذهاب نور األبصار حتى يبطل إدراكها ، تشبيهاً بطمس حـروف الكتـاب ، حتـى تشـكل قراءتهـا ، : والمراد بالطمس ههنا 

  .)١١())مع إذهاب أَبصارها وكْسف أَنوارها ؛ ألنّه يدلُّ على َمْحِو آثار عيونهم ،وفيه زيادة معنى

                                                                                                                                                        
 .٦٢: المؤمنون  )١(
 . القاضي عبد الجبار المعتزلي : يعني  )٢(
 .٢٤٢: تلخيص البيان  )٣(
 .١٢: الفرقان  )٤(
 .٢٤٩- ٢٤٨: تلخيص البيان  )٥(
 .٣١: الرحمن  )٦(
 .٣٢٢: تلخيص البيان  )٧(
 .١١٩: المجازات النبوية  )٨(
 .١٢٠ -١١٩: نفسه  )٩(
 .٦٦: يس  )١٠(
 .٢٧٥: تلخيص البيان  )١١(
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  التشبيه : ثانيًا 
والمصـنفون والبالغيـون والنقـاد وغيـرهم فـي موقـع هـذا الفـن مـن علـم البيـان ، وصـلته بالمجـاز ، اختلف العلمـاء   

غيـين ركنـاً وضـعية ، وعـّده كثيـر مـن البال تـهن بحثتـه فيـه ألن داللإال تعده من علـم البيـان و ) هـ٦٢٦ت(فمدرسة السكاكي 
،  أنـه لـيس مجـازاً  إلـىأما كونه مجازاً أو غير مجاز فقد اختلفوا فيه أيضاً ، فذهب بعضهم . أساسياً في بحوث علم البيان 

هم ، ابـن قـيم الجوزيـة مـنأنه مجاز ،  إلىولعّل عبد القاهر الجرجاني ، كان من أوائل الذين صّرحوا بذلك ، وذهب آخرون 
والحـق : (( أن التشـبيه مـن المجـاز ، فقـال  إلىوذهب الدكتور أحمد مطلوب . )١(وابن األثير ،، وابن رشيق ) ـه٧٥١ت(

ألنه يعتمد على عقد الصلة بـين شـيئين أو أشـياء ال يمكـن أن تفسـر علـى الحقيقـة ، ولـو فسـرت كـذلك  ؛أن التشبيه مجاز
 االسـتعارةآخر كما في  إلىالنتقال فيه من معنى ويبدو عدم ا. ألصبح كذباً ، وهو الفن الكثير االستعمال في كالم العرب 

آخــر علــى ســبيل  إلــىأمــر  أو إســنادهــو اســتعمال الكلمــة فــي غيــر مــا وضــعت لــه إخراجــه مــن المجــاز الــذي  إلــىدعــاهم 
بـة المجـاز ، فهـو إن التشـبيه يقـف علـى عت: (( ويدلي الدكتور صالح فضل بدلوه في هذه المسـألة ، فيقـول . )٢())التوسع
 –، إال أن التشــبيه البليــغ  اســتعارةفــي األغلــب األعــم مــن حاالتــه مســتوى الداللــة الحقيقــة فــي العبــارة دون نقــل أو يلتــزم 

عالمـه  إلـى؛ إذ يثبت للموضـوع محمـوًال ال ينتمـي د المجاز بيقع من الوجهة المنطقية داخل مع –الذي تحذف منه األداة 
ي خلـق الصـورة ، كمـا الحـظ ـأكثـر ألـوان التشـبيه فعاليـة فـلـيس ن التشبيه ومع ذلك فإن هذا النوع المجازي م. إال بتأويل 

  .)٣()) من تسميتهم له بالتشبيه البليغ  البالغيون القدماء أنفسهم بالرغم
كـان داخـل فـي المجـاز أو خـارج عنـه ، ال يغيّـر مـن قيمتـه التعبيريـة والجماليـة وعلى أية حال فـإن التشـبيه سـواء أ  

  .)٤())يتفاضل فيه الشعراء وتظهر فيه بالغة البلغاء ، وذلك أنه يكسب الكالم بياناً عجيباً (( باً كان با  فقدشيئاً، 
بـايُن مـن وجـوه فإنمـا يـُْنظـُر تَ شـابه مـن وجـوه ، وتَـ تَ تَـ ألن األشـياء (( وللتشبيه حدوٌد ال يتجاوزها ، بل يقـف عنـدها 

ـــى ـــن  إل ـــبه الوجـــه بالشـــمس والقالتشـــبيه مـــن أي ـــإذا ُيّش ـــوقـــع ، ف ـــه الِعظـــُم ر مـــِر فإنمـــا ُي ـــراُد ب ـــُق ، وال ُي ـــه الضـــياء والرَّْوَن اُد ب
 إلـىبالشـمس  –مـثًال  –الوجـه بأساليب قولهم فهم يذهبون فـي تشـبيه ، ودرايتهم ولخبرة العرب بكالمهم . )٥())واإلْحراقِ 

. ، وغيرهـا د ، واإلحراق م ، والبعـرى تمتلكها الشمس ، كالِعظـواص أخـخ إلىوال يلتفتون أن المراد منه الضياء والرونق ، 
ــ ع بــين األشــياء التــي تكــون بينهــا مشــتركات، وإن لــم تتــوافر تلــك ـالتشــبيه يجــب أن يقــ نون أـولــذلك يؤكــد النقــاد والبالغي

ُعـد ، وال يعـدم أن يكـون بـين المشـبه والمشـبه بـه مفترقـات ، إال أنـه المشتركات فإن التشـبيه يختـّل   ال يـُْنظـر إليهـا علـىويـَبـْ
ــــذوق ، والمواضــــعات ،  ــــتحكم فيهــــا الحــــس وال ــــة ي ــــل هــــذه الحال ــــة ، ومث ــــن المشــــابهة والمماثل أنهــــا هــــي المقصــــودة م

بــين ) التشــبيه(إنمــا يقــع ((،يقــول قدامــة بــن جعفــر أذهــان المتلقين،وتراكمــت فــي عقولهم إلــىوالمســلمات،التي انحــدرت 
إذا كــان األمــر  فشــياء ينفــرد كــل واحــد منهمــا بصــفتها،أي شــيئين بينهمــا اشــتراك فــي معــاٍن تعمهما،ويوصــفان بهــا وافتــراق فــ

حـال  إلـىفيهـا،حتى يـدني بهمـا بـين الشـيئين اشـتراكهما فـي الصـفات أكثـر مـن انفرادهمـا لك فأحسن التشبيه مـا أوقـع ذك
  . )٦())اإلتحاد 

                                                 
 .١٧٢- ١٧٠/ ٢: معجم المصطلحات البالغية : ينظر  )١(
 .١٧٢/ ٢: معجم المصطلحات البالغية  )٢(
 . ٢٨:  ١٩٨٥، سنة  ٨صالح فضل ، بحث في مجلة األقالم ، العدد . بين أدوات الحضارة وأدوات التشبيه ، د )٣(
 .٧٥: النكت في إعجاز القرآن  )٤(
 .٥٧/ ٢: الكامل في اللغة واألدب  )٥(
 .١٢٤: نقد الشعر  )٦(
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ــىير ابــن رشــيق ويشــ ــ إل ـــم بعــض  يجــب أن ال يكــون مــن جميــع الجهــات ، بــل فــيؤكداً أن التشــبيه ـك ، مــثل ذل
المشــبه بــه ، ويناســبه هــو عينــه يعنــي أن يكــون المشــبه ن ذلــك ألالمشــتركة بــين المشــبه والمشــبه بــه ، ال كلهــا ، و الصــفات 

وشــاكله مــن جهــة واحــدة أو جهــات كثيــرة ، ال مــن بمــا يقاربــه صــفة الشــيء : التشــبيه : (( ، يقــول ابــن رشــيق مناســبة كّليــة 
ق الــورد احمــرة أور دوا اإنمــا أر ) ذٌّ كــالورد َخــ: ( ، أال تــرى أن قــولهم لكــان إيــاه يــة جميــع جهاتــه ؛ ألنــه لــو ناســبه مناســبة كلّ 

  .)١())ال ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه  ،وطراوتها
لكثـرة وقوعـه فـي  اعلم أن التشبيه : ((  هقولبانتشار أسلوب التشبيه في كالم العرب فيشير إليه العلوي سعة أما 

مـن األسـباب التـي أعطـت  اذولعـّل هـ)٢())ع أهل البالغة في طرقه يكاد أن تكون كيفيـة وقوعـه غيـر منحصـرةالكالم ، وتوسُّ 
فـي  أن تشعب الطرق واتساعها وتنوعها ، تجعل المبـدع حـراً  ذللتشبيه مكانة رفيعة بين أساليب التعبير ، وفنون البالغة ، إ

  .غ تشبيهاتهصو ما يانتقاء الطريقة أو األسلوب أو الوجه المالئم عند
، يقــول ، إذ أن لبنــاء التشــبيه ومكوناتــه أثــراً فــي ذلــك  انتشــارهوال يغفــل لمــا للمقومــات الذاتيــة مــن أثــر كبيــر فــي 

بــه هــذا األســلوب  فعناصــره األربعــة إن لعناصــر التشــبيه دوراً هامــاً فــي االنتشــار الــذي حظــي ((  :توفيــق الزيــدي  ذاألســتا
البـاث شبه والمشبه به عنصرين أساسيين ال يمكن حذفهما دليل على وضوح البنـاء لـدى ولعل اعتبار كل من الم. واضحة 

وهذا يستجيب ألدبية المنطـوق مـن جهـة أن البـاث تسـهل . وهو ما يضمن للتشبيه بعده اإلبالغي الالزم . والمستقبل معاً 
ة ووجـــه اناصـــر ثانويـــة تتمثـــل فـــي األدفيمـــا بينهمـــا مـــن ع إبداعـــهالخلـــق انطالقـــاً مـــن عنصـــرين ثـــابتين يتجلـــى عليـــه عمليـــة 

  .)٣())الشبه
. على البحث فيـه وقد اهتم النقاد والبالغيون بأسلوب التشبيه ، ويظهر ذلك جلياً في اشتمال أغلب مصنفاتهم 

كــان مــن أول المباحــث التــي تبلــورت فــي الفتــرات األولــى مــن تــاريخ البالغــة العربيــة ، (( ونتيجــة لهــذا االهتمــام بالتشــبيه 
ولـيس ذلـك بقليـل علـى عنصـٍر أصـيل مـن عناصـر . )٤())هميته عندهم اعتبروه مقياساً من مقاييس اختيار الشـعر وحفظـهوأل

  .)٥(البناء الفني ، ومعّبر حي عن تجربة المبدع الشعورية ، وأداة قيمة من أدوات التوصيل
، اهتمامـاً كبيـرًا بأسـلوب التشـبيه  قـد اهتمـا –كغيـرهم مـن النقـاد والبالغيـين   –وكان الشريفان الرضي والمرتضـى 

  .، وتناواله بالتحليل والشرح واالستقصاء ه مساحة متميزة من صفحات مؤلفاتهاوأعطيا
، )) المجـــازات النبويـــة((و )) تلخـــيص البيـــان(( : أمـــا الشـــريف الرضـــي فقـــد اهـــتم اهتمامـــاً كبيـــراً بـــه فـــي كتابيـــه 

د صلى اهللا عليه وآله وسلم مجاميع كثيرة من التشـبيهات ، ونـّوه بهـا ، فاستخرج من آي القرآن الكريم وأقوال النبي محم
عنـده  –الواضـح فـي تحديـد مصـطلح التشـبيه وبّين بالغتها ، وفصاحتها ، وجمالها وفائدتها ، على الـرغم مـن االضـطراب 

، إذ  اغـة ، وتمرسـه فيهـبتقـدم الرضـي فـي فنـون البال -كما توضح فيما سـبق  –إال أّن ذلك ال يقدح . فضًال عن أنواعه  –
  .تستقر بعد  مال –ومنها التشبيه  –في عصره أّن مصطلحاتها 

إّن دخـول كـاف التشـبيه : (( الخاصة بموضوع التشبيه ، مثل رأيـه الـذي يقـول فيـه وللشريف الرضي بعض اآلراء 
ذفت أداة يجعـل التشـبيه الـذي ُحـ، فانّـه الفـن وهذا من آرائـه الخاصـة  فـي هـذا . )٦())في الكالم يخرجه من باب المجاز 

                                                 
 .٢٨٦/ ١: العمدة  )١(
 .١٦٥: الطراز )٢(
 .١٢٠: مفهوم األدبية في التراث النقدي ، توفيق الزيدي  )٣(
 .٣٢٥: التفكير البالغي  )٤(
 .٣٤: ماهر حسن فهمي . قضايا في األدب والنقد ، د: ينظر  )٥(
 .٣٠٥: ، وينظر  ٢٨٢: النبوية المجازات  )٦(
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، أمــا إذا دخلــت فيــه أداة التشــبيه ، جعلــه تشــبيهاً ،  االســتعارةمجــازاً ، أو يطلــق عليــه اســم ) التشــبيه البليــغ(التشــبيه منــه 
ألَحـٍد  ، َولَـيسَ َتْمَلئُـوه  مْ َطفُّ الّصاِع لَـ مَ و آدَ نُ م بَـ ّلكُ كُ ) : (( ص(شريف الرضي لرأيه هذا بعّدة أمثلة ، كقول النبي ويمثل ال

أنتم بنو آدم َكَطفِّ الصاع خرج الكـالم عـن : ولو قال عليه الصالة والسالم : (( ، فيقول )١())على أحٍد َفْضٌل إال بالتقوى
الُمـِتّم ِل مـفـإنَّ السـاعَة كالحاِ : (( ، وقولـه )٣())َخَرْجـُت حـيَن بـَـَزَغ القمـُر كأنَـه ِفْلـُق ِجْفنـة: (( ، وقولـه )٢())أن يكون مسـتعاراً 

ل مـوالقمـر ِفلـُق جفنـة ، والسـاعة حا: ولـو قـال : (( ، فيقـول )٤())اراً َهـنَـ  وْ ًال أَ يْ هـا لَـالدِ وِ بِ  مْ ى تـَْفَجـؤهُ تَـا مَ َهـلُ هْ التي ال يَـدِرى أَ 
ــؤمِ المُ : (( وقولــه )٥())االســتعارةمــتّم ، كــان الكــالم مــن حيــز  ــنْـ البُـ كَ   ونَ ُن : ولــو قــال : (( ، فيقــول )٦())يشــدُّ بعضــه بعضــاً  انِ َي

: (( فيقـول )٨())ي َأراُهـْم َيرفَـُعـوَن أيـِديـَُهْم كأنهـا َأذنـاُب َخْيـٍل ُشـُمٍس ا لِـَمـ: (( ، وقولـه )٧())البنيان ، لكـان مـن قبيـل المجـاز
  .)٩())ولو قال أيديهم أذناب خيل ُشُمس لكان الكالم مستعاراً 

 إلــىأو عدمــه ، أو إخراجــه مــن دائــرة التشــبيه  الفيصــل فــي تــوافر التشــبيه –عنــد الرضــي  –واعتبــار أداة التشــبيه 
ألنهـا تؤكـد معنـى التمـايز بـين طرفـي  ؛هي التي تكسب التشبيه كمالـهاألداة في التشبيه (( المجاز ، ال يأتي من فراغ إذ أّن 

 إلــىابه ، رغــم كونهمــا متشــابهين ، وتحــافظ علــى عالقــة المقارنــة التــي ال تتجــاوز حــّد ذكــر أوجــه االشــتراك والتشــالتشــبيه 
ويبــّين الــدكتور حمــادي . )١٠())فــي أن هــذا هــو ذاك التطــابق أو التوحــد ، بــل أن هــذه األداة هــي التــي توقــع الشــك دائمــاً 

ن التشــبيه ، إ: (( إخــراج التشــبيه مــن دائــرة المجــاز ، فيقــول  إلــىمود األســباب التــي دعــت بعــض النقــاد والبالغيــين صــ
، كطريقـــة فـــي أداء المعنـــى ، نســـبة عاليـــة مـــن الوضـــوح ، ألنّـــه ال يـــداخل بـــين ، يضـــمن القتضـــائه بقـــاء الطـــرفين متميـــزين 

الفاصــلة بينهــا ، وهــذا يعنــي أنــه يــربط عالقــات بــين مواضــعة وأخــرى ألســباب ال يستعصــي المواضــعات ، ويحتــرم الحــدود 
سياق مغـاير كمـا هـو الشـأن  فيوهذا يعني أنه ال يدخل تشويقاً في معنى السياق الوارد فيه ، بإقحام عنصر دال . إدراكها 

مـن صـنوف المجـاز ألنـه ال مثًال ، وعلى هذا األساس يمكن أن نفّسر موقف البالغيين الـذين رفضـوا اعتبـاره  االستعارةفي 
  .)١١())شيء في حدود شيءوال َيدخل يتضمن تجاوزاً في دالالت الكلمات 

نهجاً معيناً ، بـل كـان يتناولـه بحسـب مـا يقتضـيه أو مف الرضي في تناوله للتشبيه لم يسلك طريقاً محددًا يوالشر 
التطبيـق العملـي فـي  إلـىعادتـه ك، وهـو يجـنح   اً أو شـعري اً أو نبويـ اً النص الذي اشتمل عليـه ، سـواء أكـان ذلـك الـنص قرآنيـ

  .استنباطه من تلك النصوص ، مبيناً منـزلته وقيمته وفائدته للمعنى 

                                                 
 .٢٨١:  نفسه )١(
 .٢٨٢: نفسه )٢(
 .٢٨٢: نفسه )٣(
 .٢٨٢: نفسه )٤(
 .٢٨٢: المجازات النبوية  )٥(
 . ٢٨٢: نفسه )٦(
 .٢٨٢: نفسه )٧(
 .٢٨٢: نفسه )٨(
 .٣٠٥-  ٣٠٤: ، وينظر . ٢٨٣: نفسه )٩(
 .٣٢٠:  ألفت محمد كمال. نظرية الشعر عند الفالسفة المسلمين ، د )١٠(
 .٥٣٦: التفكير البالغي  )١١(



 المبحث الثاني/ الفصل األول  

 ٩

كمـا فـي التشـبيه الـذي تضـمنه .)١(خفية دون شرح لـه أو تعيـين ألركانـه التشبيه إشارة إلى -أحيانا-ويشير الرضي
،والمراد بهــا أن هــذه اآليــات جمــاع الكتــاب اســتعارةوهــذه :((،فقــال)٢(}ِمْنــُه آيَــاٌت مُّْحَكَمــاٌت ُهــنَّ أُمُّ اْلِكَتــابِ {:تعــالىقولــه 

  .)٣())ولد آثار أمه ويفزع إليها في مهّمهاب يتبعها ويتعلق بها كما يتبع الوكأن سائر الكت.وأصله،فهي بمنـزلة األم
المجـاز  إلـىمثلمـا ينظـر التشبيه  إلىبين التشبيه والمجاز فينظر  -في بعض األحيان –وال يفرق الشريف الرضي 

وقـد تنـاول الشـريف الرضـي التشـبيه . )٤(ثـم يـذكر حقيقتـه أو أصـله ، أو مـا ُأريـد لـه ، كمـا فـي المجـازالتشبيه  إلى، فيشير 
ا ِحـْرٌز وبُُطونُهـا  َهـظُُهورُ : (( منها قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فـي الخيـل . الطريقة في غير نص من النصوص بهذه 
زٌ  وإنمـا أراد عليـه . ز ـالمجاز ألن بطون الخيل على الحقيقة ليست بكنـ فوهذا القول خارج على طري: (( ، فقال )٥())َكنـْ

ع ســتيدا مــا تنمــى مــن أمــوالهم ، وتحســن معــه أحــوالهم ، فهــم با)٦(ا مــن األفــالءعليــه الصــالة والســالم أن أصــحابها ينتجونهــ
كنــزه ،   إلـىظهره كما يكون الكانز عنـد الرجـوع )٧(ه َدَعميالفحولة كمن كنـز كنـزًا إذا أراده وجده ، وإذا لجأ إل فطنبطونها 

وضـح مـن أن نوضـحه ، والمـراد أنهـا منجـاة وظهرهـا ِحـْرز أ:  وقولـه عليـه الصـالة والسـالم . ده ، والتعويل على ما تحت يـ
 )٩())اتَِّبُعـوني َتُكونُـوا بيوتــاً : (( ومنهـا قولـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ألصـحابه .)٨())هـاربمعاطـب ، ملجـأة عنـد الممـن ال
إنما أراد أنكـم ه الصالة والسالم لم يرد بيوت الَشْعر وبيوت الَمَدر على الحقيقة ،و وهذا القول مجاز ، ألنه علي: (( فقال 

َمـن فـوقكم ، وهـذا  إلـى، أي شعوباً تقف نسـبة أوالدكـم عنـدكم ، وال تتجـاوز تكونوَن لعلّو أقدراك ، واشتهار أخبارك بيوتاً 
أميـر المـؤمنين علـّي عليـه  إلـىال يكون إال لنباهة األب األدنى واستغنائه بالنباهة عن األب األعلى ، كما يقـال لمـن ينسـب 

َعـَدِوّي : ُعَمـرّي ، وال يقـال : ر مـ، وكما يقال لمـن كـان مـن ولـد عهاشمّي أو َمَناِفّي : ، ويستغنى أن يقال  علويّ : السالم 
ويكــون التشــبيه بهــا صــحيحاً والئقــاً ، ة هــي المقصــودة مــن التشــبيه يــالحقيق) البيــوت(وإذا كــان باإلمكــان أن تكــون . )١٠())

هنــا ) البيــوت(وأغــزر معنــى ، وهــو أن  آخــَر للتشــبيه يكــون أكثــر جمــاالً فــإن الشــريف الرضــي يتعــدى ذلــك باســتنباطه وجهــاً 
  .، وهو يكشف هنا عن حس مرهف ، وقابلية كبيرة في االستنباط الشعوب أو القبائل : تعني 

ال َتســّبوا اإلبــَل فإنَّهــا  : ((قولــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  –التشــبيه  أيضــاً فيــه فــي اســتنباطوقــد أبــدع  –ومنهــا 
وهذا القول مجاز ، ألن اإلبَل على الحقيقة ليست بَرقوء الدم ، وإنمـا المـراد أنهـا إذا أعطيـت : (( ، فقال )١١())مِ وء الدَّ َرقُ 

ــالِعْرق  فشــبه عليــه الصــالة والســالم. والثــارات المطلوبــة ة لــفــي الــديات كانــت ســبباً النقطــاع الــدماء المطلو  تلــك الحــال ب
  .)١٣())أا ترك كبح واستشرى ، وإذا عوِلج انقطع َوَرقَ ، والدم السائل الذي إذ)١٢(العاند

                                                 
 .٨٦: الشريف الرضي بالغياً :  ينظر )١(
 .٧: آل عمران  )٢(
  .١٢٢: تلخيص البيان  )٣(
 .٨٧ -٨٦: الشريف الرضي بالغياً : ينظر  )٤(
 .١٩: المجازات النبوية  )٥(
 .المهر إذا ُفِطَم من الرضاع أو بلغ السنة : كسمو : الفلو  )٦(
 .قّواه  :دعمه  )٧(
 .١٩: المجازات النبوية  )٨(
 .٢١٤: نفسه  )٩(
 .٢١٥- ٢١٤: نفسه  )١٠(
 .٣٣٧: المجازات النبوية  )١١(
 .السائل الذي ال ينقطع دمه: العرق العاند  )١٢(
 .٣٣٧: المجازات النبوية  )١٣(
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ه والمشــبه بــه مــن ، وذُكــر فيــه المشــبَ التشــبيه البليــغ ، الــذي حــذفت منــه األداة  –كثيــراً   –ويعــدُّ الشــريف الرضــي 
ـَعاُر ، والنَّـ: (( فـي كـالم لألنصـار المجاز كما في قول النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ،  ـُتُم الشِّ ثَارُ  اسُ أَنـْ : ، فقـال )١())الـدِّ

أراد أنكـم أقـرب النـاس منـي ، وأشـّدهم اشـتماًال علـّي ، فـأنتم لـي كالشـعار وهـو وهذا مجاز ، ألنه عليه الصالة والسـالم ((
فـالن مـن بطانـة : الثوب الذي يلي بدن اإلنسان ، والناس الدثار ، ألنهم أبعد مني وأنـتم بيـنهم وبينـي ، ومثـل ذلـك قـولهم 

  . )٢())البدن إلى بالثوب التي تلي الجسد ، وتكون أقر ها ببطانة ياية عن القرب منه ، واالختصاص به تشبفالن ، كن
التشبيه المرسـل ، الـذي ذكـرت فيـه األداة وحـذف فيـه وجـه الشـبه ، مـن المجـاز ، كمـا فـي قولـه  -أيضاً  –ويعدُّ 

ألنـه  ؛وهـذا مجـاز : (( ، فقـال )٣())اً َضـها بـَعْ ُضـعْ َيْحِطـُم بَـ  ُم كأنَّهـا َسـرابٌ نعرض للنـاس َجهـت: (( م لصلى اهللا عليه وآله وس
  .)٤())أي يـَُهدُّه وَيهيضه: عليه الصالة والسالم أراد شّدة احتدامها والتفاف ِضرامها ، فكأن بعضها َيْحِطم بعضاً 

  
كمـــــــــا فـــــــــي قـــــــــول النبـــــــــي صـــــــــلى اهللا   اســـــــــتعارةالتشـــــــــبيه البليـــــــــغ  -أحيانـــــــــاً  –ويجعـــــــــل الشـــــــــريف الرضـــــــــي 

ـــــــــه ـــــــــه وســـــــــلم  علي ـــــــــأُمِّ : (( وآل ـــــــــَرأُ فيهـــــــــا ب ـــــــــالٍة ال يـُْق ـــــــــاب فَـ  كـــــــــلُّ َص ـــــــــالكت ـــــــــَداجٌ  يَ ْه ـــــــــال )٥())ِخ وهـــــــــذه : (( ، فق
ناقصــــــــة ) بــــــــأم الكتــــــــاب(عليــــــــه الصــــــــالة والســــــــالم جعــــــــل الصــــــــالة التــــــــي ال يقــــــــرأ فيهــــــــا عجيبــــــــة ، ألنــــــــه  اســــــــتعارة

  .)٦())بمنزلة الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلقة أو ناقص المّدة
  

ـــــد أحـــــس وال جـــــرم أ ـــــاد   –ن الشـــــريف الرضـــــي ق ـــــن النق ـــــره م ـــــين كغي ـــــة ألســـــلوب  –والبالغي بالقيمـــــة الجمالي
ــــراً مــــالتشــــبيه ــــارات  ا،لذلك فقــــد كــــان كثي ــــذكر عب ــــل ي ــــل ، وأوقــــع تشــــبيه (( : مث ــــك أحســــن تمثي ــــك (( ، و)٧())وذل وذل
ذلـــــك مـــــن (( ، و)٩())مـــــن التشـــــبيه العجيـــــب والتمثيـــــل المصـــــيب فهـــــذا (( و ، )٨())تشـــــبيه ، وأوضـــــح تمثيـــــل  أحســـــن

هــــــذا مــــــن أحســــــن التمثــــــيالت ، (( و )١١())ن التشــــــبيه واقــــــع موقعــــــهإ(( و ، )١٠())أحســــــن التشــــــبيه ، وأوقــــــع التمثيــــــل
  .)١٢())وأوقع التشبيهات

  
اً جمالية ومعنويـة ، إذ أّن التي تضمنت قيمالتشبيهات وأخذ الشريف الرضي على عاتقه رفع الشبهات عن بعض 

شـبهات صـحيحة تفبين الشريف الرضـي أن هـذه المالئمة ،غير  وأعلى أنها غير صحيحة  معينة تشبيهات إلىنظر  همبعض

                                                 
 .٤١: نفسه  )١(
 .٤٢ -٤١:نفسه  )٢(
 .١٠٣: نفسه  )٣(
 .١٠٣: نفسه  )٤(
 .١١٢-١١١: وية المجازات النب )٥(
 .١١٢: نفسه  )٦(
 .٦٨: تلخيص البيان  )٧(
 .٢٩٠:نفسه  )٨(
 .٢٩٨:نفسه  )٩(
 .٩٩: المجازات النبوية  )١٠(
 .١٨٦:نفسه  )١١(
 .٢٦١: نفسه  )١٢(
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 ١

هـذا الخطـأ والتـوهم  إلـىالمخطئـون ، ومـا جـّرهم في البالغة والفصاحة والجمال ، وان منتقديها هم  بل هي الغايةومالئمة 
  .ق وأساليب العرب في فن القول ائإال جهلهم بطر 

  
ع عنهـا الشــريف الرضـي الشــبهات ، هـو تشــبيه الفـرس بــالبحر ، الـوارد فــي قـول النبــي ـن التشــبيهات التـي رفـــــوم 
عن ـوهـذا مجـاز ، وربمـا طـ: (( ، فقـال )١()) إنّـه لََبْحـرٌ : (( رس الـذي جـاء سـابقاً ـف الفــليه وآله وسلم فـي وصــصلى اهللا ع

ــ: ول ـذا القــول بــأن يقـــي هـــرب فـــكــالم العــ  حبعــُض الجهــال بمنــادي ري الفــرس ـالة والســالم ســرعة جـــه عليــه الصـــكيــف شّب
إنمــا شــبه عليــه الصــالة والســالم : (( نه فقــال ـوأجــاب الرضــي عــ، )٢())ال يجــري ، وقــائم ال يســري؟بحر راكــد ـبــالبحر ، والــ

  إنه لواسع الُحضر َوَوَساع : قولون ــاتساعه في الجري باتساع ماء البحر ، أال تراهم ي
  
  

والبحر فـي كـالم العـرب الشـيء الواسـع ، ومـن هنـاك سـموا البلـدة المتسـعة األقطـار بحـراً ، . نى يريدون هذا المع)٣(الخطو
ويقــال للفــرس . إن جريــه غزيــر ال ينفــد ، كمــا أن مــاء البحــر كثيــر ال يـَْنضــُب وقــد يجــوز أن يكــون المــراد بتشــبيهه بــالبحر 

  ]الرجز: [ وعلى هذا قول الشاعر . بحٌر ، وفَـْيٌض، وَسَكٌب : الكثير الجري 
  

  في الُبُحوِر َتْغَرُق الُبُحورُ وَ 
  

قيـــل أراد الخيـــل الســـابقة التـــي تســـبقها خيـــل أســـبق منها،فقـــد بـــان أن التشـــبيه واقـــع موقعـــه،وأن الطـــاعن فيـــه لـــم يفهـــم 
  .)٤())غرضه

  : ويتضح أن الشريف الرضي قد استعان بعّدة أشياء للتدليل على صحة التشبيه ومالئمته هي 
  

  .قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلميق والوافي لمعنى التحليل الدق -١
 .اإلفادة من مأثور القول العربي النثري والشعري -٢

 . اإلفادة من علمه في اللغة  -٣

 .االستعانة بشاهد من الشعر العربي ، تضمن التشبيه ذاته  -٤

 
جماليـــــة التـــــي بعـــــض القـــــيم الوفـــــي أثنـــــاء تقصـــــيه للتشـــــبيهات فـــــي النصـــــوص النبويـــــة يبـــــين الشـــــريف الرضـــــي   

فحـــــين يتنـــــاغم المجيـــــب . واالنســـــجام بـــــين الســـــائل والمجيـــــب  اشـــــتملت عليهـــــا، والســـــيما ذلـــــك التعـــــاطي والتفاعـــــل
مـــــن جـــــنس الســـــؤال ، يشـــــكالن مجتمَعـــــين نصـــــاً جمـــــيًال مـــــؤثراً ، متالحمـــــاً ، والســـــيما إذا كـــــان الجـــــواب مـــــع الســـــائل 

وجـــود مســــتوى ذوقــــي عــــال بــــين : مــــات ، مــــن أهمهــــا ذلـــك يكــــون لــــوال أن تتــــوافر عـــّدة مقو وعلـــى طريقتــــه ، ومــــا كــــان 
الرضــــي فـــــي ومــــن ذلــــك مــــا بينــــه الشــــريف . قــــيم الجمــــال والقــــوة فـــــي الكــــالم  ، وموهبــــة وافــــرة فــــي تحســــسّ النــــاس

                                                 
 .١٨٦:  نفسه )١(
 .١٨٦: نفسه  )٢(
 .بمعنى واسع: العدو ، ووساع : الحضر  )٣(
ُر  ٨/ ١: ا في الحيوان ، وصدر البيت كم ١٨٦: المجازات النبوية  )٤(  .ولم ينسبه إلى أحد. ُربَّ َكِبْيٍر َهاَجُه َصِغيـْ
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 ٢

ـــه وســـلم  وقـــد أورد فـــي شـــرحه )١())اإليمـــان قَـْيـــُد الَفتِـــك: (( شـــرحه للتشـــبيه البليـــغ فـــي قـــول النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وآل
 دُ مـــا فعـــل ِشـــَرا: ((  إســـالمهات بـــن ُجبَـْيـــر األنصـــاري وكـــان خليعـــاً قبـــل وَّ لخـــ عليـــه وآلـــه وســـلم ســـؤال النبـــي صـــلى اهللا

  )).قَـيََّدُه اإلسالم يا َرسول اهللا: ((  هقولبورّد خّوات على ذلك ))  بَعِيِرَك يا خّواتُ 
 

ــــك    ــــي ذل ــــال الشــــريف الرضــــي ف ــــف شــــبّ : (( فق ــــرى كي ــــان خأال ت ــــي ريع ــــه الصــــالة والســــالم ف العتــــه ، هه علي
وكيــــف أجــــاب هــــذا اإلنســــان عــــن كــــالم . وعنفــــوان نزاقتــــه ، بــــالبعير الشــــارد الــــذي قــــد فــــارق َمَراحــــه ، أو تبــــع ارتياحــــه 

ــــه الصــــالة والســــالم بمــــا ــــي علي ــــى نهجــــه فقــــال النب ــــه الصــــالة : هو مــــن جنســــِه ، ومــــاٍض عل ــــه علي قَـيَّــــَدُه اإلســــالم ، ألن
هــــو مــــا َردَُّه مــــن ذلــــك الِشــــراد ، وَعكَســــه عــــن تلــــك الحــــال بمنـــــزلة  والســــالم لمــــا جعلــــه بمنـــــزلة البعيــــر الشــــارد ، جعــــل

  .)٢())القْيِد والِعقال
    
، أمـا الشــريف المرتضـى فقــد تنـاول أســلوب التشـبيه تنــاوًال اتسـم بطــابع التحليـل والتعليــل لمـا أثــر مـن هــذا الفــن   

أن تشــبيه الشــيء بغيــره ال  (( –البالغيــين و كغيــره مــن النقــاد   –فالشــريف المرتضــى يــرى . مقــررات هامــة فيــه  إلــىوانتهــى 
وهذه نظرة موضوعية ومنطقية لهذا األسلوب وبنائه الفني ، إذ أن مشـابهة الشـيء . )٣())يجب أن يكون من جميع الوجوه 

للشــيء بجميــع الوجــوه تجعلــه هــو نفســه أو نســخة منــه ، وإنمــا يكــون التشــبيه مــن وجــوه قــد اشــترك فيهــا كــل مــن المشــبه 
شـبه يشـابه ذلـك أو طائر من الطيـور ، ال يعنـي هـذا أن المُ لو ُشبِّه رجٌل بحيواٍن من الحيوانات  هه ، وهذا يعني أنوالمشبه ب

ألن بعـض الحيوانـات والطيـور تحمـل  ؛الحيوان أو الطائر من كـل الوجـوه ، َولَـْو ُقِصـَد ذلـك لكـان هـذا التشـبيه هجـواً وذمـاً 
وانيــة ، وقلــة العقــل ، وغيرهــا ، وإنمــا المقصــود مــن التشــبيه بهــا هــو صــفاتها صــفة الحيصــفاٍت غيــر مقبولــة مــن اإلنســان ك

مثـل هـذه التشـبيهات  إلـىوينظـر الشـريف المرتضـى . المحمودة دون المذمومة منها ، وهذا ما تواضح عليه الذوق العربي 
رب وســارت عليــه شــعراؤهم ، بــأن المقصــود منهــا األشــياء المحمــودة والصــفات المميــزة ، دون غيرهــا ، وهــذا مــا ألفتــه العــ

وقد ُتشبِّه العرُب الشيء بغيره في بعض وجوهه ، فيشبِّهوَن المرأة بالظبيِة والبقرة ، ونحن نعلـم أن فـي : (( يقول المرتضى 
دون صـفة، ومـن وجـه دون صـفة فات مـا ال يستحسـن أن يكـون فـي النسـاء، وإنمـا وقـع التشـبيه فـي باء والبقـر مـن الصِّـظال

  . )٤())وجه
ولــم تشــبه العــرب المــرأة بالظبيــة ، والبقــرة ، إال لوجــود مقاربــة أو مشــابهة أو دنــو فــي المعنــى، بــين المــرأة وبــين   

الحسـن، واألنوثـة، وأنهـا  وااللتفـاتالظبية والبقرة، تجعل التشبيه يتضـمن أكثـر المشـتركات وأفضـلها كالجمـال، والرشـاقة، 
  : لى هذه الحال فإنه يكتسب قيمتين ولود، وغيرها من الصفات، وإذا كان التشبيه ع

  . معيارية ، وهي الصحة في التشبيه : األولى 
  . جمالية ، وهي إن التشبيه الئق : الثانية 

إن الشيء إنما يشبه الشيء إذا قاربـه أو دنـا مـن معنـاه فـإذا أشـبهه فـي أكثـر أحوالـه فقـد : ((وهذا ما يقرره المرتضى بقوله 
  .)٥())صح التشبيه والق به

                                                 
 .٣٥٦: نفسه  )١(
 .٣٥٧:نفسه  )٢(
 . ٢٢١/ ٢: األمالي  )٣(
 .  ٢٦/  ١: نفسه  )٤(
 .  ٩٥/  ٢: نفسه   )٥(
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 ٣

الحد  الذي يُعتقـد  إلىويؤكد الشريف المرتضى أن من شأن العرب ، وطريقتهم في الكالم أن يبالغوا في التشبيه   
أيضـاً إذا أرادوا المبالغـة التامـة ] العـرب[ومـن شـانهم : ((الغاية في المدح والوصـف ، يقـول المرتضـى  إلىأنهم وصلوا فيه 

ر بوسـط الزنبـور بمـدار حلقـة الخـاتم، ْصـ، ويشـبهون الخَ لّ يب وبالّدْعص وبالتأن يستعملوا مثل هذا، فيشبهون الكفل بالكث
   )١())ويعدون هذا غاية المدح وأحسن الوصف

العــرب فيــه، وبالتحديــد فــي بعــض أســاليب يضــاح اتــه فــي التشــبيه، إلقرر وال يفــوت المرتضــى اإلفــادة مــن بعــض م  
، لذلك فهـو يكشـف )٢())غيره ال يجب أن يكون من جميع الوجوهأن تشبيه الشيء ب: ((المبالغة فيه، ومن هذه المقررات 

مة، ما لو ُأِخذ التشبيه على حقيقتـه، ولـيس علـى أنهـم يطلبـون فيـه المبالغـة ذمو يكشف عن الصورة القبيحة والمشوهة والم
ناه واسـتهجنا ثيـب العظـيم السـتبعدكلو رأينا من خصره مقدار وسـط الزنبـور، وكفلـه كالأنا ونحن نعلم : ((فيقول . الشديدة

  . )٣())صورته لنكارتها وقبحها
لهم ، لـذلك ال يـذهب المتلقـي و ناس، ومركوزة في عقالوهذه الصور المبالغ فيها بالتشبيه، هي صور مألوفة لدى   

كفلـه  (وال عنـدما ُيسـمع أن المـراد بـه ذلـك الحجـم الصـغير والـدقيق جـدًا، إلـى) وسط كخصر الزنبـور(سمع، يمنهم عندما 
مبالغة في التشـبيه ألن العـرب والشـعراء أن ذلك وإنما يفهم  أّن المراد به ذلك الحجم الكبير والعظيم جداً  إلى )بكالكثي

تحمـــل علـــى ظواهرهـــا تحديـــداً وتحقيقـــاً، بـــل يفهـــم منهـــا الغايـــة لقـــاً، ال نصـــنعًة وتأبألفـــاظ المبالغـــة (( مـــنهم خاصـــة أتـــت 
تلــك التشــبيهات، ويبــين بولــذلك يوضــح المرتضــى المقصــود . )٤())لــكالمحمــودة، والنهايــة المستحســنة، ويتــرك مــا وراء ذ

خصــرها كخصــر الزنبــور إنــه فــي غايــة الدقــة المستحســنة فــي البشــر، ومــن : فإننــا نفهــم مــن قــولهم : ((الغايــة منهــا، فيقــول 
إذن أن الغايـة مـن . )٥())أنه في نهاية الوثارة المحمودة المطلوبة، ال أنه كالتل علـى التحقيـق: لها كالكثيب أي فك: قولهم 

أقصـاه المحمـود، وهـذا بطبيعـة الحـال يضـفي علـى  إلـىمن مثل هـذا التشـبيه والمبالغـة فيـه، هـي مـن أجـل إيصـال الوصـف 
  . النص جمالية في التعبير

وتمثل هذه المقررات واآلراء النقدية أمام عين المرتضى عندما يتعرض لنقد بعـض النصـوص الشـعرية، ولـذلك لـم   
  ] الكامل : [ ري، كما خطأه اآلمدي في قوله يخطأ البحت
ْنَذَن ُذبُّ َع داُء َي رَّ ِحَب ال ا ُس  ٌب َكَم

  

َبلِ    اِع الُمْس ْرٌف َكالقِن ْرٍف َوُع  )٦(ُع
  

وهذا خطأ في الوصف؛ ألّن ذنـب الفـرس إذا مـسَّ األرض كـان عيبـاً فكيـف إذا : (( إذ قال اآلمدي في قول البحتري هذا 
  ]الطويل : [ وح من األذناب ما قرب من األرض ولم يمّسها، كما قال امرؤ القيس وإنما الممد! َسَحَبه

  )٧())بَِضاٍق فَُوْيَق األْرِض لَْيَس بأْعزِل            
المبالغــة فــي وصــفه بــالطول ) ذنــب كمــا ســحب الــرداء: (وإنمــا أراد البحتــري بقولــه : ((وتعقبــه المرتضــى، فقــال   

، ولـيس ذلـك ببعيـد أو دخيـل أو منـافي ألسـاليب العـرب ألّن )٨())وكـاد يمـّس األرضوالسبوغ وأنه قد قارب أن ينسـحب، 

                                                 
 .  ٩٦/  ٢: نفسه   )١(
 .  ٢٢١/  ٢: نفسه   )٢(
 .  ٩٦/  ٢:  نفسه  )٣(
 .  ٩٦/  ٢:  األمالي  )٤(
 .  ٩٦/  ٢:  نفسه  )٥(
  .  ١٧٤٦/  ٣: البيت في ديوانه   )٦(
 َوَأْنَت ِإَذا اْسَتْدبـَْرَته َسدَّ فـَْرَجهُ : ، وصدره ٢٣:، والبيت في ديوانه ٣٣٩: الموازنة : ، وينظر  ٩٤/  ٢: األمالي   )٧(
 .  ٩٦/  ٢: نفسه   )٨(
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 ٤

قـد قتــل : قــد كـان يسـتحقه، وقــرب مـن القـرب الشــديد فيقولـون الـذي مـن شـأن العــرب أن تجـري علـى الشــيء الوصـف ((
لمبالغـــة وإفـــادة المقاربـــة ه عقلـــه، وأزال تمييـــزه وأخـــرج نفســـه، وكـــل ذلـــك لـــم يقـــع، وإنمـــا أرادوا افالنـــاً هـــوى فالنـــة، ودلَّـــ

أنه في غايـة الطـول الممـدوح، ) كما سحب الرداء: (ال ننكر أن يريد البحتري بقوله : ((وعلى هذه الحال  )١())والمشارفة
ــه ينجــر علــى األرض  ــوألجــل تأكيــد المرتضــى صــحة . )٢())الحقيقــة] علــى[الممــدوح، ال أن ــين الســبيل الــذي رأي ه هــذا، ب
العـادة الجاريـة  إلـىووكلنا في تلخيص معناه وتفصـيله (:  يقولفي تحليل هذا التشبيه،  اتخذه، واألساس الذي اعتمد عليه

   )٣())لنظرائه من الشعراء في استعمال مثل هذا اللفظ الذي استعمله
مجموعة من األبيات الشعرية التي تضـمنت تشـبيهات لـو نُظـر إليهـا علـى )) أماليه((وساق الشريف المرتضى في   

لغاية في القبح، ولكنهـا إذا أخـذت علـى أنهـا مبالغـة فـي الوصـف، فإنهـا تكـون مقبولـة وحسـنة، ومـن هـذه الحقيقة لكانت ا
  ] الكامل: [األبيات قول الشاعر 

ا َرَواِد ْي َفُتْثقِلَُھ افُ َتْمِش  َھ
  

ْي    ا َتْمِش َم ىَفَكأَنَّ فِ  إل  )٤(َخْل
  

  ] مجزوء الخفيف: [وقول المؤمل 
يْ  تِ لَ حبَّ ْن َرأى ِمث  َم

دْ  ْدخُ َت مَّ َت ْوَم ُث  لُ الَي
  

َدا بهُ ْشتُ    ْدَر إِْذ َب  الَب
لُ  َدا ُخ ا َغ  أَْرَداَفَھ

  ج

ُحِمل علـى ظـاهره، وحقيقتـه لكـان الموصـوُف بـه فـي نهايـة القـبح؛ لو وهذا كالٌم : وعلق المرتضى على هذه األبيات، فقال
  ] الكامل: [اح ر بن النطّ كْ وقول بَ . خلف، ومن يدُخل َكْفُله بعده ال يكون مستحسناً  إلىألّن َمْن يمشي 

ْعَرَھا اٍم َش ْن قَِي َحُب ِم اُء َتْس  َفْرَع
ِرٌق اٌر ُمْش ِه َنَھ ا فِْي َھ  َفَكأَنَّ

  

َحمُ    لٌ أَْس َو َجْث ِه َوْھ ُب فِْي  َوَتِغْي
مُ  ا ُمْظلِ لٌ َعلَْيھ ُه لَْي  َوَكأَنَّ

  

وإن   –ع قيامهــا، ونحـن نعلــم أن طــول الشــعر فوصـف شــعرها بأنــه ينسـحب مــ: وعلـق المرتضــى علــى هـذين البيتــين، فقــال 
) كمـا سـحب الـرداء(مـا أراده البحتـري بقولـه ) تسحب شـعرها: (هذا الحد، وإنما أراد بقوله  إلىفليس  –كان مستحسناً 

  . )٥(من المبالغة في الوصف بالطول المحمود دون المذموم
 –اختلفــت طريقــة التنــاول  نْ إو  –تنــاوًال واســعاً أمــا إذا تعــاورت الشــعراء صــورة مــا مــن صــور التشــبيه، وتناولوهــا   

وباتت هذه الصورة من التشبيه تتصف بنوع من الثبات النسبي، فإن خرقها وكسرها، يجعل مـن التشـبيه تشـبيهاً غريبـاً، ألن 
وا مــا أذواق النـاس قــد ألفـت هــذه الصـورة القديمــة مــن التشـبيه، وباتــت مركـوزة فــي أذهــانهم، وأصـبح مــن الصـعوبة أن يتقبلــ

وتشــبيه الشــعر الــذي : (( يخــالف أو يفــارق هــذه الصــورة، ولمثــل هــذا يشــير المرتضــى فــي قولــه عــن أحــد هــذه التشــبيهات 
ابيض بعضه وباقيه أسود بالغراب األبقـع مـن غريـب التشـبيه؛ ألن الشـعراء قـد شـّبهت الشـباب بـالغراب والغـداف وأكثـرت 

ال يخضـع  –بحسـه النقـدي المرهـف  –إال أن المرتضـى . )٦())األبقـع من ذلك، ومـا ورد تشـبيه الشـيب الممتـزج بـالغراب
أن من : لسلطان هذه الصورة من التشبيه التي تأصلت في عقول الناس، فيحاول أن يتحرر منها، ويتحرر منها فعًال، ليقرر 

فـي ) غريـب(حميـل كلمـة تشبيه الشعر الذي ابيض بعضه وباقيه أسود بالغراب األبقع على أنه تشـبيه غريـب مـع ت إلىينظر 
الصــورة مــن التشــبيه اســتغراب مــع تحميــل كلمــة  ههــذا المقــام معنــى عــدم الجــودة، فإنــه قــد يكــون مخطئــاً؛ ألن فــي هــذ

                                                 
 .  ٩٦/  ٢:  نفسه  )١(
 .  ٩٦/  ٢: نفسه   )٢(
 .  ٩٦/  ٢: نفسه   )٣(
  . . لم أجد له نسبة   )٤(
 .  ٩٧ – ٩٦/  ٢: األمالي : ينظر   )٥(
 .  ٧٦ – ٧٥: الشهاب   )٦(
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: نه وصفها بعدم التداول واالبتذال، أي انها صـورة مبتكـرة مـن التشـبيه، يقـول المرتضـى أمعنى الجودة، بقرينة ) استغراب(
هـو كـذلك، : قلنـا. والغـداف، قـبح هـذا التشـبيه، تشـبيه المخـتلط بـالغراب األبقـع شباب بـالغرابا الإذا شّبهو : فإن قيل ((

وإذا علمــا أن البيــت الشــعري الــذي  )٢(.))مبتــذل )١(]وغيــر[متــداول  رإال أن هــذا ال يــدفع اســتغراب هــذا التشــبيه وأنــه غيــ
  ] الكامل  ): [نفسه(الذي وردت فيه هذه الصورة الجديدة من التشبيه، هو بيت المرتضى 

اِرقِي َداِف َمف ْن ُغ َراً ِم ُت َقْس ْض  ُعوَّ
  

عِ    الُغَراِب األْبَق ُة بِ َي الغبِْيَن  )٣(َوْھ
  

  ). ناقداً (ومرة أخرى بكونه ) شاعراً (يتبين أن الشريف المرتضى قد كسر تلك الصورة القديمة من التشبيه مرتين مرة بكونه
اً أو مستغرباً يعني عند المرتضى أنه جيد مبتكـر، ولـذلك يصـف أحـد أن التشبيه إذا كان غريب إلىوتجدر اإلشارة   

، وهـو تشـبيه الطيـف بـاللفظ الخـالي مـن )٤())وهـذا هـو التشـبيه الغريـب: ((تشبيهاته التي تضـمنها أحـد أبيـات شـعره بقولـه 
  ] مجزوء الرمل : [ المعنى في قوله 

ظٍ  ُف َكلَْف ْي ا الطَّ م  إنَّ
  

ى   ِه َمْعَن اِرٍغ َمافِْي  )٥(َف
  

قــد  –فــي بعــض األحيــان  –التشــبيه غيــر المعلــل؛ ألن تعليــل التشــبيه  –أحيانــاً  –ويستحســن الشــريف المرتضــى   
أجـود ، يتضـح  –فـي مثـل هـذه الحـال  –أن يذكر أشياًء غير محمودة، ولذلك فهو يـرى أن تـرك التعليـل  إلىالشاعر  يجرّ 

  ] الطويل : [ قول البحتري  إلىذلك عند تعرضه 
َدتْ  َدُھْم َب ِه إنَّ َحْم ي لَْونِ ْفَرةٌ فِ  ُص

  

ْت َنوَ    َفرَّ ا اْص رَّ م دُّ َن ال ي اِم ِه ف ِحْي
دِ   )٦(العْق

  

  : أما تشبيهه صفرة اللون بصفرة الدر فهو تشبيه مليح موافق لغرضه، إال أنه أخطأ في قوله : (( إذ قال 
َدُھْم...............   إنَّ َحْم

  

تْ    رَّ ما اْصَفرَّ  ِحْيِه في الِعْقدِ اَنَو ِمَن الدُّ
  

  )٧())ألن ذلك ليس بمحمود بل مذموم؛ ولو شبَّه وترك التعليل لكان أجود
أن بعض التشـبيهات، قـد تفيـد وجوهـاً عـدة مـن المعـاني واألوصـاف، وبـذلك  –أيضاً  –ويرى الشريف المرتضى   

تسـاقط الرطـب (بــ ) ُحْسـن الحـديث(في تشـبيه  يحقق التشبيه تكثيفاً في الداللة، فيحمل على غير معنى من المعاني، كما
  ] الكامل : [ في قول أبي دهبل ) الجني

َن ال يَّ ِم ِب الَجنِ َط اقُِط الرُّ  َكَتَس
  

ْزَرا   َراً َوال َن اِء ال َنْث  )٨(أَْفَن
  

وهذا في وصف حسن الحديث وأنه متوسط في القلة والكثرة،  الزم للقصد كانتشـار الرطـب مـن األفنـاء، : (( إذ قال فيه 
ويشبه أن يكون أراد أيضاً مع ذلك وصفه بالحالوة والغضاضة لتشبيهه له بالرطب، ثم إنه َغٌض غير مكرر وال معاد؛ لقولـه 

ة، ثـــم احباالقتصـــاد فـــي القلـــة والكثـــرة، ثـــم وصـــفه بـــالحالوة، ثـــم الفصـــالوصـــف : فتجتمـــع لـــه أغـــراض) الرطـــب الجنـــي: (
  . ر عدة دالالت، وأفاد أكثر من معنى، ويالحظ من تحليل المرتضى هذا، أن هذا التشبيه قد وفّ  )٩())الغضاضة

                                                 
 . زيادة أضفناها القتضاء السياق   )١(
 .  ٧٦: الشهاب   )٢(
  . ٢٢٢/ ٢: البيت في ديوانه  )٣(
 .  ١٤٣: طيف الخيال   )٤(
 .  ٣٠٣/  ٣: البيت في ديوانه   )٥(
  .٧٥٧/ ٢: البيت في ديوانه  )٦(
 .  ٤٣/  ٢: األمالي   )٧(
 .  ١١٠: البيت في ديوانه   )٨(
 .  ٥٢١/  ١: األمالي   )٩(
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 التشــبيه بنظــرة كميــة، فيبــين أن التشــبيهات التــي تضــمنها إلــى –فــي بعــض األحيــان  –وينظــر الشــريف المرتضــى   
تشـبيه سـتة أشـياء  إلـىالشعر العربي، أكثر ما تكون بتشبيه شيء بشيء واحد، أو تشبيه شـيئين بشـيئين، وهكـذا متسلسـًال 

تأملُت ما اشتملت عليه تشـبيهات الشـعراء، فوجـدت أكثـر مـا شـبهوا فيـه الشـيء بالشـيء : ((بستة أشياء، وذلك إذ يقول 
تشبيه ثالثة بثالثة، وأربعة بأربعة، وهو قليل، ولم أجد من تجاوز هـذا  إلىك الواحد، أو الشيئين بالشيئين؛ وقد تجاوزوا ذل

ويتضـح مـن كـالم المرتضـى أنـه قـد . )١())ت بي ألبن المعتز، فإنها تضمنت تشبيه ستة أشياء بستة أشياءالقدر إال قطعة مرّ 
ــدقيق للنصــوص الشــعرية، وهــذا االقــد بنــى حكمــه الكمــي هــذا فــي التشــبيهات علــى  ــيِّ ســتقراء ال ــه بـَ تأملــت مــا : (( ن قول

قيمـة جماليـة ((وأنه كان يرى أن تعدد التشـبيه فـي البيـت الواحـد أو البيتـين يـدل علـى )). اشتملت عليه تشبيهات الشعراء
  من ناحية،

: ذلك بقوله عن تشبيه ستة أشـياء بسـتة أشـياء  إلىد ألمح المرتضى ـ، وق)٢())ويدل على المهارة والبراعة من ناحية أخرى 
  )). بي ألبن المعتز تْ ولم أجد من تجاوز هذا القدر إال قطعة مرّ (( : 

  ] الكامل: [احد بالواحد، قول عنترة ويأتي المرتضى بأمثلة كثيرة عن التشبيه المتعدد، فمنها في تشبيه الو   
ِه ِه بِِذَراِع كُّ ِذَراِع اً َيُح  َھِزَج

  

َذمِ    اِد األْج ن ى الزَّ بَّ َعلَ ْدَح الُمك  )٣(َق
  

  ] الطويل : [ نها في تشبيه شيئين بشيئين، قول امرئ القيس وم
 ً ا اً َويابَِس ِر َرْطب ْي ْوَب الطَّ أَنَّ قُلُ  ك

  

ُف دَ لَ   اُب والَحَش ا الُعنَّ ى َوْكِرَھ
الِ   )٤(يالَب

  

  ] الكامل : [ ومنها في تشبيه ثالثة بثالثة، قول ماني الموسوس 
ي ْعَرَھا لُِتظلَّنِ َدائَِر َش َرْت َغ  َنَث

أنَّنيفَ  ا َوَك ُه َوَكأََنھ  َكأََن
  

قِ    مَّ اِة الرُّ َن الُوش وِن ِم ْوَف الُعُي  َخ
ٍل ُمطْ  َت لَْي ا َتْح ْبَحاِن َباَت  قِ بُِص

  

  ] الطويل : [ ومنها في تشبيه أربعة بأربعة، قول امرئ القيس 
ٍة اَقا َنَعام يٍ َوَس الَ َظْب ُه أَْيَط  لَ

  

ُب َتْتفُ   ْرَحاٍن وَتْقِرْي اُء ِس  )٥(لِ َوإِرخ
  

  ] البسيط: [ومنها في تشبيه خمسة بخمسة، قول الوأواء الدمشقي 
ْن َن ْؤاً ِم َبلَْت لُْؤلُ َقْترَوأَْس  ِجٍس َوَس

  ج

تْ    الََبردِ  َوْرَداً َوَعظَّ اِب بِ ى الُعنَّ َعلَ
)٦( 

  

  ] المجتث : [  )٧(ومنها في تشبيه ستة بستة، قول ابن المعتز
ُن لٌ َوُغْص ْدٌر ولَي  َب

ٌر وَ   َوْرٌد َوُدرَّ َخْم
  

دُّ    ْعٌر َوَق ٌه َوَش  َوْج
دُّ  ٌر َوَخ ٌق َوَثْغ  )٨(ِرْي

  

بعــض الشــعراء، فشــبهوا ســبعة أشــياء بســبعة أشــياء، وثمانيــة  -فيمــا بعــد  –ويبــدو أن تعــدد التشــبيهات اســتهوت   
  .)١(أشياء بثمانية أشياء، وعشرة أشياء بعشرة أشياء

                                                 
 .  ٢٤/  ٢:  نفسه )١(
 .  ١٦٧: الخطاب النقدي عند المعتزلة   )٢(
  .  ١٣: البيت في ديوانه   )٣(
 .  ٣٨: البيت في ديوانه   )٤(
 .  ٢١: البيت في ديوانه   )٥(
 )) . وأْسَبلتْ (( بدل )) وَأْمطرتْ : ((، وفيه  ٨٤: البيت في ديوانه   )٦(
 . لم أجدهما في ديوانه   )٧(
 .  ١٣٠ – ١٢٤/  ٢ينظر األمالي   )٨(
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    االستعارة :ثالثًا 
إذ  . حد أهم أساليب التعبيـر عـن المعـاني، وأكثرهـا مثـاراً للجـدلأ؛ ألنها االستعارةغيون العرب باهتم النقاد والبال  
حية،  استعارةبعيدة أو مبتذلة أو غير صحيحة، وفي المقابل كثيراً ما يرفع من الشعر  استعارةما يحط من الشعر  اً كان كثير 

قــال  االســتعارةوفــي هــذا النــوع الثــاني مــن . مــن التعبيــر بالحقيقــة أو بليغــة، أو جميلــة وقعــت موقعهــا وكــان التعبيــر بهــا أبلــغ
بليغـة فهـي جمـٌع بـين شـيئين بمعنـى مشـترك بينهمـا يكسـب بيـان أحـدهما بـاآلخر كالتشـبيه، إال أنـه  استعارةوكل : ((الرماني

كــان تقــوم مقامــه   الحقيقــة، وذلــك أنــه لــو هحســنة فهــي توجــب بالغــة بيــان ال تنــوب منابــ اســتعارةوكــل ... بنقــل الكلمــة 
ــه،ولم تجــز  ،ودورها ســتعارةولــم تغــب أيضــاً عــن القاضــي الجرجــاني تلــك األهميــة لال.)٢())االســتعارةالحقيقــة، كــان أولــى ب

تـزيين اللفـظ  إلـىفهي أحد أعمدة الكالم وعليها المعول فـي التوسـع والتصـرف،وبها يتوصـل  االستعارةفأما :((،فقاليالبيان
  . )٣())وتحسين النظم والنثر

، إال أنه ينبه على أن تلك الفوائد ال توجـد فـي  االستعارةوسطر أبو هالل العسكري الفوائد المترتبة عن استعمال   
نقـل العبـارة مـن موضـع اسـتعمالها فـي  االسـتعارة:((من االستعارات وإنما توجد في المصـيبة منهـا حسـب، قـال استعارةكل 

يكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه،أو تأكيده والمبالغـة فيـه،أو اإلشـارة غيره لغرض،وذلك الغرض إما أن  إلىأصل اللغة 
  . )٤())المصيبة االستعارةإليه بالقليل من اللفظ،أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه،وهذه األوصاف موجودة في 

مـل، وهـو هنـا فـي تـزيين الكـالم وتحسـينه، وجعلـه أج ، أن يكون لها أثـراالستعارةويعد ابن رشيق أن من مميزات   
ــه يشــترط أن تكــون  : قــد وقعــت موقعهــا، وذلــك إذ قــال االســتعارةيتفــق مــع القاضــي الجرجــاني فــي كالمــه الســابق، إال أن

ى الشعر أعجب منها، وهـي مـن محاسـن الكـالم، إذا وقعـت لَ أفضل المجاز، وأول أبواب البديع، وليس في حِ  االستعارة((
  . )٥())موقعها، ونزلت موضعها

أهمية كبيرة، وأصبحت عند ناقد كعبد القاهر الجرجاني ثاني ثالثة قد  االستعارةسباب وغيرها اكتسبت ولهذه األ  
إن الفضل يجب والتقديم إما لمعنى غريب يسبق إليه الشاعر فيسـتخرجه، أو : ((تجعل من الشعر مقدماً على غيره، فقال 

  . )٦())بعيدة يفطن لها، أو لطريقة في النظم يخترعها استعارة
ألن تــأثر المبــدع وانشــغاله بفكــرة مــا يجعلــه ال يريــد وال يرتضــي التعبيــر عنهــا ؛ تعبيــٌر عــن فكــرة عميقــة  االســتعارةو 

لة، وبـــين العبـــارة التـــي غال يكـــون هنـــاك انســـجام وتوافـــق بـــين الفكـــرة الشـــا –فـــي هـــذه الحـــال  –ببســـاطة وســـطحية، ألّن 
تضــفي : ((وفــي ذلــك يقــول ميشــال لورغــون  االســتعارةفنــون، ومنهــا تترجمهــا، وإنمــا يعبــر عنهــا بعمــق عــن طريــق فــن مــن ال

والشيء الـذي يكـون مصـدر . االستعارات حيوية أكثر على عباراتنا، وعندما نتأثر عميقاً بفكرة، فنادراً ما نعبر عنها ببساطة
فينـا، نكـون لجأنـا بصـورة طبيعيـة  لفظ أسماء هذه الصور التي تؤثرار الثانوية التي ترافقه، عندما نانشغالنا نتصوره مع األفك

  )٧())الصور البالغية، ومن هنا قدرتنا أن نجعل الغير يحس ما نحسه بالذات إلى
                                                                                                                                                        

دين فـي علـم المعـاني والبيـان، جـالل الٍـ، وشـرح عقـود الجمـان  ١٢١: حسن التوسل إلـى صـناعة الترسـل، شـهاب الـدين الحلبـي : ينظر   )١(
 .  ٤٦/  ٧: ، ونهاية األرب في فنون األدب، النويري  ٨٧: سيوطي ال

 .  ٧٩: النكت في إعجاز القرآن   )٢(
 .  ٤٢٨: الوساطة   )٣(
 .  ٢٧٤: كتاب الصناعتين    )٤(
 .  ٢٦٨/  ١: العمدة   )٥(
 .  ٢٢١: الرسالة الشافية، عبد القاهر الجرجاني   )٦(
 .  ١٣٦: يشال لورغون االستعارة والمجاز المرسل ، م  )٧(
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: ألن  ؛أسلوباً عفوياً أو عشـوائياً أو لـيس لـه صـلة بـذات المبـدع االستعارةوعلى هذا التصور، ال يمكن أن تكون   
ذ أن الشـاعر الحقيقـي هـو الـذي إ. )١())هـو قـول يهـين شـاعرية الشـاعرالقول إن الشعراء يختـارون اسـتعاراتهم عشـوائياً، ((

ينتقـي اســتعاراته انتقــاًء، ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك، االســتعارات التــي تضــمنها شــعر أبــي تمــام، فإنهــا قــد تكــون فــي أول 
ا ســـنجد ذلـــك عنـــد كمـــ  –بعيـــدة أو غريبـــة أو مجانبـــة للصـــحة، إال أن التحليـــل الـــدقيق والـــوافي  –عنـــد المتلقـــي  –األمـــر 

جيـــدة، كـــبعض  اســـتعارةيظهـــر صـــحتها وروعتهـــا وجمالهـــا؛ ألن هنـــاك حالـــة يشـــعر فيهـــا المـــرء عنـــد مواجهتـــه  –المرتضـــى 
  . )٢())أن الطريقة الغريبة التي مزجت فيها الكلمات صحيحة في العمق((استعارات ابي تمام هي 

التعبيــري فــي  ى، وبينــا مكانتهــا، وأثرهــالرضــي والمرتضــمــن الفنــون البالغيــة التــي اهــتم بهــا الشــريفان ا االســتعارةو   
  . مراتب التميز إلىوآمنا أنها من األساليب التي ترتقي بها النصوص . النصوص القرآنية والنبوية والشعرية

، وتقصــاها فــي النصــوص المختلفــة، وأذعــن أن هــذا األســلوب مــن فرائــد االســتعارةتكلــم الشــريف الرضــي عــن   
تكـون  االسـتعارةأن  ىيماتها، وكـان الشـريف الرضـي يـر وأخـذ يـدقق فيهـا ، وينظـر فـي تقسـ. هت اعجابـالفنون، ولذلك حـاز 

الظـاهرة، هـي الواضـحة التـي ال  االستعارة، ف)٣())استنباط خبيتها إلىظاهرة تعرف بجليتها وغامضة يضطر : على ضربين ((
فهــي . الغامضــة االسـتعارةأمــا . ت طويـل لفهــم معناهـانظــر دقيـق، ووقــ إلـىه، وال عمــال الفكـر وكــدِّ إ إلـىمعرفتهــا لال يحتـاج 

. عمـال الفكـر، وجهـد مـن قبـل المتلقـي السـتنباط المخبـوء فيهـا مـن معنـىإ إلـىألنهـا تحتـاج  ؛على العكس من ذلك تمامـاً 
 إلـىتقسـيم الرضـي أقـرب ((علـى غيـر تقسـيم الشـريف الرضـي فـإن  االسـتعارةوإذا كان بعـض النقـاد والبالغيـين قـد قسـموا 

ثـر عـن الرضـي أُ ، وهـذا التقسـيم الـذوقي نتيجـة طبيعيـة لمـا )٤())ألصق بالنزعة األدبية وأقوم سبيال هالذوق والوجدان وتحليل
وفكــر نيــر تمتــد أشــعته عبــر اللفــظ المــوحي والتركيــب المعبــر، ليحــيط بــالفكرة  ةعــن روح شــاعر ((مــن أســلوب يصــدر فيــه 

  . )٥())تلقي وفكره ليبثه ذاك المعنىمشاعر الم إلىوالمعنى، ثم يعود فينفذ برقته 
بلفــظ آخــر، إال أنــه يــدل علــى المعنــى نفســه الــذي قصــده فــي  االســتعارةم الشــريف الرضــي وفــي مكــان آخــر قّســ  

مضــة أو الخفيــة االغ االســتعارةويبــدو أن . )٦())جليــة اســتعارةخفيــة، و  اســتعارةوقــد تكــون : ((التقســيم األول، يقــول الرضــي 
وهـو المثـل األعلـى فـي فـن القـول  –ريف الرضي، ولذلك وصف بها بعـض اسـتعارات القـرآن الكـريم هي التي يفضلها الش

ُتُموَهـا ِبَمـا ُكنـُتْم تـَْعَملُـونَ { :  تعـالىالتـي تضـمنها قولـه  االستعارةومنها  –العربي  : ، فقـال  )٧(} َونُـوُدوْا َأن تِْلُكـُم اْلَجنَّـُة ُأورِثـْ
االنسـان مـن ملـك الغيـر بعـد موتـه علـى  إلـىن حقيقـة الميـراث فـي الشـرع هـو مـا انتقـل أوذلـك ... خفيـة  استعارةوهذه ((

  . )٨())جهة االستحقاق
قــد تكــون أبلــغ مــن  األحيــانفــي بعــض  االســتعارةن أ –مــن النقــاد والبالغيــين  هر غيــك  –ويــرى الشــريف الرضــي   

  عثـونَ بْ تُـ وَ  ونَ امُ نَـا تَـ َمـكَ   ونَ وتُـمُ تَ  مْ ُكـإنَّ ) : (( سـلمصـلى اهللا عليـه وآلـه و (ذلك عنـد كالمـه عـن قـول النبـي بح رّ صالحقيقة كما 

                                                 
 .  ٢٨٨: عنف اللغة ، جان جاك لوسركل   )١(
 .  ٣١٠: نفسه   )٢(
 .  ١٨٤: المجازات النبوية   )٣(
 .  ١٧٠: الشريف الرضي ناقدًا   )٤(
 .  ٥٧ – ٥٦: الشريف الرضي بالغياً   )٥(
 .  ٤٤٥:تلخيص البيان   )٦(
  .  ٤٣: األعراف   )٧(
 .  ١٤٥: تلخيص البيان   )٨(
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هنا أبلغ مـن الحقيقـة ألن النـوم أكثـر مـن المـوت، واالسـتيقاظ أكثـر مـن اإلحيـاء  االستعارة((إذ قال ،  )١())ونَ ظُ يقِ تَ سْ ا تَ مَ كَ 
  . )٢())ت والحياةألن اإلنسان الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة مرات وليس كذلك حال المو  ؛بعد الموت
موضــوع علــى مســتعار منــه ومســتعار لــه،  االســتعارةأصــل : (( فقــال  االســتعارةوتكلــم الشــريف الرضــي عــن أصــل   

وهـذا الحكـم .  )٣())وهـذا مطـرد فـي سـائر االسـتعارات. والمستعار له فرع، وهو أضعف. فالمستعار منه أصل، وهو أقوى
ارية قائمة على أصل هو المستعار منه وفرع هو المستعار له، ولكـن يجـب أن العام في االستعارات يعني أن الصورة االستع

، ولمـا كـان األمـر كـذلك، فـإن )الفـرع(أقوى تمكناً في الصـفات المـراد اثباتهـا مـن المسـتعار ) األصل(يكون المستعار منه 
ي نفس المتلقي عن طريق المبالغـة فـي من أهم ما يرمي إليه المتكلم في الصورة االستعارية، هو توكيد المعنى المراد نقله ف

ها عماللفظية أكثر تمكناً في الداللة على الصفة من اللفظة األصلية، واسـت استعارةإثبات تحقق الصفة فيه وذلك عن طريق 
مثـل  حى علـى نحـو المجـاز وان لـم تـدل عليـه حقيقـة لعالقـة تـربط بينهمـا وتصـحـى ذلك المعنــفي التعبير بدلها للداللة عل

أنــه المســتعار منــه كرفي الصــورة االســتعارية اتحــدا حتــى أصــبح المســتعار لــه  ـال، بحيــث تــوحي للمتلقــي أن طـــاالستعمــ هــذا
  . )٤(نفسه

والشريف الرضي في عرضه لالستعارات ال ينسى أن يوازن بينها وبين الحقيقة كما فعل الرماني، وتابعه أبـو هـالل   
نَـا َصـْبراً { تعـالىي قولـه ففـ. )٥(فـي ذلـك أكثـر قالعسكري، إال إنه توفـ فهـذه : ((، يقـول الشـريف الرضـي )٦(}رَبـَّنَـا َأْفـرِْغ َعَليـْ

ألن اإلفـراغ، يفيـد  ؛)أنـزل: (زيـادة فائـدة علـى قولـه ) أفـرغْ (: سـقنا صـبرًا، وفـي قولـه اَأمطرنا صـبرًا، و : كأنهم قالوا   استعارة
وهــذه : ((، يقــول )٨(}َوالرَّاِســُخوَن ِفــي اْلِعْلــِم يـَُقولُــوَن آَمنَّــا بِــهِ { تعــالىوفــي قولــه . )٧())ســعة الشــيء وكثرتــه، وانصــبابه وســعته

َلـــُغ مـــن قولـــه . اســـتعارة : والمـــراد بهـــا المتمكنـــون فـــي العلـــم؛ تشـــبيهاً برســـوخ الشـــيء الثقيـــل فـــي األرض الخوَّانـــة، وهـــو أَبـْ
  .  )٩() ))والثابتون في العلم(

ـــ   االســتعارات التــي تبــرز المعقــوالت فــي صــورة المحسوســات؛ (( وفــي تتبعــه لالســتعارات ينــوه الشــريف الرضــي ب
ــورِِهمْ {:  تعــالىالتــي تضــمنها قولــه  االســتعارة، ومــن ذلــك )١٠())فتجعلهــا ملموســة ومشــاهدةً  ــُذوُه َورَاء ظُُه ، فقــال )١١(}فَـَنَب

الكتـاب المنـزل علـيهم،  أنهم غفلوا عـن ِذْكـره وتشـاغلوا مـن فهمـه، يعنـي: والمراد بها  استعارةوهذه : (( الشريف الرضي 
  . )١٢())فكان كالشيء الملقى خلف ظهر اإلنسان ال يراه فيذكره، وال يلتفت إليه فينظره

                                                 
 .  ٢٧٤: نفسه   )١(
 .  ٢٧٥ – ٢٧٤: نفسه   )٢(
 .  ٣٢٣ – ٣٢٢:  نفسه  )٣(
 .  ٢٢٠: عبد المجيد ناجي . ينظر األسس الفنية ألساليب البالغة العربية ، د  )٤(
 . ٦١ – ٥٩: الشريف الرضي بالغياً : ، وينظر  ٤٨٥ – ٤٨٤: أساليب البيان في القرآن ، جعفر الحسيني : ينظر   )٥(
 .  ٢٥٠: البقرة   )٦(
 .  ١٢٠: تلخيص البيان   )٧(
 .  ٧: آل عمران   )٨(
 .  ١٢٢: تلخيص البيان   )٩(
 .  ٤٨٦ – ٤٨٥: أساليب البيان في القرآن   )١٠(
 .  ١٨٧: آل عمران   )١١(
 .  ١٢٦: تلخيص البيان   )١٢(
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وخالل عرضه لالستعارات في القرآن الكريم، لم يفرق الشريف الرضي بينها وبـين بقيـة أنـواع المجـازات، فـأطلق   
، وجعــل األســلوب الــذي اســتعارةي، وكــذلك عــدَّ مــا هــو كنايــة علــى المجــاز المرســل، والمجــاز العقلــ االســتعارة –أحيانــاً  –

  . )١(االستعارةاجتمع فيه طرفا التشبيه من قبيل 
اسـتنباط فنـون البالغـة مـن النصـوص القرآنيـة والنبويـة والشـعرية،  إلـىحينمـا يجـنح  –كعادته   –والشريف الرضي   

ــفــي  أثرهــا، و ســتعارةفإنــه يبــين القــيم الجماليــة والتعبيريــة لال زات أخــرى علــى العبــارة، تعجــز الحقيقــة عــن اإلتيــان إضــفاء مّي
كثيــرة فــي الــنص ومثــل ذلــك   يفإنهــا تفيــد معــانٍ  –وإن كــان قليــل لفظهــا  – االســتعارةأن  إلــىومــن ذلــك إشــارته . بمثلهــا

َألْرِض َفَكأَنََّمــا قَـَتــَل النَّــاَس َجِميعــاً َوَمــْن أَنَّــُه َمــن قَـَتــَل نـَْفســاً ِبَغْيــِر نـَْفــٍس َأْو َفَســاٍد ِفــي ا{:  تعــالىالتــي تضــمنها قولــه  االســتعارة
ألن إحياء النفس بعـد موتهـا ال  ؛ استعارةوأحياها هنا : ((، فقال فيها الشريف الرضي )٢(}َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاً 

شــرفت علــى المــوت، فجعــل أتنقذها وقــد مــن اســتبقاها وقــد اســتحقت القتــل، واســ: وإنمــا المــراد . تعــالىال يفعلــه إال اهللا 
  . )٣())حياء بعد الموتسبحانه فاعل ذلك بها كمحييها بعد موتها إذ كان االستنقاذ من الموت كاإل

يَمــــاَن ِمــــ الــــذينَ {:  تعــــالىوفــــي كالمــــه عــــن قولــــه    اَر َواْإلِ ــــوَُّؤوا الــــدَّ بَـ ــــْبِلِهمْ ـتـَ ، يؤكــــد الشــــريف الرضــــي أنــــه )٤(}ن قَـ
م فــــي اآليـــة علــــى الحقيقـــة، بــــل يجـــب أن يحمــــل علـــى المجــــاز واالتســـاع، وإذا ُحِمــــَل علــــى ال يمكـــن أن يحمــــل الكـــال

ـــــة فـــــي البالغـــــة  ـــــر وأوفـــــر، فيصـــــبح الكـــــالم غاي ـــــة أكث ـــــة وتعبيري المجـــــاز واالتســـــاع فـــــإن الكـــــالم يكتســـــب قيمـــــاً جمالي
مــــاًال وقــــوة فــــي والفصــــاحة، فضــــًال عــــن أن معنــــاه يــــزداد رونقــــاً، وهــــذا يعنــــي أن اآليــــة قــــد تضــــمنت مــــن خــــالل ذلــــك ج

الـــــدار هـــــو اســـــتيطانها والـــــتمكن فيهـــــا، وال  ؤَ وُّ بَــــــ؛ ألن تَـ اســـــتعارةوهـــــذه : ((يقـــــول الشـــــريف الرضـــــي . األداء والمعنـــــى
فيكـــون المعنـــى أنهـــم . إذن مـــن حملـــه علـــى المجـــاز واالتســـاع يصـــح حمـــل ذلـــك علـــى حقيقتـــه فـــي اإليمـــان، فـــال بـــدَّ 
ا مــــــن صــــــميم البالغــــــة، ولبــــــاب الفصــــــاحة، وقــــــد زاد اللفــــــظ اســــــتقروا فــــــي اإليمــــــان كاســــــتقرارهم فــــــي األوطــــــان وهــــــذ

ــــــى الكــــــالم رونقــــــاً  ــــــا معن ــــــرى كــــــ. المســــــتعار ههن ــــــين قـــــــأال ت ــــــا : ولنا ـم ب ــــــين قولن ــــــوَُّءوا : اســــــتقروا فــــــي اإليمــــــان، وب بَـ تـَ
  . )٥())اإليمان

ـــِذيَن آَمنُــــوْا َأنَّ َلُهــــْم قَــــَدَم ِصــــْدٍق ِعنــــدَ {:  تعــــالىوفــــي كالمــــه عــــن قولــــه    ــــِر الـَّ فيــــد الشــــريف ، ي)٦(}رَبِِّهــــمْ  َوَبشِّ
بليغــــة  اســــتعارةالرضــــي مــــن موهبتــــه فــــي اللغــــة، ومخزونــــه مــــن مــــأثور كــــالم العــــرب، فــــي بيــــان مــــا تضــــمنته اآليــــة مــــن 

الســـــابقة فـــــي اإليمـــــان، والتقـــــدم فـــــي اإلخـــــالص، : ألن المـــــراد بالقـــــدم ههنـــــا  ؛اســـــتعارةوهـــــذه ((: وجميلـــــة، فيقـــــول 
ــــ ــــك بلفــــظ الَق ــــارة عــــن ذل ــــة فــــدَ والعب ــــذلكيْ مِّ ُســــفَ . ي البالغــــة، ألن بالقــــدم يكــــون الســــبق والتقــــدمم غاي وإن  . ت قــــدماً ل

وقــــال . كــــان التــــأخر أيضــــاً يكــــون بهــــا، كمــــا يكــــون التقــــدم بخطوهــــا، فإنمــــا ســــميت بأشــــرف حاالتهــــا وأنبــــه متصــــرفاتها
أمامـــك ليكـــون الشـــيء تقدمـــه : ألن معنـــى القـــدم فـــي العربيـــة  ؛ مهم فـــي اآلخـــرةدَ إيمـــانهم فـــي الـــدنيا هـــو قَـــ: بعضـــهم 

ـــُعـــدًة لـــك، حتـــى تُـ  قـــد : ر القـــدم ههنـــا علـــى طريـــق التمثيـــل والتشـــبيه، كمـــا تقـــول العـــربْكـــذِ : وقـــال بعضـــهم . دم عليـــهْق
  . )٧())وضع فالن رِجله في الباطل

                                                 
 .  ٤٩٠ – ٤٨٧: أساليب البيان في القرآن : ينظر   )١(
 .  ٣٢: المائدة   )٢(
 .  ١٣٢: تلخيص البيان   )٣(
  ٩: الحشر   )٤(
 .  ٣٣٠: تلخيص البيان   )٥(
 .  ٢: يونس   )٦(
 .  ٢٥٣: تلخيص البيان   )٧(
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ـــَماِء َمـــاًء ِبَقـــَدٍر فَأَنَشـــرْ {:  تعـــالىالتـــي تضـــمنها قولـــه  االســـتعارةوفـــي الحـــديث عـــن    نَا بِـــِه َوالـَّــِذي نـَـــزََّل ِمـــَن السَّ
أنـــــه لـــــيس أن اللفـــــظ المســـــتعار أفضـــــل وأفصـــــح مـــــن  إلـــــى، يشـــــير الشـــــريف الرضـــــي )١(}بـَْلـــــَدًة مَّْيتـــــاً َكـــــَذِلَك ُتْخَرُجـــــوَن 

ــــارات ــــاك لفظــــاً مســــتعار حســــب اللفــــظ الحقيقــــي فــــي بعــــض العب ــــل أن هن ــــغ مــــن لفــــظ مســــتعار آخــــر ؛ ، ب اً أفضــــل وأبل
وقـــــد مضـــــى . اســـــتعارةوهـــــذه : (( العبـــــارة، يقـــــول الرضـــــي  د أفـــــاد زيـــــادة معنـــــى فـــــيـألن اللفـــــظ المســـــتعار األفضـــــل قـــــ

إنمــــا يكــــون  االســــتعارةذه ـن نظــــائر هـــــألن مــــا مضــــى مــــ ؛ دال لفظــــة مكــــان لفظــــةـ، إال أن ههنــــا إبــــ)٢(مثلهــــا فيمــــا تقــــدم
ة ـصفـــنشـــار ألن اال ؛ وهـــو أبلـــغ. عد المـــوتـوورد ذلـــك ههنـــا بلفـــظ  االنشـــار بـــ. وتهاـعد مــــبلفـــظ إحيـــاء األرض بـــ دُ رِ يَـــ
ن الحيــــوان بعــــد موتــــه، ومــــا يُعــــاد مــــن النبــــات ـه مــــا يعــــاد مـــــواإلحيــــاء قــــد يشــــترك فيــــعد الموت،ـخــــتص بهــــا اإلعــــادة بــــت

 اهللاُ  رَ َشــــنْ أَ : وال يقــــال . رَ َشــــا البَ َيــــحْ قــــد أَ : كمــــا يقــــال . الشــــجر قــــد أحيــــا اهللاُ : يقــــال . وجفوفــــه)٣(واالشــــجار بعــــد تســــلبه
   .)٤())األموات رَ شَ نْ أَ : كما يقال . النبات اهللاُ 

ــاً مــا أحدثتــه فيهــ   مــن جماليــة فــي  اوتتبــع الشــريف الرضــي االســتعارات التــي تضــمنتها بعــض أبيــات الشــعر ، مبين
  ]  الطويل:[التي تضمنها قول الشاعر االستعارةالتعبير،عندما وقعت موقعها من العبارة،ك

اُظ أخْ  دْ َقلَ  َم األْيق  ىرَ الَك َةَيفِ َعلِ
  

 )٥(اَھالَ حَ تِ واكْ  كٍ َحالِ نْ ا ِمَھجَ جُّ َزتَ   
  

هـا مـن جَ جُّ زَ وقولـه تَـ . وقول الشاعر أخفية الكرى من االستعارات العجيبة ، والبـدائع الغريبـة: (( فقال فيها الشريف الرضي 
ــ: حالــك واكتحالهــا، يعــود علــى العيــون، كأنــه قــال  العيــون واكتحالهــا مــن ســواد الليــل، وهنــا ال يكــون إال مــع الســهر  جَ جُّ زَ تـَ

  . )٦())ألن العيون حينئذ بانفتاحها تكون كالمباشرة لسواد الظلماء، فتكون كالكحل لها ؛وامتناع النوم
  ] الطويل [  : سحاق الصابئإالتي تضمنها قول أبي  االستعارةو   

ر َص لٌ دِ لِسَّ يَّ َمْعق يَن َجْنَب  يقي َب
ي بِإ ْت أُْذن ْن لَِسذا لَقَِح  انِهِ ه ِم

  

َتْنبِطيَن طَ    ى الُمْس َداهٌ عل  لُ وْيَم
يْ  اِض َفل ا للَمخ بيِلَس َعلَْيھ  َس

  ج

اللسان بمنزلة المخـاض، ثـم  إلىزلة اللقاح، وخروجه منها ـذن للسر بمنوما أحسن ما جعل قبول األ: (( فقال فيها الرضي 
  . )٧())هاضَ رَ غَ  ةٌ سَ عها ومقرطِّ قَ وْ واقعة مَ  استعارةحلت ذلك عليها لشدة كتمانها وضبطها للسانها، وهذه أ

ـــــى فشـــــريف المرتضـــــى أمـــــا ال   ـــــه يقـــــول عل ـــــرغم مـــــن أن ـــــى ال ـــــي بليســـــت ((بأنهـــــا  االســـــتعارةعل أصـــــل يجـــــري ف
ـــــاس ـــــة، فقـــــد  )٨())الكـــــالم، وال يصـــــح عليهـــــا القي ـــــة فـــــي النصـــــوص األدبي ـــــة والجمالي ـــــبخس قيمتهـــــا التعبيري ـــــه ال ي إال أن

توى إنشــــائي فصــــاغ مســــ إلــــىفــــي االنتقــــال باللغــــة مــــن مســــتوى إبالغــــي  االســــتعارة أثــــر إلــــىنظــــر الشــــريف المرتضــــى ((
ـــــط فيهـــــا حـــــدوث البالغـــــة والفصـــــاحة بوجـــــود  وخـــــروج الكـــــالم عـــــن االســـــتعمال  االســـــتعارةالمســـــألة صـــــياغة أعـــــم، رب

وجــــرى كلــــه علــــى الحقيقــــة كــــان بعيــــداً  االســــتعارةن الكــــالم متــــى خــــال مــــن إ: (( وهــــذا واضــــح مــــن قولــــه  )٩())الحقيقــــي
                                                 

  ١١: الزخرف   )١(
ــه تعــالى   )٢( ــاً {يقصــد الشــريف الرضــي االســتعارة التــي تضــمنها قول ــَدًة مَّْيت ــِه بـَْل ــَي ِب : ســتعارات، ينظــر ومــا شــاكلها مــن اال] ٤٩الفرقــان[} ُنْحِي

 . ٢٥٣: تلخيص البيان 
 . هكذا باألصل ولعلها تلبده : قال محقق التلخيص   )٣(
 .  ٣٠١ – ٣٠٠: تلخيص البيان   )٤(
 . لم أجد له نسبه   )٥(
 .  ٢٢٢: تلخيص البيان   )٦(
 .  ٩٠: رسائل الصابئ والشريف الرضي   )٧(
 .  ٢٦: الفصول المختارة   )٨(
 .  ٥٧٧ – ٥٧٦: بالغي التفكير ال  )٩(
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رتضــــى أن اشــــتمال الكــــالم علــــى فنــــون القــــول الرفيعــــة، ويــــرى الشــــريف الم. )١())بعيــــداً مــــن الفصــــاحة بريــــاً مــــن البالغــــة
ـــد أيضـــاً عـــن النظـــرة االســـتعارةالرفيعـــة، واألســـاليب البديعـــة، وبضـــمنها  ـــيس ببعي ـــام، ول ـــر منفصـــل عـــن جـــو اللغـــة الع ، غي

  . )٢())كالم العرب وحي وإشارات واستعارات ومجازات((ة لكالم العرب، ألن املالش
، فيبــين أوهــامهم أو  واآلمــدي) هـــ٣١٩ت(اد، مــن مثــل ابــن عمــار وكــان الشــريف المرتضــى كثيــراً مــا يتعقــب النقــ  

ــة، وكــان لال ــة وبالغي ــه مــن أســاليب فني حــٌظ مــن هــذا  ســتعارةتعســفهم فــي تخــريج بعــض أبيــات الشــعر، ومــا اشــتملت علي
  ] البسيط [  : ومن أمثلة ذلك أن أبا العباس بن عمار كان يعيب على أبي تمام قوله. التعقب

ر َتحَّ ا اْس َودَ لمَّ ُض ال اُع الَمْح
َرَفتْ   واْنَص

يٍّ ْيأَ رَ  َن َمْرئ هُ  ُت أَْحَس  وأْقَبَح
  

ْبر إال كَ وَ أَ   ُر الَص اً َوِجَماخ  ااِظم
ي  َتجمعيَن لِ وال: ُمْس َع والَعَنَمدِ تَّ  )٣(اي

 )٣(اوالَعَنَم
  

ل الــدَّ : (وهــذا قــد ذم مثلــه علــى شــاعر متقــدم؛ وهــو أن جمــع بــين كلمتــين إحــداهما ال تناســب األخــرى، وهمــا : فيقــول 
  ]البسيط: [، وهو الكميت في قوله )والشَّنبُ 

ْد رَ  وْ ا بَِھَنيْ أَ َوَق  ًةَمَنعّ اً مُ رَ ا ُح
  

َنبُ يْ لَ فِ اَمكَ َداً تَ وْ رُ    لُّ والشَّ دَّ ا ال ھ
)٤( 

  

ــع، والتوديــع ال يســتقبح، وإنمــا : ُمســَتْجِمعْين لــي : قــال الطــائي : ثــم قــال  التوديــع والعنمــا، فجعــل المنظــر القبــيح للتودي
فقـال الشـريف . بةقبح عاقبته وهي الفراق، وجعل المنظر الحسن للخضاب، وشبهه بالعنم، ولـم يـذكر األنامـل المخّضـتسي

ألن الكميـت جمـع بـين شـيئين  ؛علـى أبـي تمـام وهذا غلط من ابن عمـار وسـفهٌ : المرتضى معلقاً على حكم ابن عمار هذا 
، وأبـو )٥(وهو برد األسـنان، وتطـرق إليـه بعـض العيـب بَ نَ يئة، والشَّ وهو الشكل والحالوة وحسن اله لّ متباعدين، وهما الدَّ 

ما أشارت إليه بإصبعها من وداعه عنـد الفـراق، وشـبه مـع  إلىألن التوديع إنما أشار به  ؛ متفرقينغير وأبو تمام بين شيئين 
ه َعَنَمة، وهي الَعظايـا الصـغيرة إن الَعنم واحدت: شبه األصابع، وقيل توالعنم نبٌت أغصانه غضة دقاق . ذلك أصابعها بالعنم

المخضــوبة، إن الَعــَنم نبــٌت لــه نــور أحمــر ُتَشــبَّه بــه األصــابع : البيضــاء الغضــة ، وقيــل البيضــاء، وهــي أشــبه شــيء باألصــابع 
 إلــى، أن التوديـع كــان باألصــبع التـي تشــبه الَعــَنم، فجمـع بينهمــا بــذلك، وال حاجـة بــه )التوديــع والعــنم: (فوجـه ُحســن قولـه 

التوديـع واألنامـل التـي : كر األنامل المخضبة علـى مـا ظـن أبـو العبـاس، بـل ذكـر المشـبه بـه أحسـن وأفصـح مـن أن يقـول ذ 
 ؛إن التوديع ال يستقبح، وإنما يستقبح عاقبته فخطأ، ومطالبة الشاعر بما ال يطالـب بمثلـه الشـعراء: فأما قوله . تشبه الَعَنم

  . )٦(وبعد الدار وغيبة المحبوب ال محالة إنه مكروه مستقبحألن التوديع إذا كان منذراً بالفراق 
ابـن  بَ ِس◌ِ ألنامـل، وربمـا َحـجميلـة عـن ا اسـتعارةبـاختالف تفسـيراته هـو ) الَعـَنم(إذن بين الشـريف المرتضـى أن 

كانـت   وقـد يظهـر الكـالم، إذا((كثيفـة،   اسـتعارةالتناسب غير موجود فـي بيـت أبـي تمـام، ألن البيـت اشـتمل علـى  أنعمار 
، هـو المهـيمن، ولكـن اللغـة لهـا وسـائلها Allotopieاالستعارات كثيفة، منقطع الصـالت بـين أجزائـه فيصـير الالتشـاكل 

                                                 
 .  ٤/  ١: األمالي   )١(
 .  ٤/  ١: نفسه   )٢(
 .  ١٦٧/  ٣: البيتان في ديوانه   )٣(
  )) . روداً ((بدل )) بيضاً ((، وفيه ٣٦: ديوانه البيت في   )٤(
 – ١٧٦: عبد الجبار المطلبي . دالشعراء نقادًا ، : هناك من يرى أن الشيئين الذين جمع بينهما الكميت لم يكونا متباعدين، ينظر   )٥(

١٧٧  . 
 .  ٢٥٧ – ٢٥٤/  ٢: ينظر األمالي   )٦(
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، كــامالً   اً والشــريف المرتضــى أفــاد مــن هــذه الوســائل الخاصــة، فقــرر أن فــي البيــت تناســب. )١())الخاصــة لضــمان الصــالت
  . صحيحة وجميلة استعارةفيه هي  االستعارةو 

  ]الخفيف: [قد أخد اآلمدي علي أبي تمام قوله و   
ي َشْخُص ِةَزاَرن يْ  ُه بَطْلَع  ٍمَض

  

ادِ    وَّ َن الُع ي ِم َرْت َمْجلِِس  )٢(َعمَّ
  

ال حقيقة لـه، ألنـا مـا رأينـا وال سـمعنا أحـداً أمرضـه الشـيب وال عـزاه المعـزون ) عواد المن  يعمرت مجلس: ( قوله : فقال 
لــم يــرد العيــادة الحقيقيــة التــي يغشــى فيهــا العــواد : مرتضــى علــى كــالم اآلمــدي هــذا فيقــول ويــرد الشــريف ال. عــن الشــباب

أن الشـيب لمـا طرقنـي  : والمعنـى . الغـرض إشـارة مليحـة إلـىوالتشبيه، وأشـار  االستعارةمجالس المرضى، وإنما تلطف في 
  كثر عندي 

بما هو معلوم من قصدهم واعتقادهم، فسماهم عـواداً  المتوجعون لي منه والمتأسفون على شبابي، أما بقول يظهر منهم أو
عمرت : (ولما كثر المتوجعون له من الشيب حسن ان يقول . تشبيهاً لعائد المريض الذي من شأنه أن يتوجع له من مرضه

اآلمـدي،  غير مـا رأى االستعارةفالشريف المرتضى رأى في . )٣(ألن العبارة تدل على الكثرة والزيادة؛ ) مجلسي من العواد
أن النقـاد عامـة قبلـوا  إلـىونـود أن نشـير . الشـرح والتحليـل والتوضـيح لبيـان صـحتها ومالحتهـا إلـىاآلمدي، إال أنه احتـاج 

استعارات القدماء، لقلتها من ناحية، وعفويتها مـن ناحيـة أخـرى، واسـتجابتها لقـوة المعنـى وصـدق تصـويره، األمـر الـذي ال 
   .)٤(نجده وافراً في استعارات المحدثين

بها عيب يذكر، إال أنـه يختلـف  وحسنها، وأنها ليس االستعارةوقد يتفق الشريف المرتضى مع اآلمدي في صحة   
  ] الخفيف : [ التي تضمنها قول أبي تمام ) الشيب للفؤاد( استعارةكما في   ستعارةمعه في تخريجه لال

ْأ َتْيأَا رَ َمي وَ ِسأْ رَ  ابَ َش رَّ ْيَب ال  َمِش
  

 )٥(ؤادِ الفُ بِ يْ َش لِ ْضفَ  نْ َمإال  ِس  
  

ولـيس عنـدي بمعيـب، : ، قـال)شـيب الفـؤاد: (أن قوماً عـابوا أبـا تمـام بقولـه : وكان اآلمدي قد قال في قول أبي تمام هذا 
وقـد أحسـن الرجـل بـال شـك، : ، ثـم قـال االسـتعارةألنه لما كان الجالب للشيب القلـب المهمـوم نسـب الشـيب إليـه علـى 

فأما انت أيهـا اآلمـدي فقـد نفيـت : فقال الشريف المرتضى معلقاً على قول اآلمدي .عيب إال من عابه وما الم، ءْ ولم ُيِسى
قــد شــاب هــو : ن القلــب إذا كــان جالبــاً للشــيب كيــف يصــح أن يقــال أل ؛ عنــه الخطــأ واعتــذرت لــه باعتــذار غيــر صــحيح

أن يكـون الفـؤاد لمـا كـان عليـه مـدار الجسـد : والعـذر الصـحيح ألبـي تمـام . أنه أشاب وال يقال شـاب: نفسه؟ وإنما يقال 
في قوة وضعف وزيادة ونقص ثم شـاب رأسـه، لـم يخـل ذلـك الشـيب مـن أن يكـون مـن أجـل تقـادم السـن وطـول العمـر أو 

 اسـتعارةسـمى تغيـر أحوالـه شـيباً فمن زيادة الهموم والشدائد، وفي كـال الحـالين ال بـد مـن تغيـر حـال الفـؤاد وتبـدد صـفاته، 
  . )٦(كما كان تغير لون الشعر شيباً   ومجازاً 
  الكناية: رابعا 

أن يريد المتكلم إثباَت معنى من المعاني ، فال يـذكره بـاللفظ الموضـوع : (( عّرفها عبد القاهر الجرجاني ، فقال   
: مثال ذلـك قـولهم معنى هو تاليه وِردفُه في الوجود ، فيومئ به إليه ، ويجعله دليًال عليه ،  إلىله في اللغة ، ولكن يجيء 

                                                 
 .  ٢٨)) : مفتاح((تحليل الخطاب الشعري   )١(
 .  ٣٥٩/  ١: البيت في ديوانه   )٢(
 . ، ولم أجد كالم اآلمدي في الموازنة  ١٧ – ١٥: ، والشهاب  ٦١٤ – ٦١٣/  ١: ينظر األمالي   )٣(
 .  ٢٧: وحيد صبحي كبابة . صورة الفنية في شعر الطائيين ، دال: ينظر   )٤(
 . ٣٥٧/ ١: البيت في ديوانه   )٥(
  . ، ولم أجد كالم اآلمدي في الموازنة  ١٦ – ١٥: ينظر الشهاب   )٦(
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 ٤

صح مـن طويـل القامـة ، لـذلك أكثـروا مـن ففالعرب تعّد طويل النجاد ، أ.  )١(...))هو طويُل النجاد ، يريدون طويل القامة 
  .)٢(.))أنَّ التصريح بأسماء األشياء في أكثر األمر مستشبع(( الكنايات عن المعاني واألسماء ، ألنهم اعتقدوا بـ 

مـن األسـاليب الفنيـة التـي تضـيف للـنص قيمـاً تعبيريـة  أسـلوب الكنايـة كواحـد ي والمرتضـىوتناول الشريفان الرض  
وجماليـــة  وكانـــت الكنايـــة كغيرهـــا مـــن المصـــطلحات البالغيـــة لـــم تســـتقّر فـــي عصـــر الشـــريفين ، إال أن الشـــريفين الرضـــي 

والشـريفان لـم . ن منهـا أراده المتـأخرو  ع مـاوالمرتضى عّبرا عنها ، ومـا أريـد بهـا شـرحاً ، وهـذا الشـرح والتوضـيح يتوافـق مـ
، فجــاءت إشــاراتهما إليــه قليلــة مختصــرة قياســاً  االســتعارةيتوســعا بهــذا األســلوب كمــا توســعا فــي غيره،كالمجاز،والتشبيه،و 

  . بباقي األساليب 
لشـريف لمجازات في القرآن الكـريم والحـديث النبـوي اافي أثناء تقصيه عّدة ذكر الشريف الرضي الكناية مرات 

بـََلـى {:  تعـالى، ففـي قولـه  االسـتعارةيفـرق بـين الكنايـة و ال -أحيانـاً  –وكـان الشـريف الرضـي .ها دإال أنه لم يعرفها أو يحـد
فيها كناية عجيبة عـن عظـم الخطيئـة ،  استعارةوهذه : (( يقول الشريف الرضي .  )٣(}َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيـَئُتهُ 

وفــي قولــه  )٥())، وزائــداً غيــر نــاقص )٤(ال يحــيط بالشــيء مــن جميــع جهاتــه إال بعــد أن يكــون ســابغاً غيــر قــالص ألن الشــيء
ولـيس المـراد بهـا اليـد .  اسـتعارةوهـذه : (( يقـول . )٦(}ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسـطِ  إلىَوَال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة {:  تعالى

وفـي قولـه . )٧())لـى الحقيقـة ، وإنمـا الكـالم األول كنايـة عـن التقتيـر ،والكـالم اآلخـر كنايـة عـن التبـذيرالتي هي الجارحـة ع
على بعض التأويالت ، وهو أن تكون الثياب هنـا كنايـة عـن الـنفس أو  استعارةوهذه : (( يقول  )٨(}َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ {:  تعالى

  .)٩())النفس  إلىأو عن األفعال واألعمال الراجعة 
فيد الشريف الرضي من الشعر العربي القديم في التدليل على صحة اسـتنباطاته للكنايـة ، إذ أن شـاهد الشـعر، وي

ِإنَّ َهَذا َأِخـي {:  تعالىفي إثبات صحة المذهب والرأي ، وهذا نجده في كالمه عن قوله  عوالسيما القديم منه ، دليل ناج
وهـذا الكـالم داخـل فـي : (( ، إذ يقـول )١٠(}نـَْعَجٌة َواِحَدٌة فَـَقـاَل َأْكِفْلِنيَهـا َوَعزَّنِـي ِفـي اْلِخطَـابِ  َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َوِليَ 

، ألن النعاج ههنا كنايـة عـن النسـاء ، وقـد جـاءت فـي أشـعارهم الكنايـة عـن المـرأة بالشـاة وعلـى ذلـك قـول  االستعارةَحيِّز 
   ]الكامل[  :األعشى 

ُت َغْفلَ اتِِهَفَرَمْي ْن َش ِه َع  َة َعْينِ
  

ةَ    ْبُت َحبَّ ا وَ َقْلبِ  فأََص اَھ  ِطَحالََھ
  

  ]الكامل: [ وقال عنترة . عن امرأته : أي 
ُه ْت لَ ْن َحلَّ َنٍص لَِم ا َق اة َم ا َش  ي

  

ُرمِ    ْم َتْح ا لَ يَّ َولَْيَتَھ ْت َعلَ  َحُرَم
  

                                                 
 .٦٦: دالئل اإلعجاز  )١(
 .٢٦٦: تلخيص الخطابة ، ابن رشد )٢(
 .٨١: البقرة  )٣(
 .مش ، فهو قالصانك: قلص الثوب بعد غسله  )٤(
 .١١٦: تلخيص البيان  )٥(
 . ٢٩: اإلسراء  )٦(
 .٢٠٠: تلخيص البيان  )٧(
 .٤: المدثر  )٨(
 .٢٥٣: تلخيص البيان  )٩(
 .٢٣:ص )١٠(
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، والنســــاء ُيْصــــَطَفْيَن لالســــتمتاع  جا تواالســــتنالب تيُــــرتبطن لالحــــإلّن النعــــاج وإنمــــا شــــّبهت النســــاء بالنعــــاج ... 
  .)١())واالستيالد

اقـاً حَ لِ  نَّ كُ عَ رَ ْسـأَ : (( ويتحرى الشريف الرضي الكناية في أقوال النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ، كقوله ألزواجـه 
إنمــا أراد : (( واالتســاع ، فيقــول  ، فيوضــح الشــريف الرضــي الكنايــة التـي تضــمنها ، ويصــفها بالمجــاز)٢())يــداً  نَّ كُ لَ وَ طْــي أَ بِـ
بطول اليد كثرة البـّر وبـذل الـْوفر ، وكنايتـه عليـه الصـالة والسـالم عـن هـذا المعنـى بطـول اليـد  ]صلى اهللا عليه وآله وسلم[

 ألن  األغلب أن يكون ما يعطيه اإلنسان غيره من الرفد والبّر أن يعطيه ذلك بيـده فسـمى النيـل باسـم اليـد ؛مجاز واتساع 
  .)٣()) يكون مدفوعاً بها ومجتازاً عليهاإذ كان في األمر األكثر إنما 

الكناية في إضفاء جمالية على األداء ، وقوة في التعبير عند الشريف المرتضى أكثر ممـا اتضـح عنـد  أثر ويتضح
: ل بـن َخْشـَعِم فقد أعجب الشـريف المرتضـى أشـد اإلعجـاب بُحْسـن الكنايـة التـي تضـمنتها أبيـات ِهـال. الشريف الرضي 

  ]الطويل[
ار ارِة َج ْن ِزي ٌف َع ي لََع  يتِ َوإنِّ

مْ ا َغإذَ  ا لَ ا َبْعلُھ ا اَب َعْنھ ْن لَھ  أُك
ا أَ  اِري أَ َنَوم دَّ  اَث َبْيتَِھْيادِ حَ ا بال

  

يَّ اْغتَياُبَھ   ْوٌء إِل ي لََمْنُش  اَوإنِّ
َبْح عَ  ْم َتْن الََزُؤْوَراً َول  ّي ِكالُبَھ

ْن أيِّ َوال َع ا الٌِم ِم ْوٍك ثياَبھ  َح
  

ألنـه نفـى عـن نفسـه زيـارة جارتـه عنـد غيبـة بعلهـا  ؛وقد جمعت هذه األبيات ِفَقرًا عجيبة ، وكنايات بليغـة : فقال 
إنــي ال أطُرقهــا لــيًال : البهــا ، أراد كلــّي  ولــم تنــبح عَ : يبــة وأخــصُّ بالتهمــة فقــال رِّ ال إلــىألنهــا أدنــى ؛ وخــصَّ حــال الغيبــة 

  ] البسيط: [ فُتنِكَرني كالبُها ، وتنبحني ، وهذه الكناية تجري مجرى قول الشاعر المتقدم  مستخفياً متنّكراً 
ِرهو ِمْن مُ أْحبُ  تَ يْ البَ  لُ◌ُ خُ دْ ال أَ    )٤(ؤخَّ

كأنّه أراد أنه ليس يكثـر   ]وإن كان يكنى عن الشيء نفسه  [وهذا معنى آخر . ولم تأنس إليَّ كالبها : وقد روي 
ومـا أنـا بالـداِري : رة ، وقولـه ثزلها ، فتأنس به كالبها ألن األنس ال يكون إال مع المواصـلة والمـواـن لمنياشالطروق لها والغ

الزيـارة عـرف أحاديـث بيتهـا ، فـإذا التأكيد في نفي زيارتها وطروقها عن نفسه ، ألنه إذا َأْدَمن : أحاديَث بيتها أراد به أيضاً 
ال أسأل عن أحوالها وأحاديثهـا كمـا يفعـل أهـل الفضـول ؛ فنَّــزه نفسـه أني : يريد  لم يزرها وصارمها لم يعرف ، ويحتمل أن

وال عــالٍم مــن أيِّ َحــْوٍك ثيابهــا كنايــة مليحــة مــن أنـَّـه ال يجتمــع معهــا وال يقــرب منهــا ، فيعــرف صــفة : وقولــه . عــن ذلــك 
  .)٥(ثيابها

خيـه الرضـي ، وأكثـر إقـراراً بقيمتهـا التعبيريـة أكثـر إحساسـاً بجمـال الكنايـة مـن أكان ويبدو أن الشريف المرتضى  
في النصوص ، كما أن الكناية عنـده أكثـر وضـوحاً ونضـجاً ، ولـذلك فهـو كثيـراً مـا يصـف الكنايـات التـي تعجبـه ، بعبـارات 

ففـي .  بالغـة عظيمـة: كناية مليحة ، وقوله كناية فصيحة مليحة ، وقوله كنايـة عجيبـة ، وقولـه : التميز واإلعجاب ، كقوله 
  ]أحذ الكامل: [ الكناية التي تضمنها قول مسكين الّدارمي 

سَّ َرحْ  ا َم وُت َوالَم ي الَعْنَكب  لِ
  

رُ    ِعِه ُغْب ْن َوْض ُه ِم  )٦(َجَدَياُت
  

                                                 
 .١٨: ، وبيت عنترة في ديوانه ١٥٢: ، وبيت األعشى في ديوانه  ٢٧٩: تلخيص البيان  )١(
 .٦٦: المجازات النبوية  )٢(
 .٦٧: نفسه )٣(
 وال ُأكسُِّر في ابِن الَعمِّ َأظَفاِري: وعجزه ،  ٥٥/ ٢: البيت للمغيرة بن جبناء ، كما في الحماسة البصرية ، للبصري  )٤(
 .٣٨٠- ١/٣٧٩: األمالي : ينظر  )٥(
رُ ((بدل )) غيرُ : (( ، وفيه  ٥٨: البيت في ديوانه  )٦(  )) .ُغبـْ
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ألن العنكبـوت إنمـا تنسـج علـى مـا ال  ؛وهذه كناية مليحة عن مواصـلة السـير وَهْجـر الـوطن : (( يقول المرتضى 
وفـي الكنايـة التـي تضـمنها قـول بشـامة بـن الغـدير فـي وصـف الناقـة ، وقـد استحسـنه  )١())ثر اسـتعماله تناله األيدي وال يك

  ]المتقارب[ : المرتضى
َ َك  ْتلَا أْرقَ َذا إِ ْيھَ دَ نَّ َيأ

  

َدْيَن السَّ دْ َقوَ    مَّ اھَت ْرَن ث  يالبْ ُج
  

كـن نشـيطات يمـرحن : المطايـا ، يقـول : وقد جرن ثم اهتدين السبيال ، يعني : ومعنى قوله : (( يقول المرتضى 
هن الكـالل اسـتقمن علـى المحجـة ، فكأنـه وصـف ناقتـه ببقـاء يأخـذن يمينـاً وشـماًال ؛ فلمـا غضـفال يلزمن َلَقـم الطريـق بـل 

وفــي  .)٢())كُّبهــا ، وهــذه كنايــة فصــيحة مليحــةالنشــاط مــع كــالل المِطــّي ، فكنــى عــن الكــالل بلــزوم جــادة الطريــق بعــد تن
  ]الخفيف) :[المرتضى( لتي تضمنها قوله الكناية ا

ْنُھْم ي وِم اُد ِمنِّ ق ي والرُّ  َزارن
  

وِن ِم   ي الُعُي لٌ ف  )٣(ابِ لِّ َبُك نْ َداِخ
  

داخــٌل فــي الُعيُــوِن مــن كــلِّ بــاِب ، كنايــة عجيبــة عــن : قــولي : (( د فيــه الشــاعر والناقــد قــال المرتضــى ، وقــد توّحــ
  .)٤())وإنما أردُت االستغراق التامَّ في النوم. ي عيونهم وتحكُِّمِه فيهم تمكُّن النوم في القوم ، واستقراره ف

، يقـول )٥())الحجـر هرالولـد للفـراش وللعـا: (( وفي الكنايـة التـي تضـمنها قـول النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
حــد بمــا بــه يقــام الحــد مــن أن تــرجم بالحجــارة ويقــام عليهــا حــد الزنــا،فكنى عــن إقامــة ال:ومعنــى لهــا الحجــر: (( المرتضــى 

أن المـراد بـالحجر ، إذ رأى  ولم يرتِض أخوه الرضي تأويل الحـديث علـى هـذا المعنـى. )٦())وهذه بالغة عظيمة . الحجر 
  . )٧(بالحجر هو إن العاهر ال شيء له في الولد فعّبر عن ذلك بالحجر ، أي له ما ال حظ فيه وال انتفاع به 

إذا كانــت عــن غيــر  ب الكنايــة ، فقــرر إن الكنايــة تقــبحأســلو  المعت اســتوبــين الشــريف المرتضــى بعضــاً مــن آليــا
لبس فـي المعنـى والعبـارة ، غيـر أنـه فـي حـاالت أخـرى يجيـز ويستحسـن أن تكـون الكنايـة  إلىألن هذا قد يؤدي  ؛مذكور 

كانـت بغيـر مكنـى عنـه ، غير مذكور ، بشرط أن ال يقع هناك لبس في المعنى أو العبارة ، أو يتوهم السامع أن الكناية  عن 
تعلـق الكنايـة بغيـر مكنّـى  إلـىإال بحيث ال يقع لـْبس ؛ وال يسـبق وْهـم  نوالكنايُة عن غير مذكور ال ُتحس:(( قال المرتضى

ــَواَرْت بِاْلِحَجــابِ {:  تعــالىعنــه ؛ حتــى يكــون ذكــره كتــرك ذكــره فــي البيــان عــن المعنــى المقصــود ، مثــل قولــه  و  )٨(}َحتَّــى تـَ
َها فَانٍ ُكلُّ مَ {   ]الطويل: [ ، وقول الشاعر  )٩(}ْن َعَليـْ

ي ال ا ُيْغنِ اِويَّ م ىثَّأم ِن الفت  راُء ع
  

 الصْدرُ بَِھا ضاَق َيْوماً ؛ َو تْ جَ رَ شْ ا حَ َذإِ   
  

  .)١٠())قبيحة ]فإنها تكون [  فأما بحيث ال يكون الحال على هذه الكناية عن غير مذكور
  البديع: خامسًا 

                                                 
 .٥٥٦/ ١: األمالي  )١(
 .٥٥٦/ ١:  األمالي )٢(
  .٨٣/ ١: البيت في ديوانه  )٣(
 .١٣٥: طيف الخيال  )٤(
 .٣/١٢٤) : أجوبة مسائل متفّرقات في الحديث وغيره ( رسائل الشريف المرتضى  )٥(
 .٣/١٢٥: نفسه  )٦(
  .١٣٠- ١٢٩: المجازات النبوية : ينظر  )٧(
 .٣٢: ص )٨(
 .٢٦: الرحمن  )٩(
 )).يـَْوماً (( بدل )) نـَْفسٌ : (( ، وفيه  ٥٠: طائي، والبيت في ديوان حاتم ال ١٥٥/ ٢: األمالي  )١٠(
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بعـض أسـاليب وفنـون البالغـة ، التـي عـّدها النقـاد والبالغيـون المتـأخرون  إلـىضـي والمرتضـى تعّرض الشريفان الر   
  :، وأهّمها االستعارةمن البديع ، وكان الشريفان يعّدان هذه األساليب والفنون من أنواع المجاز أو 

 
وتعـّرض . )١())عن أصل اللغة لتلك اإلبانةهي الداللة على كبر المعنى على جهة التغيير : (( عرفها الرماني فقال   

  . وتعّرض الشريفان الرضي والمرتضى لها 
، وبّين بشرحه اآليات القرآنية الكريمة ، وأقوال النبـي صـلى  استعارةأما الرضي فقد نظر إليها على أنَّها مجاز أو 

نـى ، إذ تجعلـه يشـتمل علـى الغايـة فـي اهللا عليه وآلـه وسـلم ، وبعـض األشـعار التـي تضـّمنتها ، أّن لهـا فائـدة كبيـرة فـي المع
قَـْد َشـَغَفَها {:  تعـالىفمن اآليات القرآنية الكريمة التي تعّرض لها الرضي ونّبه على أسلوب المبالغـة فيهـا ، قولـه  .الوصف 

سـلبت :  َسَلَب شغاف قلبها ، على طريـق المبالغـة فـي وصـف حبهـا لـه ، كمـا تقـول: معنى َشَغَفها أي : (( ، فقال )٢(}ُحّباً 
، والمـراد  اسـتعارةوهـذه ((:، فقـال)٤(}َأفََأِمُنوْا َأن تَـْأتِيَـُهْم َغاِشـَيٌة مِّـْن َعـَذاِب اللّـهِ {:تعالى، وقوله )٣())الرَُّجَل إذا أخذت َسلَبهُ 

والمــراد بــذلك المبالغــة فــي صــفة العــذاب بــالعموم لهــم ، واإلطبــاق علــيهم ، كالغاشــية التــي تشــمل كــل شــيء، فتجللــه مــن 
ــارٌ : (( تعــالى، وقولــه )٥())تــه ، وتســتره عــن العيــون مــن كــل جهاتــهجميــع جنبا ــْم َتْمَسْســُه َن ــْو َل تُـَهــا ُيِضــيُء َوَل ،  )٦())َيَكــاُد زَيـْ

من غيـر حتى يقارب أن ُيضيء ، االستعارةق المجاز و ـذه مبالغة في وصف الزيت بالصفاء والخالصة ، على طريـوه((:فقال
 االسـتعارةها طريـق للمجـاز أو ـيالحـظ مـن كـالم الرضـي أنّـه كـان يتعـّرض للمبالغـة علـى أنـو ،)٧())أْن يتصل بنار وينـاط بـذلك

)٨(.  
ِمـْن َشـرِّ مـا : (( تضـّمن المبالغـة ، قولـه قـد ومن أقوال النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم التـي نبّـه الرضـي علـى أنّـه   

أي يخلــع : مجــاز ) أو جــبن خــالع: (وقولــه عليــه الصــالة والســالم ( : ( ، فقــال)٩())ُأْعِطــَي الَعْبــُد ُشــحٌّ َهــاِلٌع أْو ُجــْبٌن َخــاِلعٌ 
أن  إلــى، ولــيس يبلــغ الجــبن علــى الحقيقــة )١٠(وع ، وَنَخــب الــرُّوعقلــب الجبــان ، وهــذا علــى المبالغــة فــي وصــفه بَوَهــل الــرَّ 

  .)١١(.))يخلع قلب الجبان من َمناطه ، ويزعجه عن قراره
اظ تفيـد المبالغـة فـي الوصـف ، وأنهـا لـو اسـتبدلت بألفـاظ أخـرى تـدل علـى ويرى الشريف الرضي أّن بعض األلف  

وقـد بـّين ذلـك الرضـي فـي كالمـه عـن . المعنى نفسه لما أعطت مـن الفائـدة ، مثلمـا أعطـت األلفـاظ التـي أفـادت المبالغـة 
، وحقيقـة الُهـِويِّ النــزول  االسـتعارةهـذه مـن محاسـن و : (( ، فقـال )١٢(}َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهمْ {:  تعالىقوله 

                                                 
 .٩٦: النكت في إعجاز القرآن  )١(
 .٣٠: يوسف  )٢(
 .١٧١: تلخيص البيان  )٣(
 .١٠٧: يوسف  )٤(
 .١٧٤: تلخيص البيان  )٥(
  .٣٥: النور  )٦(
 .٢٤٥: تلخيص البيان  )٧(
 . ١٠٨: الشريف الرضي بالغياً : ينظر  )٨(
 .٢٩٣- ٢٩٢: وية المجازات النب )٩(
 .القلب) : بالضم(الجبن ، والرُّوع : الخوف ، والنخب ) : بالفتح(الضعف والفزع ، والرَّوع : الوهل )١٠(
 .٢٩٣: المجازات النبوية  )١١(
 .٣٧: ابراهيم  )١٢(
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المقيمـين بـذلك المكـان ، ولـو قـال  إلـىانخفاض كالهبوط ، والمراد به ههنا المبالغة في صفة األفئدة بالنِّزوع  إلىمن ُعْلٍو 
ألّن الحنـين قـد يُوَصـف بـه َمـْن  ؛ ) تـَْهـِوي ِإلَـْيِهمْ ( –سـبحانه  –تحنُّ إليهم ، لم يكن فيه من الفائدة ما فـي قولـه : سبحانه 

  . )١())هو مقيم في مكانه ، والُهِويُّ يفيد انزعاج الهاوي من مستقره
، يبـين الشـريف الرضـي أن بعـض )٢(}اللَِّه تـَْوبَـًة نَُّصـوحاً  إلىيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا {:  تعالىوفي كالمه عن قوله   

ألّن نصـوحاً مـن أسـماء ؛ اسـتعارةوهـذه : (( ، فيقـول ) نصـوح(صوصة بالمبالغة ، كـ بعض األسماء أو األبنية إنما تكون مخ
وذلــك غيــر متــأت فــي صــفة التوبــة علــى الحقيقــة . رجــٌل نصــوٌح ، إذا كــان كثيــر النصــح لمــن يستنصــحه : المبالغــة ، يقــال 

ي تالفـي ذلـك الـذنب ، كانـت كأنهـا بالغـٌة أّن التوبة لما كانت بالغة غاية االجتهـاد فـ -واهللا أعلم –فنقول إّن المراد بذلك 
  .)٣())من هذا الوجه) نصوحاً (غاية االجتهاد في نصح صاحبها وداللتها على طريق النجاة بها فحسن أن سمَّى 

بعــض األبيـات الشـعرية التـي تضـمنت هــذا األسـلوب ، كقـول جريـر يهجـو قومــاً  إلـى ريف الرضـيوقـد تعـّرض الشـ  
  ]الرجز: [ بالجبن 

لْ لِ  اْنقُ َباِت الَجْوَف ِف الَقَص  َخفِْي
  

انْ    اِمٍر والَعْلَھ ِل َع ُوا بِِمْث  )٤(ِجْيُئ
  

مــا وصــف الجبــان بأنّــه ال قلــب لــه ؛ ألّن القلــب محــل الشــجاعة ، فــإذا نفــي المحــل فــأولى ينتفــي إنو : (( فقــال   
مـن عـادة العـرب أن (( عـرب ؛ ألّن ولهـذه المبالغـة أصـل فـي كـالم ال. )٥())وهذا علـى المبالغـة فـي صـفة الجـبن. الحاُل به 

  .)٦())، أي ليس بين جوانحه قلب جوفاءُيسمُّوا الجبان يراعًة 
وقد يفّضل الشريف الرضي أبياتاً من الشعر على سواها ؛ ألنها اشتملت فيما اشتملت عليه ، مبالغـة معجبـة كمـا   

  ]الطويل: [ في قول الصابئ في السر 
ُص  ىآإذا الَفْح اً أْن ل ُهَحالِف  َيَنالَ

ى السِّ ْن عل ديقي ُك لْ لَِص ً َفقُ ا  رِّ آِمن
  

ثُ    اُن َحانِ َو َخْزَي ُه َوْھ َع َعْن  َتَراَج
ْن َم ْم َيُك ثُ إِذا لَ ِه َثالِ ا فِي  )٧(ا َبْيَنَن

  

مستعذبة ؛ إليراده في البيت ِذْكر األلِيَِّة والحنـث ،  استعارةفقد أتى بمبالغة معجبة ، و : (( الذي قال فيه الرضي   
  .)٩()))٨(وما انتظما من المعنى األنيق والنظام الرشيق ، وهو آثر في نفسي من معنى البيتين األولين

ومـن عـادة العـرب إذا أرادوا التعظـيم والمبالغـة أن يعلقـوا : (( وتناول الشريف المرتضـى أسـلوب المبالغـة ، فقـال   
ــذل ــأعظم األمــور وأظهرهــا ، ويكتفــون ب ــره شــمو الكــالم ب أال تــرى أنهــم إذا أرادوا أن ] . كــذا[ًال أو عمومــه ك عــن ذكــر غي
هـو واهـب الـدوانيق : هـو واهـب األلـوف والقنـاطير ولـم يفتقـروا أْن يقولـوا : يصفوا رجًال بـالجود ويبـالغوا فـي ذلـك ، قـالوا 
  ]الرمل[ : ويمثل المرتضى لذلك بقول ُسَويد بن أبي كاهل . )١٠())والقراريط لالستغناء عنه ولداللة الكالم عليه 

                                                 
 .١٨٤: تلخيص البينا  )١(
 .٨: التحريم  )٢(
 .٣٣٧: تلخيص البيان  )٣(
  )) .َعاِمرُ ((بدل )) قـَْعَنٍب ((و )) ُقْل لخفيف (( بدل )) اَويـَْلُكمْ : ((  ، وفيه ٤٦٩: البيت في ديوانه  )٤(
 .٨٤: تلخيص البيان  )٥(
 .٨٤:  نفسه )٦(
  .٩٠: رسائل الصابئ والشريف الرضي  )٧(
  .٨٢: نفسه : ينظر  )٨(
 . ٩٠: نفسه  )٩(
 .٢٩٢/ ٣) : تفسير اآليات المتشابهة من القرآن ( رسائل الشريف المرتضى  )١٠(
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ْم ْن أَْخالقِِھ ْيَس ِم اٍس لَ ْن أَُن  ِم
  

َزعْ    ْوُء الَج ِش َوال ُس لُ الَفْح  )١(َعاِج
  

. في أخالقهم ُفحشاً آجًال وال َجَزعـاً ، وإنمـا أراد نفـي الفحـش والجـزع عـن أخالقهـم أّن ولم يُِرْد : (( وقال فيه   
وعلـى هـذا  .)٢())أنّه ال يقَرُب الخنا ، ال نفَي اإلسـراع َحْسـبُ الخنا ، وهم يُريدون  إلىفالن غير سريع : ومثل ذلك قولهم 

 الَـْو أَنَزْلنَـا َهـذ{:  تعـالىومن أمثلة ذلك قولـه . )٣(هذا األسلوب من المبالغة تأّول الشريف المرتضى عدداً من آيات القرآن
َتُه َخاِشعاً مَُّتَصدِّعاً مِّْن َخْشَيِة اللَّـ اَهذ إنّنـا لـو : ومعنـى الكـالم : (( الـذي قـال فيـه المرتضـى  )٤(}... هِ اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرأَيـْ

أنزلنا القرآن على جبل ، وكان الجبـل ممـا يتصـدّع انشـقاقاً مـن شـيء ؛ أو خشـية ألْمـر لتصـدَّع مـع صـالبته وقوَّتـه ؛ فكيـف 
ــ{:  تعــالىومثلــه قولــه ! ... بكــم يــا معاشــر المكلَّفــين ، مــع ضــعفكم وقلَّــتكم  َماَواُت يـَتَـَفطَّــْرَن ِمْنــُه َوتَنَشــقُّ اْألَْرُض َتَكــاُد السَّ

  ]الطويل: [ ، ومثله قول الشاعر  )٥(}َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّداً 
ْت  َراً لَ: َفَقالَ ى وهللا ِذْك ُها وً بل  نَّ

  

عا   دَّ فا لََتَص مُّ الصَّ نُه ُص مَّ  )٦())َتض
  

لغـــــــــة لـــــــــيس بغريـــــــــب عـــــــــن طريقـــــــــة هـــــــــذا األســـــــــلوب مـــــــــن المباأن ينّبـــــــــه علـــــــــى  وال يفـــــــــوت المرتضـــــــــى أن  
ـــــــن القـــــــول فيقـــــــول  ـــــــي الكـــــــالم ، وأســـــــاليبهم فـــــــي ف ـــــــي المبالغـــــــة : (( العـــــــرب ف وهـــــــذه طريقـــــــة للعـــــــرب مشـــــــهورة ف

ـــــــــون  ـــــــــر ، ويســـــــــتزلُّ الُوعـــــــــول ، ولـــــــــيس خْ هـــــــــذا كـــــــــالم يـَُفلِّـــــــــُق الّصـــــــــ: ؛ يقول ر ، ويهـــــــــدُّ الجبـــــــــال ، ويصـــــــــرع الطي
ــــــ ــــــه وبالغت ــــــى أنَّــــــه لحســــــنه وحالوت ــــــل المعن ــــــنهم ، ب ــــــك بكــــــذب م ــــــو  ذل ــــــت ؛ ول ــــــو تأت ــــــور ل ــــــَل هــــــذه األم ــــــل مث ه يفع

  . )٧())كانت مما َيْسُهُل ويتيّسر لشيء من األشياء لتسّهلت به من أجله
داللتهـا الثانويـة ، أي ينتقـل مـن معنـى ظـاهري  إلـىداللة األلفاظ األوليّـة ، وإنمـا ينظـر  إلىوالمرتضى هنا ال ينظر 

وقد ترسـخت هـذه الرؤيـة ونضـجت أكثـر عنـد . لمستوى الفني في األداء معنى آخر ، وفي هذا المعنى اآلخر يتوافر ا إلى
  .)٨(المعنى ومعنى المعنى: مقولته  إلىعبد القاهر الجرجاني فيما بعد ، ليخلص 

لَـْو  : (( تأّول المرتضى قول النبي محمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  -أيضاً  – وعلى هذا األسلوب من المبالغة  
إّن هذا من كالم النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم علـى طريـق المثـل : (( ، فقال )٩())ِإهاٍب ، ما َمسَّْتُه النارُ َكاَن الُقرآُن في 

المثل والمبالغة في تعظيم شأن القرآن واإلخبار عـن جاللـة قـدره وعظـيم َخطـره ، والمعنـى أنّـه لـو ُكتِـَب فـي ِإهـاب ، وأُْلِقـَي 
  .)١٠())لعلّو شأنه وجاللة قدره لم تحرِّقه النار  في النار ، وكانت النار مما ال تحرق شيئاً 

  ]الكامل: [ ومن المبالغات التي استحسنها الشريف المرتضى المبالغة التي تضمنها قول السيد الِحْمَيري   
ًز ٍ◌ َح فِّ َرةٌ بَِك ا ُك ھ رٍ َفَكأَنَّ  وَّ

  

ا   َراِع َدَح ذِّ ِل ال بِ  َعْب ي َمْلَع ا ف بِھ
)١١( 

  

                                                 
  .٢٧: البيت في ديوانه  )١(
 .٢٣/ ١: نفسه : ينظر  )٢(
 .٢٣/ ١: نفسه : ينظر  )٣(
 .٢١: الحشر  )٤(
 .٩٠: مريم  )٥(
  )).َتَضّمَنهُ (( بدل)) ُيَصُب على:((،وفيه٦/٨:والبيت للصمة بن عبد اهللا القشيري،كما في األغاني،٤٢٩ -٤٢٨: / األمالي )٦(
 .٤٢٩/ ١: األمالي  )٧(
 .٢٦٤-  ٢٦٣،  ٦٦: دالئل اإلعجاز : ر ينظ )٨(
 .٤٢٦/ ١: األمالي  )٩(
 .٤٢٦/ ١: نفسه  )١٠(
 )).َدحا(( بدل )) رََحا: (( ، وفيه  ٩٢: البيت في ديوانه  )١١(
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غايـة بعـد أخـرى ؛ ألنّـه إنمـا أراد خفـة حمـل  إلـىحسن فـي هـذه المبالغـة ، واالرتقـاء منهـا وقد أ: (( فيها : فقال   
الصــخرة عليــه ، وتســهيل تصــريفها ، وتيســير تقليبهــا ، قــال فكأنهــا كــرة ، وهــذا كــاف فــي ســرعة تحريكهــا وتصــريفها ، ولــم 

بهـا فـي  دحا: يرضه كل ذلك حتى قال  بكف حزور ، ولم يقتنع حتى قال أيضاً عبل الذراع ، ولم: يرض بذلك حتى قال 
  .أقصى غاية في هذا األسلوب ما أمكنه ذلك  إلىالمرتضى يريد من الشاعر أن يصل أن وُيالحظ ، )١())ملعب 

  
 

، ويلقــب  )٢())آخــر مخــالٍف لــألول أســلوب  إلــىفــي الكــالم هــو العــدول مــن ُأســُلوٍب : (( عّرفــه العلــوي ، فقــال   
. )٤(ولاللتفـات فوائـد كثيـرة فـي الكـالم ، منهـا مـا يقتضـيها المقـام ، ومنهـا عامــة. )٣()شـجاعة العربيّـة( غـي بــ هـذا الفـن البال

 إلــىالكــالم إذا نقــل مــن أســلوٍب : (( بقولــه ) هـــ٥٣٨ت(وهــذه األخيــرة تتعلــق بــالمتلقي ، كمــا يوضــح ذلــك الزمخشــري 
ويـوّفر االلتفـات . )٥())اء إليه من إجرائـه علـى أسـلوب واحـد أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً لإلصغ

  .)٦(جماًال وبالغة للنصوص األدبية ، إذا ُأحسن استعماله مع تعدد طرق ذلك االستعمال
هـذا األسـلوب ولـم يسـمياه باسـمه الـذي اصـطلح عليـه المتـأخرون ،  إلـىوقد تعّرض الشريفان الرضي والمرتضـى   

  .حاً بل وصفاه وصفاً وشرحاه شر 
قَـْد َكـاَن {:  تعـالىأسلوب االلتفات ونّوه به ، وشرحه ، ومّثَل له عند تعّرضه لتأويل قوله  إلىأما الرضي فقد أشار   

ــَرْونـَُهم مِّثْـَلــْيِهْم رَأْ   الّلــُه يـَُؤيِّــُد بَِنْصــرِِه َمــن َيَشــاءُ َي اْلَعــْيِن وَ َلُكــْم آيَــٌة ِفــي ِفَئتَـــْيِن اْلتَـَقَتــا ِفَئــٌة تـَُقاتِــُل ِفــي َســِبيِل الّلــِه َوُأْخــَرى َكــاِفَرٌة يـَ
اليهــود ، والمــراد بــذلك  إلــىخطــاب هــذه اآليــة ينصــرف :  -وهــو أحــد وجــوه تأويلهــا  –، إذ قــال الرضــي فيهــا )٧(...))

لهم المثل بالفئتين الملتقيتين يوم بدر ، وهم يرون إحداهما أضعاف األخـرى ، فنصـر اهللا القليلـة  تعالىتخويفهم ، فضرب 
الذين الخطاب معهم  -ترون أيها اليهود : وهذا المعنى يكون على قراءة من قرأ ترونهم مثلهم بالتاء ، كأنّه قال . مؤمنة ال
وقـد يجـوز أن يكـون الخطـاب أيضـاً لليهـود علـى قـراءة  .إحدى الفئتين ، وهي المؤمنة ، مثلـي األخـرى ، وهـي الكـافرة  –

: خطاب الغائب ، وعلى ذلك قولـه سـبحانه  إلىخطاب الحاضر ؛ ثم االنتقال عنه من قرأ يرونهم ؛ ألّن للعرب مذهباً في 
خطـاب  إلـى؛ وعكس هذا االبتداء بخطاب الغائب ، ثم االنتقـال عنـه )٨(}َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبرِيٍح طَيَِّبةٍ {

ـــه  ـــك قول ـــالىخطـــاب الحاضـــر ، وعلـــى ذل ـــ{:  تع ـــَقاُهْم رَبـُُّه ـــوراً َوَس ـــَراباً َطُه ـــْعُيُكم . ْم َش ـــاَن َس ـــَزاء وََك ـــْم َج ـــاَن َلُك ـــَذا َك ِإنَّ َه
  .)١٠(الحاضر إلىفانتقل خطاب اآلية من الغائب .  )٩(}مَّْشُكوراً 

                                                 
 .٨٠: شرح القصيدة المذهبة ، الشريف المرتضى  )١(
 .٢٦٥: الطراز  )٢(
 .٢٦٥: ، والطراز  ٢/٣: ينظر المثل السائر  )٣(
 .٣٧: فاضل صالح السامرائي .مسات بيانية في نصوص من التنـزيل ، دينظر ل )٤(
 .١/٦٤: الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل ، الزمخشري  )٥(
،  ١٩٨٤، سنة  ٩جليل رشيد فالح ، بحث في مجلة آداب المستنصرية ، العدد. فن االلتفات في مباحث البالغيين ، د: للمزيد ينظر  )٦(

 .م١٩٨٨ات في البالغة العربية ، فتحي قاسم سلمان ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة الموصل ، وفن االلتف
 .١٣: آل عمران  )٧(
 .٢٢: يونس  )٨(
 .٢٢ -٢١: الدهر  )٩(
 .٣٥- ٣٤: حقائق التأويل : ينظر  )١٠(
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وكعادته في التنبيه علـى القـيم الجماليّـة ، والبالغيّـة ، والتعبيريـة لألسـاليب الفنيّـة ، ال يفـوت الرضـي أن ينبّـه علـى   
وذلــك ممــا يــرد فــي كــالم العــرب وأشــعارها ، فتعــرف بــه : (( الفــن وبالغتــه وفصــاحته وجمالــه ، وذلــك إذ يقــول أســرار هــذا 

قدرتها على التصرف في أقطار الكالم ، والتفّسح فـي أعطـان الخطـاب ؛ فتـارة يكـون مواجهـة ؛ ألنّـه أبلـغ فـي المخاطبـة ؛ 
أبـي  [ لك أشّد تصرفاً وأغرب طريقـة ومـذهباً ؛ وعلـى ذلـك قـول وتارة يكنى عن المخاطبين كما يكنى عن الغائبين ؛ ألّن ذ

  ] الكامل : [الهذلي ] كبير
ٍد ةُ َخالِ دَّ اَن ِج ي َك الَْھَف َنْفِس  َي

  

رِ    َراِب األْعَف َك للتُّ اُض َوْجَھ  َوَبَي
  

ابن األثير ومـن بعـده العلـوي ولعلَّ . )١())المواجهة كشجاعة في البالغة وإبعاداً في َمسالك الفصاحة  إلىفانتقل من الغيبة 
إال أْن . ، كمـا مـرَّ ) شـجاعة العربيّـة (  ، فأسـمياه بــ) شـجاعة البالغـة(العلوي قد أفادا من وصف الرضي لهذا األسلوب بــ 

تســمية الرضــي أكثــر داللــة علــى قيمــة أســلوب االلتفــات الجماليــة والبالغيــة والفنيــة ؛ ألّن البالغــة مســتوى عــاٍل مــن األداء 
ـــ اللغــوي ، وبا لضــرورة تكــون شــجاعتها مــن الــدرجات والمســتويات الُعليــا فيهــا ، وهــذا مــا ال يوجــد فــي تســمية االلتفــات ب

  ) .شجاعة العربية(
شـكلة ، كقولــه ويحـاول الشـريف الرضــي اإلفـادة مــن هـذا األســلوب فـي تأويــل بعـض اآليــات القرآنيـة الكريمــة المُ   

وقرأنـا لعبـد اهللا : ، فيقـول )٢(}ِإنـِّي َوَضـْعتُـَها أُنثَـى َواللّـُه َأْعَلـُم ِبَمـا َوَضـَعتْ  َربِّ {) : عليهـا السـالم(حكاية عن أّم مريم  تعالى
بضم التاء ، ولبقية السبعة بتسكينها ، وقـال لـي شـيخنا أبـو الحسـن  }وضعتُ {بن عامر ، وألبي بكر بن عياش عن عاصم 

وما يقّوي قـول مـن أسـكن التـاء : التاء أجود ، وقال قراءة من قرأ بتسكين : كان أبو علي يقول : علي بن عيسى النحوي 
وأنـت أعلـم بمـا : لكانـت تقـول  )عليهـا السـالم(، ولو كان من صلة قول أم مـريم  }واهللا أعلم بما وضعت{: قوله سبحانه 

قـول أم وهذا القول غير سديد ؛ ألنّه ال يمتنع أن يكون ذلك من : ثم يقول الرضي . ألنها تخاطب اهللا سبحانه  ؛وضعت 
علـى مجـرى العـادة فـي خطـاب المعظـَّم مـن العـدول معـه  }واهللا أعلم بما وضـعت{:، وتقول مع ذلك) عليها السالم(مريم 

كنايـة؛ أال   إلـىمواجهة ومن مواجهـة  إلى،وفي القرآن مثل ذلك كثير،من خروج من كناية هاء الكناية إلىمن كاف المواجهة 
  .)٥(غير ذلك مما في معناه إلى، )٤(}ِإيَّاَك نـَْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعينُ {:، ثم قال)٣(}َربِّ اْلَعاَلِمينَ اْلَحْمُد لّلِه {: ترى قوله سبحانه 

  .)٥(معناه
الفصــيح قــد ينتقــل مــن : (( وأمــا الشــريف المرتضــى فقــد عــدَّ أســلوب االلتفــات مــن عالمــات الفصــيح ، فقــال   

بعض آيات القرآن الكـريم التـي  إلى -أيضاً  –د تعّرض وق. )٦())خالفها إلىخطاب غيره ، ومن كناية  إلىخطاب مخاطب 
ــراً َونَــِذيراً {:  تعــالىالتــي تضــمنته ، كقولــه  :  تعــالىقــال اهللا : (( ، فقــال )٧(}ْؤِمنُــوا بِاللَّــِه َوَرُســوِلهِ لت.ِ ِإنَّــا َأْرَســْلَناَك َشــاِهداً َوُمَبشِّ

َوتـَُعـزُِّروُه : ((مخاطبـة المرسـل إلـيهم ، ثـم قـال  إلـىعليـه وآلـه فانصرف مـن مخاطبـة الرسـول صـلى اهللا ...))  ِإنَّا َأْرَسْلَناكَ ((

                                                 
 .١٠١/ ٢: ، والبيت في ديوان الهذليين ٣٥٧:  حقائق التأويل )١(
 .٣٦: آل عمران  )٢(
 .١: الفاتحة  )٣(
 .٤: الفاتحة  )٤(
 . ٨٨- ٨٧: حقائق التأويل : ينظر  )٥(
 .٣٠: تنـزيه األنبياء  )٦(
 .٩- ٨: الفتح  )٧(
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 ٢

يعني مرسل الرسول، فالكالم واحد متصل بعضـه بـبعض والكنايـة مختلفـة   }أو تسبحوه{:يعني الرسول ،ثم قال )) َوتـَُوقـُِّروهُ 
  . )١())كما ترى 
يم ، بل أنّه ساق أيضاً أبياتاً من الشعر ولم يكتِف الشريف المرتضى بالتعرَّض لهذا األسلوب في آي القرآن الكر   

  ] الطويل: [ قد تضمنته ، فأشار إليه ، ونّوه به ، ومن تلك األبيات قول كثير 
ًة نِي ال َملُوَم ا أَْو أَْحِس ْيئِي بَِن  أَِس

  ج

تِ    ًة إْن َتَقلَّ َدْينا َوال َمْقلِيَّ  )٢(لَ
  

  ]رالواف: [ فخاطب ثم ترك الخطاب ، وقول اآلخر : فقال   
َك َن َدًى لَ ياقَ َف ُع أَْھلِ  تي َوَجِمي

  

انِي   ُه أَت ُه ِمْن الِي إنَّ  )٣(َوَم
  

    

  )٤(منك أتاني :ولم يقل : فقال 
 

وقـد تعـّرض الشـريفان . )٥())هـي أن تـذكر الشـيء بلفـظ غيـره ، لوقوعـه فـي صـحبته: (( عرفها السـكاكي ، فقـال   
  .ي وتناواله بالشرح والتطبيق هذا الفن البالغ إلىالرضي والمرتضى 

ــىأمــا الرضــي فقــد أشــار    ــم يســّمها با ســتعارةاللالمشــاكلة إشــارته  إل ــأخرون، ول ــه المت . ســمها الــذي اصــطلح علي
، يعني أنّه فٌن تعبيري رفيع ، مثله مثل غيره من الفنون واألساليب التي وضعها تحـت هـذا  استعارةوبمجرد أن يعّده الرضي 

َوَمَكـُروْا َوَمَكـَر اللّـُه {:  تعـالىالقرآنية الكريمة التي ساقها الرضي ، والتـي تضـمنت هـذا األسـلوب قولـه  فمن اآليات. الفن 
ُر اْلَماِكرِينَ  والمـراد بـذلك .  تعـالى؛ ألن حقيقـة المكـر ال يجـوز عليـه  اسـتعارةوهـذه : (( إذ نبَّـه عليـه ، فقـال  )٦(}َوالّلُه َخيـْ

لمقابلـة بـين األلفـاظ علـى عـادة العـرب فـي لوإنمـا ُسـمِّي الجـزاء علـى المكـر مكـراً . كـرهم إنزال العقوبـة بهـم جـزاء علـى م
  . )٧())ذلك ، قد استعارها لسانهم ، واستعادها بيانهم

ويالحــظ مــن كــالم الرضــي أّن هــذا األســلوب هــو أســلوب أصــيل عنــد العــرب مرنــت عليــه ألســنتهم ، واســتعملوه   
  .ووظفوه في بيانهم 

ـــات    ـــه ومـــن اآلي ـــي تضـــمنته أيضـــاً قول ـــة الكريمـــة الت ـــالىالقرآني ـــاِنِهْم {:  تع ـــي طُْغَي ُهْم ِف ـــدُّ ـــْم َوَيُم ـــُه َيْســـتَـْهِزُئ ِبِه الّل
ســبحانه ، ) عليــه( فــاألولى منهــا إطــالق صــفة االســتهزاء. وهاتــان اســتعارتان : (( فقــال الرضــي مشــيراً إليــه . )٨(}يـَْعَمُهــونَ 

اسـتهزائهم بإرصـاد العقوبـة لهـم ، فسـمى الجـزاء علـى االسـتهزاء باسـمه ، إذ كـان واقعـاً  هم علىزيُيجا تعالىوالمراد بها أنّه 
. )٩(...))؛ ألنّه عكس أوصاف الحلـيم وضـد طريـق الحكـيم تعالىفي مقابلته ، والوصف بحقيقة االستهزاء غير جائز عليه 

                                                 
 .٢٣٤ -٢/٢٣٣:األمالي : ، وينظر  ٣٠:تنـزيه األنبياء  )١(
  .٦٩: البيت في ديوانه  )٢(
  .َفَدًى َلَك والِدي َوَفَدْتَك نفِسي:  ، ورواية صدره فيه ٢٩٠:البيت في شعر زهير بن أبي سلمى  )٣(
 .٢٣٤/ ٢: ، واألمالي  ٣١- ٣٠: تنـزيه األنبياء : ينظر  )٤(
 .٤٢٤: مفتاح العلوم ، السكاكي  )٥(
 .٥٤: آل عمران  )٦(
 .١٢٣: تلخيص البيان  )٧(
 . ١٥: البقرة  )٨(
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 ٣

تــرب كثيــراً مــن تحديــده ويتضــح مــن كــالم الرضــي علــى هــذا األســلوب فــي اآليتــين الســابقتين ، أنّــه قــد اق. )١(...))الحكــيم
  .وتعريفه كما عند المتأخرين

ــا ِفــي نـَْفِســكَ : (( تعــالىوفــي كالمــه عــن قولــه    ــُم َم ــُم َمــا ِفــي نـَْفِســي َوَال َأْعَل  إلــىالشــريف الرضــي  ضتعــرَّ  )٢())تـَْعَل
لــم مــا عنــدي وال ال نفــس لــه ، والمــراد تع –ســبحانه  –ألّن القــديم .  اســتعارةوهــذه : (( شــرحاً ، فقــال  مشــاكلةأســلوب ال

وواضح أّن الرضـي لـم يكـن يعنيـه مصـطلح المشـاكلة أو غيـره وأيـن يقـع مـن علـوم البالغـة ، بقـدر مـا .  )٣())أعلم ما عندك
  .)٤(يعنيه أثره في معنى الكالم

قـول  إلـىوأما الشريف المرتضى فقد َسمَّى المشاكلة باسمها الذي اصطلح عليه المتأخرون ، وذلك عند تعّرضه   
ُقـوَن ، فـإنَّ اَهللا ال  إلىإّن َأَحبَّ اَألْعَماِل : (( ي صلى اهللا عله وآله وسلم النب اِهللا َعزَّ وَجلَّ َأْدَوُمَهـا َوإْن قَـلَّ فَـَعلَـْيُكم بمـا ُتِطيـْ

إحســانه ال يقطـع عــنكم فضــله و  تعــالىأن يكـون المعنــى أنّــه : ((  _ وهـو أحــد وجــوه تأويلــه_ ، َفقــال )٥())َيَمـلُّ حتَّــى َتَملُّــوا
ــٌل علــى الحقيقــة ، وَســمَّى ِفْعلــه  ــًال ، ولــيس بملــل علــى الحقيقــة ، لــالزدواج  تعــالىحتــى تملُّــوا مــن ســؤاله ، فِفْعُلهــم َمَل مَل

  ]الوافر: [ ثم َمثَّل له بقول عمرو بن كلثوم ،  )٦())ومشاكلة اللفظين في الصورة ، وإْن اختلفا في المعنى 
نْ  ٌد َعلَ  أاَل ال َيْجَھلَ اأََح  ْيَن

  

ا   ِل الجاِھلِْين ْوَق َجْھ لَ َف  )٧(َفَنْجَھ
  

ال يفتخر به ، ولكن ذلك قرينة على إرادة مجـّرد التسـمية ، ال الجهل أي أّن الشاعر قابل الجهل بمثله ، مع أّن   
  .)٨(والمشاكلةبأكثر من فعله ، وإنما سّماه جهًال للمقابلة واالزدواج  مهى أنّه يجزي الجاهل على قو عنالجهل الواقعي ، و 

  .)٨(والمشاكلة
:  تعـالىوبين الشـريف المرتضـى القيمـة الفنيـة والجماليـة ألسـلوب المشـاكلة بشـكل واضـح عنـد كالمـه عـن قولـه   

ُهْم ِفي طُْغَياِنِهْم يـَْعَمُهونَ { لـيس باسـتهزاء علـى الحقيقـة ؛  تعالىأن يكون ما وقع منه : (( فقال  )٩(}الّلُه َيْستَـْهِزُئ ِبِهْم َوَيُمدُّ
فَّ علــى اللســان ؛وللعــرب فــي ذلــك عــادٌة معروفــة فــي كالمهــا ، والشــواهد عليــه ســّماه بــذلك ليــزدوج اللفــظ ويخــكّنــه ؛ ول

  .ذلك الرضي  إلىأصالة هذا األسلوب كما أشار  إلىأّن المرتضى أشار  -أيضاً –ويلحظ هنا )١٠())مذكورة مشهورة 
ـــة ألســـلوب المشـــا    ـــة والجمالي ـــد تعّرضـــه ويؤكـــد الشـــريف المرتضـــى القيمـــة الفنّي ـــىكلة عن ـــه  إل ) : المرتضـــى( قول

  ]البسيط[
و  دول ُه َي اَم يَجَنْت ُت َطائَِعَھ  ا ُكْن

  

ى َف   اهُ عل ْن َجَن رُ  يَّ دَ وْ لَِك دِ  َغْي  )١١(َي
  

                                                 
 .١١٤- ١١٣: تلخيص البيان  )١(
 .١١٦: النساء  )٢(
 . ١٣٥: تلخيص البيان  )٣(
 .١٠٦: الشريف الرضي بالغياً : ينظر  )٤(
 .٥٥/ ١: األمالي  )٥(
 .٥٧- ٥٦/ ١: نفسه  )٦(
  .١٥٦: البيت في ديوانه  )٧(
 .٢٧٤/ ٢: الفرائد الغوالي : ينظر  )٨(
 .١٥: البقرة  )٩(
 .١١٤/ ٢: األمالي  )١٠(
  .١/٢٧٠:البيت في ديوانه  )١١(
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 ٤

أعنـي   –لو جنـاه علـي : حظ من البالغة ، وال أعرف له على جهته نظيراً ، وكأنني ، قلت ... وللبيت : (( فقال   
: الــذي ال يغالــب وال يمــانع لمــا أطعتــه وال أنقــدت لــه ، وهــذا غايــة التعــزز واالفتخــار ، فــإن قيــل  لىتعــاغيــر اهللا  -الشــيب

ســميناه بهــذا االســم : قلنــا . بأنــه جنايــة وهــذه اللفظــة ال تســتعمل فــي المتعــارف إال قبيحــاً  تعــالىكيــف ســّمى مــا يفعلــه اهللا 
  .)١())، وله نظائر كثيرة في القرآن والشعر  )كنت طائعها  ولو جنته يد ما: (ويجانس قولي وتجويزاً ليطابق  استعارة

ويُلحــظ مــن مجمــل مــا ســبق أن خطــاب الشــريفين الرضــي والمرتضــى النقــدي قــد جــاء مشــحوناً بفنــون البالغــة ،   
، وتطبيقـات   المهـممـن منـاحي األدب والفنـون ، وقـد جـاءا فيـه بـآراٍء  المهموكان لهما صوالٌت وجوالٌت في هذا المنحى ا

النصـوص األدبيّـة علـى اختالفهـا ، ونتيجـة لـذلك فـي جمـال الكثيرة ، َغَلَب عليها التحليل الوافي والدقيق ، وإبراز مكامن 
 .  ه معياراً نقدياً رئيساً وناجعاً لتبيان القيمة الحقيقية للنصوص الفنّية اعدّ 

  

                                                 
 . ١٠٠- ٩٩: الشهاب  )١(
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 ٤

  املبحث الثالث
  املعيار الفني

  
ة : أوالً 

ّ
  اللغة الفني

اللغة هي مادة األدب ، فكل عمل أدبي هو مجرد انتقاء من لغة معينة ، تماماً كما أّن التمثال المنحـوت يوصـف   
تمــاًال التــي اهتــدى إليهــا اإلنســان اكواللغــة أقــوى وســائل التعبيــر وأشــدها . )١(بأنّــه كتلــة مــن المرمــر شــطفت بعــض جوانبهــا

الوسائل األخرى ، وفيها من التعّقـد والتشـّعب  هلحاجاته في التعبير ، فهي تمّده بما تعجز عنمة مالء هاوأغناها داللة وأكثر 
  .)٢(ما يالئم أقدار منزلته البشرية 

تـــه مّيـــز الـــذوق العربـــي بـــين األداء النمطـــي للغـــة الـــذي غايتـــه التوصـــيل ، وبـــين األداء الفنـــي للغـــة الـــذي غايوقـــد   
، وهذا األخير ال يتوافر ما لم تشتمل اللغة في النص األدبي على قـيم فنيّـة وجماليّـة وتعبيريـة ، وعلـى التوصيل والتأثير معاً 

اللغة وشـكلها بوظيفتهـا والهـدف منهـا ، ولـذلك عرفـت العـرب أّن اللغـة فـي بعـض الفنـون تأخـذ هذا األساس تتحدد طبيعة 
  ]المنسرح: [ لغة الشعر التي تفارق غيرها من اللغات ، يقول البحتري  شكًال مختلفاً عن سواه ، كما في

ي إَِشالشِّوَ  ٌح َتْكفِ  اَرُتهْعُر لَْم
  

يْ    هْ  سَ َولَ ْت ُخَطُب لَ ْذِر ُطوِّ  )٣(بالَھ
  

وقد تفّهم الشريفان الرضـي والمرتضـى أّن لفنـون القـول الرفيعـة لغـة مباينـة للغـة األداء النمطـي ، وعلـى هـذا فهمـا   
مــن  فُ َشــتَ سْ ميــزان هــذه اللغــة الفنيــة مــن غيرهــا ، ويحــددان آلياتهــا ، ويبّينــان ماهيتهــا ، مــرة بــالكالم المباشــر ، وأخــرى تُ يُ 

 .تطبيقاتهما على نصوص من القول الفني الرفيع ، كالقرآن الكريم والشعر 

تعارات أكثـر مـن اشـتماله يرى الشريف المرتضى أّن كـالم العـرب يشـتمل علـى أسـاليب فنيّـة ، كالمجـازات واالسـ  
الصـورة الحقيقيـة للمـراد منـه ؛ كالم العرب مـن جانـب الحقيقـة حسـب ال يعطـي   إلىعلى الحقيقة ، وعلى ذلك فإّن النظر 

ليس يجب أن تؤخـذ العـرب بـالتحقيق فـي كالمهـا ؛ ( (، فـألّن في ذلك إهمال لجانب آخر ، هو أكثر من جانب الحقيقة 
وهذا التجّوز في اللغة ، واألداء االستعاري فيها ينحو بهـا منحنـى جماليـاً بعكـس الكـالم  )٤())ها أكثرواستعاراتفإّن تجوُّزها 

ق كالمـه وحـّدده ، وعـزف عـن التجـّوز والتوسـع ال يكـون شـعره مستحسـناً ، المحقق المحّدد ، ولذلك فإن الشاعر إذا حّقـ
والتحديـد ، فـإن ذلـك متـى ب أْن يؤخذ عليه في كالمه التحقيـق إّن الشاعر ال يج: (( بل أنّه يبطل برمته ، يقول المرتضى 

  .)٥())اعتبر في الشعر بطل جميُعهُ 
عن لغة األداء النمطي ، الخـتالف وظيفـة كـل منهمـا ، إذ أّن تعـارض ) الفنّية(ن الطبيعي أْن تختلف لغة الشعر وم  

تغـــاير فـــي كيفيـــة االســـتعمال اللغـــوي ، فالفالســـفة  إلـــىيعـــود النمطـــي والفنـــي الوظيفـــة التوصـــيلية والجماليـــة بـــين األدائـــين 
تحقيــق اللفــظ علــى المعنــى ، ويختلــف عــنهم  إلــى؛ ولــذلك يعمــدون يبنــون لغــتهم مــن أجــل التوصــيل والمناطقــة والخطبــاء 

هــي عــدم وظيفــة التوصــيل إال أنهــا وظيفــة ثانويــة ، بينمــا الوظيفــة الجمالّيــة الشــعراء مــن حيــث الوظيفــة الجماليــة ، وإن لــم تُ 

                                                 
 .٢٢٣: نظريّة األدب ، أوستن وارين ، ورينيه ويليك : ينظر  )١(
 .١٦٣: التفكير البالغي : ينظر  )٢(
 .١/٢٠٩: ديوانه  )٣(
 .١/٣٦٧: األمالي  )٤(
 ٢/٩٥: نفسه  )٥(
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علـى التجـّوز والتوسـع واإلشـارات (( يبنـوا لغـة شـعرهم وعلـى ذلـك فالبـد للشـعراء مـن أن . )١(الوظيفة األساسية فـي الشـعر
  .)٢())على المعاني تارة من بُعد وأخرى من ُقربالخفية واإليماء 

ي وفــق آليــات يعتمــدها وغيــر ذلــك ، ال تتــأتى للشــاعر طوعــاً ، بــل تــأتغيـر أّن التجــّوز والتوســع واإلشــارة واإليمــاء   
ـــاً لتقصـــير الكـــالم ، واالختصـــار ، اإليجـــاز (( الشـــعراء ، منهـــا  ـــراح فضـــوله ، والحـــذف طلب ، واالســـتغناء بقليلـــه عـــن  واّط

، وبـين التجـّوز) ف ، طـرح ، اسـتغناءاختصار ، حـذ( وهذا يعني أن هناك عالقة وثيقة بين كل ما يقلل الكالم .  )٣())كثيره
، واإليمــاء ومــا شــابه ذلــك ، فكلمــا كــان الـنص الفنــي متــوافراً علــى االختصــار ومــا ماثلــه مــن األســاليب والتوسـع ، واإلشــارة 

التي تقلل الكالم ، زادت المجازات ، واإلشارات الخفّية ، واإليماءات ، وهو المطلوب من النص الفني ، كما يؤكد ذلك 
لعمـــري أّن الشـــعر موضـــوع علـــى : (( للمرتضـــى كقولـــه  عنـــدما نجـــد قـــوالً ولـــذلك فـــال ينبغـــي أن نعجـــب . مـــراراً المرتضـــى 

  .إذ بنى الشعر كله على هذه األساليب ، ووضعه تحت هذه المعايير . )٤())االختصار والحذف واإلشارة 
بطاقـات أخـرى ، وحية ومشـحونة ـون لغة مـأّن لغة النص الفني يجب أن تك المرتضى مـن كل هـذا ، التأكيد وأراد  

ولـيس ).إيحـاء األلفـاظ(فـي النقـد الحـديث بــ محدد كما في المعجم ، وهو ما يسـمى تحمله من معنى ما  ال أْن تبقى على
: الوحي فـي اللغـة : (( في اللغة ، إذ قال ) الوحي ( من تعريفه لفظة  فُ شَ تَ سْ هذه حقيقة تُ أّن هذا بمبالغة في الكالم ، بل 

ك أّن ومـن االستضـاءة مـن هـذا التعريـف يُـْدرَ . )٥())غير أْن يـُْفِصح بـهإنما هو ما جرى مجرى اإليماء والتنبيه على شيء من 
واإلشـارة فـي لغـة الشـعر وألفاظـه هـو أن تكـون اللغـة إيحائيـة ، غيـر أّن هـذا المصـطلح لـم يكـن مـراد المرتضـى مـن اإليمـاء 

الـدكتور بـدوي فـي ، يقـول  فعبّـر عنـه بألفـاظ وعبـارات أخـرى –غيـره مـن نقـاد عصـره كما لم يكن يعرفه   –يعرفه المرتضى 
، وإن لـم يحـدّدوا ألقـدمون ، ولكـّنهم أدركـوا حقيقتـهتعبيـر عصـري لـم يعرفـه نقـاد العـرب اوالكلمة الموحيـة : ((هذا الشأن 
ــارة كــالتي نســتخدمها فــي عصــرنا الحاضــر ، ومعنــى إيحــاء الكلمــة إثارتهــا فــي الــنفس معــاني كثيــرةلإلفصــاح  . )٦())عنــه عب

هي المقياس الفنـي (( ، فـ من معايير تحديد قيمة األلفاظ في النصوص  مهماً ة اإليحائية لأللفاظ معيارًا ولذلك باتت الدالل
قوًة وضـعفاً ، لتقدير قيمة اللفظ بقدر ما ينتجه ذلك اللفظ من إيحائية خاصة ، فقيمة اللفظ تتأثر بهذه اإليحائية ونوعيتها 

  .)٧())ة تلك الكلمة فنياً عالية أيضاً والعكس بالعكس فكلما كانت إيحائية الكلمة عالية ، كانت قيم
الموحيــة ، التــي تعطــي دالالت أكثــر ممــا هــو موجــود فــي معناهــا مثــل تلــك األلفــاظ  إلــىوتعـّرض الشــريف الرضــي   

ي ، من عناصر اللغة الفنّية التـي تتضـمنها النصـوص العاليـة ، كـالنص القرآنـ مهمالمعجمي ، باعتبار أّن هذه األلفاظ عنصر 
. أداء فنـّي رفيـع الـذي جـاءت فيـه ، بـل تتفاعـل معـه ، لينـتج عـن ذلـك السـياق ال تكـون بمعـزل عـن غير أن هـذه األلفـاظ 

َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضـَها السَّـَماَواُت َواَألْرُض ُأِعـدَّْت  إلىَوَسارُِعوْا { : تعالىفي قوله ) عرضها( لفظ ومن هذه األلفاظ 
 تعـالىإنمـا ذكـر اهللا : (( بـأّن الجنـة طويلـة ورحبـة ، وذلـك بقولـه  فبـيََّن الرضـي أن هـذا اللفـظ قـد أعطـى إيحـاءً )٨(}ْلُمتَِّقيَن لِ 

                                                 
  ١٣٠- ١٢٩: الخطاب النقدي عند المعتزلة : ينظر  )١(
 .٢/٩٥: األمالي  )٢(
 . ٢/٣٠٩:  نفسه )٣(
 .١١٥: الشهاب  )٤(
 . ٢/٢٠٥: األمالي  )٥(
 .٤٥٥: أحمد أحمد بدوي . أسس النقد األدبي عند العرب ، د )٦(
 .١٦: محمد حسين علي الصغير . نظرية النقد العربي في ثالثة محاور متطورة ، د )٧(
 .١٣٣: آل عمران  )٨(
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إذا كـان هـذا : قـال  تعـالىطولهـا أعظـم مـن عرضـها ، فكأنّـه  أنعلـى  –سـبحانه  –عرض الجنّـة ولـم يـذكر طولهـا ، لينّبهنـا 
  .)١())اعرضها فما ظنَّكم بطوله

نَســاِن َأْعــَرَض َونَــأى ِبَجانِِبــِه َوِإَذا {:  تعــالىفــي قولــه ) عــريض( ، لفــظ وقريــب مــن هــذا اللفــظ    َعْمَنــا َعَلــى اْإلِ َوِإَذا أَنـْ
ـــرُّ فَـــُذو ُدَعـــاء َعـــرِيٍض  ـــُه الشَّ المبالغـــة فـــي الوصـــف بالســـعة ... إّن المـــراد بعـــريض ههنـــا : (( الرضـــي  ، إذ قـــال فيـــه)٢(}َمسَّ

والعـرض ال ... ال يـدل إال علـى طـول ألّن الطويـل ؛ ) طويـل: (أدّل على هـذا المعنـى مـن قولنـا ) عريض: (لنا والكثرة، وقو 
يكون إال بطول أكثر منه ، وإالّ كـان الطـول هـو العـرض ، وإنمـا خـص العـرض بالـذكر ، لداللتـه علـى أّن الطـول أزيـد منـه ، 

  .)٣())ولو ذكر الطول لم يدل على هذا المعنى 
َرٍق {:  تعالىفي قوله ) بطائنها (اللفظين السابقين لفظ ومثل    الـذي علّـق )٤(}ُمتَِّكِئيَن َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمـْن ِإْسـَتبـْ

إذا كانـت : قـال  –سـبحانه  –م قدر البطائن ، فكأنّـه يبتعظعلى جاللة الظهائر  –سبحانه  –فدلنا : (( عليه الرضي بقوله 
  .)٥())بجاللة ظهائرها  هذه صفة بطائنها فما ظّنكم

مِّن قَـْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوهاً فَـنَـُردََّها {:  تعالىفي قوله ) وجوهاً (لفظ ،ومن األلفاظ الموحّية التي تعّرض لها الرضي   
ــا  ــا غيــر هــذه األبعــاض المخصوصــة ، بــل تكــون محمولــة علــى معنيــين : (( ، فقــال )٦(}َعَلــى َأْدبَارَِه ــالوجوه ههن : المــراد ب

المعتمـد علـيهم مـن بيـنهم ، : هم ، كمـا يقـال هـؤالء وجـوه القـوم ، أي ون المـراد بهـا أوائـل القـوم ورؤسـاءأن يكـ: حدهما أ
عـاض ،  بأن يكون المراد بـالوجوه ههنـا األعيـان والـذوات ، لألعضـاء واأل: والمعنى اآلخر ... إليهم من جميعهم والمنظور 
  .)٧()...)ى إليه مؤ رأي ، والمراد به نفس الشيء المهذا وجه األمر ، وهذا وجه ال: كما يقال 
فـي )) تعرفـوني (( ذات الطاقة اإليحائيـة فـي الشـعر كلفـظ بعض األلفاظ  إلى –أيضاً  –وتعّرض الشريف الرضي   

  ]الوافر : [ قول الشاعر 
الَّأََن ال َوطَّ ُن َج نَ ا اْب  ااَيُع الثَّ

  

عِ َمَت   ةَ الِعمَ  ى أََض وْ  اَم  )٨(نِيَتْعِرفُ
  

بضـد اإلنكـار ، وإنمـا لقولـه هـذا دالالت إيحائيـة أخـرى ، كمـا ن أّن المعرفة التي قصدها الشاعر ليست التـي فبي  
: وقولـه . فكأنّـه توّعـدهم عنـد إلقـاء العمامـة ببادرتـه ، وأن يفـيض علـيهم مـا َيْسـتِجّمه مـن مثابـة سـطوته : (( وّضحها بقولـه 

اإلنكار ، وإنما أخرجه ُمخرج الوعيد ، وأطلعه مطلـع التهديـد ، كمـا يقـول القائـل  ذي هو ضدّ تعرفوني ليس يُريد العرفان ال
  .)٩())ستعرف عقوبتي ، أو أما تعرف غضبي وسطوتي : ستعرفني،أو أما عرفتني ، والمراد :لغيره إذا أراد هذا المعنى

  ] الرجز: [ قول أبي النَّْجم الِعْجلي  إلىوتعّرض الشريف المرتضى   
لِّ  ْن ُك قُ  ِم َزاَء َس ِعوْ َعْج ِط الُبْرقُ

  

ْم تُ    ْظ َولَ ْم ُتْحَف اَء لَ يَّعِ َبْلَھ  )١٠(ض
  

                                                 
 .٢٤٠: ويل حقائق التأ )١(
 .٥١: فصلت  )٢(
 .٢٤١: حقائق التأويل  )٣(
 .٥٤: الرحمن  )٤(
 .٢٤٠: حقائق التأويل  )٥(
 .٤٧: النساء  )٦(
 .٣٥٦ -٣٥٥: حقائق التأويل  )٧(
 .١٧: البيت لسحيم بن وثيل كما في األصمعيات ، لألصمعي  )٨(
 .٢٠١: المجازات النبوية  )٩(
 )).َعْجَزاء(( بدل )) َغّراَء : ( ه ، وفي ١٤٨: البيت في ديوانه  )١٠(
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فبيَّن أّن كل لفظ من ألفاظ البيت أو كل عبارة من عباراته لم تؤخذ علـى ظاهرهـا أو معناهـا الحرفـي أو المعجمـي   
يّـة والبالغيّـة ، كالكنايـة مـثًال ، يتضـح ذلـك ، وإنما ُشِحَنْت بدالالت وطاقات إيحائيـة أخـرى ، وفرتهـا بعـض األسـاليب الفن

تـُْبـِرُز أنهـا ):َسـُقوِط الُبرقُـعِ :(وبقولـه.أنها بـَْلهـاء عـن الشـّر والريبـة،وإْن كانـت َفِطنَـًة لغيرهمـا):بلهاء:(أراد الشاعر بقوله:((بقوله
ــه  ــه . وجههــا وال تســتره،ثقًة بحْســِنه وِإدالًال بجمال ــْظ : ( وبقول ــْم ُتْحَف ــي اســتقامة طرائقهــا تـُغْ أّن ) : َل عــن حفظهــا ، وأنهــا ِن

أنهـا لـم تهمـل فـي أغـذيتها وتنعيمهـا وترفيههـا ) : م َتَضـيَّع لـ: ( وبقولـه . مسـدِّد وموقّـف  إلـىلعفتها ونزاهتهـا غيـر محتاجـة 
  .)١())فتشقى

ا معناهــا وعلــى هــذا التوضــيح فــي إفــادة األلفــاظ والعبــارات فــي النصــوص الشــعريّة دالالت أخــرى ، ال يحتملهــ  
نفـردة فـي بيـت دون اآلخـر ؛ فالبـّد مالـنص قـراءة معجميـة خالصـة ، وال ال يجوز أن تُقرأ لغـة (( الحرفي أو المعجمي فإنّه 

  .)٢(. ))نشأت فيهمن أْن تُقرأ في إطار سياق البنية المتكاملة للنص ، وربطها بالوسط الذي 
عرضها،عريض،بطائنها،وجوهًا،تعرفوني،سـقوط (مـا فـي أّن إيحاء اللفـظ لـدالالت أخـرى كويتضح من كل ما سبق   

ال ُيســتغرب مــن ، قــد أغنــى لغــة الــنص بقــيم فنيّــة ومعنويّــة متعــددة ، وعلــى ذلــك فــ)البرقــع ، بلهــاء ، لــم ُتحفــظ ، لــم ُتضــيع 
 إلـىيصـبح البـدَّ لفـّن األدب أن : (( من األدب ان يكون مجرد إيحاء ، يقـول كرمبـي ن الذين يريدون بعض النقاد المحدثي

أســمى مــا يصــل إليــه األدب هــو أن يجعــل اإليحــاء اللفظــي مــن القــوة  ، وإن(suggestion)مجــّرد إيحــاء  درجــة كبيــرة
المــدلول  إلــىوقــوة اإليحــاء هــذه هــي التــي تضــيف شــيئاً آخــر  ...والســيطرة وبعــد المــدى والحيويّــة والدقــة بمكــان عظــيم 

  .)٣())العادي لأللفاظ 
ي الجملة ، والنصوص األدبيّـة مكونـة مـن جمـل ، فـإذا أصـاب الخلـل كلمـة مـن الكلمـات أصغر بنية ف)٤(والكلمة  

 إلــىي النظــر ـي الــنص األدبــي بمجملــه ، لــذلك جهــد النقــاد فـــؤثر فـــذه الجملــة المختلــة تـــهــهـــذا الخلــل بالجملــة ، و أثّــر 
م ، وأخرى بضمنه ، فينبهون على مالءمتها الكلمات التي تكون النصوص األدبّية ، فمّرة يتناولونها منفردة عن سياق الكال

الكلمــات مــن حيــث  إلــىعيوبهــا أو فصــاحتها وغيــر ذلــك ممــا يتعّلــق بنظــرتهم  إلــىأو عــدم مالءمتهــا للــنص ، أو يشــيرون 
وقـد عـاب الشـريف المرتضـى علـى . ذوق الناقـد  إلـى –بالدرجة األولـى  –، وأكثر ما يكون ذلك خاضعاً تهاجودتها ورداء
  ] الخفيف: [ في قوله ) دعوة (يراده كلمة أبي تمام إ

ْن لََن ْم َيُك ٌس لَ بٌ ا فِْيَمْجلِ  ِه َعْي
  

ا فِ   َر أنَّ َوةِ َغْي  )٥(المِ األْح ي َدْع
  

  .)٦())ُء الشعراءافإنها كلمٌة عاميٌَّة قّلما يستعملها ُفصح) دعوة(إال لفظة ] البيت[وليس يهجِّنه : (( فقال   
كلّـه مـن أجلهـا ، بـل بقـي البيــت ولـم ُيسـقط البيـت  ) دعــوة(اب علـى أبـي تمـام لفظـة عـقـد وُيالحـظ أّن المرتضـى   

إال أنهـا غيـر متشـّددة ، فقـد   –كانـت جزئيـة   وإنْ  –هذا البيت  إلىعنده يشتمل على قيمة فنّية وتعبيريّة ، ونظرة المرتضى 

                                                 
 .١/٤٠: األمالي  )١(
 .٢٩: حسين جمعه . المسبار في النقد األدبي ، د )٢(
 .٣٨-٣٧: قواعد النقد األدبي  )٣(
 : )الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى . كل منطوق به دال باالصطالح على معنى : عّرف الشريف المرتضى الكلمة بقوله  )٤(
٢/٢٨٠. 

 .٢٦٢/ ٤: البيت في ديوانه  )٥(
 .٢٠: طيف الخيال  )٦(
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يسـقطون  –أحيانـاً  –جـل بيـت ، بـل ، ويسـقط القصـيدة مـن أ يسـقط البيـت مـن أجـل كلمـة –أحيانـاً  –كان بعـض النقـاد 
  .)١(قصيدة عصماء بكاملها) بوزع(قطت كلمة سْ أالقصيدة برمتها من أجل كلمة ، كما 

: أنّـه أراد بالعـامي  وويبـد: (( وقد علّـق الـدكتور ميسـر حميـد سـعيد علـى حكـم المرتضـى فـي هـذه اللفظـة فقـال   
، وخرجـت مــن الكتهـا ألسـن العامـة فــي عصـره ، فأدركهـا االبتـذال المبتـذل مـن األلفـاظ ، وإال فـإّن هـذه اللفظــة فصـيحة ، 

وأني أتفق مـع . )٢())فصحاء الشعراء ، فحّمل أبا تمام وزرها –وفق معياره البدوي  –نطاق األلفاظ الشعرية التي يصطفيها 
واالسـتعمال ، إذ لـم تعجـب  عاّميـة ، أن اللفظـة أبتُـذلت لكثـرة التـداول: ما رآه الدكتور ميسر في أّن المرتضى عنـى بقولـه 

أن اللفظة عندما تتـداول كثيـراً ال تصـلح أن تكـون حجـراً فـي  –بحسه النقدي واألدبي  –ى هذه اللفظة ألنّه يعرف ضالمرت
لكثـرة الحقيقـة  إلـىيتحول  –كما مّر   –الفني للغة ، ألنها تكون فاقدة لإليحاء واإليماء واإلشارة ، وإذا كان المجاز البناء 
وقـد  -بحسب رأي المرتضى –) دعوة(ر تداولها كما في لفظة ول ، فيبتذل ، فإن الحقيقة أخلق بهذا االبتذال إْن كثُ التدا

نفس إن الـ(( ، فقـال ) غيـر الشـعري( العاّمي المبتـذل قبل تبّين الدكتور مجيد عبد الحميد السبب الذي يجعل النفس ال ت
اً طريفـاً يُثيـر اهتمامهـا ، أو يلفـت انتباههـا ، وابتـذال الشـيء يقلـل مـن أهميتـه ألنها ال تجد فيه شـيئ ؛ال تنفعل مع المبتذل 
ولهذا فإّن النص الـذي يشـتمل علـى ألفـاظ سـوقّية مبتذلـة . حاجتها إليه ، فيقل إقبالها عليه وتقبلها له في النفس ، ويشبع 

  .)٣())على التأثير في النفس وإيقاظ مشاعرهايفقد ُقدرته 
رأى بعـض النقـاد فـاس قد تم تقسيم األلفـاظ تبعـاً لصـالحيتها أو عـدم صـالحيتها للـنص األدبـي ، وعلى هذا األس  

نــرى ((ال مكــان لهــا فيه،فـــوالشــعراء أن هنــاك ألفاظــاً شــعرية وأخــرى غيــر شــعرية،فاألولى لهــا مكانــاً مميّــزاً فــي النص،والثانيــة 
ــ...يعون أن يســيغونهاالشــعراء فــي العــادة يتجّنبــون طائفــة مــن األلفــاظ التــي ال يســتط وا فــي رَ وأدبــاء العــرب ال يرتــاحون ألن يـَ

يم والتفريـق بـين مـا هـو سـوعلى الـرغم مـن هـذا التق .)٤())،وما شاكلها من األلفاظ)فقط(و )أيضاً (الشعر العربي ألفاظاً مثل 
ونجـد مصـداق هـذا . )٥())الحـدود الفاصـلة بـين األلفـاظ الشـعريّة وغيـر الشـعريّة غيـر واضـحة((شعري أو غير شـعري تبقـى 

اللفظـــة الواحـــدة بمنظـــارين مختلفـــين ، فواحـــد  إلـــىبعـــض األلفـــاظ ، فينظـــرون  إلـــىالنقـــاد فـــي النظـــر فـــي اخـــتالف الكـــالم 
التــي استحســنها واســتملحها الشــريف المرتضــى فــي قـــول ))المقــراض((للشــعر،كلفظة ةصــالح اوآخــر ال يراهــ ايســتملحه
  ]الخفيف:[البحتري

ًي ْت َتْرِك اُت َوالُغ وأََب  اآلَديَّ
  

الُ حَ    الِمْقرَ َص ْبُت ب ى َخَض  )٦(اِض تَّ
  

ورود هـذه اللفظـة  همبعضـ، بينمـا أنكـر )٧())فـي غايـة المالحـة والرشـاقة ) خضـبت بـالمقراض: ( قولـه : (( فقال   
  ]الكامل: [ أبي الشيص قوله  ىأنكروا عل: (( فقال ) هـ٤٦٦ت(في الشعر ، كما ذكر ذلك ابن سنان 

وْ  احِ َوَجَن ُهٍص َتحيََّمْقُص  َف ِرْيَش
  

رَ َرْي   َف الِمق اِن َتحيُّ َم  اِض ُب الزَّ
  

وربمــا كــان الحــق مــع . )١(... ))ي ِكــْر وأبَــْت تَـ : لــيس المقــراض مــن كــالم العــرب ، وتبعــه أبــو عبــادة فقــال : وقــالوا   
فـي هـذا الشـأن ، ومـنهم القـدماء  مـا قـرره النقـاد إلـىالمرتضى في استحسان واستمالح هذه اللفظة من البحتري ، استناداً 

                                                 
 .١/٧٠: ينظر الشعر والشعراء ، ابن قتيبة )١(
 .٢٩٧: الرؤية النقدية عند الشريف المرتضى  )٢(
 .٧٤: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية  )٣(
 .٣٧: التوجيه األدبي  )٤(
 .١٩٤: الشعراء نقادًا  )٥(
 ١٢٠٨: ٢: ديوانه  البيت في )٦(
 .٢٠: الشهاب  )٧(
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... ألفاظ معروفـة ، وأمثلـة مألوفـة ، ال ينبغـي للشـاعر أْن يعـدوها وال أن يسـتعمل غيرهـا  وللشعراء: (( ابن رشيق ، إذ قال 
 ســبيل الَخْطــَرة ، كمــا فعــل األعشــىإال أْن يريــد شــاعر أْن يتطــرَّف باســتعمال لفــظ أعجمــّي ، فيســتعمله فــي النُّــدرَة ، وعلــى 

فاستحســـنه  )المقـــراض(  لفـــظفـــي إيـــراده  المرتضـــى فهـــم أن البحتـــري قـــد تطـــرَّفولعـــّل .  )٢())قـــديماً وأبـــو نـــواس حـــديثاً 
  .واستملحه 
،  ) مفتـرض( خر في نٍص قرآنـي ، األول أصـيل تضـّمنه الـنص ، والثـاني بـديل آويفّرق الشريف الرضي بين لفظ و   

َعُثو  {: تعالىفي قوله ) حكماً ( كلفظة  تكـون  أنإن ُأريـد لهـا ) حاكمـاً (، ولفظـة  )٣(}ْا َحَكمـاً مِّـْن َأْهِلـِه َوَحَكمـاً مِّـْن َأْهِلَهـافَابـْ
فعلى الـرغم مـن أنَّ اللفظتـين تكـاد أن تتشـابها بـالنطق والداللـة عنـد . التي تضّمنتها اآلية ) حكماً (بديًال عن اللفظة األولى 

فـي هـذه اآليـة ، ال يتشـابهان ، وال يصـلح أن تقـوم الثانيـة مقـام األولـى القارئ العادي ، فإنهما عنـد ناقـد حصـيف كالرضـي 
بـين األلفـاظ ، ويقـيم مرهـف ، وذوق رفيـع يعـرف الفـروق كـان ذا حـس (( وهذا جزٌء يسير من اهتماماته ومعرفته باللغـة إذ 

  . )٤())عليها حكمه النقدي ، ويرسي عند صروفها الرأي السديد 
؟ والجـواب ) حكمـاً : (بـدل قولـه ) حاكمـاً : (ِلَم لـم يقـل : فقال ... سائل وربما سأل : (( يقول الشريف الرضي   

حكمــين ، لنقصـان تصــّرفهما ، ولــو ملكـا التصــّرف مــن جميــع ســمَّى المبعـوثين مــن أهــل الرجـل والمــرأة  –ســبحانه  –أنّـه : 
ن وفّضــل أحــدهما علــى صــاحبه ، وإنمــا والعــرب تســّمي الرجــل حكمــاً إذا تنــافر إليــه الــرجال. ..حــاكمين الوجــوه لســّماهما 

أفضــل مــن اآلخــر ، ولــيس هنــاك إلــزام أمــر وال إمضــاء حكــم كمــا ألنّــه لــيس يتجــاوز أن يُعلمهمــا أّن أحــدهما  ؛ســّمي حكمــاً 
  .)٥())حاكماً  يفعل الحّكام ، فلذلك لم يسمَّ 

زيــادة معنــى ، ولــذلك ) عطبــ(، ويــرى فــي لفظــة ) خــتم(و ) طبــع(بــين لفظتــي  –أيضــاً  –ويفــّرق الشــريف الرضــي   
فـي الطبـع زيـادة معنـى ، : (( ، ويّتضـح ذلـك بقولـه )٦(}َوَنْطَبُع َعَلـى قـُلُـوِبِهْم فَـُهـْم َال َيْسـَمُعوَن {:  تعالىفي قوله  اسُتعِملت

ختمـت : (  ويقـول القائـل. إذا أثّر فيه النقش مع صـالبته ) طبع الضارب الدرهم : ( فكأنّه أشّد تأثيرًا من الختم ، لقولهم 
أفـاد معنـى  –في اآلية  –أّن الطبع : أي  )٧())إذا أثّر فيه ذلك مع رخاوته ، وبين الموضعين فرق لطيف ) الطين أو الشمع

علـى زيـادة معنـى ، وال ُيسـتبعد أن يكـون الرضـي قـد ) الطبـع( ولـذلك اشـتمل  ،واللزوم ، اما الختم فال يفيـد ذلـك الثبات 
  .)٨(يتأثر بالعسكري في هذا الرأ

أال : (( وبـين لغـة فنيّـة،فيظهر لنـا الفـرق الشاسـع بينهمـا ، وذلـك بقولـه ) نمطيـة(ويقارن الرضي بين لغة غيـر فنيّـة 
عمــة اهللا علــيَّ وحســن بالئــه عنــدي إْن كنــت مغيضــاً مــن ن: ، وعــدو يقارعــه تــرى مقــدار الفــرق بــين قــول القائــل لضــد يُنازعــه 

، وافقأ عينك ، واجـدع أنفـك ، واذبـح نفسـك ؛ أو يزيـد فـي ذلـك تفحـيش صـفة  فاجزر أناملك: افتل نفسك وبين قوله ف

                                                                                                                                                        
 .٧٤: ، والبيت في أشعاره ٨٣: سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي  )١(
 .١٢٨/ ١: العمدة  )٢(
 .٣٥: النساء  )٣(
 .١٦٣: الشريف الرضي ناقدًا  )٤(
 .٣٢٢: حقائق التأويل  )٥(
 .١٣٤: األعراف  )٦(
 .٤٨)) : مكي ((تلخيص البيان  )٧(
 .٣٣٦: فروق اللغوية ، ألبي هالل العسكري ال: ينظر  )٨(
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ــه ، فيقــول ــة حــادة فقّطــع:الــذبح علي ،واجزر حلقومك،وأســل دمــاءك،وبين الموضــعين فــرق واضــح بهــا أوداجــك فخــذ مدي
  .)١())وتمييز ظاهر 

ب ، وأن اللغــة الفنيــة أفــادت اللغــة غيــر الفنيــة أفــادت التوصــيل حســ أن إلــىالحــظ مــن كــالم الرضــي أنّــه أوحــى ويُ   
  .التوصيل والتأثير معاً فيكون المتلقي إزاءها متأثراً مشدوداً 

ــ كــد الشــريف المرتضــىؤ وي   [ إنَّ َنْظــَم الشــعر ُمخــاِلٌف لــَنْظِم : (( ة النثــر ، فيقــول ـر ولغـــة الشعـــالف بــين لغـــاالخت
فالمرتضـى يـرى . )٢())اآلخـر ُيخـاِلُف  –قدُّم والتأخُّر والترتيب في الت –، بمعنى أّن ُحُدوَث كلمات ُكلِّ واحٍد منهما ] النثر

تقــّدم يكمــن فــي طريقــة اســتعمالها ، إذ أّن فــي الشــعر والنثــر هــي واحــدة ، وإنمــا االخــتالف ) اللغــة(أّن المــادة المســتعملة 
والبــّد مــن أن يكــون ، النثــر الفــرق بــين لغــة الشــعر ولغــة وتــأّخر الكلمــات ، وترتيبهــا علــى نحــو مــن األنحــاء ، كفيــل بإيجــاد 

  .)٣())ولغة النثر هي لغة العقل لغة الشعر هي لغة العاطفة ، (( هناك فرق بين االثنين ؛ ألّن 
بها ببسـ –َوَوْصـف الكميـت ى حكـم الفـرزدق فـي أبيـات الكميـت ،وعلى هذا األساس لم يرتِض الشريف المرتض  

ــه خطيــب ، يقــول المرتضــى  – ــ: (( بأّن ــاً مــن قصــيدته التــي أولهــا لمــا عــرض علــى الفــرزدق ... ت ُروي أّن الكمي : [ أبيات
  ] البسيط

ِرمُ  لُ  أََتْص ْيِض أَْم َتِص لَ البِ لَ َحْب  الَحْب
ُھُمَھا ِد أْس ْوِس المْج أَت لَِق ا َعب  لّم

ن َعْشأَْح دةً َرْزَت م َعاً وواِح  ِرَھا َتْس
َك إالَّ مْ الشَّ ْت َھ ُس أَدَّ َرأَةٌ أنَّ  ا اْم

  

َف وَ    ي َفْوَدْييْ شَّالوَكْي َتِعلُ  كَ ُب ف  ُمْش
ُدوْ َحْي لُ لَُد عَ ُث الُج اِب َتْنَتِض  ى األْحَس

ال الَعَم لَلُ ِم كَ لَى َف  ْن َراٍم َوال الشَّ
لُ دْ والَب ُه َرُج اَك إاِل أّن  ُر أَدَّ

  ج

 ولمــا بهــره مــن. ليخرَجــه عــن أســلوب الشــعر أنــت خطيــب ، وإنمــا ســّلم لــه الخطابــة : الفــرزدق ، فقــال حســده   
ثـم يـدّلل . )٤())معنـى الخطابـة  إلـى، ولم يتمكن من دفع فضلها جملة َعـَدل فـي وصـفها ه حسن األبيات وأفرط بها إعجابُ 

وحسـُد الفـرزدق علـى الشـعر وإعجابـه بجيّـده مـن أدّل : (( لهـا فيقـول المرتضى على حسن هـذه األبيـات بحسـد الفـرزدق 
. )٥())كــان يطــَرُب للجّيــد منــه فضــَل طــرب ، ويعجــب منــه فضــل عجــب  نقــده لــه وقــوة بصــيرته فيــه ، وأنّــهدليــل علــى حســن 

كانـــت شــعرية ولــم تكــن نثريّــة خطابيّــة كمــا رآهــا الفـــرزدق ،  –فــي رأي المرتضــى  –أبيــات الكميــت وهــذا يعنــي أّن لغــة 
ن أسـاطين النقـاد الفرق بين لغة الشعر ولغـة النثـر ، فهـو واحـد مـ –بحسه النقدي وبصيرته النافذة  –فالمرتضى يعي تماماً 

ومن يتأمل حكـم الفـرزدق علـى : (( الفرزدق في األبيات ، فيقول ويعّلق الدكتور المطلبي على حكم . ، ومقدمي الشعراء 
 إلـىالكميت في أبياته هذه يجد أنّه لم يخرج عن التقدير الفني ، فاألبيات تقرير مباشـر أو قريـب مـن ذلـك ، وهـي أقـرب 

والحـق أّن الشـريف المرتضـى : (( ، ثـم يطعـن فـي حكـم المرتضـى فيقـول  )٦())الشعر الموحي  ىإلالخطابة المنظومة منها 
بمـا يرفـع وضع نفسه في موضع ال يخلو من حرج ، فقد كان يعّز عليه انتقاص شعر الكميت فحـاول تفسـير نقـد الفـرزدق 

وهكذا يبدو دفاعـه أو تفسـيره فـي كلتـا ... حسده من ذلك الشعر ، ولكّنه وجد أيضاً ، أنّه معني بالدفاع عن الفرزدق في 

                                                 
 .٣١١: حقائق التأويل  )١(
 . ١٠٩: الموضح  )٢(
 .٣٧٧: محمد غنيمي هالل . النقد األدبي الحديث ، د )٣(
 )) .حيث (( بدل )) حين : (( ، وفيه في البيت الثاني ٢٩١- ٢٩٠: ، واألبيات في ديوانه  ٥٩/ ١: األمالي  )٤(
 .٦٠/ ١: نفسه  )٥(
 .٢١٣: الشعراء نقاداً  )٦(
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العلوي الذي ُعِرَف به الكميت والفرزدق ، وهو تعـاطف الحالين نوعاً من التحكم ، وسببه تعاطف قائم على أساس الهوى 
  . )١())ينأى بالنقد عن معايير النقد الفنّية 

الخطابـة  إلـىريرية ، إال أنها لم تكـن أقـرب ني وإن أتفق مع الدكتور المطلبي في أّن األبيات فيها شيء من التقإو   
فــي النظــر ، فــإن  اً عــاطفي ولــيس نقــديأمــا مــا زعمــه بــأّن المرتضــى بنــى حكمــه علــى أســاس . المنظومــة مــن الشــعر المــوحي 

علـى أسـاس عـاطفي ، إذ مؤلفات المرتضى يـُْبطلُه ، فقد كان المرتضى يتعامـل مـع الشـعراء علـى أسـاٍس نقـدي وفنّـي ولـيس 
وعقائـدياً ، كشـعراء بنـي أميّـة وبنـي العبـاس ، بـل تنـاول شعر كثير من الشعراء الـذين يختلـف معهـم فكريـاً واستحسن تناول 

يشـهد بـذلك ، إذ أفـرد فيـه مسـاحة ) )األمـالي(( وهو الفقيه التقي الورع ، وكتاب واستحسن حتى شعر الُمّجان والزنادقة ،
ال يتـورع عـن نقـد ن المرتضـى أكمـا . )٢(ردها للفرزدق والكميت مجتمعينلمروان بن أبي حفصة أكبر من المساحة التي أف

 –كمـا سيتضـح ذلـك فـي قابـل البحـث  على الرغم من أنّـه ال يحبـذ اسـتعمال هـذا المصـطلح  –بالسرقة  الفرزدق واتهامه
كــاَن ُيصــاِلُت الشــعراَء علــى ، والروايــة عنــه ُمستفيضــة ، بأنّــه  ] الســرقة[ والفــرزدق أحــُد الُمشــتهرين بهــذا األمــر : (( بقولــه 

  .فأين ذلك الهوى العلوي من هذا النقد الالذع للفرزدق )٣(...))شعرهم فَـُيغالبهم عليه 
ويفـــــّرق المرتضـــــى بـــــين لغـــــة الشـــــعر وبـــــين لغـــــة العلـــــم كلغـــــة الفلســـــفة والمنطق،فالشـــــعراء يســـــتعملون اإلشـــــارة   

يب التــي تعــدُّ خروجــاً أو انزياحــاً عــن قواعــد النظــام اللغــوي أيضــاً بعــض األســالويتوسعون،ويســتعملون ،واإليمــاء،ويتجّوزون 
الفالســفة وأصــحاب المنطق،وإنمــا خــاطبوا َمــْن ألنّهــم لــم يخــاطبوا بشــعرهم ((؛ المســتعمل فــي األداء النمطــي كلغــة العلــوم 

ق عنـــه،إذ أن آخـــر غيـــر العلم،فـــإن لغتـــه البـــّد مـــن أن تفتـــر  اً وإذا كـــان الشـــعر جنســـ.)٤())يعـــرف أوضـــاعهم ويفهـــم أقـــوالهم
حقيقــة إننــا نجــد فــي القصــيدة أفكــاراً محــدودة ولكــن التحديــد هنــا ال .يخــالف العلــم مــن جهــة اســتخدامه لأللفــاظ((الشــعر
فـي إمكـان قصـد أّن الشاعر يختار ألفاظـه اختيـارًا منطقيـاً كمـا يفعـل العـالم قاصـداً معنـى واحـداً حاجبـاً أي شـبهة  إلىيرجع 

  .)٥()).أي معنى آخر،وإنما هو العكس
، وبـين ) ية لالتأثيريّة ، الجمالية ، التشكي( وظيفة بين لغة الشعر وقد أدرك الشريف المرتضى هذا االفتراق في ال  
الحقيقـة العلميـة يمكـن التعبيـر عنهـا (( ألّن ؛ اللفظ على المعنى تحقيقاً تامـاً التي تستدعي تحقيق ) التوصيلية ( لغة العلم 

ص داللتها أو تزيد ؛ ألّن وظيفة التعبير في العلم هـي مجـرد تأديـة الحقيقـة الذهنيـة أو المعنـى في صور مختلفة دون أن تنق
أما الحقيقة الشعورية فكل تغييـر فـي األلفـاظ أو نظامهـا ، أو فـي تنسـيق العبـارات وترتيبهـا ، أو فـي طريقـة تنـاول . المجرد 

لـذلك فـي طبيعـة األثـر الـذي تتركـه اآلخـرين ، ويـؤثر تبعـاً  إلـىيـر يؤثر في صورتها التي ينقلها التعب. ..الموضوع والسير فيه 
(( ، وإنّمـا ودقيقـاً  تحقيقـاً تامـاً بتحقيـق األلفـاظ علـى المعـاني وعلى هذا األساس فإن الشعر ال يحفل . )٦())ي مشاعرهم ـف

يجعــل مــن لغــة الشــعر لغــة ، وهــذا )٧())، وحــذف فضــول القــولاألغــراض  إلــىُتحمــد فيــه اإلشــارة ، واالختصــار ، واإليمــاء 
عليه في كالمـه التحقيـق والتحديـد أْن يؤخذ (( جمالّية غير خاضعة لمعايير الضبط العلمي ، وعلى ذلك فالشاعر ال يجب 

                                                 
 .٢١٤: نفسه  )١(
 .٥٨٩ -٥٧٨،  ٥٧٥-٥٦٦،  ٥٦٤- ٥٥٣،  ٥٤٩- ٥٤٠،  ٥٣٦-٥٣٢،  ٥٢٥ – ١/٥١٨: األمالي : ينظر  )٢(
 .٢١٦: الموضح  )٣(
 .٩٥/ ٢: األمالي  )٤(
 . ٣٠: العلم والشعر  )٥(
 .٤٠: أصوله ومناهجه ، سيد قطب  –النقد األدبي   )٦(
 .٥٥: الشهاب  )٧(
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أي أّن للشــعر طريقــة خاصــة فــي التشــكيل مــن ناحيــة وكيفيــة خاصــة فــي .)١())فــإّن ذلــك متــى اعتبــر فــي الشــعر بطــل جميعــه
  . )٢(وهذا األمر هو الذي يجعل لغته مباينة للغة العلم والفلسفةالتوصيل من ناحية أخرى ، 

سـتكون فإنهـا  –وإن كانت فاسدة  –وقد يعكس المرتضى الحالة السابقة،فيقرر أّن الحقيقة العلمية أو الفلسفية   
قــــول أبـــــي ذلــــك عنــــد تصــــّديه لمقبولة،ومستساغة،ومستحســــنة إْن ُعبِّــــر عنهــــا بلغــــة فنيّــــة جمالّية،كلغــــة الشــــعر ، نجــــد 

  ]الخفيف:[تمام
َھِت األْريَ  ـزَّ ًة َتَن ذَّ ا لَ  الََھ

  ج

امِ ا ِساُح فِْيَھوَ    َن األْجَس اً ِم  )٣(رَّ
  

بطيـف الخيـال ، ؛ ألنّه الحظَّ لألجسام في االنتفـاع ) ِسّراً من األجساِم :(ومن عذب اللفظ وغريبه قوله:((إذ قال  
 متفردًة عن األجسـام علـى مـذهب َمـْن يـرى مـن الفالسـفة أّن السـبب فـي رؤيـا وجعل ذلك التمثُّل والتخيُّل إنما هو لألرواح

وهـذا . مـن األمـور ، ويجعلـون للـنَّفس ثباتـاً وقوامـاً مـن غيـر توسُّـط الجسـد المنام اّطالع النفس من عالمها علـى مـا يكـون 
يســـتعيره الشـــاعر فـــي بعـــض كالمـــه تعريبـــاً  اَألِدلَّـــة الصـــحيحة علـــى فســـاده ، فيجـــوز أنْ وإْن كـــان َمـــْذَهباً بـــاطًال فقـــد دلَّـــت 

  .)٤())وتقريباً 
والكالميـة ، ، والفقهيـة ،ولعلَّ لمباشرة المرتضى اللغة العلمية ، كونه ُمصّنفاً ُمكثرًا في العلوم العقلّية ، واألصولية   

بــين لغــة  –وإحســاس مرهــف بعلــم دقيــق  –كــذلك مباشــرته اللغــة الفنيــة ،كونــه شــاعراً رقيــق الطبــع ، أثــراً فــي َجْعلــه يفــّرق و 
  .الشعر ولغة العلم 

، فيمـا يتعلّـق باللغـة الفنيّـة،إذ تصـديا لهـا فـي  وتطبيقـات مهمـة ويتضح من كل ما سبق أّن للرضـي والمرتضـى آراءً   
الشــعر علــى المســتوى اإلبــداعي مــن أثــر فــي تلــك اآلراء،والســيما عنــد بالقــرآن الكــريم والشــعر،وال يخفــى لمــا لمعرفتهمــا 

  .ىالمرتض
  الصورة الفنية: ثانيًا 

إّن الصــورة الفنّيــة طريقــة خاّصــة مــن طــرق التعبيــر ، أو وجــه مــن أوجــه الداللــة ، تنحصــر أهميتهــا فيمــا تحدثــه فــي   
، فــإّن الصــورة لــن تغّيــر مــن ذلــك التــأثير  أومــن خصوصــية وتــأثير ، ولكــن أيــاً كانــت هــذه الخصوصــية ، معنــى مــن المعــاني 

ركيــزة أساســّية مــن ركــائز  –كــذلك   –وهــي . )٥(إنّهــا ال تغّيــر إال مــن طريقــة عرضــه وكيفّيــة تقديمــه طبيعــة المعنــى فــي ذاتــه ،
كثيــراً مــن المعــارك األدبيــة ، (( العمــل األدبــي مــن جهــة ، ومقــّوم مــن مقّومــات الحكــم عليــه مــن جهــة ثانيــة ، ولهــذا نجــد 

  .)٦())ّكز على قرب الصورة أو بعدهاوالسيما التي كان محورها المفاضلة بين البحتري وأبي تمام ، تتر 
من زاوية الصورة الفنّية تشـدُّ انتباهـه ثالثـة محـاور رئيسـة ، هـي بمثابـة العالمـات البـارزة والناظر في التراث العربي   

  :التي تتحرك منها وتؤول إليها مواقف جّل النقاد والبالغيين من الصورة 
اع البالغية،وعــّده أصــًال لالســتعارة ممــا جعلهــم ال يهتمــون منهــا إال بمــا يقــوم غلبــة االهتمــام بالتشــبيه علــى بقيــة األنــو :أولهــا
  .عليه

                                                 
 .٩٥/  ٢: األمالي  )١(
 .٣٣١: جابر أحمد عصفور .مفهوم الشعر ، د: ينظر  )٢(
 .٢٦٢/ ٤: البيت في ديوانه  )٣(
 .١٩:طيف الخيال  )٤(
 .٣٢٣: جابر أحمد عصفور . الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ، د: ينظر  )٥(
 .٣٥٤: التفكير البالغي  )٦(
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 ٣

بتأليف المختلف والجمع بين العناصر المتباعدة ، مع ما يقتضي ذلك مـن غَـْوٍص علـى ربطهم البراعة في التشبيه : وثانيها 
عارة وقيمتهـا بالمقاربـة والمناسـبة ووضـوح العالقـة ربطهـم صـّحة االسـتو على العالقـة اللطيفـة الدقيقـة ،  ووقوفٍ الشبه النادر 

  .بين المستعار منه ، والمستعار له 
  .)١(إجماعهم على أّن وظيفة الصورة الرئيسة هي التمثيل الحّسي للمعنى: ا هوثالث

وعلى الـرغم مـن محاولـة كثيـر مـن النقـاد إضـفاء صـفة الحداثـة علـى مصـطلح الصـورة ، وكأنّـه مـن معطيـات اآلراء   
لنقديّة الحديثة ، أو هكذا يتوّهم أغلب المهتمـين بالدراسـات النقديّـة ، متـأثرين فـي ذلـك بالمنـاهج واآلراء الغربيّـة ، يبقـى ا

  .)٢(، استعمله النقاد القدماء كالجاحظ وعبد القاهر الجرجانيمصطلح الصورة مصطلحاً عربّياً تراثّياً أصيًال 
صـّرحا بمصـطلح الصـورة ، إذ كانـا يستعيضـان عنـه بمصـطلح الوصـف ، غير أّن الشـريفين الرضـي والمرتضـى لـم ي  

يقومــان بشــرح وقــد كــان الشــريفان . التــي تضــّمنت صــوراً فنيــة  ةوذلــك عنــد تعرضــهما لــبعض النصــوص القرآنيــة والشــعريّ 
ة بعـض الصـور بمناقشـ -أحياناً  –وتوضيح تلك الصور وتبيان مواطن الجمال فيها ، وُحسن َعرضها للمعنى ، وكانا يقومان 

الصـور الفنيـة التـي تضـّمنها القـرآن الكـريم، بينمـا  بوكان أكثر اهتمامـات الرضـي . الفنّية التي كانت مثارًا للجدل بين النقاد 
ــ( الصــورتين  إلــىنــاظرين . تلــك التــي تضــّمنها الشــعر بكــان أكثــر اهتمامــات المرتضــى  بأهميــة واهتمــام  ) ة والشــعريةالقرآنّي

  . والمجاز المرسل  ،، كالتشبيه ، واالستعارة ، والكنايةشكالها في مجموعة من الفنون البالغية كبيرين ، ومحددين أ
بعض الصور الفنّية في القرآن الكريم في أثناء تقّصيه لمجازاته وبّين أن الصورة الفنيـة  إلىتعّرض الشريف الرضي   

م فـي إيضـاح المعنـى ، وعرضـه دور مهـأن هذه الصورة تقـوم بـالقرآن ، قد تشكلها الفنون البالغية ، و البديعة التي تضّمنها 
  .بأحسن َمْعرض 

الفنيّـة فـي القـرآن الكـريم يقـف الشـريف الرضـي موقفـاً إيجابيـاً مـن االسـتعارة التـي ومن منطلق الدفاع عن الصورة   
ــَماء َواْألَْرُض َوَمــا َكــانُوا ُمن{:  تعــالىتضــّمنها قولــه   –فيبــّين أّن الصــورة التــي تضــّمنتها اآليــة . )٣(}ظَــرِينَ َفَمــا َبَكــْت َعَلــْيِهُم السَّ

ليست ببعيدة عـن أسـاليب العـرب وأوصـافهم وصـورهم ، إذ أّن  – صورة بكاء السماوات واألرض حزناً على وفاة المؤمنين
مـن عـادة (( واألطـالل علـى سـّكانها المفـارقين فـي كـالم العـرب مـن شـعر وغيـره ألّن هذه الصورة تقابلها صورة بكاء الـدار 

ــّكانها ، وفارقهــا ُقطّانهــا بأنهــا باكيــة علــيهم ، ومتوّجعــة لهــم علــى طريــق المجــاز ظَ ار إذا صــفوا الــدَّ أْن يالعــرب  ــَن عنهــا ُس َع
وإذا كـان لهـذه . )٤())النعمـة واألََنسـة عنهـا وع والوحشة عليهـا ، وانقطـاع أسـباب شبمعنى ظهور َعالمات الخ. واالستعارة 

، )٥())لهم ، ولم َيْطلُب طالب بثأرهم] من أهل السماوات واألرض[ أْن لم ينتصر أحٌد : (( وجه آخر هو الصورة القرآنية 
ــر مــن صــور فــي أشــعار العــرب ، كقــولهم  –أيضــاً  –فهــي ال تخــرج  ــا أُث ــاً بــأطراف الرمــاح  (: (عّم ، وبمضــارب َبَكْينــا فالن

  ]الطويل: [مثل قول ابن مقبل  إلىلشريف الرضي في هذا الكالم ويلّمح ا.  )٦())طلبنا دمه وأدركنا ثأره: أي . الصفاح 
َب اْبَن ا َتْغلِ ا لَقِْيَن ٍلإَِذا َم َة َوائِ

  

ِروَبَكْيَن   ى َعْم اِح َعلَ َم أْطَراِف الرِّ  )٧(ا ب
  

  ]الطويل: [ ومثل قول الراعي   

                                                 
 . ٥٣٢- ٥٣١ :نفسه : ينظر  )١(
  .١٣-٩:  ١٩٨٤، سنة ،  ٨عبد الحميد ناجي ، بحث في مجلة األقالم ، العدد . الصورة الشعرية ، د: ينظر  )٢(
 . ٢٩: الدخان  )٣(
 .  ٣٠٤- ٣٠٣: تلخيص البيان  )٤(
 . ٣٠٤: نفسه  )٥(
 . ٣٠٤: نفسه  )٦(
  .١٠٧: ديوانه  )٧(
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 ٤

ُن َقَتْلَن الًَوَنْح َك وائِ ْن َجاللِ ا ِم
  

ُن بَ    ا بالسَِّوَنْح ِرولَِف عَ ويُ َكْين  )١(ى َعْم
  

القدماء الذين تنـاولوا الصـورة الفنيّـة كغيره من النقاد   –والشريف الرضي في هذه الصورة ، وفي غيرها من الصور   
الــذي تحدثــه فــي نفــس المتلقــي ، تتركــز غايتــه بالجانــب الشــكلي مــن الصــورة الفنيّــة ، ومــدى التــأثير  –فـي القــرآن والشــعر 

، ولعــّل لقداســة هــذا التشــكيل بتجربــة المبــدع وانفعاالتــه وأحاسيســه لتــي تــّم بهــا تشــكيلها ، وعالقــة دون اهتمــام بالكيفّيــة ا
 –أثرًا في إغفال هذا الجانـب فـي دراسـة الصـورة الفنيّـة ، واالعتمـاد فقـط القرآن الكريم كونه كالم اهللا المنـزَّل على البشر 

ث عن التجربة إنما هو حديث عن تخليقها في أعمـاق المبـدع ، ولـو ألّن الحدي(( على تأثيرها في المتلقي  –في دراستها 
نقلنــا ذلــك وطّبقنــاه علــى القــرآن الكــريم ، فإنّــه مــن العســير علــى النقــاد التحــّدث عــن كيفّيــة تخليــق التجربــة فــي مــن أبــدع 

الشـعريّة ، وكـل لتجربة نتيجة لهذا التصور ، الحديث عن ا –كذلك   –، ولذلك تركوا مثل هذا الدرس ، وتركوا )٢())القرآن
  .ما يتعلق بها ، كتشكيل الصورة الفنية 

ويؤكـــــــد الشـــــــريف الرضـــــــي بتقّصـــــــيه لمجـــــــازات القـــــــرآن وأســـــــاليبه الفنّيـــــــة ، أّن لغـــــــة القـــــــرآن ليســـــــت باللغـــــــة   
المجــــاز لغايــــات جمالّيــــة ،  إلــــىعــــن الحقيقــــة  –فــــي أحــــايين كثيــــرة  –، بــــل هــــي لغــــة فنّيــــة عاليــــة يـُْعــــدل فيهــــا النمطيــــة 

ـــل أ ـــت ب ـــ(( ّن لغـــة القـــرآن كان ـــى فـــي موضـــوعاته الشـــرعّية ، الت ـــة حت ـــه ببالغـــفنّي ـــة ل ة القـــرآن أن ي ربمـــا يظـــن مـــن ال دراي
ــــل ــــاً للتأوي ــــبس وتجنب ــــراً دفعــــاً لّل ــــدَّ مــــن أن يكــــون أســــلوباً تقري ــــات . )٣())أســــلوب هــــذه الموضــــوعات الب ومــــن هــــذه اآلي

ــــر عنهــــا القــــرآن بصــــورة التــــي أفــــادت حكمــــاً شــــرعياً  ــــيََّن َلُكــــُم  {: تعــــالىرائعــــة قولــــه  فنيــــةوعّب ــــوْا َواْشــــَربُوْا َحتَّــــى يـََتبَـ وَُكُل
ـــَيُض ِمـــَن اْلَخـــْيِط اَألْســـَوِد ِمـــَن اْلَفْجـــِر  ـــْيُط األَبـْ . وهـــي فـــي بيـــان وقـــت إمســـاك الصـــائمين عـــن األكـــل والشـــرب  )٤(}اْلَخ

ــــة وإيضــــاحه  ــــر عــــن الحكــــم الشــــرعي فــــي هــــذه اآلي ــــّين الشــــريف الرضــــي أن التعبي ــــة ، ســــاعد وقــــد ب ، كــــان بصــــورة فنّي
حتّــــى يتبــــّين بيــــاض الصــــبح مــــن ســــواد الليــــل ، والخيطــــان هنــــا مجــــاز ، : (( فــــي تشــــكيلها ، فقــــال أســــلوب التشــــبيه 

ألّن خـــيط الصـــبح يكـــون فـــي أول طلوعـــه مســـتدقاً خافيـــاً ، ويكـــون ســـواد الليـــل ُمْنقضـــياً موليّــــاً ، ؛ وإنّمـــا ُشـــبِّها بـــذلك 
ويتضــــــح مــــــن ذلــــــك أّن اآليــــــة . )٥())انتشــــــاراً ، وهــــــذا يــــــزداد استْســــــَراراً ّن هــــــذا يــــــزداد فهمــــــا جميعــــــاً ضــــــعيفان ، إال أ

أّدت مهمتهــــا بصــــورة فنيّــــة مقابلــــة علــــى أســــاس تشــــبيه بيــــاض النهــــار بــــالخيط األبــــيض وتشــــبيه ســــواد ((الكريمــــة قــــد 
  .)٦())الليل بالخيط األسود

، كالصـورة ، والتـي اتسـمت بالحركـة لقـرآن الكـريم وينّبه الشريف الرضي على بعـض الصـور الفنيّـة التـي تضـمنها ا  
إّن أصل المَوَجان من صفات الماء : (( ، فقال )٧(}َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي بـَْعضٍ {:  تعالىالفنّية التي تضمنها قوله 

وج ة أضــدادهم ، تشــبيهاً بمــبــذلك عــن شــّدة اخــتالفهم ودخــول بعضــهم فــي بعــض لكثــر  –ســبحانه  –الكثيــر ، وإنّمــا عّبــر 
أي أّن شــدة االخــتالف الــذي ينــتج عنــه الجــدل والمعارضــة فــي الكــالم . )٨())البحــر المــتالطم ، والتفــاف الــدبا المتعاضــل 

يكــون تصــوير هــذا المعنــى وعرضــه بمــا يشــابهه  واألفعــال يــنّم عــن الحركــة الشــديدة وعــدم الثبــات ، ولــذلك فالبــّد مــن أنْ 

                                                 
 .١٤٣: ديوانه  )١(
 .٣٤: قضايا الحداثة : ، وينظر  ٢٢٤: معتزلة الخطاب النقدي عند ال )٢(
 .٣٩٣: كامل حسن البصير . بناء الصورة الفنّية في البيان العربي ، د )٣(
 .١٨٧: البقرة  )٤(
 .١٢٠: تلخيص البيان  )٥(
 .٣٩٤: بناء الصورة الفنية في البيان العربي )٦(
 .٩٩: الكهف  )٧(
 .٢١٧: تلخيص البيان  )٨(
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 ٥

ته ، فجاءت هذه الصورة التي مثلت هـذا المعنـى متحركـة أيضـاً ، إذ شـبهت شـّدة اخـتالفهم بحركـة ويماثله من حيث حركيّ 
، أو بحركة الدبا المتعاضل ، الذي هو الجراد الصغير أو النمل المتراكب بعضه في بعـض ،  الموج حين يلطم بعضه بعضاً 

  .كما وّضح ذلك الشريف الرضي 
ركة والموازنة بين األشياء التي نالت إعجاب الشريف الرضـي ، الصـورة التـي ومن الصور الفنية التي اتسمت بالح  

َيانَُه َعَلَى َشَفا ُجـُرٍف َهـ{:  تعالىتضمنها قوله  ٌر َأم مَّْن َأسََّس بـُنـْ َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن الّلِه َوِرْضَواٍن َخيـْ َهـاَر َأَفَمْن َأسََّس بـُنـْ اٍر فَانـْ
، بعــدما بنــى )٢(وهــذه اســتعارة ، والمــراد بهــا ذكــر مــا بنــاه المنــافقون مــن مســجد الضــرار: (( ، فقــال )١(}بِــِه ِفــي نَــاِر َجَهــنََّم 

؛ ألّن المؤمنين وضعوا هذا البناء ، وهـم مؤمنـون متقـون ، عـارفون موقنـون )٣(قباءالمؤمنون من المسجد المعروف بمسجد 
والمنــافقون إنّمــا وضــعوا ذلــك البنــاء كيــداً للمــؤمنين ، .  مــن الرضــوان، فكــأنهم وضــعوه علــى قواعــد مــن اإليمــان ، وأســاس 

، فكأنّما انهاَر بهم فـي نـار جهـنم وإرصادًا للمسلمين ، فكأنهم وضعوه على شفا ُجْرٍف هاٍر منقوض ، وأساس واٍه منتقض 
  .)٤())، وهذه من أحسن االستعاراتذلك الفعل في عذاب النار ، ودائم العقاب  أسقطهم، أي 

ية تقابل بين التقوى والكفر وفق طريقة القرآن الكريم في العرض ، وهي آيـة حافلـة بالحركـة والتصـوير ، فهذه اآل  
العرض القائمة على التقابـل فـي المعنـى تبرز من خالل طريقة وهي قائمة على طريقة المقابلة في األداء ، وقيمتها الجمالية 

عملية اإلقناع واإلمتاع ، والمالحظ في هذه اآلية أّن المعنى مؤّدى فـي في وظيفتها المتميزة وفي الصورة ، وهي طريقة لها 
. )٥(الحــق والخيــر الثابــت ، وصــورة أخــرى تناقضــها تمامــاً لبنيــان الكفــر المتزعــزعصــورتين متقــابلتين ، صــورة تمثــل بنيــان 

  .ولذلك حازت هذه الصورة على إعجاب الشريف الرضي
ــــي للمعنــــى ، وإخــــراج مــــا ال تقــــع أّن مــــن فوائــــ إلــــىوألمــــح الشــــريف الرضــــي    د الصــــورة الفنّيــــة ، التمثيــــل الحسِّ

فـــــي صـــــورة المحسوســـــات ، وذلـــــك عليـــــه الحاســـــة بصـــــورة محسوســـــة ومجّســـــمة ، أو بلفـــــظ آخـــــر إبـــــراز المعقـــــوالت 
مــــن صــــفة اإلنســــان  العبــــوس: (( ، فقــــال )٦(}ِإنَّــــا َنَخــــاُف ِمــــن رَّبـَِّنــــا يـَْومــــاً َعُبوســــاً َقْمَطرِيــــراً {:  تعــــالىعنــــد تعّرضــــه لقولــــه 

ـــــوم  –ســـــبحانه  –القاطـــــب المعـــــبِّس ، فشـــــّبه  ـــــه  –ذاك الي ـــــيم عذاب ـــــه ، وأل ـــــى عظـــــيم عقاب ـــــه عل بالرجـــــل  –بقـــــوة دالئل
ــــه  ــــذي يســــتدلُّ بعبوســــه وُقطوب ــــالمكروه ، وعزمــــه علــــى إيقــــاع الَعبــــوس ال فــــاليوم . )٧())األمــــر المخــــوف علــــى إرصــــاده ب

ــــــم فــــــي بصــــــورة  –علــــــى شــــــرح الرضــــــي للصــــــورة  –هــــــذه اآليــــــة  المــــــذموم شــــــيء غيــــــر محســــــوس أو مشــــــاهد ، ُجسِّ
العقــــاب أو الشــــرَّ  –لصــــفته هــــذه  –، هــــي صــــورة الرجــــل المعــــّبس والمقطــــب الــــذي تتوقــــع منــــه محسوســــة ومشــــاهدة 

ويقــــال . اليــــوم المــــذموم َعبوســــاً (( ؛ ألّن العــــرب تســــّمي ، وهــــذا لــــيس ببعيــــد عــــن كــــالم العــــرب وأســــاليبهم أو المكــــروه
  .)٨())وُقماطر إذا كان شديداً ضرُّه طويًال شرُّهيوم َقْمَطرِيٌر : 

أبيـات الشـعر ، ويصـفها بأنهـا مـن غريـب  ضبعـويُنّبه الشريف الرضي على بعض الصور المسـتغربة التـي تضـمنتها   
  ] الطويل[: لشمس والقمر في قول األعشى االقول ، كصورة مجالسة الفتى 

                                                 
 .١٠٩: التوبة  )١(
 .جنوب المدينة: مسجد بناه المنافقون بقباء  )٢(
 .مسجد أسسه النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بقباء )٣(
 .١٥٠- ١٤٩: تلخيص البيان  )٤(
 .٦٦: بن عيسى باطاهر . طرق العرض في القرآن ، د: ينظر  )٥(
 .١٠: الدهر  )٦(
 .٣٥٧- ٣٥٦: تلخيص البيان  )٧(
 .٣٥٧: نفسه  )٨(
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 ٦

ْو ُيَنفَ  ًى لَ ْت قَِناعَ اِدي الشَّت ا َھمَس أَْلَق
  

رَ القَ  أِو   َداارِ السَّ َم ى الَمقالِ  )١(ي ألْلَق
  

ينــادي الشــمس مــن النــداء الــذي هــو رفــع الصــوت ، وإنمــا هــو مــن : لــيس قــول الشــاعر ههنــا : (( يقــول الرضــي   
، شــغفاً بــه لــو يجــالس الشــمس أللقــت قناعهــا : جالســته فــي النــادي ، فكأنّــه قــال ناديــت فالنــاً ، إذا : تقــول . المجالســة 
جـاز هـو عـدول أو نقـل ألّن الم؛وهـذه الصـورة المجازيّـة ال تعنـي هجـران الحقيقـة  )٢())وهذا من غريـب القـول . وتبرجاً له 

فــي الصــور التــي يتناولهــا ، وقــد والرضــي يحــاول فــي أغلــب تحليالتــه الفنّيــة أْن يعــادل بــين الحقيقــة والمجــاز عــن الحقيقة،
تكـافؤ وتعـادل بــين (( ، فكانـت الصـورة الفنيّـة عنـده ) شـعره(اإلبـداعي عنـده  انعكـس هـذا التصـّور للصـورة علـى المسـتوى

تمثيلـه فـي األقـل  إلـىبلغة انفعالية رمزية حين تبرز وتتجّسد ظاللها ال تنسى الواقع الذي تمثّلـه أو تسـعى  المجاز والحقيقة
(()٣(.  

رة ، ويبـــدو أن ذلـــك عـــرف بـــين ينطـــق بالوصـــف بـــدًال مـــن الصـــو  –أحيانـــاً  –ودارس الشـــريف المرتضـــى يجـــده   
  ] الوافر: [ر بن أبي خازمشْ قول بِ  إلىثغراً ، فالبدَّ له من أْن يحتاج ) يصّور ( فالذي يُريد أن يصف .  )٤(النقاد

َفاَهُيفَ  َن الشِّ واٍن لِّْج ِن اْقَح  َع
  

ارُ    اِريٍة قَِط بَّ َس الهُ ِغ  )٥(َج
  

  ]الكامل: [ قول َعدّي بن الرقاع  إلىأْن يحتاج  والذي يريد أن يصف عيني امرأٍة ، فالبدَّ من  
َدا  دْ َي َقاُء َوأَنَّ رْأِسَيْوال الحَ لَ َب
طَ َكأّنَھوَ   اَھاِء أََعارَ َسالنِّ  ا َوْس

دَ  َناُن أَْقَص تْ َعهُ النَّ َوْس  اُس َفَرنََّق
  

 مِ اِسُزْرُت أُمَّ القَ لَ بُ يْ مِشِه الَ فْي  
َوُر ِم هِ ْينَ يْ عَ  آِذِر جَ  نْ أَْح  مِ اِسَج

ي عَ  يْ  هِ نِيْ ف َنٌة َولَ ائِم◌ِ ِس َس بِن
)٦( 

  

  ]الطويل: [ر وْ قول ُحَمْيد بن ثَـ  إلىوالذي يريد أْن َيصف نجّياً ، فال بدَّ له من أْن يحتاج   
أطْ  ى ب  اْيُتَھبِ اٍق يَ َواٍق ِعَتُمَحلّ

  

رِّ رَ عَ    ى الصُّ وْ اِعل أِن لَ فُ  ي الضَّ وَّ  )٧(َيَتّق
  

  ]البسيط: [ قول َعْلَقَمة بن عبدة  إلى، فالبّد من أْن يحتاج والذي يريد أْن يصف ظليماً   
ٌق َك َؤهَُھْي ِه وُجْؤُج  أَنَّ َجَناَحْي

  ج

ْت بٌِت أَطَ َبْي   وْ اَف اُء َمْھُج  )٨(مُ ِه َخْرَق
  

والتصــوير عنــد .  )٩(والصــور التــي يحتاجهــا الشــعراء الالحقــين مــن الشــعراء الســابقينوغيــر ذلــك مــن األوصــاف 
مبنـــي علـــى التجـــوَّز والتوســـع واإلشـــارات الخفّيـــة واإليمـــاء علـــى المعـــاني تـــارة مـــن بعـــد وأخـــرى مـــن (( تضـــى الشـــريف المر 

  .)١١(مادة الصورةوقوله التجّوز والتوسع يعني المبالغة ، والمبالغة وجه من وجوه التشبيه ، والتشبيه . )١٠())قرب
متـى لـم األغراض وتَلويحات بالمعاني ،  إلىات للعرب مالحن في كالمها ، وِإشار (( ويرى الشريف المرتضى أّن   

، ومن هـؤالء )١())الفطنة بها َمْن تعاطى تفسير كالمهم ، وتأويل خطابهم كان ظالماً نفسه ، متعدياً طوره إلىيفهمها ويسرع 
  ]المتقارب: [ من يظنُّ أّن عيباً قد لحق الصورة الفنّية التي تضمنها قول امرئ القيس 

                                                 
 .٦٨: ديوانه : في البيت  )١(
 .٢٢٧: تلخيص البيان  )٢(
 .٢١٤: الشريف الرضي دراسات في ذكراه األلفية : عناد غزوان ، بحث في كتاب . بناء القصيدة عند الشريف الرضي ، د )٣(
 .١١٤: عبد اإلله الصائغ .الصورة الفنية معيارًا نقدياً ، د: ينظر  )٤(
 .٦٣: البيت في ديوانه  )٥(
 )) .بدا(( بدل )) عشا: (( ، وفيه في البيت األول  ١٢٢: ت في ديوانه األبيا )٦(
 .٦٤: البيت في ديوانه  )٧(
 )) .َهْيقٌ (( بدل )) َصْعلٌ : (( ، وفيه  ٦٣: البيت في ديوانه  )٨(
 .٥١٢- ١/٥١١: األمالي : ينظر  )٩(
 .٩٥/ ٢: نفسه  )١٠(
 .١١٤: الصورة الفنّية معيارًا نقدياً  )١١(
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ٌب ِمْث ا َذَن ُرلَھ ِل الَع ِس وْ لَ َذْي
  

ِه َفْرَجَھَتسُّ   رْ دُّ بِ ْن ُدُب  )٢(ا ِم
  

غير أّن الشـريف المرتضـى ال يـرى أّن الصـورة التـي تضـمنها . األرَض كاَن ذلك عيباً فيه إذا َمسَّ ذنُبُه ألّن الفرس   
ألرض علــى الحقيقــة ، كمــا أّن فرســه قــد مــسَّ اأّن ذنــب : القــيس لــم يُــرْد امــرئ القــيس قــد لحقهــا العيــب ؛ ألّن امــرأ قــول 

تأكيــد صــورة الســبوغ والكثــرة والكثافــة ، ولــم يــرد فقــط أْن يشــّبه : األرض ، وإنّمــا أراد  العــروس تســحب أذيالهــا ، فــتمسُّ 
وهذا يعني أّن هذه الصورة وإن لـم تكـن محاكيـة للواقـع تمـام المحاكـاة ، إال أنهـا فـي  . )٣(طول الذنب بطول ذيل العروس

  .ن صورة صحيحة وجميلةمعايير الف
ــة الصــورة ، ومطابقتهــا للواقــع تمــام ـويؤكــد الشــريف المرتضــى مــراراً عــ   ة ، كالصــور التــي ـالمطابقــدم وجــوب حرفّي

فــي الوصــف ، وعلــى لها المبالغــة فــي التشــبيه ؛ ألّن القصــد منهــا لــيس مخالفــة الواقــع بقــدر مــا تبتغــي الغايــة القصــوى كتشــ
هرهـــا تحديـــداً وتحقيقـــاً ، بـــل لـــيفهم منهـــا الغايـــة اعلـــى ظو ((ت ف والصـــور والتشـــبيهاب أْن تحمـــل األوصـــاذلـــك فـــال يجـــ

لـيس الفـن (( ألّن ؛ مـن المرتضـى وهذا ملحظ في غاية الدقـة . )٤())، ويترك ما وراء ذلك والنهاية المستحسنة المحمودة 
ومـا . والصورة الفنية ركن أساسي من الشعر  والشعر جزء أو نوع من الفنون ،.)٥())نسخاً للواقع ، ليس نسخاً للطبيعة مثالً 

ال تسـتفيد مـن األشـكال النظريـة المنطقيـة ، (( دامت الصورة الفنّية ال تحفـل بمطابقـة الواقـع تمـام المطابقـة فإنهـا حينـذاك 
العامـة مـن للتفكير العلمي في االنعكاس الواقع ، وإنما تفيد السمات الجوهرية التجريبية ، اإلحصائية، واألشكال األخرى 

وال . )٧())مركبـة نوعـاً مـا مشـكلة ربـط الصـورة الفنيّـة بـالواقع مشـكلة (( ، وعلـى ذلـك أصـبحت )٦())خالل وسط الحواس 
ة بـين الصـورة الفنيـة والواقـع ، أّن هنـاك ـأو أّن هنـاك إشكاليـورة للواقـع تمـام المطابقـة ـالصـدم مطابقة ـأّن ع الظن إلىيسبق 
لـبعض عناصـر هـذا الواقـع لعملية اختيـار تخضع لدى الشاعر الحقيقي (( بينهما ؛ ألّن الصورة الفنية  اً تام اً أو افتراق اً تجافي

مـع ذلـك منطقـه كنّـه يحمـل لفتثبت بعضـها وتنفـي بعضـها اآلخـر ، وقـد تكـون نتيجـة ذلـك تركيبـَاً◌ غريبـاً مجافيـاً للمنطـق و 
  .)٨())لصورة أن تتالءم معه أو تحرَّكه باتجاه إيجابي الذي يستمد حركته من واقع نفسي أو عقلي يفترض هذه االخاص 

إليهـا مـن الزاويـة (( أن ينظـروا  إلـىصورة الفنّية مترّسخة عند النقاد القدماء مّما حدا بهم وكانت النظرة الواقعية لل  
ــــة والمنطقيــــة واعتبــــر بعــــض النقــــا الشــــاعر  د العــــرب أّن الخطــــأ العلمــــي فــــي الصــــورة إنمــــا هــــو عيــــب فــــي شــــاعريّةالعلمّي

ــة الصــورة عــن  –فــي هــذا األمــر  –غيــر أّن الشــريف المرتضــى يفتــرق .)٩())وقدرتــه أغلــب النقــاد ، إذ كــان ال يحفــل بحرفّي
وال يحفـل أيضـاً بمنطقيتهـا ؛ ألن  –كما مّر ذلك في كالمه عن بيت امرئ القيس السابق   –للواقع كل المطابقة ومطابقتها 

وعلـى ذلـك فهـو ال يسـتغرب أو . )١٠())يؤخـذ عليـه فـي كالمـه التحقيـق والتحديـد  ال يجـب أنْ ((  –في تقديره  –الشاعر 

                                                                                                                                                        
 .٣٥/ ١: الي األم )١(
  .١٦٤:البيت في ديوانه  )٢(
 .٩٥- ٩٤/ ٢: األمالي : ينظر  )٣(
 .٩٦/  ٢: نفسه  )٤(
 .٤٩: محمد شفيق شّيا . في األدب الفلسفي ، د )٥(
 .١٥: جماليات الصورة الفنّية ، ميخائيل أوفيسيانيكوف ، وميخائيل خرابشنكز  )٦(
 .٣٧: نفسه  )٧(
 .١٠٦- ١٠٥: ضير بحثاً عن الطريق ، ضياء خ )٨(
 . ٩٢: داود سلوم .مقاالت في النقد األدبي ، د )٩(
 .٩٢/ ٢: األمالي  )١٠(
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ــة ( الصــورة إذا كانــت مفترضــة يســتقبح أو يســتهجن  ــة أو غيــر منطقّي ــر واقعّي ــر عنهــا ِصــوُ و ) غي ــة أو ُعّب فت بأوصــاف واقعّي
  ]الكامل) : [ المرتضى(بعبارات منطقية ، يتضح ذلك في كالمه عن قوله 

  
ى اھْ  َف ُزْرَت َو: َدْيَت َتأَّن اوَكْي  َبْيَنَن

  ج

َي نَ ُدوْ    ْربٌِخ َوَزُروْ الزِّ  )١(ُد؟اَرِة ُم
  

ألنهــم فرضــوا  ؛المضــايق وَخِفــيِّ المســالك  إلــىتعّجــب الشــعراُء مــن اهتــداء الطيــف وتخلُّصــه وإنّمــا : (( إذ قــال   
صـر زمـان ، قمن طيِّ البُـْعد فـي أب من مثله في ذلك طروقاً صحيحاً ، فتعّجبوا مّما يتعجَّ  )٢(]طروقهُ [ زيارته زيارة حقيقية و

ْن فَــَرض شـيئاً َأْجـَرى أوصـافه لـه علـى وَمـ. ْهـر ُرق وفَـْقـد الظَّ م وتشـابُِه الطـُّلَـومن االهتداء بغيـر هـاٍد وال ُمْرِشـٍد مـع تَـراكم الظُ 
  .)٣())فرضه دون ما هو عليه في نفسه

فـي أن ُتسـبغ عليهـا ، فال بـأس ) مفترضة( كانت الصورة غير واقعّية وهذا يعني أن الشريف المرتضى يرى أنّه إذا    
. امرئ القيس تماماً في بيت ، وهذا أيضاً افتراق بين الصورة وبين الواقع ، إال أنّه بعكس الحالة التي مّرت  ةصفات واقعيّ 

ألّن أي تحوير للشكل الطبيعي لألشـياء (( ، جمالية بين الصورة والواقع يوّفر للصورة الفنية قيماً ) النسبي( وهذا االفتراق 
  .)٤())تشكيل معين ، أو بهدف تجميلها هو عمل فني يسبقه تأّمل فّني جمالي  إلىبهدف توجيه الصورة 

موضـوع غمـوض أو وضـوح الصـورة ، ألّن الصـورة  إلـىالصـورة للواقـع يجـرُّ والحديث عن مطابقة أو عدم مطابقـة   
، يـوحي بتصـّور أّن )٥(شكيل لغوي بُني على اإلشارة واإليماء على حدِّ قـول الشـريف المرتضـىاألساس تالفنية باعتبارها في 

تقلـيًال مـن (( ليس الصورة الفنية تكون غير واضحة ، وأنها تعنى بالغموض قبل كل شيء ، غير أّن هذا التصور في حقيقته 
الوظيفــة التوصــيلية للــوراء قليًال،وتقــديم التشــكيل تنحيــة شــأن الوضــوح واإلبانــة وعنايــة بالغموض،قــدر مــا أريــد بــه تأكيــد 

  .)٦())لتأدية الدالالت التي يريد الشاعر تشكيلهاالجمالي للغة الذي تستخدم فيه الصور 
بالصورة الفنية ، من خالل التعّرض  اً وكبير  اً واضح اً ويتضح من كل ما سبق أّن للشريفين الرضي والمرتضى اهتمام  

والسيما هذا األخير عنـد المرتضـى ، ولعلّـه فهـم بحّسـه النقـدي ، وسـعة علمـه بالشـعر أّن الصـورة  لها في القرآن والشعر ،
هي جوهر الشعر الثابت ووسيلته التي ال يسـتغني عنهـا فـي الكشـف عـن الحقـائق الشـعريّة واإلنسـانية التـي تعجـز (( الفنية 

بأن خلـو الشـعر مـن تلـك الصـورة، يعّريـه  همبعضلذلك لّوح ، و )٧())واللغة العلمية عن الكشف عنها وتوصيلهااللغة العادية 
  .)٨(ويفقده جماله وأصالته

  البناء الفني : ثالثًا 
لنهائيــة اتعطيــه صــورته  –باجتماعهــا  –إّن العمــل الفنــي يتكــون مــن أجــزاء متالحمــة ، وهــذه األجــزاء المتالحمــة   

ألّن كـل جـزء يـتمم األجـزاء  ؛الفنـي وعناصـره علـى نحـو مسـتقل أجزاء العمـل  إلىهذا البناء  وال َيُ◌نظر في. وبناءه العام 
ويُعنــى البنـــاء الفنــي بصـــياغة . األخــرى ويكتشـــفها ويوضــحها ، كمـــا أّن لكــل عنصـــر مهمــات فنيّـــة يؤديهــا فـــي ذلــك البنـــاء

                                                 
 .٢٢٢/ ١: البيت في ديوانه  )١(
 .زيادة أضفناها القتضاء السياق )٢(
 .١٠٨: طيف الخيال  )٣(
 .١٧: سمير علي سمير الدليمي . الصورة الفنّية في التشكيل الشعري ، د )٤(
 .٢/٩٥: ي ينظر األمال )٥(
 .٢٢٠: الخطاب النقدي عند المعتزلة  )٦(
 .٣٠: عبد الغفار مكاوي .قصيدة وصورة ، د )٧(
 .١٦٠: ينظر الصومعة والشرفة الحمراء ، نازك المالئكة  )٨(
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. أدوارهـا والتالؤم الموسيقي بطريقة تجعـل كـل عنصـر يكّمـل مهمـات العناصـر األخـرى و العبارات والصور وتنسيق األفكار 
وليس البناء هو الشكل الخارجي للعمل الفني ، وإنما الشكل بما يتضّمنه مـن التراكيـب اللغويـة واللفظيـة والموسـيقية ، مـا 

جـامع وعلى الرغم من كثرة تناول هذا الموضوع من الباحثين فإنّه من الصعوبة وضع تعريف .)١(زاء البناءزء من أججهو إال 
بـل أّن ذلـك يكـون غيـر وارد ، فالحـدود التـي حـاول البـاحثون أن يضـعوها لـه ليسـت ، )نـيالبنـاء الف(جامع مانع لمصـطلح 

ألّن فهـم البنـاء الفنـي يتعلـق بالعمليـة اإلبداعيّـة التـي هـي تخضـع للتغييـر والتجـدد الـدائم ، لـذلك يكـون   ؛أو نهائيـةمطلقة 
  .)٢(والتبّدل أيضاً هذا المفهوم عرضة للتغّير 

تـأليف عناصـر أحاديّـة الجانـب ، فهـي كالشخصـية اإلنسـانية  إلـىّدها يست من البساطة أْن نر والعملية اإلبداعية ل  
وبذلك يكون العمل الفني كياناً مستقًال قائماً بذاته يغتنـي ظـاهره بجمـال داخلـه ، ويتصـل . )٣(وتركيب ديناميكي حي ودائم

  .)٤(ويتصل داخله بظاهره
يجعــل مــن عمليــة تذوقــه ، والتمتــع بجمالياتــه ، غيــر  وأجزائــه،وهــذا االلتحــام الشــديد بــين مكونــات العمــل الفنــي   

غيـر أّن النقـاد والبـاحثين تعرضـوا . )٥(متحققة في عملية القراءة من فهم العناصر واألجزاء منفصلة ، بـل بالرؤيـة الشـاملة لـه
  .طريقة تشكيلهالفهم العملية اإلبداعية ، ومعرفة أسرار بنائها ، و على انفراد  تعرضوا ألجزاء العمل الفني وعناصره

موضوع البناء في العمل الفني ، والسيما فـي القصـيدة العربيـة أو فـي  إلىوقد تعّرض الشريفان الرضي والمرتضى   
أغلــب النقــاد القــدماء الــذين أبياتهــا منفــردة ، إال أنهمــا لــم يستقصــيا كــل مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع ، شــأنهم فــي هــذا شــأن 

ن تبقــى كــالنقــاد المحــدثون ، ول وه األهميــة الالزمــة ، كمــا أعطــوهبالتفاتــات ، ولــم يعطــإليــه إليهــا إشــارات ، والتفتــوا أشــاروا 
تـنمُّ علـى نضـج النقـد األدبـي اآلراء وااللتفاتات التي سّطرها الشريفان في هذا الموضوع في غاية األهمية ، كما أنهـا كانـت 

  .عندهما 
الشـعر  إلـىولـذلك فهـو حينمـا ينظـر . )٦(حمة بين أعضاءيرى الشريف الرضي أّن الكالم تأليف بين أجزاء ، ومال  

ن أّن مــن أهــم مقومــات جمــال الشــعر وتميــزه هــو أن يكــون مــتالحم للكــالم ، فيــؤمالشــعر ال تغــرب عــن بالــه تلــك الرؤيــة 
صـّرح بـذلك فـي  األجزاء ، والسيما في البيت الواحد الذي البّد مـن أن يلـتحم صـدره بعجـزه كـي ُيسَتْحَسـن ويُتقبّـل ، كمـا 

  ]الطويل: [ كالمه عن قول الشاعر 
ًةا ُنفُوَساَھْن َرَحْلنَ َولِك اً َكِريَم

  

ل   َتطَ  ُتَحّم ا ال ُيْس لُ َم  )٧(اُع َفَتْحِم
  

بمنــزلة المطايـا المذلّلـة والظهـور المحّملـة ، استحسـن أْن  أال ترى أّن الشاعر لما جعل هـذه النفـوس: (( إذ قال   
بيـت الشـعر نظرتـه  إلـىوالرضـي ينظـر هنـا .  )٨())اء اللفـظ ومالحمـة بـين الصـدر والعجـز رحلناها ، مقابلة بـين أجـز : يقول 
فـــإّن : (( ) هـــ٣٨٨ت(فــي النقـــد العربــي القــديم ، يقـــول الحــاتمي  –نوعـــاً مــا  –الكــائن الحــي ، وهـــي نظــرة مألوفــة  إلــى

ن اآلخــر وباينــه فــي صــّحة واحــد عــالقصــيدة مثلهــا مثــل خلــق اإلنســان فــي اتصــال بعــض أعضــائه بــبعض ، فمتــى انفصــل 

                                                 
 .٢١-٢٠: بناء القصيدة في النقد العربي القديم والمعاصر ، مرشد الزبيدي : ينظر  )١(
 .٢١:  )) زبيدي ال(( بناء القصيدة : ينظر  )٢(
 .٥١: في األدب الفلسفي : ينظر  )٣(
 .٢٩: أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح ، ميخائيل عيد : ينظر  )٤(
 .٩٩)) : الزبيدي : ((بناء القصيدة : ينظر  )٥(
 .٥٩٢: المجازات النبوية : ينظر  )٦(
  ٢٦٠/ ١: لمرزوقي البيت إلبراهيم بن كنف النبهاني كما في شرح ديوان الحماسة ، ل )٧(
 .٣٩٨: المجازات النبوية  )٨(
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وهذه النظرة عند الرضي ال تشـمل الشـعر حسـب ، . )١())التركيب غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله 
صــلى اهللا عليــه وآلــه  –يتضــح هــذا فــي بيانــه معنــى قــول النبــي  –مــثًال  –بــل أنهــا تشــمل كــل نــص أدبــي عــاٍل ، كالخطبــة 

وإنّمـا شـّبه عليـه الصـالة والسـالم األمـر الـذي : (( إذ قـال )٢())ي بَـاٍل ال يْبـَدأ ِفيـه ِبَحْمـِد اهللا َأْقطَـعُكـلُّ َأْمـٍر ذِ : ((  -وسلم
بــاألقطع اليــد مــن حيــث كــان  – تعــالى–الكــالم عليــه ، إذا لــم ينظــر فيــه حمــد هللا  إلــى، وتمــّس الحاجــة تـَُهــمَّ اإلفاضــة فيــه 

: (( ويتضــح ذلــك أكثــر فــي كالمــه عــن قولــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســّلم  )٤())، وناقصــاً عــن البلــوغعــن الســبوغ )٣(قالصــاً 
فأقام عليه الصالة والسالم نقصان الُخطبة ، مقـام نقصـان : (( ، إذ قال )٥()) اءِ مَ ذْ الجَ  دِ اليَ ة كَ ادَ هَ ا شَ هَ يْـ فِ  سَ يْ الُخْطبة التي لَ 

أّن جسـم الكـائن الحـي مكـّون مـن أعضـاء ، فـإذا نقـص وهذا يعني أّن الخطبة مكّونة من أجـزاء وعناصـر ، كمـا )٦())ةقالخل
وما هذا إال تجسـيد واضـح للوحـدة العضـويّة فـي  منها جزء اختلت ، وكذلك يختل جسم الكائن الحي بنقص أحد أعضائه

  .)٧(النصوص الجيدة ، ومعياراً نقدياً من معايير الحكم على النصوصالنص األدبي ، التي عّدها البعض مّيزة من ميزات 
امتـــــزاج ذات أعـــــراض مخصوصـــــة يظهـــــر المتزاجهـــــا حكـــــم : (( ، فقـــــال البنيـــــة وعـــــّرف الشـــــريف المرتضـــــى   

ـــــراه ) البنـــــاء( ، وهـــــو تعريـــــف دقيـــــق وواضـــــح جـــــداً للبنيـــــة  )٨())ألفرادهـــــاأو اســـــم ال يظهـــــر  ، وهـــــو ال يختلـــــف عّمـــــا ت
. )١٠(وف المعجـــــم ومرّكـــــب فيهـــــامبنـــــي مـــــن حـــــر  –مـــــثًال  –فـــــالقرآن الكـــــريم  .)٩(وتؤكـــــده المعطيـــــات النقديّـــــة الحديثـــــة

ى هــــذا التصـــــور لـــــوع. غيــــر أّن هــــذه الحـــــروف المعجميــــة شـــــيء والقــــرآن المركـــــب منهــــا والمبنـــــي عليهــــا شـــــيء آخــــر 
، علــــى الــــرغم مــــن للــــنص األدبــــي هــــي األهــــم ، ولــــيس األجــــزاء والعناصــــر المكونــــة لــــه  للبنــــاء ، تكــــون الصــــورة النهائيــــة

وحــــــدتها  ورتها النهائيــــــة ، مؤكــــــداً ي صـــــــالقصــــــيدة فــــــ إلــــــىالمرتضــــــى  ولــــــذلك ينظــــــر الشــــــريف. ي أيضــــــاً ـأهميتهــــــا هــــــ
  ] الطويل: [ أبيات الراعي في وصف األثافي التي يقول فيها  إلىالعضويّة كما نظر 

ِد اْبَوأَْورَ  ْذ َعْھ ُهَق ُم اَن َحْولَ  ِن َعفَّ
ْت بُِنُحوِرَھ الِي أَْقَبلَ  اِوَراُد األََع

أَنَّ َبقَ  ي مُ  هِ ا لَْونِاَيَك  اُتونَِھف
  

َواُض    ُ َح َربِ  فٌ الأ ِر َمْش ى َغْي  عل
ٍح ذِ  ى َراِش بِ عل وِّ اَمٍة ُمَتَق  ي َش

ِربِ اَيَبقَ  ِص ُمْج ي َقالئِ اٍء فِ  )١١(ا ِھَن
  

،فقـــــد طبَّـــــق المْفِصـــــل،مع جزالـــــة الكـــــالم والرماد ثـــــافيقـــــول الراعـــــي فـــــي وصـــــف األَ  وإنّـــــي ألستحســـــنُ :((فقـــــال         
األبيــــات كونهــــا وحــــدة متجانســــة تكّمــــل بعضــــها بعضــــاً ، وهــــذه  إلــــىفالمرتضــــى نظــــر  .)١٢())واســــتوائه واطــــراده وقوتــــه 

علــــى هــــذا وقــــد علقــــت الــــدكتورة هنــــد حســــين طــــه .ســــراً مــــن أســــرار جمــــال هــــذه األبيــــات –عنــــده  –الوحــــدة كانــــت 
ــــأْن تكــــون أحكامــــه فيهــــا مجــــرد :((الحكــــم النقــــدي بقولهــــا ــــِف ب ــــم يكت فالشــــريف المرتضــــى فــــي أبيــــات الراعــــي هــــذه ل

                                                 
 .٢/١١٧: العمدة ، ابن رشيق )١(
 .٢٤٤: المجازات النبوية  )٢(
 .إذا انكمش: إذا انقبض وانحسر ، وقلص الثوب : إذا قصرت ، وقلص الظّل : قلصت شفته : يقال  )٣(
 .٢٤٤: المجازات النبوية  )٤(
 .٢٤٤:  نفسه )٥(
 .٢٤٤: نفسه  )٦(
 .٢٨١: يوسف بكار . بناء القصيدة في النقد العربي القديم ، د: ينظر  )٧(
 .٢/٢٦٥) : الحدود والحقائق( رسائل الشريف المرتضى  )٨(
 .٢٩: ، وأسئلة الحداثة  ٩٩)) : الزبيدي (( بناء القصيدة : ينظر  )٩(
 .٣٠٠/ ٣) : تفسير اآليات المتشابهة من القرآن ( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )١٠(
  .٣٤- ٣٣: األبيات في ديوانه  )١١(
 .٢٨/ ٢: األمالي  )١٢(
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األبيــــــات مجتمعــــــة واهــــــتم بألفاظهــــــا وجزالتهــــــا ومعانيهــــــا وقوتها،كمــــــا اهــــــتم بالصــــــورة  إلــــــىرة عابرة،وإنّمــــــا َنظَــــــر نظــــــ
  .)١())الشاعر ونجاحه في التصويرالوصفية،ومدى إجادة 

فيد الشريف المرتضى من مثل هذه النظرة الكلية لألبيات ، فيقع على المعنى الذي يريده الشاعر بكل سـهولة وي  
وحدة متكاملـة ومتالحمـة ، فـإذا أشـكل علـى  –عنده  –ّن القصيدة أشكل على غيره ، إذ يوال يشكل عليه مثلما ويسر ، 

  ]الطويل: [ البعض معنى قول تأبط شراً 
ْعٍب َكَش ْكٍس َطِرَوِش ْوِب َش ُهيْ لِّ الثَّ  قُ

ْفُتُه باللَّ  ُهْيَتَعسَّ ِدنِي لَ ْم َيْھ  ِل لَ
  

اُق    ْوَحْيِه نَِط اِمُع َض رُ مُ َمَج  َخاِص
ُه النَّ لٌ وَ ْيَدلِ  ْن لَ ْم ُيْحِس ابِرُ لَ َت َخ  )٢(ْع

  

) : هـــ٢٨٦ت(يعنــي بالشــْعب فَــَم جاريــة ، وقــال فيــه المبــرد ) : هـــ٢٩١ت] (ثعلــب [فقــال فيــه أحمــد بــن يحيــى   
جاريـة ، ثـم إنّمـا كنـى بالشـعب عـن فـم : وحـده ، ثـم قـال هـو  وقال آخرون بل يعني ِشْعباً من الشعاب َمخوفاً ضـيقاً سـلكه

ال يشـكل عليـه مقصـد تـأبط شـراً فـي بيتيـه ؛ ألنّـه نظـر غيـر أّن المرتضـى . )٣(أخذ في وصف الشعب ؛ ليكـون أشـدَّ التباسـاً 
تـأبط شـراً كـان لصـاً وّصـافاً واألشبه أْن يكون أراد شعباً حقيقياً ؛ ألّن : (( واحد ، فقال كّل أنها   ىقصيدة تأبط شراً عل إلى

ضــي بــه ، ويعانيهــا فــي تلصُّصــه ، وكــان كثيــراً مــا يصــف تدلَِّيــه مــن الجبــال ، وتخّلصــه مــن المضــايق وقطَعــه لألهــوال التــي َتمْ 
: جاريــة ؛ ألنّــه يقــول بعــد قولــه بــأّن الوصــَف لشــعِب ال فــم ، وأشــباه ذلــك ، والقطعــة التــي فيهــا البيتــان ُكلُّهــا تشــهد المفــاوز

  ) : َوِشْعٍب َكَشّل الثوب (
ع الَ  ُهُسيْ ٍل أَِنِ◌ْيى َقلِ ْعرلشُِّدْن َمْطلَ

دَّ  اِء ال ْن نَج ِه ِم يْ لْ بِ َھِو بِ  اٌض أَقرَّ
رْ  رِّ نَّ تََّن حَ َوقُ اِء ُمْنَتَھ ى ُك  ىً للم

  

اأنَّ الطَّ َك   ي جَ  َح اجِ ف ِه َمَع  رُ انَِبْي
مِّ الصَّ اٌر لُِص رُ خْ خب ِه َقَراقِ  ِر في

اَدَرُھنَّ السَّوَ  اِدرُ َميْ لُ فِ يْ َغ  ا ُيَغ
  

الحــظ أّن ويُ . )٤())وصــاف كلُّهــا ال تليــق إال بالشــعب دون غيــره ـ وتــأول ذلــك علــى الفــم تــأوٌُّل بعيــداألوهــذه ...   
القطعـة الشـعرية  إلـىالمرتضى كان أكثر إقناعاً من سابقيه في تعّرضه ألبيات تأبط شراً ، وما كان ذلك ليكون لـوال أنّـه نظـر 

ولعـّل كـالم المرتضـى السـابق فـي األبيـات يبطـل . المعنـى الُمشـكل فأفاد من ذلـك فـي الوقـوع علـى بنظرة شاملة ومتكاملة 
  .)٥(ومالبساته إخوانهالمعنى في البيت مجرداً عن  إلىزعم من يزعم أو يتهم المرتضى بأنّه كان ينظر 

هـي التـي  –عنـده  –ويريد الشريف المرتضى من القصيدة أن تكون مستوية في البناء والقوة ، فالقصيدة الجّيدة   
ون على نسـج واحـد ، ومسـتوى واحـد مـن الجـودة ، ولـيس بـين أبياتهـا بيـت لـين أو ضـعيف ال ينسـجم مـع بـاقي أبيـات تك

أنّـه كـاَن مقتنعـاً بمـداليلها ، بعض الروايات التي تفيد هـذا المعنـى ، ويبـدو )) أماليه(( القصيدة ، ولذلك يورد المرتضى في 
سـئل الفـرزدق عـن النابغـة : مـن أنّـه قـال ) هــ١٥٤ت(رو بـن العـالء عـن أبـي عمـ) هــ٢١٦ت(ومن ذلك مـا رواه األصـمعي 

: معلقـاً علـى ذلـك وقـال األصـمعي . صاحُب خلقان ؛ يكون عنـده ُمطـَرٍف بـألف دينـار ، وخمـار بـواف : ، فقال الجعدي 
  ]المتقارب: [ وأشدُّ من الصخر إذ الَن فذهب ، ثم أنشد لهوصدق الفرزدق ، بينا النابغة في كالم أسهُل من الزالل 

مَ  مٌّ َوَس َك َھ َمْ◌ا لَ َرِب ل ثٍّ َو   َتْط تَّ بَِب بِ لََوبِ  ْم َتْنَص

                                                 
 .١٦٦- ١٦٥: هند حسين طه .الشعراء ونقد الشعر ، د )١(
  ، ورواية البيت الثاني )) مخاصر(( بدل )) ُمحاصر: ( ، وفيه في البيت األول ٣٢: البيتان في ديوانه  )٢(

  َدِلْيٌل َوَلَم يُثِبِت لي النـَّْعَت َخاِبرُ   َلهُ تـََبطَّْنُتُه بِالَقْوِم َلْم يـَْهِدني       
 .١٧٧ – ١٧٦/ ٢: األمالي : ينظر  )٣(
، واآلخران لم أجدهما )) نجاِء الدلِو (( بدل )) ُسُيوِل الصيِف : (( ، وفيه  ٣٢: ، والبيت الثاني في ديوانه  ١٧٨-  ٢/١٧٧: األمالي )٤(

 .فيه 
  .٢٠٨: أدب المرتضى : ينظر  )٥(
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ُه تْ الََوقَ  لَْيَمى أََرى َرْأَس  ُس
ونِ  كَ لَذَ وَ  اِت الَمُن ْن َوَقَع  ِم

ْيَن عَ  ْبَعةً لَأََت َوتِي َس  ى إِْخ
  

َھبِ نَ كَ  َرِس األْش َيِة الَف  اِص
ِك َف ي إِلَْي يَففِْيئِ  ال َتْعَجبِ

ْدنَ وَ  َربِ  ُع َي األَْق ى َرْبِع  عل
  

  :  اثم سيقول بعده  
 َ افأ ْرَد الِجَن َك هللاُ َب  ْدَخلَ

  

بِ    ْدَخٍل َطيِّ ي َم ْذالَن فِ  )١(ِن ّج
  

  .)٢(فالن كالمه حتى لو كان أبو الشمقمق قال هذا البيت كان رديئاً ضعيفاً   
القصـيدة مسـتوية النسـج مـن مبتـدئها أْن تكـون األبيـات فـي (( وعلى هـذا التصـور كـان الشـريف المرتضـى يتمنـى   

  ]الكامل: [ إعجابه أبيات أخيه الرضي في قوله وحينذاك تنال إعجابه ، مثلما نالت . )٣())منتهاها إلى
اآلنَ  بِْيَبتِي َف ْيُب َش َذ الَمِش  إِْذ َنَب

رَ وَ  ُروْ َف نِّ القُ ْن ِس ً ِح َتجَ ْرُت َع ا  اِرب
ي الصِّ ُت ف َتبِدالً َغِر الُعلََولَبِْس  ى ُمْس

ِدي الخَ  ي أي َفقُت فِ ً َراِھَن فِ الئَِوَص  ا
 ىَبتَ حْ المُ  لَّ َحمَ  مُ ھُ دَ ْنعِ  تُ ْللَ حَ وَ 

ُدوُّ ُيرِ  َر الَع ائِ ُد ذَ ْيَفَغ  يلِ مَّ َفَض
  

ذَ    َذ الَق ْن تأِْوْيّنْب اَم ِم  يدِ ى َوأَق
ِس السِّى لَا عَ َسعَ وَ  وِدي نَ يْ نِ َقَع  َعُم

ائِِم الَمْولُ اَھأَْطَواقَ   دِ وْ بَِتَم
مُ  ائٍِق  لَُھ دي بَِوَث ودِ َي  َوُعقُ

 دِ وْ دُ وْ ل الُمـزِ ْنمَ  مُ ھُ نْ ِم تُ زْلنَ وَ 
الُجْلُمودِ َھيْ ھَ  ْوَك ب َم فُ  )٤(اَت أَْلِج

  

ساق وجودة السبك وصحة النسج ما تستغني به عن شهادة لها وتنبيه راد واالتّ ولهذه األبيات من االطّ : (( فقال   
: ، فقـــال )٦(قصـــيدة أبـــي تمـــام فـــي وصـــف صـــْلب بابـــك –التصـــور أيضـــاً  وفـــق هـــذا –وكـــذلك نالـــت إعجابـــه . )٥())عليهـــا

أبيــاٍت  إلــىوتعــّرض . )٧())وأبيــات أبــي تمــام فــي نهايــة القــوة وَجــْودة المعــاني واأللفــاظ ، وســالمة السَّــْبك ، واطّــراد النســج((
ــه علــى جــللبحتــري   : ودة معناهــا ومبناهــا بقولــه كــان فيهــا شــيٌء مــن التكلــف ، إال أن رؤيتــه لبنــاء القصــيدة شــفعت لهــا فنّب

  .)٨())وهذه األبيات فيها أدنى تكلف ، وإْن كانت جيدة المعاني وثيقة المباني((
تشكيلها ، فإن الشـريفين الرضـي والمرتضـى كـان لهمـا  تة األولى من لبنايتعّلق بآلية بناء القصيدة واللبنأما فيما   

فــي إنشــاء القصــائد ، آليــة بنــاء القصــيدة عنــده مــن طريقتــه العمليــة  أمــا الرضــي فــيمكن أْن ُتْسَتشــف. بعــض الوقفــات  افيهــ
إّن صــانع ديوانــه أبــا حكــيم الخبــري أفــاد : عبــاس فــي هــذا الشــأن  إحســانيقــول الــدكتور . وذلــك بمســاعدة صــانع ديوانــه 
لّنا علـى طريقتـه فـي مسّودات الرضي واستخرج منها األبيات التي قيدها فيه ؛ ألنّه بذلك دالقراء فائدة جليلة حيث تعقب 

  :إنشاء القصيدة ، إذ يتضح منها أنّه كان مولعاً بشيئين 
فكثيـر مـن األبيـات التـي . تقرير المطلع قبل كل شيء واإلحتفاظ به ثـمَّ إضـافة األجـزاء األخـرى مـن القصـيدة إليـه : األول 

  .جمعها الخبري مطالع مصّرعة 
  .)٩(يؤثرها ثم يدرجها في القصيدة حيث يجد لها مكاناً مالئماً  صوغ أبيات تحمل معاني يهتدي إليها أو: الثاني 

                                                 
  .٣٣،  ١٣- ١٢: ألبيات في شعره ا )١(
 .٢٦٩/ ١: األمالي : ينظر  )٢(
 .٢٥٦: الرؤية النقدية عند الشريف المرتضى  )٣(
 ))عن(( بدل )) من: ((، وفيه في البيت الثاني  ٣٤٧/ ١: األبيات في ديوانه  )٤(
 .٥١: الشهاب  )٥(
 .٢٥٠-  ٢٤٩: األمالي : يُنظر  )٦(
 .٢٥٠/ ٢: نفسه  )٧(
 .٣٤: ب الشها )٨(
 .٢٦٢ – ٢٦٠)) : عباس(( الشريف الرضي : ينظر  )٩(
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 ٣

الشريف الرضي نفسه ، عباس هذا يتناقض مع قول  إحسانالدكتور أّن استنتاج  رأىغزوان  دغير أّن الدكتور عنا  
أي ضــرب  ىإلــيجــنح بــه  )اإللهــام(دة ، وإنمــا يتــرك األمــر للخــاطر مثــل هــذه الطريقــة فــي إنشــاء القصــي إلــىإذ لــم يلتفــت 

ابئ متكلمــاً عــن إبــداع إحــدى الصــ إلــىقــول الرضــي فــي إحــدى رســائله  إلــىواســتند الــدكتور غــزوان فــي رأيــه هــذا . )١(شــاء
هذا الضرب من الشعر ، ومن عادتي أْن أجري مع بديهيته كيف جـرت وأعشـو  إلىبي ألّن خاطري جنح : (( ...  قصائده

علـى ُأسـلوب وال أعـدل بـه عـن طريـق ذا انطلـق ، وال أسـّد ينبوعـه ِإذا تـدفق ، وال أحملـه أول ِإيماِضِه ، وَأال َأرّد ِعنانه إِ  إلى
  .)٢())ه ، وتجنباً الستكراهه على غير طبعهطريق طلباً إلسماحه بعفو  إلى

ــة إنشــاء القصــيدة    ويبــدو أّن المســألة معقــدة بعــض الشــيء ، ويشــوبها بعــض الغمــوض ، فكــالم الرضــي عــن كيفّي
ولـذلك قـد . حال واقعة يشـهد بهـا ديوانـه ذلك األبيات المصّرعة المفردة ، واألبيات التي تحمل معاني واضح وجلي ، وك

فـي بـادئ  –أي أنّـه يتـرك . بـالجمع بـين مـا رآه الـدكتوران الفاضـالن ال ُيستبعد أن تكون آلية إنشاء القصـيدة عنـد الرضـي 
فيـدخل فيهـا أبياتـه المصـّرعة المفـردة ،  –الشـعراء علـى عـادة  –الحريّة للخاطر في صياغة القصـيدة ، ثـم يثقفهـا  –األمر 

فــي  –أحيانــاً –والتــي تحمــل معــاني فــي األمــاكن التــي يعتقــدها مناســبة ، ولعــّل مــا يؤكــد ذلــك وجــود أبيــات مصــّرعة متعــددة 
  .)٣(عندهالقصيدة الواحدة 

وعلـى تقريـره هـذا يكـون عناهـا العـام ،ويرى الشريف المرتضى أّن بنـاء القصـيدة يرتكـز أساسـاً علـى مضـمونها أو م  
إننـي بـَنَـْيـُت هـذه القصـيدة علـى ذمِّ : (( قـال فيتضـح ذلـك فـي كالمـه عـن بنـاء إحـدى قصـائده  البناء الفني تابعاً للمعنى إذْ 

  .)٤())اتباع الهوى واالنخراط في ِسْلكه
كيًال يــدفع إليــه نمــط المعنــى للمضــمون تشــ(( أبعــد غايــة حينمــا يــرى أّن  إلــىويســير المرتضــى فــي هــذا التصــور   

غريبـــاً أو غيـــر مـــألوف ، والمعنـــى المـــألوف أو التقليـــدي  بنـــاءً  –عنـــده  –يســـتدعي الغريـــب ، فـــالمعنى أو الموضـــوع )٥())
) : [ المرتضـى( غريبـاً قولـه  بنـاءً  –عنـده  –مألوفـاً أو تقليـدياً ، فمـن المعـاني التـي اسـتدعت  بنـاءً  – هو أيضـاً  –يستدعي 
  ]البسيط

اَرةُ الطَّ ِز ِهْيي ْن َقِطيَعتِ ْرٌب ِم  ِف َض
  

َرانُ    يُن ِھْج َراهُ الَع ْن ال َت لُ َم  )٦(َوَوْص
  

ألّن الزيـارة إذا كانـت باطلـة ال َأْصـَل لهـا فهـي  ؛ )٧(الواقـعالغريـب هـذا مـن هجـو الطيـف : (( إذ قـال معلقـاً عليـه   
ّن هــذا البيــت كالغريــب ، فــإنني لــم أجــد لــه علــى هــذا بغيــر شــبهة ؛ أل) ووصــل مــن ال تــراه العــين(قطيعــة ، علــى الحقيقــة 
  . )٨())الترتيب نظيراً 

  ] الخفيف[ هذا األمر عند تعرضه لقول أخيه الرضي  وأّكد كذلك  
ُرْودِ ْناَن عِ َك يي أَنَّ الُغ  َر لَِطْرفِ

  

ي كَ لَا ذَ إذَ َف   ُروُر لَِقْلبِ  )٩(الُغ
  

                                                 
 .٢١٧)) : غزوان (( بناء القصيدة :  ينظر  )١(
 .١٠٢- ١٠١: والشريف الرضي  الصابئرسائل  )٢(
 . ديوانه : للمزيد ينظر  )٣(
 .١٥١: طيف الخيال  )٤(
 .٢٥٣: الرؤية النقدية عند الشريف المرتضى  )٥(
  .٢٨٦/ ٣:  البيت في ديوانه )٦(
 .الوقع : لعلها  )٧(
 .١٢٩: طيف الخيال  )٨(
  .١/٢٤١: البيت في ديوانه  )٩(
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والموضـــوعات ،  المعـــانيلـــف البنـــاء عنـــد المرتضـــى بـــاختالف ا يختوهكـــذ. )١())ولهـــذا المعنـــى بنـــاء : (( فقـــال   
) ... مضـمونها( و... القصـيدة كبنـاء فنـي ) شـكل ( بـين ينبغي علـى النقـد الفنـي َأال يفصـل (( ولذلك ، ووفق تصوره هذا 

  .)٢().)ألنَّ موقف القصيدة الفكري والعاطفي يجب أن يُفهم في ضوء هذه النظرة الكلّية المتكاملة للعمل الفني
  ]السريع: [بي نواس التي يقول فيها أ أبيات إلىوعندما يتعرض الشريف المرتضى   

ْكُرَي ا السُّ َھ َة اْمَتنَّ  ا ِمنَّ
لٍ  ْن قُْب اَك ِم ْوَق ُمن َك َف  أَْعَطْت
َوالَِفهُ  ا َس َك بِھ ي إِلَْي  َيْثن

أْ  ا الَك ْت ُحَميَّ ُطَنا َظلَّ ِس َتْبُس
حِ  ٍس َض ي َمْجلِ هِ ف روُر ب  َك الس

  

ي لَ َم   ي ِمنَّ ْكرُ َھا يْنَقِض  ا الشُّ
لَ  دْ َق نَّ َقْب رُ َمَراُمَھ ُك  ا َوْع

ْحرُ  ِه السِّ َناَعُة َعْينِ أٌ ِص  َرَش
َك بَ تَّحَ   رُ تْ ا السَِّننَ يْ ى َتَھتَّ
رُ نَ  نْ َع ِت الَخْم ِه َوَحلَّ  )٣(اِجَذْي

  

: كّمــي ، والثــاني : ، األول  عنصــرين أو عــاملين إلــىيكــون خاضــعاً  –عنــده  –أّن بنــاء القصــيدة يتضــح بجــالء   
ألنهــا دون : (( فالعنصــر الكمــي يتمثــل فــي قولــه . هــذا التصــور الثنــائي للبنــاء مــدعاة الستحســانه القصــيدة فيكــون . نــوعي

، فـدون العشـرين بيتـاً يعنـي  )النسبي( وأكبر الظن أنّه يقصد بكالمه هذا ، أّن القصيدة متصفة بالقصر . )٤())بيتاً العشرين 
أّن المرتضــى قــد وصــف بعــض قصــائده بالقصــر ، وكانــت تلــك أّن القصــيدة قصــيرة ، والــدليل علــى ذلــك  –ه عنــد –يعنــي 

  ]الوافر: [ لقصائد أطول من قصيدة أبي نواس ، إذ قال عن إحدى قصائده ا
َرْت فَ  إِْن َقُص َك مِ َقَف  اَھنْ ْد أَْغَنْت

  

نِ ارَ إَش   َن َع  )٥(هْ الَاإلطَ  اٌت لََطْف
  

  ]الكامل: [ وقال عن قصيدة أخرى  وعشرين بيتاً  ةهذه القصيدة أربعوكان عدد أبيات   
ْذھا عَ  ْرُتُھالَُخ إْن َقصَّ ٍل ف  ى َعَج

  

ْدِر َم   ويلِيَفبَِق ْن َتْط لَْفَت ِم  )٦(ا أَْس
  

  ]المتقارب: [ ثالثة  بيتاً وقال عن قصيدة) وثالثين ةثالث(وكان عدد أبيات هذه القصيدة   
ْذھَ  ٍمَفُخ ْم َكلِ ْرا َفَك ْد َقُص  َق

  

ْن طَ َن أََ◌ْغَنْيَنَن    )٧(المِ ِل الَكْيوِ ا َع
  

إّن القصيدة المتوسطة في : (( بيتاً وقال في هذا الشأن أيضاً ) ن ة وثالثيخمس( هذه القصيدة وكان عدد أبيات   
  .)٨())أربعين بيتاً  إلىليس تتجاوز من ثالثين  ]العرب [ الطول والقصر من أشعارهم

 اً واحـد همبعضـدة العربيـة ، إذ كـان يُمثّـل عنـد العامل الكّمي ليس باألمر الساذج في بنـاء القصـي وهذا العنصر أو  
ألنـي : بعـد الطـوال ؟ فقـال القصـائد الصـغار  إلـىمـا صـّيرك : قيـل للفـرزدق (( في ذلك البناء ، فقد األسس الجوهرية من 

، يطـول الكـالم ويكثـر لـُيفهم : ((  ن أحمـد الفراهيـديوقـال الخليـل بـ. )٩())رأيتها فـي الصـدور أوقـع وفـي المحافـل أجـول
ويوجز وُيختصر ليحفظ ، وتستحب اإلطالة عند اإلعتذار ، واإلنذار ، والترهيب ، واإلصالح بين القبائل ، كمـا فعـل زهيـر 

                                                 
 .٩٤:طيف الخيال  )١(
 .١٦: عناد غزوان . التحليل النقدي والجمالي لألدب ، د )٢(
 )).َقْد ُكّن قـَْبلُ (( بدل )) ْن ِقْيَل إنّ مَ : (( ، وفي البيت الثاني )) لها((بدل )) لك: (( ، وفيه في البيت األول  ٤٧٨: األبيات في ديوانه  )٣(

 )).قـَْبلُ 
 .١/٢٧٩: األمالي  )٤(
  .٣/٦٨: ديوانه  )٥(
 .٣/١٢٦: نفسه  )٦(
  .٣/٢٤١: نفسه  )٧(
 .٣٧: الموضح  )٨(
 .١٨٠: هالل العسكري  ، أبوكتاب الصناعتين  )٩(
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ــُر فــي بعــض المواضــع ، والطــوال للمواقــف المشــ إذن . )١())هورة، والحــارث بــن ِحلِّــَزة ، ومــن شــاكلهما ، وإال فــالقطُع َأْطيَـ
علـى كـمٍّ محمـود اتسـم بالقصـر نها بُنيت أالمستحسنة في بناء قصيدة أبي نواس ،  األسسمن فالشريف المرتضى يرى أّن 

القصـيدة القصـيرة أشـدُّ تـدفقاً (( النسبي ، واالنسجام مع الموضوع ، وهي بذلك تـدلل علـى قـوة شـاعرية أبـي نـواس ؛ ألّن 
، وقلمــا يــنجح وخاتمتهــا ها وســردها تكــون متكاملــة فــي بــدئ ق أجزائهــا ، إذا مــا أريــد لهــا أنْ وعنفــاً وأكثــر صــعوبة فــي تناســ

  .  )٢())ذكرها ، وهو إْن نجح قد يدل على قوة شاعريته وتمكّنه في البناء والنظم از السمات التي مّر الشاعر في انج
صَف الناقة بأحسـن وصـف ، ثـم مـدح الرجـل وقد َنسَب في أولها ، ثم وَ : (( أما العنصر النوعي فيتمثل في قوله 

والمرتضــى يُــذّكر .)٣())يترقــرق ، وســهولة مــع جزالــة ونــٍق واقتضــاه حاجتــه ؛ كــل ذلــك بطبــع يتــدفق ، ورَ الــذي قصــد مدحــه 
والســيما قصــيدة المــديح التــي .)٤(ابــن قتيبــة فــي بنــاء القصــيدة االمنطقيــة التــي اشــترطههــذه الوحــدات باألقســام  إلــىبتطرقــه 

، همـا فـي هـذا العنصـر علـى عـاملين مهمـين أْن ينبّـهوال ينسى الشريف المرتضـى .طابعاً بنائياً اتسم بالثبات النسبياتخذت 
، وعامل اللغة ، إذا أراد من الطبع أن يكون متدفقاً كناية عن قوته ، ومن اللغة أن تكـون سـهلة جزلـة كنايـة عـن عامل الطبع

  .جودتها
نوعي فـي بنـاء القصـيدة عنـد الشـريف المرتضـى ، يكّمـل أحـدهما اآلخـر ، لينـتج إذن فالعنصر الكّمي والعنصر ال  

أّن هــذين  إلــىوتجــدر اإلشــارة . يتســم بــالجودة ، فينــال استحســان الناقــد والجمهــور معــاً  اً شــعري اً عــن هــذا التكامــل نتاجــ
ل مـع الـنص األدبـي ، وفـي هـذا مـن العوامـل الرئيسـة فـي التعامـ –وفـق المعطيـات النقديـة الحديثـة  –العنصرين قد أصبحا 

المقياس النوعي يستوجب بحثـاً فـي فـرادة المعنـى والصـورة والتعبيـر  إذا كان: (( الشأن يقول الدكتور محيي الدين صبحي 
فالمقياس النوعي تحليلي فـي . األصالة ، ولكن بطرق مختلفة  على، فإّن المقياس الكّمي يبحث أيضاً عن الفرادة كعنوان 

مواده األولّية ليرى عبقرية الشاعر في تركيب تلـك المـواد بصـورة مبتكـرة فـي حـين  إلىعناصر العمل األدبي  جوهره يفكك
  .)٥(. ))، يعتمد الموازنة والمقايسة أّن المقياس الكّمي مقارن ، إحصائي 

فــي  همــةم –علــى قلتهــا  –وإشــارات  والتفاتــات  آراءً ويتضــح مــن كــل مــا ســبق أّن للشــريفين الرضــي والمرتضــى   
، وقدرتهما الفائقـة فـي الغـور فـي بـواطن النصـوص األدبيـة للبحـث عـن موضوع البناء الفني تنّم على رهافة حسهما النقدي 

  .أسرار تفّوقها 
  اإليقاع : رابعًا 

اإليقــاع ظــاهرة قديمــة عرفهــا اإلنســان فــي حركــة الكــون المنتظمــة أو المتعاقبــة المتكــررة أو المتآلفــة المنســجمة ،    
عرفها في حركة الكائنات من حوله ، قبل أن يعرفها في تكوينه العضوي ، فأدرك أّن هـذه الظـاهرة هـي األسـاس الـذي كما 
وقـد حـاول اإلنسـان . )٦(لها من توازن وتناسـب ونظـامبما يوّفره ويقوم عليه البناء الكوني لضمان حركة الظواهر الماّدية  مقا

 –يـوّفر لهـا االنسـجام ، فأبـدع صوته ، ووضع األشياء من حوله علـى نحـو  تجسيد هذه الظاهرة بحركات جسده ، ونبرات
  .)٧(فنوناً عّدة كالرسم والموسيقى والشعر وغير ذلك –نتيجة لذلك 

                                                 
 .١/١٨٦: العمدة  )١(
  .١٨٨: الشعراء نقادًا  )٢(
 .١/٢٧٩: األمالي  )٣(
 .٢٤١: الخطاب النقدي عند المعتزلة :  ينظر )٤(
 .٤١: محيي الدين صبحي . نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا ، د )٥(
 .١٧: ابتسام أحمد حمادة . األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي ، د: ينظر  )٦(
 .١٧: نفسه : ينظر  )٧(



 المبحث الثالث/ الفصل األول  

 ٦

ومـن تلـك الفنـون ، الشـعر ، . )١(ّن اإليقاع هو أصل الفنـون ، والُمَحفِّـز الـرئيس النبثاقهـاأ ويرى كثير من الباحثين  
وهـذا يعنـي أن اإليقـاع . لفاظ والعبـارات المعبّـرة عـن ذات الشـاعر مـع القالـب النغمـي الـذي تـأتي فيـه الذي تتفاعل فيه األ

عن األلفـاظ التـي تكونـه و ال يمكن فصله ـو يعكس الشخصية بطريق مباشر ، وهـرد تالعب بالمقاطع ، وإنما هـمج((ليس 
(()٢(.  

ويبــدو أّن المقـــررات . وهواجســـه ومخاوفــه وآمالـــه  ولإليقــاع ، والســيما فـــي الشــعر ، صـــلة وثقــى بـــنفس المبــدع  
أّن النظام اإليقاعي المشتمل على ألوان من النغمات الموسيقية والصـوتية ، هـو ضـرورة عّضـوية ، لـه  إلىالنظرية قد انتهت 

شــعر موزونــة إنَّ الســرَّ فــي كــون لغــة ال: (( بأعضــاء اإلنســان ونفســه علــى حــٍد ســواء ، إذ يؤكــد العلمــاء ذلــك بقــولهم عالقــة 
وصـوته وكالمـه ، صميم النفس اإلنسـانية ، فأثنـاء قـول الشـعر تتغيّـر حالـة الشـاعر دائماً يكمن في أّن ذلك يلبِّي حاجة في 

الشـاعر وهـو يعـاني ويكون الشعر بأوزانـه وأنظمـة إيقاعـه محاكـاة لهـذا االهتـزاز الجسـمي والتمـّوج الصـوتي اللـذين يأخـذان 
اسـتجابة (( وعلى هذا التقرير فإن اإليقاع وعناصـره المختلفـة كـاألوزان العروضـية فـي الشـعر تـأتي . )٣())االنفعاالت القويّة 

  .)٤())حّية لتمثيل واستيعاب األحاسيس والمشاعر واالنفعاالت النفسية
، إال أّن هذا التنـاول العرب النظام اإليقاعي بشكل فطري من دون أي تأسيس نظري في أول األمر  لمعوقد است  

كمـا أنّـه  . أو مختًال ، بل كان نظاماً دقيقاً متكامًال ، كأنّه قد بُنـي علـى أسـاس نظـري مـتقن ومعلـوم الفطري لم يكن ساذجاً 
عليهـا  النغمات الموسيقية ، وكثرة الطاقات الصوتية إذا مـا قُـورن بأنظمـة اإليقـاع األخـرى التـي اشـتملت كان يتصف بتنوع 

إيقاع الشعر العربي أكثر تعقيداً وأكثـر تحقيقـاً ؛ ألن  -على سبيل المثال  –شعر االنكليزي إيقاع الأشعار األمم ، كأنظمة 
  .)٥(لشروط الموسيقى ، ومن ثمَّ أكثر صوتية من الشعر اإلنكليزي

القـديم لـم يـَر وعلى الرغم من تنوع اإليقاع العربي وكثرة طاقاته الصوتية والموسيقية ، فـإن الـدرس النقـدي العربـي   
يتيح للمبدع بناًء شكلياً ، ويتمثل جهده الحقيقـي فـي مـلء البنـاء بمادتـه َمْيزًة في الشاعرية ، إذ أّن النظام العروضي ((  فيه

فــي  –بيــد أّن تــوفير عنصــر اإليقــاع . )٦())التعبيريــة بحيــث يــتم وفــق معادلــة محســوبة بــين الشــكل اإليقــاعي والبنــاء الصــرفي
يبــّين بـه عنــد الشـعراء ، ومــا ورد عــن أبـي العتاهيــة قانــه فـي كــل أوان ، كـان ممــا يفتخــر والـتمكن منــه ، وات –بعـض األحيــان 

أنـا أكبـر مـن العـروض ، عنـدما : ، وقوله )٧())كّله شعرًا موزوناً لكان لو شئت أن يكون حديثي  : (( ذلك ، إذ قال مفتخرًا 
  ] مجزوء الخفيف: [خرجت من العروض في قولك : قيل له 

ا لِ  َب َم  اِلَخَيلْ ُعْت
  

ِر   اليَخبِّ ي َوَم  )٨(ينِ
  

نثر الكـالم قـد يشـتمل علـى نـوع مـن (( وكما أّن للشعر إيقاعاً وموسيقى ، فإّن النثر الفّني ال يخلو منهما أيضاً فـ   
بهــا فقــرات مــا يســمى وهبوطــه أثنــاء الخطــاب ، كمــا نراهــا فــي صــورة قــواٍف تنتهــي الموســيقى ، نراهــا فــي صــعود الصــوت 

                                                 
 .١٥:  األسس الجمالية في النقد العربي: ينظر  )١(
 .٤٩- ٤٨: العلم والشعر  )٢(
 .٢٤٣: عبد المجيد زراقط . في مفهوم الشعر ونقده في النقد األدبي العربي القديم ، د )٣(
 .٩٦:  ١٩٨٥، سنة  ٥اإليقاع النفسي في الشعر العربي ، عباس عبد جاسم ، بحث في مجلة األقالم ، العدد  )٤(
 .٣١٣: لعربي ، كمال أبو ديب في البنية اإليقاعية للشعر ا: ينظر  )٥(
 .٩٢- ٩١: قضايا الحداثة  )٦(
 .١١٥/ ١: البيان والتبيين  )٧(
 .، ولم أجده في ديوانه ٢٩١/ ١: األمالي : ينظر )٨(
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فــي  عليهــا النظــام اإليقــاعيأكبــر وأعظــم المكونــات الموســيقية التــي يشــتمل  –أيضــاً  –وقــد نجــد فــي النثــر . )١())بالســجع
ألّن النثر كما هو الحال في الشعر يتكون عادة مـن كلمـات (( الوزن الدعامة الرئيسة لموسيقى الشعر  -أعني  -الشعر ، 

إال أّن . )٢())فـي الشـعر وزنه ، بينما تظهـر هـذه العناصـر واضـحة  يخفي عناصر، ويمكن التمييز بين االثنين في كون النثر 
  .)٣(الوزن بكثافة كما في الشعر ال يستحسن في بعض أنواع النثر الفني ، كالخطابة مثالً  تعمالهناك من يرى أّن اس

الفعـال مـن  مهـارة وقـدرة فـي تقّصـي هـذا العنصـر وأبـدياوقد تناول الشريفان الرضي والمرتضى موضـوع اإليقـاع ،   
بعــض آيــات القــرآن الكــريم ، والشــعر ، وذلــك فــي أثنــاء تتبعهمــا معــاني وأســاليب عناصــر البنــاء الفنــي فــي القــرآن الكــريم 

الــوزن (، و ) ضــرورة الشــعر ( ، و) التكــرار: ( الضــوء فيــه ، فهــي  اأمــا أهــم المنــاحي التــي ألقيــا عليهــ. وبعــض األشــعار 
  ).موسيقى القرآن(و ) والمعنى

  .تكرار لا -أ
المـذموم ، ومـا كـان : بـل كـان علـى نـوعين  –مـن جهـة القيمـة  –لم يكن التكرار عند النقاد القدماء نوعـاً واحـداً   

موســيقية ومعنويــة ، بينمــا يــوّفر الثــاني تلــك القــيم لــه ، فــاألول ال يــوّفر للــنص قيمــاً . )٤()المستحســن(بخــالف هــذه الصــفة 
  .فضًال عن قيم أخرى بحسب حالة كل نص 

وقف النقاد القدماء عنـد أكثرهـا ، فمـن هـذه التكـرارات علـى سـبيل المثـال  دوالتكرارات المذمومة كثيرة جدا وق  
  :  ال الحصر

  ] البسيط: [  في قول المتنبي) العارض الهتن(تكرار العبارة نفسها في البيت الواحد عّدة مرات كتكرار عبارة  -
اِرِض الَھ ُن الع تُِن اب اِرُض الَھ ـالَع  تِِن اْب

  

تِنِ    اِرِض الَھ تِنِ  ِن الع اِرِض الَھ ِن الَع  )٥(اْب
  

  ] الرمل: [ في قول محمد بن ُمناِذر الصُّبَـْيِرّي ) َكمْ (، كتكرار لفظة تكرار لفظ واحد عّدة مرات في البيت الواحد  -
ْم ْم َك ْم َك ْم َوَك ْم َك ْم َك ْم َوَك ْمَك  َوَك

  

ي  الَ َق   رٌّ َم: لِ َز ُح دْ ا وَ أَْنَج  )٦(َع
  

  ]الوافر: [ في أبيات ابن الزيات ) التصابي( تكرار لفظ واحد في عّدة أبيات ، وقد أفاد المعنى نفسه ، كتكرار لفظة  -
يُم َعلَ ِرُف أَْم ُتقِ  ابِي؟َصى التَّ أََتْع

ِن التَّ  لُّو َع َر السُّ  ابيَصإِذا ُذِك
الُم مِ  َف ُي ي التَّ لُثْ َوكي  ابيَصَك ف

أَْعِزُف إنْ  َت َععَ  َس  ابيَصِن التَّ َزْف
َدْلُت َع ي َع ْم َتَرنِ  يابِ َصِن التَّ أَلَ

  

ُة الِعَتَقفَ    َرْت ُمناَقلَ  ابِ ْد َكُث
َر الصِّ ِمِه َنْف ن اْس ْرَت ِم  َعابِ َنَف

َت َفَت ِة َوالشَّوأَْن  !!؟بابِ ى الَمَجان
الُغرَ ا َمإذَ  ْيٌب ب  ابِ ا الَح َش

ُة بالتَّ  أَْغَرْتنِي المالَم  )٧(ابيَصَف
  

َفَمـأل الـدنيا بالتصـابي علـى التصـابي لعنـة اهللا مـن أجلـه ، فَقـْد : (( ، فقال وقد عّلق ابن رشيق على هذه األبيات   
ولعـلَّ النقـاد القـدماء . )٨())بـَرَّد به الشعر ، والسيما وقد جاء به كله على معنى واحد من الوزن ، لَـْم يـَْعـُد بـه عـروض البيـت

                                                 
 .١٦: موسيقى الشعر  )١(
 .٤٨: توفيق عزيز عبد اهللا . عصام الخطيب ، و د. في نقد النثر وأساليبه ، د )٢(
 .٢٨٣: بة تلخيص الخطا: ينظر  )٣(
  .٤٨-  ٤٧: بيان إعجاز القرآن ، الخطابي : ينظر  )٤(
  .٣١٩/ ١: ، والبيت في العرف الطيب  ١١٣: سر الفصاحة : ينظر  )٥(
  .٧٥/ ٢: العمدة : ينظر  )٦(
 .، ولم أجد البيت الخامس فيه  ٢: األبيات األربعة األولى في ديوانه  )٧(
 .٧٧/ ٢: العمدة  )٨(
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الـدخول فـي الضـياع ، وفـي : (( التكرار المفرط ، كما في مثل الحـاالت السـابقة يعنـي  عرفوا بحسهم النقدي المرهف أنّ 
  .)١())الدرجة صفر من المعنى 

الذي ُيصعب فيه حّده وحصره ، لتنوع أسـاليبه ، والجهـة التـي  الحدِّ  إلى اً أما التكرار المستحسن ، فهو كثير جد  
  ]طويلال: [ قول الشاعر يجيء عليها ، ومن أمثلة ذلك 

ُدأاَل َطَرَقْتَن وا ِھْن َدما َھَجُع  ا َبْع
دُ  ا ِھْن ٌد َوأَْرٌض بَِھ ذا ِھْن  أاَل َحبَّ

  

ألبَّ بَِن   اً واْت ْرَن َخْمَس ْد ِس دُ َوَق  ا َنْج
ُد أََت أْيُ َوِھْن ا النَّ ْن ُدونَِھ دُ  ى ِم  )٢(والُبْع

  

ي ، كمــا أنّــه عنصــر فنــي أصــيل عنــد فــي الــنص األدبــوالتكــرار المستحســن عنصــر موســيقي ومعنــوي فّعــال ومــؤثر   
مـن سـننهم ومـذاهبهم يلجـؤون إليـه : (( بـاختالف أنواعـه العرب ، لـم يسـتغنوا عنـه فـي كالمهـم وآدابهـم ، إذ كـان التكـرار 

األدبية كالخطب وسـجع الكهـان ، فضـًال عـن الشـعر كما أنّه وجد في فنونهم . والعناية به وإفهامه لآلخرين الكالم لتوكيد 
جـاء بعـد ذلـك بـألوان عجيبـة مـن كمـا أّن القـرآن الكـريم . ستعان بالتكرار إلشـاعة أجـواء الـنغم والتلـوين الموسـيقي الذي ا

  .)٣())التكرار مثّلت بحق سراً من أسرار اإلعجاز البياني الرائع فيه 
ا يــوفر للــنص األدبــي مــن عجازيــة ، فإنّــه ال تُعــدم فيــه قيمتــه الجماليــة لمــإوإذا كــان للتكــرار فوائــد معنويّــة ولغويــة و   

مــن أبــرز صــور (( أذن المتلقــي ؛ ألّن موســيقى وأنغــام ، تكســبه حــالوة فــي التعبيــر ، وأســلوباً رائقــاً فــي األداء ، فتســتعذبه 
في تكرار الوحدات الجزئية المكونة للكل، والتكرار في التعبير األدبـي  االنسجامي في ظواهر األشياء هو لالجماالتناسب 

  .)٤())يتقصده الناظم في شعره أو نثره لفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل نغماً موسيقياً هو تناوب األ
أهميتــه فــي الــنص القرآنــي ، والــنص  إلــىوقــد تعــّرض الشــريفان الرضــي والمرتضــى لهــذا األســلوب الفنــي ، وأشــارا   

، إذ أّن أثير التكرارات في آذان السامعينت–ك كذل  –النصوص ، وأكدا تلك  إلىالشعري ، ونّبها على القيم التي يضيفها 
قـوة التـأثير فـي عقـول  إلـىيهـدف  –مـثًال  –فـالقرآن الكـريم . تكرار وحدات صوتية وموسـيقية بعينهـا تثيـر انتبـاه المتلقـين 

  .)٥(التكراركان من أهمها وسائل بيانية وتعبيرية  استعمال عّدة  إلىسامعيه وقارئيه وقلوبهم ، لذا عمد 
ــا ِفــي اَألْرِض وَ {:  تعــالىن قولــه ـه عـــي كالمـــد الشــريف الرضــي فــيؤكــ   ــَماَواِت َوَم ــا ِفــي السَّ ــِه َم ــُع  إلــىَوِلّل ــِه تـُْرَج الّل

أّن التكرار يجب ويستحسن في ألفاظ مخصوصة يقتضيها السياق ويدفع إليها ، ولذلك فقد ردَّ على من توّهم  )٦(}األُُمورُ 
أي بعـدم . وهللا ما في السماوات ومـا فـي األرض وإليـه ترجـع األمـور :  - تعالىأن يقول اهللا أّن وجه الكالم في اآلية ، هو 

ههنــا للتفخــيم والتأكيــد ،ومــن عــادة العــرب إذا  تعــالىإنّمــا أعيــد اســم اهللا : (( ، فقــال مــرة ثانيــة ) اهللا(تكــرار لفــظ الجاللــة 
  ]الخفيف[ :ى ذلك قول الشاعروعل... ، يعتمدون تفخيمه ، ويقصدون تعظيمه أجروا ذكر األمر 

بُِق الَ ال أََرى الَم وْ ْوَت َيْس  يءٌ َت َشم
  

وْ َص الَ َنغَّ    راَيقِ ى والفَ َنا الغِ ُت ذَ م
  

                                                 
 .٧٦: الن بارت لذة النص ، رو  )١(
  : ، ورواية البيت األول فيه  ٦٤-٦٣: ، والبيتان في ديوان الحطيئة ١١٥: سر الفصاحة : ينظر  )٢(

ْتنا بـَْعَدما هَجُدو ِهْندُ   َوَقد ِسْرَن َغْورًَا واسَتَباَن لنا َنْجدُ   أال طَرقـَ
: م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بغداد ، التكرار اللفظي أنواعه وداللته قديماً وحديثاً ، صميم كريم الياس ،  )٣(

٢٢١- ٢٢٠. 
 .٢٣٩: ماهر مهدي هالل. جرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب ، د )٤(
 .٢٠: عصر القرآن ، محمد مهدي البصير: ينظر  )٥(
 . ١٠٩:  آل عمران )٦(
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أعـاد االسـم تفخيمـاً ، ولـم يـرَض أّن ثنّـى حتـى ثّلثـه مبالغـة فـي  ، ولكنـه)١(يسبقه شيء ، لكان مستقيماً : فلو قال   
، لــذلك وينبغــي أال يوضــع اســم اهللا إال مواضــع التفخــيم ، ومظــان التعظــيم ... الغــرض الــذي رمــاه ، والمعنــى الــذي نحــاه 

  : تتعّلق بالتكرار هي  ن كالم الرضي هذا عّدة أمور مهمةالحظ مويُ . )٢())حسن تكريره في هذه اآلية 
  .عنى وتعظيمه العرب في كالمهم ، وأسلوب من أساليبهم المّتبعة في تفخيم المإّن التكرار عادة من عادات : األول 
  .هو ذلك التكرار الذي يتفاعل مع السياق الجملي الذي يأتي فيه إّن التكرار الحسن ، : الثاني 

  .المراد بكل دقة وأقوى صورة أفادت اآلية الكريمة من هذا األسلوب في إيصال المعنى : الثالث 
المكررة في البيت السابق ، ) الموت( ه عن لفظة هذا األسلوب بكالمل) الكّمي( البعد  إلىألمح الشريف الرضي : الرابع 

الـنص التكـرارات ، ازداد وهذا يعني أّن كلما ازداد عدد . االسم تفخيماً ، ولم يرَض أْن ثّنى ذكره حتى ثلثه أعاد : إذ قال 
  .في مثل هذا السياقجماًال وقوة 

ألسـلوب التكـرار ، وهـو يكشـف فـي  الدواعي النفسّية والشعورية إلى –بشكل واضح  –ويشير الشريف الرضي   
العقــاب ، فإنّــه  ، أو يطولـــه، أو يباشــره األلــم فاإلنســان عنــدما يقــع تحــت ضــغط مــا . ذلــك عــن حــس نقــدي وعلمــي دقيــق 

: ه بعض الراحة ، يقول الرضـي ـأو جزء منها ، وبذلك تستريح نفسبهذا التكرار نيران آالمه وأوجاعه  يكرر الكالم لُيطفىء
بعــض الســهولة  مـِإذا عوقبــوا فتضــوروا واســتغاثوا وتــألموا ، فــإّن العــذاب يســهل عليهــادة النــاس فــي الــدنيا أنهــم إّن مــن عــ(( 

ولعّل هذا مـا يوافـق المقـررات النظريـة الحديثـة فـي األدب ، التـي تؤكـد عالقـة اإليقـاع . )٣())بتكرير الكالم وشكوى اآلالم 
ــالنفس اإلنســانية ، و  –والتكــرار صــورة منــه  – وربمــا يُفّســر كــالم الرضــي الســابق تكــرار بعــض . بالمشــاعر التــي تختزنهــا ب

أثــر فــي  –علــى تقريــر الرضــي  –أشــعار الحزانــى والمنكــوبين والعشــاق ، فيكــون لهــذا التكــرار الكلمــات أو األســماء فــي 
  ]البسيط: [ في قولها ) صخر(كتكرار الخنساء اسم أخيها تسهيل الحزن وتخفيف النكبة  

خْ وَ  ُدنَ َنَراً لَوالِيْ إنَّ َص يِّ  اا َوَس
َدوَ  أَْتمُّ الُھ ْخَراً لََت  هِ اةُ بِإّن َص

  

ْخَراً إِذَ ◌َ    ارُ وإنَّ َص ُتوا لََنّح  ا َنْش
ُه  ارُ َكأَنَّ ِه َن ي َرْأِس ٌم ف  )٤(َعلَ

  

    
اســم  التــي اشــتملت علــى مثــل تلــك التكــرارات ، كتكــرار مهلهــلمجموعــة مــن األشــعار  ))أماليــه(( وقــد أورد المرتضــى فــي 

  ]الوافر: [ المقتول في قوله ) كليباً ( أخيه 
ى أَْن لَ ْن سَ يْ عل ْدالً ِم  بٍ ْيُكلَ  ِع

ْن ُكلَ  ْدالً ِم ْيَس ِع ى أَْن لَ  بٍ ْيعل
بٍ  ْن ُكلَْي ْدالً ِم ْيَس ِع ى أَْن لَ  عل
بٍ  ْن ُكلَْي ْدالً ِم ْيَس ِع ى أَْن لَ  عل
بٍ  ْن ُكلَْي ْدالً ِم ْيَس ِع ى أَْن لَ  عل

ْيَس ِع ى أَْن لَ بٍ عل ْن ُكلَْي  ْدالً ِم
بٍ  ْن ُكلَْي ْدالً ِم ْيَس ِع ى أَْن لَ  عل
بٍ  ْن ُكلَْي ْدالً ِم ْيَس ِع ى أَْن لَ  عل

  

ِرَد اليَ إَِذ   ُزوْ  نِ ُم َعيْ تِا ُط  رِ الَج
ْيَم جِ ا َمذَ إِ  َراُن الُمجِ ا ِض رِ ي  ي

َف الِعَضا إذَ  بوُ َرَج دَّ َن ال  رِ اهُ ِم
ُدورِ إِذَ  أَةُ الُخ ْت ُمَخبَّ  ا َخَرَج
َت نَ ا َمإِذَ  وْ وَ ْجا أُْعلِن  رِ ى األُُم

وْ  َف الَمُخ ُغإذا ِخْي َن الثُّ  رِ وْ ُف ِم
دَ  رِ اَغ ِر الكبي ِل األَْم  َة َتالتِ
 )٥(رِ ِجيْ تَ اُر الُمْساَم َجا َخإذا َم

  

                                                 
 .في المعنى ال في الوزن : أي  )١(
 .))شيء(( بدل )) َشْيئاً : (( وفيه  ٦٠: البيت في ديوان عدي بن زيد  و.٢١٥ – ٢١٣: حقائق التأويل  )٢(
 .٣٢٦: حقائق التأويل  )٣(
  .٤٩: ديوانها  )٤(
 .، وفيه اختالف في ترتيبها ورواياتها  ٤٢-٣٩: وهي في ديوانه  ١/١٢٤: األمالي  )٥(
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ــــ   ــــوع مــــن التكــــرار يضــــعه النقــــاد القــــدماء ، كالشــــريف المرتضــــى ، واب ن رشــــيق تحــــت قســــم التكــــرار وهــــذا الن
  .)١(المستحسن

 –ريف الرضـي أْن لـيس كـل كـالم معـاد يمكـن أن يقـع تحـت أسـلوب التكـرار ، إذ أّن اللفـظ أو العبـارة ويرى الش  
أفادت معنيين مختلفين ، ال تقع حينذاك تحت هذا األسلوب ؛ ألّن األول أصبح غير الثاني بافتراق المعنى ، ِإذا  –عنده 

ّن األول أصـبح غيـر الثـاني ؛ إأو . كل العبـارة وظاهرهـا شـ إلـىالمعنـى أكثـر ممـا ينظـر  إلـى –في هذه الحـال  –وهو ينظر 
األولــى ، وهــو فــي هــذا األمــر األخيــر يــذهب مــذهب ابــن قتيبــة ألّن الثــاني قــد قيــل فــي زمــن متــراخ عــن اللفــظ أو العبــارة 

فهــو يعــّد لــذلك  –كمــا سيتضــح ذلــك فــي الصــفحات المقبلــة مــن البحــث   –) الكــافرون( فــي تفســيره ســورة  )هـــ٢٧٦ت(
ألنَّ الـذي عنـاه باآليـة األولـى غيـر الـذي عنـاه (( لـيس بتكـرار وال يقـع تحتـه ، )٢(}َوُيَحذِّرُُكُم الّلُه نـَْفَسهُ {:  تعالىدة قوله إعا

الة الكفـار ، والثانيـة إنمـا حـّذرهم فيهـا ذلـك علـى مواقعـة ا؛ ألّن األولـى إنمـا َحـّذرهم فيهـا عقابـه علـى مـو في اآلية األخرى 
وقــد يجــوز أيضــاً أْن ... ف أعــّم والزجــر أبلــغ خــو إعــادة التحــذير عنــد كــل منهــي عنــه ، ليكــون ال حســنســائر المعاصــي ، ف

  . )٣())التكرير فيها ، النفراج ما بين األولى وبينهامان متراٍخ ، فحسن ز تكون اآلية الثانية نزلت بعد األّولة ب
ار التكـرارات البديعـة فـي القـرآن الكـريم وكالم الرضي هذا يؤكد عدم وجود ضابط نقدي واضح ودقيق لبيان أسر   

، بحسب كل آية وموضوعها وسياقها وغير ذلك ؛ ولذلك فإن كل تكرار جـاء فـي ، إذ أّن لكل تكرار جاء فيه خصوصيته 
القــرآن الكــريم يمكــن أْن يُمثّــل حالــة أســلوبية خاصــة ، وهــذا يكــون مــدعاة لتنــوّع هــذا األســلوب واتســاعه ، ومــن ثــم تــوفيره 

  .لقرآني قيماً تعبيرية عالية للنص ا
التكــرار فــي بعــض آيــات القــرآن الكــريم ، فبــّين قيمتــه البالغيــة ، وأوضــح ســّره  إلــىوتعــّرض الشــريف المرتضــى   
مجموعـة مـن األشـعار التـي تضـّمنته ، محـاوًال )) أماليـه (( كمـا تعـّرض لـه فـي بعـض أبيـات الشـعر ، فسـاق فـي . )٤(وجماله

  . ديئهإيضاح الفرق بين حسنه ور 
، إذ لــم يــرتِض المرتضــى مــا ذهــب إليــه ابــن )) الكــافرون(( ومــن جملــة ذلــك تعّرضــه للتكــرار المكثــف فــي ســورة   

عد ـزل َدفعة واحدة ؛ وإنّما كان نزوله شيئاً بـالقرآن لم ين: قتيبة في تفسير معنى التكرار ووجهه في هذه السورة حينما قال 
حتـى نـؤمن بـك ، ونصـّدَق اسـتِلْم بعـض أصـنامنا : ى اهللا عليه وآله وسلم ، فقالوا له صلأتوا النبي شيء ، فكأنَّ المشركين 

، ثـم غبـروا مـّدة مـن الزمـان  )٥(}َال َأْعبُـُد َمـا تـَْعبُـُدوَن َوَال أَنـُتْم َعابِـُدوَن َمـا َأْعبُـُد {: بأن يقـول لهـم  تعالى، فأمره اهللا بنبوتك 
 تعـالىفأمره اهللا  أو حوًال ، لنفعل مثل ذلك بإلهك يوماً أو شهراً  ستِلْم بعض أصنامنا، واوجاؤوه فقالوا له أعبْد بعض آلهتنا 

إْن كنــتم ال تعبــدون إلهــي إال بهــذا الشــرط : أي . )٦(}َوَال أَنَــا َعابِــٌد مَّــا َعَبــدتُّْم َوَال أَنــُتْم َعابِــُدوَن َمــا َأْعُبــُد {: بــأن يقــول لهــم 
كمـا يعتقـد هـو   –ريف المرتضى على كالم ابن قتيبة بثالثة أجوبة ، ُكلُّ واحد منهـا أوضـح ويرّد الش. أبداً  هفإنكم ال تعبدون

  :مّما ذكره ابن قتيبة  –
قل يا أيهـا الكـافرون {: ، وتلخيص الكالم إنّما َحُسَن التكرار ؛ ألّن تحت كلِّ لفظة معنى ليس هو تحت األخرى : األول 

أيضـاً ، فـاختصَّ الفعـالن منـه فـي هـذه الحـال  }وال أنـتم عابـدون مـا أعبـد{. ل السـاعة وفـي هـذه الحـا }ال أعبد ما تعبدون
                                                 

 .٧٥ - ٧٣/ ٢: دة ، والعم ١٢٤- ١/١٢٣: نفسه : ينظر  )١(
 .٣٠، ٢٨: آل عمران  )٢(
 .٨٣ -٨٢: حقائق التأويل  )٣(
 .٢١٧:التراث النقدي والبالغي للمعتزلة : يُنظر  )٤(
 .٣ - ٢: الكافرون  )٥(
 .٥ - ٤: الكافرون  )٦(
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فيمـا تسـتقبلون ، } وال أنـتم عابـدون مـا أعبـد{فـي المسـتقبل ،  }وال أنـا عابـد مـا عبـدتم{: ومنهم بالحال ، وقـال مـن بعـد 
  . فاختلفت المعاني وَحُسَن التكرار الختالفها 

َكـالَّ  { : تعـالىال ال ؛ ومثله قوله : بَلى بلى ، والممتنع مؤكداً : يد ؛ كقول المجيب مؤكدًا أْن يكون التكرار للتأك: الثاني 
  ]المتقارب: [ ، ومثله قول الشاعر )١(} َسْوَف تـَْعَلُموَن ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُمونَ 

ْو َض األُم َي َبْع  ِرأَرْدُت لَِنْفِس
  

َي   أْولَى لَِنْفِس ا َف ى لَھ  )٢(!أَْولَ
  

أنـتم غيـر عابـدين اهللا الـذي أنـا عابـده إذا : إننـي ال أعبـد األصـنام التـي تعبـدونها وال أنـتم عابـدون مـا أعبـد ؛ أي : : الثالث
 أشـركُتْم بــه ، واتخــذتم األصـنام وغيرهــا معبــودة مــن دونـه أو معــه ، وإنمــا يكـون عبــداً لــه َمــْن أخلـص لــه العبــادة دون غيــره ،

؛ أي )) وال أنـتم عابـدون : (( ومعنـى قولـه لسـت أعبـد عبـادتكم : ؛ أي )) أنـا عابـد مـا عبـدتم وال: (( وأفرده بها ، وقولـه 
  . )٣(لستم عابدين عبادتي ، ولم يتكرر الكالم إال الختالف المعاني 

ويتضح من مجمل كالم الشريف المرتضى أنّه قد فّضل التفسير اإلبداعي للتكرار في هذه السورة على سواه من   
على ابن قتيبة كلها تشتمل على تفسيرات بالغّية ومعنويّة وتعبيريّة ، ونال استحسانه ، فالوجوه الثالثة التي رّد بها  التفاسير

وإنّما يجهل فصاحة هذه السورة من لم يعـرف ، فظـّن أّن تكـرار : (( فصاحة هذه السورة ، ولذلك قال ُتظهر بجالء مدى 
أن هذه السورة وإْن تكررت فيها األلفـاظ ، فكـل لفـظ منهـا تحتـه . ..بخالف ذلك فيها لغير فائدة مجددة واألمر األلفاظ 

نا فوائد كل متكرر من ألفاظها ، ومن فهم ما قلناه فيها علـم وبيّ ... ، وأنَّ المتكرر ليس هو على وجه التأكيد معنى مجدد 
  .)٤())أنها في سماء الفصاحة والرجاحة 

لعــالم اللغــة الــذي يحــاول (( ي هــذه الســورة تبــرز النظــرة الدقيقــة والثاقبــة وفــي تحليــل المرتضــى لهــذا التكــرار فــ  
استخراج ظالل المعـاني ومـا وراء الكلمـات مـن أسـرار ، إذ يكتسـب التكـرار فـي تقـديره بعـداً زمنيـاً ينشـأ مـن التخـالف فـي 

فـي اآليتـين ) عابـدون(و ) عابـد (  في اآليتـين األوليتـين للتعبيـر عـن العبـادة ، ثـم اسـتعمال اسـمي الفاعـلاستعمال األفعال 
  .)٥())الزمن المستقبل والتعبير عنه  إلىالتاليتين لإلشارة 

بـين النقـاد والعلمـاء وغيـرهم ، فهـو باألسـاس اخـتالف فـي أما هذا االختالف في تحليل التكرار في هذه السـورة   
ألّن (( جـوهره كثيـراً مـن الفائـدة والمنفعـة مـن هـذا الفـن ، بيـد أّن هـذا االخـتالف يتضـمن فـي  –جملة  –الموقف النقدي 

قديــة خلــق أســس وقواعــد وبلــورة ُأطــر تحــدد بموجبهــا تلــك التغيــرات فــي أســاليب التعبيــر تفــرض علــى عمــوم العمليــة الن
  .)٦())للتذوق الشخصي األساليب وتوضح أبعادها حتى ال تبقى سائبة أو متروكة هكذا 

:  تعــالىكــرار الــذي تضــّمنته ســورة الــرحمن التــي شــحنت بتكــرار قولــه الت إلــىويتعــّرض الشــريف المرتضــى أيضــاً   
، وهـذا التكـرار يعـّد أكبـر وأكثـف تكـرار تضـّمنه القـرآن الكـريم فـي سـورة مـن السـور ، علـى } أي آالء ربكما تكـذبان بف{

فإنّمـا َحُسـَن للتقريـر  فأمـا التكـرار فـي سـورة الـرحمن: (( الرغم من قصر السورة التي تضمنته ، وفي تحليله قـال المرتضـى 
ألـم : بالنـَِّعم المختلفة المتعدِّدة ، كلما ذكـر نعمـة أنعـم بهـا قـرَّ عليهـا ، ووبـَّخ علـى التكـذيب بهـا ، كمـا يقـول الرجـل لغيـره 

! ألم أحِسْن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا ! ألم أحِسْن إليك بأن خّلصُتك من المكاره  !أحِسْن إليَك بأن خولُتك األموال
                                                 

 .٤،  ٣: التكاثر  )١(
 َفأْوَلى ِلنَـْفِسي َأْولى َلَها  الُهُمْومِ َهَمْمُت بِنَـْفِسَي ُكلَّ : ، والراوية فيه  ١٣٣: البيت في ديوان الخنساء  )٢(
 .١٢٢- ١٢٠/ ١: ينظر األمالي  )٣(
 .١/٤٣٩) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى  )٤(
 .١٠٦: التكرار اللفظي  )٥(
 .١٠٦:  التكرار اللفظي )٦(
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غير أّن الشـريف المرتضـى يصـطدم بشـيٍء قـد ُيشـكل عليـه تحليلـه هـذا ، . )١())فيحسن منه التكرير الختالف ما يقرره به 
قبيـل الـنِّعم والخيـرات ، ففـي السـورة أيضـاً شـواظ مـن نـار ونحـاس ، وجهـنم ، ليس كل ما ذُكر في السـورة كـان مـن : وهو 

ِذِه َجَهنَُّم الَِّتـي ُيَكـذُِّب هَ  {:  تعالى، وقوله )٢(}ا ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َوُنَحاٌس َفَال تَنَتِصَراِن يـُْرَسُل َعَلْيُكمَ { تعالى، في قوله وحميم 
ــْيَن َحِمــيٍم آٍن  ُيَكــذُِّب ِبَهــا اْلُمْجرُِمــوَن  نَـَهــا َوبـَ َفِبــَأيِّ آَالء {:  تعــالى، ومــع ذلــك ُأعقبــْت هــاتين اآليتــين بقولــه )٣(}َيُطوفُــوَن بـَيـْ

حـاول حـّل هـذا اإلشـكال ليسـتقيم تحليلـه  –بحسه النقدي ومواهبـه التأويليـة  –إال أّن الشريف المرتضى .}بَانِ رَبُِّكَما ُتَكذِّ 
فه واإلنذار به مـن أكبـر ره ووصْ في ذلك أّن فعل العقاب وإن لم يكن نعمة فذكْ الوجه : (( للتكرار في هذه السورة ، فقال 

فبـأي : ((  تعـالىالعقـاب وبعثـاً علـى مـا ُيسـتحقَّ بـه الثـواب ، فإنمـا أشـار بقولـه ؛ ألّن في ذلـك زجـراً عّمـا ُيسـتحقَّ بـه النعم 
نعمته بوصفها واإلنذار بعقابها ، وهذا مما ال شـبهة فـي كونـه نعمـة  إلىبعد ذكر جهّنم والعذاب فيها )) آالء ربكما تكذبان

ال ُيستبعد أْن يكون المرتضى قد أفـاد أو تأثر في  وفـي هذا التحليل تتكامل رؤيته للتكرار في هذه السورة ، غير أنه .)٤())
  .)٥(عندما تعرض لهذه السورة ) هـ٣٨٨ت(في تحليله هذا بالخطابي 

ويتفق الشريف المرتضـى مـع الشـريف الرضـي فـي أّن بعـض التكـرارات فـي القـرآن الكـريم والشـعر العربـي ، تفيـد   
فَـَغِشـيَـُهم مِّـَن {:  تعـالىفي قولـه ) غشيهم( امع ، كتكرار لفظة األكبر في ذهن الس الصورة وإعطاءهتعظيم وتفخيم األمر ، 

ويمكـن : ((  -وهـو أحـد وجـوه تأويلهـا  –، فقد قال المرتضى محلًال التكرار في هذه اآلية الكريمـة  )٦(}اْلَيمِّ َما َغِشيَـُهْم 
تكـون الفائـدة  أنْ : ، وهـو  فيهـا ، يليـق بمـذاهب العـرب فـي اسـتعمال مثـل هـذا اللفـظويمكن في اآلية وجه آخر لم يُـذكر 

، إذا فعـل فـالٌن مـا فعـل ، وأقـدم علـى مـا أقـدم : تعظيَم األمـر وتفخيَمـه ، كمـا يقـول القائـل ) ما غشيهم: (  تعالىفي قوله 
البـاب  ، وما يجري هذا المجـرى ؛ ويـدخل فـي هـذا)٧(}َوفَـَعْلَت فَـْعَلَتَك الَِّتي فَـَعْلَت {:  تعالىد التفخيم ، وكما قال اهللا اأر 

  ]الطويل: [ الهذلي ] أبو خّراش [ ُهْم ُهْم ؛ قال : هذا هذا ، وأنت أنت ، وفي القوم : الباب قولهم للرجل 
ْونِيَ  َرْعا ُخَوْيلَِي: وا الُ وَق َرَف  ُد ال َت

  

ْرُت الوُ    ُت ، وأَْنَك مُ ُجفقُْل ُم ُھ  وَه ُھ
  

  ]الرجز: [ جم وقال أبو النَّ   
ْجِم نَّ و ال ا أَُب  أََن

  

ْعرِ    ْعريَوِش  ي ِش
  

  .)٨())كل ذلك أرادوا تعظيم األمر وتكبيره  
ووقـف الشــريف المرتضــى عنـد مجموعــة مــن أشــعار العـرب ، التــي وردت فيهــا عــدد مـن التكــرارات فبــّين حســنها   

المعاني ، كما في قـول ليلـى األخيليَّـة ترثـي  ختالفأنّها جاءت ال:  وفي ذلك الحسن وتلك الجودة ه هوجودتها ، وضابط
  ]الطويل: [ بة بن الحمّير تو 

َم الفَ  ْتونِْع َت إذا الَتَق ْوَب ُكْن ا َت ى َي  ت
َم َونِ  ى ْع نْ الَفَت ْم َتُك َت َولَ ْوَب ُكْن ا َت  ي

َم الفَ  َت لَِخَتونِْع ْوَب ُكْن ا َت  ائِفٍ ى ي

ُدوُر األَع   ُ َتَشالي واسْ ُص افِل  الَ األَس
َت فِ لُتْس اً ُكْن  لُ اوِ َحتُ  هِ ْيَبَق يوم

لُ ى َونَمُيحْ  يْ َكلِ  اكَ َتأَ  َم الُمَجاِم  ْع

                                                 
 . ١٢٣/ ١: األمالي  )١(
 .٣٥: الرحمن  )٢(
 .٤٤- ٤٣: الرحمن  )٣(
 .١٢٧/ ١: األمالي  )٤(
 .٤٩ -٤٨: بيان اعجاز القرآن : ينظر  )٥(
 .٧٥: طه  )٦(
 .١٩: الشعراء  )٧(
 . ١٠٦: ، وبيت أبي النجم في ديوانه ١٤٤/ ٢: وبيت أبي خراش في ديوان الهذليين .  ٣٥٠-٣٤٩/ ١: األمالي  )٨(
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َم الفَ وَ  اَرَتنِْع ْوَب َج ا َت ً احِ َصاً َوى ي  با
  

َم الفَ  يْ  بوْ ا َتى َيَتَونِْع لُ ِح  )١(َن ُتفاِض
  

أبـى لـك ذم النـاس يـا تـوب كلمـا :((لهـا و في أربعة أبيات ، وق) ألنت المرء أبكي لفقده  يلعمر  (:ثم تكرر قولها   
وقد علّـق الشـريف المرتضـى علـى هـذه األبيـات وتكرارتهـا  .)٢(في ثالثة أبيات) يبعدنك يا توب ال: ( لها و في بيتين ، وق) 

  .)٣())تكرار الختالف المعاني  إلىفخرجت هذه األبيات من تكرار : (( وتكرارتها ، فقال 
  ]الخفيف: [ ومثل قول ليلى األخيلية ، قول الحارث بن عباد   

ْرَبَط النَّ  ا َم ب ي ةِ اَمعَ َقرِّ منِّ
  

لٍ لَقِ    ْرُب َوائِ ْت َح  الِ ِحَي نْ َع َح
  

  .)٤(في أبيات كثيرة من القصيدة) قربا مربط النعامة مني : ( ثم كرر قوله   
  ]الطويل: [ قول ابنة النعمان بن بشير ترثي زوجها  –أيضاً  –ومثل ذلك   

حاُبُه أَنَّ َمالَِك َثنِي أَْص دَّ ً َوَح  ا
  

ْحَبُه بَرِحْيادَ اَم وَنأََق    لِ ى َص
  

  .)٥(في عّدة أبيات من القصيدة) وحدثني أصحابه أن مالكاً (: م كررت قولها ث  
أمــا . )٦())أكثــر مــن أْن نحصــيه (( مــن التكــرار كثيــر جــداً ، بــل هــو  أّن هــذا النــوع إلــىوأشــار الشــريف المرتضــى   

عندما يقرن مثل هذه التكـرارات المستحسنة ، فيؤكدها الشريف المرتضى قيمته الفنّية والجمالية وغيرها من القيم التعبيرية 
التكــرارات التــي تضــمنها القــرآن الكــريم ، كــالتكرارات الــواردة فــي ســورة الــرحمن ، أو التكــرارات الــواردة فــي ســورة بــبعض 

وكفى ذلك إقرارًا بفنيتها وجمالها ؛ ألّن القرآن الكريم هو المثل األعلى في فن القول عند النقاد القـدماء ، . )٧(المرسالت
  .هم المرتضىالقدماء ، ومن

فّضل أبياتاً تضـمنت تكـراراً واضـحاً وظـاهراً علـى القيمة الجمالية للتكرار حينما  إلىوقد ألمح الشريف المرتضى   
  ] الرمل: [سواها من األبيات ، وذلك في قول البحتري 

ي النَّ َرْت ف َرةٌَھنْ ِم مِ وْ َخَط  ا َخْط
َداً أَيُّ َزْوٍر لَ ْو َقْص َرىَك لَ  َس

يْ رَ الَكى واوَ رَ َتيَ  ي ُمْقلَتِ  ى ف
فٍ  ْن َكلَ ُه ِم ٌر أْتَبْعُت  َقَم

  

َرةُ    َمَحلْ رْ الَب َخْط مَّ اْض َدا ُث  ِق َب
لْ  اً َفَع ْو َحقَّ َك لَ مٍّ بِ  َوُملِ

لْ ا َھقَ ارَ ا فَ ذَ إِ َف وُم َبَط  الن
بُّ بِ َر الصَّ لْ  هِ َنَظ ى أََف  )٨(حت

  

وهـي جـديرة ... وللبيتين األوَّلين منها الفضل الظاهر . ولهذه األبيات المالحة كّلها والحالوة جميعها : (( فقال   
فــي استحســان الشــريف المرتضــى البيتــين  أثــر) خطــرة( لفظــة وال يســتبعد أن يكــون لتكــرار . )٩())بــالطرب حقيقــة بالعجــب 

، فكانـت هـذه  األولين من القطعة أو القطعة كاملة ؛ ألّن في التكرار إيقاع واضح ومؤثر ، واإليقاع المؤثر يستدعي الطرب
  .األبيات جديرة بالطرب

                                                 
  .٩٣: األبيات في ديوانها  )١(
  .١٢٥ – ١/١٢٤: األمالي : ينظر  )٢(
 .١/١٢٥: نفسه  )٣(
 .١/١٢٥: نفسه : ينظر  )٤(
 .١/١٢٦: نفسه : ينظر  )٥(
 .١/١٢٦:  نفسه )٦(
 .١٢٦،  ١٢٤- ١/١٢٣: نفسه : ينظر  )٧(
بدل )) يتراءى : (( ، وفي البيت الثالث )) بك((بدل )) ِمْنكِ : ((، وفيه في البيت الثاني  ١٧١٦- ١٧١٥/ ٣: األبيات في ديوانه  )٨(

  )).وىيترا((
 . ٦٠: طيف الخيال  )٩(
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 ٤

في التكرار أنهما كانـا يسـعيان وُيالحظ من كل ما سبق ، ومن مجمل آراء وتطبيقات الشريفين الرضي والمرتضى   
وببالغـة وفصـاحة التعبيـر أكثـر مـن وكان عندهما التكرار متصـًال بـالمعنى . تأصيله وتقنينه ، والسيما في النص القرآني  إلى

  .)١(وكان يشترك معهما في هذه النظرة للتكرار كثيٌر من النقاد والبالغيين القدماء. اإليقاع اتصاله ب
  .ضرورة الشعر  -ب

والــوزن ، بحيــث تتســاوى األبيــات فــي عــدد إّن الــذي يُراعــي فــي القصــيدة هــو المســاواة بــين أبياتهــا فــي اإليقــاع   
وحــدة عامــة للــنغم ، وتشــابهاً بــين األبيــات وأجزائهــا  المســاواةوتتضــّمن هــذه . وفــي نظامهــا الحركــات والســكنات المتواليــة 

  .)٢(والتناسب يكون مدعاة نفوروأي خلل في هذا التشابه . تام التناسب التشابهاً ينتج عنه 
ـــون وبســـبب    ـــة ، راحـــوا يبحث عـــن اهتمـــام الشـــعراء العـــرب بالتناســـب واالنســـجام الموســـيقي فـــي القصـــيدة العربي

فألزم بعض الشعراء أنفسـهم . ومتعة أكثر  اً يوّفر سرور  أيضاً ر فيها ، ليتوافر اإليقاع أكثر ، وهذا وتشابهات أكثانسجامات 
الموسـيقي ؛ إال أنهـم رأوا أّن بأشياء في القصيدة ، ليس عليهم جناح لو لم يلتزموا بها ، وال تـؤثر فـي صـحة بنـاء القصـيدة 

التزامهم بتقفية أبيات القصيدة بأكثر من حرف ، وسـّموا هـذه المبالغـة  أكثر ، ومن ذلك اً االلتزام يوّفر موسيقى وإيقاعهذا 
مقيـاس براعــة فــي الشــعر (( ، وكــان هـذا األمــر فــي وقـت مــن األوقــات ) لــزوم مـا ال يلــزم ( بـــ فـي تــوفير الموســيقى واإليقـاع 

لعربيـة ي وتـوفير الموسـيقى فـي القصـيدة اإذ أنهم عرفوا أّن النظام اإليقـاع. )٣())؛ ألنّه يزيد وحدات اإليقاع الصوتية  العربي
  . جزٌء أساسي وجوهري في بنائها

القصــيدة العربيــة وموســيقاها اشــترك فيهــا الشــعراء أجمــع ، فضــّحوا مــن أجــل هــذا التناســب وهــذه الرؤيــة إليقــاع   
 –نفــر منهــا ، فخرقــوا الــنغم الصــحيح فيهــا ، فيســتعذبها الســامع ويتقبلهــا ذوقــه وال يواالنســجام بأشــياء غيــر قليلــة ليتــوافر 

بعض قوانين النحو والصرف ، وأتوا بالمعاني الغريبة ، والمجازات البعيـدة ، وقلبـوا الحقـائق ، وخرجـوا عـن بعـض  –لذلك 
هــذا األمــر ، وتنــاولوه بالــدرس والتوضــيح ، ومــن هــؤالء النقــاد  إلــىأســاليب العــرب فــي المعــاني ، وقــد نّبــه النقــاد القــدماء 

  . الرضي والمرتضى 
يرى الشريف الرضي أّن لقيدي الوزن والقافية ، والسيما هذه األخيرة ، أثراً فـي تـوافر بعـض ضـرورات الشـعر فـي   

فالشــاعر ) . األوزان والقــوافي( القصــيدة العربيــة ؛ ألّن البنــاء المعنــوي للبيــت فيهــا مــرتبط بهــذا البنــاء الشــكلي للقصــيدة 
غاية معينة يحصـل فيهـا االقتنـاع بتمامـه ، فإنّـه يراعـي أيضـاً القالـب النغمـي  إلىعندما يطلب معنى من المعاني الذي ينتهي 

أن يتصــّرف فــي بعــض الكــالم ،  إلــىالــذي يجــيء فيــه ذلــك المعنــى ، وإذا لــم يحصــل توافــق بــين المعنــى وقالبــه ، اضــطر 
: ي ، يقـول الشـريف الرضـي ، أي أنّه يميل على لفظ البيـت ومعنـاه ، وال يميـل علـى نظامـه الموسـيقويخرق بعض القوانين 

 إلـىفي الكالم إنما يضطّر إليها ويحمل عليها الشعر الذي هو مقيد بـاألوزان والقـوافي ، وينتهـي الزيادات والنقائص  إنّ (( 
أْن يزيــد فــي  إلــى، اضــطّر اإلنســان التــي هــي الغايــة المطلوبــة غايــات ومــرام ، فــإذا نقصــت أجــزاء كالمــه قبــل لحــق القافيــة 

الشــعري التــي ذكرهــا وهــذه الزيــادات فــي البيــت . )٤(. ))يمــد المقصــور ، ويقطــع الموصــول ، ومــا أشــبه ذلــك الحــروف ، ف
مؤكـدًا أنهـا ضـرورة مـن ضـرورات الشـعر ، وآليـة ) االسـتعانة (الشريف المرتضى باسم  –أيضاً  –الشريف الرضي ، يذكرها 

                                                 
 .٢١٧: الخطاب النقدي عند المعتزلة : ينظر  )١(
 .٤٦٢: النقد األدبي الحديث : ينظر  )٢(
 . ٤٦٣: نفسه )٣(
 .١٦٦: حقائق التأويل  )٤(
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وأمــا : (( ذه الزيــادة ال يحتاجهــا المســتمع ، وذلــك إذ قــال مــن آلياتــه التــي تقــّوم نظامــه الموســيقي ، علــى الــرغم مــن أّن هــ
  .)١())أو وزناً في الكالم ما ال حاجة بالمستمع إليه لُيصّحح نظماً ] الشاعر[ االستعانة فهي أْن يُدخل 

 –حينهـا  –أما إذا زاد الكالم ، ولم يـتمكن نظـام القصـيدة الموسـيقي مـن أن يسـتوعبه أو يحتويـه ، فـإّن الشـاعر   
بعـض العـادات  –فـي ذلـك  –أْن يـنقص مـن كالمـه ، ويقتصـد فيـه ، مبتغيـاً صـحة ذلـك النظـام وتمامـه ، ومتبعـاً  إلىطّر يض

[   وإذا زاد كالمـه : (( ي ـول الشـريف الرضــالتي تعارف عليها الشعراء مثل هذه الحال ، وأجازها لهم النقاد وغيرهم ، يقـ
 إلـــىبمخنقـــه دون تجاوزهـــا ، اضـــطّر صـــاحبه عـــن أْن يتقـــدمها ، وأخـــذت  وقـــد هجـــم علـــى القافيـــة ، فاســـتوقفته] الشـــاعر

  .)٢())النقصان من الحروف فقّصر الممدود ، ووصل المقطوع ، وما أشبه ذلك ، حتى يعتدل الميزان وتصّح األوزان 
أحيانـاً  ويرى الشريف المرتضى ما رآه أخوه الرضي من أّن الموافقة بـين معنـى البيـت ونظامـه الموسـيقي تسـتدعي  

  ]الرجز: [ في معرض كالمه عن قول أخيه الرضي بعض الحذوف ، وبعض االقتصاد في الكالم ، وذلك 
وأ َذلِ انَ ا َكَم ى لَلَ عَ ْيَك اللَّ أَْض

  

رِ    ا َيْقِم ِه َولّم َواِد ِعْطَفْي  )٣(َس
  

ــّد مــن أْن يريــد بقولــه : (( إذ قــال    ، وإْن حــذف لضــيق الكــالم عنــد النســاء ) الليــل مــا كــان أضــوأ ذلــك : ( فالب
المرتضى أّن غاية كـالم الرضـي يجـب ويعني . )٤())وضرورة الشعر ، فما ال حذف فيه ولفظه مطابق للمعنى المقصود أولى 

، إال أّن تلـك الغايـة تجعـل بيـت الرضـي خارجـاً عـن النظـام ) ما كان أضوأ ذلك الليل عند النسـاء: ( يجب أن تنتهي بقوله 
الحـظ مـن كـالم ويُ . الحـذف واالقتصـاد فـي الكـالم  إلـىلشعر فيما لو طلبها ، لذلك اضـطّر الرضـي الموسيقي المتبع في ا

كــاب مثــل هــذه ارت إلــى ظــام البيــت الموســيقي ، الــذي يــؤديالتــام لنأنّــه كــان يــرى أّن هــذا االنصــياع  –أيضــاً  –المرتضــى 
مخـّل (كون هناك حذفد ، بل األفضل أن ال يذا الحذف ، ال يكون هو األفضل وفق معايير النقالضرورة ، وحذف مثل ه

بنظام البيت الموسـيقي ، ومثـل  –ضرورة  –اإلخالل أو ضرورة في الشعر ، وأن يطابق اللفظ المعنى ، مع عدم ) لمعنى با
  . هذا األمر يؤكد مهارة الشاعر في قرض الشعر وتصّرفه فيه 

ر ، وتســعه أنظمــة الشــعر ، فــإّن للشــاعر أْن يــأتي بــه ويــرى الشــريف الرضــي أّن الكــالم إذا كــان فــي متنــاول الشــاع  
أمـا إذا جـاء .فـي فـن القـول على الوجه الذي يريده ويرتضيه ، واألسلوب الذي يستحسنه ، ويرى في ذلك الطريقة المثلى 
ــه فــي متنــاول الشــاعر فإنهــا  ــادات أو ضــرورات فــي الشــعر والكــالم مطواعــاً وغايت ــاً  –حينــذاك  –الشــاعر بزي فــي  تعــدُّ عيب

  : الراحة ، وفي ذلك يقول  إلىلم يكّد خاطره ، ويعمل فكره في طلب األفضل ، وركن  ، أو أّن الشاعرالكالم
فأما إذا كان الكـالم محلـول الِعقـال مخلـوع العـذار ، ممكنـاً مـن الجـري فـي مضـماره ، غيـر محجـور بينـه وبـين غاياتـه ، (( 

شاء قدع لجامه ، فوقف جانحاً ، ال يحصره أمـد دون أمـد ، وال يقـف ْن ، وأفإن شاء صاحبه أرسل عنانه ، فخرج جامحاً 
  .)٥())، ولغوباً وإالحةبه حّد دون حّد ، فال تكون الزيادات الواقعة فيه إال عّياً واستراحة 

مـن األشـياء التـي  –أحيانـاً  –الحظ من مجمل كالم الشـريف الرضـي عـن األوزان والقـوافي أنّـه قـد كـان يعـّدها ويُ   
الشــعر الــذي هــو مقيــد بــاألوزان : (( عيــق عمليــة اإلبــداع فــي الشــعر ، فــإّن فــي بعــض العبــارات التــي كــان يرددهــا كقولــه ت

قــدمها ، وأخــذت فاســتوقفته مــن أن يت:(( ، وقولــه عــن القافيــة ..)) أن يزيــد  إلــىاضــطّر اإلنســان : (( ، وقولــه )) والقــوافي 

                                                 
 .٤٤٧/ ١: األمالي  )١(
 .١٦٦: حقائق التأويل  )٢(
  )) .ضوأأ( بدل )) أضوى : (( ، وفيه  ٥٠٦/  ١: البيت في ديوانه  )٣(
 .٤٧: الشهاب  )٤(
 .١٦٦: حقائق التأويل  )٥(
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وزان والقوافي ترسخت بعد زمن طويل من عصر الشريف الرضي عنـد مجموعـة لألوهذه النظرة . بذلك  ، إيحاءً )) بمخنقه
  .من الشعراء العراقيين فأسسوا حركة الشعر الحر ، الذي كان يعنى بمضمون القصيدة أكثر مما يعنى ببنائها الشكلي 

و قلـب حقيقـة ارتكاب ضرورة ، أ إلىي اضطّر الشاعر فيها بعض أبيات الشعر الت إلىوتعّرض الشريف المرتضى   
أْن يسـتقيم نظـام  جـلسـواها ، أل إلـىما ، أو انتهج نهج التجوز والتوسع ، أو عدل عن طريقة من طرق العرب في المعاني 

  ] الرجز: [ قول لبيد  إلىالبيت الموسيقي ، وتجنب االخالل به ، ومن ذلك عندما تعّرض 
ْه نَ يْ نِي أُمِّ البَ ُن َبنِْحنَ  األْرَبع

  

نِ ُر َعْيُن خَ ْحونَ    َعهْ  اِمِر ب  )١(َصْعَص
  

ألّن الشـعر لـم يمّكنـه مــن ) أربعـة(خمسـة ، وقـال لبيـد فهــؤالء : (( فقـال بعـد أن ذكـر أبـا لبيـد وأربعـة مـن إخوانـه   
غيـر أّن هنـاك . انصـياعاً لنظـام رجـزه الموسـيقي بـدل خمسـة )أربعـة: (أي أّن لبيدًا قلب حقيقـة عـددهم ، فقـال . )٢())ذلك

. ؛ ألّن أبــا لبيــد كــان قــد مــات قبــل وقــت إنشــاد الرجــز ) خمســة( وليســوا علــى الحقيقــة ) أربعــة(أنهــم كــانوا  مــن كــان يــرى
  .)٣(وبذلك ال وجود في هذا البيت لضرورة أو ما شابه

واالنسـجام ويتوسـع فـي الكـالم ، رغبـًة بالتناسـب  –أحيانـاً  –أّن الشاعر قد يتجـّوز  إلىوأشار الشريف المرتضى   
  ] الطويل: [ القصيدة الموسيقي ، أو تحت ضغطه ، إذ قال في قول الراعي في نظام 

عِ  ُهَصُف العَ يْ َض َرى لَ ُروِق َت اِدي الُع  ا َب
  

َدَب النَّا إذَ َھَعلَيْ    ا أَْج َبَعاا َم  )٤(اُس إْص
  

  ]الطويل: [ َنوّي غَ وقول طُفيل ال  
ُرْكِن الَب ٍت َك ِه ابِ ُكَمْي ا َبَناتِ  أَْحَي

  

َبعُ ا واْسَتحْ َھَمَقالِْيتُ    ْتُھنَّ إْص  )٥(َمَش
  

؛ ألّن اليد النعمـة ، فلـم يمكنهمـا ، ) إصبع(في مكان ) يداً (وقد قال قوم في بيتْي طَُفيل والراعي أنهما أرادا أن يقوال : (( 
لـذلك عـدال  الختـل نظـام القصـيدة الموسـيقي ،) يـداً (أي أنهمـا لـو قـاال  )٦())اإلصبع ، ألنهمـا مـن اليـد إلىفعدال عن اليد 

  .اإلصبع  إلى
  ]المتقارب: [ في قوله ) البقاء(أو ) الحياة(بدال من لفظة ) العمر(ومن أجل القافية ، يأتي البحتري بلفظة   
دَّ  ـ َوالُب َدى اْثَنَتْي ْرِك إْح ْن َت  ِم

  

ا الشَّ   رْ ِن إِمَّ ا الُعُم  )٧(باِب وإمَّ
  

 -أيضـاً  –ويختلفـان  ،تضـى ، فيختلفـان فـي تأويـل معنـى البيـت مر نقدياً قوياً بين اآلمدي والشريف الفُيثير جدال   
إّن َمـْن مـات شـاباً فقـد : إّن البحتري عليه فـي هـذا البيـت معارضـة ، وهـو أن يقـال لـه : إذ قال اآلمدي . في الحكم عليه 

لعمر ال محالة ، فهـو أيضـاً ، فهو تارك لهما معاً ، وَمْن شاب فارق الشباب ، وهو مفارق لفارق الشباب وفاته العمر أيضاً 
إّن َمـْن مـات شـاباً فقـد فـارق : والعـذر للبحتـري أن يقـال . ال توجـب إال إحـداهما ) ّمـا إإّمـا و : ( وقوله . تارك لهما جميعاً 

َعمَّـر إذا فـالٌن إذا أَسـنَّ ، وفـالن لـم يُـ ُعمِّـر : الشباب وحَده ؛ ألنّه لـم يعمَّـر ، فيكـون مفارقـاً للعمـر ، أال تـرى أنهـم يقولـون 
 ثم مات لم يكن مفارقاً للشباب في حـال موتـه ؛ ألنّـه قطـع أيـام الشـباب ، وتقـدمت مفارقتـهمات شاباً ، ومن شاب وُعمِّر 

                                                 
  )).بني ((بدل )) بنو : (( ، وفيه  ٣٤١: البيت في ديوانه  )١(
 .١/١٩٤: األمالي  )٢( 
 .٥٥٧- ٩/٥٥٦: ، وخزانة األدب  ٢٤٩: ينظر ضرائر الشعر ، ابن عصفور اإلشبيلي  )٣(
  .١٩١: البيت في ديوانه  )٤(
ُهنَّ : (( ، وفيه  ١٢١ :البيت في ديوانه  )٥( ُهنَّ ((، بدل ))واسَتْحَمَلتـْ  )) .واْسَتْحَمَشتـْ
 . ٣٢٠/  ١: األمالي  )٦(
  .٢/٨٤٨: البيت في ديوانه  )٧(
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، وهــو صــحيح ، ولــم يُــِرْد بــالعمر المــّدة  هــذا ذهــب البحتــري إلىلــه ، وإنمــا يكــون فــي حــال موتــه مفارقــاً للعمــر وحــده ، فــ
  ]الطويل: [ نسان ، وإنما أراَد بالعمر ههنا الِكَبر كما قال زهيرالقصيرة التي يعمَُّرها اإل

بْ  ا َخ ُت الَمَناي ْبرأَْي ْن ُتِص َواَء َم  َط َعْش
  

ى   ْن ُتخِط ُه َوَم َرمُ ُتِمْت ْر َفَيْھ  )١(ء ُيَعمَّ
  

إّمـا حالين  ومعنى البيت غير ما توهمه ؛ وإنما أراد البحتري أّن اإلنسان بين: ويتعقب المرتضى اآلمدي ، فيقول   
وإن كــان قــد خــرج مــن العمــر ، وخــرج بخروجــه عــن  –أْن يفــارق الشــباب بالشــيب ، أو العمــر بــالموت ؛ فمــن مــات شــاباً 

اب وحـده ، وإنمـا فـارق العمـر الـذي فـارق بمفارقتـه بفإنّـه لـم يفـارق الشـ –سائر أحوال الحياة من شباب وشـيب وغيرهمـا 
ولن يكون ذلك إالّ بالشـيب  –إّما مفارقة الشباب وحده بال واسطة : أحد األمرين وِقْسَمة الرجل تناولت . الشباب وغيره 

البـــّد للحـــي مـــن شـــيب أو مـــوت ، فكـــأّن الشـــيب والمـــوت متعاقبـــان ؛  هُ أنّـــ: أو مفارقـــة العمـــر بـــالموت وتلخـــيص كالمـــه –
ألجـل القافيـة ؛ مـع أنّـه ُمنبـيء عـن ) لعمرا: ( ، وإنما قال ) البقاء( أو )الحياة( مقام ) العمر : ( والبحتري إنما جعل قوله 

وُيالحـظ كيـف أّن التـزام البحتـري . )٢()العمـر: ( مراده ؛ ولو أنّه قال والبدَّ من ترك الحياة أو ترك الشباب لقـام مقـام قولـه 
 نّ القصـيدة الموســيقي قــد أحـدث جــدًال نقـدياً بــين الناقــدين ، إال أّن المرتضـى بــروح الناقـد الشــاعر عــرف أ البحتـري بنظــام

القافيــة ، فيمــا غــاب ذلــك عــن  ألجــل  أخــرىبــدًال مــن ألفــاٍظ ) العمــر(البحتــري قــد ضــاق عليــه طريــق القــول فجــاء بلفظــة 
  .اآلمدي 

  
  ]الكامل: [ يِم قوله وعندما أخذ اآلمدي على قيس بن الَخطِ   

  
ُه ْد ُتْؤتِْيَن ى َفَق ي َيْقَظ ا َتْمَنِع  َم

  

ي النَّ   ٍد ْيغَ  مِ وْ فِ رَّ وْ َر ُمَص  )٣(بِ َمْحُس
  

  
فـي مـا تمنعيـه فـي يقظتـي فقـد تْؤتينـه : أي . مـا تمنعـي فـي اليقظـة فقـد تؤتينـه فـي النـوم : وكان اَألْجَود أن يقـول : (( فقال 

  عتذراً لقيس ـفقال م –أيضاً  –ه المرتضى ورّد عليه ــتعقب. )٤())حال نومي حتى تكون اليقظة والنوم منسوبين إليه
أن  إلـىلعلّـه مـا َعـَدل ) يقظى ( في مقابلة ) َوْسنى( ولو َمكََّن قْيساً َوْزُن الشعر من أن يقول ((  :بنظام القصيدة الموسيقي 

  . )٥() ))يـَْقظى(إال ما عليه في ) َوْسَنى(في ؛ ألنَّه لم يكن عليه ) في النوم : ( يقول 
، وكـان المرتضـى يبتغـي أن ) لنومفي ا(و ) في اليقظة ( تكون هناك مقابلة في البيت بين فكان اآلمدي يبتغي أن 

، إال أّن كلتــا المقــابلتين ال تنســجمان مــع نظــام القصــيدة الموســيقي فعــدل ) وســنى (و ) يقظــى (تكــون تلــك المقابلــة بــين 
المرتضـى وجعلـه عـذراً لقـيس فـي عـدم ذلـك ، ولحظـه ولـم يلحـظ اآلمـدي .غيرهما انصياعاً لـذلك النظـام  إلىقيس عنهما 
  .اتيانه بالمقابلة

أن يجـنح الشـاعر عـن أسـلوب أو طريقـة  إلى -وباألخص القافية - وقد يؤدي االلتزام بنظام القصيدة الموسيقي   
أخيه تحـت ضـغط القافيـة ، فـي حـين  إلىحينما نسبه في مدحه ألحد الرجال الشعراء ، كما جنح األعشى تعاوره أو معنى 

  ]السريع: [ دها ، وذلك في قوله آبائها وأجدا إلىأّن الشعراء تمدح الرجال بانتسابها 

                                                 
  .٢٥: البيت في ديوانه  )١(
 .،ولم أجد كالم اآلمدي في الموازنة ٦٢٦-١/٦٢٥: األمالي : ينظر  )٢(
  .٥٦: البيت في ديوانه  )٣(
 .٣٤٢: ، والموازنة  ٥٤٥/ ١: األمالي : ، وينظر  ٤٢ :طيف الخيال  )٤(
 .٥٤٥: ، وينظر األمالي ٤٤:  طيف الخيال )٥(
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اَن َم تَّ وْ َش الَِمي عَ ا َي  ى َكْوِرَھ
  

ابِرِ    ي َج اَن أَِخ ْوُم َحّب  )١(َوَي
  

 إلـىإّن حبان هذا كان شريفاً معظمـاً عتـب علـى األعشـى ، كيـف نسـبه : (( في ذلك وقد قال الشريف المرتضى   
نهجـاً أْن ينـتهج  إلـىإذن ، القافيـة جـّرت أعشـى قـيس . )٢())ذلـك إلـىواعتذر األعشى أّن القافيـة سـاقته ! أخيه وعّرفه به ؟
ــتمكن مــن مســايرة فــي المــديح يخــ ــة ، ونظامهــا المحكــم ل الشــعراء فــي الف مــا ألفتــه النــاس والشــعراء ، ولــوال هــذه القافي

  .المديح بطريقتهم 
  الوزن واملعىن  -ج

أو موضوع القصيدة ووزنها ، بـل أنهـم لـم يخوضـوا فـي  بين معنىَعالقة إّن أغلب النقاد القدماء لم يروا أّن هناك   
الحديث عن هذه القضّية ، ربمـا ألّن هنـاك قضـايا أخـرى شـغلت بـال النقـاد القـدماء كانـت أكثـر أهميـة مـن هـذه القضـية ،  

 ألهميّـةذه الزينـة تتصـف باـة تحسـن الشـعر ، وإن كانـت هــخارجيـالـوزن زينـة  عدّ  همبعضأو ألّن . )٣(كقضية اللفظ والمعنى
)٤(.  

وجــود صــلة بــين المعنــى أو النقــاد القــدماء تفيــد وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإّن هنــاك بعــض اإلشــارات مــن بعــض   
الشــاعر بنــاء فــإذا أراد : (( الموضــوع والــوزن فــي القصــيدة ، وأقــدم هــذه اإلشــارات نجــدها عنــد ابــن طبابــا العلــوي إذ قــال 

ــاَء الشــعر عليــهقصــيدة مخــض المعنــى الــذي يريــد  ــاه مــن األلفــاظ  بن التــي تطابقــه ، فــي فكــره نثــراً ، وأعــدَّ لــه مــا يلبُســُه إي
  .)٥())والقوافي التي توافقه ، والوزن الذي يسلُس له القول عليه

اللفـظ ( –عنـده  –حدود الشعر األربعة  ائتالفاتعندما بين ) هـ٣٢٦ت(تلك الصلة قدامة بن جعفر  إلىوأشار   
ائـتالف المعنـى مـع الـوزن ، إال أنّـه لـم : مع بعضها البعض ، فذكر ضـمن هـذه االئتالفـات )  والمعنى ، والوزن ، والقافية ،

 إلـىنقصـها عـن الواجـب ، وال  إلـىأن تكـون المعـاني مسـتوفاة ، لـم يضـطر الـوزن : (( يزد في هذا االئتالف علـى أْن قـال 
ولـم تعـدل عنـه مـن اجـل إقامـة الـوزن والطلـب  ،الزيادة فيها عليه ، وأن تكون المعـاني مواجهـة للغـرض لـم تمنـع مـن ذلـك 

فمـا ) : ((هــ٣٦٠ت(في كالمه عن ابن العميـد ) هـ٣٨٥ت(عباد الصاحب بن  –أيضاً  –وذكر تلك الصلة . )٦())لصحته
فإنَّــه ... فمــا رأيــت َمــْن يَعــِرُف الشــعر َحــقَّ معرفتــه وينتقــده نقــَد جهابذتــه ، غيــر األســتاذ الــرئيس أبــي الفضــل بــن العميــد ((

.  )٧())يطالــب بتخيُّــر القافيــة والــوزننقــد الحــروف والكلمــات ، وال يرضــى تهــذيب المعنــى حتــى  إلــىز نقــد األبيــات يتجــاو 
أْن يوضـح إّن أكثر الشعراء ليس يدرون كيف يجب : (( في نقله لكالم ابن العميد الذي يقول فيه  وذكر تلك الصلة أيضاً 

الغــرض الــذي قصـده ، والمعنــى الــذي اعتمـده ، وينظــر فــي أي األوزان  أن يتأمـلالشـعر ويبتــدأ النسـيج ؛ ألّن حــق الشــاعر 
أبـو  –ربمـا متـأثرًا بـابن طباطبـا  –ونّبه على تلـك الصـلة . )٨())أحسن استمرارًا ومع أي القوافي يحصل أجمل اطراداً يكون 

علـى قلبـك ، ك ، وأخطرهـا فأحضـر المعـاني التـي تريـد نظمهـا فكـر وإذا أردت أن تعمل شعرًا : (( هالل العسكري ، بقوله 

                                                 
  )).حّبان(( بدل )) حّيان: (( ، وفيه  ١٠٩: البيت في ديوانه  )١(
 .١١٠ - ١٠٩/  ٢) : تفسير الخطبة الشقشقية ( رسائل الشريف المرتضى  )٢(
 ١٦٤)) : بكار((،وبناء القصيدة ١٣٥: شكري محمد عياد  .موسيقى الشعر العربي ، د: ينظر  )٣(
 .١٠٣ – ١٠٢: النكت في إعجاز القرآن : ينظر  )٤(
 .٥: عيار الشعر ، ابن طباطبا العلوي  )٥(
 .١٩٥: نقد الشعر  )٦(
 .٣١: الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ، الصاحب بن عباد  )٧(
 .٣٨: نفسه  )٨(



 المبحث الثالث/ الفصل األول  

 ٩

حـــازم  –بوضـــوح ونضـــج أكثـــر  –وذكـــر صـــلة المعنـــى بـــالوزن . )١())واطلـــب لهـــا وزنـــاً يتـــأتى فيـــه إيرادهـــا وقافيـــة يحتملهـــا 
اطة وطـالوة ، وتجـد ب، وتجـد للبسـيط سـتجـد فيـه أبـدًا بهـاًء وقـوًة فالعروض الطويل : (( إذ قال ) هـ٨٦٤ت( القرطاجني 

ــة وحســن اّطــر  ــة ورشــاقة ، وللمتقــارب ســللكامــل جزال ــاً مــع رشــاقة ، باد ، وللخفيــف جزال ــة ولين اطة وســهولة ، وللمديــد رّق
  .)٢())من اللين كانا أليق بالرثاء وما جرى مجراه منها بغير ذلك من أغراضوللرمل ليناً وسهولة ولما في المديد والرمل 

    
اً ، ونظــروا إليهــا بشــيء مــن األهمّيــة ، فــرأى فــي هــذه القضــية كثيــر أمــا النقــاد والبــاحثون المحــدثون فقــد خاضــوا 

ــاك صــلة  ــدكتور أحمــد أمــين ، بعضــهم أّن هن ــين المعنــى أو الموضــوع ، وبــين وزن القصــيدة ، ومــن هــؤالء البســتاني ، وال ب
الــدكتور إبــراهيم : خــالف هــذا التصــور ، ومــن هــؤالء  آخـــرونفيمــا رأى  .والــدكتور عبــد اهللا الطيــب مجــذوب ، وأدونــيس 

شكري محمد عياد ، والدكتور شوقي ضيف ، والدكتور محمد غنيمي هالل ، والدكتور مصطفى هدارة ، والدكتور  أنيس ،
  .)٣(والدكتور محمد مندور ، والدكتور عز الدين اسماعيل ، والدكتور يوسف بكار ، والدكتور جابر عصفور

  
ــراً مــن المقترحــات التــي تــرد عل   ــه ، التــي تســأله إجــازة أبيــات علــى وزن وبينمــا كــان الشــريف المرتضــى يلبــي كثي ي

يعـزف عـن تلبيـة  –فـي بعـض األحيـان  –نجـد الشـريف الرضـي  .)٤(معنـى مخصـوص مخصوص وقافية مخصوصة ، وأحياناً 
على غير الـوزن الـذي طُِلـَب منـه أْن يـنظم عليـه ؛ ألنّـه كـان يـرى أّن مثل هكذا مقترحات على نحو ما يريده السائل ويلبيها 

  هناك 
  
، وطريقــة وهــو فــي ذلــك يكشــف عــن حــس مرهــف فــي التعامــل مــع القصــيدة . )٥(قــة أو صــلة بــين المعــاني واألوزانعال 

  ]الطويل:[الصابئ قصيدة مطلعها  إسحاقإبداعها وبنائها فقد أرسل إليه أبو 
ي وَ  لَ ْيقِ  يءٍ َش لّ ُك اَبأَ  نْ َسحَ  هِ فِ ْصف

  

ى    نْ َسا الحَ َبأَ  اكَ َنكَ  نْ و ِمُحنْ يَ  اكَ َذ إل
  

وجوابي عن هذه القصيدة في غير وزنها ، وإن كان على رويّها ، ألّن : فقال الشريف الرضي . وسأله أْن يردَّ عليه  
  ] البسيط: [ وهي القصيدة التي مطلعها . هذا الضرب من الشعر  إلىخاطري جنح بي 

َد الَب َك َبْع ْن ُدُموِع  ِدَمِنْلِن لِ يْ َدْع ِم
  

َدار   داً لِ نِ وْ ِھُم َواليََّغ ُع  )٦(َم للظُّ
  

يجيبـه عـن هـذه القصـيدة وجعـل الجـواب علـى رويّهـا وقـال الشـريف : (( وعّلق الثعالبي على هذه الحكايـة فقـال   
وُيالحـظ أن الثعـالبي . )٧())الكالم فيه إال متقلقًال وال النظم بزعمـه إال مخـتالً دون وزنها ، ألّن ذلك الوزن المقيد ال يجيء 

فمـا كـان ابـن العميـد : (( نفسـها ، فقـال  وعلق الـدكتور زكـي مبـارك علـى الحكايـة. ه الرضي الثعالبي لم يكن مقتنعاً بما رآ

                                                 
 .١٤٥: كتاب الصناعتين  )١(
 .٢٦٩: منهاج البلغاء وسراج األدباء ، حازم القرطاجني  )٢(
، والبناء الفني في شعر الهذليين ،  ٢٨،  ٢٦: ، والشعريّة العربية ، أدونيس ١٦٦) : بكار(، وبناء القصيدة  ٤١٤: مفهوم الشعر : ينظر )٣(

 .٣١٧ -٣١٦: أياد عبد المجيد إبراهيم . الهذليين ، د
 .٧١) : ي الشبيب/ المقدمة (ديوانه : ينظر  )٤(
 .١٨٠: الشريف الرضي ناقدًا : ينظر  )٥(
 .٤٦٨ -٢/٤٦٤: ، والقصيدة في ديوان الشريف الرضي  ١٠١،  ٩٧-  ٩٥،  ٣١- ٢٧: رسائل الصابئ ، والشريف الرضي: ينظر  )٦(

٤٦٨. 
 .٤٦٤/ ٢: ديوان الشريف الرضي : ، وينظر  ٣٦١-  ٢/٣٦٠: يتيمة الدهر  )٧(
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الشـعراء أّن ابن العميـد وغيـره مـن النقـاد نصـحوا : أي )١())كان الشريف يحققه من الوجهة العملّية يراه من الوجهة النظرية  
يــاً فــي شــعره ، فضــًال عــن أنّــه أســعف ذلــك الشــعراء أن يالئمــوا بــين المعــاني واألوزان ، فطّبــق ذلــك الشــريف الرضــي عمل

شــاعر مطبــوع ، مــتمكن مــن فّنــه  –قبــل ذاك  –وإذا كــان الشــريف الرضــي ناقــداً حصــيفاً ، فهــو . التطبيــق بــالرأي النقــدي 
بـبعض أوزان الشـعر العلـم (( متصّرف في شعره، وما كان ليعجز لو أنّه أراد إجابة الصابئ عـن قصـيدته بقصـيدة بوزنهـا ألّن 

إال أنّـه أحـّس أّن معـاني قصـيدته أو موضـوعها . على حـّد قـول الشـريف المرتضـى )٢())ن معه التصّرف في سائر أوزانه يمك
وبالتأكيد أّن الشـريف الرضـي ال يعنـي أّن البحـر الطويـل الـذي نظـم الصـابئ عليـه  –ال تنسجم مع الوزن الذي أُقترح عليه 

مواضــيع الشــعر ، وإال لكــاَن قــد حكــم علــى قصــائد خالــدة بأنهــا مختلــة ،  قصــيدته يــأتي دائمــاً مــتقلقًال فــي كــل معــاني و 
كمعلقــات امــرئ القــيس ، وزهيــر ، وطرفــة ، بــل لحكــم علــى أكثــر مــن مائــة وتســعين قصــيدة مــن قصــائده نفســه بــاالختالل 

  .ان في القصيدة بين المعاني واألوز صلة من أنّه كان يرى أّن هناك ثّمة وإنما كان يعني ما مرَّ ذكره . )٣(والتقلقل
فـي جوهرهـا  –العالقة بين المعاني واألوزان نظرة أخـرى ، إال أنهـا ال تختلـف كثيـراً  إلىوينظر الشريف المرتضى   

إذ يـرى ) . امتحانيـة (أو ) اختباريـة (، وهـي نظـرة يمكـن أن يُطلـق عليهـا نظـرة عن نظرة أخيه الرضي في هـذا الموضـوع  –
المالءمــة والمواءمــة بــين المعــاني واألوزان فــي نظمــه ، يكــون هــو الفيصــل فــي التفريــق بــين المرتضــى أّن تمّكــن الشــاعر مــن 

، وذلـك يكـون باختبـار الشـاعر بـأن يُطلـب منـه أن ) الحقيقـي ( وبـين الشـاعر الصـادق ) غيـر الحقيقـي ( الشاعر المنتحل 
وضوحاً في انتحاله أو صدقه ، يتضـح  على معنى ووزن مخصوصين ، وكلما زاد طلب ذلك منه ، ازداد األمرينظم قصيدة 

أْن فـي الشـعر اقتَرْحنـا عليـه أوزانـاً ِبعيِنهـا ، ومعـانَي َمْخُصوَصـًة ، فألزمنـاُه ] الشـاعر[ وِإذا أردنـا امتحانـه : (( ذلك في قوله 
مّمـا أّن الشـعر الَمـأثوَر خـاٍل يَنِظَم ذلـك بحضـرتنا ، فـإذا فعـل وأردنـا االسـِتظهاَر َكررَّنـا اقتـراَح أوزاٍن ومعـاٍن ُأخـر تقطـُع علـى 

الدالة على الُمْنَتِحل مـن  األماراتولهذه األمور من . تُهَمِتِه  إلىال سبيَل والوزن ما اقترحناه ؛ فإذا فعل ف َيجَمُع من المعنى
 إلــىضــطرُّ فــإّن المــتمّكن مــن قــول الشــعر يظهــُر منــه عنــد الُمباحثــة واإلمتحــان مــا يُ ... الصــادق مــا يعــرف بُمشــاهدِة الحــال 

ويالحظ أن الشريف المرتضى يجعل من المزاوجة بـين المعـاني . )٤())كذبه  إلىحُل َيظهُر منه ما يضطرُّ صدقه وكذلك الُمْنت
  .عنه  االنتحالالمعاني واألوزان في القصيدة دليًال بّيناً يدّل على مهارة الشاعر أو شاعريته ، وصدقه ، وإبعاد شبهة 

هناك عالقـة يمكـن أْن تـربط بـين معنـى الكلمـة ، وبـين وزنهـا ، وبـين رسـمها فـي  أنّ  إلىوُيشير الشريف المرتضى   
أن يكــون الشــريف  نولعــّل هــذه إحــدى اللفتــات النقديــة التــي يمكــ. جماليــاً الئقــاً  أداءً ابــة ، فينــتج عــن هــذا التــرابط الكت

ة النقديـة أو األدبيـة بصـورة أعـم ، إذ يـدخل وهي تمّثل تطور هام في الثقافـ. المرتضى قد تفرَّد بها في النقد العربي القديم 
( الشـعر المكتــوب ، وحينهـا يــؤدي رسـم الكلمــة  إلــى، هـو عنصــر النظـر فيهـا عنصــر آخـر فــي عمليّـة التــذوق غيـر الســمع 

  ]السريع: [ قول أخيه الرضي  إلى جمالياً في الشعر ، يتضح ذلك عند تعّرضه عمالً ) اشكله
ُذلِّ الشَّ ى بِ نْ يْ أَْلَق ِدَھا ِب ِم  َبْع

  

المِ    َدلِّ الُغ اهُ بِ ُت أَْلَق ْن ُكْن  )٥(َم
  

مقابلتـه بالـدّل ؛ ألّن الـدّل بصـورة الـذل فـي الخـط  إلـىعن أْن يقابل الـذل بـالعز ... عدل رحمه اهللا : (( إذ قال   
نـى والخـط فـي القصـيدة وهـذه المالءمـة بـين المع)٦())والوزن ، وفيه أيضاً معنى العّز ، فهو أليق بالمقابلة وأجمع لشروطها 

                                                 
 .١/٦٣: عبقرية الشريف الرضي  )١(
 .٤٤- ٤٣: الموضح  )٢(
 ديوانه : للمزيد يراجع  )٣(
 .١٦٦-  ١٦٥: الموضح  )٤(
  .٢٦٥/ ٢: البيت في ديوانه  )٥(
 .٧١: الشهاب  )٦(
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يحتـل (( ألّن الحـرف عنـدهم أخـذ . )١(الحداثـة ، فـأخرجوا دواويـنهم بخطـوط غريبـة أو تراثيـةارت بعـض شـعراء أثالقصيدة 
ـــًة فـــي البصـــر  ـــىمكان ـــه صـــورة  إل ـــة الصـــورة فـــي الســـمع وينحـــت ل ـــىفـــي الخيـــال جانـــب مكان جانـــب الصـــورة الصـــوتية  إل

، وهــذا مــا )٣())يكتــب للعــين مثلمــا يكتــب لــألذن (( حســب ، بــل أنّــه لــم يعــد يكتــب لــألذن  أي أن الشــعر)٢())المســموعة
  .بيت أخيه الرضي السابق  إلىألمح إليه الشريف المرتضى في تصديه 

  .موسيقى القرآن  -د
يصـلح أْن يضـّمن فـي شـعر الشـاعر دون يكمن الجمال في أسلوب القـرآن فـي أّن معظمـه جـاء متناسـق المقـاطع   

وســيقية تطمــئن إليهــا ل األســلوب القرآنــي أْن وقــع فيــه ذلــك القــدر العظــيم مــن آيــات موزونــة مفمــن جمــا. مشــقة أو عنــت 
سـتحالة آيـات كثيـرة منـه أبياتـاً أو أشـطراً إلى االقلوب وقد اشتد االنسجام في القرآن الكريم حتى أّدى  إلى األسماع وتنفذ

  .)٤(مستقيمة الوزن من الشعر
النظم ، واإليقـاع الـداخلي ، والـوزن ، والتكـرار ، والسـجع ، والتـزام القافيـة، ولموسيقى القرآن عناصر تكونها ، ك  

بصــنوف مختلفــة مــن اإليقــاع المــدهش الــذي تنــتظم فيــه (( وهــذه العناصــر تجعــل القــرآن الكــريم يحتشــد . )٥(ذلــكوغيــر 
، ولـــذلك )٦()) األصــوات بشــكل خــاص مــن التعبيــر بحيــث تبعــث اإلشــارة واإلمتــاع واإلحســاس بالجمــال عنــد المســتمع

تالمــس األذن وقبــل أن يتأمــل  أنانفــردت اآليــة القرآنيــة بخاصــّية عجيبــة ، وهــي أنهــا تحــدث الخشــوع فــي الــنفس بمجــّرد 
  العقل معانيها ؛

  
  . )٧(ألنها تركيب موسيقي يؤثر في الوجدان والقلب لتوه ، ومن قبل أن يبدأ العقل في العمل الستكشاف المعاني 

التي ألقى عليها الشريفان الرضي والمرتضى الضـوء عنـدما  ضوعاتالقرآن الكريم من المو  وكان موضوع موسيقى  
تعّرضا لبعض أقوال النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ، التي تفيد بأّن القرآن الكريم مشتمل على عناصر ومقومات موسـيقية 

الشـريف فقـد أورد . طن أخـرى مـن خطابهمـا النقـدي لـه أيضـاً فـي مـواوتعّرضـا . تجعله مطرباً لألسماع ، ومؤثرًا في الـنفس 
الـذي يـوحي بـأن القـرآن )٨())َما َأِذَن اهللاُ ِلَشيء َكأْذنِِه لِنبـي يـَتَـَغنَّـى بـالُقرآنِ : (( الرضي قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

إّن المـراد بـذلك تخـزين القـراءة : (( الكريم يشتمل على موسيقى تستعذبها اآلذان ثم ذكر أكثر من وجه في تأويله ، منها 
ليكــون أشــجى للســامع ، وآخــذ بقلــب العــارف ، فســّمى هــذه الطريقــة غنــاًء علــى االتســاع ؛ ألنهــا تقــود أزّمــة القلــوب ، 

ـــوا َأْصـــَواَتكُ : (( ذلـــك ذهـــب عليـــه الصـــالة والســـالم بقولـــه  إلـــىو . وتســـتميل نـــوازع النفـــوس  فـــي حـــديث )) ْن بـــالُقرآنزَيـُِّن
يؤكــد أّن  فإنــهلى الطاقــات الموســيقية فــي القــرآن بكالمــه الســابق ـلــى الــرغم مــن أّن الشــريف الرضــي نّبــه عــوع.  )٩())آخــر

المراد في قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ليس هو الغناء المطرب ، كما يُغنَّـى الشـعر بمصـاحبة آالت العـزف واللهـو 

                                                 
 . ٩٧- ٨٦: حاتم الصكر . الشعر والتوصيل ، د: ينظر  )١(
 .٢٠٧: محمد العمري . تحليل الخطاب الشعري ، د )٢(
 .١٨٦: نظرية األدب  )٣(
  .٣٢٩: ، وموسيقى الشعر  ١٨ -١٧: ر القرآن عص: ينظر )٤(
 .١٠٨: ، وأثر القرآن في تطور النقد العربي  ١٦ -١٥: نفسه : ينظر  )٥(
 .١٦٧: أساليب البيان في القرآن  )٦(
  .٦١: عالء الدين شمس الدين الكيالني  وة واإلعجاز في القرآن والسنة ، النب: ينظر  )٧(
 .٢٣٣: المجازات النبوية  )٨(
 .٢٣٣:  المجازات النبوية )٩(
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ولــيس المــراد بــذلك تلحــين القــراءة وتطريبهــا ، فــإّن : (( قــول ، بــل المــراد بــه شــيء آخــر غيــر هــذه الطريقــة ، وذلــك إذ ي
وأن : هــذه الطريقــة ، حتــى ذكــر عليــه الصــالة والســالم فــي أشــراط الســاعة أمــوراً عــّددها ، ثــم قــال  األخبــار قــد وردت بــذمّ 
  فـإن، )٢(رّجح وجهـاً آخـريستبعد هذا الوجه من التأويـل ويـ من أّن الشريف الرضيالرغم وعلى . )١(. ))يـُتَّخَذ القرآن مزامير

  .كالمه ينمُّ على مدى احتشاد القرآن الكريم بالعناصر الموسيقية المطربة لألسماع   فإن
 سَ يْ لَـ: (( موضوع موسيقى القرآن عندما تعّرض لقول النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وتناول الشريف المرتضى   

ــتَـَغنَّ بــالُقرْ  ِمنَّــا َمــْن َلــمْ  وجــوه فــي تَأويلــه ، كــان منهــا وجهــان يؤكــدان أّن القــرآن الكــريم يشــتمل علــى  ، فــذكر عــّدة)٣())آن يـَ
  :الوجهان هما  نموسيقى ، تجعل قراءته ال تخلو من تطريب وعذوبة ، وهذا

واحـتج صـاحب هـذا التأويـل بقـول . َمْن لم يحسِّن صوَته بالقرآن ، ولم يرجِّـع فيـه : أنّه عليه الصالة والسالم أراد : األول 
تـَْبُكـوا فَـَتبَـاكْوا ، َفَمـْن لَـْم  مْ إنَّ هذا الُقـرآن نـَـَزَل ِبُحـْزٍن ، فَـإَذا قَـَرْأُتُمـوُه فـاْبُكوا ، فـإن لَـ: (( ي صلى اهللا عليه وآله وسلم النب

  )) . س ِمّنايْ لَ تَـَغنَّ بالقرآن فَـ يَـ 
وروي عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه  .الَتْحِنــين والترجيــع : دليــل علــى أّن التغنِّــي )) فــابكوا أو تبــاكوا : (( فقولــه   

  )).آنَ رْ ْن بالقُ ال يَْأَذُن اهللاُ ِلشيٍء من أْهِل األْرِض إال ألْصَواِت الُمؤذِّنِْيَن ، والصْوت الَحسَ : (( قال أنّه  –أيضاً  –وسلم 
ْذ بــالقرآ: الســالم  هأراد عليــ: الثــاني  ــْه ، كاْســِتْحالء أصــحاب الطــرب للغنــاء ، وِيْســَتْحِلِه ، وَيْســتَـْعِذْب تِ  نَمــْن لــم يـَتَـَلــذَّ الَوَت

  .)٤(تغنياً من حيث يـُْفَعُل عنده ما يـُْفَعُل عند التغنِّي بالغناءوُسمَِّي ذلك . والتذاذهم به 
وكما هي الحال عند الشريف الرضي ، يرّجح الشريف المرتضى وجهاً آخـر فـي تأويـل قـول النبـي صـلى اهللا عليـه   

ولكـن علـى الـرغم مـن ذلـك ُيالحـظ مـن مجمـل كـالم . )٥(قد خطـر لـه،  تكر وجهاً جديدًا في تأويلهوآله وسلم ، كما أنه يب
  .المرتضى مدى قوة وسعة وتنوع الطاقات الموسيقية التي يتضمنها القرآن الكريم 

لعـرب مـن ، وكـالم ا )٦())على مطرح كالم العـرب ((، وموسيقى مميزة ألنّه جاء  اً خاص اً للقرآن إيقاعوال شّك أّن   
تحتشــد فيــه العناصــر الموســيقية والصــوتية ، كــاألوزان والقــوافي والتكــرارات واألســجاع  –والســيما األول  –مــن شــعر ونثــر 

كيــف : شــرحويه مــن قــراءة أبــي الجــراح ، فقيــل لــه بكــى ما(( بــه ولــم يــؤمن ، فقــد وغيــر ذلــك ، ولــذلك طــرب لــه مــن آمــن 
  .)٧())الشجا قال إنّما أبكاني تبكي من كتاب ال تصّدق به؟ 

والتــي توفرهــا بعــض ألفاظــه فــي  –أيضــاً  –وقــد ألمــح الشــريف الرضــي تلــك القــيم الموســيقية فــي القــرآن الكــريم   
بمنــزلة ) يثنـون صـدورهم: (  تعـالىقولـه : (( ، فقـال )٨(}...َأال ِإنـَُّهْم يـَثْـُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسـَتْخُفوْا ِمْنـُه {:  تعالىتعرضه لقوله 

  .)٩())وون صدورهم ، ولفظ يثنون أعذب استماعاً وأحسن مجازاً يط: قوله 

                                                 
 .٢٣٣: نفسه  )١(
 .٢٣٤- ٢٣٣: المجازات النبوية : ينظر  )٢(
 .٣١/ ١: األمالي  )٣(
 .٣٤،  ١/٣٢: نفسه : ينظر  )٤(
 .٣٥-  ١/٣٤: ينظر األمالي  )٥(
 .٣٢٣: تلخيص البيان  )٦(
 .٦٠: هالل العسكري  أبو األوائل ، )٧(
 .٥: هود  )٨(
 .١٥٨: تلخيص البيان  )٩(
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َوِلَمــْن َخــاَف َمَقــاَم رَبِّــِه {:  تعــالىموســيقى القــرآن فــي بيــان معنــى قولــه  إلــىوأشــار الشــريف المرتضــى بكــل وضــوح   
  .)٢())وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس اآلي أراد جنة واحدة : (( إذ قال  ، )١(}َجنََّتاِن 

؛ ألّن نهايـة اآليـات فـي هـذه السـورة  ) جنـة(بدل لفظـة اإلفـراد ) جنتان(أّن القرآن الكريم جاء بلفظة التثنية  :أي   
القافيـة ، التـي : ، لتستقيم وتستعذب موسـيقى السـورة ، وهـذا مـا يقابلـه فـي الشـعر ) األلف والنون(كانت مختومة بحرفي 

  .)٣(في تأويل هذه اآلية فيما أنكَر ذلك ابن قتيبة) هـ٢٠٧ت(فّراء وهذا أيضاً مذهب ال. تخلق نغماً موحداً للقصيدة 
  

                                                 
 .٤٦: الرحمن  )١(
 .، ولم أجد هذا الكالم في كتب المرتضى المطبوعة ، ولعلها في تراثه المفقود  ٩/٥٥٧: خزانة األدب ، البغدادي  )٢(
 .٦٥ – ٦٤/  ١: البرهان : ينظر  )٣(
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  املبحث األول 
  أسلوب القرآن

صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه ( مـــد نـــزل القــــرآن الكــــريم بلغـــة العــــرب، واســــتمعوا إليــــه مـــن أفصــــحهم لســــاناً النبــــي مح  
فتــــذوقوا مــــا تضــــمنه مــــن فنــــون قوليــــة رفيعــــة ، وطــــرق متنوعــــة فــــي األداء ، وأســــاليب رائعــــة فــــي العــــرض ، .  )١()وســــلم
ــــ أن وأدركــــوا ــــزل َي ــــر ، و  ينُ ِب◌ِ هــــذا الكــــالم المن ــــال ـعــــعمــــا ألفــــوه مــــن شــــعر ونث ــــة ، فقــــد ن ــــرغم مــــن هــــذه المباين لى ال

  . أمامه خطابهم رَ غُ إعجابهم ، وصَ 
فــــي تــــذوقهم القــــرآن الكــــريم ومــــا احتــــواه مــــن فصــــاحة وبالغــــة وفنــــون علــــى فطــــرتهم  اعتمــــد العــــرب  وقــــد  

ـــــي المرهـــــف ، وســـــليقتهم ، وذوقهـــــم المثقـــــف المـــــدرب ، ألن العـــــرب  شـــــعب ذو طبيعـــــة ((الخالصـــــة ، وحســـــهم األدب
لقـــرآن مـــع قوتـــه وتميـــزه لوب اوكـــان أســـ. ، وكـــانوا فـــي ذلـــك ســـواء مـــن آمـــن بـــه مـــنهم ومـــن لـــم يـــؤمن  )٢())شـــعرية رفيعـــة

ـــــاج مـــــنهم  ةب المألوفـــــادمـــــن اآل ـــــك الوقـــــت  –ال يحت ـــــذوقوه  –فـــــي ذل ـــــىليت ـــــذل  عمـــــال فكـــــر ، وكـــــدِّ إ إل خـــــاطر ، وب
  . جهد باالستنباط أو ما شابه 

كتابة جديدة، وكمـا   -أيضاً –ان ـا كـب ، وإنمـولم يكن القرآن الكريم رؤية أو قراءة جديدة لإلنسان والعالم وحس  
قطيعـة  معهـا علـى مسـتوى الشـكل التعبيـري ،  –أيضـاً  –نـه يمثـل الجاهليـة علـى مسـتوى المعرفـة ، فإ قطيعـة مـع نه يمثلأ

  . )٣(وهكذا كان النص القرآني تحوًال جذرياً شامًال على صعد مختلفة
مـن جهـة النفس اإلنسـانية ، متضـمناً الـدليل والبرهـان مـن جهـة والجمـال الفنـي  إلىأما خطاب القرآن فإنه موجه   

العاطفـــة ، ليتـــوافر مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى هـــاتين  إمتـــاع إلـــىقنـــاع العقـــل ، والثـــاني يرمـــي إ إلـــىأخـــرى ، فـــاألول يهـــدف 
  . )٤(الوظيفتين رضى واطمئنان تامين للنفس

 يتـوافر فـي القـرآن الكـريم باسـتعمال أسـاليب وفنـون بيانيـة وتعبيريـة متنوعـة ، تـأتي فـي – أيــضاً  –والجمال الفني   
قلـة (( خصائص القرآن األسـلوبية فـي وتتجلى أميز . سياق جملي يختلف باختالف المعنى أو الموضوع الذي تريده اآلية 

درجة تستحيل معها العبارة في كثير من األحيـان شـعراً مسـتقيم الـوزن ، واسـتعمال الزخـارف  إلىالغريب ، وشدة االنسجام 
والتــزام الســجع فــي مــواطن كثيــرة ، الجنــاس والطبــاق فــي غيــر تكلــٍف وال تصــنع ، كالمجــاز والتشــبيه واالســتعارة و البيانيــة ،  

وتطويله حينـاً وتقصـيره حينـاً آخـر واالستعاضـة عنـه بـاالزدواج أحيانـاً ، وإحـالل المرسـل محلهـا كلمـا اقتضـت ذلـك سـالمة 
  . )٥())األداء 

والنثـر علـى حـٍد سـواء جعـل الكثيـر الشعر القرآن الكريم على هذه الفنون واألساليب التي تستعمل في  واشتمال  
شــعرية نثريــة ، أي ان نثــره فنــي رفيــع ال يخلــو مــن روح شــعرية متمثلــة بقافيــة : (( يــرون أن شخصــية القــرآن األســلوبية هــي 

                                                 
،  ١٣٢: المعارف ، ابن قتيبـة : ينظر )) . ريش أنا أفصح العرب بيد أني من ق: (( أنه قال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( روي عن النبي   )١(

، والنهايـــة فـــي غريـــب  ٩/  ١: ، والفـــائق فـــي غريـــب الحـــديث ، الزمخشـــري  ٨٠: والشـــفا بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى ، القاضـــي عيـــاض 
: ينظـر كنـز العمـال ، ورواه المتقي الهنـدي بلفـظ آخـر ،  ٦١٦/  ٢: ، وتذكرة الفقهاء ، المحقق الحلي  ١٧١/  ١:الحديث ، ابن األثير

٤٠٤/  ١١  . 
 .  ٢١٠: فن الشعر ، هيجل   )٢(
 .  ٣٥: ينظر الشعرية العربية   )٣(
 .  ٢٤: ينظر طرق العرض في القرآن الكريم   )٤(
 .  ٢٥: عصر القرآن   )٥(
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، وهــذا التمــازج واالنســجام بــين العناصــر الشــعرية والعناصــر )١())ســجعه ، وســجعه ال يخلــو مــن روح نثريــة متماســكة البنــاء
  . رية فيه جعله معجزاً ومتفوقاً على شعر القوم ونثرهم النث

النقـدي ، وال عـن الرضي والمرتضى وهذه الحقيقة األسلوبية في القرآن الكريم لم تكن غائبة عن فكر الشريفين   
إنمــا كــان ، إذ آمــن الشــريفان الرضــي والمرتضــى أن القــرآن الكــريم لــم يكــن شــعراً وال نثــراً ، و  )٢(فكــر أقرانهمــا مــن النقــاد

ه كالمـاً تقدمـه ،  وال ال يشـب] القـرآن [ إنـه : (( لرضـي عن المـألوف مـن آداب العـرب ، يقـول الشـريف ا ينُ بِ جنساً قولياً يَ 
  ه كالم تأخر عنه ، وال يتصل بمـا قبلـه وال يتصـل بمـا بعـده ؛ فهـو الكـالم القـائم بنفسـه البـائن عـن جنسـه العـالي علـىهيشب
فأمــا اختصــاص القــرآن بــنظم مخــالف لســائر ضــروب الكــالم ، : (( ، ويقــول المرتضــى  )٣())بــه كــالم قُــرن إليــه وقــيس   كــل

فأوضح من أن يتكلف الداللة عليـه ، وكـل سـامع للشـعر المـوزون والكـالم المنثـور يعلـُم أن لـيس مـن نمطهمـا ، وال يمكـن 
وهـذه المباينـة لألجنـاس المألوفـة مـن  )٤())فال إضافته إليهما ، والداللة إنما تُقصد بحيث يتطرق الشبهة فأما في مثل هذا 

أســلوبية فريــدة ومتنوعــة ، آداب العــرب كانــت ســراً مــن أســرار تفــوق القــرآن الكــريم فــن القــول ، واشــتماله علــى خصــائص 
مــا مـن غرائـب الفصــاحة وثاقـب البالغـة ونـوادر الكلــم وينـابيع الحكـم ، : إنـه ليُــرى فيـه عنـد اإلنفـراد بتالوتــه (( ولـذلك فــ 

  .)٦())عن عجائب ما فيه  )٥(يعجز الخواطر عن الكالم عليه ، واالنصياح
بالموازنـة إلثبـات تلـك القيمـة ، وقـد اسـتعان النقـاد تعين سـقيمة فن مـن فنـون القـول أن ي إيضاحوال بد لمن يريد   

بنصـوص القـرآن لبيـان قيمـة القرآنـي بالشـعر الجـاهلي وال سـيما شـعر فحـولهم ومقارنتـه  اإلعجـازوالبالغيون والباحثون فـي 
كـالم   إلـىالشـعر الجـاهلي فـإن الشـريف الرضـي يهـرع  إلـىكان النقاد يهرعـون   وإذاالنص القرآني وإظهاره بجالء للمتلقي ،

: (( البيان ، يقـول الشـريف الرضـي في الذي ُعرف بفصاحة في اللسان ، وبالغة ) عليه السالم(اإلمام علي بن أبي طالب 
صـلى اهللا عليـه  –، أو يجـري فـي مضـماره بعـد كـالم الرسـول ] القـرآن [  هبـار إنه لو كـان كـالم يلحـق بغ:  أبداً  وإني ألقول

كــان منفــرداً بطريــق الفصــاحة ، ال تزاحمــه عليــه   إذلكــان كــالم أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســالم ،  –وآلــه 
ته وانفراد طريقتـه ما ذكرناه من علو طبقته وحلو طريفمع ) ع( المهكو ... فيها الكادح الجاهد  )٧(المناكب وال يلحق بعقوه

، وواقعـاً )٨(ل ليلحق غاية من أداني غايـات القـرآن ، وجـدناه ناكصـاً متقاعسـاً ، ومقهقـراً راجعـاً ، وواقفـاً بليـداً وّ ، فانه إذا حُ 
، )) نهـج البالغـة((فـي كتابـه  اإلمـامم النظر فيما جمعه مـن كـال إلىوالشريف الرضي استند في هذا الحكم .  )٩(. ))بعيدًا 

تفوقـاً كبيـراً علـى  –إن صح المصطلح  –ولعل هذه النتيجة طبيعية ومنطقية  في أن يتفوق الفن القرآني على الفن النهجي 
 انخراطــاً فــي ســلوك الفصــاحة وأشــدهأفصــح الكــالم : (( المنــزل  – تعــالىمــا يبينــه الرضــي بعباراتــه الرائقــة ، ألن كــالم اهللا 

                                                 
، ولغة الشعر الحديث في  ٤٦: ي ضيف شوق. الفن ومذاهبه في النثر العربي ، د: ، وينظر  ٦٤: عناد غزوان . أسفار النقد والترجمة ، د )١(

 .  ٤٨: عدنان العوادي . العراق ، د
 . ٢١/  ١: ، والعمدة  ٢٤١: رسالة الغفران ، المعري : ينظر على سبيل المثال   )٢(
 .  ١٠٢: حقائق التأويل   )٣(
 .  ٤٢: الموضح   )٤(
 . التشقق : االنصياح   )٥(
 .  ١٠٣ – ١٠٢: حقائق التأويل   )٦(
 . أي بسموه وارتفاعه   )٧(
 . ال ينشط لتحريك : أي   )٨(
 .  ١٦٨ – ١٦٧: حقائق التأويل   )٩(
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ذلك فــإن كــالم القــرآن يمــس لــ، و  )٢())نــزل بافصــح اللغــات وأبلغهــا وأبرعهــا (( كمــا إنــه . )١())بعــاداً فــي مرامــي البالغــة إو 
فــرج القلــوب بحكمــه وآدابــه نالعقــل والقلــب والوجــدان ، ويــؤثر فــي المتلقــي والمتأمــل فــي فنونــه أقــوى وأشــمل تــأثير ، فت

  .  )٣())ع وأعشابه فرج العيون بأنوار الربينكما ت(( وفنونه 
كــان البحــث فــي أســلوب القــرآن الكــريم وخصائصــه التعبيريــة مــن أهــم اهتمامــات الشــريفين الرضــي والمرتضــى ،   

وكان هذا البحث ممتزجاً بالبحث بقضايا القرآن العامة التـي أخـذت جانبـاً كبيـراً ومميـزاً مـن خطابهمـا النقـدي ، ويكفـي أن 
 ((ي قضايا القرآن الكريم لتدرك حقيقة ذلك ، فقد ألـف الشـريف الرضـي ــالشريفان ف نعلم أن هناك مؤلفات صريحة ألفها

اآليـات الناسـخة ( (، و  ))القـرآن  إعجـازموضـح فـي جهـة ال( (وألـف المرتضـى ) )تلخـيص البيـان  ((و ) )حقائق التأويـل 
، فضـًال عـن االهتمـام بقضـايا  )٤(قاً لتفسيرهتفسيرًا للقرآن الكريم وطري همبعضالذي عّده ) )األمالي  ((، و ) )والمنسوخة 

الـذخيرة  ((و )) تنزيـه األنبيـاء (( يرة منهـا لتلـك القضـايا ، والتـي منهـا ـبقضايا القرآن في باقي مؤلفاته وإفـراده صـفحات كثـ
حتــوت علــى كثيــر مــن المواضــيع اوهــذه المؤلفــات )) . الملخــص((و )) الشــافي (( و )) رســائله (( و )) الذريعــة (( و )) 

الكثيــر مــن تلكــم  إلــىوعلــى الــرغم مــن أنهمــا أشــارا . فــي القــرآن الكــريم  األداءالتــي تخــص القــرآن الكــريم ومنهــا أســاليب 
  : همة ماعتنيا أكثر في هذا الشأن بثالثة جوانب  فإنهماالخصائص األسلوبية 

  . في الكالمرق وأساليب العرب ـلى طـالتأكيد أن القرآن جاء ع:  األول
  . ه التناقض في الصياغة والمضمون في القرآن الكريم بَ شُ  دفع: الثاني 

  . ه اختالل الصياغة في القرآن الكريم بَ دفع شُ : الثالث 
 

، وأن اهللا ســـبحانه )٥())علــى مطـــرح كــالم العـــرب (( أدرك الشــريفان الرضـــي والمرتضــى أن القـــرآن الكــريم جـــاء 
 -فـي األغلــب عنـد تصـديهما لتفســير أو تأويـل آياتــه  –، ولـذلك فهمـا يفضــالن )٦())نـا بمــا نعـرف ونــألف خاطب((  تعـالىو 

الوجــه الــذي توافــق مــع مــا أثــر عــن العــرب مــن أســاليب وطــرق فــي الكــالم ، وهــذه النظــرة طغــت أيضــاً علــى موقفهمــا مــن 
ن فــي تأويــل عباراتــه ، إذ كانــا يفضــال) وســلم صــلى اهللا عليــه وآلــه(عــن النبــي الحــديث النبــوي الشــريف أو الخبــر المــروي 

ـي لي بــن أبـــن عـــ، ألنهمــا لــم يكونــا بعيــدين عمــا روي عــ )٧())، واألليــق بمقاصــدهم] العــرب [ تهمبه بطــريقاألشــ(( الوجــه 
مـا سـمعت كلمـة عربيـة مـن العـرب إال وقـد سـمعتها مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : (( حينمـا قـال ) عليه السـالم ( طالب 

هـذا يـدل ) عليـه السـالم(وكـالم اإلمـام علـي .  )٨())ومـا سـمعتها مـن عربـي قبلـه . مـات حتـف أنفـه : آله ، وسمعته يقـول و 
ضــمن هــذا كــان القــرآن داخــًال   إذاأمــا . علــى عظــم مــا اســتلهمه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن أســاليب العــرب 

آياتـه عنـد نزولهـا ، كـان أسـلوب القـرآن وطريقتـه هـو ال محالـة أسـلوب الكالم المسـموع مـن رسـول اهللا كونـه أول مـن يتلـو 
  . وبين آدابهم ) ز جِ عْ النص المُ ( في الفصاحة والبالغة والنظم بين القرآن  –طبعاً  –وطريقة القوم ، مع الفارق 

                                                 
 .  ٤/  ١: األمالي : ، وينظر  ٣١٠ – ٣٠٩: حقائق التأويل  )١(
 .  ٣٠١/  ٢: األمالي   )٢(
 .  ٢٢٤: المجازات النبوية   )٣(
 .  ٢١ – ٢٠/  ١) : مصطفى جواد / المقدمة ( لمرتضى ، وديوان الشريف ا ١٨/  ١) : المقدمة(ينظر األمالي   )٤(
 .  ٣٢٣: تلخيص البيان   )٥(
 .  ٥٢٧/  ١: األمالي   )٦(
 .  ٣٢١ – ٣٢٠/  ١: األمالي : ، وينظر  ١٤١: المجازات النبوية   )٧(
 .  ٦٩ – ٦٨: نفسه   )٨(
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كثيــراً مــن   قــد ضــمنوا –فيمــا بعــد  –وإذا كــان القــرآن قــد تضــمن كثيــراً مــن أســاليب العــرب ، فــإن أدبــاء العــرب   
اً ال يقبـل الجـدل ليصـبح وسـيلتهم ورأوا في ذلـك معيـاراً فنيّـ. ، وطريقتها البنائية الفريدة تها البيانية الجديدة لّ أساليبه في حُ 

الناجعة في دفع اعتراض المعترضين على أساليبهم الفنية ، كما احتج أبو األسود الدؤلي بأحد أساليب القرآن لدفع الشبه 
  ] الوافر ) : [ عليهم السالم(ب آل البيت عن قوله في ح

بُّھُ  بَّ هللاِ  مُ أُِح ىحَ  لُِح  تَّ
ُھْمَف بَّ ُك ُح ُ دَ ُرْش إْن َي  ْبهُ ِصاً أ

  

ى ھَ ْثا ُبعِ يُء إذَ أَِج   اوِ ُت عل  يَّ
ا انَ ئ إْن َكِطبُمخْ  تُ ْسلِ وَ   )١(غيَّ

  

، )٢(} ِإيَّــاُكْم َلَعَلــى ُهــًدى َأْو ِفــي َضــَالٍل مُِّبــينٍ  وَ  نَّــاَوإِ {يقــول تعــالىألــم تســمعوا اهللا :أشــككت يــا أبــا األســود،فقال:إذ قــالوا لــه
ــــرون اهللا شــــكّ  ــــدي .)٣(! أفت ــــى الكن ــــي تمــــام عل ــــل هــــذا احتجــــاج أب ــــن ) هـــــ٢٦٠ت(ومث حينمــــا قــــال فــــي مــــدح أحمــــد ب

  ] الكامل :[المعتصم
جَ َنحْ م أَ ْلي حِ فِ ي َش اِمٍرِة َعاعَ َف ف

  

ي ُج   ي ذَ  اتَم◌ِ ِد َحوْ ف  اسِ اِء إَيَكف
  

... ألن شــعراء دهرنــا قــد تجــاوزوا بالممــدوح مــن كــان قبلــه : وكيــف ؟ قــال : قال ـمــا صــنعت شــيئاً ، فــ: وقــول الكنــدي لــه 
  : فأطرق أبو تمام ثم قال 

 هِ نِوْ دُ  نْ َم ُهي لَبِ رْ وا َضرُ ِكنْ ال تُ 
ُ َف وِرِهَقَب األَ رَ َض دْ َق ا  لَّ لُن

  

رُ    َثالً َش دَ دَ وْ َم ي النَّ  اسِ َبالى وَ اً ف
كَ ثَ َم َن الِمْش رَ الً ِم ْب  )٤(اسِ اِة والنَّ

  

القولية،كاشـفين فـي  هموقد نبه الرضـي والمرتضـى علـى األسـاليب القرآنيـة التـي لهـا أصـل فـي كـالم العـرب وفنـون  
ــنمُّ  فــاد وقــد أ.إطالعهمــا وعميــق معرفتهمــا عــن ســعة ذلــك عــن ثقافــة واســعة ومخــزون هائــل مــن كــالم العــرب وآدابهــم ، ي

ذلك حينما ذكر عددًا من الوجوه فـي  إلىأشار الشريف المرتضى هبتهما وقدرتهما في البحث القرآني،إذ الشريفان من مو 
ومـن أنـس بفصـيح كـالم العـرب ولطيـف :((،كلهـا كـان لهـا أصـل فـي كـالم العـرب فقـال)٥(تأويل بعـض آيـات القـرآن الكـريم

  .)٦(.))تحققها لمطابقة طريقة القوم ومذاهبهمو ،ةدت هذه األجوبة التي ذكرناها توليإشارتها وسرائر فصاحتها تمهّ 
الشريفان الرضي والمرتضى كثيـرة جـداً  إليهاوأساليب القرآن التي تتطابق مع طريقة ومذهب العرب ، والتي أشار   

  . النقدي  هما، ونورد في هذا المقام بعضاً منها طلباً لالختصار ، ألنها وافرة وزاخرة ومتنوعة في خطاب
َوِإنـَّا { :  تعـالىإليهـا ، حمـل الكـالم تـارة علـى اللفـظ وتـارة علـى المعنـى ، كقولـه  االقرآن التي أشـار فمن أساليب   

ــا ــِرَح ِبَه ــًة َف ــاَن ِمنَّــا رَْحَم نَس ــا اْإلِ َن ــه بعــد ذلــك  )٧(} ِإَذا َأَذقـْ ــِديِهمْ { : ثــم قول ــدََّمْت أَْي ــا َق ــيَِّئٌة ِبَم ُهْم َس ــبـْ ــين  إذ،  )٨(} َوِإن ُتِص ب
ُهْم َســيَِّئٌة ِبَمــا َقــدََّمْت {علــى اللفــظ ، وبقولــه  }فــرح بهــا{: فجــاء بقولــه :(( بقولــه األســلوبرضــي هــذا الشــريف ال َوِإن ُتِصــبـْ

آخـر اآليـة علـى أولهـا ، ليكـون الطرفـان شـاهدين علـى حقيقـة المـراد بالوسـط ، فقـال  تعـالى علـى المعنـى ، ثـم ردّ  }أَْيِديِهمْ 

                                                 
 .  ٢٩٤ – ٢٩٣،  ١٥٥،  ١٥٤: البيتان في ديوانه   )١(
  .  ٢٤: سبأ   )٢(
  .  ٢٩٣/  ١: األمالي   )٣(
  :، ورواية البيت األول فيه  ٢٥٠ – ٢٤٩/  ٢: ، واألبيات في ديوانه  ٢٩٠/  ١: نفسه : ينظر   )٤(

 في ِحلم أحنَف في ذكاء ِإياسِ     في َسماَحِة َحاتمٍ عمرو إقداُم 
 .  ٤٣١ – ٤٢٤ / ١) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى : ينظر   )٥(
 .  ٤٣١/  ١: نفسه   )٦(
 .  ٤٨: الشورى   )٧(
 .  ٤٨: الشورى   )٨(



 المبحث األول/ الفصل الثاني  

 ٨

نَساَن كَ {: سبحانه  وهـذا مـن المواضـع العجيبـة الفصـاحة التـي . ههنـا الجمـع  باإلنسانإعالماً لنا أن المراد  )١(}ُفورٌ فَِإنَّ اْإلِ
  .)٢(. ))ر دَ تبلغها البشر وال تقوم فيها القوى والقُ ال 

صـاحة ، التـي ال فوهذه من المواضع العجيبة ال: (( لمح القيمة الجمالية لهذا األسلوب بقول الشريف الرضي تُ و   
بلــوغ هــذا األســلوب ال يعنــي أن  ونالبشــر ال يســتطيع أنبيــد أن قــول الرضــي )) در بشــر وال تقــوم فيهــا القــوى والُقــتبلغهــا ال

إيـراده بهـذه الصـياغة وهـذا الترتيـب الـذي تفاعـل مـع سـياق الكـالم هـو الشـيء المعجـز الممتنـع ، أنَّ به ، بـل  دالقرآن تفرَّ 
:(( قبـل نـزول القـرآن وبعـد نزولـه ، يقـول الشـريف المرتضـى  وأشـعارهمفي كالم العـرب  لمعألن هذا األسلوب وارد ومست

   ]البسيط [ :قول الشاعر  إلىأن يحملوا الكالم تارة على معناه وأخرى على لفظه ، أال ترى ] العرب[فإن من عاداتهم 
ل َبنِجِ  ي بِمْث ْدٍر لِ ْئن ْوِمِھُمي َب َق

  ج

َوِة مَ أَ   لَ أُْخ وْ نْ ْو ِمْث ّيا نِ ِر ْبُظ  )٣(رِ َس
  

بـالجر ، لكنـه لمـا كـان : أو مثـِل : الكالم على المعنـى دون اللفـظ ، ألنـه لـو أعملـه علـى اللفـظ دون المعنـى لقـال  فأعمل
لمــح أيضــاً القيمــة الجماليــة لهــذا تُ و . )٤(.))أو مثــَل بــالفتح: حســن أن يقــول . معنــى ، جئنــي أحضــر ، أو هــات قومــاً مــثلهم 

والقيمــة  األســلوبوال يخفــى الفــارق فــي اســتعمال هــذا )) . َن أن يقــول أو مثــَل بــالفتح َحُســ:(( األســلوب بقــول المرتضــى 
  . التعبيرية التي وفرها بين اآلية القرآنية الكريمة وبين البيت الشعري 

استنطاق ما ال ينطـق مـن الحيـوان : ه عليها الشريفان في هذا الشأن ، هو أسلوب ومن األساليب القرآنية التي نبّ   
يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهـنََّم َهـِل اْمـَتَألِْت َوتـَُقـوُل َهـْل { :تعالى، كما في قوله )٥(ب العربادآثر عن اد وغيرهما ، وهو أسلوب أُ والجم

 –وإنمـا المـراد . الخطاب للنار والجواب منها في الحقيقة ال يصـحان : ((،الذي يقول فيه الشريف الرضي  )٦(}ِمن مَّزِيٍد 
عنـدها  فيهـا وال سـعةٍ  زيـدَ ، بمنزلة الناطقة بأنـه ال مَ  بأهلهامن اغتصاصها  انَ فيما ظهر من امتالئها ، وبَ أنها  –واهللا أعلم  –

  ] الرجز: [وذلك كقول الشاعر 
ي الَ َقوَ  ضُ وْ أل الَحتَ اْم  َقْطنِ

  

داً وَ الً ُرَمْھ   ْد ْي يَق ألت َبْطن  )٧(َم
  

أن مــــا ظهــــر مــــن امتالئــــه فــــي تلــــك الحــــال جــــار  ولــــم يكــــن هنــــاك قــــول مــــن الحــــوض علــــى الحقيقــــة ، ولكــــن المعنــــى
ـــــام  ـــــه ، فأق ـــــول من ـــــالىمجـــــرى الق ـــــاألذن  تع ـــــول المســـــموع ب ـــــام الق ـــــالعين مق ـــــر المـــــدرك ب ـــــول الشـــــريف  )٨())األم ، ويق
ــــت  ــــي هــــذا البي ــــق ف: (( المرتضــــى ف ــــم يب ــــتأل ول ــــه ام ــــول شــــيئاً ، وأن ــــم أن الحــــوض ال يق ــــادة ، ونحــــن نعل ــــه فضــــل لزي ي

هـــــذا ســـــعة ،ويؤكـــــد الشـــــريف المرتضـــــى )٩(.))م يبـــــق فـــــّي فضـــــل لشـــــيء مـــــن المـــــاءفلـــــ ) بيحســـــ(صـــــار كأنـــــه قائـــــل 
  .  )١٠())امتألت به أشعارها وكالمها :((قالإذ ه باألسلوب ومعرفة العرب 

  
                                                 

 .  ٤٨: الشورى   )١(
 .  ٢٧٥: حقائق التأويل   )٢(
  ))أخوة(( بدل )) ُأَسرِة((بكسر الالم ، و )) مثلِ (( وفيه  ٢٦٥: البيت في ديوان جرير  )٣(
 .  ١٦٥: تنـزيه األنبياء   )٤(
 .  ٨٢ – ٧١:  ١٩٦٨، سنة  ٢نطاق الجماد في األدب العربي ، روكس بن زائد العزيزي ، بحث في مجلة الكتاب ، العدد است: ينظر   )٥(

 . 
  ٣٠: ق   )٦(
 . لم أجد له نسبة   )٧(
 .  ٣١١: تلخيص البيان   )٨(
 .  ٤٢٦/  ١) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية ( رسائل الشريف المرتضى   )٩(
 .  ٤٢٦/  ١:  نفسه  )١٠(



 المبحث األول/ الفصل الثاني  

 ٩

قـول ، ي )١(}اآليـة ... يَـا أَيـَُّهـا النَّْمـُل اْدُخلُـوا َمَسـاِكَنُكْم َال َيْحِطَمـنَُّكمْ {: حكايـة عـن النملـة  تعالىومثل ذلك قوله   
. ل َقـعْ يـة علـى مـن يَـ رْ فلما كانت النملة في هذا القول مأمورة أمر من يعقل جرى الخطاب عليها جَ :(( الشريف الرضي فيه 

َنا(( تعالىمثل ذلك قوله  ُأجـروا ؛ ألنها لما شهدت عليهم شهادة العقـالء المخـاطبين  )٢()) َوقَاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهدتُّْم َعَليـْ
  ]البسيط[: يب بمجرى العقالء المخاطبين ، ومن الشاهد على ذلك قول عبدة بن الط –ذا الخطاب كما في ه  –ُأجروا 
رَ  إذْ  يْ أَْش دَّ َض أُْسَف ال ْدُعو َبْع ِه َرتِ ُك َي

  

لُ    ْوٌم َمَعاِزْي ْم َق باِح َوُھ َدى الصَّ  )٣())لَ
  

فقـد يجـوز )) اآلية .. يا أيها النمل : (( قالت  فأما الحكاية عن النملة بأنها: (( ويقول الشريف المرتضى في اآلية نفسها 
وأن أن يكون المراد به أنه ظهـر منهـا داللـة القـول علـى هـذا المعنـى ؛ وَأْشـَعَرت بـاقي النمـل وخـوَّفتهم مـن الضـرر بالمقـام، 

  ] الكامل : [ إليها مجازاً واستعارة ؛ كما الشاعر  القول مساكنها ؛ فتكون إضافة إلىالنجاة في الهرب 
 رٍة ــــي بعبـــا إلــَوشك                                                                                 

  مِ ـْمحُ ــوتح
  ]الطويل[ : وكما قال الشاعر 

  . )٤())وَقالَْت لَُه الَعْيَنان َسْمعاً َوَطاعًة 
لعـرب فـي آدابهـم ، والسـيما فـي شـعرهم ، وهـو أن هذا األسلوب القرآني له أصل وأشـباه فيمـا أثـر عـن ا يتضحف

  . أسلوب يوفر جمالية في التعبير وتنوع في األداء عن طريق التجوز والتوسع في الكالم 
الــدال علــى الماضــي ، ) كــان(ه عليهــا الشــريف الرضــي التمــدح واالفتخــار بلفــظ ومــن األســاليب القرآنيــة التــي نّبــ  
 وََكـاَن اللّـُه َغُفـوراً رَِّحيمـاً { :  تعـالى، كقولـه التـي نالـت إعجـاب الشـريف الرضـي ن استنباطات واستنتاجات ابن جني وهو م

بــن جنــي كــان يقــول ضــمن ا نإقــول الشــريف الرضــي ي، ، ومــا أشــبه ذلــك  )٦(} وََكــاَن الّلــُه َعِليمــاً َحِكيمــاً { : ، وقولــه  )٥(}
وليتـه أو أن أو تمـدح أن يـذكر أسـالفه وقديمـه وبيتـه و العـادة قـد جـرت إذا َمـدح اإلنسـا نّ إ: وجوه تأويـل مثـل هـذه اآليـات 

  ] الرمل : [ ر له ذلك ، كما قال عدي بن زيد يُذكَ 
ْبلَُكْم ُتْم َق ْد َعلِْم ا َق ُن ُكنَّ  َنْح

  

َد الَبْي    )٧(ارِ اَد اإلَصَتأَوْ ِت وَ ُعُم
  

وكمـا قـال الفـرزدق عنـد .. .ا الشعر أن أحد أجداده قد ملك العرب قبل ملك النعمان بن المنذر الذي خاطبه بهذ: يعني 
  ] الطويل : [ تعديده مفاخر آبائه ومآثر أسالفه 

 ُ كَ لَ وْ أ ثِلِھْمْئنِائي َفجِ آَب ئِ  ي بِِم
  

ا جَ إذا َجَمَعْتَن   اِمعُ ْيرِ ا َي  )٨(ُر الَمَج
  

لـك كـذا ، فك كـذا وأوّ ولم يكـن لـه مثـل وال نـد وال أب وال جـد فيقـال سـل تعالىفلما أريد مثل ذلك في الثناء على القديم 
  ] الراجز : [ هذا الغرض  إلىذكر تقادم مجده وملكوته وسلطانه وجبروته ، فقال الراجز مشيراً  إلىعدل عن ذلك 

ا كَ دَ ْحي وَ إلَھ َتْنكُ  ذْ إِ  تَ ْنكَ فَ 
  

ي قَ ا إِ َي يءُ َش ُكَي ْملَ    )١(اَكلَ بْ لھ
  

                                                 
 .  ١٨: النمل   )١(
 .  ٢١: فصلت   )٢(
 . ٧٩: ، والبيت في شعره  ٢٦٩: تلخيص البيان   )٣(
 فاْزَوّر من َوقِع القنا بلباِبِه ، وعجز البيت الثاني كما في : ، وصدره  ٢٠، والبيت األول في ديوان عنترة  ٣٥٣ – ٣٥٢/  ٢: األمالي  )٤(
 .ولم ينسبه إلى أحد. وَأْحَدرَتا كالدُّرِّ لمـّا يَنُضِد :  ٢٧٣ :يد األوائل للباقالني هتم

 .  ١٤: ، الفتح  ٧٣،  ٥٩،  ٥٠، ٥: ، األحزاب  ٧٠: ، الفرقان  ١٥٢،  ١٠٠،  ٩٦: النساء   )٥(
 .  ٤: ،  الفتح  ١٧٠،  ١١١،  ١٠٤،  ٩٢،  ١٧: النساء   )٦(
 .  ٩٤: ديوانه : البيت في   )٧(
 .  ٤٠٧: يوانه د: البيت في   )٨(
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 ٠

فجعـل سـبحانه ، ومـا أشـبه ذلـك مـا وعزيـزاً حكيمـا ، وغفـوراً رحيمـا وكـان اهللا سـميعاً علي: وقال سبحانه مريدًا هـذا المعنـى 
يــر هــذا الــرأي الموافــق ألســاليب ثوي. )٢(عــن مثلــه تعــالىتقــادم العهــد بوحدانيتــه وربوبيتــه مكــان ذكــر الســلف األول الــذي ي

ولطالمـا أعجـب  )٣())فة وهذا أيضاً من األقوال الغريبة واالستنباطات اللطي: (( العرب إعجاب الشريف الرضي فيقول فيه 
الوجــه القرآنــي المشــابه أو المطــابق ألســاليب العــرب المعروفــة ، بن ومــنهم الشــريفان الرضــي والمرتضــى و النقــاد والبالغيــ

  . وتحمله اللغة ومأثور كالم العرب  – األنحاءعلى نحو من  -إذا كان التدليل على تلك الوجوه محكماً ومقنعاً  وباألخص
ه عليهــا الشــريف المرتضــى ، وأحاطهــا بعنايتــه ، هــو أســلوب النفــي المّقيــد الــذي يــراد بــه تــي نّبــومــن األســاليب ال  
اللّـُه الـَِّذي َرفَــَع السَّـَماَواِت ِبَغْيــِر { :  تعــالىييـده كمـا فــي قولـه ك، الـذي مــن فوائـده المبالغـة فــي نفـي المــراد وتأ )٤(اإلطـالق

، )٦())ولـم يـرد أن لهـا عمـداً ال ترونهـا بـل أراد نفـي العمـد علـى كـل حـال : (( ى ، يقول الشريف المرتض )٥(} َعَمٍد تـََرْونـََها
ولـم يـرد أن ألحـد برهانـاً : (( ، يقـول الشـريف المرتضـى  )٧(} َوَمن َيْدُع َمَع اللَّـِه ِإَلهـاً آَخـَر َال بـُْرَهـاَن لَـُه بِـهِ { :  تعالىوقوله 

َفِبَمـا نـَْقِضـِهم { :  تعـالىوقولـه .  )٨(. ))ذلك فقـد فعـل مـا ال برهـان عليـه  ، بل أراد أن من فعل تعالىفي دعاء اهللا مع اهللا 
أن فـيمن يقتـل مـن  تعالىولم يرد : (( يقول الشريف المرتضى  ، )٩(} مِّيثَاقَـُهْم وَُكْفرِِهم بَآيَاِت الّلِه َوقَـْتِلِهُم األَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقًّ 

ـــيًال َوِإيَّـــاَي {:  تعـــالى، وقولـــه  )١٠(.))ذكرنـــاه وبينـــاه األنبيـــاء مـــن يقتـــل بحـــق ، بـــل المعنـــى مـــا  َوَال َتْشـــتَـُروْا ِبآيَـــاِتي َثَمنـــاً َقِل
عـن أخـذ جميـع  تعـالىولم يرد النهي عن الثمن القليـل دون الكثيـر ، بـل نهـى : (( ، يقول الشريف المرتضى  )١١(}فَاتـَُّقونِ 

  . )١٢()) .األثمان عنها واألبدال ، ووصف ما يؤخذ عنهما بالقلة 
للعرب فيمـا جـرى هـذا  نّ إِ : (( ويؤكد الشريف المرتضى أن هذا األسلوب هو أسلوب مأثور عن العرب ، فيقول   

ومـرادهم بـذلك المبالغـة فـي .. عـنهم  مَ فِهـح كالمهـم وَ المجرى من الكالم عادًة معروفًة ، ومذهباً مشـهورًا ، عنـد مـن تصـفّ 
 يـرُه ؛ لـيس يريـدون أن فيـه خيـرًا ال يرجـى ، وإنمـا غرضـهم أنـه ال خيـرَ ال يُرجى خَ فالن : النفي وتأكيده ؛ فمن ذلك قولهم 

ال قلـيًال وال كثيـراً وقـال  رَ ه لـم يـُـريـدون أنَّ مثلَـهـذا الرجـل ، وإنمـا يُ  مثـلَ  مـا رأيـتُ لَّ قَـ : عنده علـى وجـه مـن الوجـوه ؛ ومثلـه 
  ] الطويل : [ امرؤ القيس 

ٍب ال يُ  ى ال ِح دى بِ ھْ عل  ارهِ َنمَ ت
  

دِّ  دُ وْ الَع هُ اقَ ا َسَذإِ    ارَ َجرْ جَ  يُّ افِ يَ ال
  

   )١٣(.))أنه ال منار له فُيهتدى بها. ال يُهتدى بمناره : يصف طريقاً ؛ وأراد بقوله 

                                                                                                                                                        
 . لم أجد له نسبة   )١(
 .  ٣٢١: حقائق التأويل   )٢(
 .  ٣٢١: نفسه  )٣(
 .  ٣٩٧ – ٣٦٩/  ٣: ينظر الرهان   )٤(
 . ١: الرعد   )٥(
 . ٢٣١/  ١: األمالي : ، وينظر  ١٧١/  ٢) : مسألة في المنع عن تفضيل المالئكة على األنبياء ( رسائل الشريف المرتضى   )٦(
  .  ١١٧: المؤمنون   )٧(
 .  ٢٣١: ، وينظر األمالي  ١٧١/  ٢) : مسألة في المنع عن تفضيل المالئكة على األنبياء ( رسائل الشريف المرتضى   )٨(
 .  ١٥٥: النساء   )٩(
 .  ٢٣١: ، وينظر األمالي  ١٧١/  ٢) : مسألة في المنع عن تفضيل المالئكة على األنبياء ( رسائل الشريف المرتضى   )١٠(
 .  ٤١: البقرة   )١١(
 ٢٣١: ، وينظر األمالي ١٦٣: ، وينظر  ١٧١/  ٢) : مسألة في المنع عن تفضيل المالئكة على األنبياء ( رسائل الشريف المرتضى   )١٢(
. 
ياِفي (( بدل )) النََّباِطيُّ (( وفيه  ٦٦: البيت في ديوانه  ٢٢٨/  ١: األمالي   )١٣(  . ))  الدِّ
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 ١

الرمـل [ :كاهـل    أبـي بـن ونلمح القيمة الجمالية لهذا األسلوب عند الشريف المرتضى في كالمه عـن قـول سـويد  
 [  

ييْ لَ اسٍ ن أَُنِم ْمالقِِھخْ أَ )١(َس ف
  

 )٢(عْ زَ جَُّء الوْ ال ُسِش وَ لُ الفُْحاِجعَ   
  

وهـذا مـن .ن وصـفه بالعاجـل،ونفي الجـزع عـنهم وان وصـفه بالسـوءإخالقهـم و أوإنما أراد نفـي الفحـش كلـه عـن :((إذ يقول
يمـة فـي كالمـه عـن قولـه لمـح أيضـاً تلـك القتُ و ،  )٣(.))غريب البالغة ودقيقها ونظائره في الشعر والكالم الفصيح ال تحصر

ال تكفـروا : وهـو أبلـغ مـن أن يقـول وتأكيـد فـي تحـذيرهم الكفر؛ ظهـذا تغلـي:((،فيقـول)٤(} َوَال َتُكونُوْا َأوََّل َكاِفٍر بِـهِ  {تعالى
ُمبــاين للتحقيــق والتــدقيق فــي الكــالم ومطابقــة األلفــاظ للمعــاني مطابقــة تامــة ، والمباينــة وعــدم وهــذا األســلوب ،  )٥())بــه 

لــيس يجــب أن تؤخــذ العــرب بــالتحقيق فــي  (( المطابقــة هــي التــي تــوفر تعبيــراً مميــزاً فــي مثــل هــذه الحــال ، وعلــى ذلــك فـــ 
   )٦(.. ))زها واستعاراتها أكثر كالمها ؛ فإن تجوُّ 

ه الشريف الرضي على الكثير من اآليات القرآنية الكريمة التي جـرت علـى طـرق وأسـاليب العـرب فـي الكـالم ونبّ   
ـا ُتْحِصـُنونَ { :  تعالىا ، قوله منه ْمُتْم َلُهـنَّ ِإالَّ َقِلـيًال مِّمَّ  ، يقـول الشـريف )٧(}ثُمَّ يَْأِتي ِمن بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما قَـدَّ

، وجـرى  ما ادخرتموه لهن من السنين المخصـبة نفيه دينف: أي  )يأكلن ما قدمتم لهن : ( ومعنى : (( الرضي مبيناً ذلك 
ــ: علـى ذلـك عـادة العـرب فـي قـولهم  هم الضـر فـي عـام الجـدب ، وزمـان األزل ، حتــى  نة يريـدون مسَّـأكلـت آل فـالن السَّ

  .)٨())أي نهكتهم سنة الجدب . أكلتهم الضبع : فيقولون .  بعُ الضَّ : كأنهم ليسمون السنة المجدبة 
ــْوَم ُيْكَشــُف َعــن َســاٍق َويُــدْ {:  تعــالىومنهــا قولــه    ــُجوِد َفــَال َيْســَتِطيُعوَن  إلــىَعْوَن يـَ : يقــول الشــريف الرضــي )٩(}السُّ

شـعارهم ذكـر ذلـك أوقد جـاء فـي .  وفظاعتهوالمراد بها الكناية عن هول األمر وشدته ، وعظم الخطب . وهذه استعارة ((
  ] المتقارب : [ قال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي . في غير موضع 

َك َع إنْ َف َرْت لَ مَّ اقَِھا نْ ش  س
  

اً َربِْي   ـأمَفَوْيھ الَ َتْســــ  ٌع ف
  

  ] الرجز : [ وقال اآلخر 
رَ  دْ َق مَّ واا فَ ھَ اقِ َس نْ َع تْ ش دُّ ُش

  ج

ْتَجوَ    واِجفَ  مْ ُكبِ  بُ رْ الَح دَّ  )١٠()) دُّ
  

ــه  ــ{:  تعــالىومنهــا قول ــا َس ــَك بِأَْبَصــارِِهْم َلمَّ ــُروا لَيُـْزِلُقوَن ــاُد الَّــِذيَن َكَف ــوٌن َوِإن َيَك ــوَن ِإنَّــُه َلَمْجُن ، يقــول  )١١(}ِمُعوا الــذِّْكَر َويـَُقوُل
وذلـك خـارج علـى طريقـة للعـرب .. إزالُل القدم حتـى ال يسـتقر علـى األرض : ههنا  باالزالقوالمراد : (( الشريف الرضي 

                                                 
 .  ٢٣٠/  ١: من ، ينظر : الي في األم  )١(
 .   ٢٧: البيت في ديوانه   )٢(
 . ١٦٣/  ٢) : مسألة في تفضيل األنبياء عليهم السالم على المالئكة ( رسائل الشريف المرتضى   )٣(
 .٤١: البقرة  )٤(
 .  ٢٣١/  ١: األمالي   )٥(
 .  ٣٦٧/  ١: األمالي   )٦(
 .  ٤٨: يوسف   )٧(
 .  ١٧٢: تلخيص البيان   )٨(
 .  ٤٢: القلم   )٩(
فال : (( بدل )) َوَلْم َيْسأُموا (( ، وفيه  ٩٢٧/  ١:  في شعراء النصرانية ، لويس شيخو وبيت زهير ٣٤٢ – ٣٤١: تلخيص البيان   )١٠(

 ، والبيت اآلخر لم أجد له نسبة)) َتسأِم 
 .  ٥١القلم   )١١(
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، وعند النـزاع  واإلبغاضِ  تِ  نظر المقْ وذلك ال يكون إال. ني به عُ رَ صْ إليَّ فالٌن نظرًا يكاد يَ  رَ ظَ نَ : معروفة يقول القائل منهم 
  ] الكامل : [وقال الشاعر. والخصام 

 فٍ قِوْ ي مَ ا فِوَ َقلتَ ا ْاذَ إِ  ونَ ُضارَ قَ تَ يَ 
  

َف األْقاً ُيزْيرَ َظنَ     )١())امِ دَ لُ َمواقِ
  

أو أنـه كـرر  ساليب العرب ال يعني أنـه لـم يتميـز منهـا ولـم يفضـلها ،أأن نزول القرآن على  إلى اإلشارةوال بد من   
تلــك األســاليب بشــكل تــام ومتماثــل وحرفــي ، فــإن ذلــك ال يجعــل مــن أســلوب القــرآن أســلوباً متميــزاً ومقــدماً علــى بــاقي 

؛ ألن أساليب العرب كانت خروجاً عن االستعمال العادي للغة ، والقرآن الكـريم مخـرٌج علـى أسـاليب العـرب ،  األساليب
وهـذا هـو الـذي ميـز أسـلوبه وجعلـه فـي الطبقـة األولـى مـن . )٢()ن أسـاليب العـرب عـ( وإعجازه البيـاني هـو خـروج الخـروج 

  . مثًال أعلى في فن القول  –الفصاحة والبالغة ، وجعله أيضاً 
 

اً مـع نفسـه ، ضـون متناقي للـنص المعجـز أن يكـنبغـالكريم معجزة النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ، وال يالقرآن   
ألنه حينئذ ال يكون معجزًا وإنما يكون نتاجاً بشرياً يحتمل الخطأ والصواب ، واالختالف والتنـاقض،والقرآن الكـريم نفسـه 

اْلَحْمـُد ِللَّـِه {:وقـال سـبحانه )٣(}َال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بـَْيِن َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفـهِ {:  تعالىيصرح بأن ال شيء من ذلك فيه ، قال 
إنما وصف القرآن :((يقول الشريف الرضي في هذه اآلية.)٤(}قَـيِّماً . ِللَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا 

نـه غيـر وأ.نفـي االخـتالف عـن معانيـه،والتناقض فـي أوضـاعه ومبانيـه إلـىج فيـه،ذهاباً وَ م ال ِعـبأنـه قـيّ  –واهللا أعلم  –القرآن 
وعلــى هــذا األســاس شــرع أئمــة المســلمين وعلمــاؤهم بــدفع شــبهة  )٥())ب عــن المنهــاج ، وال مســتمر علــى االعوجــاج ناِكــ

ة ، إذ روي عن الحسـن العسـكري بعض المخالفين ونفيها عن القرآن الكريم ، ومن هؤالء أئمة اإلماميّ  يثيرهاالتناقض التي 
أمـا فـيكم :(())تنـاقض القـرآن((حينمـا أخـذ بتـأليف كتـاب ) هــ٢٦٠ت(ف الكندي أنه قال لتالمذة الفيلسو ) عليه السالم(

 إلــىحــد تالميــذ الكنــدي أن ينقــل أفقبــل  )٦())القــرآن ] بـــ[ســتاذكم الكنــدي عمــا أخــذ فيــه مــن تشــاغله أرجــل رشــيد يــردع 
يستدعي ذلك منـك ، فقـل لـه قد حضرتني مسألة أسالك عنها،فإنه :((لكنديلده اإلمام ، إذ قال له أن يقول استاذه ما أر أ

غير المعاني التـي قـد ظننتهـا أنـك ذهبـت إليهـا  هن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منإ: 
فمـا يـدريك لعلـه قـد أراد غيـر : أنـه مـن الجـائز ؛ ألنـه رجـل يفهـم إذا سـمع ، فـإذا أوجـب ذلـك فقـل لـه : ؟ فإنه يقول لك 

 )٨(تنـاقض القـرآن فـيفه ، فاقتنع الكندي بهذا الكالم ، وأحرق ما ألّ  )٧())إليه فيكون واضعاً لغير معانيه الذي ذهبت أنت 
  .  )٨(القرآن

 –تنـاقض فـي أسـلوب القـرآن ومضـامينه ، وهـذا المحـيط الخـاص وجـود فذلك المحيط العـام الـذي ال يستسـيغ   
اقض ، وإبعادها عن أسلوب القرآن ، وكانا يسـتعينان دفع شبه التن إلىجعال الشريفين يسعيان  –مذهب الشريفين اإلمامي 

                                                 
 . ، ولم أجد له نسبة ٣٤٣ -  ٣٤٢: تلخيص البيان   )١(
 .  ٣٣١: التفكير البالغي : ينظر  )٢(
 .  ٤٢: فصلت   )٣(
 .  ١: الكهف   )٤(
 .  ٢٠٦: تلخيص البيان   )٥(
 .  ٢٢٦/  ٣: مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر اشوب  )٦(
 .  ٢٢٦/  ٣:  نفسه  )٧(
مستدركات علم رجال الحديث ، الشيخ ، و  ٣١١/  ٥٠،  ٣٩٢/  ١٠: ، وبحار األنوار ، المجلسي  ٢٢٦ – ٢٢٥: نفسه : ينظر   )٨(

 .  ٣١٧ – ٣١٦: ، واألنوار البهية ، الشيخ عباس القمي  ٥٧٨: الشيخ علي النمازي الشاهرودي 
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 ٣

هـم لزا وأجـادا فـي عملـذلك تميّـو في هذه المهمة بمعرفة واسعة في علوم القرآن ، وإحاطة كبيرة بأساليب العرب ولغـتهم ، 
ن كالمـه أ(( به ؛ ألنهمـا انطلقـا مـن قاعـدة معلومـة هـي فـي دفـع تلـك الُشـ اإلقنـاعاألحيان مقنعين كل  رهذا ، وكانا في أكث

، فضــًال عــن أن ســمة عــدم التنــاقض تــدل علــى عظمــة هــذا الكتــاب الكــريم ، فــال يجــب التفــريط  )١())ال يتنــاقض  تعــالى
مــن  – ص فيــه وضــرب األمثــالِ ر القَصــكــرُّ تَ ه وَ ِلــاوُ طَ مــع تَ  –ة القــرآن المَ َســ إنّ : (( بوجودهــا فيــه ، قــال الشــريف المرتضــى 

  . )٢()) من الكالم ظاهرةٍ  ودِ على المعهُ  ةٍ مزيّ وَ  جليلةٍ  تبةٍ ورُ  ظيمةٍ عَ  ضيلةٍ فَ  على لُّ دُ الف والتناقض يَ االختِ 
قام الشريف الرضي بدفع شبه التناقض بالقرآن الكريم في عدة مواضع من مصـنفاته ، مـن ذلـك مـا ذكـره مـن أن   

قول فيـه مـا قالـه اهللا ثـم أ: قال فما تقول فيمن قتل مؤمناً متعمداً ؟ : سأله رجل فقال ) هـ١١٠ت(الحسن بن أبي الحسن 
فـأين : ، فقـال السـائل  )٣(}اآليـة.... َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً مُّتَـَعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهـنَُّم َخالِـدًا ِفيَهـا {: ال أقول خالفه حتى ألقى اهللا 

مشـيئته  تعـالىن مـا بـيّ  أو: ؟ فقال الحسـن  )٤(} ِلَك ِلَمن َيَشاءُ ِإنَّ الّلَه َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذَ { :  تعالىقوله 
ــْدَخًال َكرِيمــاً {: مشــيئته حيــث يقــول  ــْر َعــنُكْم َســيَِّئاِتُكْم َونُــْدِخْلُكم مُّ ــُه ُنَكفِّ َهــْوَن َعْن ــآِئَر َمــا تـُنـْ وعلــق ! )٦()))٥(}ِإن َتْجَتِنُبــوْا َكَب

لحكمــة العجيبــة واللطــائف الشــريفة إجــراء هــذه اآليــة مــع اآليــة التــي نــه مــن اإ: (( الشــريف الرضــي علــى هــذه الروايــة فقــال 
لـة واألخـرى مبينـة وهـي الثانيـة، جمعـا فـي هـذه قبلها فـي مضـمار واحـد،وذلك أن اآليتـين اللتـين إحـداهما مبهمـة وهـي األوّ 

الموضـح ، والكـالم المجمـل لئال تبعد المسافة بين القول المبهم والقـول  –واهللا أعلم  -ذلك   تعالىالسورة ، وإنما فعل 
من هذه السورة إال وقد نقعت غلته وزاحت علتـه ، فكانـت هـي المبهمـة وهـي المبينـة  وال يخرج التالي .)٧(والكالم المبين
ح هذه اآلية التي هي بيان اآلية األخرى في غير هذه السورة ، فيتطـوّ  تعالىة وهي المفصلة ، ولم يجعل اهللا ، وهي المجمل
أن يجــد مــا يجلــو غمتــه ويحــل شــبهته ، بعــد امتحــان اآلي الطويلــة ،  إلــىويتــوانى كــدح المرتــاد الباحــث ، طلــب الطالــب 

  . )٨())وتقري السور الكثيرة 
إذن ، يبين الشريف الرضي أن ليس هناك أي تناقض فـي اآليـات الكريمـة ؛ ألن النظـر إليهـا مجتمعـة فـي السـورة   

مـن  –بشـرحه وتوضـيحه  –ريف الرضـي بـدفع الشـبهة بـل أنـه نقـل هـذه اآليـات ولـم يكتـِف الشـ.الواحدة يبعد هذه الشـبهة
 كـلٌّ   –ذلـك الرضـي  إلـىكمـا يشـير   –ألن القـرآن  ؛ واألسـاليب الرفيعـة موضع التميز والفصاحة والبيان إلىموضع الشبهة 

،التي توافـق فيهـا بـين األشـكال النظـائم المفصـلة(( واحد وآياته تلتحم مع بعضها البعض في المعنى العام والنظام ، فهي كـ
  .  )٩())يف صتارة ، وتؤلف بين األضداد تارة ليكون ذلك أحسن في التنضيد ، وأبلغ في التر 

                                                 
 .  ٣٢٠/  ٢: األمالي   )١(
 .  ١٢٥ – ١٢٤: الموضح   )٢(
  . ٩٣: النساء   )٣(
 .  ٤٨: النساء   )٤(
  .  ٣١: النساء   )٥(
 .  ٣٦٣: حقائق التأويل   )٦(
الخطاب الذي ال يدل على المراد بنفسه من غيـر بيـان ،  أو الخطـاب الـذي قصـد بـه شـيء معـين فـي نفسـه واللفـظ ال يعنيـه ، : المجمل   )٧(

الخطاب الدال على المراد بنفسه من غير بيـان ، ومـا زال إجمالـه بـورود بيانـه ، : وقد يراد به الخطاب العام لألشياء التي تناولها ، والمبين 
 .  ٢٨٢/  ٢) : الحدود والحقائق(رسائل الشريف المرتضى  :ينظر 

 .  ٣٦٤ – ٣٦٣: حقائق التأويل   )٨(
 .  ١٥٨: تلخيص البيان   )٩(
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 ٤

ــِديِهْم َوَأْرُجُلُهــم ِبَمــا َكــانُوا يـَْعَمُلــوَن {:  تعــالىأن قولــه ويؤكــد الشــريف الرضــي    ــْوَم َتْشــَهُد َعَلــْيِهْم أَْلِســَنتُـُهْم َوأَْي  )١(}يـَ
َواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهـْم ِبَمـا َكـانُوا َيْكِسـُبوَن {:  تعالىناقض لقوله مليس ب : ، فيقـول  )٢(}اْليَـْوَم َنْخِتُم َعَلى َأفـْ

. ا ولهواتِهـا دها ، من غيـر اتصـال بجوزاتِهـمن أفواههم فتنطق بمجرَّ  همْ تُ نه جائز أن تخرج ألسنُ إ: ألنه قد قيل في ذلك (( 
يجـوز أن يكـون الخـتم : وقيل . ويختم في تلك الحال على أفواههم . فيكون ذلك أعجب لها ، وأبلغ في معنى شهادتها 

مـن وهـذا القـول األخيـر .  )٣())على األفواه إنما هو فـي حـال شـهادة األيـدي واألرجـل ، بعـد مـا تقـدم مـن شـهادة األلسـن 
ر ، ينطــق فيهــا النــاس فــي بعــض مواقفــه ، ويخــتم علــى ف متعــددة فــي اليــوم اآلِخــقبــل الرضــي والــذي يــوحي أن هنــاك مواقــ

فواههم في مواقف أخـرى ، يشـير اليـه المرتضـى وال يرتضـيه ، ويـرجح وجهـاً آخـر فـي هـذه المسـألة ، وذلـك حينمـا تكلـم أ
َوَال يـُـْؤَذُن َلُهـْم ، َهـَذا يـَـْوُم َال يَنِطُقـوَن {: وضع آخـر في م تعالى، وقوله )٤(} َال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِهِ ... { :  تعالىعن قوله 
َبــَل بـَْعُضــُهْم َعَلــى بـَْعــٍض يـََتَســاءُلوَن {: فــي موضــع ثالــث  تعــالى، وقولــه  )٥(}فَـيَـْعَتــِذُرونَ  هــذه  وظــاهرُ : (( قــال  إذ،  )٦(}َوَأقـْ

بـئ نْ ها يُـ لهـم فيـه ، وبعُضـ نُ ذَ اليـوم ، وال يـؤْ فـي ذلـك ن النطق ال يقع منهم أبئ عن ، ألن بعضها يـُنْ  االختالفاآليات ظاهر 
ع َنــمْ د ، فقــد يجــوز أن يُ تــإن يــوم القيامــة يــوم طويــل مم: هــذه اآليــات مــن المفســرين فــي تأويــل  وقــد قــال قــومٌ . عــن خالفــه 

بطولـه ، فكيـف يجـوز  يـوم القيامـة إلـىف ، ألن اإلشارة ضعَّ آخر ؛ وهذا الجواب يُ  ذن لهم في بعضٍ ؤْ في بعضه ، ويُـ  قَ طْ النُّ 
ــْوُم َال يَنِطُقــونَ {:  تعــالىمختلفــة ؛ وعلــى هــذا التأويــل يجــب أن يكــون قولــه فيــه أن تجعــل الحــاالت  فــي بعضــه ،  )٧(}َهــَذا يـَ

، ثم يدلي الشريف المرتضى بدلوه في هذه المسألة لغرض إزالة شبهة التناقض الظـاهري هـذه  )٨())والظاهر بخالف ذلك 
نفـي النطـق المسـموع المقبـول الـذي  تعـالىإنمـا أراد اهللا : (( ، فيقـول  )٩(يصـفه بـالجواب السـديد هذه ، ويرجح رأيـاً آخـرَ 

: ق الـذي ليسـت هـذه حالـه ، ويجـري هـذا مجـرى قـولهم طْـِف النُّ ْنـة ، ولم يَـ جّ ر أو حُ ذْ ينتفعون به ، ويكون لهم في مثله عُ 
بـالخرس عـن الحجـة والـذي  فَ ِصـشـيئاً ، وإن كـان الـذي وُ  لْ ُقـفلـم يَـ  ،َخِرَس فالن عن حُّّجتـه ، وحضـرنا فالنـاً يُنـاظر فالنـاً 

ه مـن حيـث لـم يكـن فيـه حجـة ، وال بـه منفعـة جـاز إطـالق القـول الـذي كثيـر غزيـر ، إال أنّـبكـالم  َي عنه القول قد تكلـم نُفِ 
  ] الكامل  أحذ: [ يه ؛ ومثل هذا قول الشاعر عل هنايْ كَ حَ 

 ْتَجرَ تي خَ ارِ ا َجا َمى إذَ َمعْ أَ 
مُّ وَ  ا َك َيص  اَبْيَنُھَم انَ َعمَّ

  

وَ َحتَّ   ْدرُ تِ ارَ ي َجارِ ى ُي  ي الِخ
رُ  َرهُ َوْق ي َغْي ا ب ْمِعي َوَم  َس

  

أن الشـريف المرتضـى قـد أفـاد  ويالحـظ.  )١٠())وعلى هذا التأويل قد زال االختالف ، ألن التساؤل والتالؤم ال حجة فيه 
، وهذا الوجه ال يتقاطع  إليهااستنباط وجهاً آخر يُزيل شبهة تناقض اآليات المشار  من إمكاناته اللغوية ومعرفته األدبية في

 ل أن يورد كلَّ على المتأوّ (( نفي الشبهة ألن لمع ما أثر عن العرب من لغة وشعر ، ولذلك أساغ المرتضى لنفسه أن يتأوله 

                                                 
 .  ٢٤: النور   )١(
  .  ٦٥: يس   )٢(
 .  ٢٤٤: تلخيص البيان   )٣(
  ١٠٥: هود   )٤(
 . ٣٦،  ٣٥: المرسالت   )٥(
 .  ٢٥: ، والطور  ٢٧: الصافات   )٦(
 .  ٣٥: المرسالت   )٧(
 .  ٤٣/  ١: األمالي   )٨(
 .  ٤٣/  ١: نفسه : ينظر   )٩(
 ..  ٦١ – ٦٠: ، البيتان في ديوان مسكين الدارمي  ٤٤ – ٤٣/  ١: األمالي   )١٠(
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 ٥

أن الشـريفين الرضـي  يتضـحو  .)١())في القوة والوضوح  ه على بعضب بعضُ ترتَّ  ة وإنْ جّ ا ال تدفعه حُ ما يتحمله الكالم ؛ ممّ 
يات التي يدل ظاهر بعضـها أن اإلنسـان ينطـق الرضي والمرتضى قد اتخذا طريقين مختلفين في دفع شبهة التناقض بين اآل

 وقد أفاد الرضي من أقـوال العلمـاء والمفسـرين فـي هـذه المهمـة. ويدل ظاهر البعض اآلخر على عدم النطق يوم القيامة ، 
  . ويبدو أن المرتضى كان أكثر إقناعاً من أخيه في دفع هذه الشبهة . ، بينما أفاد المرتضى من طاقات اللغة وآدابها 

) : عليـه السـالم(حكايـة عـن موسـى  تعـالىمـا تقولـون فـي قولـه : ويرد الشريف المرتضى على السـائل الـذي قـال   
َوَأْن أَْلِق َعَصاَك فَـَلمَّا َرآَهـا تـَْهتَــزُّ َكأَنـََّهـا َجـانٌّ َولـَّى ُمـْدِبراً {: ، وقال في موضع آخر  )٢(} فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن مُِّبينٌ {

فكيــف اختلــف الوصــفان والقصــة الصــغير مــن الحيــات ،  ، والثعبــان هــي الحيــة العظيمــة الِخلقــة ، والجــانُ  )٣(}َوَلــْم يـَُعقِّــبْ 
ي حالـٍة واحـدة مـن صـفة مـا عظـم مـن الحيـات ، وبصـفة مـا صـغر منهـا ؟ بـأي شـيء ؟ وكيف يجوز أن تكون العصا فواحدة

   )٤(تُزيلون التناقض عن هذا الكالم ؟
إن الـذي ظنـه السـائل مـن كـون اآليتـين خبـراً عـن : (( وال يعجز الشـريف المرتضـى عـن دفـع هـذه الشـبهة فيقـول   

ر عن العصا فيها بصفة الجان كانت في ابتداء النبوة ، وقبـل خبأقصة واحدة باطل ؛ بل الحالتان مختلفتان ؛ فالحال التي 
بالغـه الرسـالة ؛ إفرعون ، والحال التي صارت العصا فيها ثعباناً كانـت عنـد لقائـه فرعـون و  إلى) عليه السالم(مصير موسى 

يتــه المعرفيــة فــي مــن خلف –هنــا  –،وقــد أفــاد المرتضــى  )٥(.))والــتالوة تــدل علــى ذلــك؛وإذا اختلفــت القصــتان فــال مســألة
علوم القرآن لدفع شبهة التناقض ، فـإذا كـان الزمـان والمكـان اللـذين أحيلـت فيهمـا العصـا ثعبانـاً هـو غيـر الزمـان والمكـان 

فـي غيـر أن الشـريف المرتضـى يسـير أبعـد مـن ذلـك . شـبهة التنـاقض  –حينذاك  –فيهما العصا جاناً انتفت  أحيلتالذي 
هــذه المســألة إذ يــرى أنــه حتــى لــو كانــت اآليتــان تــدالن علــى قصــة واحــدة،وفي زمــان ومكــان واحــد ، فإنــه ال يكــون بينهمــا 

مـن اسـتنباطه كـان ثر عن بعض المفسرين ، والثالث  وجوه من التأويل،األول والثاني أُ  ةتناقض ، وهو يستعين في ذلك بثالث
  : ، وهي 
ظرهـا ، وشـبهها فـي نْ ل مَ وْ ر جسـمها ، وَهـبَـهـا ، وكِ قِ لْ لعظـم خَ  اآليتـين إحـدىبالثعبان فـي ] االعص[شبهها  تعالىنه إ: األول 

اآلية األخرى بالجـان لسـرعة حركتهـا ونشـاطها وخفتهـا ؛ فـاجتمع لهـا مـع أنهـا فـي جسـم الثعبـان وكبـر خلقـه نشـاط الجـان 
  . معه بين اآليتين  لعادة ؛ وال تناقضَ ا قِ رْ في خَ  لغُ بْ في باب اإلعجاز ، وأَ أَْبهر حركته ، وهذا  وسرعةُ 
خبر بأن العصا صـارت  تعالى، فكأنه  ة ؛ وإنما أراد أحد الجنِّ بذكر الجان في اآلية األخرى الحيَّ  دْ رِ لم يُ  تعالىنه إ: الثاني 
 تعـالىذا قـال ل المنظر وإفزاعها لمـن شـاهدها ، ولهـوْ في هَ  ؛ وكانت مع ذلك كأحد الجنِّ  مفي الخلقة وعظم الجسثعباناً 

  .  )٦(}فَـَلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبراً َوَلْم يـَُعقِّبْ {: 
ج ؛ ولـم يصارت أوًال بصفة الجان وعلى صورته ؛ ثم صـارت بصـفة الثعبـان ، علـى تـدر  إن العصا لما انقلبت حيةً : الثالث 

األولـى التـي تتضـمن ذكـر  لتأويـل ، وال يختلـف حكمهمـا ، وتكـون اآليـةُ واحدة فتتفق اآليتان على هـذا ا كذلك ضربةً   رْ صِ تَ 

                                                 
 .  ٣٢١/  ١: األمالي  )١(
  .  ٣٢: الشعراء   )٢(
 .  ٣١: القصص   )٣(
 .  ٢٥/  ١: األمالي   )٤(
 .  ٢٥/  ١: نفسه   )٥(
 .  ٣١: القصص   )٦(
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الثعبــان إخبــاراً عــن غايــة حــال العصــا ، وتكــون اآليــة الثانيــة تتضــمن ذكــر الحــال التــي ولــى موســى فيهــا هاربــاً ؛ وهــي حــال 
  .  )١( صورة الثعبان إلىخلقة الجان ؛ وإن كانت بعد ذلك الحال انتهْت  إلىانقالب العصا 

كانــت قصــة واحــدة عبّــر عنهــا بتعبيــرين التــدليل تــزول شــبهة التنــاقض ســواء أكانــت القصــتان مختلفتــين ، أو  علــى هــذا و 
  )٢())م زائل على كل وجه هِّ وُ التناقض الذي تُـ (( مختلفين وعلى ذلك فإن 

 )٣(}الظـَّاِلُموَن اْليَـــْوَم ِفـي َضـَالٍل مُِّبــيٍن  َأْســِمْع ِبِهـْم َوأَْبِصـْر يـَـْوَم يَْأُتونـََنــا َلِكـنِ {:  تعـالىأمـا إذا سـأل سـائل عــن قولـه   
ال يبصـرون وال يسـمعون وأن علـى أسـماعهم وأبصـارهم وكيف يطابق ما خبر به عنهم في مواضع كثيرة من الكتاب ، بأنهم 

ر عـنهم اخبين هذه اآلية وبين اآليات التي وال تنافي ب: (( فإن الشريف المرتضى يقول في جواب هذا السؤال  )٤(غشاوة؟
، وهـي بأنهم ال يسمعون وال يبصرون ؛ وبأن على أبصارهم غشاوة ؛ ألن تلك اآليـات تناولـت أحـوال التكليـف عنهم فيها 

وهــذه اآليــة تناولــت يــوم القيامــة ؛ وهــو . وصــفاته تعــالىًال عــن الــدين ، جــاهلين بــاهللا الَّ األحــوال التــي كــان الكفــار فيهــا ُضــ
وتجري هذه اآليـة مجـرى قولـه . الضرورية ؛ وأحوال يوم القيامة ال بد فيها من المعرفة )) نايوم يأتون: (( تعالىبقوله  يالمعن
المرتضـى وقـد أفـاد الشـريف .  )٦()) )٥(}َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَـاءَك فَـَبَصـُرَك اْليَــْوَم َحِديـٌد {:  تعالى

فقهية ، كونه من الفقهاء المبرزين ومن مؤسسي علوم الفقه عند اإلمامية ، فيؤكـد هذه الشبهة من معرفته ال المرتضى في ردِّ 
، في حـين أن اآليـة المشـار ) الدنيا(دار التكليف في ن الكفار كانوا ال يسمعون وال يبصرون ، وأن على أبصارهم غشاوة أ

  . إليها تخص يوم القيامة وعلى ذلك تزول شبهة التناقض الظاهر 
أهلــك عــاداً أنــه  تعــالىقــد أخبــر اهللا  ألــيس: تصــدى لهــا الشــريف المرتضــى قــول الــبعض تنــاقض التــي ومــن ُشــبه ال  

، وقـال عـز وجـل  )٧(}فَِإْن َأْعَرُضوا فَـُقْل أَنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد {: بالريح، ثم قال في سورة حم السجدة 
بُوُه فَأَ {: وجل في قصة ثمود    .)٩(، ومعلوم أّن الريح غير الصاعقة ، والصاعقة غير الرجفة )٨(}َخَذتْـُهُم الرَّْجَفُة َفَكذَّ

 إلــىأنــه غيــر ممتنــع أن ينضــم : (( ويــرّد الشــريف المرتضــى علــى هــذا الكــالم الــذي يشــي ظــاهره بالتنــاقض بقولــه   
وفي آخر أنه أهلكهم بالصاعقة ، وقـد صاعقة في إهالك قوم عاد ، فيسوغ أن يخبر في موضع أنه أهلكهم بالريح ، الريح 

الصــاعقة ، ألن كــل شــيء صــعق النــاس منــه فهــو صــاعقة ، وكــذلك القــول فــي الصــاعقة يجــوز أن يكــون الــريح نفســها هــي 
أهلكــوا بالصــاعقة وفــي آخــر بالرجفــة ، وقــد والرجفــة أنــه غيــر ممتنــع أن يقتــرن بالصــاعقة الرجفــة ، فيخبــر فــي موضــع بــأنهم 

  .)١٠(.))فة هي الصاعقة ، ألنهم صعقوا عندهايمكن أن تكون الرج
ويقصــد الشــريف المرتضــى فــي كالمــه هــذا أنــه مــن الممكــن أن تتعــاور الكلمــات فــي القــرآن الكــريم ، فتســتعمل    

ن هـذه أالـرغم مـن أن الموضـوع واحـد ، والقصـة واحـدة ، و علـى ، كلمة في مكان منـه ، وتسـتعمل غيرهـا فـي مكـان آخـر 

                                                 
 .  ٢٧ – ٢٦/  ١: األمالي  :ينظر  )١(
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أنَّ المذكور قد يكون عاماً في موطن وخاصاً في موطن آخر ، وقد تكـون لـه (( قضاً في الكتاب الكريم لـ الحالة ال تُعدُّ تنا
فيذكر حالة في موطن ويذكر حالة في موطن آخر ، وقد يكون األمر عاماً فيذكر جزءاً منـه فـي مـوطن ويـذكر الجـزء حالتان 

وعلى هذا التفسير ال يكـون هنـاك تنـاقض فـي  .)١())المقاموهكذا وكل ذلك بحسب ما يقتضيه .اآلخر في الموطن اآلخر 
  .في هذه القصةومرة ثانية الصاعقة ، ومرة ثالثة الرجفة في الكالم حتى لو ذُِكَر مرة فيه الريح ، 

(( ألنـه كـالم اهللا و ؛ ي الكتاب الكـريم ـة غير موجودة فـأن التناقض ظاهر –كأخيه الرضي   –إذن يرى المرتضى   
  .والكالم الفصيح البد من أن يخلو من التناقض واالختالف والعيوب األخرى  )٢())أفصح الكالم الىتعكالم اهللا 
 

ى النقاد والبالغيون واللغويون في القرآن الكريم مثًال أعلى في الخطاب عموماً وفي فن القول بشكل خاص ، ير   
ال ينبغي أن يكون مختل الصياغة ، فضـًال الم مهما كانت منـزلته من الفصاحة والبالغة وهذا المثل الذي يصغر أمامه كل ك

عن أن آيات القرآن الكريم تقرر أحكاماً شرعّية وقوانين دينيـة ودنيويـة يلتـزم بهـا المكلـف ، فيكـون أّي خلـل فـي صـياغتها 
فنــي وأداء جمــالي مباينــاً لبشــر بأســلوب ا إلــىت والقــرآن الكــريم يوصــل هــذه اآليــا .خلــل فــي فهــم المــراد منهــا  إلــىمؤديــاً 

ــاء والتركيــب ، وإذا كــان  لــألداء النمطــي ، وأول مقومــات األســلوب الفنــي واألداء الجمــالي ، ســالمة الصــياغة وصــحة البن
ن األمر كذلك وهو ما اتفق عليه المهتمون بالشأن القرآني باختالف اتجاهاتهم فإن القرآن الكريم يكـون أبعـد مـا يكـون عـ

  .اختالل الصياغة في كل آية من آياته وفي كل موطن من مواطنه 
ه اخـتالل الصـياغة عـن القـرآن الكـريم التـي يثيرهـا مـن بَ وعلى ذلك جهد الشريفان الرضـي والمرتضـى فـي دفـع ُشـ  

  .ذوقه عن تلمس أسراره وأساليبه لمه به ، وقصر قلَّ ع
المنقـب الباحـث  عمـل م ، فهـو فـي قراءتـه لـه يعمـلالكـريدقيـق ومتعمـق للقـرآن  قـارىءأما الشريف الرضي فهـو   

العادة جرت بي في التالوة أن أتدبر غرائب القرآن وعجائبـه : (( هو عن نفسه فيقول  عن كل فريد وعجيب فيه كما يخبر
، ومـن   )٣())طريفـاً  علـى عجيبـه ، وأُثيـر منـه سـراً لطيفـاً ، واطلـع خبيـاً ، وأطَّلـع وخفاياه وغوامضه ، فال أزال أعثر فيه بغريبـه 

مـن كـل  ، معجـز ، خـالٍ عـالي الفصـاحة  ن البـد مــن أن يـؤمن أن القـرآن نـصللقـرآ –ي األقل ـف –كانت هذه نظرته الفنية 
  .عيب ومنها عيوب الصياغة 

ْم ُكفَّـاٌر فَـَلـن ِإنَّ الـَِّذيَن َكَفـُروْا َوَمـاُتوْا َوُهـ{:  تعـالىولذلك فهو يرّد على من يدعي أن خلًال ما أصـاب صـياغة قولـه   
َتـَدى بِـهِ يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّْلُء األرْ  بغيـر واو ، )) لـو افتـدى بـه : (( معتقـداً أن وجـه الكـالم أن يقـول )٤(}...ِض َذَهباً َولَـِو افـْ

فـار فلـن يقبـل كفروا وماتوا وهم ك  إّن الذين] ( العلماء[إّن معنى ذلك عندهم : (( ، فيقول )٥(إليهاألن الكالم غير مضطّر 
ولـو افتـدى :  تعـالىعلى وجه الصدقة والقربة مـا كـانوا مقيمـين علـى كفـرهم ، ثـم قـال ) األرض ذهباً  يقبل من أحدهم ملء

فلن يقبـل مـن أحـدهم : ( لما قال  تعالىمنه ، فكأنه ما قبل  هل من العذاب المعد –على عظم قدره  –بهذا المقدار أيضاً 
لـم يكـن النفـي عامـاً  ل سـبحانه لزيـادة البيـان ، ولـو لـم تـرد هـذه الـواوقبـول بـالنفي ثـم فّصـعـمَّ وجـوه ال) ملء األرض ذهبـاً 

                                                 
 .٩٧: فاضل صالح السامرائي . بالغة الكلمة في التعبير القرآني ، د )١(
 .٤/ ١: األمالي  )٢(
 .١٧٠: حقائق التأويل  )٣(
 .٩١: آل عمران  )٤(
 .١٦٥: حقائق التأويل : ينظر  )٥(
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، فـدخلت هـذه الـواو للفائـدة التـي لوجوه القبول ، وكان القبول كأنه مخصـوص بوجـه الفديـة ، دون غيرهـا مـن وجـوه القربـة
  .)١()) ذكرناها من التفصيل بعد الجملة

نهج مـنهج المبـرد فـي الحـروف المزيـدة فـي القـرآن كمـا يصـّرح هـو بـذلك فـي هـذا يـ شريف الرضي في كالمـهوال  
: وهـو ، إن ألبي العباس المبّرد مذهباً فـي جملـة الحـروف المزيـدة فـي القـرآن ، أنـا أذهـب إليـه وأتبـع نهجـه فيـه : (( قوله 

ى مطّرحاً ، وال خالياً مـن الفائـدة لقء من الحروف جاء في القرآن إال لمعنى مفيد ، وال يجوز أن يكون اعتقاد أنه ليس شي
  .)٢(...))صفراً 

، وعلى ذلك يكون في تعليله لوجود الواو في اآلية السابقة ألغراض تقتضـيها الصـياغة والمعنـى المـراد مـن اآليـة   
يضـطّره ضـيق  إال من ما ال يليق به من إيراد الزوائد المستغنى عنها ، والتي ال يستعين بمثلها(( قد نفى عن القرآن الكريم 

حروفـه علـى زيـادات المعـاني  تْ لَـمِ العبارة إليها أو يحمله فضل الِعّي عليها ، وذلك ُمزاح عن كالم اهللا سـبحانه ، فكلمـا حُ 
وعلــى هــذا األســاس اســتبعَد أن )٣())ق بــه مــن حملــه علــى نقصــان المعــاني ، مــع زيــادات األلفــاظ يــواألغــراض كــان ذلــك أل

  .)٤(من أضعف األوجه واألقوال) الواو(كريمة مقحمة فيها وعدَّ هذا الوجه في تفسير وجودها اآلية التكون هذه الواو في 
  .)٤(واألقوال

بصـياغتها ينبـه علـى أنهـا ليسـت يؤكد الشريف الرضي أن وجود هذه الـواو فـي اآليـة الكريمـة وال يخـّل وألجل أن   
اك موضــعين آخــرين جــاءا علــى هــذه نــاآليــة الوحيــدة فــي الكتــاب الكــريم التــي جــاءت علــى مثــل هــذه الصــياغة  بــل أّن ه

   :الصياغة هما 
نَـا ِإلَْيـِه لَتُـَنبِّئَــنـَُّهم بِـَأْمرِ {:  تعالىفي قوله : األول  ِهْم َهــَذا َوُهـْم َال فَـَلمَّا َذَهُبوْا ِبِه َوَأْجَمُعـوْا َأن َيْجَعلُـوُه ِفـي َغَيابَـِة اْلُجـبِّ َوَأْوَحيـْ

ــرد بعــد )٥(}َيْشــُعُروَن  ــة التــي فــي الزمــرخ)) فلمــا((فلــم ي ــة مثــل اآلي ــر لهــا وهــذه اآلي ، إال أن تلــك تــداول النــاس ســواء )٦(ب
  ...عنهم فترك ذكرها ، وتأويل هذه كتأويل تلك ال خالف بينهما  َخِفَيتْ االستشهاد في هذا الموضع بها ، وهذه 

نَـا{ : تعـالىفـي قولـه : الثاني  ـا َأْسـَلَما َوتـَلَّـُه ِلْلَجِبـيِن َونَاَديـْ ـَراِهيُم فَـَلمَّ فلـم يكـن بعـد قولـه  )٧(}...قَـْد َصـدَّْقَت الرُّْؤيَـاُه َأْن يَـا ِإبـْ
  .)٨(ما يجوز أن يكون خبراً لها ، فالمواضع الثالثة إذن متساوية)) فلما: (( تعالى

المفّصــل لمعنــى الــواو وفائــدتها فــي اآليــة تتالشــى شــبهة الخلــل فــي صــياغتها ، بــل أن وجــود وعنــد هــذا التوضــيح   
  .لواو في تركيب اآلية أفاد قيماً تعبيرية أخرى كما وّضح ذلك الشريف الرضيهذه ا

فيـه آيـات { : كيـف قـال سـبحانه :  همبعضـقـول  ومن شبه اختالل الصياغة التي تصدى إليها الشريف الرضي ،  
، وينبغـي أن يكـون ، ومقـام إبـراهيم بـدل مـن آيـات بينـات ، وهـذا واحـد وتلـك جمـع )٩(}مقـام ابـراهيم{: ثم قال } بينات 

                                                 
 .١٧٢: حقائق التأويل  )١(
 . ١٦٦- ١٦٥: حقائق التأويل )٢(
 .١٧٤- ١٧٣: فسه ن )٣(
 .١٦٥:نفسه : ينظر  )٤(
  .١٥:يوسف  )٥(
 .١٦٥: حقائق التأويل : ، ينظر ] ٧٣: الزمر [}َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَها َوفُِتَحْت َأبـَْوابـَُها { : يقصد الشريف الرضي ، قوله تعإلى  )٦(
 .١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣: الصافات  )٧(
 .١٧١- ١٧٠: ينظر حقائق التأويل  )٨(
 .٩٧: مران آل ع )٩(
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، وأن لـيس هنـاك أي خلـل فـي  همبعضـف الرضـي أن األمـر غيـر مـا توهمـه بـين الشـريوقـد  )١(!على حد المبـدل منـهالبدل 
  :صياغة هذه اآلية ، وذلك عن طريق إيراده جملة من الوجوه والتأويالت تؤكد صحة صياغتها ، وهذه الوجوه هي 

فجعـل البـدل علـى حـّد المبـدل ، فسـقط علـى قـراءة )) فيه آيـة بينـة مقـام إبـراهيم (( ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: األول 
  .من قرأ ذلك 

  .هي مقام إبراهيم : بأن يكون على إضمار )) مقام إبراهيم(( رفع : الثاني 
  .)٢(المعنى منها مقام إبراهيم: وقال قائلون : الثالث 
  ]الطويل[ :جمعوا معونة على معون ، ومنه قول الشاعر ة ، كما مجمع مقا))مقام إبراهيم: ((  تعالىأن قوله : الرابع 
 ، هِ تِمْ زِ لَ  ي ال ، إنَّ ال ، إنْ ِمزَ لْ اَ ،  نَ يْ َثبُ 

  

ى كَ    رَ عل ونِ ، أيُّ مَ  ينَ الواِش ةِ ث  )٣(ع
  

  .وإذا كان مقام إبراهيم في معنى الجمع على هذا القول سقط سؤال السائل  
عالمــات ظــاهرات ، وهــي المناســك والشــعائر التــي بــيَّن اهللا للنــاس مواضــعها ، : ي أ)) فيــه آيــات بينــات(معنــى : الخــامس 

، الحرم كله ، ال الموضع المخصوص من الصخرة التـي أثـر فيهـا قدمـه إن المراد بمقام إبراهيم : قال صاحب هذا القول و 
، ألن المصــدر بمعنــى ) مقــام: (قــال  مقامــات إبــراهيم ، إال أنــه: إذ كــان مقــام ابــراهيم عنــده فــي تأويــل الجمــع ، وتقــديره 

فكأنـه جعـل اآليـات البينـات  ...أسـماعهم : أي )٤(} ...َخَتَم الّلُه َعَلى قـُلُـوِبهْم َوَعَلـى َسـْمِعِهْم {:  تعالىالجمع ، كما قال 
ــراهيم  ــه إب ــه الســالم(مــا بّين ــأمر اهللا  )علي ، فكانــت متعبــداتهم مــن مناســكهم ومواضــع : المواضــع فــي تلــك  تعــالىللنــاس ب

  .)٥(كلها داخلة في مقام إبراهيم  المناسك
ينفي شبهة اختالل صياغة هذه اآلية ، وهو هنـا  اأن الشريف الرضي قد أورد خمسة أوجه ، كل وجه منهويُلحظ   
وجهاً على وجـه ، ولـم يضـعف وجهـاً مـن الوجـوه ، سـوى أنـه  الوجه الذي يطمئن إليه ، فلم يقـوللقارئ لينتقي  يترك الخيار

  .)٦())وهو من األقوال الغريبة: (( قال عن الوجه الرابع 
صياغتها ال تعّبر بشكل دقيق على معناهـا ومرادهـا ، قولـه في أنَّ  همومن اآليات القرآنية الكريمة التي توهم بعض  

َهْوَن َعنِ {:  تعالى َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ كمـا   –، ألن فحوى هذا الكـالم )٧(}اآلية...اْلُمنَكِر  ُكنُتْم َخيـْ
يدل على فعل ماٍض ، ووصف مـتقّض ، أي أن هـذا الثنـاء الجميـل والمـدح الجليـل مـن اهللا سـبحانه لهـذه  –كما يعتقدون 

،  }نـتم ك{:  تعـالىفمـا معنـى قولـه  اً األمة أما أن يكون منقطع بانقطاع سببه أو مستمر باستمرار موجبـه ؟ فـان كـان مسـتمر 
 تعـالىليـدل ) للنـاس أخرجـتأنتم خير أمة : ( وإنما كان وجه الكالم أن يقول ! وهو يدل على حال تغيرت وصفة انتقلت 

  .)٨(باٍق لم يزل ، والزم لم ينتقلعلى أن سبب المدح  بذلك

                                                 
 .١٧٩: حقائق التأويل : ينظر  )١(
على أنه بدل بعض من كل وبه يسقط السؤال ) مقام(هذا الجواب كسابقه ال يكون على نحو البدل االصطالحي ، ويحتمل أن يكون رفع  )٢(

منهم ، ولعّل : أي  }ِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبيًال َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـيْ {: السؤال ، والتقدير مقام إبراهيم منها كقوله تعالى في هذه اآلية 
 . ١٧٩هـ : هذا هو مراد هذا القائل ، حقائق التأويل 

  .٩٤: البيت في ديوان جميل بثينة  )٣(
 .٧: البقرة  )٤(
 .١٨١- ١٧٩: حقائق التأويل : ينظر  )٥(
 . ١٨٠: نفسه  )٦(
 . ١١٠: آل عمران  )٧(
 .٢١٦: ل ينظر حقائق التأوي )٨(
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ة وتركيبهــا ويتصــدى الشــريف الرضــي لهــذه الشــبهة بــإيراده مجموعــة مــن وجــوه التأويــل كلهــا تفيــد أن صــياغة اآليــ  
اللغوي ليس فيهما خلل أو نقص ، ليكشف فـي ذلـك عـن سـعة اطالعـه ، وغزيـر علمـه فـي قضـايا القـرآن الكـريم وأسـاليبه 

  : في التعبير ، وهذه الوجوه هي  وطرقه
خلقتم أو وجـدتم خيـر أمـة ، وذلـك كقولـه : قال  تعالىفكأنه هنا معنى الحدوث والوجود  }كنتم{أن يكون معنى : األول 
   ...ن وجد أو وقع أو حدث ذو عسرة فإ: أي  )١(}...َمْيَسَرٍة  إلىَوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة  {:  تعالى

  . أي كنتم عند اهللا في اللوح المحفوظ على هذه الصفة لتقدم علم اهللا فيكم بذلك  }كنتم خير أمة   {معنى : الثاني 
أوكــد بأفعــالكم ، ليكــون وحققــوه فــي الكتــب المتقدمــة ، فــال تخــالفوا ذلــك  كنــتم علــى هــذه الصــفة:  تعــالىأراد : الثالــث 

دات ، فـتم العـخلأكم فـإن خـالفتم تلـك الصـفات و صـفاتلحجتكم على أعدائكم من أهل الكتاب الذين وجدوا في كتـبهم 
  . مغمزاً  ناً والغامزوجد الطاعن مطع

  . مركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر أمة بأخير  صرتم: معناه  }كنتم خير أمة أخرجت للناس   { هقول: الرابع 
،  )٢(}َوَأمَّا الـَِّذيَن ابـَْيضَّـْت ُوُجـوُهُهْم َفِفـي رَْحَمـِة اللّـِه ُهـْم ِفيَهـا َخالِـُدوَن {:  تعالىأن يقدر هذا القول تابعاً لقوله : الخامس 

خيـر أمـة اخرجـت للنـاس فـي دنيـاكم كنتم   – رحمة والخلود في الجنةال إلىعند مصيرهم  –ويقال لهم : قال  تعالىفكأنه 
 ...  

لما كان يسمع به من الخير الكائن في هذه األمة على سبيل البشارة بـذلك  }كنتم خير أمة {:  تعالىإنما قال : السادس 
  .مة قبل كون األ

أن حـال القـوم  إلـىب أي أنّـه ذهـ. هكذا واهللا كانوا مـرة : أنّه كان يقول : )هـ١١٠ت(روي عن الحسن البصري : السابع 
   .تغّيرت في المستقبل

 َواذُْكـُروْا ِإْذ أَنـُتْم َقِليـٌل مُّْسَتْضـَعُفوَن ِفـي اَألْرضِ { :  تعـالىوذلـك كقولـه . معنى ذلك أنتم خير أمة أخرجـت للنـاس : الثامن 
  . ، فالمعنيان واحد  )٤(}...َواذُْكُروْا ِإْذ ُكنُتْم َقِليًال َفَكثـَّرَُكمْ {: ، وقال سبحانه في موضع آخر  )٣(}...

وقـد نازعـه فـي  –ذلـك كنـتم مـذ كنـتم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس ، فيجـري ذلـك مجـرى قـول الرجـل للرجـل معنـى : التاسع 
لـوا خيـر الـم تز : فكـذلك معنـى اآليـة . مـا كنـت مـذ كنـت إال نبيهـاً ورئيسـاً :  -قرب العهـد برئاسـته  إلىتقدم نباهته وأشار 
مـذ كنـتم ال أن هنـاك ف الجميـل ، والمـدح الشـريف صـخير أمة ، فكان المعنى أنكم معروفون بهـذا الو أمة وكنتم مذ كنتم 

  . )٥(، وال صفة تغيرتحاًال انتقلت 
وجــوه هــي ، ف ثالثــة الــرغم مــن أنـه ضــعَّ علــى وهـذه الوجــوه التــي أوردهــا الرضـي أفــادت نفــي شــبهة اخــتالل صـياغة اآليــة ، 

  . )٦(الرابع ، والخامس ، والسابع
ــَن النَِّســاء َمثْـَنــى { :  تعــالىأمــا مــن ســأل عــن قولــه    ــا َطــاَب َلُكــم مِّ ــانِكُحوْا َم ــاَمى َف ــُتْم َأالَّ تـُْقِســُطوْا ِفــي اْلَيَت َوِإْن ِخْف

وصل خوفهم من الجـور فـي أمـر اليتـامى بـأمره إيـاهم  تعالىليس آخر الكالم طبقاً ألوله ، ألنه : ، فقال  )٧(} َوُثَالَث َورُبَاعَ 
                                                 

 .  ٢٨٠: البقرة   )١(
 .  ١٠٧: آل عمران   )٢(
 .  ٢٦: األنفال   )٣(
 .  ٨٦: األعراف   )٤(
  .  ٢٢٢ – ٢١٦: حقائق التأويل : ينظر   )٥(
  .  ٢٢٠ – ٢١٩،  ٢١٨: نفسه : ينظر   )٦(
 .  ٣: النساء   )٧(
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فـإن . )١(فـي الظـاهر أن يكـون الكـالم اآلخـر جوابـاً لكـالم األولأن ينكحوا هذا العدد المخصوص من النساء ، فال يسـوغ 
إن هذا الكالم بحمد اهللا متسـق النظـام ، سـديد االنتظـام ولـيس علـى مـا ظـن السـائل مـن : (( بقوله  هالشريف الرضي يجيب

  حة ـ، ثم يورد الشريف الرضي عدة تأويالت يبين من خاللها ص )٢())خره مباينة صدره لعجزه ، وانفراج ما بين أوله وآ
المــراد : منهــا ، طلبــاً لالختصــار وهــو  اً واحــد –فــي هــذا المقــام  –نختــار  .)٣(صــياغة اآليــة ومناســبتها وللمعنــى المــراد منهــا

ــَفَهاء { :  تعــالىال اهللا كمــا قــ،  المعنــى فــي اآليــة بلفظــين مختلفــين ذكــر تعــالىباليتــامى ههنــا النســاء ، إال أنــه  َوَال تـُْؤتُــوْا السُّ
فــإن : الضـربان بالسـفه وصــفن بـاليتم ، فكـان تقـدير الكـالم النسـاء والصـبيان فكمــا وصـف هـذان : يعنـي  )٤(}... َأْمـَواَلُكمُ 

سـم كـان اال  ذإلفصـل البيـان ، ) مـن النسـاء: ( تعـالىوإنما قال . فانكحوا ما طاب لكم منهن خفتم اال تقسطوا في النساء 
ربمـا ألـبس علـى السـامع ، فكـرره بمـا ال يلـبس ؛ وحسـن ذلـك الخـتالف اللفظتـين  –أعني اليتـامى  –األول الواقع عليهن 

َلـى { : فـي هـذه السـورة  تعـالىوإن كان المعنى واحـدًا ؛ ومـن الشـاهد علـى أن اليتـامى عبـارة عـن النسـاء ههنـا قولـه  َوَمـا يـُتـْ
مـن بعـد  تعـالىال ـثـم قـ )٥(} ِفي يـَتَـاَمى النَِّسـاء الَّالتِـي َال تـُْؤتُـونـَُهنَّ َمـا ُكتِـَب َلُهـنَّ َوتـَْرَغبُـوَن َأن تَنِكُحـوُهنَّ َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب 

، ألن أصـل اليتـيم  نالنسـاء أيضـاً ؛ وإنمـا سـمي النسـاء يتـامى لضـعفه إلـىعائـد  ، فكأنّـه )٦(}َوَأن تـَُقوُموْا ِلْلَيتَـاَمى بِاْلِقْسـطِ {
  ] الطويل[: وأنشد األصمعي لبعض العرب .. .ف يالضع

 ةٍ امَ َس آِل نْ ِم ِض يْ ى البِامَ َتاليَ  بُّ أِح
  

 اَكارِ وَ ى الفَ امَ َتنھّن اليَ ض ِمُغبْ وأَ  
  

  
  . )٧(أحب النساء البيض من آل سامة: أراد ...
، اهــا وال فــي معناهــا وظــاهر تركيبهــاتهة اآليــة ومنـؤكد أن لــيس هنــاك اخــتالف بــين بدايـــنتيجــة تــ إلــىينتهــي الشــريف الرضــي ل

ممن ضـعفت معـرفتهم بلغـة القـرآن وأسـاليبه ،  هموهذا يعني أن صياغة اآلية كانت صحيحة وسليمة ال على ما توهمه بعض
إال (( مل آياتـه حسلوب القرآن الكريم ، الذي ال تُ أوبذلك يوضح الشريف الرضي أن عيوب الصياغة بعيدة كل البعد عن 

  .  )٨())الفصحى والطريقة المثلى  على اللغة
، ب وصياغة بعض آيات الكتاب الكـريمسلو أن بعنيويتصدى الشريف المرتضى للشبهات التي يوردها بعض الطا  

فأمـا مـا طعـن : (( قـال الشـريف المرتضـى فيهـا  إذ )٩(} ِإالَّ َمن رَِّحـَم رَبـَُّك َولِـَذِلَك َخَلَقُهـمْ { :  تعالىومن هذه اآليات قوله 
ــ طــل ، ألن تأنيــث الرحمــة غيــر ه الســائل ، وتعلــق بــه مــن تــذكير الكنايــة ، وأن الكنايــة عــن الرحمــة ال تكــون إال مؤنثــة فباب

ســرني  : ، كمــا قــالوا  نعــامواإل، وإذا ُكنــي عنهــا بلفــظ التــذكير كانــت الكنايــة علــى المعنــى ، ألن معناهــا هــو الفضــل حقيقــي

                                                 
 .  ٢٩١: حقائق التأويل : ينظر   )١(
 .  ٢٩١: نفسه  )٢(
 .  ٣٠٣ – ٢٩١: حقائق التأويل: ينظر   )٣(
 .  ٥: النساء   )٤(
  .١٢٧: النساء  )٥(
 .  ١٢٧: النساء   )٦(
 .  ٣٠٣ – ٣٠٢: حقائق التأويل   )٧(
 .  ٢١٨: نفسه   )٨(
 .  ١١٩: هود   )٩(
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هـذا فضـل : هـذه ، وإنمـا أراد : ولـم يقـل  )١(} َهَذا رَْحَمٌة مِّن رَّبـِّي{ :  تعالى سرني كالمك ، وقال اهللا: ، يريدون كلمتك 
  ]الطويل[ : من ربي ، وقالت الخنساء 

ُةَي كَ لِذَ وَ  زيَّ ُد الرَّ  ِمياْعلَ َفا ِھْن
  

ْرٍب ِح رانُ ْينِ وَ     اقُوُدَھبَّ وَ يَن ُشَح
  

بـين . )٢(.))الفعـل ، وهـو مـذكر  إلـىيرجـع ي ؛ ألن تأنيث المصـادر نجبالثوب يُع ةُ قصار : والعرب تقول ... الرُّْزء : رادت أ
  ي اآلية الكريمة ال يخل بصياغتها ، ألن هذا األسلوب له أصل في شعر العرب وال ـتذكير الكناية ف نّ أالشريف المرتضى 

على َمطْـَرح كـالم (( إنما جاء  في لغة العرب وكالمهم ، والقرآن الكريم –أيضاً  –ن له أصل أ، و  )٣(سيما المتقدمين منهم
ن عني، وأساليبهم في فن القول ، وعلى هذا األساس ال يوجـد أي خلـل فـي صـياغة اآليـة كمـا تـوهم الطـا )٤())كالم العرب 
  . في صياغتها 

 يخلـوال  –في نظر السـائل  –وهذا كالم  )٥(}اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن {:  تعالىأما من سأل عن الوجه في قوله   
 تعــالىأو أمــراً ، فــان كــان الكــالم خبــراً فــأي فائــدة فــي أن يحمــد هــو لنفســه  تعــالىيكــون خبــراً وتحميــداً منــه  أنمــن  يخلــو

ا السؤال ليبـدد الشـك فـي أنـه يجيبه عن هذفإن الشريف المرتضى .  )٦(لنفسه ويشكرها ، وإن كان أمرًا فليس بلفظ األمر
، وروي أن )) الحمـد هللا: ((قيل في ذلك أنه أمر ، وأن المعنى فيه قولـوا  قد: ما أصاب صياغة هذه اآلية فيقول  أنه خللَ 

الحمـد هللا : ((رة ، قـال لـه قـل يـا محمـد وأمـر أمتـك بـأن يقولـوا اهللا عليه وآله بهذه السـو جبرائيل لما نزل على النبي صلى 
،  َوالَمالَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعلَـْيِهم مِّـن ُكـلِّ بَـابٍ {:  تعالىوفي القرآن واللغة أمثاله كثيرة ، قال . ، وحذف القول )) رب العالمين

 )٨(}اللَّـِه زُْلَفـى إلـىَوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َما نـَْعبُـُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرِّبُونَـا {:  تعالى، وقال اهللا  )٧(}َسَالٌم َعَلْيُكم ِبَما َصبَـْرُتمْ 
   .أنهم قالوا كذلك : ، والمعنى  )٨(}زُْلَفى

فبـــين الشـــريف المرتضـــى أن لـــيس هنـــاك خلـــل فـــي صـــياغة اآليـــة حتـــى لـــو حمـــل معنـــى اآليـــة علـــى األمـــر ، ألن فـــي اآليـــة 
قولوا ، وهو فعل أمر ، واستشهد الشـريف المرتضـى : تقديره  –والحذف أسلوب شائع في القرآن وغيره  –)) محذوف((

 حلوب الذي تضمنته اآلية مدار البحث ، والتي لم يقد على صحة صياغة هذه اآلية بآيات أخرى اشتملت على نفس األس
  . أحد في صياغتها

حتى لو لم تحمل اآلية علـى محـذوف مقـدر ويكـون  نعقبيد أن الشريف الرضي ال يعدم أن يكون هناك جواب م  
، وأنه يسـتحق أن الحمد كله له  ]اهللا سبحانه  [أن يخبرنا (( فيكون الغرض في ذلك الكالم مستقًال بنفسه ال حذف فيه 

ليه وواصلة مـن جهتـه إلينا من قبل العباد ، فهي مضافة إأال ترى أن كل نعمة وصلت . ة ينالها الحمد والشكر ـله بكل نعم
وغيـر الت النعمة كالحيـاة والشـهوة وضـروب اآلجعلنا على الصفات التي لو لم يجعلنا عليها لما انتفعنا بتلك  تعالىألنه  ؛

                                                 
 .  ٩٨: الكهف   )١(
 ..  ٤٢: ، البيت في ديوانها  ٧٢ – ٧١/  ١: األمالي   )٢(
 .  ٧٢ – ٧١/  ١:  األمالي: ينظر   )٣(
 .  ٤٦: المجازات النبوية : ، وينظر  ٣٢٣: تلخيص البيان   )٤(
 .  ١: الفاتحة   )٥(
 .  ٢٨٩/  ٣) : تفسير اآليات المتشابهة من القرآن ( ينظر ك رسائل الشريف المرتضى   )٦(
 .  ٢٤ – ٢٣: الرعد   )٧(
 .  ٣: الزمر   )٨(
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وننتفـع بهـا علـى مـا هـي عليـه مـن الطعـوم والصـفات لمـا كانـت ا أيضـاً تلـك األجسـام التـي نتناولهـا ولو لـم يجعـل لنـ. ذلك 
  .  )١())عم كلها إليه والحمد كله يستحقه ن المرجع بالنإ :نعمة ، فقال 

يعطـي صـورة أكبـر مـن المبالغـة فـي عـود  –علـى هـذا الجـواب  –مـن محـذوف مقـدر  آليـة الكريمـةاخلو ف، إذن   
أي أن . لمبالغة لو جاءت هذه اآليـة بصـياغة أخـرى ا، وقد ال تتوافر مثل هذه الصورة في لشكر هللا كما يستحقه الحمد وا

هناك دواعي مضمونية حدت بصياغة اآلية أن تكون بهذا الشكل لينسجم مضمون اآليـة مـع شـكلها ، فتظهـر العبـارة قويـة 
  . مؤثرة في السامع ، وتدل على المراد بقوة 

 تعــالىمــا الوجــه فــي قولــه : ، والــذي يقــول  همبعضــليــه مــن إشــريف المرتضــى عــن الســؤال الــذي وجــه ويجيــب ال  
  )٣(ولى في االختصاص ؟أالحمد لي ، وهو أخصر واقرب و : ، ولم يقل  )٢(}اْلَحْمُد لّلِه {

فيكـــون والتعظـــيم والجاللـــة والنباهـــة ، للخطـــاب مواقـــف يتفـــق فـــي المعنـــى ، ويختلـــف فـــي الفخامـــة : (( فيقـــول   
بـين خطـاب الوالـد ((ألن العـرب تفـرق فـي كالمهـا ؛  )٤( ))ما اقتضـى التفخـيم أولـى ، وان كـان المعنـى واحـداً  إلىالعدول 

حـق ، ويكـون يجب أن تطيـع أبـاك ، فألبيـك عليـك ال: بنه ن خطاب النظيرين ، فيقول الوالد البي، ويألبنه والرئيس لرعيته 
الخليفـة فـي الكتـب ويكتـب . نـي وال تعصـيني عمه عليه ، من أن يقول له يجب أن تطيهذا أولى في خطابه الدال على تقد

بمثل هذا الخطاب وكل ذلك يقتضـي جاللـة  هالنافذة عنه أمير المؤمنين يقول كذا وكذا وما يرتكب كذا وكذا ، وربما شافه
ل الذي ذكروه أولى ، ومـا اختـاره اهللا فـي  وإذا كان األمر على ما ذكرناه ، فالعدول عن القو . هذه السورة وفخامة موضعها 

  . )٥(. ))كتابه هو الواجب 
الحظ كيف يبين الشريف المرتضى بالغة التعبير القرآني في هذه اآلية ، ويبين صـحة تركيبهـا وقـوة صـياغتها ، يُ ف  

فـي هـذا المقـام  –عنـى اآليـة إذ أن ذكر اسم اهللا بدل الضمير الدال عليه أعطى اآلية قيمة تعبيرية أكثر ، ألن التعبير عـن م
. الضــمير  المعوالــذي يــدل علــى التفخــيم أفضــل مــن التعبيــر عــن معناهــا عــن طريــق االختصــار باســت )اهللا(بإظهــار اســم  –

  . الحمد لي : ولم يقل )) الحمد هللا(( تعالىولذلك قال 
يــتهم القــرآن الكــريم  ي والمرتضــى قــد وقفــا بالمرصــاد لكــل مــن يحــاول أنـبق أن الشــريفين الرضــســويظهــر ممــا   

أســلوبياً ، مســتعينين فــي ذلــك بثقافــة قرآنيــة واســعة ، ومعرفــة  ممضــمونياً أ كــان  التنــاقض المزعــومذلــك أ بالتنــاقض ، ســواءً 
  . واسعة في أساليب وطرق العرب في الكالم 

                                                 
 .٢٩١ – ٢٩٠/  ٣: نفسه  )١(
 .  ١:  الفاتحة  )٢(
 .  ٢٩١/  ٣) : تفسير اآليات المتشابهة من القرآن : ( رسائل الشريف المرتضى : ينظر   )٣(
 . ٢٩١/  ٣: رسائل الشريف المرتضى )٤(
 .  ٢٩١/  ٣: نفسه   )٥(
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  املبحث الثاني
  إعجاز القرآن

يتعلّـق  إلنسان كونها تبحث في موضـوٍع مهـمإّن البحث في اإلعجاز والمعجزات من أهم المباحث التي شغلت ا  
طرٍق بين نظام ديني ودنيوي كامـل ، ونظـام آخـر مثلـه ، يكـون اإلنسـان مخيـراً ألن المعجزة تمثل مفترق  ؛بمصير اإلنسان 

  .مجال الختياٍر ثالث  باالنتظام في أحدهما وال
التــي تثبــت وتــدّلل علــى رســاالت األنبيــاء ونبــّواتهم ، مــع  –إْن صــّح التعبيــر  –والمعجــزة هــي الطريقــة التقليديــة   

  .بين معجزة وأخرى بحسب المجتمع والمكان الذي يبعث فيه النبي  –طبعاً  –االختالف 
أي أن القـرآن الكـريم في دعـواه ، سالحه م الخالدة ، و الكريم هو معجزة النبي صلى اهللا عليه وآله وسل والقرآن  

وأنّــه  –عــز وجــل  –هـو الــذي أثبــت ودلّـل علــى أّن النبــي صـلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم صــادق فــي دعـواه ، وأنّــه متصــل بـاهللا 
طاعته فيما يـأتي الطريق الصواب ، وأّن على الناس  إلىي هداية اإلنسان ـم بالوحي ، وأنّه مرسل لغايات سامية تتمثل فمكلَّ 
  .به 

بعد أن أثبت القرآن الكريم نبّوة النبي ، وانتصر النبي في دعـواه ، وانطـوت صـفحة التحـدي والحجـاج ، وسـّلم و   
ذا الكتاب الـذي غيّـر أنظمـتهم ـي هـأكثر الناس بأن اإلسالم هو دين اهللا جاء به رسوله الكريم ، أخذ المسلمون بالبحث ف

ــة اإلعجــاز ،  ين اإلعجــاز القرآنــ،وجــاء بمنهــاج جديــد ، فكــا مــن أهــم الجوانــب التــي تناولهــا البحــث ، فتكلمــوا فــي ماهّي
 ، أي اً أدبيـ – اً االته عقائـديـن حــي كثيـر مــة هـذا البحـث فــوكانت سم. ه ووجوهه ، ومذاهبه ، ونظرياته ، وغير ذلك مومها

وانـدفع العلمـاء يبحثـون عـن فنـون .من ذلك خيٌر للنقد  امتزجت العقيدة بالرغبة األدبية في استطالع بيان القرآن،فكان ((
  .)١( ))القول في الشعر والنثر أثناء بحثهم ودراستهم لها في القرآن 

فــإّن كثيــراً مــن  )٢())أكبــر ممــا يــنهض لــه واحــد أو جماعــة فــي زمــن مــا ((  يالــرغم مــن أّن اإلعجــاز القرآنــعلــى و   
محاولين إسـقاط رؤيـتهم عليـه ، وتبيـان وجهـة نظـرهم فيـه ،  هي تصّدوا للبحث فيوالباحثين في الشأن القرآنوالنقاد العلماء 

ومن هؤالء الرضّي والمرتضى ، فاألول قد يكون من الصعب تحديد مذهبه في اإلعجاز القرآني على وجه الدقة والتحديـد 
جـازات القـرآن الكـريم ، أو تأويلـه أثنـاء تقّصـيه لم فـي في ضوء ما وصلنا من نتاجه الفكري ، وإنّما نلمح ذلك فـي إشـاراته

(( والســيما فــي كتابــه أمــا الثــاني فنــرى مذهبــه واضــحاً وجليــاً فــي إعجــاز القــرآن بعــدٍد مــن مؤلفاتــه . لآليــات المتشــابه فيــه 
  )).الموضح عن جهة إعجاز القرآن 

اق ال يمثـل مشـكلة فـي ويبدو أّن الشريفين الرضي والمرتضى يفترقان في جهة إعجاز القرآن ، إال أن هـذا االفتـر   
نتيجـة للبحـث الموسـع والمكثـف فـي  –التحام خطابهما النقـدي إذا مـا عرفنـا أنّـه قـد حصـل نـوع مـن االطمئنـان واالقتنـاع 

  .)٣()) أّن القرآن معجز من جميع نواحيه وكّل جهاته وال يختص إعجازه بجهة دون أخرى (( في  –مسألة اإلعجاز 
لهـم القـدرة فـي التصـدي الـذين  وحـدهمم ـن العلمـاء هــضى أنَّ هناك نوعاً خاصـاً مـكد الشريفان الرضي والمرتؤ وي  

ويمّثل الشريف الرضي لذلك بالجـاحظ . للبحث في قضايا القرآن وإعجازه ، وال يتسنى ذلك البحث لكل من يريد ذلك 

                                                 
 .١٠٨: القرآن في تطور النقد العربي  أثر )١(
 . ٧: لمسات بيانية من التنـزيل  )٢(
 .١٤٢: اإلعجاز بين النظرية والتطبيق ، السيد كمال الحيدري  )٣(
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ال يـراه كـذلك فـي البحـث القرآنـي ، ، فإنّـه  )١(بالناقـد البصـير –بعـض القضـايا األدبيـة  -مـن أنّـه يصـفه فـي الـرغم علـى ، ف
 )٢(}... ُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّثْـَنى َوثُـَالَث َورُبَـاَع  ... {:  تعالىويتضح ذلك فيما حكاه عن المبرد من أّن الجاحظ ُسِئَل عن قوله 

واحــــد فــــي الوســــط ، فضــــحك منــــه وعلــــم أنّــــه ال علــــم لــــه بهــــذا : كيــــف تكــــون األجنحــــة ثــــالث ، فقــــال : ، فقيــــل لــــه 
ولعمري إن الجاحظ ال يشق غبار محمد بن يزيد في علـوم : (( ويعلق الشريف الرضي على هذه الحكاية بقوله .)٣(جنسال

وهــذه الملكــات والمواهــب الخاصــة التــي يجــب توفرهــا فــي الباحــث . )٤(!))القــرآن والتفــنن فيــه واســتنباط غــوامض معانيــه 
الناسـخ  –عـز وجـل  –رحمكـم اهللا أنـه مـن لـم يعـرف مـن كتـاب اهللا  واعلمـوا: (( ها الشريف المرتضـى بقولـه القرآني يؤكدّ 
، وأسـباب التنــزيل ، ، والخاص من العام ، والمحكم من المتشابه ، والرّخص مـن العـزائم ، والمكـي مـن المـدني والمنسوخ

التــأخير ، والمبــين والمــبهم مــن القــرآن فــي ألفاظــه المتقطعــة والمؤلفــة ، ومــا فــيهم مــن علــم القضــاء والقــدر ، والتقــديم و 
والعميق ، والظاهر والباطن ، واالبتداء من االنتهاء ، والسؤال والجواب ، والقطع والوصـل ، والمسـتثنى منـه والجـار فيـه ، 
ــه  والصــفة لمــا قبــل مــا يــدل علــى مــا بعد،والمؤكــد منــه والمفّصــل،وعزائمه ورخصه،ومواضــع فرائضــه وأحكامــه،ومعنى حالل

بـالقرآن وال لحدون،والموصول من األلفاظ والمحمول على ما قبلـه وعلـى مـا بعـده،فليس بعـالم وحرامه الذي هلك فيه الم
  .)٥(...))هو من أهله

  ب الشريف الرضي يف إعجاز القرآن مذه: أوالً 
اهــتم الشــريف الرضــي بأســاليب البيــان وفنــون البالغــة والــنظم فــي القــرآن الكــريم ، وكــان مــن ثمــار هــذا االهتمــام   
وتلخـيص البيـان مـا هـو  –ذلـك فيمـا سـبق  إلىكما أشرنا   –) )تلخيص البيان((كتاب بياني مستقل ، هو كتاب   تأليف أّول

لمجازات القرآن واستعاراته وكشف لطيـف دقيـق لوجـوه البيـان فـي كتـاب اهللا الكـريم ، ولـذا قـلَّ أن تجـد فيـه تفسير (( إال 
أو اشـتغاًال بمبحـث عقلـي فلسـفي ، ألنـه ... لفقـه ، إال مـا جـاء عارضـاً أحكـام ا إلىاهتماماً بالقصص واألخبار ، أو التفاتاً 

فقـد كانــت أســاليب البيـان وفنــون البالغــة أداة . )٦())قصـد منــه أن يكـون كتابــه تفســيراً لإلعجـاز البيــاني فــي القـرآن ال غيــر 
معرفـــة ســـّر البيـــان وروعـــة الوقـــوف علـــى إعجـــاز القـــرآن الكـــريم و  إلـــىألنهـــا تفضـــي (( هامـــة مـــن أدواتـــه فـــي تلـــك المهمـــة 

َنا ِكتَـاٌب يَنِطـُق {:  تعـالىويؤكـد الشـريف الرضـي اإلعجـاز البيـاني فـي القـرآن الكـريم فـي كالمـه عـن قولـه . )٧())الكالم َولَـَديـْ
برهـان ، فوصـف سـبحانه القـرآن بـالنطق مبالغـة فـي وصـفه بإظهـار البيـان ، وإعـالن ال: (( فقال )٨(}بِاْلَحقِّ َوُهْم َال يُْظَلُموَن 

  .)٩())ضميره والكشف عن مستوره وتشبيهاً باللسان الناطق في اإلبانة عن 
مس منه الذي خّصصه المؤلـف لسـورة انا إال الجزء الخإلي ، فهو كتاب كبير لم يصل))حقائق التأويل((وأما كتابه   

:  تعـالىة مـن آيـات التحـدي كقولـه آل عمران ، وأجزاء من سورة النساء ، وهـذا الجـزء الـذي بـين أيـدينا ال يتضـمن أّي آيـ

                                                 
 .١٧٥/ ٢: شرح نهج البالغة : ينظر  )١(
 .١: فاطر )٢(
 .٣٠٨: حقائق التأويل : ينظر  )٣(
 .٣٠٨: نفسه  )٤(
 .٤٨: خة اآليات الناسخة والمنسو  )٥(
 .٦١): مقدمة(تلخيص البيان  )٦(
 .١٦٧: الشريف الرضي ناقدًا  )٧(
 .٦٢: المؤمنون  )٨(
 . ٣٠٥) : ٢٩: الجاثية )) (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق : (( وينظر أيضاً كالمه في قوله تعالى .  ٢٤٢: تلخيص البيان  )٩(
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، وقولـه )١(}وِن الّلِه ِإْن ُكْنُتْم َصـاِدِقيَن َوِإن ُكنُتْم ِفي رَْيٍب مِّمَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّن دُ {
تَــَراُه قُـْل فَـْأُتوْا {:  تعالى :  تعـالى، وقولـه )٢(}ِبُسـورٍَة مِّْثِلـِه َواْدُعـوْا َمـِن اْسـَتَطْعُتم مِّـن ُدوِن اللّـِه ِإن ُكنـُتْم َصـاِدِقيَن َأْم يـَُقوُلوَن افـْ

تَـــَراُه قُــْل فَــْأُتوْا ِبَعْشــِر ُســَوٍر مِّْثِلــِه ُمْفتَـَريَــاٍت َواْدُعــوْا َمــِن اْســَتَطْعُتم مِّــن ُدوِن الّلــ{ ، وقولــه  )٣(}ِقيَن ِه ِإن ُكنــُتْم َصــادِ َأْم يـَُقولُــوَن افـْ
َن بـَْعُضــُهْم لِــبَـْعٍض َظِهيــراً قُــل لَّــِئِن اْجَتَمَعــِت اِإلنــُس َواْلِجــنُّ َعَلــى َأن يَــْأُتوْا ِبِمْثــِل َهـــَذا اْلُقــْرآِن َال يَــْأُتوَن ِبِمْثِلــِه َولَــْو َكــا{:  تعــالى

  . قرآن استيضاح مذهبه في إعجاز ال إلىيها كالم الرضي ف، والتي يمكن أن يؤدي  )٤(}
بـأن الشـريف الرضـي  تشـي بيد أّن القراءة الدقيقة لتراث الشريف الرضي يمكن أن تظهر لنا بعض الجوانـب التـي 

التيـار السـائد فـي إعجـاز القـرآن فـي ذلـك  –فـي مذهبـه هـذا  –كان يرى أن إعجاز القرآن كان في نظمه وتأليفه ، ليساير 
ألنّــه يحقــق اإلعجــاز فــي كــل الســور واآليــات ، بينمــا مظــاهر  ؛وانتشــاراً  ويبــدو أن هــذا االتجــاه قــد لقــي رواجــاً (( الوقــت 

  .)٥())اإلعجاز األخرى ال تتحقق في كل القرآن الكريم
ت القــرآن ، وتفســيره اآليــات المتشــابهة يكشــف الشــريف الرضــي عــن زاففــي أثنــاء تقصــيه وعرضــه وشــرحه لمجــا  

اآلخــر ، وعالقــة أول الكــالم بــآخره ، والحســن  هابعضــعضــها مــع تالحــم األلفــاظ ب إلــىبعــض مزايــا نظــم القــرآن ، فيشــير 
مواضــع الكلمــات فــي العبــارة والســياق الــذي  أثــروالبراعــة والدقــة فــي اســتعمال األلفــاظ لتــؤدي المعنــى بأفضــل صــورة ، و 

يَـا أَيـَُّهـا {:  لىتعـافمن لفتاته القيمة نحو النظم القرآنـي ، قولـه فـي قولـه . جاءت فيه في جعل الكالم أكثر فصاحة وبالغة 
قاً لَِّما َمَعُكم مِّن قَـْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوهاً  مـن قبـل أن نهلـك : والمعنى : ((  )٦(}...الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب آِمُنوْا ِبَما نـَزَّْلَنا ُمَصدِّ

نه أشبه بـذكر الوجـوه مـن لفـظ أل ؛بلفظ الطمس كناية عن اإلهالك  تعالىهم ، وإنما جاء نرؤساءكم ومتقدمي دينكم أو نلع
  .)٧())وهذا من اإلغراق في منازع الفصاحة ، واإلحكام لمعاقد البالغة. اإلهالك

ــالََلَة بِاْلُهــَدى َفَمــا {:  تعــالىفــي كالمــه عــن قولــه  –أيضــاً  –ومثــل هــذه اللفتــات نراهــا    ـــِئَك الَّــِذيَن اْشــتَـُرُوْا الضَّ ُأْوَل
، والكفـر باإليمـان ، فخسـرْت  أنهـم اسـتبدلوا الغـي بالرشـادِ : والمعنـى : (( ، فقـال )٨( }انُوْا ُمْهَتِديَن رَِبَحت تَِّجارَتـُُهْم َوَما كَ 

ـتُ قَ صفْ  َرى تأليفـاً هم ، ولم تربح تجارتهم ، وإنما أطلق سبحانه على أعمالهم اسم التجارة لما جاء في أول الكالم بلفـظ الشِّ
  .)٩())ملجواهر النظام ، ومالحمة بين أعضاء الكال

َوِقيَل يَا َأْرُض ابـَْلِعي َماءِك َويَـا َسـَماء َأْقِلِعـي {:تعالىومن إشاراته القيمة في نظم القرآن ما جاء في كالمه عن قوله   
ــُر  يــا أرض : أبلــغ مــن قولــه .  }يــا أرض ابلعــي مــاءك {: ن قولــه ســبحانه إ: (( ... ، فقــال )١٠(}َوِغــيَض اْلَمــاء َوُقِضــَي اَألْم

بَلــْع هــذا الطعــام، أبلــُغ مــن أ:علــى إذهــاب المــاء بســرعة ، أال تــرى أن قولــك لغيــرك ائــك ، ألن فــي االبــتالع دلــيالً اذهبــي بم
ويــا ســماء  {: جوفــه بســرعة ؟ وكــذلك الكــالم فــي قولــه ســبحانه  إلــىكــل هــذا الطعــام ، إذا أردت منــه إيصــاله : قولــك لــه 

                                                 
 .٢٣: البقرة  )١(
 .٣٨: يونس  )٢(
 . ١٣: هود  )٣(
 .٨٨: اإلسراء   )٤(
 .٢٥: محمد تحريشي . النقد واإلعجاز ، د )٥(
 .٤٧: النساء  )٦(
 .٣٥٥: حقائق التأويل  )٧(
 .١٦: البقرة  )٨(
 .١١٤: تلخيص البيان  )٩(
 . ٤٤: هود  )١٠(
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ء ؛ ألن فـي اإلقـالع معنـى اإلسـراع بإزالـة السـحاب ، كمـا قلنـا فـي ألن لفظ اإلقالع ههنا أبلغ مـن لفـظ اإلجـال ؛ }اقلعي 
ما في المزاوجـة بـين اللفظـين مـن  إلى عية األمور من غير وقفة وال لبثة ، وهذاااالبتالع ، وذلك أدلُّ على نفاذ القدرة وطو 

  .)١( ))يا أرض ابلعي ويا سماء اقلعي: ه البالغة العجيبة والفصاحة الشريفة ، إذ يقول سبحان
ِإنَّا َأْعَتْدنَا ِللظـَّاِلِميَن نَـاراً َأَحـاَط ِبِهـْم ُسـَراِدقـَُها  {:  تعالىالنظم القرآني ما ورد في كالمه عن قوله  إلىومن إشاراته   

المتكـأ ، وهـو  :والمرتفـق: (( قـال ، ف )٢( }َوِإن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّـَراُب َوَسـاءْت ُمْرتـََفقـاً 
اء بـذكر المرافـق ، ليتشـابه ـبـذكر السـرادق جـ... فلما جاء سـبحانه .. ما يعتمد عليه بالمرفق ، ومنه المرفقة وهي المخّدة 

متكئين فيهـا علـى األرائـك نعـم الثـواب وحسـنت مرتفقـا : ((  تعالىي كالمه عن قوله ـومثل ما سبق ما أورده ف. )٣())الكالم
  .)٥()) كاءاالتفجاء بذكر االرتفاق لمـّا قّدم ذكر : (( ، فقال  )٤())

،  )٦( }َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني يـَْفَقُهـوا قَــْوِلي {:  تعالىالنظم القرآني ما ورد في كالمه عن قوله  إلىومن إشاراته   
عّبــر عــن مســألة إزالتــه بحــل فعّبــر عنــه بالعقــدة ، و  كــان فــي لســانه ،  )٧(والمــراد بهــا إزالــة لفــف، وهــذه اســتعارة : (( فقــال 
  .)٨())، مالئمة بين النظام ، ومناسبة بين الكالم العقدة

بَــْل نـَْقــِذُف بِــاْلَحقِّ َعَلــى {:  تعــالىالــنظم القرآنــي مــا ورد فــي كالمــه عــن قولــه  إلــىومــن إشــاراته القيمــة والواضــحة   
ــا َتِصــُفوَن  اْلَباِطـِل فَـَيْدَمغُــُه فَـِإَذا ُهــَو زَاِهـقٌ  ّن حقيقــة القـذف مــن صــفات أل ؛وهــذه اسـتعارة : (( ، فقـال )٩( }َوَلُكــُم اْلَويْـُل ِممَّ

إيراد الحق على الباطـل بمنــزلة الحجـر الثقيـل الـذي  –سبحانه  –األشياء الثقيلة التي يُرجم بها كالحجارة وغيرها ، فجعل 
ُه ،و يدمغ ما مّسه ، ولما بدأ صيرضُّ ما أعطاهـا واجبهـا ، الحـق علـى الباطـل َوفـَّى االسـتعارة حقهـا ، و ذكر قـذف بـ تعـالىكَّ

ألّن الــدمغ إنمــا يكــون عــن وقــوع األشــياء الثقــال ، وعلــى طريقــة  ؛فيذهبــه ويبطلــه : ، ولــم يقــل  )فَـَيْدَمغُــهُ : ( فقــال ســبحانه 
فــإذا هــو  {: ذلك قــال ســبحانه مــن بعــد ولــ، الغلبــة واالســتعالء فكــأّن الحــق أصــاب دمــاغ الباطــل فأهلكــه ، والــدماغ َمْقَتــٌل 

  .)١٠())الهالك : ، والزاهق  }زاهق 
ينظــر فــي عالقــات ألفاظهــا مــع األشــعار ، فأخــذ الــنظم القرآنــي علــى تعاملــه مــع بعــض  إلــىوقــد انعكســت نظرتــه   
  ]الطويل[: بن كنف النبهاني  إبراهيم، ففي قول بعضها
ْن َرَحْلنَ َول  ًةَميْ اً َكِرَسا ُنفُْواَھِك

  

لَ َم   َتطَ ُتَحّم لُ ا ال ُيْس  اْع َفَتْحم
  

رحلناهــا : أال تــرى أّن الشــاعر لمــا َجعــل هــذه النفــوس بمنـــزلة المطايــا المذللــة والظهــور المحّملة،استحســن أْن يقــول:((قــال
ولــيس هنــاك علــى الحقيقــة ظهــور تحمــل الرجــال ، وتحمــل األثقــال .مقابلــة بــين أجــزاء اللفــظ ومالحمــة بــين العجــُز والصــدر

(()١١(.  
                                                 

 .١٦٢: تلخيص البيان  )١(
 .٢٩: الكهف  )٢(
 .٢١٤: تلخيص البيان  )٣(
 . ٣١: الكهف  )٤(
 .٢١٤: تلخيص البيان  )٥(
 .٢٨،  ٢٧: طه  )٦(
 . التواء عصب اللسان: اللفف  )٧(
 .٢٢٤: تلخيص البيان  )٨(
 . ١٨: األنبياء  )٩(
 .٢٢٨: تلخيص البيان  )١٠(
 .٣٩: المجازات النبوية  )١١(
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وليس ببعيد أن يكون عبد القـاهر الجرجـاني قـد أفـاد مـن مثـل هـذه االلتفاتـات واإلشـارات فـي الـنظم القرآنـي ، وفـي بعـض 
  . )نظريّة النظم(األشعار ، التي أبداها الشريف الرضي في تأسيس نظريته القيمة في إعجاز القرآن 

    
رفةال((مذهب الشريف املرتضى يف إعجاز القرآن :ثانياً 

َّ
  ))ص

قـال . رّد العزيمـة : معنـًى واحـداً هـو  –فـي األكثـر  –وهـذه المـادة تفيـد ) َصـَرفَ ( الصَّـرف والصَّـرفة مصـدر : الصرفة لغًة 
َصـَرَف ، الصـاد ، ) : هــ٣٩٥ت (وقـال ابـن فـارس . )١(مصـرٍف غيـر ذلـك إلـىأن تصرف إنساناً على وجـٍه يريـده : الخليل 

وقـال . )٢(إذا رجعـتهم فرجعـوامـن ذلـك َصـَرفُت القـوَم َصـْرفاً وانصـرفوا . يدل على رجع الشيء والراء ، والفاء ، معظم بابه 
ت (وقـال ابـن منظـور .  )٣(حالـة ، أو إبَدالُـُه بغيـرِهِ  إلـىردُّ الشـيء ِمـْن َحالـٍة : الصَّـرف ) : ( هــ٥٠٢ت(الراغب األصفهاني 

صـرفها : يصـرفه صـرفاً ، فانصـرف ، وصـارف نفسـه عـن الشـيء صرفه : رّد الشيء عن وجهه ، يقال : الصَّرفة ) : هـ٧٥٠
  .)٤(عنه ، وصرفُت الرجل عني ، فانصرف

فـي مقـدورهم ، لكـن عـاقهم عنهـا أمـر خـارجي ن معارضة القرآن ، وكانت ـأن اهللا صرف همم العرب ع: الصَّرفة اصطالحاً 
  .)٥(له، فصار معجزة كسائر المعجزات ، ولو لم يصرفهم عن ذلك ، لجاءوا بمث

  
ــرفة    ، وأنّــه مبــدع هــذه الفكــرة ، ولكــن مــن الصــعب ) هـــ٢٣١ت(ســحاق النظَّــام إأبــي  إلــىُنِســب القــول فــي الصَّ

ألن النســبة جــاءت مــن كتــب مخالفيــه مــن األشــاعرة  ؛هــذه النســبة ، أو فــي أقــل تقــدير لتفاصــيل مذهبــه  إلــىاالطمئنــان 
الخاصة التـي يخـالف فيهـا المـذاهب السـنّية والحشـويّة فـي أمـور تُعـّد مـن والُمْجبرة والحشويّة ، إذ كان للنظّام بعض اآلراء 

ويعني هذا أنه لـم يـؤثر عـن النظـام مصـنفات أو رسـائل أو مـا شـابه ، كتبهـا بنفسـه وسـّطر فيهـا . )٦(ركائز مذاهب أهل السّنة
، والسـيما مخالفيـه ومنتقـدي  ذلـك فـي كتـب اآلخـرين إلـىأقواله في مذهبه هذا في إعجاز القـرآن ، وإنمـا جـاءت اإلشـارة 

وقـد حكـي عـن أبـي : (( ليـتكلم بكـالم عـن هـذا الموضـوع ُيشـمُّ منـه رائحـة الشـك فيقـول ويأتي الشريف المرتضى . ه ئآرا
 إلـى، ويلمح الشريف المرتضـى بكالمـه هـذا )٧())النظام القول بالصَّرفة من غير تحقيق لكيفيتها وكالم في نصرتها  إسحاق

ألنّه قد ُأخَذ عنه على التحقيق ، وبّين كيفيته ، وانتصر لـه ، ونظّـر لـه فـي  ؛الوحيد والحقيقي لهذا المذهب  أنّه هو الوريث
  .)٨())الموضح((مؤلفاته والسيما في كتابه 

والحــق أّن هــذا المــذهب قــد اكتملــت صــورته عنــد الشــريف المرتضــى بعــد أْن كــان قبلــه مجــّرد آراء متفّرقــة غيــر   
درجـة المـذهب الواضـح المتكامـل أو النظريـة المسـتقلة ،  إلـىتصـل تلـك اآلراء وافيـة للموضـوع ، ولـم  واضحة المعالم أو

                                                 
 .٧/١١٠: كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي  )١(
 .٣/٣٤٢: معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس  )٢(
 .٢٧٩: ي غريب القرآن ، الراغب األصفهاني المفردات ف )٣(
 . ٩/١٨٩: لسان العرب ، ابن منظور  )٤(
 .٢/٣١٤: ، واإلتقان في علوم القرآن ، السيوطي ٩٤-٢/٩٣: البرهان  )٥(
 .١٣- ١٢) : مقدمة(الموضح : ينظر  )٦(
 .٣٧٨:  في علم الكالمالذخيرة  )٧(
 .٤٠٨-٣٦٠: في علم الكالم ، ينظر  الموضح في كتابه الذخيرةردَّد الشريف المرتضى كثيرًا من كالمه في  )٨(
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مـذهٍب ذي مـنهج متكامـل  إلـىوال يخفى أّن الشريف المرتضى كان قـد نقـل مـذهب الصـرفة مـن التذبـذب وعـدم الوضـوح 
  .يثير االهتمام والجدل 

 إلـى -أحياناً  –القرآن الكريم النقد الشديد والالذع الذي يصل  وقد القى النظام من جّراء مذهبه هذا في إعجاز  
أنَّ اإلعجــاز كــان  إلــىالنظــام  إســحاقفــذهب شــيطان المتكلمــين أبــو : (( حــدِّ الســبِّ ، يقــول مصــطفى صــادق الرافعــي 

من شـياطين هذا الرجل  أّن النظام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتى ُعرفت به ، وكان: (( ، ويقول أيضاً  )١())بالصَّرفة
  . )٢())المتكلمين 
،  )٣(الجــاحظ: جمـع مـن العلمـاء واألدبـاء وغيـرهم ، مـنهم  –فضـًال عـن النظـام والمرتضــى  –وقـد قـال بالصـرفة   

هــ ٣١٧ت ()٧(، وأبـو القاسـم البلخـي)٦(، وهشام بن عمرو الفـوطي)٥(، وعباد بن سليمان الصَّيرميّ )٤(النصيب إسحاقوأبو 
، وأبــو الصــالح ) هـــ٤١٨ت()١٠(االســفراييني إســحاق، وأبــو )٩(والشــيخ المفيــد) هـــ٣٢٢ت()٨(وأبــو مســلم ،) هـــ٣١٨أو 

، وأبـــــو المعـــــالي  )١٤(، وابـــــن ســـــنان الخفـــــاجي )١٣(وأبـــــو جعفـــــر الطوســـــي .)١٢(، وابـــــن حـــــزم) هــــــ٤٤٧ت ()١١(الحلبـــــي

                                                 
 .١٤٤: إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي  )١(
 .١٤٥: نفسه  )٢(
 .٢٩٦/  ٦،  ٤/٨٩: الحيوان : ينظر  )٣(
ـــــــات ،  ٥٨٠: ، والطـــــــراز  ١٤) : األنصـــــــاري/ المقدمـــــــة (الموضـــــــح : ينظـــــــر  )٤( : الشـــــــيخ جعفـــــــر ســـــــبحاني ، ومحاضـــــــرات فـــــــي اإللهي

اإلمتــــاع والمؤانســــة ، أبــــو حيــــان : مــــن الطبقــــة الحاديــــة عشــــرة مــــن المعتزلــــة ، وكــــان يشــــك فــــي النبــــوات كلهــــا ، ينظــــر : والنُّصــــيبي . ٣١٣
 .١/١٤١: التوحيدي 

هشام بن عمرو يخالف هو معتزلي من أهل البصرة ، ومن أصحاب : والصَّيرمّي . ٣١٣: ، ومحاضرات في اإللهيات ١٤: نفسه : ينظر  )٥(
 .٢١٥)) : ابن النديم (( الفهرست : المعتزلة في أشياء ويختص بأشياء اخترعها لنفسه ، له عّدة مؤلفات ، ينظر 

مـــــن أصـــــحاب أبـــــي الهـــــذيل ، وكـــــان داعيـــــة فـــــي اإلعتـــــزال ، : والفـــــوطي .  ١١٣: ، ومحاضـــــرات فـــــي اإللهيـــــات ١٤: نفســـــه : ينظـــــر  )٦(
ــــــاب  ــــــه كت ــــــره : ل ــــــوق ، وغي ــــــة ، ينظــــــر المخل ــــــرق المعتزل ــــــه تنســــــب الهشــــــامية إحــــــدى ف ــــــديم (( الفهرســــــت : ، وإلي ــــــن الن ،  ٢١٤)) : اب

 .١/٧٢: والملل والنحل 
: هو نصر بن صّباح ، غال المذهب ، له كتب منها : والبلخي . ، وقد قال بالصرف على بعض الوجوه ال مطلقاً  ١٠٧: نفسه : ينظر  )٧(

 . ٤٢٨: رجال النجاشي : ينظر معرفة الناقلين ، وفرق الشيعة ، 
 .٩٣: عمدة الطالب : هو محمد بن بحر األصفهاني ، كاتب ومصنف معتزلي ، ينظر : وأبو مسلم .  ٢١: نفسه : ينظر  )٨(
ه ال أثر ، وقيل إنّه تراجع عن القول بها ، كما ذكر ذلك القطب الراوندي ، والمجلسي ، إال أنّ  ٦٣: أوائل المقاالت : قال بالصرفة في  )٩(

 ٣:  طب الراوندي ـ، والخرائج والجرائح ، الق ٢٠-١٩) : اريـاألنص/ ة ـالمقدم( الموضح : ر ـلذلك التراجع في مؤلفاته المنشورة ، ينظ
 .٢٢٤/  ١٧: ، وبحار األنوار  ٩٨١/
: خبار بالغيب معاً ، واالسفراييني هو ، وكان يذهب إلى أّن اإلعجاز كان بالصرفة واإل ١٤) : األنصاري / المقدمة ( الموضح : ينظر  )١٠(

سير أعالم : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران األصولي الشافعي ، أحد المجتهدين في عصره ، وصاحب المؤلفات الباهرة ، ينظر 
 . ١٧/٣٥٣: النبالء 

ي الدين بن نجم الحلبي ، ثقة ، له كتب ، قرأ قال أبو جعفر الطوسي ، هو تق.  ١٥٨: تقريب المعارف ، تقي الدين الحلبي : ينظر  )١١(
 .٤١٧: رجال الطوسي ، أبو جعفر الطوسي : علينا وعلى المرتضى ، ينظر 

 .٢١ -١٧/ ٣: الفصل في الملل واألهواء والنحل ، ابن حزم : ينظر  )١٢(
االقتصاد الهادي : وصّرح بذلك ، ينظر  قال بالصرفة في شرح كتاب جمل العلم والعمل للشريف المرتضى ، ثم تراجع عن القول بها )١٣(

 .١٧٣: جعفر الطوسي  أبوإلى طريق الرشاد ، 
 .٢٦٥،  ١١٠: سر الفصاحة : ينظر  )١٤(
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، ) الم القـرن الخـامس الهجـريمـن أعـ()٣(، وأبو المجد الحلبي) هـ٥٧٣ت()٢(، والقطب الراوندي) هـ٤٧٨ت()١(الجويني
  ) .هـ٦٧٦ت()٥(والمحقق الحلي ، )هـ٦٧٢ت( )٤(ونصير الدين الطوسي

ومـنهم ). هــ٧٧٤ت ( )٨(، وابن كثيـر )٧(، كالرازي )٦(ومن العلماء من قال بالصرفة على سبيل االحتمال والفرض  
ومـنهم مـن عـدَّ الصـرفة . )٩(وابـن القـيم الجوزيـة، ) هـ٧٢٨ت(من تضاربت أقواله بين القول بالصرفة ، أو نفيها كابن تيمية 

،  )هـــــ٥٠٥ت( )١٣(والغزالــــي)١٢(ياألصــــفهان، والراغــــب )١١(والمــــاوردي)١٠(وجهــــاً مــــن وجــــوه إعجــــاز القــــرآن ، كالرمــــاني
  .)هـ٨٥٤ت( )١٤(والمقريزي
ميـع مفاهيمهـا د تصدى َجْمٌع من العلماء والمتكلمين والباحثين القدماء والمحدثين لردِّ القـول بالصـرفة فـي جـوق  

،  )هـــ٤١٥( )١٧(والقاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي )هـــ٤٠٣ت( )١٦(، والبــاقالني)١٥(الخطــابي: بطــرق مختلفــة ، ومــن هــؤالء 
، وابــن ) هـــ٥٤٨ت ( )٢(، والطبرســي)١(، والزمخشــري) هـــ٤٩٤ت( )١٩(، والحــاكم الجشــمي)١٨(د القــاهر الجرجــانيـوعبــ

                                                 
عبد الملك بن الشيخ محمد بن عبد : والجويني هو . ٧٣ - ٧٢: المعالي الجويني  أبوالعقيدة النظامية في األركان اإلسالمية ، : ينظر  )١(

 .١٦٨-  ١٦٧/ ٣: وفيات األعيان : فقيه الشافعي ، المعروف بإمام الحرمين ، من أصحاب اإلمام الشافعي ، ينظر اهللا الجويني ، ال
الشيخ اإلمام قطب الدين أبو الحسن سعد بن هبة اهللا بن الحسن : والراوندي هو .  ٩٩٣- ٩٨١/ ٣: : الجرائح والخرائج : ينظر  )٢(

 .٦٨: الفهرست ، منتجب الدين بن بابويه : البراعة في شرح نهج البالغة ، ينظر : انيف كثيرة منها الراوندي،فقيه،عين،صالح ، ثقة ، له تص
عالء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أبي المجد :،وأبو المجد هو٤٢ -٤١:إشارة الشبق،أبو المجد الحلبي:ينظر )٣(

،والذريعة إلى تصانيف ٨)):المقدمة((نفسه:ينظربعد الطوسي،وعاصروا الطبرسي،الحلبي،من فقهاء القرن السادس الهجري الذين نجموا 
 .٩٩/ ٢الشيعة

هو محمد بن الحسن نصير الدين أبو عبد اهللا الطوسي ، الفيلسوف صاحب : ، والطوسي  ٢١) : األنصاري/ المقدمة ( الموضح : ينظر  )٤(
 .١٤٧/ ١: ذا حرمة وافرة ومنـزلة عالية عند هوالكو ، وفيات األعيان علوم الرياضي والرصد كان رأساً في علم األوائل ، وكان 

بن الحسين بن سعيد  جعفر بن الحسن بن يحيى: والحلي هو . ١٨٣- ١٨٢: المسلك في أصول الدين ، المحقق الحلي : ينظر  )٥(
 ٢: األعالم : ، له علم باألدب وشعر جيد ، ينظر ، فقيه إمامي مقدم ، من أهل الحلة ، كان مرجع الشيعة اإلمامية في عصره الهذلي الحلي

/١٢٣. 
 .١٩: سامي عطا حسن . الصَّرفة داللتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها ، د: ينظر  )٦(
  .١١٧- ١١٦/ ٢: تفسير الرازي : ينظر  )٧(
 .٦٤/ ١: تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير : ينظر  )٨(
 .١٩: ينظر الصَّرفة  )٩(
 . ٦٩: النكت في إعجاز القرآن : ينظر  )١٠(
  .٣١-  ٣٠/ ١: ، والنكت والعيون ، الماوردي  ٧٣-  ٧٢: أعالم النبوة ، الماوردي : ينظر  )١١(

علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ،له المصنفات الكثيرة في كل فن ، الفقه ، التفسير ، األصول ، : والماوردي هو 
  .٧١: طبقات المفسرين ، السيوطي : قضاء في بالد كثيرة ، ينظر األدب ، ولي ال

 .٥/ ١: ، ومعترك األقران في إعجاز القرآن ، السيوطي ٣١٧/ ٢: ، واإلتقان  ١٠٩: مقدمة جامع التفاسير، الراغب األصفهاني :ينظر )١٢(
 . ٢٢٩- ٢٢٨: االقتصاد في االعتقاد ، الغزالي : ينظر  )١٣(
 .٢٢٨-  ٢٢١: سماع ، المقريزي إمتاع األ: ينظر  )١٤(
 .٢١-  ٢٠: بيان إعجاز القرآن : ينظر  )١٥(
 .٣٠- ٢٩: إعجاز القرآن ، الباقالني : ينظر  )١٦(
 .٢٦٥- ١٩٧: ، والموضح  ٣٢٨ -٣٢٧/ ٦: المغني في أبواب التوحيد والعدل ، القاضي عبد الجبار : ينظر  )١٧(
 .١٥٤ - ١٤٦: جاني الرسالة الشافية ، عبد القاهر الجر : ينظر  )١٨(
  .٤٤٦- ٤٤٥: عدنان زرزور . الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير الكتاب العزيز ، د: ينظر  )١٩(
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) هــ٦٧١ت ( )٦(، والقرطبي) هـ٦٦٥ت ( )٥(قاضي صدر الدين الجزريوال)٤(ي، وأبو حيان األندلس )هـ٦٥٤ت( )٣(عطية
، ) هــ٧٩٤( )١٠(، والزركشـي) هــ٧٩١ت ( )٩(، والتفتـازاني)٨(، ويحيـى بـن حمـزة العلـوي) هــ٧٢٦ت ( )٧(والعالمة الحلـي

، ومصــــــــــطفى صــــــــــادق )١٣(، واآللوســــــــــي )هـــــــــــ٩١١ت( )١٢(، والســــــــــيوطي )هـــــــــــ٨١٢ت( )١١(والشــــــــــريف الجرجــــــــــاني
ــــانيوال،)١٤(الرافعــــي ــــد المعطــــي)١٦(والســــيد الخــــوئي ،)١٥(زرق ــــز عب ــــد العزي ــــائي)١٧(، وعب ــــر  )١٨(، والعالمــــة الطباطب ، وجعف
ـــاقر الحكـــيم)١٩(ســـبحاني ـــانجي)٢٠(، والســـيد محمـــد ب ـــدري)٢١(، وأحمـــد القب ســـامي عطـــا . ، ود)٢٢(، والســـيد كمـــال الحي
  .)٢٤(، ونور الدين عنتر )٢٣(حسن

 –التحـدي  إثبـاتألجـل  –إنَّ اهللا سـبحانه : مقصـدها ، فقـالوا وقد اختلف القائلون بالصرفة فـي بيـان حقيقتهـا و   
  -:حال بين فصحاء العرب وبلغائهم ، وبين اإلتيان بمثل القرآن بأحد األمور الثالثة اآلتية 

صرف دواعيهم وهمهم عن القيام بالمعارضة ، فكلمـا همُّـوا بهـا ، وجـدوا فـي أنفسـهم صـارفاً ودافعـاً يصـرفهم عـن : األول 
ته في حلبة المعارضة ، ولم يكن ذلك لعدم قدرتهم عن االنصياع لهذا األمر بل أن المقتضي فيهم كان تاماً ، غير أن منازل

  .الدواعي والهمم صارت مصروفة عن االلتفات لهذا األمر ، ولوال ذلك ألتوا بمثله 

                                                                                                                                                        
 .٢٣٨ – ٢٣٧: هـ ١٤٠٨، سنة  ١٣رسالة في إعجاز سورة الكوثر ، الزمخشري ، تحقيق حامد الخفاف ، مجلة تراثنا ، العدد: ينظر  )١(
  .٢٥٠/ ٥: مجمع البيان : ينظر  )٢(
 .١٢٠/ ٣: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية األندلسي : ينظر  )٣(
 .١١١- ١١٠/ ١: تفسير البحر المحيط : ينظر  )٤(
 .١٢٣- ١٢٢/ ٢/ البرهان : ينظر  )٥(
  .٧٥/ ١: الجامع ألحكام القرآن : ينظر  )٦(
  .٤٨٥: كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ، العالمة الحلبي : ينظر  )٧(
 .٥٨٢ – ٥٨٠: الطراز : ينظر  )٨(
 .١٨٦- ١٨٥: شرح المقاصد في علم الكالم ، التفتازاني : ينظر  )٩(
 .٩٥- ٩٣/ ٢: البرهان : ينظر  )١٠(
 .٢٤٩/ ٨: شرح المواقف ، الشريف الجرجاني : ينظر  )١١(
 . ٧-  ٥/  ١: ، ومعترك األقران  ٣١٤/ ٢: اإلتقان : ينظر  )١٢(
 .٣٣- ٢٨/ ١: المعاني روح : ينظر  )١٣(
 .١٤٦- ١٤٤)) : الرافعي (( إعجاز القرآن : ينظر  )١٤(
 .٤٥١-  ٤٤٦/ ٢: مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني: ينظر  )١٥(
 .١٨٣: البيان في تفسير القرآن ، السيد الخوئي : ينظر  )١٦(
 .٧٢- ٧٢: العربية ، عبد العزيز عبد المعطي عرفة قضية اإلعجاز وأثرها في تدوين البالغة : ينظر  )١٧(
 .٧٠- ٦٩/ ١: الميزان في تفسير القرآن ، العالمة الطباطبائي : ينظر  )١٨(
 .٣١٥- ٣١٣: محاضرات في اإللهيات : ينظر  )١٩(
 .١٤٣:علوم القرآن ، السيد محمد باقر الحكيم : ينظر  )٢٠(
 .٨٨- ٨٧: جي سر اإلعجاز القرآني ، أحمد القبان: ينظر  )٢١(
 .١٩٠-  ١٨٧: اإلعجاز بين النظرية والتطبيق : ينظر  )٢٢(
 .٤٨: الصرفة : ينظر  )٢٣(
 .١٥٦- ١٥٥: القرآن والدراسات األدبّية ، نور الدين عنتر ، : ينظر  )٢٤(
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وكانـت كافيـة لإلتيـان بمـا يشـاكل القـرآن ، العلوم التي كانت العرب مالكة لها ومتجهزة بها ،  –سبحانه  –سلبهم : الثاني 
  .ولوال هذا السلب ألتوا بمثله 

علـى جهـة القسـر مـن  باإلرجـاء أنهم كانوا قادرين على المعارضة ، ومجهزين بالعلوم الالزمة لها ، ولكّن اهللا مـنعهم:الثالث 
  .)١(ة على قواهمالمعارضة ، مع كونهم قادرين ، فتقهقروا في حلبة المعارضة لغلبة القوة اإللهي

  .واألمر الثاني هو مذهب الشريف المرتضى الذي به آمن وله َنَصر ، ورآه هو الوجه األمثل في إعجاز القرآن 
القـول بالصَّـرفة منهـا مـا رآه العالمـة الطباطبـائي مـن  إلـىويرى بعض الباحثين في الشأن القرآني أّن هناك أسباباً دعت 

  : بالبالغة والفصاحة ، هما شكالين أساسيين واجهتهما مذاهب ونظريات التحدي إ إلىأّن القول بالصَّرفة يرجع 
إّن وضع األلفاظ للمعاني إنما هو من صنع اإلنسان ، والطريقة التي تدّل بها األلفاظ على المعـاني الموضـوعة لهـا : األول 

وفـي . تـب عليهـا مـن نتاجـات اإلنسـان نفسـه من اعتباره أيضاً ، وعليه فتكون اللغـة وجميـع النظـام الكالمـي واللفظـي المتر 
كيــف يكــون الشــيء الــذي يصــنعه اإلنســان بنفســه فــوق طاقتــه وأكبــر مــن قدراتــه لدرجــة أن يعجــز عــن ضــوء هــذه الحقيقــة  

  اإلتيان بمثله ؟
معاني المقصودة إّن التراكيب الكالمّية لو فرض أن بينهما تركيباً بالغاً حد اإلعجاز ، فهذا يعني أن كل معنى من ال: الثاني 

مختلفة من جهـة الـنقص والكمـال ، نعـم يوجـد بينهمـا تركيـب واحـد هـو أرقاهـا وأبلغهـا يعجـز البشـر عـن له تراكيب كالمية 
اإلتيان بمثله ، إال أن القرآن كثيراً ما يورد المعنى الواحد من خالل بيانات متعددة وتراكيب كالمية مختلفة كما هو الحـال 

ا القرآن عن األنبياء واألمم السالفة ، فكيف تكون كّل هـذه البيانـات بدرجـة اإلعجـاز مـع التفـاوت في القصص التي يقّصه
  ؟)٢(المفروض من الكمال والنقص

التيـارات الوافـدة التـي وفـدت  إلـىأن القول بالّصـرفة يعـزى  )٣(ويرى الدكتور سامي عطا حسن وغيره من الباحثين  
(( إن بعض المتفلسفين من علماء الكالم ، وقفوا على أقوال البراهمة في كتابهم إذ على العرب والمسلمين من الخارج ، 

إن : بل يقـول خاصـتهم  –في زعمهم  –، وهو يشتمل على مجموعة من األشعار ليس في كالم الناس ما يماثلها )) الفيدا
خذ العـرب هـذه الفكـرة وطبقوهـا علـى صرفهم عن أن يأتوا بمثلها ، فأ –براهما  –ألن  ؛البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله 

  .)٤(القرآن الكريم
القــول  إلــىوافــق العالمــة الطباطبــائي والــدكتور ســامي عطــا حســن فيمــا ذهبــا إليــه بشــأن األســباب التــي دعــت أوال   
بعـض النظريات والمذاهب عندما تواجـه  إن: أما فيما يخّص رأي العالمة الطباطبائي فيمكن اإلجابة عليه بالقول. بالصرفة 

ابتـداع نظريـة أخـرى مخالفـة لهـا ، ثـم أن القـول بالصَّـرفة  إلـىاإلشكاالت التي يصـعب تفسـيرها ، ال يـؤدي ذلـك بالضـرورة 
، وربما كان هذا القول قد قاله أحٌد قبله إذا افترضـنا صـحة مـا ذهـب إليـه ) هـ٢٣١(قول قديم قال به النظام المتوفى سنة 

أي كان قبله أو معه مـن يقـول بهـا ، وفـي ،  )٥())بالغ في القول بالصرفة حتى عرفت به النظّام هو الذي  أن(( ي في فعالرا
بعد نظريات ومذاهب اإلعجاز القرآني ، وتبرز شخصـياتها المسـتقلة فضـًال عـن التـدقيق بإشـكاالتها  هذا الوقت لم تكتمل

.  
                                                 

: ح عبد الفتاح الخالدي صال. ، والبيان في إعجاز القرآن ، د ٥ - ٤: ،والصرفة  ٥٤٤/ ٢: ، ومناهل العرفان  ٥٨١: الطراز : ينظر  )١(
٨٣- ٨٢ . 

 .١٨٧: واإلعجاز بين النظرية والتطبيق  ٦٩/  ١: الميزان : ينظر  )٢(
 . ٨- ٦: الّصرفة : ينظر  )٣(
 .٦: نفسه  )٤(
 .١٤٥: إعجاز القرآن والبالغة النبوية  )٥(



 المبحث الثاني/ الفصل الثاني  

 ٣

 ))الـبخالء((هـو مـا ذكـره الجـاحظ فـي دليل واٍه فيما ذهـب إليـه ، و  إلىأما الدكتور سامي عطا حسن فانه استند   
أن طبيبــاً عربيــاً َكســدْت حالــه لوجــود : فحواهــا مــن قصــٍة تــدلل علــى عظــم وســعة الغــزو الفكــري الخــارجي لــبالد العــرب ، و 

ليســتنتج مــن ذلــك أن القــول . )١(الكثيــر مــن األطبــاء غيــر العــرب ، إذ كــان النــاس يســتطببون عنــدهم وال يســتطببون عنــده
لحظ أنـه بنـى اسـتنتاجه علـى دليـل يُ بـالد العـرب ، فـ إلـىالعرب ضمن التيارات الفكريّة الكثيرة والمتنوعـة  لىإبالصرفة جاء 

  .الّصرفة  إلىبعيد وضعيف لم يُتطرق فيه 
فيمـا بعـد  –لهـا ) كالمرتضـى(، واعتناق بعض العلماء الثقاة  القول بالّصرفة إلىهناك سبباً أكثر عمقاً أّدى  لعلو   

دائرة العقل ، وباألخص بعد تقهقـر الحـس  إلىبة في إخراج مسألة إعجاز القرآن من دائرة الذوق واإلحساس الرغ: هو  –
األدبي العـام واقتصـاره علـى مجموعـة مـن النـاس كالشـعراء والنقـاد والبالغيـين واللغـويين ، وبعـد فسـاد اللغـة وشـيوع اللحـن 

نمــّو مثــل هــذا المــذهب بعــد ظهــور المعتزلــة ، واعتمــاد لض الخصــبة إذ تــوفرت األر . المتــزاج األقــوام غيــر العربيــة بــالعرب 
  .افة كفي البحث والتحقيق ، وتطور علم الكالم عند المذاهب  الدليل العقلي أساساً 

القـــرآن عـــن مطـــاعن ، وتنــــزيه رادعـــة فـــي الـــردِّ علـــى الـــدهريين  وأداةوبـــذلك يكـــون هـــذا المـــذهب وســـيلة ناجعـــة   
  .)٢(الملحدين
ريف المرتضـى أبـرز العلمـاء الـذين اعتنقـوا مـذهب الصَّـرفة فـي إعجـاز القـرآن ، إذ لـم يكـن مـن العلمـاء ويُعدُّ الش  

الــذين رأوا أن إعجــاز القــرآن يكمــن فيمــا ضــمَّه بــين دفتيــه مــن ألــوان البالغــة وفنــون المجــاز كمــا تــوّهم ذلــك الــدكتور وليــد 
لفكري والسيما الكالمي منه الذي شرح به مذهبه هذا بدقـة ومن حسن الحظ أنّه وصل إلينا الكثير من نتاجه ا. )٣(قصاب

يمكن للباحث أن يقف على حقيقة معتقده في الّصرفة من جميع (( متناهية ، ومنهج رصين ، وتفصيل مفيد ، وعلى ذلك 
ي ذلـك الوقـت ـــف –ومحاولة الشريف المرتضى هـذه تعـدُّ  .،)٤())بس أو تمويٍه وتشويٍه من الناقلين الوسطاء لجوانبها دون 

فــي ِخضــّم االتجاهــات النقديــة والبالغيــة والقرآنيــة التــي ألنهــا جــاءت محاولــة جريئــة  –) القــرن الرابــع والخــامس الهجــري( 
كالفصاحة والبالغة والنظم وغير ذلـك ، أي أن محاولـة   تعالى –تؤكد وتدلل على أن اإلعجاز القرآني كان لميزة في كالمه 

مـــع أنّـــه كـــان يعتقـــد بمزايـــا الـــنظم والفصـــاحة القرآنّيـــة . ف التيـــار الســـائد وتعـــاكس مجـــراه كانـــت تخـــال(( المرتضـــى هـــذه 
ــة ظريّــة مــن نظريــات إعجــاز القــرآن د الشــريف المرتضــى نـأن مــذهب الّصــرفة اســتوى عنــ إلــىوتجــدر اإلشــارة . )٥())العالي
  .  المهمة

ة  -أ
ّ
  أساس النظري

علـى هـذا الكـالم القليـل الصَّـرفة بكـالم قليـل مختصـر ، ثـم يـدلّل  يبّين الشريف المرتضى األسس الرئيسة لنظريّـة  
ال يريـد  طابع المحاججة والجدل واألسـئلة المفترضـة ، كأنـه –والمختصر بكالم طويل واستطراد في البحث ، يأخذ غالباً 

ن معارضـته ، ولـيس شـيء صـرف العـرب عـبفي نظريته هـذه إيمانـاً واقتناعـاً منـه بـأن إعجـاز القـرآن إنمـا كـان  اً أن يترك ضعف
  .غير ذلك 

                                                 
  .٧: ، والصرفة  ٧٨: البخالء ، الجاحظ : ينظر  )١(
 .، نقًال عن الصرفة٢٥٧: ، االستدالل العقلي على إعجاز القرآن أحمد أبو زيد . د: ينظر  )٢(
 .٣٣٢: التراث النقدي والبالغي للمعتزلة : ينظر  )٣(
 .١٥) : األنصاري/ المقدمة ( الموضح  )٤(
 . ك ) : البصري / المقدمة (نفسه  )٥(
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 ٤

َصـَرَف العـرب عـن أن يـأتوا مـن  تعـالىالـذي نـذهُب إليـه أّن اهللا  (( :يقول الشـريف المرتضـى مبينـاً أسـاس نظريتـه   
كّل َمْن رام المعارضَة العلوم التي يتـأتى ذلـك سلب  الكالم بما يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته وطريقته ونظمه ، بأن 

 يـدل  وهـذه الجملـة إنّمـا ينكشـف بـأن. فينـا بمجـرى العـادة  تعـالىالعلوم التي بها يمكن ذلـك ضـروريّة مـن فعلـه  بها ، فإنّ 
والطريقة فـي الـنظم ، وأنّهـم لـو عارضـوه بشـعر منظـوم لـم يكونـوا فـاعلين مـا ُدعـوا إليـه ، ، على أّن التحدي وقع بالفصاحة 

  )١(. ))مخالفة لنظوم كّل كالمهم وعلى أن القوم لو لم ُيصرفوا لعاَرضواوأن يدّل على اختصاص القرآن بطريقة في النظم 
علـى العـرب بلغـتهم ،  – تعـالىسـبحانه و  –أّن القرآن الكريم أنــزله اهللا : ويعني الشريف المرتضى في كالمه هذا   

بلـغ مرتبـة ُعليـا بـين بـاقي  نظـٍم مخصـوص بـائن عـن المـألوف ، وهـذا الـنظم مهمـا اوعلى أساليبهم في الكالم إال أنّـه كـان ذ
وبالغته ورائق أسـلوبه فإنـه غيـر معجـز بنفسـه وإنمـا هـو معجـزة الرسـول محمـد صـلى اهللا عليـه النظوم ، فضًال عن فصاحته 

مـنهم العلـوم التـي بهـا يـُـَتمكن مـن تحّديـه ومعارضـته ، أي أن  –عـز وجـل  –وآله وسـلم ، وُمْعِجـُز القـوم عنـدما يسـلب اهللا 
زوا ولـم يعارضـوا لسـبٍب خـارجي ، حّجـم طاقـاتهم ، وجّمـد علـومهم ولـوال هـذا السـبب السـتطاعوا أن يعارضـوه العرب ُأْعجِ 

الشــك فــي قلــوب النــاس مــن معجــزة  ويجــاروه فــي نظمــه ، ولكانــت معارضــتهم فيهــا شــبه وقــرب مــن نظــم القــرآن ، ولَــَدَخل
الكــريم مــن هــذه الجهــة ، كــأن الرســول الكــريم قــرآن ولــذلك صــرفهم اهللا عــن معارضــته ، وكــان إعجــاز ال )القــرآن( الرســول 

َمـَع أّن َفصـاَحَتُه  –َهـاتوا ِمثـَل هـذا القـرآن ، فـإذا تعـذَّر علـيكم : (( صلى اهللا عليه وآله وسلم قال للعرب في بداية دعوتـه 
م منهــا ، تصــديقا لــي وِداللــًة علــى قــد َصــَرَفكم عــن معارضــتي ، وَمــَنعك تعــالىلموا أّن اهللا فــاعْ  –ِمــنكُم  ُممِكَنــٌة لكــم وُمْعتــاَدةٌ 

  .)٢())نبّوتي 
فالشــريف المرتضــى يتفــق مــع العلمــاء الــذين تنــاولوا اإلعجــاز القرآنــي كافــة فــي أّن القــرآن معجــز ال محالــة ، وانّــه   

 يختلــف معهــم فــي جهــةدليــل علــى نبــّوة النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، وأنــه خــارق للعــادة كبــاقي المعجــزات ، إال أنــه 
إعجازه إذ رأى هو ذلك بصـرف العـرب عـن المعارضـة لسـلب العلـوم مـنهم ، أي بفعـٍل إلهـي خـارجي ، فيمـا رأى اآلخـرون 

  .أنه معجز بذاته باختالف نظرياتهم ومذاهبهم 
رفة والتحدي واملعارضة  -ب

َّ
  الص
ان التكليـف لتصـديق فـي زمـالفعـل النـاقض للعـادة يتحـدى بـه الظـاهر : يعّرف الشريف المرتضى المعجزة فيقـول   

ويــذكر الشــريف المرتضــى شــرائط . )٣(أمــر خــارق للعــادة مقــرون بالتحــدي مــع عــدم المعارضــة: وقيــل . مــدٍع فــي دعــواه 
لحــظ أّن يُ و . )٥(المخصوصــةأو فــي صــفته أن يتعــّذر علــى الخلــق فعــل مثلــه ، إمــا فــي جنســه : ، ويــذكر بضــمنها  )٤(الُمعجــز

فـي العمليـة  انأساسـي انعدم المعارضة هما أساس وشرط في المعجز ، كما أنهما ركنيؤكد أّن التحدي و الشريف المرتضى 
أن  –كمـا أجمـع العلمـاء   –ويقـرر الشـريف المرتضـى . أو كذبـه الـدعوة  ياإلعجازية برّمتهـا ، وبسـببهما يظهـر صـدق مـدع

لكــلِّ عاقــٍل ُحُصــوُل الِعلــم  ((هــذا العــرب بــالقرآن ، والمعتمــد فــي  ىالرســول الكــريم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســّلم إنمــا تحــد
نفسه  إلىوة ودعائه الناس ـة،وادِّعائه النبـليه وآله السالم بمكـبظُهورِه عوله صُ حُ  َسِمَع األخبار وخالط أهلها بذلك،على حدِّ 

والَمزِيـَّة ، وأّن اهللا إلبانـة هتِـه اجَيحَتجُّ بالقرآن وَيدَّعي ِمْن (( كان النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في بداية دعوته   إذ، )٦())
                                                 

 .منه  ٣٦- ٣٥: الموضح ، ينظر مثًال : يرًا في كتابه ، ورّدد مثل هذا الكالم بألفاظ مختلفة كث ٣٨٠:  في علم الكالمالذخيرة  )١(
 . ٢٥١: الموضح  )٢(
 . ٢/٢٨٣) : الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى  )٣(
 . ٦٥: مجموعة من فنون علم الكالم : ينظر  )٤(
 . ٦٥: نفسه  )٥(
 . ٢٧٥: الموضح  )٦(
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 ٥

ا ممـا ال ذعليـه السـالم بالشـيء منـه بعـد الشـيء وهـ لنـزول الـوحي بـه ، وهبـوط جبرائيـ رُ ِظـتَ نْ زالـه ويَـ َخصَّه به وأيَّده بإنْ  تعالى
  . )١())يُمِكُن أحداً ّدفُعه

ــه أوال وقــع بجميــع  )٢(ويبــين الشــريف المرتضــى أن التحــدي   ــل{:  تعــالىالقــرآن فــي قول ــُس  ُق ــِت اِإلن لَّــِئِن اْجَتَمَع
ثــم وقــع االقتصــار علــى ســورة  )٣(}َواْلِجــنُّ َعَلــى َأن يَــْأُتوْا ِبِمْثــِل َهـــَذا اْلُقــْرآِن َال يَــْأُتوَن ِبِمْثِلــِه َولَــْو َكــاَن بـَْعُضــُهْم لِــبَـْعٍض َظِهيــراً 

فــّرق بــين ســورة طويلــة وأخــرى قصــيرة ، بــل تــرك األمــر األخيــر لــم ي، وهــذا  )٤(}فَــْأُتوْا ِبُســورٍَة مِّــن مِّْثِلــِه {: واحــدة فقــال 
اسـتقّر أخيـراً علـى مقـدار (( أي أن تحـدي النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم العـرب بـالقرآن .  )٥(من دون تعيـينللمتحدي 

يَّنـٍة ، وأقَصـُر السـور مـا كـان آيٍة وكذا وكذا ِطواًال وِقصاراً ، ألنّه َوَقع بُسورٍة غيـر ُمعآالِف ثالث آيات ِقصاٍر من ُعْرِض ِستَّة 
  .  )٦())ثالث آياٍت 

ولم يطلق النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم التحدي ويرسله على أمٍر غير معروف عند العـرب ، وإنمـا أطلـق ذلـك   
ولهـذا  جـرت باعتبـار الفصـاحة وطريقـة الـنَّظم ،تعويًال على عادة القوم في تحّدي بعضهم بعضاً ، فإنّهـا (( التحدي وأرسله 

الشاعَر وال الشاعُر الخطيَب ، وإنّهم ما كانوا يرتضون في معارضة الشعر بمثلـه إالّ بالمسـاواة فـي  ما كان يتحّدى الخطيبُ 
ألنهـم فهمـوا أنّـه صـلى اهللا عليـه وآلـه  ؛ومـا رأينـاهم فعلـوا . عروضه وقافيته ولو شكَّ القوم في مراده بالتحّدي السـتفهموه 

بمثــل هــذا القــرآن أو مــا يقاربــه أو  باإلتيــانوقــع أي أن العــرب فهمــوا أن التحــدي ،  )٧())داتهم وســلم جــرى فيــه علــى عــا
وإنمــا كـان بهمــا معـاً ، ومعنــى ذلـك أنّــه لـو وقعــت المعارضــة يشـابهه ال بالفصــاحة وحـدها ، وال بطريقــة الـنظم وحــدها أيضـاً 

فالصَّـرفة علـى هـذا عنـد المرتضـى هـي أّن . )٨(قعة موقعهـابشعر أو رجز أو نثر ليس له طريقة القرآن في النظم ، لم تكن وا
ِمثُل فصاحة القـرآن معها ُكلُّ َمن راَم المعارضة وفّكر في تكلُّفها في الحال العلوم التي يَتأتى (( َيْسلب  تعالىاهللا سبحانه و 

رُّف صـالُخطـب ، والت)٩(]كـذا[وإذا لم يَقِصد المعارضة ، وَجَرى على شاكلته في نظـم الشـعر ووصـف . وطريقته في النظم 
  .)١٠())ُروِب الكالم ، ُخّلَي بيَنه وبين معرفتهضُ في 

َصَرَف فصـحاء العـرب وبلغـائهم عـن معارضـة القـرآن ، وحـال  –سبحانه  –ويدلل الشريف المرتضى على أّن اهللا   
الـدليل العقلـي ، منهـا  عمالاالسـتنتاج واسـتبينهم وبين اإلتيان بما يقاربه أو يشابهه أو يقابله بدالئل عّدة ُغِلَب عليها طابع 

:  
ِإنّما َعنى به ما َوَجَد في نفسه من تعّذر  )١١(}ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يـُْؤثـَُر  {: حكاية عن الوليد بن المغيرة  تعالىقوله  -

تـََعـذَّر عليـه مـا   لمــّاألنّـه  ؛من التصرف في الكالم الفصيح ، وقدرته علـى ضـروبه المعارضة إذا راَمها ، مع تمّكنه 
                                                 

 . ٢٧٥: نفسه  )١(
الحدود ( رسائل الشريف المرتضى : إظهار طلب المعارضة بظهور عجز المتحدي ، ينظر : ه يعّرف الشريف المرتضى التحدي بأنّ  )٢(

 .٢/٢٦١) : والحقائق
 . ٨٨: اإلسراء  )٣(
 .٢٣: البقرة  )٤(
 .٤٣٩/ ١) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٥(
 .٣٧: الموضح  )٦(
 .٣٨١ – ٣٨٠: م في علم الكالالذخيرة  )٧(
 .٣٥: الموضح : ينظر  )٨(
 .رصف : لعلها  )٩(
 .٣٦- ٣٥: الموضح  )١٠(
 .٢٤: المدثر  )١١(
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حالِـه  إلـى، إشـارًة  }إن هذا إال سحر يؤثر{: كان ِمثْـُلُه على العادة ممكناً ُمتأتياً ، ظنَّ أنّه قد ُسِحر  ويكون قولُه 
  .)١(أي أنّه َوَصف نفسه بذلك ، ولم يصف القرآن،  الُقرآن إلىما امتنع عليه ، ال امتناع 

أّن : َف ُفَصـحاَء العـرب عـن معارضـة القـرآن ، حـاَل بيـنَـُهم وبـين َتعـاطي ُمقابلتِـه َصـرَ  تعـالىومّمـا يدلُّ على أّن اهللا  -
 إلىألّن العرب كانوا متى أضافوا َفَصاحة القرآن  ؛األمر لو كان بخالِف ذلك َلَوَجَب أن تقَع ِمنُهم على كلِّ حاٍل 

ــن نَقــَص عــن طَبقــتهم ُر لهــم دون غيــرهم فصــاحتهم وقاســوا كالمــه بكالمهــم َعِلمــوا أّن المزيّــة بينهمــا إنّمــا َتْظَهــ ِممَّ
ونـزل عن درجـتهم ، ودون النـاس جميعـاً مّمـن ال يَعـِرُف الفصـاحة وال يـأَنُس بالعربيـة فـأّي شـيٍء قَـَعـَد بهـم عـن أن 

زائــٌد بــه ، ويَــّدعوا أنّــه ُمماثِــٌل لَفصــاحته و  ِة البليغــة فيقــابلوهثــور بعــِض أشــعارهم الفصــيحة وألفــاظهم المن إلــىيَعمــدوا 
ن هذا الذي كان يكون الَحَكم في هذه الدَّعوى ، وَجَماعـة الُفصـحاء أو ُجمهـورُُهم كـانوا َحـرب النبـي معليها ، ف

وعنـد . صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن أهل الِخالِف لَدعوتِه والصدود عن َمَحجَِّته ، السيما في َبدو األمِر وأّولِـه 
ــبَهُة َتقابُــل الــدَّعاوى فــي ُوقــوع المعارضــ ــد الشُّ ألّن  ؛ة موِقعهــا ، وتعــاُرض األقــوال فــي اإلصــابة بهــا َمكاَنهــا ، تتأكَّ

ــُرُهم يَــدَّعي ُوقــوع الُمكافــأة والُمَماثلــِة ، وقومــاً ِمــنهم يُنِكــُر ذلــك َوَيْدفَـُعــه  –ِء االنــاِظَر إذا رأى ُجــلَّ الُفصــح   –وأكثـَ
يُّ شـيٍء يبقـى مـن أى ُكلِّ واحد منهمـا الصِّـدَق والَكـِذَب ، فـه أن َيُشكَّ في القولين ، وُيجوِّز علكان أحسن أحوالِ 

ــَد هــذا ؟الُمعِجــز  ــالقطع علــى تعــذُّر الُمعارضــة علــى القــوم وقُ ! بَع ُصــورهم عــن المماثلــة أو واإلعجــاُز ال يَــتمُّ إال ب
واعي وقـوَّة األسـباب ، فكانـت ُحُصوِل الِعْلم بأنَّ الُمعارضة لـم تقـع مـع تـوّفر الـد والتعّذر ال يُعلُم إال بعدَ .المقاربة

، ألنـا كرناه َورٌَع وال َحَياءٌ حِجُز الَعرَب عمـّا ذ وليس يَ . دّيٍن زرة من ُمتَ امن عاقٍل ، وال المؤ  االستجابةُ حينئٍذ ال تقع 
ــراء ، واســتعمالهم ضــروب المكائــد  ــم يســتحيوا مــن القــذف واالفت ــُوا عــن الســبِّ والهجــاء ، ول ــم َيرَع وجــدناهم َل

ة علـــيهم كـــان يجـــب أن يُعارضـــوا بمـــا يقـــدرون عليـــه ، ر الُمعاَرضـــِة المطلوبـــذُّ لحيـــل ، أي أّن القـــوَم بتعـــوصـــنوف ا
 .)٢(وَيّدعوا المساواة

التــي تهــدد نظريــة الصــرفة ،  غيــر أنَّ عــدم المعارضــة وتعــذرها بســبب صــرف العــرب عنهــا تصــطدم بــبعض الشــبهات
  : يدها لنفي الخلل عن نظريته ، وهذه الشبهات تتركز في موضعين دى الشريف المرتضى لهذه الشبهات محاوًال تبدصفيت

  .)٣(أن القرآن قد ُعوِرَض بمعارضٍة محفوظٍة منقولةٍ  :األول 
ويردُّ الشريف المرتضى على هذه الشبهة التي اتخذت عدة وجوه ، والتـي أراد بهـا مخـالفوه أن يقوضـوا نظريتـه ،   

  -:ى في رده وكالم المرتضمن الوجوه نبين كل وجه سو 
ــه عــن أبــي  تعــالىحكــاه اهللا التعلــق بمــا  -١ ــرة مــن قــولفــي كتاب ــ{:حذيفــة بــن المغي ــ نْ َل ض نــا األرْ جــر لَ فّ تَـ ى ُ ّتــك حَ لَــ منَ ؤِ ُن
ويـــرد الشـــريف  )٥(إّن كالمـــه المحِكـــيُّ يســـاوي ســـورة قصـــيرة مـــن القـــرآن: آخـــر الحكايـــة عنـــه ، ويقولـــوَن  إلـــى )٤(}عـــاً بوُ نْ يُـ 

فــي  تعــالىوعلــى هــذا الوجــه حكــى  ،بعينــِه  هُ ه لفظَــمعنــى كالِمــ تعــالىفإنّمــا َحَكــى اهللا : هة فيقــول المرتضــى علــى هــذه الشــب
القرآن كثيراً من أقوال األمِم الماضيِة ، وإْن ُكّنا نعلم أّن لُغاتِهم مخالفٌة للغة العـرب ، وهكـذا يحكـي العربـي عـن األعجمـي 

، قـرآن ِحكايـَة لفظـه بعينـه علـى ترتيبـه ونظامـه ، لوجـب أْن يحـتجَّ بـه العـرب ، والفصيح عن األلكن ، ولو كان ما َتَضـّمنُه ال

                                                 
 . ٨٩ -٨٨: ينظر الموضح  )١(
  .٢٦٣ - ٢٦٢،  ٩٥-٩٣: الموضح: ينظر  )٢(
 .٢٨٥:  نفسه )٣(
 . ٩٠: اإلسراء  )٤(
 .٢٩٧: الموضح : ينظر  )٥(
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ن مـألنّه كان يتضمن على هذه الدعوى الشهادة بأّن ُمعارضـة سـورٍة م ؛ويتنّبهوا على حصول المعارضة ، بل تَناُقِض القرآِن 
  .)١(َيّدعي أحٌد ِمَن القرآن ِمْثَل هذه المعارضة ها بانت ِمّمن وقعِت الحكايُة عنه ، وماعارضه غيُر ممكنٍة ، والشهادة بأنّ 

ــه ض الشــريف المرتضــى علــى هــذه الشــبهة اعتــراضاواعتــر    ــهجــداً ، إذ أن القــرآن الكــريم  وجي مــن مثــل هــذه  في
ككــالم األنبيــاء والمالئكــة ، وكــالم شخصــيات أخــرى كثيــرة كفرعــون موســى عليــه الســالم ، وصــاحبة مــن الكــالم ،  الشــاكلة 

  .في كتابه كالم الحيوانات ككالم نملة سليمان وهدهده حكى  تعالىالسالم ، بل أن اهللا يوسف عليه 
إنّـا : بعض القرآن فَـَغّيروا مـن خاللـه وأثنائـه ألفاظـاً ،وأبـَدلوها بغيرهـا ، واّدعـوا أنّهـا ُمعاَرضـٌة ، كقـولهم  إلىوربّما َعَمُدوا  -٢

  .)٢(َن شانئَك لكاِفرأعطيناك الَجماِهر ، َفَصلِّ لربَِّك وباِدر ، إ
فهو نفُس القـرآِن ، وإنّمـا ُغيِّـرت منـه كلمـة : ويردُّ الشريف المرتضى على هذه الشبهة التي تعترض نظريته فيقول   

أن يكون جميع الُلْكِنِ◌ والُمعجمـين ُمتمّكنـين فـي  إلىيُؤدي ألّن القول بذلك  ؛بعد أخرى ، فليس هكذا تكون المعارضة 
ألنّا نعلم أّن هذا الضرب من المعارضة ال يَتعّذُر عليهم ، وما تجـري هـذه المعارضـة إال  ؛ء والشعراء معارضة سائر الفصحا

بعض القصائد فغَّير قوافيها فقط ، وترك باقي ألفاظها على حاله واّدعـى أنّـه قـد عارضـها ، أو َغيّـر ِمـْن   إلىمجرى َمْن عمَد 
  )٣(!على ترتيبه ، ثُمَّ اّدعى ِمثَل ذلك كتاٍب ُمصنٍَّف فاتحته وخاتمته ، فأورد جميعه

ومـن ملكتـه النقديّـة  –كونه من شـعراء عصـره البـارزين   –ويحاول الشريف المرتضى اإلفادة من خلفيته اإلبداعية   
يرى أن مثل هذه المعارضة ليس فيها أي إبـداع ، بـل أن هـذا الشـكل مـن المعارضـة يخـرج مـن  إذفي تفنيد هذه الشبهة ، 

، ألن المعـارض قـد تحـرك فيـه علـى المسـتوى السـطحي للصـياغة ، وعنـد ذلـك ال يمكـن أن بداع جملـة وتفصـيًال دائرة اإل
بيـت شـعر فوضـع مكـان كـل لفـٍظ  إلـىض هـذا كمـن عمـد يكون مثل هذا الشيء نـداً للقـرآن الكـريم ، ويكـون عمـل المعـارِ 

  ]البسيط: [ كمثل أن يقول في قوله لفظاً في معناه  
ايَ غْ ل لِبُ َم ال َتْرَحارِ َكَدِع المَ   تھ

ْذَھْب لِمَ  رِّ ذَّ  آثَِر ال َت  اَھلبِ طْ الم
  

َت الَط كَ فإنَّ دْ ُعواقْ     ياِساِعُم الكَ أْن
سَت اآلِكلِْس فإّنَك أنْ اجْ وَ  لُ الالبِ

)٤( 
س الالبِ

)٤( 
  

  :على وجهين ) الكوثر (أما من يدعي أنه يستطيع أن يعارض سورة   
  .، واصبر فعدوك األصغر  شهرآتيناك المفخر ، فتهجد به وا لقد: أحدهما 
  .)٥(، فاصبر على الطاعة تؤجربحذر لقد أنذرناك المحشر ، وشددنا أزرك : واآلخر 

إن هــذا الــذي حكــي فــي المســألة مــن الكــالم المســجوع لــيس : (( فــإن الشــريف المرتضــى يفنــد دعــواه بقولــه   
مـــع ] العـــرب [ فلمـــا وجـــدناهم ... ي فـــي ســـالفه بمعارضـــة للقـــرآن ، وأن معارضـــته ال تـــأتي فـــي أنـــف الزمـــان ، كمـــا ال تـــأت

عـــن  )٦(]كـــذا[ ات فقـــدوا دوالتعجيـــز وتحمـــل الضـــرر الشـــديد فـــي مفارقـــة األديـــان واألوطـــان والربانيـــات والعبـــاالتصـــريح 
شـيء تكلفـه بعـض الملحـدين أن من يـأتي بعـدهم عنهـا أعجـز ومنهـا أبعـد ، وأن كـل  االمعارضة ونكلوا عن المقابلة ، علمن

ألن ما يقدر عليه أهـل زماننـا  ؛وادعوا أنه معارضة ليس بواقع ] القرن الرابع أو الخامس الهجري[ األزمان القريبة  في هذه

                                                 
 .٢٩٨: نفسه  )١(
 .٢٩٧:  الموضح)٢(
 .٢٩٩:  نفسه )٣(
  .١٦٥: ، وقضايا الحداثة  ٤٧١: ينظر دالئل اإلعجاز  )٤(
 .٤٣٦/ ١) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى  )٥(
 .فقعدوا : لعلها  )٦(
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هذا من كالم فصيح ذلك السلف عليه أقـدر ومـا أعجـز عنـه ذلـك السـلف ، فمـن يـأتي بعـدهم أولـى بـالعجز ، وهـذا دليـل 
  .)١())على نفي المعارضة

فأمـــا هـــذا الكـــالم : (( ، وبـــين مـــا أدعـــي أنـــه معارضـــة فيقـــول ) الكـــوثر(بـــين ســـورة  ثـــم يـــوازن الشـــريف المرتضـــى  
المسطور المحكي في المسألة كالم ال فصـاحة لـه وال بالغـة فيـه ، وال يتضـمن معنـًى دقيقـاً وال جلـيًال ، فكيـف يعـارض بـه 

إنّــا : (( مــن قــول )) تينــاك المفخــر لقــد آ(( وأيــن قولــه . ويقابــل مــا هــو فــي غايــة الفصــاحة ، والكلفــة والتحمــل فيــه ظــاهر
فاصــبر :(( ؟ وأيــن قولــه  )٣())فصــل لربــك وانحــر (( مــن قولــه )) فتهجــد هللا واشــهر : (( ؟ وأيــن قولــه)٢())أعطينــاك الكــوثر
؟ ومـن لـه أدنـى علـم بفصـاحٍة وبالغـٍة ال يعـد هـذا الـذي تكلـف  )٤())إّن شـانئك هـو األبتـر: (( مـن قولـه )) فعدوك األصغر

  . )٥())الكلفة والهجنة فيه بادية فصيحاً وال بليغاً بل وال صحيحاً مستقيماً  ماراتأو 
مبينـا قيمتهـا التعبيريـة ، ) الكـوثر(وألجل توضـيح الفـرق بـين الكالمـين أكثـر فـأكثر يشـرع المرتضـى بشـرح سـورة 

االختصار ، بخالف ما اّدعـي أنـه  أنها كانت في غاية الفصاحة والبالغة والقوة ، وشدة إلىينتهي فوتمّيزها في فن القول ، 
  . )٦(معارضة

  )٧(التعلق بكالم مسيلمة -٣
ِمـْن أدلِّ لهـا َتمكـيُن مسـيلمة الكـذاب مّمـا اّدعـى أنّـه ُمعارضـٌة : ويرّد الشريف المرتضى على هـذه الشـبهة فيقـول   

بُعـُد  –فضًال على فصـيح  –ْن ال َيشَتِبُه على عاقل دليٍل على ِصحَّة َمذَهِبنا في الصَّرفة ، ألنّه لم يُمكَّْن ِمَن المعارضِة إال مَ 
مــا أتــى بــه عــن الفصــاحِة ، وشــهادتُه بجهلــه أو اضــطراب عقلــه ، وإنّمــا ُمِنــَع ِمــَن المعارضــة عنــدنا ِمــَن الُفصــحاء َمــْن يُقــاِرُب  

ْســرِهم ، فــي التخليــة بيــنهم وبــين كالُمــُه ، وُتْشــِكُل حالُــه ، ولــو لــم َيُكــِن األمــُر علــى مــا ذكرنــاه ، وكانــت حــال الُفَصــحاِء بأ
إّمـا بمـا يقـارب أو بمـا يُـدَّعى فيـه الُمقاربـُة لوَجَب أن يقَع منهم أو ِمْن بعضهم المعارضـة : المعارضة ، حاَل ُمسيلمة وأمثالِه 

 –عـن الفصـحاء فضـًال  –لمة فجميـع العقـالء يمـن التعلـق بكـالِم ُمسـ... أما ما ذكروه : ويقول أيضاً . )٨(الُمبِطَلُة لإلعجاز
ِة المعـاني ، وأنّـه ال َحـظَّ لـه ِمـَن الفصـاحِة وال نصـيب  يعلمون بـُْعَد ما ُحكي ِمْن كالمه عن الفصاحة ، بل عن السداِد وصـحَّ

نـه الغباء والجنـون ، ويُقيمونَـُه مقـاَم َمـْن ُيْسـَخُر م إلىِمْثِله عن نفسه من االستقامة ، حتى أنهم يَنِسبوَن َمْن يستحِسُن إظهار 
ِه معـاني وأكثـره فوائـد؟ويُهزأ به ، فكيَف ُيسـوَّي عاقـٌل بـين مـا جـرى هـذا المجـرى وبـين أفصـِح ال وقـد  ! كـالِم وأبلِغـِه وأصـحَّ

كان غيُر ُمسيلمة ِمْن َوجوه الُفصحاِء وأعياِن الشعراء ، على الكالم الفصيح أقدر ، وبه أبَصر وأخبَـر ، فلـو كانـت معارضـة 
  .)٩(القرآن ُممكنة وغيَر َممنوعٍة لكان القوُم إليها أسبق ، وبها أولى

تؤكــد نظريتــه ، ألّن تمكــين مســيلمة مــن هــذا دليــل مــن األدلــة التــي  إلــىهــذه الشــبهة ويحــّول الشــريف المرتضــى   
الكــالم ال يجــدي نفعــاً فــي معارضــة القــرآن ، فكالمــه غيــر مــؤثر وغيــر مماثــل أو مشــابه للقــرآن علــى وجــه يوجــب اللــبس 

                                                 
 .٤٣٧/  ١) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى  )١(
 .١: الكوثر  )٢(
 . ٢: لكوثر ا )٣(
 .٣: الكوثر  )٤(
 .٤٣٨/ ١) : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى  )٥(
 .٤٣٨/ ١: نفسه : ينظر  )٦(
 .٢٩٧: الموضح : ينظر  )٧(
 . ٩٠:  نفسه )٨(
 .٢٩٧:  نفسه )٩(
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اللــبس واإلشــكال والشــك والتــي  الخلــق عــن اإلتيــان بالمعارضــة المــؤثرة التــي توجــب تعــالىَصــَرَف اهللا واإلشــكال ، وإنّمــا 
  .)١( تكون جديرة بأن يواَزن او يُقاس بها القرآن ، وعلى هذا األساس يزول الطعن بالصَّرفة بكالم مسيلمة

أن الفصــيح يصــرف عــن المعارضــة لــدفع شــبهة المعارضــة التــي يمكــن أن تــدخل  –عنــد المرتضــى  –وهــذا يعنــي   
اّدعـى أنـه معارضـة لـدفع شـبهة المعارضـة وتأكيـد أن مـا لفصـيح ال يصـرف عـن الشك في النفوس ، وفي المقابل فإن غير ا

ّي يـألنه لو كانت المعارضـة ممكنـة لمـا تركهـا الفصـيح المشـهود لـه بفصـاحته ، وتكلفهـا الع ؛القرآن ال يعارض لتعّذر ذلك 
  :المشهود عليه بعّيه ، ويمكن توضيح ذلك بالتجريد اآلتي 

 
 

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  .)٢(فعل النضر بن الحارث عندما اّدعى معارضة القرآن بأخبار رستم واشفنديارالتعلق ب -٤

مـن ِفعـِل النَّضـر بـن الحـارث فَتمويُهـُه بمـا .. .مـا ذََكـروه وأمـا : ويرّد الشـريف المرتضـى علـى هـذه الشـبهة فيقـول 
ه ونظمـه ، ال فـي طريقـِة الَقصـص واألخبـار ، حٍد ، ألّن التحدّي إنّما كان بأن يـأتوا بمثِلـه فـي فصـاحتأفَـَعَلُه غيُر خاٍف على 

واالقتصار وقع في التحدي على سورٍة ِمْن ُجملة الكتاب ، وليس ُكلُّ سورٍة تتضّمُن أخبـاَر األمـِم الماضـيِة وكيف يَُظنُّ ذلَك 
فـي التحـَدّي بمـا َتَضـّمنه القـرآن ُمفتَريـاٍت يَـدلُّ علـى أنّـه ال اعتبـاَر أن يأتوا بَعشِر ُسـوٍر  إلى؟ ودعاؤه عليه السالم أيضاً لهم 

ِمــْن أخبــار األمــِم وأنّــه وقــَع بمــا ال فَــرَق بــين االفتــراء والصــدق علــى أنــا لــم َنجــْد أحــداً مــن القــوِم احــَتجَّ بفعــل النضــر وحــاجَّ 
ـ ة فيمـا َصـنَـَعُه بُمعارضته ، وال ذكره في شيٍء من األحوال على اختالفها ، ولم يكـن هـذا إال ِلعْلِمهـم بتمويهـه ، وأنّـه ال ُحجَّ

ـًة أو ُشـبهًة ... وال ُشبهة وقد كان أيضاً نـََفٌر ِمـْن ُفَصـحاء قُـريش وغيـر قـريٍش  علـى مثـل مـا َفعلَـُه أقـدر ، فلـو َعِلمـوا فيـه ُحجَّ
  .)٣(لبادروا إليه
الُفصـحاء ؟ فـإن كيف لم ُيصَرِف النَّضـُر بـُن الحـارِث عّمـا اّدعـاه مـن الُمعارضـة ، وَصـَرف غيـَره ِمـَن : أما إذا قيل   

  .)٤(الشريف المرتضى يذكر أن جواب هذا االعتراض هو الجواب نفسه الذي قيل عند االعتراض بكالم مسيلمة

                                                 
 .٩٠: نفسه : ينظر  )١(
 .٢٩٧،  ١٠٤: الموضح : ينظر  )٢(
 .١٠٥ – ١٠٤: ، وينظر  ٢٩٨ – ٢٩٧: نفسه  )٣(
 .١٠٥: ينظر نفسه  )٤(

  غير فصيح
  )بهار وأضمسيلمة (

 الُمعاِرض

  فصيح 
  )بهمار وأضشعراء الجاهلية وخطباؤهم (

 رفال يص  يصرف

لدفع شبهة  لدفع شبهة المعارضة
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غيـر  –لو كانت واقعة  –ن هناك من يجّوز وقوع المعارضة ، وان لم تكن محفوظة وال معلومة ، ويدعي أن نقلها إ:  الثاني
  .)١(يّدعي حصول موانع من نقلها أوواجب ، 
ويــرّد الشــريف المرتضــى علــى هــذه الشــبهة ، ويعــّدها أهــم وأوســع مــن الشــبهة األولــى ، لــذا يطــّول الكــالم فيهــا   
  .نوجز أهم ما في جوابه على هذه الشبهةسو . )٢(ه أسئلة مفترضة ، يجيب عليها لدفع هذه الشبهةويضّمن ردّ 
ــُل المُ : يقــول المرتضــى    ــُم بهــا إّن القــرآن لــو ُعــوِرَض َلَوَجــَب نَق ألّن ظهوَرهــا فــي األصــل واجــٌب ،  ؛عارضــِة والِعل
  . ، والعهد قريٌب  نقلها ماّسٌة والدواعي ُمتوفِّرةٌ  إلىوالحاجَة 
ألّن جميـع مـا  ؛إّن ُمعارضَة القرآِن لو وقعت َلَجَرت في النقل مجرى القـرآن ، بـل زاَدت عليـه : قال المتكلمون   

فــي الحقيقــة ، وكــان ِة وهــي تزيــد عليــه مــن حيــُث لــو وقعــت لكانــت هــي الحّجــُة يَقتضــي نقــل القــرآن حاصــُل فــي المعارضــ
ــبهة أولــى فــي الــدين والــدواعي إليــه أقــوى ، وإذا َصــحَّت هــذه ومــا بــه تــ. الحّجــة القــرآن قائمــاً مقــام الشــبهِة ونقــُل  زوُل الشُّ

  .دَّعيها الُجملة ولم َنجد نقًال في المعارضِة وجَب القطُع على انتفاِئها ، وكذِّب مُ 
ا هـــــفعل إلـــــىالـــــذي يـــــدلُّ علـــــى أن المعارضـــــة لـــــو وقعـــــت لكانـــــت ظـــــاهرًة فاِشـــــيًة ، فهـــــو أّن الـــــذي يـــــدعو أمـــــا   

ـــدعو  ـــىي ـــىألّن مـــا دعـــا  ؛إشـــاعتها وإعالنهـــا  إل ـــه الســـالم تعاطيهـــا هـــو طلـــب  إل ـــه وآل ـــا طلـــب الرســـول علي ـــتخلص مّم ال
تـــــه ،  ات ، وان يَـــــدفعوا عـــــاداتهم فـــــي األديـــــان والعبـــــادات والرياســـــالقـــــوم بـــــه مـــــن ُمفارقـــــة  بهـــــا نُبّوتـــــه ، وَيدَحضـــــوا ُحجَّ

  .وا الوجوه عن اتِّباعه وُنصرته صرفوي
ألنّـا نعلـُم  ؛تكلُّـِف داللـٍة  إلـىهـو أظهـُر ِمـْن أن يحتـاَج فنقلهـا ماّسـٌة والـدواعي متـوفرٌة  إلـىوأما الِعْلُم بأن الحاجـة   

ُمخـــالفي الِمّلـــة مـــن اليهـــود والنصـــارى والمجـــوس والبراهمـــة ، وأصـــناف  ِعلمـــاً ال ُيخالجنـــا فيـــه شـــٌك وال يَعتِرضـــنا ريـــٌب أنّ 
، فكيـَف بهـم لـو َظِفـروا بمعارضـٍة  الملحدين من الِحْرِص على التشـكيك فـي اإلسـالم وَتطلُّـِب مـا يُوِهنـه ويُوِقـُع الشُّـبهَة فيـه

  !ُمشِبعٍة وكالٍم مماثٍل؟
ــــا الكــــال   ــــي قُــــرِب العهــــد فواضــــٌح جــــّداً ؛وأم ــــا  ألنّ  ُم ف ــــرآن وســــائر م ُحكــــَم الُمعاَرضــــِة فــــي القــــرب ُحكــــُم الق

ــــك األزمــــانِ  ــــي تل ــــا وقوعــــه وظهــــوره ف ــــُد الَعهــــدعلمن ــــؤثـُّر بُع ــــي بعــــِض هــــذه األمــــور دوَن بعضٍ  ،فكيف ُي ــــلِّ ،ف وُحكــــُم الُك
  . )٣( ؟ َغيُر ُمختلفٍ فيه ُمتَِّفٌق 
هللا عليه وآله وسلم وأعوانـه وتظـاُهُر أّن الخوف من أنصار النبي صلى ا: ويجيب الشريف المرتضى على من قال   

  :ستجيبيَن لدعوته وتكاثرهم هو الماِنُع من نَقِل المعارضة والُموِجُب النِكتاِمها وانِدفاِنها ، بأنَّ هذا يسقُط من وجوٍه المُ 
خوف من بني أمّية فـي نقـل أال ترى أّن ال. ّن الخوَف ال يقتضي انقطاَع النقِل ُجملًة والُعُدوَل عنه على كلِّ َوجٍه إ: أحدهما 

أبعـِد الغايـات لـم َيْمَنـْع  إلـى، ومناِقبه وَسوابقه ، لمـّا أْن كان معلومـاً وُمنتهيـاً َفضائِل أمير المؤمنيَن صلوات اهللا عليه وسالمه 
  .من نقل الفضائل ، وال اقتضى انِقطاَع نَقِلها وإنّما َمَنَع ْمَن التظاُهِر بالنقِل في بعض األحوالِ 

هــم الخــائفين ومــّدَة ُمقــاِمهم بمّكــة كــانُوا . ُيخــاُف ِمــنهُم بعــَد الهجــرة بحيــث أهــل اإلســالم إنّمــا كثــروا وصــاُروا  نَّ إ: يهــا وثان
المغموريَن والتِقيَُّة فيهم ال منهم ، فقد كان يجب أن تظهر الُمعارضة في هذه المّدة وتنتشـَر فـي اآلفـاِق ويسـيَر بهـا الرُّكبـان 

  .اإلسالم وأهِله ِمْن بَعُد مؤثرة في ظُُهورها ، ونَقِلها وُحصول العلِم بها ، وال تكوُن قّوة 

                                                 
 .٢٨٥: نفسه : ينظر  )١(
 .٢٩٦-٢٨٥: نفسه : ينظر  )٢(
 . ٢٨٧ -  ٢٨٥: الموضح  )٣(
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أنّا نعلم أّن قّوة اإلسالم إنّما ابتدأت بالمدينة وبعد الهجرة ، وقد كانت في تلك الحال َممالك أهل الشرك وبالد : وثالثها 
ُص وتضــيُق بقــدر ســعِة اإلســالم وانتشــاره وَغَلبتــه علــى غالبــًة علــى األرض ، ُمطبِّقــًة للشــرق والغــرب ، ولــم تــزل تتنــاقَ  الكفــر

وكانـت مملكـة الُفـرس كحاِلهـا مكاٍن بعد مكاٍن وقُبَض الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأكثر البالد يَغِلـُب عليهـا الكفـار 
  .بالد ويتصل نقلهافي هذه القرض ، وكذلك ممالك الروم ومن َجَرى مجراهم فقد كان َيجُب أْن َتظهر الُمعاَرضة نلم ت

علــى مــا اّدعــي ، لمنعــا ِمــْن نقــل االفتــراء والِهجــاء ومــا تـُُعــوطي مــن المعارضــة إّن الخــوف والتقيــة لــو منعــا مــن نقــل :ورابعهــا
فهـي غيـر  –إْن كانت مانِعًة ِمْن بعض ذلك وُموِجبًة النقطـاِع نقِلـه  –ألّن قّوة اإلسالم وأهِله  ؛المعارضات التي ال تأثير َلها 

  .نعٍة ِمْن نقِل جميعه ما
أّن َتجـويَز َخفـاِء الُمعارضـِة وانقطـاِع نَقِلهـا ، للَوجـِه الـذي ذُِكـَر ، يَقَتضـي أْن َيجـُوَز كـوُن َجماعـٍة ِمـَن األنبيـاِء فــي : وخامسـها 

على ما َظَهَر علـى سـائر  بللِّ واحٍد منهم ِمَن اآلثار والُمعجزات ما يزيُد على ما َظَهَر عليه ، كزمانِه عليه السالم َظَهَر على  
َشــرِعه وإبطــال أمــره ، وجمــيُعهم حارَبَــه ونازلــُه ، وجــرى  إلــىقــدِّمين مــن الــذين اّتصــلت بنــا أخبــارهم وكلُّهــم دعــا األنبيــاء المت

يضـاً أْن وكـان ال يُنكـُر أ. ِصـْل بنـا ، لمثـِل مـا ذُِكـَر مـن الخـوف وغلبـة اإلسـالم تَّ بينهم وبينـه مـن الوقـائع والغـارات عنّـا ولـم يَـ 
 فُ مـن القـرآن ، ولـم يُنقـل شـيٌء ِمـْن ذلـك للعلّـِة التـي اّدعـى الُمخـالِ  يكون كلُّ واحٍد من ُقريٍش قد عارضـه بمعارضـٍة أفصـح

  .)١(أنّها َمنَـَعت ِمْن نَقِل ُمعارضِة أحِدِهم
رفة والنظريات األخرى يف إعجاز القرآن  -ج

َّ
  الص

أو إضـعاف النظريـات  ديـنو مـذهب مـن المـذاهب فـي موضـوٍع مـا أن يقـوم بتفمن يتبنى نظريّـة مـن النظريـات ألليس بغريب 
والمــذاهب الســابقة لــه فــي هــذا الموضــوع كــي يكــون مقنعــاً فيمــا يــذهب إليــه أو فيمــا يحــاول إثباتــه ، ولــذلك فالشــريف 

هنا المذاهب التـي نذكر و  .مذاهب جماعة المعتزلة المرتضى يحاول أن يفّند بعض المذاهب في إعجاز القرآن ، والسيما 
  .تصّدى لها الشريف المرتضى مع إيجاٍز لمآخذه على كل مذهب 

 
  .)٢(ّن ًنظَم القرآن وتأليفُه يستحيالن ِمَن العباد كاستحالة إحداث األجسام ، وإبراء األكَمه واألبَرصإ  
مـذهب ، أّن القـرآن ال َنظـَم لـه وال تـأليف علـى والذي يُبِطُل هـذا ال: ويقول الشريف المرتضى عن هذا المذهب   
  . ، فُشبَِّه ِلذلك بتأليف الجواهر، وإنّما ُتستعاُر هذه اللفظُة في الكالم ِمْن حيُث َحَدَث بعُضُه في إْثِر بعٍض الحقيقة

: ، حتـى يُقـال  به قدرٌة أو َعجزٌ  ، فيكف َيصحُّ أْن تتعلَّقوإذا لم يكن في الكالم معنًى زائٌد على ذوات الحروف   
  َيسَتحيُل من العباد كاستحالة كذا وكذا ؟أّن تأليف الُقرآن 

فأما الحروف فهي في مقدورنا ، وَمْن َقَدَر على بعض أجناِسها فالبُدَّ أْن يكـون قـاِدراً علـى سـائرها ، والكـالم كلُّـُه   
حروف التي الكانت ألفاظ القرآن غيَر خارجٍة عن   حروف التي يقِدُر على جميعها كلُّ قادٍر على الكالم ، وإذااليترّكب من 

  .)٣(عليها التي ال يَقِدُر البشرقِدُر عليها ، لم َيصحَّ قوُل َمْن َجعلُه مستحيًال ِمّنا كاسِتحالِة األجساِم وغيرها ِمَن األجناس نَ 
ولـذلك فهـو َيصـحُّ وال غير أن الشـريف المرتضـى يـرى أّن هنـاك وجهـاً آخـَر مـن الـنظم هـو المسـتحيل مـن الِعبـاِد   

  .)٤(يدفُع في هذا المقام

                                                 
 .٢٩١ -  ٢٨٨: الموضح  )١(
 . ١٠٥:  نفسه: ينظر  )٢(
 .١٠٦- ١٠٥:  نفسه )٣(
 . ١٠٩- ١٠٨: نفسه : ينظر  )٤(
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إنَّ ُكـلَّ قـاِدٍر (( : هـو لى أّن نظـم القـرآن لـيس بمعجـز لنفسـه ـعـ كالماً رأى فيه أنّـه دليـلويورد الشريف المرتضى    
وِر القـرآن َنظَـَم ُسـ حتـذيال يَعجـُز أْن يعلى الكالم العربي ، وُمَتمكٍن من تقديم بعضـه علـى بعـٍض وتـأخير بَعضـِه عـن بعـض 

كثيـراً وقـد رأينـا  . بكالٍم ال َفصاحَة له ، بل ال فائدَة فيه وال َمعنًى تحتـه ، فـإن ذلـك ال َيضـرُّ وال ُيخـلُّ بالُمسـاواِة فـي الـنظِم 
ــان يُعاِرضــوَن مــن الســخفاء   الشــعراء المتقــدمين والخطبــاء والمَجــّوديَن ، فَـُيــوِردون –طريــق الَعَبــِث والمجــوِن علــى  –والُمجَّ

.. .مثــل القصــيدة والُخطبــة فــي الــوزن والطريقــة ، بكــالم َســخيف المعنــى رَكيــِك اللفــظ ، بَــل رُبَّمــا لــم يكــن لــه معنــًى مفهــوم 
ِة ما اعتمدناه َر ، وهو يكشُف َعْن صحَّ   .)٢( )) )١(وهذا الطريق لو ُسِلَك على هذا الوجه في كلِّ َنظٍم َلما تـََعذَّ

ت ( إعجـاز القـرآن عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني قبـل اكتمـال نظريّـة الـنظم فـي وكالم الشريف المرتضـى هـذا كـان   
بصـورة جديــدة ، وتـدليل رائــع عليهـا ، ممــا حـدا بــالكثير ممــن )) دالئـل اإلعجــاز(( وانبثاقهــا علـى يديــه فـي كتابــه ) هــ٤٧١
  . في اإلعجاز القرآني يرونها النظرية المثلى في إعجاز القرآن  بحثوا
 

منـه عـن الغيـوب هـو الوجـه الـذي كـان إْن أرادوا اختصاصـه باإلخبـار : المذهب يقول الشريف المرتضى عن هذا   
  .وأّن التحدي به َوَقَع دوَن ما عداه ، فذلك يبطُل ِمْن وُجوٍه ، وأنّه ال َيدلُّ من غيرِه على النبوِة ،  يهُمعجزاً أو داًال عل

ألّن كثيــراً مــن الســور َغيــُر ُمتَضــّمٍن لإلخبــار عــن  ؛ه يُوجــُب أّن فــي ُســوِر القــرآِن مــا لــيَس بُمْعجــٍز وال يـََتحــّدى بــه أنّــ: أّولهــا 
مـا َيخـتصُّ ِمـَن السـوِر باإلخبـاِر عـن  إلـىلـم يتوجَّـه  وقد َعِلما أّن التحدي َوَقَع بُسورٍة ِمْن ُعرِضـِه َغيـر ُمعينـٍة ، وأنّـه. الغيوب 

  .غيرها  الغيب ُدونَ 
  .أّن التحدي لو وقع بذلك لكان خارجاً عن ُعرِفهم ، وواِقعاً على ِخالِف عاداتهم : وثانيها 
  : أّن أخباَر الُقرآِن على َضربين : وثالِثها 

فليس فـي أخبـار الُقـرآِن عـن ... ما هو َخبٌر عن ماٍض ، كاألخبار عن األُمِم السالفِة ، واألنبياِء الُمتقدميَن : منها 
ظـاهٍر شـائٍع قـد اشـترَك أهـُل األخبـاِر فـي معرفتـه ، أو َعَرفـُه كثيـٌر مـنهم ، وكـلُّ ذلـك ممــّا لماضياِت إال ما هو خبٌر عن أمـٍر ا

  .يُنِكُر المخاِلُف أْن َيدَّعَي أنّه مأخوذ ِمَن الكتب ، وُمَتلّقٌن ِمْن أفواٍه الرجاِل 
َتـْدُخُلنَّ اْلَمْسـِجَد اْلَحـَراَم ِإن َشـاء اللَّـُه آِمِنـيَن ُمَحلِِّقـيَن ُرُؤوَسـُكْم لَ {:  تعـالىما هو خبٌر عن ُمسـتقبٍل كقولـه : ومنها 

ومعلوم ...  )٤(} ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهم مِّن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبونَ   ُغِلَبِت الرُّومُ  الم{  تعالى، وقوله )٣(}َوُمَقصِّرِيَن َال َتَخاُفوَن 
قرآن كانت الزمة ِلَمْن ُتحدِّي به َقبَل ُوقوِع ُمخِبراِت أخباره الُمستقبليِة ، وأّن النبيَّ صلى اهللا عليه وآله وسـلم  أّن الُحجَّة بال

التسليم ، ولم يَفعل ذلك إال وهم يتمكنون من االستدالل على صـدقه ، وغيـُر  إلىكان يُطاِلُب القوَم باإلقرار به وَيدُعوهُم 
عــن الحــوادِث  اإلخبــاريُبِطــُل أن تكــون ِجَهــُة إعجــازه ممـــّا يتضــّمنه ِمــَن ضــوِر زمــاٍن ُمتــراٍخ ، وهــذا حُ  إلــىُمفتقــرين فــي العلــم 

  .)٥(الُمستقبلةِ 
 

                                                 
 .١١٦- ١٠٧:ه على هذا المذهب ، وينظر تفاصيل ردّ  ٤٧- ٤٦:  الموضح )١(
 .١١٦- ١٠٧:، وينظر تفاصيل رّده على هذا المذهب  ٤٧- ٤٦:  الموضح )٢(
  .  ٢٧: الفتح  )٣(
 . ٣ -١: الروم  )٤(
 . ١٢٤- ١١٦: ، وينظر تفاصيل رّده على هذا المذهب  ١١٨ - ١١٦: الموضح  )٥(
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ــْن ذهــب : هــذا المــذهب فــي إعجــاز القــرآن  نيقــول الشــريف المرتضــى عــ        ــا َم ــه  إلــىوأّم ــْن حيــُث زال عن إعجــازه ِم
مـن  –مـع سـرد الَقصـص فيـه واألخبـار  –لم َتْجـِر بـأْن يسـلَم الكـالم الطويـُل العادة تالف والتناُقض ، واعتلَّ لقولِه بأّن االخ

الصحيح الـذي ال إشـكاَل فيـه ((إنما و ، )١(فإنَّه ال يصح تعالىذلك ، وأّن في سالمِة القرآن ِمنُه داللًة على أنَّه ِمْن ِفعل اهللا 
خـتالف والتنـاُقِض يـدلُّ علـى فضـيلٍة َعظيمـٍة ِمـَن اال –مع تطاُولِـه وتكـرُّر القصـص فيـه وضـرب األمثـال  – أّن َسالمَة القرآن

، فبعيـٌد وال برهـان لُمّدعيـه اإلعجـاز وخـرق العـادة  إلىعلى المعهوِد من الكالِم ظاهرٍة ، فأّما أْن ينتهي ورُتبٍة جليلة ، ومزيِّة 
ــُر فــي كالمــه عليــه ، ألنّــا قــد وجــدنا النــاس يتفــاو  تون فــي الســالمِة مــن هــذه األمــور المــذكورة تفاوتــاً شــديداً ، ففــيهم َمــْن يكثـُ

ويغلُب عليه ، وفيهم َمْن يَتَحفَُّظ فَـَقّل ذلك في كالِمـِه ، فلـيَس بُمنكـٍر أْن يزيـَد بعضـهم فـي الـتحفظ  االختالل واالضطراب
  )).)٢(والتصّفح ِلما يُورُدُه ، فال يُعثَر منه على تناُقضٍ 

 
من مذاهب المعتزلة كما كانت المذاهب الثالثة السابقة ، وإنّما هو من مذاهب أهل الحديث ليس وهذا المذهب   

اً ، أو عبـارًة فأّمـا الُمعتِقـدون ِبِقـَدِم القـرآِن والجـاعلون َوجـَه إعجـازه كونـه قـديم: واألشاعرة ، ويقول فيـه الشـريف المرتضـى 
تقضي بُبطالِن قوِلهم ، وهـي مـذكورٌة فـي على َحَدِث الُقرآن  تعالىعن الكالم القديم وحكايًة له فإنَّ األدلة التي َنَصبها اهللا 

  .غيِر موضع 
 واالنقسـام ، ذو أّولٍ  ءوتتلى وُتسمع وجائٌز عليـه التجـّزيوكيَف يكون القرآن قديماً ، وهو ُحروٌف وأصواٌت ُتكتب   

إال بـأْن َيْحـُدُث بعضـه  القرآَن ِمَن الكالم المفيد ، والكالم ال يُفيـدو .وُكلُّ هذه الصفات مّما ال َيجوُز على القديم  ! ؟وآخرٍ 
َم بعضُه على بعٍض  ، لو لم يتقدَّم الدال علـى األلـِف ، واأللـُف علـى الـراِء ) داراً : ( ألّن قوَل القائِل  ؛في إثر بعٍض ، ويـََتقدَّ

وهــذا يُبــيُِّن أّن الكــالَم إذا ُوجــَدت حروفــه ُكلُّهــا معــاً ، ولــم يكــن ) . اً دار ( بــأولى ِمــْن أن ُيســَمَع ) داراً ( ن بــأْن ُيســَمَع لــم يكــ
ٌم في الوجوه لم يكن مفيداً    .)٣(لِبعِضها على بعٍض َتقدُّ

لقـرآن مخلـوق بـل أنّـه ُمحـدث غير أن نفي الِقدم عن القرآن الكريم من قبل الشريف المرتضى ال يعنـي عنـده بـأّن ا  
  :لذلك فهو يرى أّن من الواجب االمتناع عن وصف القرآن بأنّه مخلوق لعّدة أسباب هي  )٤(منـّزل
غيـر فاعلـه ولهـذا  إلـىأنـه مكـذوب مضـاف أن اللغة العربّية تقتضـي فيمـا وصـف مـن الكـالم بأنّـه مخلـوق أو مختلـق : أوًال 

 وال فرق بين قول العربي لغيره كذبت ، وبـين قولـه.  )٦( }َوَتْخُلُقوَن ِإْفكاً {،  )٥(} اْخِتَالٌق ِإْن َهَذا ِإالَّ { : قال اهللا عز وجل 
غير قائلها وفاعلها وهذا تعارف ظاهر فـي هـذه  إلىخلقت كالمك واختلقته ، ولهذا يقولون قصيدة مخلوقة إذا أضيفت : 

  . على القرآن ) الخلق(يمنع من اطالق لفظة اللفظة 
فــي هــذا المعنــى أخبــار كثيــرة تمنــع مــن وصــف القــرآن بأنــه مخلــوق ، ) علــيهم الســالم(عــن أئمــة أهــل البيــت  تورد: اً ثانيــ

  .)٧())ال خالق وال مخلوق: (( وأنهم عليهم السالم قالوا 

                                                 
 .١٢٥: ١٢٤: الموضح : ينظر  )١(
 . ١٢٧- ١٢٤: ، وينظر تفاصيل رّده على هذا المذهب  ١٢٥- ١٢٤: الموضح ينظر  )٢(
 .١٣٥- ١٢٩: ، وينظر تفاصيل رده على هذا المذهب  ١٢٩: نفسه  )٣(
 .٣٠١/ ١) : جوابات المسائل الميافارقيات (و  ١٥٣ – ١٥٢/ ١) : جوابات المسائل الطبرية : (رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٤(
 .  ٧:ص  )٥(
 .١٧: العنكبوت  )٦(
 .٢٢٣:التوحيد ، الشيخ الصدوق : ، ينظر )) ليس بخالق وال مخلوق ، ولكنه كالم اهللا عز وجل : (( وهو بتمامه ) ع(الحديث للرضا  )٧(
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لوقـاً ، ننـي مـا حكمـت مخإ: أنه قال فـي قصـة التحكـيم ) عليه السالم( روي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب : ثالثاً 
  .)١(وإنّما حكمت كتاب اهللا عز وجل

عجـاز القـرآن وداللتـه بأّن نظريـة الّصـرفة هـي النظريـة األمثـل إلثبـات إتاماً إيماناً الرغم من أن المرتضى مؤمن على و   
إعجـاز لتفنيد النظريات والمذاهب األخرى فـي ) )الموضح ((الرغم من أنّه أفرَد مساحة واسعة من كتابه على و على النبّوة،

اإلعجـاز وإن اختلفــت ،  إثبـاتألّن وجــوه  ؛ينظـر إليهـا بعــين الجاللـة واالحتـرام  فإنـــهالقـرآن للتـدليل علــى صـّحة مذهبـه ، 
غايــة واحــدة هــي إثبــات نبــّوة النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، وبيــان عظمــة القــرآن الكــريم ، ورّد  إلــىفإنّهــا كلهــا تــؤدي 

ألهميتــه فــي هــذا  –علــى طولــه  –فــي هــذا المقــام ننقــل كالمــه فــي هــذا الموضــوع كلــه الملحــدين عــن ديــن المســلمين ، و 
  .المرتضى بسبب مذهبه في الّصرفة الشأن ، وللرّد على من يريد أن يُنّكل ب

فـالقرآُن  –وإْن تفرَّعـت وتنّوعـت  –ين في وجه اإلعجاز فالحمُد هللا الذي َجعَل َمذاِهَب الُمختل((: يقول المرتضى   
وإْن  –فيـه ِمـْن المسـائل والجوابـاِت خارٍج بينها ِمْن أن يكون ُمعِجزًا للبريِّة ، وَعَلماً على النبـّوة وَجَعـَل مـا يتـرّدُد بيـنهم غيُر 

ألنّـه ال فـرَق  ؛فإنها غيُر قاِدحٍة في أصل اإلعجاز وُجملـِة الداللـة  –في تفصيل اإلعجاز َقَدَحت في ِصحِة بعض مذاهبهم 
قاً للعادة بفصاحته ُدوَن طريقة نظِمه ، أو بنظمِه دون فصاحته ، او يكون ُمَتضمِّناً لإلخبـار عـن الغيـوب ، بين أْن يكون خار 
دالٌّ علــى النبــوِة وصــدِق ُمْعِجــٌز العــرب وَســَلَبهم العلــم بــه ، فــي أنّــه علــى الوجــوه ُكلِّهــا َصــَرَف عَنــه  تعــالىأو بــأْن يكــون اهللا 

حسِب اخـتالف الطـرق ، وهـذا مـن فضـائل القـرآن الشـريفِة ومراتبـه الُمنيفـة التـي ليسـت ، وإن اختلف وجه داللته بِ الدعوةِ 
ألنّه الشيء من معجزاتهم إال وجهـُة داللتـه واحـدٌة ، ومـا قَـَدح فـي تلـك الجهـِة  ؛لغيره ِمْن معجزات األنبياء عليهم السالم 

  .)٢()) أخَرَجُه ِمَن اإلعجاز
ـــاً أحيا –ويصـــُل األمـــر بالمرتضـــى    تـــرك تفضـــيل مذهبـــه علـــى المـــذاهب األخـــرى بـــل يتـــرك أمـــر التفضـــيل  إلـــى -ن

هـي واحـدة ، التـي يؤديهـا أّي مـذهب مـن مـذاهب إعجـاز القـرآن أو أي نظريـة مـن نظرياتـه ألن الغايـة  ؛والمفاضلة للقارئ 
عجـزوا عـن معارضـته  ا أنهـمنـن العرب مع تطاول األزمان لم يعارضوه ، فلما ثبتت هذه الجملـة علمإو : (( يقول المرتضى 

أمـا أن يكـون القـرآن نفسـه خـرق العـادة بفصـاحته : ، فالبـد مـن أحـد أمـرين ن هذا العذر خارق للعادة إتعذرها عليهم ، و ل
صرفهم عن معارضته وأعجزهم ، ولـوال صـرفه لهـم عنـه لعارضـوه ، وأي األمـرين   تعالىفلذلك لم يعارضوه أو أن يكون اهللا 

ويتضــح أن الشــريف المرتضــى يقــدر كــل مــذاهب اإلعجــاز علــى الــرغم مــن أنــه  .)٣())جــاء بهــا  كــان فقــد ثبتــت نبوتــه التــي
  .)الصرفة(مؤمٌن كل اإليمان بنظريته 

رفة وفصاحة القرآن -د
َّ
  الص
ــرفة عنــد المرتضــى ، ال يعنــي أّن القــرآن ال يشــتمل علــى فصــاحة    عاليــة أو أنّــه لــيس مــثًال أعلــى فــي إّن القــول بالصَّ

و أن هناك فصاحة أخرى تضـاهي فصـاحته أو تتجاوزهـا فـي الواقـع ، ويؤكـد الشـريف المرتضـى ذلـك غيـر مـّرة الفصاحة ، أ
ــه فــي اإلعجــاز  ــه فــي مذهب ــّرد علــى مــن يحاججــه ويجادل ــه فــي كالمــه ، فهــو ي ــا تكــون : (( بــذكر فصــاحة القــرآن بقول إنّم

                                                 
واهللا ما : (( ، والرواية فيه  ٢٢٥: كالم اإلمام في التوحيد : ، وينظر  ١٥٣/ ١) : جوابات المسائل الطبرية ( رسائل الشريف المرتضى  )١(

 ... )) .مت مخلوقاً ، وإنما حكمت القرآنحك
 .٤٥: الموضح  )٢(
 .٦٨: مجموعة في فنون علم الكالم  )٣(
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ن نفــى فصــاحته ُجملــًة أو مــن لــم يعتــرف بأنّــه منهــا فــي الشــهادُة بفضــل القــرآن فــي الفصــاحة وعلــوِّ مرتبتــه فيهــا رّداً علــى مــ
  .)١(. ))رفة ، وليس هذا مذهب أصحاب الصَّ الذروة العليا والغاية القصوى 

وال يقبل الشـريف المرتضـى أن ُيجيـز علـى مـذهب الصَّـرفة بـأن يكـون فـي كـالم العـرب مـا هـو أفصـح مـن القـرآن ،   
إيمانــاً منــه بفصــاحته العاليــة التــي ال  )٢(جــازة يمكــن أن تؤكــد صــحة مذهبــهبــأن تلــك اإلحينمــا يطلــب منــه ذلــك ، لتــوهمهم 
نـاه لـم يـَْقـَدح جز لـو أ: ((ذلك ، يقول الشريف المرتضـى العرب ومقارنته بالقرآن يؤكد تقاربها فصاحة ، إذ أن استقراء كالم

  عالي فصيح العرب ما أنّه ليس في  غير أنّا قد علمنا باالمتحان واالستقراءبل كان أدخَل في اإلعجاز، ...ازه في إعج
فيــه خــالف نجــد فــي جميــع كالمهــم مــا ُيســاوي كثيــراً مــن القــرآن ، ممــا يظهــر الفصــاحة لــم يتجــاوز فصــاحة القــرآن ، بــل  

  .)٣())تبار،وكلُّ من كان في معرفة الفصاحة أقوى كان بما ذكرناه أعرفر واالخْ بظهورها في غيره،وهذا موقوف على السَّ 
مـا  إلـىوهـداهم مـن مسـالك البالغـة أودع العرب من أسـرار الفصـاحة  تعالىالرغم من أن اهللا سبحانه و لى عأي أنّه   

، وبهذا كان القرآن ُمعجـزاً وعلمـاً علـى وبالغة القرآن هو ظاهٌر باهر ، فإنّه ليس في فصاحتهم وبالغتهم ما يقارع فصاحة 
  .)٤(ألنّه أعجز قوماً هذه صفاتهم ونعوتهم؛ النبّوة 

ن حـاول إأن الشـريف المرتضـى يـذكر مـراراً أن فصـاحة القـرآن كانـت فـي الـذروة وفـي الطبقـة األولـى منهـا  وُيالحظ  
النظـام أو  علـى همبعضـالتـي أخـذها ونظريتـه الشـبهات في ذلك أراد أن يجنب نفسـه  همحاول أن يطّبق الفصاحات ، ولعل

دة فـي فصــاحة القـرآن لــم تـأِت مــن مـتكلم أو عــالٍم فـي الشــأن حــٍد أن هـذه الشــهاأالتـي اختلقوهــا ضـّده ، وال يخفــى علـى 
القرآنــي فقــط، بــل جــاءت أيضــا مــن شــاعر رقيــق الطبــع ، ومــن ناقــٍد ذي حــس مرهــف ، وذوق رفيــع يميــز بذائقتــه األدبّيــة 

مــذهباً فــي إذن فــإن مــن اتخــذ الصــرفة . وبــين مــا دونــه فــي الفصــاحة زاً حقيقيــاً بــين الكــالم الفصــيح يــومواهبــه النقديّــة تمي
تلــك المزيــة ليســت ممــا : ال ينكــر مزيّــة القــرآن علــى غيــره بفصــاحته ، وإنمــا يقــول (( المرتضــى إعجــاز القــرآن كالشــريف 

  .)٥( ))تخرق العادة ، وتبلغ حّد اإلعجاز
رفة  -هـ

َّ
  دفع الشبهات عن نظرية الص

نصــارها ، لــذلك كــان مــن الضــروري بكثيــر مــن أها أكثــر خصــومنتقــادات واســعة ، فقــد كــان واجهــت نظريــة الصــرفة ا  
ــبعض حولهــ ــة ،   ا ، ســواء أكانــت علــى ســبيل الفــرض أمدفــع األســئلة واالنتقــادات والشــبهات التــي يثيرهــا ال كانــت حقيقي

تصــّدى لهــذه المهمــة وقــام بــالرد علــى كــل مــن يريــد إضــعاف أو إســقاط نظريتــه ،  –كمــا ال يخفــى   –والشــريف المرتضــى 
  .)٦()) يالمغن ((قادات القاضي عبد الجبار المعتزلي التي سّطرها في كتابه النتوأكثر ذلك كان في رده 

عـن نظريتـه أو رّده علـى األسـئلة المشـكلة أو  الـذي دافـع فيـه المرتضـى كـالمستطيع في هـذا المقـام إيـراد كـل  أوال   
شــبهة واحــدة مــن  أوردســ مــن ذلــك ، إال أنــي)) الموضــح (( ألنّــه قلمــا خلــت صــفحة مــن كتابــه  ؛االنتقــادات والشــبهات 

ولعــل أشــهر وأقــوى شــبهة  .المرتضــى عليهــا التــي دارت حــول نظريــة الصــرفة علــى ســبيل المثــال ، ورّد الشــريف الشــبهات 
عجاز القرآن وقيام الحجة بـه مـن قبـل الصـرفة عنـه ال لمزيتـه فـي إلو كان :  همبعضقول  :نظرية الصرفة هي إلىونقد وجه 

 ؛، وُيجَعـل كالمـاً ركيكـاً ُمتقاربـاً سـلبها ُجملـًة دون طبقـات الفصـاحة ، بـل كـان األولـى أن يُ الفصاحة لوجب أن ُيجَعـل فـي أ
                                                 

 .٣٨٥: في علم الكالم الذخيرة : ، وينظر  ٨٨: الموضح  )١(
 . ٩٠: نفسه : ينظر  )٢(
 . ٩٠:  الموضح )٣(
 .١٠٠: ينظر طيف الخيال  )٤(
 .١٣١/  ٨٩: بحار األنوار  )٥(
 . ٢٦٥- ١٩٧: لموضح ا: ينظر  )٦(
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لـه علـى  تعـالى، لكانـت حالُـُه فـي اإلعجـاز أظهـر ، وفـي إنـزال اهللا ا بـَُعَد عن الفصـاحة نّه مع الصرف عن معارضته ، ُكلُّمأل
  .)١(غاية الفصاحة دليٌل على بطالن مذهب الصرفة

ألّن األمَر وإْن كان لـو جـرى علـى مـا  ؛هذا ِمْن ضعيف األسئلة ((: بقوله لشريف المرتضى على هذه الشبهة ويرّد ا  
ُة أظهر والشبهة أبَعد ، فليس يجب القطُع على أّن المصلحة تابعٌة لذلك َقدّ  وغير ممتنـع أْن يعلـَم اهللا ! رَته ، لكانِت الُحجَّ

مـن لـو قلـل للمكلَّفـين مـا لـيس حاصـالُ عنـده جـه مـن الفصـاحة المصـلحة واللطـف أّن في إنزال القرآن علـى هـذا الو  تعالى
ولَيََّن ِمْن ألفاِظه ، فُينـزِله على هذا الوجه ، ولـو َعِلـَم أّن المصـلحة فـي خـالِف ذلـك لَفعـَل مـا فيـه المصـلحُة وهـذا   فصاحتهِ 

  .)٢( ))اٍف في جوابكك
كافيـاً لـرّد الشـبهة فإنـه أحـس بعِظـم هـذه الشـبهة وقـوة هـذا النقـد   جوابـه هـذاعـدَّ قـد الـرغم مـن أّن المرتضـى على و   
علــى كــالٍم أفصــح ِمــْن  تعــالىأَمــا يَقــِدُر القــديم : ثــّم يُقــاُل للســائل :  فقــال،  بــرهن علــى صــّحة وقــوة جوابــه فــي رّدهــافــراح ي
  القرآن؟
  .هي نهاية ما يمكن في اللغة العربية ألّن فصاحة القرآن  ؛ ال : فإن قال   
  .وكلُّ َمْن َله أدنى معرفٍة وإنصاٍف يعلم تعذُّر الدليل في هذا الموضع ومن أيَن لك هذا ؟ : قيل له   
  .يَقِدُر على ما هو أفَصُح من القرآن  تعالىالقديم : وإْن قال   
ـُة وتأكَّـَدت ، وزالـِت الشـبهة ! فأال فَـَعَل ذلك ؟ : قيل    وانحسـمت ، ولـم يكـن فإنّا نعلم أنّه لو فَـَعلَـُه لظهـرت الُحجَّ

للريب طريٌق على أحٍد في أّن القرآن غيُر مساٍو لكالم العرب وال مقارب ، وأنّـه خـاِرٌق لعـاداتهم ، خـارٌج عـن عهـدهم فـإْن 
  .أنّه ال مصلحة في ذلك تعالىقد يجوز أْن يعلم : قال 

  .)٣(فبمثِل هذا أجبناك: قيل له   
على أنّا لو َسلَّمنا للسائل ما َيدَّعيـه ِمـْن أّن ((: بعد من ذلك فيقول ر الشريف المرتضى في دفع هذه الشبهة أيويس  

 أفَصــُح منــه ، لكــان الكــالم ُمتوجهــاً ال يُوصــف بالقــدرة علــى مــا هــو  تعــالىَفصــاحَة الُقــرآن قــد بلغــت النهايــة ، وأّن القــديم 
ـنهم  ...التـي يـََتمّكنـون بهـا ِمـَن الفصـاحِة الخلـَق فـي األصـل ، العلـوَم  تعـالىألنّـه لـيس يمتنـع أْن َيسـُلَب اهللاُ  أيضاً؛ وال يُمكِّ

فتظهـُر إذن َمزيّـُة القـرآن وخروجـه عـن العـادة ظهـوراً  ...الـذي ال يُعَتـدُّ بمثِلـِه منها ، وإْن مكَّنهم فِمَن الشيِء النَـْزِر اللطيف 
لقــدرة عليـه ، كمــا أمكــن اّدعــاُء ذلــك فــي با تعــالىَيرفَـُع الشــك، ويوجــب اليقــين ، ولــيس هـذا ممــا ال يُمِكــن أْن يُوصــَف اهللا 

  .)٤())األول
مجــاٍل لهــذه الشــبهة للنيــل مــن نظريتــه وتضــعيفها ، فّردهــا مــن رتضــى ال يريــد أن يتــرك أّي حــظ أّن الشــريف الماليُ و   

ــ ــه مّث لجوابــه فــي رّدهــا بفرضــيات تــوهن مــن قــوة هــذه الشــبهة ، وتقلــل مــن تأثيرهــا فــي مناهضــة ل جميــع مناحيهــا ، بــل أّن
  .)٥(نظريته

باتحــاد ير اإلعجــاز القرآنــي بــالقول فســتنــأى عــن تإذن يتبــين مــن كــالم الشــريف المرتضــى فــي الصَّــرفة ، أن الصــرفة   
، أو غيـر ذلـك مـن يكمـن فـي فصـاحته وبالغتـه ونظمـه أن إعجـاز القـرآن  إلـىالدال بالمدلول ، كما يرى ذلك من يـذهب 

                                                 
، وشرح  ٤٨٥: وكشف المراد  ٩٩٠/  ٣: ، والخرائج والجرائح  ٢٥٠/  ٥: مجمع البيان : ، وينظر  ٨٢- ٨١:  نفسه: ينظر  )١(

 . ١٠٤/ ٩: ، وبحار األنوار  ١٨٥/ ٢: المقاصد 
 . ٨٢: الموضح  )٢(
 .٨٣- ٨٢: نفسه : ينظر  )٣(
 .٨٤-  ٨٣: نفسه )٤(
 .٨٤: نفسه: ينظر  )٥(
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ــارة ا لقرآنيــة ومــا تحملــه مــن مضــمون ، إذ يــرى أصــحاب الصــرفة وعلــى رأســهم المــذاهب والنظريــات التــي تــربط بــين العب
، ولكنهـا ال تنبـع مـن طبيعتـه الخاصـة بوصـفه نصـاً الشريف المرتضى أن المعجزة الدالة علـى صـدق الـوحي تـرتبط بـالقرآن 

ان هـذا العجـز أمـراً العـرب المعاصـرين للـنص عـن اإلتيـان بمثلـه كمـا تحـداهم الـنص ذاتـه  ، وكـ) عجـز(لغوياً ، بل تنبع من 
أن هـذا طارئاً بحكم تـدخل اإلرادة اإللهيـة ومنـع الشـعراء والخطبـاء وغيـرهم مـن قبـول التحـدي واإلتيـان بمثلـه ، والحقيقـة 

المعجــزة أمــراً واقعــاً ألن أصــحاب الصــرفة يجعلــون  ؛الــرأي أو المــذهب ال ينكــر اإلعجــاز القرآنــي مــن قريــب أو مــن بعيــد 
  .)١(فة من صفات قائل النص وهو اهللاخارج النص ، ويرتبط بص

عنـد الواضـح هـذا المـذهب  ثـلأن للشريف المرتضى مذهباً واضحاً في إعجاز القرآن ، ولم نـََر مويتضح مما سبق   
نــا أكثــر إلي ، بينمــا وصــل إلينــا ان أكثــر مؤلفــات الشــريف الرضــي لــم تصــل إلــىالشــريف الرضــي ، وربمــا يعــود ســبب ذلــك 

والمتتبــع فــي تــراث الشــريف : (( هــذه الحقيقــة بقولــه  إلــىى ، وقــد أشــار محمــد رضــا األنصــاري مؤلفــات الشــريف المرتضــ
الكبيـرة والمتوسـطة والصـغيرة ، وحتـى رسـائله العديـدة التـي ال يتعـّدى المرتضى يواجه ظاهرة غريبة ، هي أّن جميع مؤلفاته 

  .)٢( ))حجم بعضها وريقات كانت متداولة ، ولها نسخ عديدة 

                                                 
 .١٤٥: نصر حامد أبو زيد . مفهوم النص ، د: ينظر  )١(
 .٢٥) : األنصاري/ المقدمة ( الموضح  )٢(
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  املبحث الثالث 
  احملكم واملتشابه 

الفـارق بـين الـنص ذي  إذتُعد جدلية الغموض والوضوح من أهم خصـائص الـنص فـي الدراسـات النقديـة الحديثـة 
بـداع نظامـه الـداللي الخـاص داخـل إي قـدرة الـنص األدبـي علـى ـــالخالصة وبين النص األدبـي يكمـن ف) اإلعالمية( الطبيعة 

الخالصة تعتمد الوضوح معيـارا للجـودة ))عـالميةاإل(كانت النصوص   وإذا.  إليهافي الثقافة التي ينتمي النظام الداللي العام 
وع األدبــي الــذي ينتمــي ـذا المعيــار فــي النصــوص األدبيــة يختلــف بــاختالف طبيعــة الــنص وبــاختالف النـــوالــرداءة ، فــإن هــ

  .)١(إليه
ر القــرآن أشــاد لقــح كانــت ســمة واضــحة مــن ســماته ، و وفــي حالــة القــرآن الكــريم فــإن جدليــة الغمــوض والوضــو   

ُهَو الَِّذَي أَنـَزَل َعَلْيـَك اْلِكتَـاَب ِمْنـُه آيَـاٌت مُّْحَكَمـاٌت ُهـنَّ أُمُّ اْلِكتَـاِب {: الكريم إلى هذه السمة بكل وضوح في قوله تعالى 
ــا الَّــِذيَن فــي قـُُلــوِبِهْم زَْيــٌغ فَـَيتَّ  ــُه َوُأَخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت فََأمَّ ــُه ِإالَّ الّل ــِه َوَمــا يـَْعَلــُم تَْأِويَل ــِة َواْبِتَغــاء تَْأِويِل َن ــُه اْبِتَغــاء اْلِفتـْ ِبُعــوَن َمــا َتَشــابََه ِمْن

علـى أسـاس ) المحكم(هم ولقد تم ف.)٢(} َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد رَبـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابِ 
.  )٣(الـذي يحتـاج إلـى تأويـل) الغـامض(على أسـاس أنـه ) المتشابه( حتاج إلى تأويل ، كما ُفِهَم يأنه الواضح البّين الذي ال 

) الواضـح(اسـتنادًا إلـى ) الغـامض(وكان القانون الذي اتفق عليه العلماء هو ضرورة رد المتشـابه إلـى المحكـم ، أي تفسـير 
وعلـى ذلـك . لتفسـير الغـامض المتشـابه وفهمـه ) الـدليل(المحكـم يعـد بمثابـة أّن معيار ذاتـه ، فالواضـح آن هو ليكون القر 

وهـذا مـا كـان يـراه .  )٤(يقوم القرآن بتفسير بعضه بعضـاً ، وال يحتـاج إلـى معـايير خارجيـة لفـض غوامضـه واسـتجالء دالالتـه
  .الشريفان والرضي والمرتضى 

بـين الـدليل العقلـي والـدليل النقلـي ،  اً مواءمـة واتفاقـ –دائمـاً  –والمرتضى إلـى أّن هنـاك يذهب الشريفان الرضي   
هــي الحالــة النهائيــة والصــورة  –حــال المواءمــة واالتفــاق  –وهــذه الحــال . وهــذا األخيــر يتمثــل بــالقرآن الكــريم والســنة 

إلــى تبــايٍن واخــتالٍف بــل  –فــي بعــض األحيــان  –يــدل ظــاهر األمــور  نْ األخيــرة التــي تســتقر عليهــا التــأويالت ، إذ يمكــن أ
وآليـات يعتمـدها الشـريفان للمواءمـة بينهمـا ، باسـتخدام معيـار العقـل باعتبـاره  اً وتقاطٍع ما بـين الـدليلين ، إال أّن هنـاك طرقـ

تتعقــد  وإن هــذه المهمــة ربمــا ال تكــون معقــدة فــي مجمــل آيــات الكتــاب الكــريم إال أنهــافــي هــذه المهمــة  سائســاً وأساســاً 
ي يشي ظاهرها بأشياء تتنـافى والـدليل العقلـي التوتتشعب عندما يتعّرض الشريفان الرضي والمرتضى إلى اآليات المتشابهة 

 تـوحي بالتشـبيه والتجسـيم والحركـة واالنتقـال ، والجبـر وغيـر ذلـك مـنوالتـي  –عز وجل  –اآليات التي تخص الخالق ك،  
  .بحسب الدليل العقلي الذي يتبناه الشريفان  –عز وجل  –ها الخالق صف بتوال ي األمور التي يتصف بها المخلوق

ويختلف المحكم عن المتشابه في أّن المحكم يوافق الدليل العقلي وكونه خالياً من المجاز شانه فـي ذلـك شـأن   
لـذلك  ؛األمر في المتشـابه  بينما ال نرى مثل هذا )٥())أدلة العقول التي ال يدخلها االحتمال والمجاز ووجوه التأويالت(( 

                                                 
 .١٧٧: ينظر مفهوم النص  )١(
 . ٧: آل عمران  )٢(
ي يقول به أكثر العلماء بالرغم من أن هناك تفسيرات للمحكم والمتشابه تبين هذا الرأي في تفسير المحكم والمتشابه هو المشهور والذ )٣(

أّن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه ما تكررت : والمنسوخ ، ومنها هالناسخ والمتشابه  وهأن المحكم : عن هذا التفسير ، منها 
، والقرآن  ٣٩٥/ ٢: التبيان في تفسير القرآن : للمزيد ينظر .كقصة موسى وغير ذلك من القصص ، وغير ذلك من التفسيرات   هألفاظ

  .٧١ – ٧٠: والعقيدة ، السيد مسلم الحلي 
 . ١٧٨: مفهوم النص : ينظر  )٤(
 . ١٨٣،  ٤٤: ، وتنـزيه األنبياء  ٣٠٠/  ٢،  ٣٤٠،  ٣٢٠/ ١:وينظر .  ١/٤٧٧: األمالي  )٥(
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المتشـابهة (( لهـا ظهـر وبطـن ، فاآليـات  –كمـا يفتـرض الشـريف الرضـي   –يُلجأ إلى تأويله ليوافق أدلـة العقـول ، فاآليـات 
إذ ورد عـن اهللا كـالم ظـاهره يخـالف مـا (( ولـذلك فمـن الـالزم  )١())هي التي ال ظهر لها ، والمحكمة هي التي ال بطن لها 

حمله على ما يوافق األدلة العقلية ويطابقهـا ، ولهـذا و  –إن كان له ظاهر  –لة العقول وجب صرفه عن ظاهره دلت عليه أد
  . )٢())والتشبيه أو ما ال يجوز عليه تعالى  اإلجبارتعالى اقتضى ظاهرها رجعنا في ظواهر كثيرة من كتاب اهللا 

ركيــز علــى باطنــه الغــامض ، بخــالف المحكــم الــذي بتضــمنه دالالت متعــددة ومتنوعــة نتيجــة للتويتميــز المتشــابه   
نتيجــة لالعتمــاد علـى ظــاهره الواضــح ، بيــد أن تعــدد دالالت المتشــابه ال يعنــي أن  –فــي أغلــب األحيــان  –تتحـدد داللتــه 

ال  الرغم مـن ذلـكعلى و بعضها يوافق الدليل العقلي وبعضها ال يوافقه ، بل أّن كل تلك الدالالت موافقة للدليل العقلي ، 
النظــر إلــى هــذا  فــييجــب علــى المتــأول أن يقطــع علــى داللــة مــن الــدالالت ويــدعي أنهــا مــا أراده اهللا ، ويتفــق الشــريفان 

ألّن كثيراً من المتشابه يحتمل الوجوه الكثيرة ، وكلها غير خارج عـن : (( ي ـالمنحى في المتشابه ، إذ يقول الشريف الرض
ول الشريف المرتضـى ـ، ويق )٣())اً وال يقع القطع منهم على مراد اهللا تعالى بعينه منها فيذكر المتأولون جميعأدلة العقول ، 

أكثر المتشابه قد يحتمل الوجوه الكثيرة المطابقة للحق ، والموافقة ألدلة العقول ، فيذكر المتأول جميعهـا وال يقطـع : (( 
  .)٤())على مراد اهللا منها بعينه 

يجـب البنـاء عليهـا والرجـوع علـى قاعـدة مرتضى في التعامل مـع المحكـم والمتشـابه د الشريفان الرضي والـويستن  
اآليــــات المتشــــابهات إذا وردت وجــــب رّدهــــا إلــــى اآليــــات  إن (( : اـمفادهــــف الرضــــي ـعلــــى حــــد تعبيــــر الشريــــ )٥(إليهــــا

لمحكـــم أصـــل ا(( أي يســـتفاد مـــن وضـــوح المحكمـــات فـــي بيـــان وتفســـير غـــوامض المتشـــابهات ألّن . )٦())المحكمـــات 
، ولم تكـن هـذه القاعـدة بمعـزل عـن األصـول الفكريـة والعقائديـة التـي )٧())المتشابه يقدح به فيظهر مكنونه ويستثير دفينه 

متشـابه القـرآن  َمـْن ردّ : (( ماميـة مـا نّصـه ثـامن أئمـة اإل) ليـه السـالمع(يصدر عنها الشريفان ، فقـد ُروي عـن اإلمـام الرضـا 
ب مـن الشـريف الرضـي إذ وجـدناه يشـبه المحكمـات بـاألم جـفـال نع، ولـذلك )٨())اط مسـتقيم إلى محكمـه هـدى إلـى صـر 

ن سائر الكتـاب يتبعهـا ويتعلـق بهـا  ابمنـزلة األم ، وك] اآليات المحكمات [ فهي : (( والمتشابهات بالولد التابع لها بقوله 
ِه    .)٩())كما يتبع الولد آثار أمه ويفزع إليها في ُمهمِّ

اس رّد المتشابه إلى المحكم سار الشريف الرضي في تأويل متشابه القرآن ليأتي بتطبيقات عملية لهـذه وعلى أس  
تَـَنا {: القاعدة ، فيبين معنى قوله تعالى  اآلي  مـن  متشابهإّن من أصلنا رّد ال: ، بقوله  )١٠(}رَبـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ

علـى  – هد ورّد في القرآن من ذكر اإلزاغة مـا بعضـه محكـم وبعضـه متشـابه ، فيجـب رّد متشـابهوق.... إلى المحكم منها 
، وهـذا ، يجـوز أْن يكـون محمـوًال }اآليـة ... ربنـا ال تُـزغ {:ههنـافالمتشـابه مـن ذلـك قولـه سـبحانه   -األصل الـذي قررنـاه

                                                 
 . ٥١: المجازات النبوية  )١(
  ٣٠٠/ ٢: األمالي  )٢(
 .٩: حقائق التأويل  )٣(
 .٤٤٢/ ١: األمالي  )٤(
 .٢٧٧: حقائق التأويل : ينظر  )٥(
 .٢٧٧: نفسه  )٦(
 . ٤: ، وينظر ٢: نفسه  )٧(
  ٢٦١/ ٢: عيون أخبار الرضا ، الشيخ الصدوق  )٨(
 . ١٢٢: تلخيص البيان  )٩(
  . ٥٠: آل عمران  )١٠(
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ئل علـى أنّـه سـبحانه ال يفعـل وقـد قامـت الـدال ،اإليمان  إّن اهللا سبحانه يضل عن:  ألنّه يقودنا إلى أْن نقول  ؛على ظاهره 
، فهـو )١(وإذا لـم يكـن ذلـك محمـوًال علـى ظـاهره فاحتجنـا إلـى تأويلـه علـى الوجـوه التـي قـدمنا ذكرهـا ... ألنّه قبـيح ذلك؛

ي هـذا المعنـى ألّن من صفة المتشابه أال يقتبس علمه من ظاهره وفحواه ، فوجب رّده إلى ما ورد مـن المحكـم فـ ؛متشابه 
وأن الزيـغ الثـاني كـان مـن اهللا ، ا أّن الزيـغ األول كـان مـنهم نـ، فعلم )٢(}فَـَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اللَّـُه قـُلُـوبـَُهْم {: ، وهو قوله تعالى 

ي حسـن سبحانه على سبيل العقوبة لهم ، وعلمنا أيضاً أّن الزيغ األول غير الثاني ، وأن األول قبيح إذ كان معصـية ، والثـان
  .)٣(...إذ كان جزاًء وعقوبة

َنُفِســِهْم ِإنََّمــا نُْمِلــي َلُهــْم لِيَـــْزَداُدوْا إِ {: وفــي تأويــل قولــه تعــالى    ــٌر ألِّ ْثمــاً َوَال َيْحَســَبنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروْا أَنََّمــا نُْمِلــي َلُهــْم َخيـْ
واآلية التي نحن في الكالم عليها من المتشـابه ، وأصـلها الـذي يجـب ((: ، يقول الشريف الرضي  )٤(}َوَلْهُم َعَذاٌب مُِّهيٌن 

نـَس ِإالَّ لِيَـْعبُـُدوِن {... حملها عليه هو اآليـة المحكمـة  ، وإنمـا صـارت هـذه اآليـة مـن المحكـم  )٥(}َوَمـا َخَلْقـُت اْلِجـنَّ َواْإلِ
ون مرادًا،وهـو عبـادة الجـن لـى مـا يصـح أن يكـدخلـت ع) ليعبـدون:(له تعـالىلداللة العقل،من أجل أن الالم في قو الموافق 
علـى مـا ) ليـزدادوا إثمـاً : ( قل لدخول الالم في قولـه تعـالى ، وصارت اآلية األولى من المتشابه المخالف لداللة العواإلنس

ــا حينئــذ إلــى حملهــا علــى الوجــوه التــي تظــاهر أدلــة العقــل وقوا ــادة اإلثــم ، فاحتجن عــد ال يصــح أن يكــون مــراداً ، وهــو زي
  .)٦())العدل

هـو التأويـل المشـروع ، ومـا سـواه (( يـراه بعـض البـاحثين المحـدثين بأنّـه رّد المتشابه إلـى المحكـم بوهذا التأويل   
ألنّه يعتمد في تفسير القرآن وبيان معانيـه علـى القـرآن نفسـه ، دون  ؛ )٧())تأويل مذموم بالهوى والرأي والمصلحة الذاتية 

  .ة الحاجة إلى عوامل خارجي
ــالمجبرة والمشــبهة  –علــى كثــرتهم  –لــى أن الــذين تنــاولوا متشــابه القــرآن عوينبــه الشــريف المرتضــى    تشــاغلوا ب

لـى أن التفاسـير الكاملـة عسالم الطاعنين فيه ، ولـم يعرضـوا لمـن عـداهم ، وينبّـه أيضـاً والملحدة ومن عداهم من أعداء اإل
هـا ، فهـو مـن خـالل كـالم طويـل وبحـر عميـق نراض ومن استوفى شـيئاً مللقرآن لم يستوف مصنفوها الكالم على هذه األغ

   .)٨(صابتهإدراكه ويتعذر عليه إيتعذر على المستفيد 
التي ربما لم يتعـّرض ،  )٩()الفاتحة ( ن طلبوا منه تأويل متشابه سورة ولذلك يجيب الشريف المرتضى سؤال الذي
ه وأضـرابهم ، ومـن هألنها ال تتضمن المسائل التـي يثيرهـا المشـبّ  ؛تشابه إليها المفسرون والمتأولون تحت تقصيهم لفن الم

                                                 
 . ٣١- ١٥: حقائق التأويل : ه اآلية ، فضًال عن الوجه الذي ذهب إليه ، ينظر ف الرضي وجوهاً عديدة لتأويل هذشريذكر ال )١(
 .٥: الصف  )٢(
 . ٢٤- ٢٣: ينظر حقائق التأويل  )٣(
 . ١٧٨: آل عمران  )٤(
 .٥٦: الذاريات  )٥(
 .٢٧٨ – ٢٧٧: حقائق التأويل  )٦(
 .١٦٨: نصر حامد أبو زيد . النص والسلطة والحقيقة ، د )٧(
 .٢٨٧/  ٣) : تفسير اآليات المتشابه من القرآن ( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٨(
 .٢٩٦- ٢٨٨/ ٣): تفسير اآليات المتشابهة من القرآن( مجمل كالمه في تأويل متشابه الفاتحة في رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٩(
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، أمـا وجـه تشـابهها )١())مالـك يـوم الـدين : (( من المتشـابه قولـه تعـالى أمثلة اآليات القرآنية التي عّدها الشريف المرتضى 
  . )٢( تمالك ليوم الدين ولغير يوم الدين ولكل شيء من المملوكا –عز وجل  –فهو إن اهللا 

    
  -:اآلية هي ويورد الشريف المرتضى عدة وجوه لتأويل هذه 

  
ألّن مـن  ؛إن وجه اختصاص الملك ليوم الدين من حيث كانت الشبهات فـي ذلـك اليـوم زائلـة عـن تفـّرده بالملـك : األول 

علـى وجـه ال يدخلـه ه يدعي أن الملك في الدنيا لغيـره ويـدعو مـن دونـه أضـدادا وأنـدادًا تـزول هنـاك شـبهته وتحصـل معرفتـ
  .الشك وال يعترضه الريب ، فكأنه أضاف الملك إلى يوم الدين لزوال الريب فيه وانحسار الشبهات عنه 

 ؛عليـه يغنـي عـن ذكـر غيـره  )٣(]كـذا[أن يوم الدين إذا كان أعظم المملوكات وأجلها خطرًا ، وقدرًا ، فاالختصـار : الثاني 
والمبالغـة أن يعلقـوا الكـالم حقير الصغير أولى ، ومن عـادة العـرب إذا أرادوا التعظـيم ملك البملك العظيم الجليل من ألن 

  ... بأعظم األمور وأظهرها ، ويكتفون بذلك عن ذكر غيره 
وقــد ضــّعف الشــريف المرتضــى هــذا .  )٤(مالــك يــوم الــدين وغيــره: أن يكــون فــي الكــالم حــذف ، ويكــون تقــديره : الثالــث 

  .)٥(الوجه األخير
فـي تبيـان كـل وجـوه متشـابه القـرآن ، ألنهـم ربمـا يعتمد الشـريف المرتضـى علـى أقـوال المفسـرين وتـأويالتهم  وال  

على أنا ال نرجـع فـي كـّل مـا يحتملـه تأويـل القـرآن إلـى أقـوال : (( تركوا وجهاً صحيحاً ومحتمًال ، يقول الشريف المرتضى 
اً صحيحاً وكم استخرج جماعة من أهل العدل في متشـابه القـرآن مـن القول وجهالمفّسرين ، فإنهم ربما تركوا مما يحتمله 

الوجوه الصحيحة التي ظاهر التنـزيل بها أشبه ، ولها أشّد احتماًال ما لم يسبق إليه المفّسرون وال دخل في جملة تفسـيرهم 
القـرآن مـن فـي متشـابه (( لك ، ولم يقتصر استخراج أهل العدل للوجوه التي تركها المفسـرون بـل ذكـروا كـذ)٦())وتأويلهم 

   )٧())الوجوه الصحيحة ما خالف ما ذكره المفّسرون 
 –دائمـا  –ال يخضع  وهذا يعني بأنه إذا كان المحكم يتصف بشيء من الثبات النسبي في التأويل فإن المتشابه

اً الـدليل العقلـي ، ولـذلك ال إلى مثل ذلـك الثبـات بـل هـو متغيّـر ألنّـه يعتمـد علـى قـراءات تحتملهـا اللغـة ، ويحتملهـا أيضـ
راء الفكـر ثـتكون اآليات المتشابهة مصدر ضعف وطعـن فـي العقيـدة والقـرآن كمـا تـوهم ذلـك الملحـدون بـل هـي مصـدر ل

المتشـابهة هـي التـي يسـتعمل فيهـا الفكـر ، ويتفاضـل العلمـاء (( ألّن اآليـات  ؛ )٨(ونماء العقول فضًال عن غاياتها العقائدية

                                                 
 .٤: الفاتحة  )١(
 .٢٩١/ ٣) متشابهة من القرآن تفسير اآليات ال( رسائل الشريف المرتضى : ينظر  )٢(
 .االقتصار : لعلها  )٣(
 .٢٩٢/ ٣) : تفسير اآليات المتشابهة من القرآن ( رسائل الشريف المرتضى  )٤(
 .٢٩٣- ٢٩٢/ ٣: نفسه : ينظر  )٥(
 . ٤٠/ ٤: الشافي  )٦(
 .١١٠/ ٣) : أجوبة المسائل القرآنية ( رسائل الشريف المرتضى  )٧(
لو كان القرآن محكماً بالكلّية لما كان مطابقاً إال لمذهب واحد ، وكان : فوائد لوجود المتشابهات في القرآن ، منها  ذكر الرازي أربع )٨(

 ٧: تفسير الرازي : للمزيد ينظر ...تصريحه مبطًال لكل ما سوى ذلك المذهب ، وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه 
 /١٨٥- ١٨٤. 



 المبحث الثالث/ الفصل الثاني  

 ٢

فـي سواء أ كـان  المتشابه وربما لهذه األسباب وغيرها وصَف الشريف الرضي )١())مها واستنطاق ُمْعَجِمها في استفتاح مبه
  .)٢( أو في األخبار بأنّه فناآليات القرآنية أو في الحديث 

 

                                                 
 . ٥٢: ات النبويّة المجاز  )١(
 .١١: نفسه : ينظر  )٢(



 المبحث الرابع/ الث  الفصل الث

 ٠

  املبحث الرابع
  املوازنات األدبية

  
نثــراً ، فــإن  معلــى الــرغم مــن أن الموازنــات األدبيــة تعنــى بعقــد المقارنــة بــين فــن قــولي وآخــر ، ســواء أكــان شــعراً أ  

، حيــث أكثــر مــا نجــد تحــت هــذا البــاب الموازنــة بــين بيــت شــعري  المهــملنقــدي اللشــعر المســاحة الكبــرى فــي هــذا الفــن 
بـين شـعر وقـرآن ، أو بـين أو بين قصيدة وأخرى ، أو بين أحد معـاني الشـعر وآخـر ، أو  وأخرىرية وآخر أو بين قطعة شع

ولعـل السـبب فـي هيمنـة الشـعر . خـر هتمـام فـي الموازنـة بـين فـن نثـري وآ، أو بـين شـاعر وآخـر ، وقلمـا نجـد االشعر ونثر
ه ، إذ اتخـذت الموازنـات مـن الشـعر ئبـاكورة نشـو هـذا الفـن النقـدي و  بأصـولود إلى تعلق الشـعر ـعلى هذا الفن النقدي يع

زنـات شـعرية امو  إلينـا والشعراء مادة لها ، وهـذا مـا يثبتـه ويـدلل عليـه التـاريخ األدبـي والنقـدي عنـد العـرب ، حيـث وصـلت
قديمــة بقــدم الشــعر الجــاهلي ، كموازنــة عمــرو بــن الحــارث األعــرج بــين حســان بــن ثابــت ، والنابغــة الــذبياني ، وعلقمــة 

وموازنـة النابغـة الـذبياني بـين شـعر األعشـى . )٢(امـرئ القـيس بـين شـعر زوجهـا وشـعر علقمـة الفحـل وموازنـة زوج. )١(لفحلا
وعمــرو بــن األهــتم ، وعبــدة بــن بــين الزبرقــان بــن بــدر ، وموازنــة ربيعــة بــن حــذار األســدي .  )٣(وحســان بــن ثابــت والخنســاء

  .  )٤(عديسيب ، والمخبل البالط
ل نظــر دقيــق أو تنــاول مفصــل ، أو تأمــ موازنــات فــي أول األمــر عفويــة وارتجاليــة ، ولــم تســتند إلــىوكانــت هــذه ال  

تــرد عرضــاً فــي مجلــس مــن المجــالس أو تخطــر ببــال (( طويــل فــي النصــوص المــوازن بينهــا ، حيــث كانــت هــذه الموازنــات 
كـان لهـذه الموازنـات إال أنـه  . )٥())نهما شاعر أو ناقد من خالل عرض معنى معين ورد عند شاعرين مما يقتضي الموازنة بي

  . في ميدان النقد األدبي العربي  كبير  وآلراء الموازنين خطر
، مـادة رئيسـة فـي كتـب األدب والنقـد بية والنقدية ، فأصـبحدانتشر هذا الفن النقدي انتشاراً كبيراً في الساحة األ  

الـذي ) هــ٣٧٠ت(بهذا الفن النقدي في هذا العصر اآلمـدي موا الذين اهتالنقاد وال سيما في العصر العباسي ، فمن أبرز 
كمــا تطــور هــذا الفــن النقــدي   .مــن مصــطلحات النقــد العربــي  مهمــًا◌ً مصــطلحاً نقــدياً ) الموازنــة ( اســتوى بفضــله مصــطلح 

ي فــي ذلــك مــنهج علمــ:((يو دبــأحمــد قــال عنــه الــدكتور أحمــد .  )٦(عنــده ليصــبح منهجــاً نقــدياً مــن منــاهج النقــد العربــي
ــزال صــحيحاً يتبــع حتــى عصــرنا هــذا  ــة ال ي ــأِت مــن فــراغ  )٧())الموازن ــة اآلمــدي كانــت  نّ أل؛ ، وهــذا لــم ي ــة (( موازن موازن

وال ينبغـي أن نغفـل . )٨())مدروسة مؤيدة بالتفصيالت التي تلم بالمعاني واأللفاظ والموضـوعات الشـعرية بفروعهـا المختلفـة
الوسـاطة بـين  ((حيـث اتخـذه منهجـاً فـي تـأليف كتابـه االسـهام بتطـوير هـذا الفـن ، فـي ) هــ٣٩٢ت(القاضي الجرجاني  أثر

                                                 
 . ٢/١١٠: ينظر األغاني   )١(
 .  ٤٠ – ٣٩: ، والموشح  ١٤٠- ١٣٩/ ٨: ينظر نفسه   )٢(
 .  ٧٧ – ٧٥: نفسه : ينظر   )٣(
  .  ٩٣: نفسه : ينظر   )٤(
 .نقًال عن الشريف المرتضى ناقدًا  ٢٢٨/  ١: رشيد العبيدي. بي ، ددراسات في النقد أألد  )٥(
الموازنة منهجاً نقدياً قديماً وحديثًا،إسماعيل خلباص حمادي ، رسالة ماجستير،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد ، :للمزيد ينظر  )٦(

١٩٨٩.  
 .  ٥٤٩: أسس النقد األدبي   )٧(
 .  ١٥٧)) : عباس (( تاريخ النقد األدبي   )٨(



 المبحث الرابع/ الث  الفصل الث

 ١

هــذا الفــن واســهم فــي تطــوره جمهــرة مــن النقــاد  لمعكمــا اســت.المهــم الــذي يعــد مــن كتــب الموازنــات )) المتنبــي وخصــومه 
  . الذين يضيق المقام بذكرهم 

مختلفــة ، لعــل أغربهــا مــا قــام بــه أحــد األدبــاء والنقــاد  بوأســاليوقــد اســتعمل هــذا الفــن النقــدي فــي مواضــيع متباينــة ، 
قصـــيدتين كـــاملتين للشـــريف إذ تخيـــر المؤلـــف ))  )٣(والهـــروي )٢(المفاضـــلة بـــين الرضـــي: (( فـــي رســـالته . )١(المجهـــولين

قـاد ، من بحـر الكامـل مختلفـين فـي القـوافي والمعـاني ، ثـم عرضـها علـى مجموعـة مـن األدبـاء والن )٥(، والهروي )٤(الرضي
قـد يسـتدل بمـا فـي  –برأيـه  –وطلب منهم أن يرجح كل واحد منهم من هو أشـعر عنـده وأجـزل لفظـاً وأصـح معنـى ؛ ألنـه 

  . )٦(ه من مستقيم هومعوج ةديئر على درجة الشاعر في معرفة جيده من الكالم ومعانيه وصيغه وألفاظه 
علـــى قصـــيدة الهـــروي ، حيـــث أقـــر أربعـــة مـــن ة الشـــريف الرضـــي دوقـــد انتهـــت هـــذه الموازنـــة بتفضـــيل وتقـــديم قصـــي
 أحـدهم، فـي حـين أحجـم )٧(مختلفـة ال تخلـو مـن رؤى نقديـة هامـة المحكمين بذلك معللـين أحكـامهم النقديـة بتعلـيالت 

  .  )٨(عن ترجيح إحدى القصيدتين على األخرى معتذراً عن ذلك بجودة القصيدتين
مـن الموضـوعية العتمـاده علـى عـّدة آراء ، ه النقديـة قريبـة وهذا األسلوب في الموازنات يمكـن أْن تكـون أحكامـ  
  . دوراً هامشياً ) المؤلف ( لناقد واحد ، إال أنّه في مقابل ذلك يجعل دور الناقد  اً واحد اً وليس رأي

ديه ن نقـدي يحتـاج مـن متصـعامته ؛ ألنـه فـنماء وتطور الفكر النقدي العربي ي ـالموازنات األدبية فن نقدي مميز أسهم فو 
فـي  –أيضـاً  –فكر ، وبحث دقيق في النصوص المراد الموازنة بينها ، وأسـهم هـذا الفـن النقـدي  عمالإو طر ، خا كدِّ   إلى

مــن  أســاسنقــد مشــروع علــى  إلــىالشخصــي  واإلعجــابالنقــد الــذاتي (( النقــد األدبــي العربــي مــن نطــاق  إخــراجمحاولــة 
  .  )٩())الموازنة بين اآلثار األدبية 

فـي اسـتعمال هـذا الفـن النقـدي، إذ كـان يشـكل مـادة رئيسـة مـن مـواد  ومميـزٌ  واضـحٌ  رضي والمرتضى أثـرٌ للوكان   
  . خطابهما النقدي ، وأداة ناجعة ومطواعة في الكشف عن القيم التعبيرية للنصوص في أثناء المفاضلة بينها 

                                                 
لـوال اقتـراح هـذا : أديب وناقد مجهول ، يبدو من تقديمه للقصيدتين رفيع أدبـه الشـعري والنثـري ، فضـًال عـن قـول إسـماعيل األديـب فيـه   )١(

 .  ١٧٨ – ١٧٧: المفاضلة ، مجهول :،ينظر...ألدب على أجناس الفضل ، المتشبث بأفنان فنون ا يالفاضل المحتو 
 . هو ناقدنا الشريف الرضي   )٢(
 .  ٢٤٠ – ٢٣٦: يتيمة الدهر: ترجمته في : هو القاضي الشاعر أبو محمد منصور بن محمد األزدي الهروي ، ينظر   )٣(
  : مطلعها : وهي تسعة وأربعون بيتاً   )٤(

ادَ  َق وا الرَّ وِق ا ردُّ ى الَمُش اِھِرإل  لسَّ
  

فُ    ْوَدهُ َطْي اِھرِ  لَِيُع اِل السَّ  الَخَي
  

ولـم أجـدها فـي ديوانـه ، بيـد أن نسـبتها إليـه مـن قبـل هـؤالء األدبـاء القـريبين مـن عصـره إثبـات ودليـل .  ١٩١ – ١٨٨: المفاضـلة : ينظـر 
لقصيدة بالطابع البدوي ، وهـو مـا اشـتهر بـه على صحة نسبتها إليه ، فضًال عن أن أسلوبها هو أسلوب الشريف الرضي ، إذ أتسمت هذه ا

 . الشريف الرضي 
  : خمسون بيتاً مطلعها : وهي   )٥(

ْد َزارَ  ِدَطْيفُ َق مَّ بَِراقِ ْو أل  َك لَ
  

دِ    لْ َعائِ ِر ب ْن َزائِ ِه ِم الً بِ  أَْھ
  

 .  ١٨٨ – ١٨٥: المفاضلة : ينظر 
 .  ١٨٤: المفاضلة : ينظر   )٦(
 .  ١٩٥ – ١٩٢:  نفسهينظر   )٧(
 .  ١٩٥: نفسه : ينظر   )٨(
 . ٢٧: هند حسين طه . النظرية النقدية عند العرب ، د  )٩(
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 ٢

أمــدتنا بصــورة مــن مقدرتـــه  ، التـــي الصــابئ إســحاقأبــي  إلـــىاســتعمله الشــريف الرضـــي فــي إحــدى رســائله فقــد 
  ] الطويل : [ بيتين ألحد الشعراء في كتمان السر هما  الصابئرض إذ عا. والسيما في فن الموازنات . )١(النقدية
ٍتي رِ دْ ي َصفِ  رُّ ا السِّ مَ وَ   هِ رِ ْبقَ بِ  َكَمْي
هِ ي نِنَّ كِ لَ وَ  َ ى َكتَّحَ  أُْخفِي  ينِ نَّ أ

  

تَ ي ألنِّ   ُت الَمْي  ارَ ْشالنَّ  رُ ِظتَ نْ يَ  َرأَْي
ُ  مْ لَ  هُ نْ مِ  انَ ا كَ مَ بِ   )٢(رابْ خُ  ةً اعَ سَ  طْ حِ أ

  

  : بخمس قطع هي   
  ] الطويل : [ األولى 

 لٌ قِعْ مَ  يَّ َبنْ جَ  نَ يْ ي َبقِ يْ دِ َص رِ سِّلِ 
ُ  تْ َحقَ إذا لَ   هِ انِ َسلِ  نْ ِم هِ ي بِنِذْ أ

  

 لُ ْيوِ طَ  نَ يْ طِ بِ نْ تَ ْسى المُ لَعَ  اهُ دَ َم  
ا ليْ لَ عَ  سَ يْ لَفَ   لُ يْ بِ َس اِض َخلمَ ھ

  

  ] الطويل : [ والثانية 
 يحِ انِ وَ ي َجفِ نٌ مَ كْ ي مَ قِ يْ دِ صَ  رِّ سِّ لِ 
 هُ عَ يْ طِ تَ سْ تَ  )٣(]ال[ ثُ يْ ي حَ نِّ مِ  لَ غَ لْ غَ تَ 

ُص  ىآإِذا الَفْح هُ  ل اً أْن َينالَ  َحالِف
 ً ا ر آِمن  َفقُلْ لَِصِديقي ُكْن على السِّ

  

 ثُ اِحبَ المُ  هِ ْيلَ إِ و نُ دْ َي نْ أَ  عَ نَّمَ تَ   
َدامى َواألَ  وسُ ؤُ كُ   ثُ ادَ َحنيس المُ النَّ

ثُ  اُن َحانِ َو َخْزَي ُه َوْھ َع َعْن  َتَراج
ثُ  ْه َثالِ ا فِي ا َبْيَنَن ْن َم ْم َيُك  إذا لَ

  

  ] الطويل : [والثالثة 
 هُ دُ ْحلَ وَ  قِ يْ دِ الصَّ رُّ ي ِسِعمَ  وتُ مُ يَ 
ا َم لِّ ُك نْ َع ثِ ْعالبَ  مَ وْ َي لُ أْسأَ وَ 
 ىَعوَ 
ُ فَ   يتِ فَ يْ حِ ي َصا فَِم نِ يْ َب نْ مِ  هُ رُ كِ نْ أ
 الً َمحْ مَ  رُ سَ يْ أَ  دِ جْ ي ذا الحَ فِ  يَ بِ نْ ذَ وَ 

  

 انِ َفنِ تَ كْ مُ  انِ َبنْ ُه الجَ ٌر لَيْ مِ َض  
 انِ تَ فَ َش هِ بِ تْ اَھا فَ َموَ  عٌ امَ َس
 انِ َكلَ المَ  دُ ھَ ْشإذ يَ  هُ دُ َحجْ أَ وَ 
نَ ◌ِ  ذَّ  م  يانِ َسلِ بِ  هِ ائِ َشفْ ي إِ فِ بِ نْ ال

  

  ] الوافر [ : والرابع 
 لُّ ِخ هِ ْينِ عْ دَ وْ أَ رُّ ا السَّا َمإذَ 
 الّ إِ هِ ْيلَ عَ  افُ َخأَ ال ي نِألَ 

  

 هِ ْيدَ ي لَ لِ رٌ ِس رُّ السِّ اَكَذَف  
هِ اً فِ كَ يْ ِرَش ُ  نْ أَ  ي  هِ ْيلِ ي إِ ِشفْ أ

  

  ] الطويل : [ والخامسة 
 نٌ َمكْ مَ  يَ بِنْ جَ  نَ يْ ا َبيَمفِ  رِّ لسِّلِ وَ 
 هِ ِظفْ حِ  عِ ِضوْ مَ ي بِ نِّ َضه بِ نُّ ِضأَ 
 هُ عَ يْ طِ تَ ْسال يَ  ومِ دُ ْعالمَ كَ  ارَ َص دْ َقفَ 
َ َك  هُ تُ عْ َضي أَ اظِ َفتِ احْ  طِ رْ َف نْ ِم يَ نِ أ

  

ٌي  يٌ فِخَ     ياِسفَ نْ أَ  جِ ارِ دَ َم نْ َعَقِص
َ فَ  نْ  هِ ْيمِ حْ أ ي رِ ْيغَ  اسِ َسإحْ  َع
 ياِسسَ إحْ وَ 
يْ يَ   اسِ النَّ نَ ِم قٍ ْلخَ بِ  نٌّ ال َظوَ  نُ ق
 )٤(ياِسنَ  هُ ي لَِضعْ بَ اٍع وَ وَ  هُ ي لَِضعْ بَ فَ 

  

 وردّ .وطلب من الشريف الرضي أن يحكم بين المقطوعة األولى وبين مقطوعاته الخمس ، ويذكر ما يختاره منهـا   
الشريف الرضي على طلـب الصـابي بـذكره طريقتـه فـي الموازنـة بـين المقطوعـات ، واختيـاره األفضـل بـين القطعـة المعارضـة 

قرنـت بهـا مخاطبتـه ، وأمعنـت النظـر أجميـع األبيـات التـي تضـمنتها رقعتـه و  على... وقفت : (( وبين قطع الصابي ، فقال 
فرأيت كل مقطوعة مـن مقاطعـه عمال الخاطر في البحث عن معانيها ، والمقابلة بين هواديها وتواليها ، إفيها والتقري لها و 

ذوهما ، وسـلك مبـرزاً حـيمـا قالـه ذا فحـرى رونـق طبعـه فيهـا ، تزيـد علـى البيتـين اللـذين جالخمس التي جاش خاطره بها وأ

                                                 
 .  ٢٥٥)) : عباس((الشريف الرضي : ينظر   )١(
اختالف  البيتان متأرجحا النسبة ، فقد نسبهما أسامة بن منقذ إلى عبد اهللا بن طاهر ، ونسبهما ابن النجار إلى أبي بكر بن داود الفقيه مع )٢(

  ٣/ ٣: ، وذيل تاريخ بغداد ٢٤١: يسير في الراوية ، ينظر لباب اآلداب 
 . زيادة أضفناها القتضاء السياق   )٣(
  . ٨٥-  ٨٢: والشريف الرضي  الصابئينظر رسائل  )٤(
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. عجاز وتناسق الكالم وتمازج النظـام األالصدور و طريقهما ، في جودة المعاني وصحة المباني ، وسالسة األلفاظ وسالمة 
 –إن كان فيهـا ضـعف  –ثم أخذ الشريف الرضي بتحليل القطع الشعرية كل على حدة ، مبيناً مكامن قوتها وضعفها  )١())

. معنـى مطـروق فـي الـنظم والنثـر جميعـاً : فقـال ، البيتـين ... ومـا السـر فـي : طعة المعارضة ، وهي قول الشاعر مبتدًأ بالق
وقد كثر تجاذب الشعراء أهدابه ، وقرعهم أبوابه ، حتى صار جمًال مذلًال وطريقاً معبـداً وكالشـيء المـألوف الـذي ال يرتـاح 

ــاً مــن الشــعر لحارثــة بــن عمــران . يــه إذا ذكــر لــه إذا كــرر ، ال كالشــيء الغريــب الــذي يُهــش إل ويــورد الشــريف الرضــي أبيات
وينظـر الشـريف الرضـي . وهذا معنى البيتـين األولـين بعينـه : بقوله  األبياتي ، والمتنبي ، وأعقب مِ لَ النهدي ، وأشجع السُّ 

لبيتين أيضاً لفظ يـدل علـى تكلـف ولفظ هذين ا: في ألفاظ البيتين ليستدل بهما على معرفة حظ الشاعر من الطبع فيقول 
: بقوله  –وإن كان قليًال  –د أن الشريف الرضي ال ينسى للشاعر فضل اإلغراب ـبي. هما شاعر زارة الطبع في نقائلهما ، و 

ثـم يـذكر الشـريف الرضـي . ألن ذلك ينتظر دولة النشر ، وهذا باق علـى ُعقـب الـدهر ؛ السر في صدري بالميت  أشبهال 
ومــا يجــري هــذا المجــرى مــن الشــعر ال : دي فــي استحســان مثــل هــذا المعنــى الــذي ورد فيــه البيتــين فيقــول الضــابط النقــ

قولــه وكــان أبــا عــذره ، فأمــا المحــدث الــذي نخــل األشــعار الكثيــرة ، وتصــفح  إلــىيستحســن إال ممــن ســبق مــن المتقــدمين 
فال ينبغي له أن يتعـرض لمعنـى قـد سـبق إليـه ، فيـورده علـى  رعاً ،مختمبتدعاً ، وحاذياً ال متبعاً ال الدواوين القديمة ، وكان 

ا زاد ليتـه إذ جهته من غير زيادة عليه ، فتكون الفضيلة لألول باختراعه وتقدمه ، وتكون النقيصة لـه باحتذائـه وتـأخره ، ويـا
  . )٢( على المعنى المقول زيادة بينة ، وألبسه ألفاظاً متحسنة نسب إليه وترك حينئذ عليه

مــن آليــات عقــد الموازنــة  مهمــةالشــريف الرضــي اتخــذ مــن التحليــل المعمــق للشــعر آليــة  أنممــا ســبق  تضــحيو   
وأنـه نظـر نظـرًة . إصدار الحكم النقدي الدقيق علـى النصـوص  إلىوالمقارنة بين النصوص ، ممهدًا بذلك التحليل العميق 

ألن الناس تفضل  ؛الشعر والنثر ، وأصبح مألوفاً ال يرتاح له ه على أن معنى البيتين مطروق بكثرة في البيتين فنبّ  إلىشاملة 
مـن الشـعر اشـتملت علـى معنـى مشـابه  بأبيـاتوأنه جاء . المعنى الغريب الجديد الذي لم يتكرر من قبل الناظمين فيبتذل 

النقديـة الواضـحة لمعنى البيتين للـدليل علـى صـحة كالمـه فـي أن هـذا المعنـى قـد طُـرق كثيـراً ، إذ أن مـن ضـمن األسـاليب 
وأنـه بـين مـن خـالل ألفـاظ البيتـين هـل أن شـاعرهما .  )٣())شـباهاألتحليله للشعر بطريقـة عـرض ((عند الشريف الرضي هو 

وأنه على الرغم مما كان يـراه مـن أن البيتـين لـم يشـتمال علـى حـٍظ كبيـر مـن الجـودة ، فإنـه لـم يـبخس . مطبوع أو متكلف 
ذي تضمنه البيت األول وأنه حدد الضابط النقدي في التعامل مع ما يجري هذا المجـرى مـن رابه في المعنى والغالشاعر إ

أو أن يكون متبعاً وحاذياً بشرط أن يزيـد . أما أن يكون مبتدعاً أو مخترعاً له : ستحسن ، وهو الشعر ، فيستحسن أو ال يُ 
  .  يجني الشاعر إال النقيصة أما بخالف هذا فال. تحسنة سعلى المعنى زيادة بينة ويلبسه ألفاظاً م

ويمضــي الشــريف الرضــي بإكمــال موازنتــه بإبــداء آراءه النقديــة فــي مقطوعــات الصــابي ، ففــي قولــه فــي مقطوعتــه   
مـاًء  وأغـزرفهـو أحسـن مـن المعنـى األول ظاهريـاً ومفتشـاً ، : (( الشـريف الرضـي يقـول ، البيتـين .. لسر صديقي : األولى 
وما أحسن ما جعـل قبـول األذن . ك المعنى ويزيد عليه بغرابة الغرض ولطافته وحسن اللفظ وفصاحتهيفيد ذل ألنه ؛ورونقاً 

اللسـان بمنزلـة المخــاض ، ثـم أحـال ذلـك عليهـا لشـدة كتمانهـا وضـبطها للســانها  إلـىقـاح ، وخروجـه منهـا للسـر بمنزلـة اللِّ 
  .  )٤())ها ضَ رَ غَ  ةٌ سَ ها ومقرطِ قعَ وْ مَ  وهذه استعارة واقعةٌ 

                                                 
 .  ٨٦ – ٨٥: والشريف الرضي  الصابئرسائل   )١(
 .  ٨٨ – ٨٦: نفسه : ينظر   )٢(
 .  ١٧٨:  الشريف الرضي ناقداً   )٣(
 .  ٩٠: والشريف الرضي  الصابئينظر رسائل   )٤(
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فقــد : (( فيقـول الشــريف الرضـي ، البيتـين الثالـث والرابــع ... إذا الفحــص : وأمـا فـي قولــه فـي المقطوعــة الثانيـة   
مـن المعنــى األنيـق والنظــام  اظمــوالحنث،ومـا انت ةِ يَّــلِ تعذبة إليــراده فـي البيــت ذكـر األَ سـأتـى فيـه بمبالغــة معجبـة ، واســتعارة م

  .  )١())تين األولين وهو آثر في نفسي من معنى البي. الرشيق 
فهـو : ((يقـول الشـريف الرضـي. الـث والرابـع األبيـات الثـاني والث... وأسأل يـوم : وفي قوله في المقطوعة الثالثة   

.)٢())ر وأقـربخصوال أطرف منه،وهو يشهد لنفسه بأنه أعذب ما قيل في معناه،وأغرب وأ معنى غريب ما سمعت بأظرفَ 
فهـو أيضـاً معنـى غيـر مقصـر : (( يقول الشريف الرضـي ، البيت ... إذا ما السر : وفي قوله في مقطوعته الرابعة   

  .  )٣())منه معرضاً وأصح غرضاً في الجودة عما تقدمه ، وغيره من هذه المقاطيع أحسن 
 ؛ فهـو أوجـز كـالم وأحسـنه: (( يقـول الشـريف الرضـي ، البيـت ... أضـن بـه : وفي قوله في المقطوعة الخامسـة   
: وأمـا قولـه فيهـا . كنايـة عـن القلـب بديعـة المعنـى واللفـظ ) بموضـع حفظـه : ( وقولـه . ه لبـعل ضنه بسره كضـنه بقألنه ج

  .  )٤())فهو أحسن من جميع ما تقدمه عندي وأوقعه في نفسي . البيت .. كأني من فرط 
ــــ   ــــىح الشــــريف الرضــــي ويلّم ــــين المعا إل ــــين البيت ــــة يمكــــن أن تكــــون ب ــــة الحقيقي ــــت أن الموازن ــــين البي رضــــين وب

، ولــــذلك فهــــو يعطــــي الموازنــــة حقهــــا مــــن خــــالل المقارنــــة )  ...كــــأني مــــن فــــرط ( الرابــــع مــــن المقطوعــــة الخامســــة 
علـــــى البيتـــــين األولـــــين إال بهـــــذا البيـــــت ، ألقنـــــع وكفـــــى وأربـــــى وأوفـــــى ؛ ] .. الصـــــابي[ولـــــو لـــــم يـــــزد : بينهمـــــا فيقـــــول 

إنـــي أخفـــي الســـر : المقـــدمين هـــو مـــن حيـــث قـــال شـــاعرهما  تفضـــيل معنـــى هـــذا البيـــت علـــى معنـــى البيتـــين أنوذلـــك 
ــــه  ــــم ُأحــــط ب ــــى كــــأني ل ــــه حت ــــى أيضــــاً محجــــٌة مســــلوكة ، وُمضــــغٌة خوأطوي ــــه علمــــاً ، وهــــذا المعن ــــم أشــــتمل علي ــــراً ، ول ب

فبــــين أنــــه مــــن شــــدة احتفاظــــه بــــه ) كــــأني مــــن فــــرط احتفــــاظي أضــــعتهُ :(فــــي هــــذا النحــــو ] ... الصــــابي [وقــــال . ملوكـــة 
ــــ ــــه أن ــــل إلي ــــم قــــال يخي ــــه ناســــي: (ه قــــد أضــــاعه ، ث ــــه واٍع وبعضــــي ل ــــًة كــــأني .) فبعضــــي ل ــــم يقــــل فتناســــيته جمل ــــم  ول ل

وكــــم بــــين مــــن . أعلمــــه ، كمــــا قــــال النــــاس أوًال، بــــل جعــــل بعضــــه يراعيــــه احتفاظــــاً بــــه ، وبعضــــه يتناســــاه محافظــــة عليــــه 
ـــــه للســـــر تناســـــيه علـــــى قلبـــــه فـــــي الخلـــــوات ، وهـــــو مـــــع ذلـــــك يجاهـــــد الـــــن فس فـــــي تحمـــــل مشـــــقة يكـــــون علـــــة كتمان

ــــــأو . الكتمــــــان وحفــــــظ فلتــــــات اللســــــان  ج بــــــروده ويخلــــــق جديــــــده ، فهــــــو هَ نْـ ي فضــــــيلة لمــــــن يتناســــــى الســــــر حتــــــى تـُ
بالواجـــــب ال يـــــذكره فيشـــــيعه ، وال يخطـــــره علـــــى بالـــــه فيذيعـــــه ، وكيـــــف يفشـــــيه وقـــــد أماتـــــه الزمـــــان فـــــي قلبـــــه وأخرجـــــه 

ـــــزُ نجيـــــاً لفكـــــره وضـــــجيعاً لـــــذكره ، وهـــــو مـــــع ذلـــــك يَـ وإنمـــــا الفضـــــيلة لمـــــن إذا أودع ســـــراً كـــــان . النســـــيان عـــــن لبـــــه  ه مُّ
  . )٥( ويحفظه ويكتمه هُ مُ طِ خْ يَ وَ 

ممـا كتـب بـه  قـرأت: (( ، فقـال  الصـابئسحاق إبي أوقد نالت هذه الموازنة من قبل الشريف الرضي استحسان   
نثـر، وحكمـه إذا حكـم وفصـله إذا سماع أحسن من نظمـه إذا نظـم، ونثـره إذا فو اهللا ما قرع األ... سيدنا الشريف النقيب 

أناملــه التــي ســطرت تلــك البــدائع ، ورصــفت تلــك الجــواهر ، لفعلــت مســارعاً حتــى  إلــىفلــو اســتطعت أن أســعى . فصــل 
  . )٦())جملة ؛ إذ كن للفضائل معادن وللمحاسن مكامن  نّ هُ مُ لِ تَ ودعهن عن كل حرف قبلة ، واسْ أ

                                                 
 .  ٩٠: نفسه   )١(
 .  ٩١:  نفسه:ينظر   )٢(
 .  ٩١: نفسه   )٣(
 .  ٩٢: نفسه   )٤(
 .  ٩٣ – ٩٢: نفسه  )٥(
 .  ٩٤: رسائل الصابئ والشريف الرضي  )٦(
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السابقة عـدة أمـور تشـكل األسـس الموازنة بين القطع الشعرية  من مجمل كالم الشريف الرضي في عقدة يتضحو   
  : في هذا الفن النقدي ، وهي  –عنده  –المعتمدة 

، وتناســق الكــالم ، وتمــازج إن لجــودة المعــاني ، وصــحة المبــاني ، وســالمة األلفــاظ ، وســالمة الصــدور واإلعجــاز  –أوًال 
  . اً في الترجيح بين النصوص النظام، أثر 

فـي التـرجيح  –أيضـاً  –اً بالغـة ، واالختصـار ، واإليجـاز أثـر إن لفنون البالغـة والبيـان ، كاالسـتعارة ، والكنايـة ، والم –ثانياً 
  . بين النصوص 

  . غزر ماًء ورونقاً، كان مرجحاً في الحكمأما كان النص مطبوعاً ، و لاً في الترجيح بين النصوص، فكإن للطبع أثر  –ثالثاً 
  . اً ال يمكن إغفاله في الترجيح بين النصوص ابة ، وهي التجديد في المعنى أثر ر إن للغ –رابعاً 

الشــريف الرضــي قــد وفــق كــل التوفيــق فــي موازنتــه هــذه فحلــل األبيــات ووضــحها وشــرح أن  إلــىاإلشــارة جــدر تو   
منتهيـاً م يرسـلها إرسـاًال ، تعليـل ، ولـ إلـىبالتفصيل معناها ، ولم يترك أحكامه النقدية دون تعليل ، فعلل ما ظن أنـه يحتـاج 

وكل ذلك كـان منـه علـى البديهيـة دون تأمـل وتفكـر طـويلين ، كمـا صـّرح هـو . إصدار الحكم النهائي في المقطوعات  إلى
وحكمـت بمـا لـم أعـدل فيـه عـن . بما سمح به خاطر البديهة ولم أنتظر بـه خـواطر الرويـة .. .وقد أجبت : (( بذلك فقال 
ْل على األول متحامًال وال ملت مع اآلخر مجامًال ، ولكني قضـيت قضـاء مـن يـده الحق ، ولم أمِ  دِّ اغ عن جو العدل ولم أُز 

الشريف الرضي هذا أن نقـده لمقطوعـات  ونفهم من كالم.  )١())مغموسة في هذه الصناعة ، وهو موسر من هذه البضاعة 
  . )٢())أول نظرة النقد االنطباعي الذي تجود به النفس عند((الصابي يقع تحت عنوان 

ــة ســالحاً فــي تفســير بعــض الجوانــب البيانيــة فــي القــرآن الكــريم ، كتفســيره    ويتخــذ الشــريف الرضــي مــن الموازن
ألن اإلرادة  ؛  وهـذه اسـتعارة: فقـال . )٣(}فَـَوَجـَدا ِفيَهـا ِجـَداراً يُرِيـُد َأْن يَـنَقضَّ فََأقَاَمـهُ {:  تعـالىلالستعارة التي تضمنها قوله 

يكــاد أن يــنقض ، أي يقــارب أن يــنقض علــى التشــبيه بحــال مــن يريــد أن : قتهــا ال تصــح علــى الجمــاد ، والمعنــى علــى حقي
ألنه لما ظهرت فيه أمارات االنقضاض ، من ميل بعد انتصاب واضطراب بعد ثبات ، حسـن  ؛ )٤(]كذا [ يفعل في الباني 

، وجـاء )كـاد(بمعنـى ) أراد(، و ) أراد(بمعنـى ) كـاد(ي كالمهـم فـ دُ رِ تَـو . أن يطلق عليه إرادة الوقوع ، علـى طريـق االتسـاع 
ــاَعَة {: وقولــه ســبحانه . أردنــا ليوســف : أي  )٥(}َكــَذِلَك ِكــْدنَا لُِيوُســفَ {:  تعــالىفــي القــرآن العظــيم قولــه  تَِيــٌة َأَكــاُد آَ ِإنَّ السَّ

أشعارهم شاهدًا على ذلك قـول عمـر بـن أبـي ربيعـة  ومما ورد في. أريد أخفيها :  – األقوال على أحد –معناه  )٦(}ُأْخِفيَها
  ] من الكامل : [ 

 ةٍ ادَ رَ إِ  رُ ْيخَ  َكلِتَ وَ  ُتدْ ُكوَ  تْ ادَ َك
  

ا ة ِمابَ بَ الصَّ وَ ْھلَ  نْ ِم ادَ َع وْ لَ  
 )٧(ىَضمَ 

  

  ] البسيط : [ وأوضح من هذا قول األفوه األودي. كادت ، وكدت   إلىوتلك خير إرادة ، واإلشارة : فقال 
 ةٌدَ ِمعْ اٌد وأََتوْ أَ عَ مَّجَ تَ  إنْ َف

  

ذِ  رَ وا األْمُغلَ ٌن بَ اكِ سَ وَ     )١(واادُ ي َكال
  

                                                 
 .  ٩٣: نفسه   )١(
 .  ١٨٤: الشريف الرضي ناقدًا   )٢(
 .  ٧٧: ف الكه  )٣(
 . المباني : لعلها   )٤(
 .  ٧٦: يوسف   )٥(
 .  ١٥: طه   )٦(
 . لم أجده في ديوانه   )٧(
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  ]  الوافر: [ فأما قول الشاعر . أي الذي أرادوا 
رُّ  دُ ْيرِ يُ   اءٍ رَ ي َببِأَ رَ دْ َص حُ مْ ال

  

 )٢(لِ ْيقِ ي عَ نِبَ  اءِ َمدِ  نْ َع بُ َغرْ يَ وَ   
  

؛ ألنـه ال يسـتقيم علـى الكـالم }ِجـَداراً يُرِيـُد َأْن يَـنَقضَّ {: ا في قوله سبحانه فليس يصح جملة على مقاربة الفعل ، كما قلن
ألن صـاحب الـرمح إذا أراد ذلـك كـان الـرمح  ؛ وإنمـا ذلـك علـى سـبيل االسـتعارة . يكـاد الـرمح صـدر أبـي بـراء : أن يقول 

  ] الكامل : [ يصف اإلبل ] النميري[فاما قول الراعي . كأنه مريد له 
ا اتُ امَ ھَ  هِ بِ ْتَقلِ ٍه فُ َمھْ ي مَ فِ ھ

  

 )٣(والَن نُصدْ رَ ا أَ إذَ  ؤوسِ الفُ َقْلفَ   
  

  . )٤(فإنه بمعنى مقاربة الفعل ؛ ألن الفؤوس إذا فلقت في نصبها قاربت أن تسقط ، فجعل ذلك كاإلرادة منها
موازنـاً بـين معانيهـا ،  عـدة أبيـات مـن الشـعر هيرادإ، بـكيف استعان الشريف الرضي في تحليلـه لالسـتعارة   يتضحو   

. لهذا الفن النقدي معنى االستعارة في اآلية الكريمة ، وبين غرضها دون لـبس  هعمالوكاشفاً مراميها،فأوضح من خالل است
فـي أكثـر مـن جانـب ، يحـس أنـه  عملهللشريف الرضي مقدرة كبيرة فـي جعـل هـذا الفـن النقـدي مطواعـاً يسـت أنوهذا يعني 

فهو يلجأ إليه في تبيـان معنـى المجـاز المرسـل الـذي تضـمنه قـول النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه ولذلك  .في حاجة ماسة إليه 
، وتبيـان فصـاحة وبالغـة هـذا القـول المـوجز للرسـول الكـريم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ))  اءً دَ  ةِ المَ ى بالسَّـَفـكَ : (( وسلم 
دواء القائلـة األ إلـىبداء في نفسها ، وإنما المـراد أنهـا تُفضـي  ألن السالمة على الحقيقة ليست ؛هذا القول مجاز : فقال 
فحسـن . ، وعوادي السقم  )٥(وحواني الهرمموت الشهوات وانقطاع اللذات  إلىألن طولها يؤدي  ؛عراض المهلكة ، واأل

عنى في أشـعارهم ، إال وقد أكثرت الشعراء نظم هذا الم. تسمى داء ، إذ كانت موقعة فيه ، ومؤدية إليه  أنمن هذا الوجه 
زعاً ، وأوجـز فـي تمـام ، وأكثـر مـع قلـة كـالم ـأن كلمة النبي عليه الصالة والسالم أبهى من جميع ما قالوه مطلقاً ، وأبعد من

  ] الطويل : [ د بن ثور يْ مَ فما جاء في هذا المعنى قول حُ . 
 ةٍ حَّ ِص دَ ْعي بَ نِ ابَ رَ  دْ ي قَ رِ صَ ى بَ رَ أَ 

  

 )٦(امَ لَ ْستَ وَ  حَّ ِصتَ  نْ أَ  اءً دَ  كَ بُ ْسحَ وَ   
  

  ] الكامل : [ وقول لبيد بن ربيعة 
اًدَ اِھجَ  ةِ المَ السَّي بِ بِّرَ  تُ وْ َعدَ وَ 

  

ني فلِ    حَّ  )٧(اءُ دَ  ةُ المَ ا السَّذَ إُيِص
  

  
  ] الطويل : [  )٨(ب لَ وْ ر بن تَـ مِ وقول النَّ   
 ىَنوالغِ  ةِ المَ السَّ لَ وْ ى ُطتَ الفَ  دُّ وَ يَ 

  

لُ َعفْ يَ  ةِ المَ سَّال لَ وْ ُط ىرَ َي فَ ْيكَ فَ   
  

أن الشريف الرضي ال يرى باساً من أن يوازن بين الحديث النبوي الشريف وبين بعض األشـعار ، مـا دام  ُيالحظو   
  . الحديث والشعر يمتلكان مقومات فنية وتعبيرية كبيرة ، تقوم بها الموازنة 

                                                                                                                                                        
 .  ٦٦: البيت في ديوانه   )١(
 . ولم أجده في ديوانه ١٠١/  ١: ، واالستذكار ، البن عبد البر  ٧٤: هو الحارثي كما في تنـزيه األنبياء   )٢(
  وروايته فيه .  ٢٤٢: البيت في ديوانه   )٣(

 قـََلَق الُفْؤوس إَذا َأَرْدَن ُنُصوال  ِذي نفنف َقِلَقْت ِبِه َهاَماتـَُها    
 .  ١٧٩ – ١٧٨: ، والشريف الرضي ناقدًا  ٢١٧ – ٢١٥: ينظر تلخيص البيان   )٤(
 . اعوجاجاته وتغيراته : حواني الهرم   )٥(
 )) . حَّة صِ (( بدل )) حدٍة (( وفيه  ٩٠: البيت في ديوانه   )٦(
 )) . بالسالمة (( بدل )) ِفي السَّالَمِة : (( وفيه .  ٣٦١: ديوانه   )٧(
 )) . يرى (( بدل )) ترى (( ، وفيه  ١٠١: ديوان النمر بن تولب : ، والبيت في  ٤٣١ – ٤٣٠: ينظر المجازات  )٨(
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، أحـد المعـالم الرئيسـة فـي نقـده ، حيـث أخـذ مسـاحة أما الشريف المرتضى ، فقد كان هـذا الفـن النقـدي عنـده   
  .  ))والموضح((،  ))وطيف الخيال((،  ))الشبابو ((،  ))األمالي((واسعة ومميزة في خطابه النقدي ، فنجده حاضراً في 

يعقد موازنـات بـين شـعراء ُكثـر مـن عصـور مختلفـة ويجعـل لموازناتـه : (( كان الشريف المرتضى   ))األمالي((ففي   
ك محاور تدور حولها،وأهم محاوره أن تدور موازنته حول معنـى مـن المعـاني التـي تناولهـا الشـعراء،أو غـرض مـن أغـراض تل

الشـــعر المتعـــددة،أو جانـــب مـــن جوانـــب البالغـــة ، وقـــد يكـــون محـــور موازنتـــه شـــاعرين يـــوازن بينهمـــا ، أو قصـــيدتين ، أو 
األخـذ بـين مـواطن يه و دأبين الشعراء في أخذهم معنى معينـاً ممـن ابتـأسلوبين من أساليب العرب في التعبير ، ويوازن أيضاً 

مـدًا الموازنـة بيـنهم فـي تقسـيمهم واإلحسان فيه أو مواطن األخذ والقبح فيه،وكان يقف عند الشعراء ويجعلهم طبقـات معت
(()١( .  

  ] الكامل : [ -التي أعجبت الفرزدق  –فمن موازناته المختصرة ، موازنته بين أبيات ليلى األخيلية   
 ُهالَخَ تَ  صُ يْ ِمالقَ  ُهْنعَ  قٍ رَّ َخمُ وَ 
 هُ َتيْ أَ رَ  واءُ اللِّ زَ رَ ا َبى إذَ تَّحَ 

دَّ  نَّ بَ رَ ْقال تَ   فٍ رِّ َطمُ  آلُ  رَ ھْ ال
  

 امَ يْ قِ َس اءِ َيالحَ  نْ ِم تِ وْ ُيالبُ  نَ يْ َب  
 اَميْ عِ زَ  سِ يْ ِمى الخَ لَعَ  واءِ اللِّ تَ ْحتَ 

 )٢(اَمولُ ظْ اً وال مَ دَ اً أَبَمالِ ال ظَ 
  

  ] الطويل : [ وأبيات الفرزدق   
رِّ  أنّ ٍب َكْكرَ وَ   مھُ دَ ْنعِ  بُ لِطْ تَ  حَ يْ ال
 مْ ُھفُّ لُ وھي تَ  لَ يْ اللَّ  ونَ طُ بِ خْ وا يَ رَ سَ 
 اَھتَ يْ لَ  ونَ ولُقُ اً يَ ارَ وا َنرُ َصبْ ا أَ إذَ 

  

 بِ ائِ َصا بالعَ ھَ بِ ذْ َج نْ ِم ةً رَّ ا تَِھلَ   
ى  بِ انِجَ  لِّ ُك نْ ِم ارِ وَ األْك بِ عَ ُش إل

اُر غَ  ھمُ يْ دِ ْيْت أَ رَ ِصخَ  دْ َقوَ   )٣(بِ الِن
  

شـد أسـرًا ، إال أن أبيـات ليلـى أطبـع أوليس أبيات الفرزدق بدون أبيات ليلى ، بل هي أجـزُل ألفاظـاً ، و ((: فقال   
   .)٤( )).وأنصع ؛ وقد كان الفرزدق مشهوراً بالحسد على الشعر واالستكثار لقليله واإلفراط في استحسان مستحسنه

ينطلــق الشــريف المرتضــى فــي الموازنــة بــين األبيــات مــن استحســان الفــرزدق ألبيــات ليلــى األخيليــة ، وحســده   
لشعرها، وإتيانه بأبيات يعتقد أنها ال تقل روعة عن أبيات ليلى ، ويبدو أن الفرزدق قد لحظ في أبيات ليلى شيئاً لـيس فـي 

صـورة الـزعيم ، إال : ولـى صـورة الفقيـر والحيـي ، والسـقيم ، والثانيـة أبياته ، وهو أن لممدوح ليلى صورتين متضادتين ، األ
  . الثانية هو الذي أثار إعجابه  إلىآخر ، واالنتقال من الصورة األولى  اً ، وللثانية مكان اً أن للصورة األولى مكان

مـاً عامـاً وهـو يتقي – ابتـداءً  – األبيـاتإذ قـيم  –على قصـرها  –بيات أما الشريف المرتضى فنظر نظرة أشمل لأل  
بيــد أن لكــل مــن أبيــات ليلــى   .همــا جيــدتان يتلــيس أبيــات الفــرزدق بــدون أبيــات ليلــى ، أي أن القطعتــين الشــعريتين كل: 

ليلـى هـي أنهـا كانـت مطبوعـة ناصـعة بينمـا كـان هـذا  أبياتفعناصر القوة في . الفرزدق عناصر قوة وعناصر ضعف  وأبيات
ات الفـرزدق هـي أنهـا أمـا عناصـر القـوة فـي أبيـ.  -بالمقارنـة مـع أبيـات ليلـى  –الفـرزدق  أبيـاتالعنصر مصـدر ضـعف فـي 

وهـذا .  –مقارنة بأبيات الفـرزدق  –، شديدة األسر ، بينما كانت هذه العناصر مصدر ضعف في أبيات ليلى جزلة األلفاظ
ألن هـذا مـن أألسـس التـي  ؛ والضـعف فيـهيعني أن الشريف المرتضى عندما يوازن بين الشعر يضع يده على مكـامن القـوة 

ولذلك وصف الدكتور المطلبي حكم المرتضى في هـذه . يستند عليها الحكم النقدي في التفضيل واالختيار بين األبيات 
  .  )٥())فيه شيء كثير من الحق((الموازنة بأنه 

                                                 
 .  ١٧٠: الشعراء ونقد الشعر : وينظر .  ١١٧: الشريف المرتضى ناقدًا   )١(
 )) . َتقربنَّ : (( بدل )) تغزونَّ : (( ، وفي البيت الثالث )) بـََرز(( بدل )) رََفَع : (( وفيه الثاني .  ١١٠ – ١٠٩: ديوانها : األبيات في   )٢(
  )) . أبصروا (( بدل )) ما رأوا (( و )) إلى (( بدل )) على : (( وفيه في البيت الثاني  ٥٤ – ٥٣: األبيات في ديوانه   )٣(
 .  ٥٨/  ١: األمالي   )٤(
 .  ٢١٢: الشعراء نقادًا   )٥(
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  ] الطويل : [ لذي يقول فيها ب ايْ ويوازن الشريف المرتضى بين أبيات الفرزدق السابقة ، وبين أبيات ُنصَ   
 مْ ھُ تُ ْيقَ لَ  نَ يْ لِ افِ َق بٍ ْكرَ لِ  ولُ قُأَ 
 ينِإنَّ  انَ مَ يْ لَ ُس نْ ي َعونِرُ بَّ وا خَ فُ قِ 
َ وا َفاجُ َعفَ  ذِ وا بِ نُ ثْ أ  هُ لُھْ أَ  تَ ْني أَ ال

  

 بُ ارِ َق الكَ وْ َموَ  الِ َشوْ أَ  اتِ ا َذَفقَ   
 بُ الِطَ  انِ دَّ ل وَ ْھأَ  نْ ِم هِ وفِرُ عْ مَ لِ 
 )١(بُ ائِقَ الحَ  كَ ْيلَ عَ  تْ َنثْ وا أَ تُ كَ سَ  وْ لَ وَ 

  

؛ وإن كـان ُنصـيب قـد وال شبهة في أن أبيات الفرزدق مقدمة في الجزالة والرصـانة علـى أبيـات ُنصـيب: (( فقال   
  : بدع في قوله أب و غرّ 

  بُ ائِ قَ الحَ  كَ يْ لَ عَ  تْ نَ ثْ وا أَ تُ كَ و سَ لَ وَ 
غير وجههـا رزدق جاءت في غير وقتها وعلى ـليق بها ، وأبيات الفإال أن أبيات ُنصيب وقعت موقعها ، ووردْت في حال ت 

وكـان الخليفـة األمـوي سـليمان بـن عبـد الملـك قـد فضـل أبيـات نصـيب علـى أبيـات  ، )٢())؛ فلهذا قُـدمت أبيـات ُنصـيب 
خفى عليك ما وال ي: في هذه الموازنة فيقول على حكم الشريف المرتضى  ))الفرائد الغوالي((ويعلق صاحب . )٣(الفرزدق

، فإن أبيات نصيب مع ما اتصفت به من الجودة واإلحسان ، وإصابة الغرض مـن نفـس سـليمان في هذا الحكم من غرابة 
، ال تلتقي مع أبيات الفرزدق في الروعة وال في المتانة ، وال في الهدف المقصود للشـاعرين فـي تلـك الواقعـة ، فـالفرزدق 

أن يبلغه أمله ، بـل ذهـب يريد منه ذلك المتجبر من مدح له وثناء عليه ، فلم يشأ  حين استنشد سليمان كان يتحسس بما
سليمان ، واستجادته نصيباً لتدارك الموقف ، فأين هـذا مـن  امتعاض إلىبالفخر عليه ، مما أدى  تعالىأبعد من ذلك ف إلى

أو وردت فـي حـال تليـق بهـا ، بخـالف  ،بيـات نصـيب وقعـت موقعهـا أإن : عدم التمييـز لمواقـع الكـالم ، ليصـح أن يقـال 
  . )٤(سواه عن قصد وعمد إلىأبيات الفرزدق بل كان الفرزدق عارفاً بالمراد ، عادًال عنه 

األمـر مـن  إلـىألنـه نظـر  ؛إال أن األمر ليس على ما ظنه صاحب الفرائد مخطئاً حكم المرتضى في هذه الموازنـة   
قصــد أن أبيــات نصــيب إذ كــان الشــريف المرتضــى ي. ة فنيــة إليــه مــن وجهــوجهــة أخالقيــة فــي حــين نظــر الشــريف المرتضــى 

تغرق ويبـالغ فـي الفخـر وهـو سـألنـه ال ينبغـي للشـاعر أن ي ؛وقعت موقعها في مقام المدح ولم تكن أبيات الفـرزدق كـذلك 
، وإن كسـر  مرتضـىيـة ، وال يخفـى ذلـك علـى الربفـي قصـائد المـدح الع، وهـذا مـن التقاليـد المعروفـة  غيـرهفي مقـام مـدح 

قد قســم الشــريف ـي غيــر ذلــك فـــأمــا فــ.  هــذه القاعــدة  الشــعراء الكبــار كأبـــي تمــام والمتنـــبي والشــريف الرضــي والمعــري
ذا الفضــل أمــام ـلى هـــظ عـــة والرصــانة ألبيــات الفــرزدق لتحافــزالـي الجـــم فـــم بالتقدـــقطعتــين ، فحكــالمرتضـى الفصــل بــين ال

مـع أخيـه  –هنا  – يلتقي، و  وإبداعهتجاد لنصيب إغرابه سوا. أبيات نصيب كما حافظت عليه أمام ليلى األخيلية السابقة 
  . الرضي في أن الغرابة مفضلة لديه ، وجانب من جوانب التفضيل في الموازنة 

  ]الكامل: [ل منها ويورد الشريف المرتضى أبياتاً لمروان بن أبي حفصة في وصف الرواح  
  

 حٍ نَّ جُ  مُ اھِ وَ ى سَ دَ لَ  ودَ دُ وا الخُ عُ ضَ وَ 
 تْ لَ اَصوَ فَ  نَ يْ نِ مِ ؤْ الُم رَ ْيمِ أَ  تْ طلَب

 تْ َفاذَ قَ تَ ا فَ يَ ادِ َوَص كَ ْيلَ إ تْ َعزَ نَ 

ومَ  وكُ ْشتَ     اَھاللَ كَ ا وَ ھَ احِ فَ ِص ُكل
 اھَ الَ آَص اھَ دوّ ُغى بِ رَ د السُُّعبَ 
 اَھالَ مَ رِ ا وَ َھونَ زُ حُ  الةَ وي الَفْطتَ 

                                                 
  ))أهل((بدل )) آل: (( وفي البيت الثاني )) لقيتهم(( بدل )) رأيتهم: (( ، وفيه في البيت األول  ٥٩: األبيات في شعره  )١(
 .  ٦٢/  ١: األمالي   )٢(
 .  ٦١ – ٦٠/  ١: نفسه   )٣(
 .  ٣٠٣/  ٢: الفرائد الغوالي : ينظر   )٤(
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ا احُ رَ مِ  زُُّھيَ  ًةَياجِ نَ  نَ عْ بَ ْتيَ  ھ
  

 )١(ھاالَ ذَ َقا وَ َھلَ يْ لِ تَ  ولِ ُحالنُّ  دَ ْعبَ 
  

هـذه األبيـات فـي وصـف الرواحـل بالسـرعة والنحـول ، مطـردة النسـج ، وقـد سـبق النـاس : (( فيقول معقباً عليها   
نظــوم الشــعراء فــي هــذا المعنــى ، يــوازن وبعــد أن يــذكر مجموعــة مــن . )٢()) اإلحســانضــروب مــن  إلــىفــي هــذا المعنــى 

وأمـا قـول : (( األخير ، وبيت آخر ألميـة بـن عائـذ الهـذلي قالـه فـي المعنـى نفسـه فقـال الشريف المرتضى بين بيت مروان 
  : مروان 

ا َھاحُ رَ ز مِ ُھيَ ...... 
  

 ھاالَ ذَ َقا وَ َھلَ يْ لِ تَ  ولِ ُحالنُّ  دَ ْعبَ   
  

مــن قــول مــروان واشــد إفصــاحاً بــالمعنى  وأحســن. جهــد مــا مضــى الالســآمة و  فقــد مضــى مــن وصــف المطايــا بالنشــاط بعــد
  ] المتقارب : [ )٣(وإعراباً عنه قول الهذلي

ط بْسالمُ  ُقَنا العَ ھَ ِريْ َس نْ ِموَ 
  

 اللِ الَك دَ ْعبَ  ةُ يَّفِ رَ جْ رُّ والعَ   
  

  
ال يجـري هـذا المجـرى ؛ ألن )) النحـول بعـد : (( وقـول مـروان . ألنه صريح بنشاطها بعد كاللهـا ؛ وإنما كان هذا أحسن 
  . )٤())هد السفر والتعب ، ويكون عن غيرهالنحول قد يكون عن ج

بيتـين لالشـريف المرتضـى ثمـة فـارق بـين ا ، فـرأىبين معنيين متفقين في البيتين السابقين  وازن الشريف المرتضى  
عرض معنـى في فصاحاً إن بيت الهذلي كان أشد تفضيل بيت الهذلي على بيت مروان ، وهو أ إلىفي عرض المعنى يدعو 

، ) ولنحــبعــد ال: (فصــاح فــي بيــت مــروان ألنــه قــال بــل بعــد كاللهــا فــي الســفر ، فــي حــين لــم يــر مثــل ذلــك اإلنشــاط اإل
وعلى ذلك فضـل بيـت الهـذلي .والمرض ل ال يأتي فقط عن جهد السفر وإنما قد يأتي من أمور أخرى كنقص الكألنحو وال

  . ن على بيت مروا
وقد يفضل الشريف المرتضى أبياتاً في موضوع ما على سواها ويترك تعليل ذلك ، كمـا فـي أبيـات أبـي تمـام التـي   

  ] الطويل : [ وصف بها القلم ، منها 
ذي بِ عْ األ مُ لَالقَ  كَ لَ ى ال  هاتِ بَ َشل
ي لَ اتِ وَ لَالخَ  هُ لَ هوْ الالت  ال لعاب
اعِ األَ  ابُ َعلَ  اتِ ف  هُ اُبعَ الت لُ ي الق
لٌّ  ةُ ريَق هُ لَ  اَھعَ قْ وَ  نَّ ِكلَ وَ  ط
يحٌ فَ  و راِك هُ تَ قْ طَ نْ تَ إذا اِس ص  بٌ وھ
ُ و افِ َطس اللِّ ّمالخَ ى طَ تَ ا ما امْ إذَ   تْ رَغفْ أ
رافُ اعْتأطً  ا ، وَ  ه أط  تْ َضوَّ قَ تَ القن

  

 لُ اِصفَ ى والمَ لَالكُ  رِ األْم نَ ِم ابُ صَ تُ   
لُ  ك المحاف ك تل ت للمل ا احتفل  لم

 دٍ أْي هُ تْ رَ اتَ ْشى اَنالجَ  يَ أَرْ وَ 
 لُ واِس◌ِ َع

ارِ  ي الشَّ هِ بآث  لُ وابِ بِ رْ والَغ قِ رْ ف
ه وَ بَ إن خاطَ  مُ َجوأعْ  وَ ت  لُ اِجرَ  ھ

 لُ واِمحَ  يَ ْھوَ  رِ ْكالفِ  ابُ عَ ه ِشْيلَ عَ 
ام الجَ  ويضَ ْقتَ  واهُ جْ نَ لِ  لُ افِحَ الخي

)٥( 
  

، ونلحـظ أن )٦())ا قبـل فـي القلـمن وأفخـم مـن جميـع مـوأجمـع العلمـاء أن هـذه األبيـات أحسـ: (( فقال في هذه األبيـات 
الشـريف المرتضـى تــرك التعليـل مكتفيــاً بـالحكم النقــدي ، وهـذه حــال مألوفـة فــي النقـد العربــي القـديم ، والســيما فـي عقــد 

                                                 
بدل )) فواصلت: (( وفي البيت الثاني )) على ((بدل )) لدى: (( ، وفيه في البيت األول  ٢٦٥- ٢٦٤:ديوانه : األبيات في   )١(

 )) . يهر((بدل )) يهزُّ : (( وفي البيت الرابع )) فواكلت((
 .  ٥٥٣/  ١: األمالي   )٢(
 .  ١٧٥/  ٢: في ديوان الهذليين البيت   )٣(
 .  ٥٦٢/  ١: مالي األ  )٤(
 . ٣١٢/ ٢: ، واألبيات في ديوانه  ٥٣٧ -٥٣٦/  ١: األمالي   )٥(
 .  ٥٣٦/  ١: نفسه   )٦(
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أن بعض نقاد العرب في إقامتهم للموازنات كانوا يعتمدون على ثقافة القارئ وذكائـه ، فمـا كـانوا يشـرحون (( الموازنات إذ 
  .)١())لة الكالم شرحاً وافياً ، عندما يفضلون شعراً على آخر ، وإنما يقفون فحسب عند حد الحكم بالتفضيلوجه فضي
، والشـــريف أبـــو تمـــام ، والبحتـــري: شـــعراء هـــم  اختـــار للموازنـــة أربعـــة داب ، وطيـــف الخيـــال فقـــهأمـــا فـــي الشـــ  

ي التــي قيلــت فــي موضــوع الطيــف ، والشــيب ، وكــان يفاضــل فــي موازنتــه هــذه بــين المعــان) المرتضــى(المرتضــى، ونفســه 
الشريف المرتضى منهجاً واضحاً ومميزًا ورصيناً اسـتند فيـه علـى معـايير عـدة كالبراعـة والتجويـد ، وكثـرة والشباب ، واتخذ 

ن ، المختــاري وربمــا كــان للشــعراء. )٢(الموضــوعية فــي الحكــم ، وتــرك العصــبية والتقليــد والتــزامالمنظــوم ، والعامــل الزمنــي ، 
  . في اعتماد مثل ذلك المنهج  وموضوع الموازنة أثرٌ 

  ] الطويل: [اب ما أورده فيه معقباً على أبيات البحتري من جملة قصيدة فمن موازناته في الشه  
ُ  تُ نْ كُ وَ   ًةاعَ فَ اب َشبَ ى في الشَّجَّ رَ أ
ث بٌ يْ ِشمَ   هِ لِمْ حَ بِ  يٍّ َع رِ السَّ كب
 هُ ُئيْ طِ ي بَ أتِ َي ادَ ى َكتَّحَ  قَ الَحتَ 

  

 هِ عِ يْ فِ َشبِ  ةً اَجي حَ اغِ َبلِ  فَ ْيكَ وَ   
 هِ ِعيْ ذِ مُ  رُ دْ َص اقَ َضأوْ  هُ ُثدِّ حَ مُ 
ى َس لَ ْبي قَ الِ َياللَّ  ثَّ َحلِ   )٣(هِ عِ يْ رِ آت

  

وهــذا واهللا أبلــغ كــالم وأحســنه وأحــاله وأســلمه وأجمعــه لحســن اللفــظ وجــودة المعنــى ، ومــا أحســن مــا شــبه تكــاثر : فقــال 
تالحـق : (( صـاحبه واعيائـه بحملـه وعجـزه عـن طيـه ، وشـبه بعـض الشـبه قولـه  رسر عن ضيق صدالشيب وتالحقه ببث ال

  .. قولي من أبيات )) حتى ياتي بطيئه 
 ُهبطيُئ اهُ َذأَ نْ ي ِماِسرَ تِ احْ  قَ بَ َس

  ج

ي فَ للَّ جَ ى تَ تَّحَ     )٤(هُ ولُجُ عَ  فَ ْيكَ ن
  

من بيت البحتري ولـيس بنظيـر لـه علـى بيت لمحة بعيدة وفي ال: ((ثم قال موازناً بين بيته وبيت البحتري ، فقال   
ومعنى البيت الذي يخصني أدخل في الصحة والتحقيق ، ألنني خبرت بأن بطيء الشيب سبق وغلب احتراسي . التحقيق 

إن البطـيء كـاد أن يسـبق السـريع : وحذري منه فكيف عجوله ، ومن سبقه البطيء كيف ال يسبقه السريع ، والبحتري قال 
أنه متـدارك متـواتر فيكـاد البطـيء وهذا على ظاهره ال يصح ، ألنه يجعل البطيء هو السريع بل أسرع منه ، لكن المعنى ، 

  . )٥( ))له يسبق السريع
وازن بموضوعية بين بيت البحتـري والـذي جـاء فـي جملـة أبيـات نالـت استحسـانه أن الشريف المرتضى  وُيالحظ  

ض الشبه ، وليس في هـذا األمـر عيـٌب فـي مفهـوم المرتضـى النقـدي ، بيـد أن معنـى بيتـه كـان أن بينهما بع وبين بيته ، وأقرَّ 
ــاً أكثــركــان أي بلفــظ آخــر  ، أدخــل فــي الصــحة والتحقيــق  ظــاهر معنــى بيــت  مــن معنــى بيــت البحتــري ، بينمــا كــان منطقي

  . اً متواتر  اً كان متداركالشيب   ان بطيء الشيب كاد يسبق سريعه إال أنه قصد من ذلك أن: البحتري ال يصح ألنه قال 
ألبي تمام وهـو ابتـداء قصـيدة :  الشيب بين شعرائه األربعة نختار اآلتيمن أمثلة موازناته في الشباب في معاني و   

  :  ]البسيط: [
 بِ َصالقُ  سَ لِخْ ي مُ نِتْ أَرَ  ْذإِ  ىً َسأَ  تْ دَ بْ أَ 
 اَھعُ بَ أتْ ي فَ ونِ عُ ْدَت وَنُرْشعِ ٌت وَ ِس

ٍب  انَ ا َكَم آلَ وَ    ن ُعج ىم  بِ َعَج إل
ى بِ لَوَ  مْ لِظْ تَ  مْ لَوَ  بِ يْ ِشالمَ  إل  م َتُح

                                                 
 .  ٥٤٣: أسس النقد األدبي   )١(
 .  ١١٥ – ١١٣: الشريف المرتضى ناقدًا : ينظر   )٢(
، وفي البيت الثالث )) كبث((بدل )) كنث: ((اني ، وفيه في البيت الث ١٢٧٦/  ٢: واألبيات في ديوان البحتري .  ١٩: الشهاب   )٣(

  )) . آتي((بدل )) أتي((و )) لحث((بدل )) بحث((
 )) . حتى (( بدل )) لّما : ((وفيه .  ٢٤/  ٣: البيت في ديوانه  )٤(
 .  ١٩: الشهاب   )٥(
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 ١

 هِ بِ ِرْيتِ اُض القَ َمإي كِ رقال ُيؤَ وَ 
  

رَّ  امُ َستِ ابْ  اكِ ذَ  إنَّ َف  )١(بِ دَ أي واأل ال
  

الحســنة واالختصــار الســديد  فمــن البالغــة )عجــب  إلــىمــن عجــب  ( :أمــا قولــه : (( قــال الشــريف المرتضــى   
يريد به أن الـرأي واألدب والحلـم إنمـا يجتمـع ويتكامـل فـي أوان الكبـر والشـيب  )ابتسام الرأي واألدب  (:  ، وقولهالبارع

وقد تصف الشعراء أبدًا الشيب بأنه تبسم في الشعر لبياضه وضيائه ، إال أن هذا من أبي تمام تسـلية . دون زمان الشباب 
  . )٢())عن الشيب وتنبيه على منفعته

  ] الطويل : [  وللبحتري قوله  
 لِ راِحلِ  المَ ال َم نْ با أَلصِّى اضَّقَ تَ 
دَّ  وفُ رُ ُصى بَ أْ َتوَ  وداً ُس رِ ھْ ال
 ھاوُصخُ شُ 
اوَ تَ   نيلُ اَخإِ و ةً وَ بْ ي َصدِ ْنعِ  نَ لْ ح
يُّ رَ  َ َك ائباتٍ ا َصاَيزَ رَ  م ي ننِّ أ

  

يبُ ى المَ َنغْ أَو   ن َك ش  اذلِ وَ الَع المِ ع
لِ اطبِ  هُ ْنمِ  نَ يْ َظحْ يَ  نْ أَ  يضَ ى البِلَعَ   ئ

ى ُش ا يُ عل اغِ  نَ لْ اوِ َحغٍل مم  لِ ش
تكى مِ لَِم ا رَ نْ ا أش  )٣(لِ ادِ جَن يُّ ِمھ

  

  . )٤())وهذه األبيات لها ما شاءت من جزالة وفصاحة ومالحة : (( قال الشريف المرتضى   
  ] الكامل : [ وللشريف الرضي   

 يَبتحِ أ راقِ ي فِفِ كِ لَعْ فِ  كُ ْشأَ  إنْ 
يائِ وَ ذَ  ادِ وَ في َس عَ شَ عْ شَ تَ  ءٌ ضوْ   ب
هِ  بابُ الشَّ ثَ بَع ى مِ عَ  ب  هُ ٍة لََقل

  

ي ِع كِ لِعْ فِ  وءُ ُسلَ فَ     حُ بَ ْقي أَ ارِ ذَ ف
بِ تَ سْ ال أَ وَ  هِ بِ يءُ ِضتَ ال أسْ   حُ ص

 )٥(حُ برْ ال َي هُ ّنأب يمِ لِالعَ  عَ ْيبَ 
  

  
 ســجهــذه أبيــات محكمــة فــي القلــوب تحكيمهــا فــي الطبــع وســالمة اللفــظ وصــحة الن(( :قــال الشــريف المرتضــى   

(()٦( .  
  ] الكامل : [ وللشريف المرتضى   
ي عَ  بُ يْ ي الشَّانِ َتأَ  دْ َقلَ وَ  ر ْصف

 بىالصِّ
م يَ   هِ زولِنُ  انَ وَ أَ  يَّ فِ صْ قِ تَ ْنل

ا كُ أنَّ كَ فَ  الً دِ بْ تَ ْسرءاً مُ ْماُت ْنم
  

 اَضيَ بْ باباً أَ َش هِ بِ تُ ْسبِ ى لَ تَّحَ   
 ارَضوأعْ  داةِ ى الُعلَعَ  الَ َطاً أَ أَسبَ 
افبيّ  ادَ وَ السَّ هَ رِ َك هاَبوَ ثْ أَ   )٧(ض

  

أردت أن الشيب لما طرق قبـل كبـر السـن والهـرم كـان مـا يـرى مـن بيـاض شـعره كأنـه : (( قال الشريف المرتضى   
   ]الكامل[  :ألنه في زمان الشباب وأن صير مظلماً لونه ، وهذا عكس قول البحتري  ؛شباب 

بيبةٌ  ا النُّ فِ  وش  ْتدَ إذا َبى َفَھيھ
  

 ُد◌ُ وَ ْسأَ  بٌ يْ َش يَ ْھفَ  مِ سُّوَ ي التَّ ِوَذلِ  
  

                                                 
 .  ١١٠ – ١٠٩/  ١: األبيات في ديوانه   )١(
 .  ١٥: الشهاب   )٢(
: ، وفــي البيــت الثــاني )) كــالم((بــدل )) مــالم((و)) مــالم((بــدل )) تلــوم: ((، وفيــه فــي البيــت األول  ١٨٦٢/  ٣: انــه األبيــات فــي ديو   )٣(

 )) . مما((بدل )) عما((و)) على((بدل )) أخا((و )) تحاولن عندي((بدل )) يحاولن مني: ((، وفي البيت الثالث )) منه((بدل )) مني((
 .  ٣٤: الشهاب   )٤(
 )) . بعث (( بدل )) بعُت (( ،وفي البيت الثالث )) -األولى  –في ((بدل )) من :((وفيه في البيت األول. ٣٢٠/  ١:يات في ديوانهاألب  )٥(

 . 
 .  ٥٢: الشهاب   )٦(
 )). تبدالً مس((بدل )) متبّدالً : (( ، وفي الثاني )) الصبى(( بدل )) الصبا: (( ، وفيه في البيت األول  ٢/٥٨: األبيات في ديوانه   )٧(
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 ٢

  )١(. ))ومعنى البيتين األخيرين قد تردد كثيراً في الشعر . فشباب أبيض عكس شيب أسود 
  : ومن أمثلة موازناته في معاني طيف الخيال بين شعرائه األربعة نختار اآلتي   
  ] الخفيف : [ فألبي تمام من قصيدة   

 َرمْـ  من لِ ْمرَّ ال ليلَة رُ وْ الزَّ  كَ عادَ 
ا زارَ فَ  مْ َن ـالُ ، ولـك الخَيم  ِكّن

  

 يالِ َطالمَ  نَ يْ َبى وَ َمالحِ  نَ يْ َب ةٍ لَ  
الفِ  كَ ـ الِ الخَ  فَ ْيَت طَ ُزرْ  رِ كْ ب  )٢(ي

  

إن لبيتي أبي تمام ، إحساناً ال ُيجحد ، وفضًال ال يُنكر ، ومـن مـدحهما ، فلـم يضـع : (( قال الشريف المرتضى   
  . )٣())وضعه المدح إال في م

  ] الكامل : [ وللبحتري قوله   
اً لِ جَ عَ   دِ عاِھتَ المُ  كِ الِيَ خَ  فِ ْيطَ ب
يتَ نْ يَ وَ  ارُ زَ د الَمُعو إذا بَ نُ دْ َي  ئ

اذا أَ   ىرَ َس إذْ  كَ فِيْ طَ  مُّ لِراد مُ م
ائِ  ٍمزْ َعو بِ دُ ْغيَ  رٍ يِّحَ تَ مُ   ٍمق

  

 !ِد اِعبَ تَ المُ  بِ ارِ َقتَ المُ  كِ لِ ْصوَ ولِ   
 !دِ انِعَ ى بمُ وُ و الَھُخأَ  سَ يْ لَ بِ رْ في القُ 

ين الَحاِغوَ  نْ ِم ارِ  ثِ وادِ ل ب  ِد؟ش
لِّ  ي ك ةٍ نَ  ف  )٤(دِ قاِع دٍّ َجوَ  ائب

  

لـيس أخـو الهـوى : (هذه األبيـات حسـنة مـا يشـينها إال عجـز البيـت الثـاني فـي قولـه ( (: قال الشريف المرتضى   
. ، طـرٌح صـحيح ملـيح ، فليتـه حتمـه بمثـل مـا بـدأ بـه هـذا الموضـع مـن آخـره  إلـىوطرح هذا البيت ، مـن أولـه ) . بمعاند

  . )٥())ه ما ال يكاد ينحصر وينضبط وللناظم سكرات وغمرات يدخل عليه فيهن من الشبّ 
  ] الطويل : [ وللشريف الرضي   

ي ُمدَ َتى اھْ نَّأَ وَ   هِ الِمظَ  مِّ ھِ لَ دْ ى ف
ارداً  ة ط و األحب ن نح أوب م ت

  

 االَمرِ  وبُ ُجيَ  وْ اً أَ ارَ َحبِ  وضُ ُخيَ   
 )٦(االوَ َن يَّ لَى إِدَ ْسا أَ َمي ، وَ ادِ َقرُ 

  

تمــام البيــت ، فمــا  إلــى... فــي َمــدلهم ظالمــه  اهتــدىوأنــى : فأمــا قولــه ، رحمــه اهللا : (( قــال الشــريف المرتضــى   
 المضـاجع وخفـي المواضـع مـع الظـالم المضـلل إلـىزالت الشعراء في الشعر القديم والحديث تتعجب من اهتـداء الطيـف 

  . )٧())؛ وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصى عيَ هْ مَ  قة مسلوكة وطريدوهذه جا. ة راة والبعد القاطع للبغاسلل
  ] الطويل : [ وللشريف المرتضى   
اذِ  نْ ِم هِ بِ بُّ ُحفَ   ُهاللَي حَ لِ لٍ ب
 هُ َتبحرَ  اقِ ذَ ب الَمذْ عَ  ىً قَ تَ لْ مُ  نْ مِ وَ 

بَ وال عَ  رَ فِ  ي ه غي  هِ الِوَ زَ  بِ رْ قُ ي
  

 هُ اَمرَ حَ  ينِّل مِ ذْ الَب اكَ ذَ بِ ادٍ َفوَ   
م َي هُ  تُ ْحبِ ى رَ تَّي حَ لِ ضَ رْ فل  أثام

ى أَ   )٨(هُ واَمدَ  ادَ رَ اقاً أَ تَ ْشمُ  نَّ عل
  

لهذه األبيات فـوق مـا شـاء المقتـرح المشـط مـن حسـن تصـرف وتقلـب فـي أوصـاف : (( قال الشريف المرتضى   
  : وقد تضمن البيت الذي أوله . ل غيره ، بكالم جزل سه إلىالطيف ، وخروج من معنى 

                                                 
 .  ٦٢٩/  ١: ، والبيت في ديوانه  ٨٠: الشهاب   )١(
 .  ٢٥٩/  ٤: ديوانه : البيت في   )٢(
 .  ١٨: نفسه   )٣(
، وفي البيت الثاني )) بمعاند((بدل )) بمباعد((و )) وينتئ((بدل )) وينتوي: ((، وفيه في البيت الثاني  ٥٠٧/  ١: األبيات في ديوانه   )٤(

  )) . إذ سرى((بدل  ))في الكرى((
 .  ٨٢: طيف الخيال   )٥(
 .١٤٥/ ٢: األبيات في ديوانه   )٦(
 .  ١٠٧ – ١٠٦: طيف الخيال   )٧(
 ). ربحته(بدل ) وتحته: (، وفيه في البيت الثاني  ٢٢٢/  ٣: األبيات في ديوانه   )٨(
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  هُ اللَ ي حَ لِ  به من باذلٍ  بُّ حُ فَ 
اآلن فــي الشــعر المــدون ، ألن بلــوغ الغايــة فــي المتعــة  إلــىوالبيــت الــذي يليــه معنــى فــي الطيــف عربيــاً مــا ظفــرت بنظيــر لــه 

. و كـان فـي اليقظـة وعلـى الحقيقـة بطيف الخيـال ال يكـون إال مباحـاً ال إثـم فيـه وال عـار ، وقـد يكـون حرامـاً وإثمـاً وعـاراً لـ
  . )١())وقد تكرر هذا المعنى في شعري 

ولم يكتف الشريف المرتضى في كتابيه بشعرائه األربعـة فـي عقـد الموازنـة ، بـل أنـه أدخـل فيهـا جملـة مـن شـعراء   
اً للبحتـري فـي أحـد ك ما أورده في طيـف الخيـال حينمـا ذكـر أبياتـلالعصر الجاهلي واإلسالمي واألموي والعباسي ، فمن ذ

  ] البسيط : [ معاني الطيف وهي قوله 
َ َت فٌ ْيطَ   يانِ يِّحَ ى فَ دَ عْ ُس نْ ِم بَ وَّ أ
ا زَ الَ يَ فَ  لُ لِ غَ ى الفَ ْشيُ  ةً رَ وْ ھ ابِ  ي  ھ
م تُ  تْ َشمَ  إنْ  ةٌ وزَ زُ ْھمَ   اَھتُ زَّ ھِ  فَ ْلل
ني دُ عِ بْ يُ ي ، وَ نِّ ھا مِ صَ خْ ى شَ رَ ي الكَ نِ دْ يُ 

  

 يانِ وَ ْھيَ  مِ وْ النَّ دَ ْيعَ بُ  وَ ْھوَ  اهُ وَ ْھأَ  
ا جُ نَّ و أَ لَ  انِ َظقْ يَ لِ  ىَظقْ يَ  تْ َبلِ ھ

 انِ البَ  عَ مَ  دْ وجَ ، ولم تُ  انِ رَ زُ يْ في الخَ 
دَّ صُ خْ ي شَ نِّ مِ  عدُ بْ يُ ٌر فَ جْ ھَ   )٢(انيھا ال

دَّ   )٢(انيال
  

  : أما قوله : فقال الشريف المرتضى   
  انيوَ ھْ يَ النوم  دَ يْ عَ وھو بُ  اهُ وَ ھْ أَ 

ه وزيارته لي ، فكأنه يهـواني ، والبيـت الثالـث فُ وطيْـ  هُ لي شخصُ  لُ النوم يتخيَّ  دَ يْ عَ على الحقيقة ، وهو بُـ  هواهُ ي أَ ننَّ فإنما يريد أَ 
  ] الطويل : [ وجود العتابي في قوله ... في غاية المالحة والرشاقة 

 هِ نيْ عَ  نِ ْففي جَ  ومُ النَّ رَ قَ تَ ا اْسـَّ لَموَ 
اً بِ مْ رَ  تِ وْ الَم راتُ َمغَ  تْ مَ رَ   ھاِسفْ نَ ي
َ فَ  ا اللَّ ى إِ دَ ْھأ لُ لين  تْ بَ سانَ اً تَ َصخْ شَ  ي
يِمالنَّ  اتُ اَممَ ت غَ تفبا اودُ جُ تَ  ع  ن

  

هُ  تْ وماَت    لُ اِصفَ والمَ  ُهالُ َصوْ أَ  ل
لِ وللَّ  ا مُ لَ وْ ٌر حَ تْ ِس ي ادِ تَ ھ  لُ ھ
ى  مائلُ ورةٌ وَشُص هُ ْنمِ  نِ ْسالحُ  إل

ا دِ   لُ ابِوَ وَ  احِ بَ ى الصَّتَّحَ  مٌ َيلھ
  

  ] الطويل : [ م بن الوليد في قوله وأحسن كل اإلحسان مسل
ةَ   ًةيَّقِ إال بَ  وُ ْھاللَّ  اَتَم وليل

 ةٍ دَ ْقرَ بِ  ابِ َتعِ ال يرَ اذِ َعا مَ َنعْ مَ جَ 
  

 مالِّ َسمُ  مَّ لَأَ  فٌ ْيھا طَ كَ ارَ دَ َت  
ا تَ نَ يْ بَ  تْ َشمَ  دِ وِ ْطن  يثَ ى الح
 )٣(اَمتَّ كلمُ ا

  

  ] الوافر : [ النمر بن تولب في قوله  وأحسن
َ ًت  ودُ ُجھُ  مُ ُھتي وَ بَ حْ ُص بَ وَّ أ
وَمرَ تَ  مْ لَأَ  ك الي ا إلي اءت ھ  ج

  

ارِ  الٌ َيخَ    ُ  نْ ِم قٌ ط  نِ ْصحِ  مِّ أ
ن َك نِ يْ َعال لءِ ِمبِ   )٤(نِ ْسوحُ  مٍ رَ م

  

  ] البسيط : [ قوله  –وقد رويت لغيره  –ما لمالك بن أسماء يدوالناس يستحسنون ق
د مَ لَيْ لَ  َكْيينَ عْ لَ  تْ عنَّ  اھارَ ْسى عن
الً وَسأَ :  تُ ْلقُ وَ  ا الً ھْ ھ ديِت لن  إذ ُھ

  

 اھارَ ْسا ويُ اَھنَ مْ يُ  فُ ُشتُّ أرْ بِفَ   
تِ  إنْ  تِ الَ ثَ مْ تَ  كن ا أو كن ا إيّ  ھ  !اھ

  

  ] الطويل : [  )١(معناه ، قوله فَ طِ لْ تُـ لدعبل بن علي الخزاعي ، واسْ  نَ سِ حْ تُ ومما اسْ 

                                                 
 .١٤٦: نفسه   )١(

بـدل )) ويـوقظني((، وفي البيت الرابع )) للخيزران((بدل )) في الخيزران: ((الثالث وفيه في البيت .  ٢١٧١/  ٤: ديوانه : األبيات في   )٢(
 )) . شخصها((بدل )) طيفها((و)) هجر((بدل )) وجد((و)) ويبعدني((بدل 

 .١٥٠: البيت في شرح ديوان صريع الغواني  )٣(
)) تريـك غـداة بانـت(( ، وفـي البيـت الثـاني )) وب صـحبتيتـأ((بـدل )) ألـم بصـحبتي: ((، وفيه في البيت األول  ١٢٣: البيتان في ديوانه  )٤(

 )) . إليك اليوم جاءت((بدل 
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 وبُ ُبھُ  انَ َح نَ يْ ى حِ دَ ُسعْ  فُ يْ ى طَ رَ سَ 
م أَ  اً يحورُ طْ َر مَ ول اِرلِ  لُّ ق  ٍقط

  

ادَ قِ وْ َش تُ يْ ضَّوقَ    ين ك  وبُ ؤُ َي ي ح
اً يَ  بُ ثِ ى ويُ َني المُ رِ ْقوال طارق  )٢(ي

  

لــم يلتــزم وحــدة الــوزن والقافيــة فــي ) )طيــف الخيــال((و ،  ))الشــهاب((بكتابيــه  هوالشــريف المرتضــى فــي موازناتــ  
الموازنـة الحقيقيـة إنمـا أنَّ  –فـي ذلـك  –ى ولعلـه كـان يـر . )٣(بل اكتفى بكونها تتحـدث فـي موضـوع مشـترك، قطع الشعر 

عـارف عليـه النقـاد القـدماء مـن تق الشـعراء لهـا ، وغيـر ذلـك ممـا رْ تكون في المعاني وطريقة عرضها ، وغرابتها ، ومـدى طَـ
ـــانوي ، والمرتضـــى فـــي هـــذا يفتـــرق عـــن اآلمـــدي  ـــه أمـــر ث ـــة فـــي الحكـــم علـــى المعـــاني ، وأمـــا غيـــر ذلـــك فإن معـــايير نقدي

  . )٤(د الموازناتقفي نظرته لع )هـ٣٧٠ت(
، فقـــد اســـتعان الشـــريف المرتضـــى بهـــذا الفـــن النقـــدي )) الموضـــح عـــن جهـــة إعجـــاز القـــرآن (( وأمـــا فـــي كتابـــه   

فــي هــذا  –ريــد أوال ) . الصــرفة(نظريــة وتــدعيم نظريتــه فــي إعجــاز القــرآن  مــن وســائلة فــي إثبــاتواتخــذه وســيلة ) الموازنــة(
كتفــي بــإيراد بعــض أقوالــه وآرائــه أعجــاز القرآنــي ، وإنمــا تــدعيم نظريتــه فــي اإلبالفــن النقــدي عالقــة هــذا  توضــيح –المقــام 

كانـت المفاضـلة بـين شـاعرين (( إذ النقدية في هذا الفن وال سيما في موضوع تطبيق الشعراء ، وتفضيل شـاعر علـى آخـر 
  . )٥())أكثر محوراً يدور حوله كثير من النقد القديم 

ــتَـ اخْ : (( ... الشــعراء ، يقــول الشــريف المرتضــى  تطبيــقففــي موضــوع    زيلهم ـبيــق الشــعراء وتنــطْ النــاس فــي تَ  فَ َل
أقوالهم ، وجـرى فـي هـذا المعنـى مـن  تْ ضادّ هم وتَ في ذلك مذاهبُ  واختلفتْ . ، قديماً وحديثاً  وتفضيل بعضهم على بعضٍ 

م مـنهم جعلـوا و وقـ ،ن جعلـوا األعشـى فـي الطبقـة األولـى رابعـاً قـيبِّ طَ كثـر المُ أاآلن ، فمـن ذاك أن  إلـى ع مـا لـم يسـتقرَّ ناُز التَّ 
ل امـرأ القـيس علـى الجماعـة ومـنهم واختلفوا أيضاً في تفضيلهم ؛ فمنهم من فضَّـ. طرفة الرابع ، وآخرون جعلوه الخامس 

  . )٦()) شعرهعلى أهل طبقته ؛ لكثرة فنون ل قوم األعشى وقد فضَّ . ل النابغة ل زهيراً ، ومنهم من فضَّ من فضَّ 
 والفــــرزدقُ  فأمــــا جريــــرٌ :(( وفــــي هــــذا الخصــــوص يــــذكر الشــــريف المرتضــــى بعــــض الشــــعراء اإلســــالميين فيقــــول  

لون آخر يفضل الفرزدق وآخرون يفضّ  ل جريرًا ، وبعضٌ مشهور،فبعض العلماء والرواة يفضّ أيضاً في تفضيلهما  ختالفُ فاال
 واحتجـاجٌ  ليه قولٌ إفيما ذهب  ة ولكلِّ شبههم بمذهب الجاهليأشعر ، و  رَ هم أسْ شدُّ أإنه : األخطل على الجميع ، ويقولون 

(()٧( .  
أمر تطبيق الشـعراء والمفاضـلة بيـنهم بنظـرة نقديـة دقيقـة تحتمـل كثيـراً مـن الصـواب  إلىوينظر الشريف المرتضى   

بـه ، ولـذلك فـالقول ويالت تؤكـد صـحة مذهأتخريجـات وتـ إلـىوهي أن كـل مـذهب مـن مـذاهب التطبيـق والتفضـيل يسـتند 
والمطبقــين وغيــرهم أن كــالم المتفاضــلين إقــرار العلمــاء التعــذر الفصــل فــي هــذا األمــر يبقــى متعــذراً ، وممــا يزيــد مــن هــذا 

أنهـا   مَ ِل◌ِ تأملهـا َعـ ل أقـوال النـاس فـي هـذه المعـاني حـقَّ مـومـن تأ: (( متقارب بعضه مـن بعـض ، يقـول الشـريف المرتضـى 
وأنــه ال مــذهب منهــا إال ولــه مخــرج وفيــه تــأول ، وأن الحــق المحــض لــو الــتمس فــي خاللهــا لتعــذر كالمتكافئــة المتقابلــة ، 

كــالم الجماعــة يقـارب بعضــه بعضــاً   أناختلفــوا فيمـا حكينــا ، فــال اخـتالف بيــنهم فـي  وقــد علمنـا أن هــؤالء ، وإنْ . وجـوده 

                                                                                                                                                        
 )) . يؤوب((بدل )) يذوب ((و )) سعدى((بدل )) ليلى((، وفيه  ٣٨: البيت في ديوانه )١(
  .  ٥٨ – ٥٣: طيف الخيال  )٢(
 .  ١١٧: ينظر الشريف المرتضى ناقدًا  )٣(
 .  ١١٧: لشريف المرتضى ناقدًا ، وا ١١: الموازنة : ينظر   )٤(
 .  ٨٧)) : عباس (( تاريخ النقد األدبي   )٥(
 .  ٦٤: الموضح   )٦(
 .  ٦٥: نفسه   )٧(
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ويعنـي الشـريف المرتضـى فـي كالمـه . )١())ضـل بأن كالم المفضول مقارب لكالم الفا رُّ قوكل من فضل أحدهم على غيره ي
ألن هذا األمر متعـذر وال يخضـع لقاعـدة  ؛حسببينهم  اً نسبي تفضيالً  مطلق بين الشعراء ، بل أن هناك ال تفضيل  هذا أنْ 

عنـدما ُسـئل عـن أفضـل ) عليـه السـالم(اإلمـام علـي  إلـىيضـع فـي ذلـك نصـب عينـه القـول المنسـوب أو قانون ثابت وكأنّه 
... لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحـد وُنصـبْت لهـم رايـة فجـروا معـاً علمنـا مـن السـابق مـنهم : (( فقال عراء الش
، ولعـــل )٣())ال يعـــرف أشـــعر النـــاس كمـــا ال يعـــرف أشـــجع النـــاس : (( ، وقـــال خلـــف األحمـــر فـــي معنـــى كـــالم اإلمـــام )٢())

كـالم   -أيضـاً  - وللشريف المرتضـى، ه النقدي في هذه المسألة الشريف المرتضى استلهم مثل هذه األقوال فأطلق حكم
  . )٤( ))الموضح((في هذا الفن النقدي بصفحات متفرقة في كتابه 

وقــدرة بالغــة فــي التعامــل معــه يتضــح ممــا ســبق أن للشــريف الرضــي والمرتضــى اهتمامــاً كبيــراً بهــذا الفــن النقــدي   
ســمة بــارزة مــن  –عنــدهما  –متفرقــة ، ولــذلك يمكــن عــدَّ هــذا الفــن  واتخــاذه وســيلة وغايــة فــي آن واحــد فــي موضــوعات

  . ن في النقد األدبي وسعة علمهما فيه تدل داللة واضحة على تقدم الشريفيسمات خطابهما النقدي ، والتي 

                                                 
 .  ٦٥: نفسه  )١(
 .  ٤١/  ١: العمدة   )٢(
 . ٨١/ ٩: األغاني   )٣(
 .  ٣٧٢،  ٢٦٩،  ٣٧ – ٣٦: ينظر على سبيل لمثال الصفحات   )٤(
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  املبحث األول 
  املوقف من الشعر

  .تأويل الشعر :  أوالً 
أو قانون ، وإنما تـتحكم بـه دواعـي اإلبـداع ، ال يتحكم به منطٌق أو قاعدة  اً خاص ناءً بال شك أّن للنص الشعري   

 بــأمور –فــي أغلـب األحيـان  –هـي المعبّـرة عمــا يحـس بـه أو يجـيش بــه صـدره دون االحتفـال  أنهــاإذ يـرى مبـدع القصـيدة 
بالتسلسل المنطقي في ترتيب األلفـاظ ممـا يـؤدي ذلـك  –أحياناً  – تلتزم العبارة الشعرية الوأّن هذا األمر مدعاة لئ. أخرى

مـدلول مفعـم بااللتبـاس ؛ فـنحن نسـتطيع أن (( إلى أن يكـون المـدلول المباشـر لمعظـم األلفـاظ المسـتعملة فـي الشـعر هـو 
إلــى فهــم عــّدة معــاٍن  – أيضــاً  –األلفــاظ  ويــؤدي التبــاس مــداليل،  )١())متــى شــئنا مــدلوالت شــتى  ]األلفــاظ[نفهــم منهــا 

يضع اليد على مغزى العبارة ويفهمهـا ، لوتفسيرات وتأويالت من العبارة في الشعر مما يضطر الناقد أو القارئ إلى التأويل 
لـى ع –بين القارئ أو المؤول وبين النص عالقة جدلية يؤثر أحدهما في اآلخـر ويكـون التأويـل  –حينئذ  –فتكون العالقة 

  .)٢())حوار خالف بين النص والقارئ ، حوار يضفي على النص معنى يشارك فيه طرفان  ((هو  –الحال  ههذ
وهــذا يعنــي أّن الــنص األدبــي عمومــاً والــنص الشــعري علــى وجــه الخصــوص لــم يعــد نصــاً مغلقــاً يحتمــل مــدلوًال   

شـيوع هـذه النظـرة لظـر فيـه ، وأحيانـاً تتفـق ، و محددًا ، وإنما هو نص مفتـوح يحتمـل عـّدة مـداليل تختلـف بـاختالف مـن ين
مفتوحاً على فضـاء االحتمـاالت ؛ ألن قـراءة النصـوص ((في التعامل مع النصوص ُوِجَد من يرى أن يظّل النقد األدبي نقدًا 

 قــراءة فرديــة تعّبــر عــن وجهــة نظــر واحــدة أو وجهــات نظــر لمجموعــة مــناألدبيــة مــن قبــل ناقــد محتــرف أو عــّدة نقــاد تظــل 
ألن الناقــد يخضــع  ؛) مــا يشــبه العلــم(النقــاد وهــي قــراءة ليســت حتميــة قطعيــة نهائيــة ، حتــى لــو تحــّول النقــد األدبــي إلــى 

الزمان والمكان وتفرضـها مقولـة المعيـار التراثـي والمتغيـرات الالحقـة وتعّدديـة الثقافـات فـي العـالم لتعددية منظورية يفرضها 
يسـتدعي تـوافر تـأويالت عديـدة للنصـوص بحسـب طبيعـة  أنعدد وجهات النظر البـد مـن وانفتاح النقد األدبي ، وت.  )٣())

  .)٤(النص وطبيعة المتصدي له ، كما يستدعي أن ال تكون كل التأويالت متساوية
ــأتي كيفمــا اتفــق إال أن هــذا الكــالم ال يعنــي أن تكــون    ألّن هنــاك ثمــة معــايير تثبــت  ؛هنــاك تــأويالت للنصــوص ت

، ويـرى بعـض  أخـرىل أو عدمها ، كما أّن هناك معايير ُيسـتند إليهـا فـي تفضـيل تأويـل علـى آخـر وقـراءة علـى شرعّية التأوي
الباحثين أن أكثر األجوبة إقناعاً فـي مسـألة التأويـل وتعـدد القـراءات وتجـدد الـدالالت هـو الـذي يظهـر لنـا مـن طريقـة علـم 

أي أنّــه . كيفيــة تلقيــه   –وإلــى حــد كبيــر  –أّن الــنص يبــرمج ( (الــدالالت فــي النظــر إلــى الــنص األدبــي ، وفحــوى ذلــك هــو 
ال محيـد عنهـا فعليه نحو الـنص واجبـات لغويـة . ليس باستطاعة القارئ أن يفعل بالنص ما يشاء وال أن يؤوله كما يحلو له 

ابـت عنـه جميعهـا مـن نصـه فـإذا غيتركها الكاتب منثـورة هنـا وهنـاك شف أحسن االكتشاف التعليمات التي ت، وعليه أن يك
  . )٥())بها قاده ذلك إلى تأويالت خاطئة أو غير مقبولة  أو أخلّ  هاأو أكثر 

                                                 
 .٢٩: العلم والشعر  )١(
 .٧:ربي محاورات مع النثر الع )٢(
 .٤٥١: عز الدين المناصرة . جمرة النص الشعري ، د )٣(
 .٢٢: الشعرية ، طودوروف: ينظر  )٤(
 .٣٠: نظريات القراءة والتأويل  )٥(
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 –ي عنــأ –إذن فــالنص األدبــي يكــون مفتوحــاً أمــام التــأويالت المشــروعة فقــط ، وهــذه النظــرة الحداثيــة للــنص   
عـّدة تبـين أن القـدماء كـانوا يـرون أّن  جمـالً  اتساعه بظاهرة االنفتاح لم تكن غائبة عـن تراثنـا الثقـافي واألدبـي ، إذ أن هنـاك

ربمـا كانـت أكثـر : (( النص قد تتجّدد داللته مع القراءات المتعددة ، يقول الدكتور محمـد عبـد المطلـب فـي هـذا الشـأن 
هــم يلحــق ع المفســرين للقــرآن الكــريم ، فكــل متلــك الجملــة التــي الحقــت جمــو ) واهللا أعلــم(هــذه الجمــل دورانــاً ، جملــة 

ويبـدو أن الجملـة انتقلـت . إشارة إلى أن الناتج الذي توصل إليه ليس ناتجاً نهائيـاً )واهللا أعلم : ( يره لآلية أو السورة تفس
: مــن لســان المفســرين إلــى لســان شــراح النصــوص الشــعرية ، فــالزوزني فــي شــرحه للمعلقــات ، يحلــل بيــت امــرئ القــيس 

   ]الطويل[
اِك إالّ َتْض ْت َعيَن ا َذَرَف  ِربِيَوَم

  

لِ    ٍب ُمَقتَّ اِر قْل ي أْعَش ْھَمْيِك ف  بَِس
  

، وهنـاك جمـل وأقـوال )١(...)) ) واهللا أعلـم : ( يلـه بقولـه تحلويستخلص منه عّدة احتمـاالت دالليـة ، ثـم يخـتم   
  .)٢(أخرى من التراث تؤكد هذه النظرة للنصوص األدبّية

اقتناعـاً  )٣(عقـب بعـض التفسـيرات والتـأويالت) هللا أعلموا(عبارة  -أيضا –والشريفان الرضي والمرتضى قد رّددا   
منهما بأن النتيجة التي توصال إليها لم تكن نهائية ، إذ ال يستبعدان أن يكون هناك ناتجاً آخر لم يسـتطيعا الوصـول إليـه ، 

يفين ولـذلك ال وهـذه مـن الـرؤى النقديـة الواضـحة فـي خطـاب الشـر . غيرهما بتأويل محتمـل  –فيما بعد  –وقد يصل إليه 
بعض النصـوص بـأن المـراد منهـا هـو معنـى بعينـه ، وال يريـان فـي إلى عندما يتصّديان  –في أحايين كثيرة  –الشريفان يجزم 

بـه إحـدى ولم يكن هناك داللة علـى أّن المـراد  –كل كالم احتمل حقيقتين إّن  : (( ذلك من بأس ، يقول الشريف الرضي 
ويقـول الشـريف المرتضـى . )٤())ب حمل الكالم عليهما جميعاً حتى يكونـا مـرادين بـذلك فواج –الحقيقتين دون األخرى 

ألّن الواجـب  ؛وليس يجب أن ُيْسَتبَعد حمُل الكالم علـى بعـض مـا يحتملـه إذا كـان لـه شـاهُد مـن اللغـة وكـالم العـرب : (( 
  .)٥())من وجوه المعاني على من يتعاطى تفسير غريب الكالم والشعر أْن يذكَر كل ما يحتملُه الكالم

ـــه    ـــان أّن بعـــض الشـــعر يحتـــاج إلـــى تأويـــل ليســـتقيم معنـــاه وتفهـــم عبارت ـوصاً ألن هنـــاك نصـــ ؛وكـــان الشـــريفان يري
وهــذه النصــوص ال يمكــن . )٦())بعــد جهــد وعنــاء ة ويســر ، وال تبــوح بمكنوناتهــا إالإشــكالية ال تســتجيب للقــارئ بطواعيــ((

بالشــعر فــي أمــاكن عديــدة مــن مصــنفاتهما ، والســيما  –صــراحة  –د قــرن الشــريفان التأويــل التعامــل معهــا إال بالتأويــل ، وقــ
نظرتهمــا إلــى  –علــى نحــو مــن األنحــاء  –وهمــا بــذلك ينظــران إلــى الشــعر بنظــرة تقــارب أو تشــابه . )٧(الشــريف المرتضــى

مـــن ذكـــر الوجـــوه  -ي الشـــعرعنـــدما يتصـــّديان لـــبعض المعـــاني الغامضـــة أو المشـــكلة فـــ –، إذ يكثـــران القـــرآن الكـــريم 
  .والتأويالت والمحتمالت التي يحتملها النص 

                                                 
.  ٢٩- ٢٨:  ٢٠٠٤، سنة  ٣٩٨محمد عبد المطلب ، بحث في مجلة الموقف األدبي ، العدد .النص المفتوح والنص المغلق ، د )١(

 . ٢١  - ٢٠: شرح المعلقات السبع ، الزوزني : ، وينظر ١٣ :والبيت في ديوانه 
 .٢٩: ينظر نفسه  )٢(
 .  ٢/٤٠،  ٦٣٠،  ١/٧٣٦: ، واألمالي  ٣٦٣،  ٣٥٣،  ٢٢٦، ١٧٦،  ١٦٢: حقائق التأويل : ينظر على سبيل المثال  )٣(
 .١١:  نفسه )٤(
 .١٩- ١٨/ ١: األمالي  )٥(
:  ٢٠٠٤، سنة  ٣٩٨عادل الفريجات ، بحث في مجلة الموقف األدبي ، العدد . ث والمعاصرة، دتأويل النص الشعري القديم بين الترا )٦(

٣٢. 
 ١٢،  ٩: ، والشهاب  ٢/١٩٢،  ١/٥٤٢: ، واألمالي  ١٢٦: ، والمجازات النبوية  ١٤٧: حقائق التأويل : ينظر على سبيل المثال  )٧(

 .٤٤،  ٤٣،  ٤٢: ، وطيف الخيال  ١٢٠،  ٣١، ١٣، 
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وبما أّن الشريف المرتضى كان أكثر اهتماماً وممارسة لتأويل الشعر كان حظّه أكبر مـن اهتمـام البـاحثين فـي هـذا   
ي يحتملهـا الـنص الشـعري مع الشعر بطريقة إيراد الوجوه والتأويالت والمحتمالت الت الموضوع،فقد انتقده بعضهم لتعامله

، ه ، ولعه بكثرة التخريج والتأويـلتلف معه فيخأؤآخذه به ، أو أممـّا : (ي الدين إذ يقول يومن هؤالء الدكتور عبد الرزاق مح، 
معـــان وأن يـــؤدي إلـــى جملـــة أغـــراض ، ال مـــانع مـــن األخـــذ بأحـــدها ، وهـــي خـــاطرة وادعـــاء إمكـــان أْن يُـــراد بتعبيـــر مـــا جملـــة 

، ويــرى )١())مـل بهـا تحــت ظـروف قاسـرة مــن عملـه الفقهــي،أو عملـه الكالمي،وأسـرى بهــا إلـى عملـه األدبــي النقـديالتزمها،وع
الدكتور عبد الرزاق في مقابل ما رآه المرتضى أّن العبارة ال تؤدي إال معنـى واحـدًا وال تشـتمل إال علـى معنـى واحـد، فـإن أدت 

في فهم في ظروفها التي قيلت فيها ، وإذا جاز أن يختلف اثنان  أولوبها ، الجملة معنى آخر فالبد من حدوث تغير ما في أس
عبارة ، فليس االختالف إلمكان االختالف فيها نفسها ، وإنما وقع االختالف في نفوس هؤالء السـامعين ، ومـدى مـداركهم ، 

 فويتـاً ة عـن معناهـا ، وإطاحـة بمؤداهـا ، وتأكثـر التخريجـات إحالـة بالعبـار ولهـذا يعـّد الـدكتور . وما أحاطوا به من ظروف القـول 
ألهم المزايا التعبيرية ، ولذلك فهو يرى أّن المرتضى يمكن أن يُعذر في انتهاجه مثل هذا األسلوب في تصـّديه لتفسـير القـرآن 

  . )٢(األسلوب ذاته في حقل النقد األدبي عملوالحديث إال أنّه ال يعذر عندما يست
أخـر دون تغييـر فـي أسـلوبها والظـروف  بارات قـد تـؤدي معـانيألّن الع؛ لدكتور عبد الرزاق وهذا الكالم مردود على ا  

كمـا عنـد   –ي قيلت فيها ، والناقد قـد يتحيّـر فـي مـراد العبـارة ، وال يطمـئن كـل االطمئنـان إلـى معنـى مـن المعـاني ، فيضـطر الت
ة أكّدت أّن مداليل الشعر تلتبس بعضها ـدية الحديثـت النقإلى التأويل وتخريج العبارة على أكثر من وجه والدراسا –المرتضى 

، ويبـدو أن فـي األقـلمسـتاغة  أومع بعض ، وأّن ذلك يجعل النص الشعري ُمحتمًال لتأويالت متعددة قـد تكـون كلهـا محتملـة 
قبــل الثــاني بمــا  الشـريف المرتضــى كــان أكثــر حداثـة مــن الــدكتور عبــد الــرزاق فـي هــذه المســألة علــى الــرغم مـن أن األول عــاش

، فضًال عن أّن ظاهرة تعـدد تفسـيرات وتـأويالت الشـعر كانـت ظـاهرة موجـودة فـي النقـد العربـي القـديم ، وإذا يقارب ألف عام 
  .لِيَم المرتضى على ذلك وجب أن يالم معه جمهرة كبيرة من النقاد 

واشـــُتِهرت بـــأن لهـــا تفســـيرات مـــثًال لـــبعض القطـــع الشـــعرية التـــي ُعرِفـــت  -نفســـه –ويضـــرب الشـــريف المرتضـــى   
  .ومما يفسَّر من الشعر تفاسير مختلفة ، والقول محتِمل للكّل : (( مالت كثيرة فيقول تومح

  ]المتقارب  [: قول امرئ القيس 
ِدي َوَمِع ْد أْغَت اي القَ َوَق  نانَِص

دْ  ٌم َداجِرُكنَ َفُي  نٌ ا َفَغ
ُروْ  صٌّ الضَّ لُوْ س ، َحبِألَ  ِعيُّ الضُّ

  

لٌّ وَ    رْ ُك أٍَة ُمْقَتفِ  بَمْرَب
ِميْ  يْ َس وْ ٌع َبِص رْ ٌر َطلُ  ٌب َنِك

وْ  يْ ْيٌع ، أرِ َتُب رٌب ، َنِش  )٣(...))ٌط ، أِش
  

الشريف الرضي  مع بعض أبيـات الشـعر علـى طريقـة ذكـر الوجـوه إللقاء الضوء على أسلوب تعامل  عند الرجوعو   
قارنة مـع مـا عنـد الشـريف المرتضـى ، منهـا كالمـه عنـد تعّرضـه نجدها قليلة بالموالتأويالت التي يحتملها معنى من المعاني 

  ]الرجز [: لذكر محتمالت قول النابغة 
ُس ِعَص  اَماّودْت ِعَصاٍم َسَنْف

  

ُه الَك    )٤(اَمادَ واالْق رَّ وَعلَّمْت
  

نّـه إ: ر خـأنفته من الضيم ونفوره عن الذل فعال به ذلك ، وهـذا أحـد تفسـيري هـذا الشـعر ، واآل: أي ( (: فقال   
  .)٥())أتاه من شطر نفسه ال من شطر نسبهاكتسب العال بنفسه ولم يستعن على ذلك بسؤدد أبيه وال أّمه،فكأن العز 

                                                 
 .٢٠٠: دب المرتضى أ )١(
 .٢٠١: نفسه : ينظر  )٢(
  . ))أريب (( بدل )) طلوب : (( وفيه في البيت الثالث . ١٦١ -١٦٠: ديوانه : واألبيات في  ١٨٩/ ٢: األمالي  )٣(
 .١١٨: ديوانه: البيت في  )٤(
 .٨١: حقائق التأويل  )٥(
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   ]مجزوء الكامل [: وفي قول الشاعر  

  اــراِق إذا أََتْيتَ ــــا العِ ــــن أَخَ ــــر المؤمنيـــيْ مِ أَ  غْ ـــــأَْبلِ 
  )١(إِليَك َفَھْيَت َھْيَتا ُعُنـقٌ          اَق َوأْھلَهُ أنَّ الِعرَ 

  : ُعُنٌق إليك معنيان : ولقول الشاعر : (( قال الشريف الرضي   
. مــن تشــبيه الطــالبين لــه ، والقاصــدين إليــه ، بــالعنق فــي التالحــق إلــى فنائــه ، والتســرع إلــى لقائــه ... أن يكــون : أحــدهما 

لوروده وتشـّوق إلـى طلوعـه ، فهـم كـالعنق الممتـد نحـوه وذلـك علـى  أن يكون أراد أهُل العراق على توقع: والمعنى اآلخر 
عنقي ممتدة إلى ورود فـالن : ن يقول أبيننا من قول القائل منا إذا أراد أن يُعّبر عن انتظاره لوارد أو توقعه لطالع المتعارف 

اً لـه مـن الـوجهين ؛ ألن فـي هـذا القـول َحثّـر يـخيشـهد بـأن مـراده الوجـه األ) فَـَهْيَت َهْيتَـا( الشاعر في البيت الثاني  لوقو . 
ين رأى أن هنـاك مـرادين مـن البيتـذين ـلحظ أّن الشريف الرضي في تخريج هـيُ و ،  )٢(. ))، وإزعاجاً إلى التسرععلى التعجل

غ ذلـك ، ة دليـل يسـوّ ـ؛ ألن ثمـله علـى الوجـه الثـاني مـن التأويـل ـ، إال أنّه لم يحمْل الكـالم عليهمـا جميعـاً ، بـل حمـالمعنى
  . ، لذلك رّجحه على األول  )٣(الذي يدل معناه اللغوي على الصياح والدعاء) هيت هيت : ( الشاعر وهو قول 
   ]الطويل [: وفي قول الشاعر   
يَن  ًةبَِكُطلِ رَّ ِعْرَن ُك ْدُيوٍن َوأُْش

  

اءٌ    نَّ إض افِياتِ  فُھ لِ  َص  )٤(الَغالئِ
  

 وـكر الزيت تطلى به الدروع وتحمى به فـي النـار لتـذهب أصـداؤها وتطفـع: ْديُون كوال: (( قال الشريف الرضي   
وقيـل فـي الغالئـل . ار عليهـا نـالبعـر الـذي يوقـد بـه ال:  والُكـرَّة. ديون اسم من أسـماء التـراب إّن الك: وقيل أيضاً . ألوانها 

، وإنمـا تحـت الـدروع والواحـدة غاللـةتلـبس  أنها اسم لبطائن وشـعارات: فإحداهما : التي ذكرها الشاعر في البيت قوالن 
أنهــا المســامير التــي تجمــع بــين رؤوس الحلــق والواحــدة غليلــة : والثــاني . ســميت غالئــل النغاللهــا بــين الــدروع واألجســاد 

: وفـي قـول الشـاعر،  )٥())منهـا  تـَُغّل في الدروع ، أي يستقصى إدخالهـا فيهـا فتصـير كـاألجزاءألنها ؛ وإنما سميت بذلك 
  ]لكامل اأحذ [

ُر َق الُعْم باُب وأْخلَ اَن الشَّ َب
  

ّدْھرُ    َواُن وال َر اإلْخ  )٦(وَتَغيَّ
  

ر على أحد التفسـيرين ، والتفسـير اآلخـر أْن يريـد بـه واحـد ُعُمـور اإلنسـان، ـالُعمْ : أراد : (( قال الشريف الرضي   
  . )٧())وإخالَقه تغيُّر من الِكبر

 –عد أن يتــأول معنــى البيــت الشــعري علــى وجهــين ، وأنّــه ســتبأنّــه ال يلحــظ مــن مجمــل كــالم الشــريف الرضــي يُ و   
األخيـر يستحضـر قاعدتـه العامـة فـي هـذا  ، وهـو فـي هـذا اإلجـراءيرجِّح وجهاً علـى وجـه ، وأحيانـاً يتـرك التـرجيح  –أحياناً 
  .)٨(كن هناك داللة في ترجيح أحدهما على اآلخرن بحمل الكالم على مرادين إن لم تالشأ

                                                 
 .لم أجد له نسبة  )١(
 .٢٧ – ٢٦: المجازات النبوية  )٢(
 .  ٢٣ - ٢٢/  ٦: نظر معجم مقاييس اللغة ي )٣(
  فُهنَّ ِوّضاء َصاِفياَت الَقالِقلِ   ُعِليَن ِبَكِ◌ْديُوٍن وأْبِطنَّ ُكرًَّة : ، والرواية فيه  ٩٥: البيت في ديوان النابغة الذبياني   )٤(
 .١٢٨: المجازات النبوية  )٥(
. اإلخوا وتغير والدهر : بيت في المجازات خطًأ ، إذ ورد عجزه هكذا وقد ورد ال. ٩٠: البيت في ديوان عمرو بن أحمر الباهلي  )٦(

 .والصحيح ما أثبتناه 
 . ٤٤١: المجازات النبوية  )٧(
 .١١: حقائق التأويل : ينظر  )٨(



 المبحث األول/ الفصل الثالث  

 ٠

ير والتأويــل والتنبيــه علــى بعــض معــاني الشــعر هــو مــن مهمــة الناقــد فســّن التأ –أيضــاً  –رى الشــريف المرتضــى ويــ  
مـا تحتـاج هـذه (( :لمساعدة المتلقي على الفهم واالستيعاب ، وقـد نبّـه المرتضـى علـى ذلـك فـي قولـه عـن بعـض األبيـات 

وهـذه األبيـات ال فقـر بهـا إلـى تفسـير ( (: عـن أبيـات أخـرى ه وقولـ،  )١())األبيات إلى منّبه على سباطتها وعذوبة ألفاظهـا 
أنها بعيدة عن الغموض أو االستغالق ، فهي جلية واضـحة ، وإذا مـا شـعر بحاجتهـا إلـى ذلـك ، بـادر : ، يريد  )٢())وتنبيه 

تـه مـن تعّرضـه وبهـذا الكشـف يصـل المرتضـى إلـى غاي.  )٣(إلى تأملهـا واستكشـاف رموزهـا ، والوقـوف علـى أعمـاق داللتهـا
  .)٤())ير هو الغاية النهائية التي يود الباحث أو الناقد الوصول إليها فسألّن الت(( للنصوص األدبية 

عنـدما ) هــ٣٧٠ت(ومن تفسيراته وتأويالته الدقيقة لبعض ما غمض مـن الشـعر هـو مـا أورده معقبـاً علـى اآلمـدي   
  ]الخفيف[: خطأ البحتري في قوله 

ْذَكى وَ ا َيْقَظَھَجَرْتَن ى َم  اَدْت عل
  

ُدو   ي الصُّ ا ف َنىَتھْ  دِ َھبِھ ُر َوْس  )٥(ُج
  

والـذي أوقـع البحتـري فـي هـذا الغلـط قـول ... في كل أحوالها ، يقظى كانت أو وسـنى  ألن خيالها يتمثل: فقال   
  ]الكامل [: قيس بن الخطيم 

ي َم  ُهَنْد ُتْؤتِيْ َقى فَ َيْقَظا َتمْنِع
  

وْ    ي النَّ َر ُمّص مِ ف ٍد مْحُسَغي  )٦(بِ وْ رَّ
  

ما تمنعي في اليقظة فقد تؤتينه فـي النـوم ، أي مـا تمنعيـه فـي يقظتـي فقـد تؤتيـه فـي حـال : وكان األجود أْن يقول   
أنـه يتَّسـع إالّ ... حـال نومـه ويقظتـه جميعـاً ألن خيال المحبوب يتمثَّل في  ؛نومي، حتى يكوَن النمو واليقظة منسوبين إليه 

ولـم يقـل نائمـة ؛ وقـد يجـوز أنّـه ) فقـد تؤتينـه فـي النـوم : ( هذا لقـيس مـا ال يتسـع للبحتـري ألن قيسـاً قـال من التأويل في 
: ( ألنّـه قـال ؛ فـي نـومي ؛ فـال يسـوغ مثـل هـذا البحتـري : ما تمنعي يَقظى وأنـا يقظـان ، فقـد تؤتينـه فـي النـوم ، أي : أراد 

  .)٧(في الوسن : ولم يقل ) وسنى 
َوْسنى : ( وقد يمكن من التأويل للبحتري ما أمكن مثُله لقيس ؛ ألّن البحتري لما قال : لمرتضى الشريف افقال   

دلَّ علــى حــال الوســن ؛ والحــال المعهــودِة للَوســن حــاٌل يشــترك النــاس فيهــا فــي النــوم بالعــادة ، كمــا أنَّ الحــال المعهــودة ) 
ونه هو أيضـاً نائمـاً ، وإنمـا أراد المقابلـة فـي زِنـة اللفـظ بـين يقظـى يُنبيء عن ك) َوسنى:(مشتركة بالعادة ، فقولهلليقظة حاٌل 

َهَجرتنـا فـي أحـوال : متى لم ُيحمل أيضاً علـى هـذا المعنـى لـم يصـّح ؛ ألنـه البـد أن يريـد بـذلك ) يقظى : ( وقوله .ووسنى
) نـا يقظـان وأ: ( علـى معنـى  )يقظـى : ( إليه ؛ أال ترى أن اآلمدي َحمـل قـول قـيس يتعدى ) يقظى(اليقظة ؛ ويكون معنى 

ــه مثــُل ذلــك فــي قــول البحتــري  ــّين الوجــه ؛ فكيــف ذهــب علي ــه : وإن لــم يب ــ) يقظــى(و ) وســنى: (وقول : قــيس ول ـمثــل ق
لقالـه مـا عـدل عنـه إلـى النـوم ؛ ألنـه ، ) يقظـى: ( في مقابلة ) وسنى : ( ، ولو مّكن قيساً وزن الشعر من أن يقول ) يقظى(

  .)٨(وما يـَُتأّول له في أحد األمرين يـَُتأّول له في اآلخر) يـَْقظى( إال ما عليه في ) وسنى ( لم يكن عليه في 
  ]الكامل[: عند تعّرضه لقول أبي تمام  –أيضاً  –ومنها أيضاً عند تعقبه لنقد اآلمدي   

                                                 
 .٩١: الشهاب  )١(
 . ١٥٣: طيف الخيال  )٢(
 .٢٦٥: الرؤية النقدية عند الشريف المرتضى  )٣(
 . ٢٩: األدب ، سمير سعد حجازي  نظريات معاصرة في تفسير )٤(
  .)) مذهبها (( بدل )) عادتها ((وفيه  ٢١٤٣/  ٤: ديوانه : البيت في  )٥(
 .  ٥٦: ديوانه : البيت في  )٦(
 .  ٣٤٢-  ٣٤١: ، والموازنة  ٤٣- ٤٠: طيف الخيال : ، وينظر  ٥٤٥ – ١/٥٤٤: ينظر األمالي  )٧(
 . ٤٤- ٤٣:  ، وطيف الخيال ٤٤٥/  ١:  نفسه: ينظر  )٨(
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ِف الشَّ ْن أََس َحْكَن ِم ْدبِِربَ َيْض  اِب الُم
 

رِ   ْيٍب ُمْقِم ِحكاِت َش ن َض ْيَن م  )١(َيْبك
 

 :وكأنــه أراد قــول اآلخــر... هــذا بيــت رديء مــا ســمعت يضــحك مــن األســف إال فــي هــذا البيــت : (( وقولــه فيــه   
  ]المتقارب[

  )٢(َوَشرُّ الشدائِد ما ُيْضِحكُ 
  : وقوله ... فلم يهتد لمثل هذا الصواب 

  ر ـب مقمـن ضحكات شيـم
ألنـه كـان يجعـل سـواد الشـعر ؛ ) مقمر ( أن يقول  ذكر الليل على االستعارة لحسنليس بالجيد أيضاً ، ولو كان   

كـان مـن أصـح الكـالم وأحسـنه وان لـم يــذكر ) قـد أقمــر ليـل رأسـي : ( ألن قـائًال لـو قـال  ؛لـيًال وبياضـه بالمشـيب أقمـاره 
أنـه لكـان حسـناً مسـتقيماً ، وهـو دون األول فـي الحسـن وذاك ) فـوداك(أو ) قد أقمـر عارضـاك : ( الليل أيضاً حتى يقول 

  . )٣())علم أنهما كانا مظلمين فاستنارا قد

أبـي قـول : بيـت أبـي تمـام مالت يحتملهـا تتـأويالت ومحـفقال الشريف المرتضى معقباً على قول اآلمـدي بـذكره   
أن يكون المراد به النساء اللواتي يرين بكـاء عشـاقهن وأسـفهن علـى يحتمل ) يضحكن من أسف الشباب الُمْقِمرِ : ( تمام 
فــاألولى أن يحمــل علــى أن . )يبكــين مـن ضــحكات شــيب مقمـر(: فأمـا قولــه .المــدبر يهــزأن بهـم ويضــحكن مــنهم بالشـبا

ألنـا لـو حملنـاه علـى شـيب عشـاقهن لكـان  ؛المراد به أنهن يبكـين مـن طلـوع الشـيب فـي مفـارقهن وضـحكه فـي رؤوسـهن 
يضـحكن ويهـزأن مـن شـيء فـي غيـرهن ويبكـين  يهـزأن بـه ، وهـذا يتنـافى ، فكأنـه وصـفهن بـأنهنيبكين منه هو الذي الذي 

ويكـون .ن كـان جـائزاً إهاهنـا علـى معنـى البكـاء وغايـة الحـزن ، فهـو مسـتبعد و فأمـا حمـل الضـحك . خصهن منه بعينه إذا 
موضـعه ، ولـيس يحتـاج إلـى أن ففـي غيـر ) شـيب مقمـر( فأما عيبه لقوله . على هذا التأويل يضحكن ويبكين بمعنى واحد 

لحــظ أن الشــريف ويُ . )٤())بيــاض بعــد الســوادوإنمــا المعنــى أنــه أضــاء بعــد الظــالم وانتشــر فيــه ال.علــى مــا ظنــه  يــذكر الليــل
مالت يحتملها بيـت أبـي تمـام ، وضـّعف تأويـل اآلمـدي ، وكـان تأويـل المرتضـى أقـرب وأليـق تومحجاء بتأويالت المرتضى 

   .بظاهر لفظ بيت أبي تمام 
  ]الطويل [ومنها تعّرضه لقول البحتري 

ُبْ◌ ُدنِيَ ّيَزتُ  اُم َمْغ ةٍ يْ وط عِ األّي  ش
 

َص اللَّ   ني َنْق  )٥(اُرَھي ُمُروْ الِ َيفَيْنقُُص
 

ي شـيئاً مـن غبطـة العـيش اجتمعـت مـع نـتأراد أن األيـام زاد: فيقـول ... ووجدت اآلمدي يفسر البيـت : (( فقال   
ولـى منـه ، وهـو أن يكـون المـراد أن األيـام إذا زادنـي غبطـة وغير هذا التأويل الـذي ذكـره أ. الليالي على انتقاصه وارتجاعه 

ــام تأخــذ الليــالي كمــا تــنقص ) نقــص الليــالي: (فــي العــيش نقصــني ذلــك مرورهــا ، ويريــد بقولــه  األيــام مــن الليــالي ألن األي
  .)٦())لتأويل أشبه بالصواب من تأويله وهذا ا. وتنقصها 
شـعره مـادة لهـذا الموضـوع ، إذ أّن الشـريف  من ذلـك ، فاتخـذفي تأويل الشعر أكثر  ويمضي الشريف المرتضى  
 )٧())كثيرًا ما كان يُقّوم نفسه ويبدي رأيه في شعره ، وكثيرًا ما كان يدافع عنـه ، ويـرى القـادح فيـه غيـر منصـف(( المرتضى 

                                                 
 )) . يبكين(( بدل )) َبكْينَ (( و)) يضحكن(( بدل )) ضاَحْكنَ : ((وفيه .  ٤٣٤/  ٤: ديوانه : البيت في  )١(
 .، وصدره َضِحْكُت ِمَن البَـْيِن ُمْستَـْعِجَبًا  ٤٥٣/ ١: هالل العسكري أبو البيت ألبي دلف العجلي كما في كتاب جمهرة األمثال ،  )٢(
 . ، ولم أجد كالم اآلمدي في الموازنة  ٩-  ٨: الشهاب  )٣(
 .٩: ينظر الشهاب  )٤(
 .  ٢/٩٩٨: ديوانه : البيت في  )٥(
 .٣١: الشهاب  )٦(
 .١٨٣: الشعراء ونقد الشعر  )٧(
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أن  القـارئأو ناقـد ويـرى بعـض البـاحثين أن مـن الصـعب علـى ال. وهو في هـذا األمـر تتحـد فيـه شخصـية المبـدع بالناقـد . 
ألن وعــي المبــدع بنّصــه ومعرفتــه التامــة بــه ؛ يقــرأ نّصــه وينظــر فيــه إال فــي حالــة أن يكــون المبــدع قــد َنِســي مــا أبدعــه وذلــك 

تجعله عاجزًا عـن االنـدهاش أمـام المقـروء ؛ ألنـه يعـرف كـل مـا فيـه مـن كلمـات ، ومـا سـوف تـؤول إليـه مـن نتـائج ، أمـا إذا 
  .)١(يقرأ باندهاش وتعّجبنسي المكتوب فإنّه س

أما في شأن الشريف المرتضى فانّه ال سبيل لدينا إلى معرفة هل كان قد نسي ما أبدعه حين انبرى لنقده وقراءتـه   
 ))الشـهاب(( حفـل بهـا كتابـاه المهم أن ظاهرة تصـّديه لشـعره بالنقـد والتفسـير ظـاهرة بـارزة فـي خطابـه النقـدي فقـد . أم ال
واآلخـر مـن كتابـه )) الشـهاب (( أحـدهما مـن كتابـه نموذجين مـن ذلـك أولكثرة ذلك سنكتفي بذكر  ،)) طيف الخيال(( و
  )) .طيف الخيال ((

   ]مجزوء الرمل [: ففي الشهاب وفي قوله قاصداً الشيب   
ـ ْيال عَ اً بِاَنُت ُعريَ ْنكُ 

 

ٍب فَ   ي العِ دَ أْھـ  )٢(اوَبيُ ى ل
 

  : وجوهاً من التأويل ... يحتمل البيت : (( قال الشريف المرتضى   
  .ألن النساء يعبن به وينفرن منه  ؛نفسه عيب أنني كنت بال عيب فصار لي من الشيب : أولها أن يراد 

 فــيَّ  ورة لــي ألجلــه ، فلمــا نــزل الشــيب ُأذيعــتمغفــ أن الشــباب كــان ســاتراً لعيــوب كانــت فــيَّ : أن يكــون المــراد : وثانيهمــا 
  .وبقيت علي 

إن ذا الشيب أبداً معيـب عيوب وعلقت علي ونسب إلي ، فعيب فلما نزل الشيب تمحلت لي  م يكن فيَّ أنه ل: وثالثهما 
  .)٣()) بين النساء متجّرم عليه 

  ]البسيط[:  -قاصداً طيف الخيال  –وفي الطيف في قوله   
ا ُزْرَت إال ِخ ا السَّاً أيُّ اعَ دَ م  اريھ

 

ْيَت وَ  مَُّث  يُت أَوْ َماْنَقَض  )٤(يارِ َطا َقضَّ
 

مــا : أن يكــون المعنــى : َيحتمــل وجهــين ؛ أحــدهما ) إال خــداعاً  تمــا زر : (وقــولي : (( ل الشــريف المرتضــى قــا  
ما َقَصـْدُت إال إكرامـاً لـك : ما زُرَت إال للخداع ، كما تقول :وُيْحَتِمُل أيضاً أن أريد. زُرُت حقيقة ، لكّنك خادعت خداعا 

  .)٥())، أي لإلكرام
يف المرتضى يفسر ويؤول نّصه وكأنه يتعامل مع نص غريـب عنـه فينظـر فـي الوجـوه التـي يحتملهـا لحظ أن الشر ي  

والتـي وصـلت فـي البيـت األول إلـى ثالثـة وجــوه ، وفـي الثـاني إلـى وجهـين ، وهـي حالــة غريبـة فـي النقـد العربـي القـديم بــل 
(( المرتضـى فـي أثنـاء تأويلـه لشـعره عبـارات مثـل الذي تعامل به المرتضى ، ومـن الغريـب أن يقـول لعلها فردية على النحو 
ــه ينســف المقولــة ... )) ويحتمــل أيضــاً أن أريــد  ــة المشــهورة ، كأّن ــه ) الشــاعر  قلــبالمعنــى فــي : ( التراثي بحســب  –ألّن

مــا يــراه النقــاد  – األنحــاءعلــى نحــو مــن  -وهــذا يشــبه . أن المعنــى فــي بطــن الــنص  –طريقتــه هــذه فــي التعامــل مــع شــعره 
  .)٦())أن ما يقوله النص وحده هو جوهر القراءة النقدية(( لمحدثون من ا

  .الشعر واإلسالم : ثانيا 
                                                 

 . ١٦٤: عبد اهللا الغذامي  . تأنيث القصيدة والقارئ المختلف ، د )١(
 . ٧٣/  ١: البيت في ديوانه  )٢(
 .١٢٧: الشهاب  )٣(
  . ٨٧/ ٢: والبيت في ديوانه  )٤(
 .١٤٤: طيف الخيال  )٥(
 . ١٣٠: أسفار في النقد والترجمة  )٦(
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مـن الناحيـة األخالقيـة واالجتماعيـة ال  –مضطربة  كان للرباط القبلي أثر في جعل حال الشعر في الجاهلية حاالً   
تـي يخـدمها الشـعر محـدودة بالمثـل العليـا لحيـاة القبيلـة فالرباط القبلـي يجعـل المقـاييس االجتماعيـة ال –من الناحية الفنية 

تـه ، ولمـا انحـاز لفمن مهمة الشـعر فـي الجاهليـة أن يمّجـد الظلـم والعـدوان والحـرب إذا كـان هـذا ممـا يرضـي قبي. نفسها 
صــاحبها ،   أن يبــرر النقــائص الفرديــة فــي –أيضــاً  –الشــعر إلــى الناحيــة الفرديــة فــي بعــض مظــاهر الجاهليــة ظــلَّ مــن مهمتــه 

فـي الجاهليـة إال أّن تلـك الغايـة لـيس فقـد كـان الشـعر يخـدم غايـة اجتماعيـة . كالخوف والهروب في الحروب وغير ذلـك 
) أنصر أخـاك ظالمـاً أو مظلومـاً (  -حينئذ  –من الضروري أن تكون خاضعة لمقاييس أخالقية ثابتة ، إذ كان المبدأ القبلي 

  .)١(في الشعر جودمو  هذا اإلحساس_  أيضاً _، وكان 
صـلى اهللا عليـه وآلـه (الشـعر ونفـى عـن النبـي محمـد ولمثل هذه األمور وأمور أخرى نفـى القـرآن عـن نفسـه صـفة   

البــد مــن أن يفهــم علــى ضــوء الصــراع الــذي دار بــين األيديولوجيــة (( بيــد أن هــذا النفــي الثنــائي . الشــاعريّة صــفة ) وســلم 
ان النص القرآني قد تشابه مـع الشـعر مـن حيـث ماهيتـه ، أي مـن حيـث كونـه اتصـاًال ، وإذا ك.. ومثيلتها القديمة الجديدة 

  .)٢())فإنه يخالفه من جوانب شتى 
ـــة اللـلى قــــوإذا كـــان الشـــعر ينطـــوي عـــ   ـــة واألخالقي ـــيم متعـــددة ومنهـــا القيمـــة الجمالي ـــدماجهما يمكـــن أْن ت ان بان

فكـان البـد مـن  )٣(يعه علم األخالق بمقوالتـه النظريـة المجـردةيستجيب له الناس ويؤثر في سلوكهم على نحو قد ال يستط
وهـو مـا قـام بـه اإلسـالم فعـًال . سالم أن يتخذه وسيلة مـن وسـائله فـي تثبيـت الـدعوة أوًال ، وفـي تهـذيب المجتمـع ثانيـاً اإل

الف النصـب والتماثيـل كان لإلسالم موقـف تمييـزي فـي الشـعر ، بخـ(( إذ بعد أن اتخذ اإلسالم موقفاً خاصاً من الشعر ، 
واألخبــار التــي  األحاديــثع عليــه فــي وهــذا مــا نقــ )٤())يــث أنــه فــرق بــين الشــعر المعــادي والشــعر المســاند لإلســالم ح... 

. )٥(اً بالشـعربيحـتق ي األحاديث واألخبار التي تضـمنت  مـن جهـة ثانيـة مواقف متفهمة من الشعر ، وف جهة  من تضمنت 
. لمثـل تلـك األحاديـث واألخبـار في خطاب الشريفين الرضي والمرتضى النقدي عند تصـديهما  وهو ما نراه جلياً وواضحاً 

ــَر أَنـَُّهــْم ِفــي ُكــلِّ َواٍد َيِهيُمــوَن {: بــدأ بتصــّدي الشــريف الرضــي لقولــه تعــالى أ يغيـر أنــ إذ )٦(}َوالشُّـَعَراء يـَتَّــِبُعُهُم اْلغَــاُووَن أَلَــْم تـَ
  : ن أو وجهين هما يذكر في بيان معنى اآليتين قولي

وذلـــك كمـــا يقـــول الرجـــل . ن الشـــعراء يـــذهبون فـــي أقـــوالهم المـــذاهب المختلفـــة ، َوَيْســـلكون الطـــرق المتشـــعبة إ: األول 
 وأنـاأنـت ذاهـب فـي طريـق : أي . أنـا فـي واٍد وأنـت فـي واٍد : لصاحبه إذا كان مخالفاً له في رأي ، أو ُمباعداً له في كالم 

إذا كـان تابعـاً لكـل قائـد ، ومجيبـاً لكـل ، فالٌن يهبُّ مع كل ريح ، ويطيـر بكـل َجنـاح : ك قولهم ومثل ذلذاهب في طريق 
  .ناعق 
  . تصرُّف الشاعر في وجوه الكالم من مدٍح وذٍم ، واستزادة ، وعتب وغزل ، ونسيب إن معنى ذلك : الثاني 

كـون أمـا الوجـه الثـاني فـال يعـدو أن يللشـعراء، في طياته ذمـاً وانتقـادًا مل أن الوجه األول من التفسير يح يتضحو   
وصـــف الشـــعراء (( ألن ؛ راء ـالن ذمــاً للشعــــينبـــئ بــأن الـــوجهين يحمـــ) يهيمـــون ( تيــان بلفـــظ بيـــد أن اإل. للشـــعراء  وصــفاً 

                                                 
 .١٦٩-١٦٨: إحسان عباس  . فن الشعر ، د: ينظر  )١(
 . ١٣٩: مفهوم النص  )٢(
 .  ٢٦٢: مفهوم الشعر : ينظر  )٣(
 .٢٠١: مذاهب الحسن ، شربل داغر   )٤(
 . ٢٠١: نفسه : ينظر  )٥(
 .٢٢٥- ٢٢٤: لشعراء ا )٦(
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ٌة مـن صـفاِت ان صـفيَمـالهَ (( كمـا أن   )١())فيه فَـْرط مبالغة في صفتهم بالذهاب في أقطارها ، واإلبعاد في غاياتها  بالَهَيمان
وبـالطبع يسـتثنى مـن .  )٢())لـه وال رجاحـَة معـه ، فهـي مخالفـة لصـفات ذي الِحلـم الـرزين ، والعقـل الرصـين َمْن ال ُمْسكتة 

 اتِ حَ الِ وا الّصــلُــمِ عَ وا وَ ُنــن آمَ يَ ذِ إال الّــ {: بقولــه  –ســبحانه  –حــّدهم اهللا  ًمـــنْ ن الشــعراء وهــم ـهــذا الوصــف الشــِق اآلخــر مــ
  .)٣( } ....وا مُ لِ ما ظُ ◌َ  دِ عْ بَـ  نْ وا مِ رُ صَ تَ نَوايراً ثِ اهللا كَ وا رُ كَ ذَ وَ 

وهــذا يعنــي أن نظــرة اإلســالم إلــى الشــعر تختلــف بــاختالف نــوع الشــعر فمــّرة يــراه مقبــوًال وأخــرى يــراه مرفوضــاً ،   
لهــذا النشــاط  المــنهج الــذي اختطــه اإلســالم(( فــي موقــف اإلســالم مــن الشــعر بــل هــذا هــو  اً أو تناقضــ اً ولــيس هــذا تعارضــ

ألن ؛ منــه مــا يتنــاقض مــع مبادئــه فاإلســالم يقبــل مــن الشــعر مــا يتفــق معــه ، ويــرفض ،  )٤())العقلــي عنــد اإلنســان العربــي 
  .)٥(المسألة كانت أخطر من مجرد التحليل والتحريم بل كانت محاولة القرآن الكريم فرض سلطانه على الواقع والثقافة

وأخبارًا تؤكد موقف اإلسـالم المنهجـي والتمييـزي مـن الشـعر فمـن  رتضى أحاديثَ وقد أورد الشريفان الرضي والم  
صـلى اهللا (األحاديث التي تؤكد قبول الشعر بوصفه نشاطاً عقلياً محمودًا يعضد المبادئ التي جاء بها اإلسـالم قـول النبـي 

ـــه ســـلم  ـــه وآل ـــن ثابـــت ) علي ـــان : (( فـــي حســـان ب ـــحِ َحسَّ ـــ نَ يْ جـــاٌز ِب ـــوالمُ  نَ نيْ مِ ؤْ الُم ـــ نَ يْ قِ افِ َن ـــُه بْ اِفٌق ، وال يُـ ، ال ُيحبُّـــُه ُمَن ِغُض
حسان كالسـياج المضـروب بـين َحيـِّـَزي اإليمـان ) النبي(جعل : (( قال الشريف الرضي في شرح هذا الحديث . )٦())نٌ مِ ؤْ مُ 

من المنافحة عـن رسـول  وذلك لما كان يظهر منه. والنفاق ، فمن كان في حيِّز اإليمان أحبه ، ومن كان في النفاق أبغضه 
ويســوء المنــافقين  ، بطهمَيُســرُّ المــؤمنين ويـَْغــوله ـفكــان قــ ونوافــذ أقوالــه، ، اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه واإلســالم بســيف لســانه

بوقـت مخصـوص ، وهـو زمـن النبـي عنـد الشـريف الرضـي متعلق في حسان هذا القول أن على الرغم من و  .)٧())ويـُْزعجهم
ي أوضـح فيـه أن شـعر حسـان بـن ثابـت هـو شـعٌر يتوافـق مـع مبـادئ اإلسـالم بـل ويحـض ـالرضـ فـإن. )٨(هصلى اهللا عليه وآل

  .عليه 
مـا نّ أَ كَ لَ  هِ يـدِ ي بِ ِس◌ِ ي نـَْفـالـذِ  وَ فَــ (: (ومنها قوله عليه الصالة والسالم في هجاء شعراء اإلسـالم لمشـركي قـريش   

وســلم ألســنة شــعرائه مقــام الســالح لشــدة وقــع ذلــك الشــعر   عليــه وآلــهذا أقــام النبــي صــلى اهللاإ، )٩())ُحــونـَُهْم بالنْبــلِ َض◌َ يـَنْ 
شـقِّقوا جلـودهم بنـبلكم كمـا تتشـقق الحيـة الشـجر عـن طوالـع أوراقـه : (( في كالمه هـذا قـال على المشركين ، وكأن النبي 

  . )١٠())ونواجم أفنانه 
أن : وقـد جـاء فـي السـير : الرضي فقـال  ومن األخبار التي تماثل هذه األحاديث في مضامينها ما أورده الشريف  

  ]الرجز: [ُسراقة الضَّمْرّي ويقولون المسلمين كانوا عند حفر الخندق بالمدينة يرتجزون بُجَعيل بن 
اهُ  مَّ را َس ٍل َعْم ِد ُجَعي ْن َبْع  ِم

 

اَن   ً لِ َوك ا ائِِس يوم رَ  ْلب  اَظْھ
 

                                                 
 . ٢٥٩: تلخيص البيان  )١(
 . ٢٥٩: نفسه  )٢(
 .٢٢٧: الشعراء  )٣(
 .١١: داود سلوم . العربي القديم ، د  النقدسوسيولجيا  )٤(
 . ١٤٠: مفهوم النص : ينظر  )٥(
 .١٣١: المجازات النبوية  )٦(
 . ١٣٢- ١٣١:  نفسه )٧(
 .١٣٢ -١٣١: نفسه : ينظر  )٨(
 . ١٦٥: نفسه  )٩(
 .١٦٥: نفسه  )١٠(
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وَظهــراً وال يقــول بــاقي الشــعر ، وكــان ُجَعيــل بــن ُســراقة  َعْمــراً : يقــول معهــم ) عليــه الصــالة والســالم( وكــان النبــي   
وكـان النبـي عليـه الصـالة والسـالم قـد . يعمل معهم ويقول مثل قولهم ويضحك إليهم ، فعلموا أنـه ال يسـوؤه ارتجـازهم بـه 

  )١(...))سماه عمراً 
الرغم مـن مـا على ارتجازهم  لحظ في هذه الرواية أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قد ارتضى من المسلمينيو   

ولـو دققنـا فـي . حمله من تندر وطرافة وسـخرية بسـيطة قبلهـا ُجعيـل نفسـه ولـم ينـه عنهـا النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
وفي أثنـاء حفـره ، لوجـدنا أّن مثـل هـذا الرجـز يبعـد عـنهم الملـل ن ومكان الرجز ، وهو في المدينة قُبيل معركة الخندق ازم

يقف جنباً إلى جنـب مـع شـعر  –هذا الشعر  –قهم الكبير ، ويعطيهم شعورًا باستمرارية العمل ، وهو بذلك عند حفر خند
  . اإلسالمحسان وغيره من شعراء المسلمين في خدمة 

 ُروي أّن رجًال نظر إلى ُكثـَّير الشاعر راكباً وأبو جعفر محمد بـن علـي: (( فقال ومنها ما أورده الشريف المرتضى   
هـو أمرنـي بـذلك ، وأنـا بطاعتـه فـي الركـوب أفضـُل فـي : فقـال ! تركُب وأبو جعفر يمشي أ: لسالم يمشي ، فقيل له عليه ا

  .)٢())عصياني إياه بالمشي
خــامس أئمــة  – )عليــه الســالم(تــدلل علــى مــدى اهتمــام اإلمــام محمــد بــن علــي  -إن صــحت –وهــذه الروايــة   
وينــّوه بظلمهــم ، ويقــف إلــى  -فــي شــعره  –ألنّــه كــان كثيــراً مــا يقــارع الســالطين  ؛ بالشــاعر ومــدى احترامــه لــه  –اإلماميــة 

  .لذلك استحق هذا االحترام من اإلمام. جانب المبادئ اإلسالمية 
وقـف الـذي الشـعر الـذي ال يتوافـق مـع مـا جـاء بـه اإلسـالم مـن مبـادئ وقـيم أو ومن األحاديث التـي تؤكـد رفـض   

 نْ أَ  نْ ى َيريَـُه ، خيـٌر لـُه ِمـتَّـَألَن َيْمَتِلـئ َجـْوُف أَحـدُِكْم قَـْيَحـاً حَ : (( صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قول النبـي  اإلسالمبالضد من 
المـراد بـه النهــي عـن أن يكـون حفـظ الشــعر : (( .....، فقـال الشــريف الرضـي فـي بيـان معنــى الحـديث  )٣())َئ ِشـْعراً ِلـتَ مْ يَ 

كثـر خـواطره ، فشـبهه أالقرآن وعلوم الـدين حتـى يكـون أحضـر حواضـره ، و أغلب على قلب اإلنسان ، فيشغله عن حفظ 
وقـال . عليه الصالة والسالم باإلناء الذي يمتلئ بنوع من أنواع المائعات ، فـال يكـون لغيـره فيـه َمْسـَرب ، وال معـه مـذهب 

يح أنّـه فـي كـل شـعر اسـتولى إنما هذا فـي الشـعر الـذي ُهِجـي بـه النبـي عليـه الصـالة والسـالم خصوصـاً ، والصـح: بعضهم 
ألن النهي يتعلق بحفظ القليـل ممـا هجـي بـه النبـي عليـه الصـالة والسـالم ، وكثيـره يراعـى  ؛على القلب كلَّ استيالء عموماً 

  .)٤()) لباً على القلب وطافحاً على اللبفيه أن يكون غا
عـن طريـق قـول النبـي  -أن لإلسالملحظ أن الشريف الرضي يأتي بوجهين في تفسير الحديث الذي يدّل على ويُ   

موقفــا َســلبياً مــن الشــعر ، فــاألول يُــراد بــه أن ال يكــون الشــعر غالبــا علــى كــل شــيء فــي دينــه  -صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 
الء مـذموم فـي أمـور أخـرى ُمحللـة كالطعـام وغيـره ، وقـد قـّوى الشـريف مـتواال، الء مت،وأن يسرف في حفظه حّد االودنياه 

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم الوجه على اآلخر الذي يُراد به اختصاص هذا الوصف بالشعر الذي ُهِجي به النبي  الرضي هذا
مـن يتضـح و . وكثيره يراعى أن يكـون مسـتولياً وغالبـاً وشـاغًال للقلـب ألن النهي يتعلق بحفظ القليل مما ُهجي به النبي ،  ؛

هتمـام بالشـعر بحيـث ال يـؤثر علـى مجمـل أفعـال اإلنسـان الحياتيـة ال فـي االتفسير الشريف الرضي أن االعتدال والتوسط 
  .ر فيه ضي

                                                 
 .٧٦-  ٧٥: المجازات النبوية  )١(
 .١/٢٨٣: األمالي  )٢(
 .١١١: المجازات النبوية  )٣(
 .١١١:  نفسه )٤(
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ــَمَعــُه لِــوَ  ةِ اَمــيَ م القِ وْ يء يـَــِجــيَ : (( قاصــداً فيــه امــرأ القــيس ) صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم( ومنهــا قولــه    راء إلــى عَ اُء الشُّ
ن امـرأ القـيس يحمـل ه عليـه الصـالة والسـالم لـم يـرد أَ نّـإ: ((... ، فقال الشريف الرضي في بيان معنى الحـديث  )١())ارالنَّ 

لــواء الشــعراء علــى الحقيقــة ، وإنمــا أراد أنــه يجــيء يــوم القيامــة علــى مقــدمتهم ويــدخل النــار قــبلهم ، كمــا كــان فــي الــدنيا 
اللـواء فـي الجحافـل متقدماً لهم ومقدَّما عليهم ، وإنما عبر عليه الصالة والسالم عن هذا المعنى بَحْمـِل اللـواء ألن حامـل 

وصف النبـي امـرأ . )٢())قومه ، ويتالحقون على آثار تقدمه متقدماً متبوعاً ونابهاً مشهورًا ، يطأ الناس على المجرورة يكون 
ألّن امـرأ القـيس كـان يمثـل بشـعره الثقافـة والقـيم الجاهليـة والتـي ال تخضـع لمقـاييس أخالقيـة ثابتـة  ؛القيس بهـذا الوصـف 

النقـائص الفرديـة ، ليؤكـد  –في أحايين أخرى  –حياناً الظلم والعدوان ، وغيرهما من األفعال المذمومة ، وتبرر والتي تبرر أ
وإحــالل الشــعر الــذي . اإلســالم بــدًال مــن قــيم الجاهليــة وأخالقهــا النبــي فــي ذلــك إحــالل القــيم واألخــالق التــي جــاء بهــا 
لشــعراء المســلمين ليســلكوا ســبيل  اً أي أّن فــي الحــديث توجيهــ. ي اســتلهم معــاني وقــيم اإلســالم بــدًال عــن الشــعر الجــاهل

  .)٣(هنالخير والخلق القويم فيما ينظمو 
يـل يـا رسـول اهللا فق. ه َونـَْفِخـِه ثِ َهْمزِه ونـَفْ  نْ مِ  مِ يْ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  ِمنْ  اهللاِ بِ  وذُ عُ أَ : (( ومنها قوله عليه الصالة والسالم 

رُ ثُـأمـا همـزه فالمُوتَـة ، وأمـا نـَفْ : فقـال ه ونفخه ؟ ما همُزه ونَفث:  فقـال الشـريف الرضـي ،  )٤())ه فالشـعر ، وأمـا نـَْفُخـه فـالكبـْ
وذلك مخصوص في شعر المشركين الذين كانوا يهجون به رسول اهللا صلى اهللا : (( ...مبيناً الشعر المقصود في الحديث 

: ألنّـه عليـه الصـالة والسـالم قـد قـال  ؛المسـلمين اإلسـالميين عليه وآله وخيار المسلمين ، أو ما يجري مجراه من أشـعار 
ــ إنَّ ((  ــ نْ ِم ــعْ الشِّ ــاوًال لجميــع الشــعر عمومــاً فــال يجــوز أن يكــون هــذا القــ)) اً ر ِحَكَم ــا ي ،)٥()) ول متن عد الشــريف بتســوهن

قصـد شـعراً ) عليـه وآلـه وسـلم لى اهللا ص(الرضي أن يقصد النبي صلى اهللا عليه وآله الشعر على اإلجمال ، وإنما يرى أنه 
ــ نَّ إ: (( بعينــه هــو الشــعر الــذي ُهجــي بــه و خيــار المســلمين ، ودليــل الشــريف الرضــي فــي هــذا ورود الحــديث اآلخــر   نَ ِم

  .على مدح الشعر  –كما ال يخفى   – عن النبي الذي يدلّ )) ِحَكماً  رِ عْ الشَّ 
يريـان أن  –ال أغلـب النقـاد القـدماء والمحـدثين كمـا هـو حـ  –مما تقّدم أن الشـريفين الرضـي والمرتضـى  يتضحو 

 –كما يقول الشـريف المرتضـى   –قول الشعر  ألن؛ ال يتعارض مع اإلسالم ومبادئه وقيمه  اً مجرد اً عقلي اً الشعر كونه نشاط
لمبـادئ  ، األول موافـق، إال أّن هنـاك جـانبين مـن هـذا النشـاط العقلـي )٦())من األمـور الخارجـة عـن بـاب المعاصـي (( هو 

  .مع الجانب األول ، وبالضد من الجانب الثاني والثاني مخالف لتلك المبادئ ولذلك يقف اإلسالم ، اإلسالم 
اإلســالم لــم (( مضمون الشــعر ، وأراد لــه أن يتوافــق مــع مبادئــه ، إذ  نجــد أّن بـــاإلســالم  اهــتمّ ومــن جانــب آخــر 

فـالقرآن الكـريم . ا ووظيفته ذلك المضمون األخالقي واالجتماعي يؤثر في شكل القصيدة العربية بقدر ما أثّر في مضمونه
وقـد أّكـد الشـريفان الرضـي .  )٧())نسانياً بكل ما في هـذه الكلمـة مـن معنـى ومعنـى إسالمياً و إأراد للشعر العربي أن يكون 

ريف الـذي أورده الشـريف ومنهـا الحـديث النبـوي الشـ. والمرتضى هذا المفهوم بمـا أورداه مـن أحاديـث وأخبـار تـدلُّ عليـه 

                                                 
 .١٥١: المجازات النبوية )١(
 ١٥٢ - ١٥١:  نفسه )٢(
 .٣٠:ناصر حالوي . ابتسام مرهون الصفار ، د. محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ، د: ينظر  )٣(
 .٣٧٤: المجازات النبوية  )٤(
 .٣٧٥: نفسه  )٥(
 .١٥٣: تنـزيه األنبياء  )٦(
 .١٦٧: أسفار في النقد والترجمة  )٧(
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ـ: (( الرضي في المجازات النبوية ، وهو قول النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   نْ ُكـيَ  مْ ا لَـُر َمـعْ زاُد الُمسـاِفِر الَحـداُء ، والشِّ
  . هو اإلفحاش  واإلخناء.  )١())إَخَناء هِ يْ فِ 

أتيــُت النبــي صــلى اهللا عليــه ((: ر ويقــول ومنهــا مــا أورده الشــريف المرتضــى مــن أّن النابغــة الَجعــدّي ، كــان يفتخــ
   ]الطويل[: فأنشدته وسلم 

ُدوَد َدنا وُج ماَء َمج ا السَّ  انَ َبلَْغَن
 

ا لَنْرُج   راَھظْ ك مَ لَق ذوْ و َفوإنَّ
 

  ن المظهر يا أبا ليلى ؟يأ: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  )الطويل: (شدته أجل إن شاء اهللا ، ثم أن: الجنة يا رسول اهللا ، فقال : قلت 

م إَذْيال خَ َف ي ِحْل  ُهلَ نْ ُكتَ  مْ ا لََر ف
ٍل إذا لَوَ  ي َجھ َر ف  هُ ْن لَُكيَ  ْمال َخي

 

وادِ   ي َصَب رافْ ُر َتْحِم دَّ  َوهُ أَْن ُيك
َدرايٌم إِذا َمَحلِ َر أَص  ا أَْوَرَد األْم

 

  .)٢())ال يفُضُض اهللا فاك: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم 
امتـدحَت عبـَد : قال أبو جعفر محمد بن علي عليـه السـالم لُكثـَيّـر : (( فقال  -أيضاً  –المرتضى  ومنها ما أورده

يـا شـجاُع ، والشـجاع َحيَّـة ، ويـا أسـُد ، واألسـد كلـب ، : لم أقل له يا إمام الهدى ، إنمـا قلـت : الملك بن مروان ؟ فقال 
  . )٣())فتبسم أبو جعفر عليه السالم : ت ويا غْيُث ، والغيث َموا

مضـمون الشـعر ، فـال يجـب ب اإلسـالم اهتمـام في هذه األحاديث واألخبار التي ساقها الرضي والمرتضـى يتضحو 
أن يكون فيه فحش أو أن يستلهم بعض قيم الجاهلية كاإلغراق في االفتخار أو أْن يمدح به السالطين من أجل التكسـب 

ــ ؛لصــدق األداء ، فيكــون منافيــاً  وكــل هــذا مرفــوض فــي ضــوء المــنهج اإلســالمي .)٤(ه عمــا ال يعتقــده ألن الشــاعر عّبــر في
  .للشعر 
    رواية الشعر وحتقيقه: ثالثًا 

فــإن لســعة . )٥(مهمــا تكــن درجتــه ومهمــا تكــن غايتــهإذا كــان الــذوق الســليم هــو األســاس فــي كــل عمــل نقــدي   
النقديــة ، والســيما إذا كــان مــدار البحــث هــو روايــة اً ال ينســى فــي العمليـة أثــر  –أيضــاً  –اإلطـالع والثقافــة األدبيــة والنقديــة 

وال يخفى أّن رواية الشعر قد واجهت جملة من اإلشكاالت واالنتقادات ، كاَن أبرزها توجيـه االتهـام إلـى . الشعر وتحقيقه 
وكــان  ((الــذي قــال فيــه المرتضــى ) هـــ١٥٥ت(بعــض الــرواة بالكــذب فــي الروايــة ، ومــن أشــهر هــؤالء الــرواة حمــاد الراويــة 

إلى الشعراء المتقدمين ودّسه في أشـعارهم ، حتـى أّن كثيـراً مـن  وإضافتهحماد مشهورًا بالكذب في الرواية وعمل الشعر ، 
هم مـا يشـاكُل طريقتـه ، مـنكان رجًال يقدر على صنعته فيدس في شعر كـل رجـل   ألنهقد أفسد حّماد الشعر ؛ : الرواة قالوا 

، إال أنّه في مقابـل ذلـك فـإن السـاحة األدبيـة لـم تخـل مـن رواة ُعرفـوا بصـدق الروايـة )٦())فاختلط لذلك الصحيُح بالسقيم
  . )٧()هـ٢١٦ت(، واألصمعي ) هـ١٦٨ت(، والمفضل الضبي ) هـ١٥٤ت(والتحقيق فيها ، كأبي عمرو بن العالء 
                                                 

 .٢٠٦: المجازات النبوية  )١(
  : ورواية البيت األول فيه :  ٦٩- ٦٨: واألبيات في شعر النابغة الجعدي .  ١/٢٦٦: األمالي  )٢(

  وإنّا َلنَـْرُجو فـَْوَق ذلك َمْظَهَرا     ُسؤَدَداوَ وجودًا َمْجَدًا  بـََلْغنا السَما
 .))فال((بدل )) وال : (( وفي البيت الثاني 

 .٢٨٧/ ١: نفسه  )٣(
 .٢٦- ٢٣: محمد غنيمي هالل . دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده ، د: ينظر  )٤(
 . ٣٤٣: علي جواد الطاهر . مقدمة في النقد األدبي ، د: ينظر )٥(
 .١٣٢/ ١: مالي األ )٦(
  .١٥٨- ١٤٨: شوقي ضيف . العصر الجاهلي ، د  - تاريخ األدب العربي :  ينظر )٧(
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هما جوانـب عـّدة ، كـذكر وقد عنى الشريفان بهذا المنحى المهم من مناحي النقد العربي القديم ، واتخذ عندهما   
ــة ، والتحقيــق فــي نســبة البيــت إلــى قائلــه ، وإرجــاع بعــض األبيــات إلــى الكتــب الموثوقــة ،  للبيــت الشــعري أكثــر مــن رواي

لغرض الفرار من اللحن ، وغير ذلك مـن األمـور التـي واإلشارة إلى تغيير بعض روايات األبيات إلى ما يوافق االستشهاد أو 
  . نالت اهتمام الناقد القديم  تخص رواية الشعر التي

الرضي والمرتضى أكثر من رواية قول الفرزدق في قصـيدته التـي يهجـو فمن أبيات الشعر التي ذكر لها الشريفان   
  ]الطويل[: فيها إبليس 

ا فُِھَم ْن َفَمَوْيھِ ا َنَفث يَّ ِم  اَمي فِ
 

ى النَّعَ   دُّ ِرَجابِِح الَعل  )١(امِ اِوي أََش
 

  .)٢())لجام: ويروى ( : (قال الرضي   
  ]الوافر[: ومنها قول عبد اهللا بن رواحة   

ُ َك الُھنالِ ل أ َع َبْع الي َطْل  ب
 

ْقي وإنْ   اءُ  وال َس َم اإلن  َعُظ
 

  .)٣())ل بـَْعل خْ نَ : ويروى : (( قال الرضي   
  

د أنّــه يمضــي فــي هــذا ،بيــ)٤(أمــا الشــريف المرتضــى فإنــه كثيــرا مــا يــذكر روايــات أخــرى للشــعر الــذي يــورده فــي كتبــه     
  ]الطويل[:ها أو يرّجح رواية على أخرى،ففي قول البحتريناأحياناً إذ يناقش كل رواية ويذكر مع الموضوع أكثر من ذلكَ 

ُيْرِديْ  َك ُمحْ ُيْثِوْي وْ َك أَ َس سٌ َك أنَّ  لِ
  

ُد َمآبَِھ  ك ُبْع قٍَّة ُيْبلِي ى ُش  )٥(اإل
 

ــو : (( المرتضــى قــال الشــريف    ــاء ؛ وتفســير ذلــك أّن  )أنــك محــَبس( روي فــي هــذا البيــت جــدت اآلمــدي َي بالب
والروايـة . وقفتهـا  أحبست فرساً فـي سـبيل ، وأحبسـت داراً ، أي: المعنى أنك موقوف إلى أْن تصير إلى هذا ؛ من قولك 

لكسـاء الـذي يوضـع هـو ا: أنـك متهـيٌء للرحيـل ومتخـذ ِحْلسـاً ،و الِحْلـس : بالالم ، والمعنـى  )ِلسحْ أنك مُ  : (المشهورة 
  . )٦()) ره ، مع دقة طبعه وسالمة ألفاظه تحت الرحل ؛ وهذا أشبه بالمعنى الذي قصده البحتري ، وأولى بأن يختا

أّن الشريف المرتضى يأتي بروايتين لهذا البيت األولى هي التي أثبتها ، والثانية هي التي ارتضاها اآلمـدي  يتضحو   
علــى الروايــة ) محلــس بــالالم(  أفادتــه كــل روايــة ، وانتهــى إلــى تفضــيل الروايــة األولــى ي، ثــم بــين المعنــى الــذ) هـــ٣٧٠ت(

، معلًال ذلك بأن الرواية بالالم أشـبه بـالمعنى المقصـود ، مـع تميّـز بـالطبع وسـالمة األلفـاظ ، وعلـى  )محبس بالباء( الثانية 
  .ذلك تكون أولى باالختيار

  ]الكامل[: وفي قول أبي تمام   
ين رْ أَ ناف ُباِرَطالَبْرِد المَ بِب  دَّ

 

َداناً غِ  مْ تھُ داً ألْفْيغِ    )٧(ادَ ْيل
 

ــار : (( قــال الشــريف المرتضــى    ــا القاســم اآلمــدي يخت ــين(فــي قولــه ووجــدت أب ــاء ، مــن أرب ) أرب ــاء دون الي بالب
نهـن ازددن علينـا بـالمرد واختـرنهم يـة باليـاء أاو ه الزيـادة ، فكأنـه يقـول علـى الر ين بالياء معنابوأر .المكان إذا لزمه وأقام فيه 

                                                 
 .))نفثا(( بدل )) تـََفال (( وفيه  ٥٩٤: البيت في ديوانه  )١(
 .٢٧٦: المجازات النبوية  )٢(
 .٢٢١،  ٢١٧: حقائق التأويل : ، وينظر  ٢٨٧: المجازات النبوية  )٣(
 .٣٠٦،  ٢٤٥،  ٢٢٦،  ٢٤٥،  ١١٧،  ١٠٩،  ٤٢،  ١/٤١: األمالي : المثال  ينظر على سبيل )٤(
 .))ُمْحِلسٌ (( بدل )) ُمْخِلٌس ((وفيه  ٢٣٢/ ١: ديوانه : البيت في  )٥(
 .٢٣٠/ ٢: األمالي  )٦(
  والرواية فيه .  ٤٠٩/ ١: البيت في ديوانه  )٧(

 ُم لَدانًا غيَداغيدًا ألْفنـَهُ     ُأوِلْعَن بالُمْرِد الَغطاِرف بُدَّناً 
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علينــا كمــا يقبــل الرجــل الزيــادة فــي الشــيء الــذي يعطــاه فاضــًال عــن حقــه ، ولعمــري أّن الروايــة بالبــاء أقــرب منهــا باليــاء إلــى 
ويفعـل الشـريف المرتضـى فـي روايـة هـذا البيـت فعلـه فـي روايـة بيـت البحتـري .)١(...))الحق ، وإْن كان فيها بعـض الهجنـة 

سـتبعد أن لموهبتـه يُ وال .)٢(وهـذه هـي الطريقـة التـي اعتمـدها بـالتحقيق فـي الراويـة ، والمفاضـلة بـين روايـة وأخـرى. ق الساب
  .تخريج بعض الروايات ، وتبيان معانيها مهما اختلفت أو تباعدت اً في تأويلية ، وتمرسه في هذا الفن أثر ال

ففيمـا . فـإنَّ الشـريفين الرضـي والمرتضـى قـد خاضـا فيـه أيضـاً أما فيما يتعّلق بتحقيق نسبة األشعار إلى أصحابها   
مـن نسـبتها إليـه ،  –بعـض الشـيء  –نجد الشريف الرضي يتحّرز ) عليه السالم( يخّص األشعار المنسوبة إلى اإلمام علي 

ن أمثلــة ذلــك ، ومــ )٣())وفــي شــعر يــروى ألميــر المــؤمنين عليــه الســالم : (( ولــذلك فهــو يصــّدر تلــك األشــعار بمثــل قولــه 
  ]البسيط[) : عليه السالم(البيت المنسوب إلى اإلمام 

ٍر وأَْكَرَمَھانُ َك ْن فِْھ َة ِم ؤاَب  اوا الذُّ
 

وُف   ُث األلُ ُث َحْي َددُ وحي ْرُع والَع  )٤(الَف
 

بثقافـة أدبيـة واسـعة ،  –فـي ذلـك  –مسـتعينا  .)٥(ويحقق الشريف المرتضى كثيرا في نسبة األبيات إلى أصـحابها  
  ]البسيط: [ليلى األخيلية األبيات عبد الملك بن مروان عندما نسب إلى  تخطئتهمن ذلك ف

ْربَ  ِح والسِّ ُف الَكْش رٌقُمَھْفَھ  اِل ُمْنَخ
أَمُن النَّ َبَحهُ ال ي اهُ َوُمْص  اُس ُمْمَس

 

يْ   ُه الَقِم ْيِر اللَّ َعْن رُ ْيُص لَِس  ِل ُمْحَتقِ
ي ُك ْم ُيْغف جٍّ وإن لَ رُ  زُ لِّ ف  ُيْنَتَظ

 

والصحيح في الرواية أّن البيتين اللذين رواهما عبـد الملـك ونسـبهما إلـى ليلـى األخيليـة ألعشـى باهلـة : (( فقال   
وقــد رويــت هــذه ... هــذه القصــيدة مــن المراثــي المفّضــلة المشــهورة بالبالغــة والبراعــة ، و  يرثــي المنتشــر بــن وهــب البــاهليّ 

لــى أختــه ، ولعــلَّ الشــبهة الواقعــة فــي نســبتها إلــى ليلــى األخيليــة مــن هنــا ، لي: يــل قالقصــيدة للــدَّعجاء أخــت المنتشــر ، و 
  .)٦( ))والصحيح ما ذكرنا

وللشريف الرضي طريقة خاصة في توثيق بعض الشعر ، وذلك برّده إلى كتاب سـيبويه فـي النحـو ، إذ نجـد عنـده 
، ومـن تلـك األشـعار  )٨())ر مـن أبيـات الكتـابالبيـت المشـهو (( ، أو )٧())وأظّنه مـن أبيـات الكتـاب : (( عبارات من مثل 

  ]المتقارب[ : قول الشاعر 
 اَجا الرِّ َھيْ قِ تَّ ٍة يَ َياھِ دَ وَ 

 

ُة اللُ َمْرُھْو   )٩(اَھدِّ ال َفالَ َحَب
 

  ]البسيط[: وقول الشاعر 
ُ  اَي ا أ اَح ِغْزالَنلِ يْ َمَم َدنَّ لَن  اً َش

 

ائُِكنَّ الَضِم   )١٠(ُمرِ اِل والَسْن َھُؤلَيَّ
 

  .الشريف الرضي يوثق ويحقق األشعار بنسبتها إليه ته جعالولعل وثاقة هذا الكتاب فضًال عن قدمه وشهرٍ   

                                                 
 .١٤: الشهاب  )١(
 .٥٤-٥٣،  ١٠: ،و طيف الخيال  ٤١٠- ٤٠٩،  ٣٣٥/ ١: األمالي : ينظر أيضاً  )٢(
 .١١١: خصائص األئمة : وينظر . ٤١٤: المجازات النبوية  )٣(
  .)األلوف(( بدل )) األنوف : (( ، وفيه  ٦٢: ، والبيت في ديوانه  ١١٤: نفسه  )٤(
،  ١٩ - ١٨: ، والشهاب  ٥٢٥،  ٤٠٨-  ٤٠٧،  ٣٨٥ - ٣٨٤،  ٣٢٥،  ٢٦٠،  ١١٨/ ١: سبيل المثال األمالي على : ينظر  )٥(

  .٥٧وطيف الخيال 
 .٢٠ - ١٩/ ٢: األمالي  )٦(
 . ٨٥،  ٦٨: المجازات النبوية  )٧(
 .٣٨٩: نفسه  )٨(
 .األحوص ، ونسبه إلى عامر بن  ٣١٦/ ١: ، والبيت في كتاب سيبويه ، سيبويه  ٦٨:  نفسه )٩(
 .١٨٣:ولم أجد البيت في كتاب سيبويه ، وهو في ديوان العرجي .  ٣٨٩: المجازات النبوية  )١٠(
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ــاً أمــا الشــريف المرتضــى فإنّــه    ســناد وتسلســل الــرواة ثين ، إذ يلتــزم اإليحقــق روايــة األشــعار بطريقــة المحــدِّ أحيان
أخبرنــي محمــد بــن : د اهللا محمــد بــن ِعْمــران الَمْرزُبــاني ، قــال أبــو ُعبْيــوأخبرنــا : (( وصــوًال إلــى األشــعار ، فمــن ذلــك قولــه 

  ]الطويل: [د الِحْمَيرّي ألَبيها على العّباسة بنت السيد بن محم تُ يحيى ، قال أخبرنا محمد بن زكريا الغالبي ، قال قرأ
َوَة زَ  ُباَر الزَّ لَِعْل أَوِّ ُر الُمَت  ائِ

ا َبْع ْت إلين دَّ ْدٍو َوُدَتَس  اوَنَھَد َھ
 

ْن ُدوْ   بُ َوِم َفاُح َفَكْبَك َراھا الصِّ  ِن َمْس
ذّ ْيطِو ْن بَ لُ ال بُ رى ِم َة أَْغلَ ِن َنْخلَ  )١(ْط

 

  ]البسيط: [ قرأُت عليها ألبيها : وبهذا االسناد قال ...   
الُ َعلَ َط اَداْنا مِ َنيْ اَف الَخي  ِك َھنَّ

َديْ  ى اْھَت ةٍ ِت لِ أَنَّ ْيَن أَْوِدَي ٍب َب  َرْك
 

اً فَ   َھاداَوْھَن اً وَتْس ا َھمَّ  أَْوَرَثَن
ْم َتْس َتِدلِّي َولَ م َتْس  )٢(قبِي َزاَداَتحْ ل

 

  ((.....)٣(  
ــه الشــريفان إلــى أّن بعــض األشــعار يمكــن  طلبــاً لالستشــهاد فــي مســألة مــن المســائل النحويــة ، أو للفــرار مــن  تـَُغيَّــر أنويُنّب

  )الطويل: (ففي قول الشاعر. و ما يتوهم أنّه لحن أاللحن 
ا ا ءَبفْيَف ھ يُّ َكأَنَّ ر والمِط  َقْف

 

زن َق  ا الح ھايُ اً بِ اَخرَ فِ  ْتاَنكَ  دْ َقَط  )٤(وض
 

ــْد َصــاَرْت فراخــاً بيوضــها: ( والصــحيح فــي روايــة هــذا البيــت : (( قــال الشــريف الرضــي    ، وإنمــا ُغّيــر ليوافــق ) َق
  .)٥())االستشهاد
  .)٦(ِنَعْت أبياتاً لذلكأّن الرواية ُغّيرت من أجل الرأي ، وربما صُ : أي   
  ]الخفيف[: وفي قول عمر بن أبي ربيعة   
مَّ َق َھُتحِ : الُوا ُث َراًبُّ ُت َبْھ ا ؟ قُْل

 

ى والتُّ  ِل والَحَص ْم َدَد الرَّ  )٧(ابِ رَ َع
 

أنـت : إْن أراد الخبـَر ال االسـتفهام ، كـأنهم قـالوا  ولـه فيـه عـذر: (( ... قال الشريف المرتضى قاصداً لفـَظ بهـراً   
: يجـوز أْن يكـون أراد ) بهـراً (تحبها ؛ علـى وجـه اإلخبـار مـنهم ال االسـتفهام ، فَـوَكَّـد هـو إخبـارهم بجوابـه ، فهـذا حسـن و 

وقـد ... لهـا مـا ال ُيجهـل مثلـه دعاٌء عليهم إذ جهلوا مـن حبِّـه )تعساً ( و) َعْقراً : (نعم حبَّاً َبهرني بـَْهَرًا ، ويكون أيضاً بمعنى 
ى ذلك فـّر بهـذه ألولى هي المشهورة ، ولعلَّ َمن رو والرواية ا.هل تحبها ؟ قلت بهراً : قيل لي : اة أنّه قال روى بعض الرو 

  .)٨()) الرواية من اللحن
ونفهم من كالم الشريفين أّن تغييـر الروايـة فـي هـاتين الحـالتين يكـون عـن قصـد وألجـل غايـة محـددة ، وال يكـون 

بيـــد أّن هـــذا األمـــر ال يخفـــى علـــى النقـــاد الكبـــار ، ومـــنهم الرضـــي . شـــتباه فـــي األشـــعار هـــذا التغيـــر نتيجـــة لاللتبـــاس واال
  .والمرتضى 

  ]البسيط [: ويفترق الشريفان الرضي والمرتضى في تحقيق قول الشاعر 
ُت َب ُع َينُب ْب  اِحيًةِر ضخْ َن الصَّيْ والنَّ

 

نَّ وَ   يْ ُبلُ َينْ ْخ◌ْ ال لِ  اءِ َن الَمُت ب  )٩(والَعَج
 

                                                 
  .٦٨: البيتان في ديوانه  )١(
  .١٥٨: البيتان في ديوانه  )٢(
 .١٠٦ – ١٠٤: طيف الخيال  )٣(
 .١١٩: البيت في ديوان عمرو بن أحمر الباهلي  )٤(
 .٢٢٢: حقائق التأويل  )٥(
 .محمد عيد . الرواية واالستشهاد باللغة ، د: للمزيد من التفصيالت ينظر  )٦(
 .٤٣١: البيت في ديوانه  )٧(
 .٣٤٦ – ٣٤٥/ ١: األمالي  )٨(
 .، ولم أجده في ديوانه٣٧٣: البيت للشماخ ، كما في تفسير مقاتل بن سليمان ، مقاتل بن سليمان )٩(
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قــال إذ . يف الرضــي يــراه شــعراً مولــداً ال يصــلح لالستشــهاد ، بينمــا ال يــراه الشــريف المرتضــى كــذلك فــإن الشــر 
نَساُن ِمْن َعَجلٍ {: الرضي في معرض كالمه عن قوله تعالى  فأما مـن قـال مـن أصـحاب التفسـير إّن الَعَجـل ((:  )١(}ُخِلَق اْإلِ

إلـى شـاهده ، فإنّـه شـعر شعر ، فال اعتبار بقولـه ، وال التفـات الَعَجل ههنا اسم من أسماء الطين ، وأورد عليه شاهدًا من ال
هـو ) الَعَجل(وقال الشريف المرتضى حينما ذكر أحد أوجه التأويل لآلية السابقة والتي تفيد بأّن .  )٢())مولد ، وقول فاسد

الطــين ، وقــد حكــى أّن الَعَجــل هــو لــيس بمعــروف : ووجــدنا قومــاً يطعنــون فــي هــذا الجــواب ، ويقولــون (() : الطــين(هــو 
صــاحب كتــاب العــين عــن بعضــهم أّن الَعَجــل الحمــأة ، ولــم يستشــهد عليــه، إال أن البيــت الــذي حكينــاه يمكــن أن يكــون 

  :، وخالف في شيء من ألفاظه فرواه  شاهداً له ، وقد رواه ثعلب عن ابن األعرابيّ 
مَ ْبوالنَّ  ْخرِة الصَّ ي الصَّ ُهنْ مَ  اءَ ُع ف  بُت

 

لُ ُيْنَب  لِ َن الَ يْ ُت َبوالنَّخ اِء والَعَج  )٣())م
 

اعتمــد علــى ذوقــه فــي جعــل هــذا البيــت فــي جملــة الشــعر المولــد الــذي ال يصــلح قــد أن الشــريف الرضــي  يبــدوو 
الـذي لالستشهاد ، بينما اعتمد الشريف المرتضى على ِسعِة علمه في اللغة في َجْعل هـذا البيـت فـي جملـة الشـعر القـديم 

  .لالستشهاديصلح 
مـن المواضـيع  ))الموضـح((عجـاز القرآنـي ، لـم يخـُل كتـاب الشـريف المرتضـى فـي اإلعجـاز ه من كتـب اإلوكغير 

قاصــداً المرتضــى قــال إذ الشــعر بروايــة ونســبة الــرُّواة والُعلمــاء النقديــة ، ومنهــا التعــّرض لموضــوع روايــة الشــعر ، واخــتالف 
لغيــره ، َوأقــواُلهم فــي ذلــك   لشــاعر بعينــه ، وآخــرون َيرُوونهــا –أو األبيــات منهــا  –ففــيهم مــن يــروي القصــيدَة : (( الــرواة 

وقــد : الشــريف المرتضــى بأمثلــة وافيــٍة علــى كالمــه فقــال  جــاءثــم .)٤(.))كالُمتكاِفئــة ؛ ألنَّ ُكــًال مــنهم ُيســِنُد َقولَــُه إلــى روايــٍة 
معـه ، مثـل َعمـرو بـن لـيس لـه ،وإنّمـا هـو ِلفتيـاٍن كـانوا يُقـاُل إّن كثيـرًا ِمـْن ِشـعر امـرئ القـيس : أنـه قـاَل  )٥(ُرِوَي عن الرَّياشيِّ 

  ]الكامل[: َقِميئة وغيره ، وَزَعم ابُن َسّالم أّن القصيدة المنُسوبََة إلى امرئ القيِس التي َأّوُلها 
  )٦(ِب الَعْزلِ انِ جَ َحيِّ الَحُمولَ بِ 

. إنّهــــا البــــن الُحميّــــر البـــــاهلّي  :إنمــــا َرواهــــا َحّمــــاد ، وهــــي المــــرئ القــــيس بــــن عــــامر الِكْنــــدّي ، وقــــد قيــــل 
ــــَن الالِميّــــِة المنُســــوبَةِ .وقــــد نفــــى عنــــه هــــذه القصــــيدة أيضــــاً الُمَفضَّــــُل الضــــّبيُّ الراويــــةُ  إلــــى امــــرئ  وُروي أّن أّوَل بَيــــٍت ِم

  ]الطويل[: القيس ، وهو 
  )٧(لِ ٍب َوَمنـزِ يْ بِ ى حَ رَ ِذكْ  نْ ِك مِ ا َنبْ فَ قِ 

 )٨(وإنّمـا ُعْلَقَمـتْ  –وقيـَل ِجـَذاِم  –أّوِل هـذه القصـيدة المـرئ القـيس بـن ُحمـاٍم هو وأبيات بعـده ِمـْن : وقاَل قوٌم 
  .على امرئ القيس بن ُحَمام 

  ]المتقارب[: أنّه كان يَنفي َعن امرئ القيِس  )١(َوُروي عن ابن الَكْلبيِّ 

                                                 
 .٣٧: األنبياء  )١(
 .٣٣٠: تلخيص البيان  )٢(
  ..٣١٢/ ٣: كتاب العين : ، وينظر ٤٧٠-٤٦٩/ ١: األمالي  )٣(
 .١٦١: الموضح  )٤(
أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي البصري كان عالماً راوية ثقة عارفاً بأيام العرب كثير اإلطالع روى عن : هو  )٥(

يم الحربي وابن أبي الدنيا وغيرهما ، قتل بالبصرة أيام العلوي البصري صاحب األصمعي وأبي عبيد معمر بن المثنى وغيرهما وروى عنه إبراه
 .٣/٢٧: وفيات األعيان ) . هـ٢٥٧(الزنج في شوال سنة 

 إْذ ال ُيالِئم َشْكُلها َشْكِلي : وعجزه : ٢٣٦: البيت في ديوانه  )٦(
 الدَُّخوِل َفَحْوَملِ  ِبِسْقِط اللَِّوى بينَ : وعجزه .  ٨: البيت في ديوان امرئ القيس  )٧(
 .االختالط : اختلطت ، ألنَّ من معاني العلقمة : لعله يعني  )٨(
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ِد َك باألْثُم اولَ لَْيلُ  َتَط
 

يُّ ولََوَن  دِ  مْ ام الَخل  )٢(َتْرقُ
 

  لى َعمرو بن معد يكرب وُيضيفها إ
  ]المتقارب[:  ]القيس مرئا[وكان األصمعيُّ يَنفي عنه قصيدَته 
اِمريِّ َة الع ِك ابَن  ال َوأبي

 

وُم  ِعي الق دَّ رْ إِ ال َي ي أَفِ  )٣(ن
 

بيعـُة بـن اِسـط ، يُقـال لـه رَ قر بن مِ وروي عن أبي ُعَبيدة في نفيها عن مثل ذلك ، وأَنّه كاَن يَنِسُبها إلى رَُجٍل من النَّ 
  ]المتقارب [: ُجَشم ، ويروى أّن أّولها 

نَ أَح ْرأنِّ رٍو َكْمعَ  اَر ب  ي َخِم
 

ُدويَ و  رْ  ْع ى الَم أَتِمرْ عل ا ي  ِء م
 

سِمعُت أبا ُعَبيدة َيْحِلُف باهللا أّن القصـيدَة المنُسـوبة إلـى َعلَقمـة : أنّه قاَل  )٤(وريِّ ثُّ وَروى أبو العباس الُمبَـرِّد عن ال
  ]الطويل [:  بِن َعبدةَ 

َطحا بَِك َقْلٌب في الِحَساِن َطروبُ 
)٥(  

فقيـل ألَبـي ُعَبيـدَة ، َفَمـن ألقاهـا علـى َعلَقمـة وَرّوى فيهـا كثيـرًا؟ فقـال َصـيرفيُّ أهـل ... إنمـا هـي للُمثـَقَّـب الَعْبـدي 
  .)٦(أبي ُعبيدَة يروي هذه الَقصيَدة لَعْلَقمةَ  وَغيرُ ! األخباُر ، يعني حماداً  الكُوفة الذي ُتْضَرُب عنده األشعاُر ، وُتوَلُد ِمنه

والقـــول فيمـــا َنحونـــاُه ((  :ثـــمَّ بـــين الشـــريف المرتضـــى ِعظَـــم مبَحـــث الروايـــة فـــي التـــراث األدبـــي والنقـــدي فقـــال 
  .)٧()) مخُصوَصِة بهه ، وفي الُكتِب الاسِتيَفاءه طََلبُه من َمظانِّ ه و ءاستقصا،وإنَّما ذكرنا ِمنه قليًال من كثيٍر ومن أراَد واِسعٌ 

مــن  المهـم ممـا ســبق أّن الشـريفين الرضــي والمرتضـى لــم يتركـا خطابهمـا النقــدي خاليـاً مــن هـذا المبحــث يتضـحو 
  .ه وانتشاره الكبير ، كما أشار إلى ذلك الشريف المرتضى تشعبمباحث النقد العربي القديم لخطورته و 

                                                                                                                                                        
كتاب أسواق العرب ، وكتاب : هو هشام بن محمد بن السائب ، الناسب ، العالم باأليام ، المشهور بالفضل والعلم ، له كتب كثيرة منها  )١(

 .٤٣٥-  ٤٣٤: ، ورجال النجاشي  ١٠٨)) : نديم ابن ال((الفهرست ) . هـ٢٠٦(األصنام ، توفي سنة 
  .١٨٥: ديوان امرئ القيس : البيت في  )٢(
  .١٦٧- ١٥٤: القصيدة في ديوان امرئ القيس  )٣(
هـ ١٦١هـ ونشأ بها ، مات في البصرة سنة ٩٧هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورّي الكوفي ، من أئّمة الحديث ، ولد في الكوفة سنة  )٤(

 .١٧٤/ ١٥: بالوفيات  الوافي. 
  بُعْيَد الشَّباِب َعْصَر حاَن َمشيبُ : وعجز البيت .  ٤٩ – ٣٣: القصيدة في ديوان علقمة الفحل  )٥(
 .١٦٤-  ١٦١: الموضح  )٦(
  .١٦٤: نفسه  )٧(
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  املبحث الثاني
  املوقف من املتنبي

  
يـة ، إذ قلمـا نجـد شـاعراً عاصـر المتنبـي أو جـاء مـن األدبيـة العرب كان تأثير شعر المتنبي تـأثيراً كبيـراً علـى السـاحة  

، والشريفين الرضي والمرتضى وغيرهم يعي ِعَظم ذلـك  ي ولعّل الناظر في شعر أبي فراس الحمدان. ن تأثيراته ـبعده تحّرز م
، شعر المتنبي حاضراً فيـه بقـوة  –كذلك   –وإذا تركنا الجانب اإلبداعي واتجهنا إلى ميدان الدراسة والبحث نجد . لتأثير ا

  .فنراه في الدراسات النقدية ، والبالغّية واللغوية والنحوية ، وغير ذلك 
ق مــا ســواها مــن الميــادين النقــد األدبــي ومباحثــه تفــو بيــد أّن لشــعر المتنبــي خصوصــية وأهميــة أكبــر فــي ميــدان   

والمباحث األخرى ، والسيما بعد أْن خّفـت المعركـة النقديـة التـي كانـت دائـرة حـول مـذهبي أبـي تمـام والبحتـري فـي الشـعر 
  .)١(في نهاية القرن الرابع الهجري والقرن الخامس الهجري

لـذلك فقـد  .  )٢(هنصـار أواجتهادًا مـن والمتتبع للمعركة التي دارت حول المتنبي يجد أن خصومه كانوا أكثَر عددًا   
ــه فــي الشــعر ، وأســلوبه فــي  ــه ، فقــد كــان خصــوم المتنبــي ال ترتضــيهم طريقت ــالمتنبي وأدب كثــرت المصــنفات التــي تُعــّرض ب

  .)٣(األداء
من المتنبي ، ولعـّل  لرضي والمرتضى إذ كان لهما موقـف واضـحومن جملة النقاد الذين تعرضوا ألدب المتنبي ، ا  

ن في أول األمر يذهب إلى تأثر الرضي بالمتنبي شعراً ، وإلى القصة المشهورة بين المرتضـى وأبـي العـالء المعـري التـي  الذه
أن الشريف الرضـي مـن أنصـار المتنبـي ، والشـريف المرتضـى : كان مدارها أدب المتنبي ، ليترتب على ذلك نتيجة مفادها 

ألّن للشــريفين الرضـــي ؛ مــن أدب المتنبــي ، إال أّن األمــر لــيس كــذلك  مــن خصــومه ، وهــذا يعنــي أن لهمــا موقفــاً مختلفــاً 
وسـنبدأ . صرة واإلعجاب ، كما سنرى مـن الـدالئل التـي تثبـت ذلـك والمرتضى موقفاً واحداً من أدب المتنبي هو موقف النُ 

  . أوًال مع موقف الشريف الرضي من المتنبي 
اية التجربـة الشـعرية للشـريف الرضـي سـواء أكـان ذلـك فـي أغـراض كانت للشاعر المتنبي تأثيراته الواضحة في بد  

ذلـك ، فأشـاروا إلـى تلـك التـأثيرات ، التـي على وقد تنّبه غير واحد من النقاد القدماء والمحدثين . )٤(الشعر ، أم في تركيبه
وعلـى  .ن تلـك التـأثيراتوالمتصفح لديوان الشريف الرضي يجد كثيرًا م. )٥(واضحة وجلّية –في كثير من األحيان  –بدت 

أمثلـة مـن ذلـك التـأثر ، لبيـان عمـق ذلـك  سـأذكر،  بدارسة جوانب تأثير شعر المتنبـي بالرضـيّ الرغم من أن البحث ال يهتم 
  .سينعكس على موقفه النقدي من المتنبي  –بالضرورة  –التأثير والذي 

   ]الخفيف : [الرضي قول المتنبي فقد أخذ الشريف 

                                                 
 .٣٩٧- ٣٧٣،  ٣٣٦-٢٥٢: إحسان عباس  .ينظر تاريخ النقد األدبي عند العرب ، د )١(
 .٦٢- ٦٠: محمد حسن األعرجي.الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي ، د: ينظر  )٢(
 .٧٥: ١٩٧٤مصر ،  –، دار المعارف ، القاهرة  ٣شوقي ضيف ، ط.النقد ، د: ينظر  )٣(
 .٤٤: االغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي  )٤(
، والشريف  ٣٥٤- ٣٥٣: ، والفن ومذاهبه في الشعر العربي ، الدكتور شوقي ضيف  ٣/١٥٧: يتيمة الدهر : ينظر على سبيل المثال  )٥(

،  ١٧٢،  ١٧٠،  ١٥٤- ١٥٣،  ١٤٦-١٤٥،  ١٤٣-١٤٢: ، والحماسة في شعر الشريف الرضي  ١٨٧-١٦٧)) : عباس((الرضي 
 .ح ، ط : عاتكة الخزرجي. ، ونسيب الشريف الرضي ، د ٢٨- ٢٢٥،  ١٨٧،  ١٧٧،  ١٧٣
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وْ  ُرفوا بِ لُْرْفُت َبي َشمِ ال بَِق  يَش
  

دوديِسَوبَنفْ    رُت ال بُج  )١(ي َفخ
  

  ]الطويل[فقال 
ي ال ْرُت بَِنفِس َوفِّراً فَخ أْھلِي ُم  بِ

  

ى نَ    رتِيَعل َب أُْس ْوِمي َمَناقِ ي َق  )٢(اقِِص
  

   ]الوافر[: وأخذ قوله 
دْ  ى الَم ً فوِن َقْبَعل ْونا ْرِب َص  لَ التُّ

  

َرِم ْحلَ اللَّ َوَقْب   ي َك اللِ ِد ف  )٣(الِخ
  

  ]المجتث [: فقال 
ُرِك الصَّ ـْوُن َوَقْب ْن َقْب  ِم

  

ْربُ    ِك ُت مَّ ِل أَْن َيُض  )٤(ـ
  

  ]الوافر[: وأخذ قوله 
ْو َك َسَولَ ْدنااَن النِّ ْن َفَق  اُء َكَم

  

لِت النِّ    ى الرِّ َسلَفُّض  )٥(الِ َجاُء عل
  

  ]الكامل: [فقال 
ْو َك ٍةلَ رَّ لُّ أُمٍّ َب ِك ُك  اَن ِمثلَ

  

ي الَبُنغَ    ِن اآلَبوُن بَِھنِ  )٦(اءِ ا َع
  

  .وغير ذلك كثير 
كـان   إذولعّل من مظاهر تأثر الشـريف الرضـي،وكذلك الشـريف المرتضـى بـالمتنبي هـو االهتمـام بتـأريخ القصـائد ، 

ه ، وهو المؤرَّخة شديد اإلحساس بالتاريخ حين جمع شعره ورتبه ، وتبيَّن ذلك تبّيناً واضحاً في النصف الثاني من(( المتنبي 
قصــائد ديوانيهمــا ، ومــن  –كــذلك   –وكــان الشــريفان الرضــي والمرتضــى يؤرخــان . )٧())قصــائده ُكلَّهــا بــاليوم والشــهر والســنة

فـي ريخ القصـائد كانـت ظـاهرة نـادرة أالممكن أن يكونا قـد تـأثرا فـي ذلـك بمـا كـان يفعلـه المتنبـي فـي ديوانـه ؛ ألّن ظـاهرة تـ
فقـد تفـّرد بميـزة لـم نجـدها إال قلـيًال عنـد : ((يقـول الـدكتور زكـي مبـارك قاصـدًا الرضـي هـذه المسـألة وفـي . )٨(ذلك الوقـت

ريخ قصــائده ، فهــو الشــاعر الوحيــد الــذي نجــد جميــع قصــائده مؤرخــة مــن بــين ســائر أغيــره مــن الشــعراء ، وتلــك عنايتــه بتــ
ور الشـريف بــأّن البالغـة مــن المـواد الوصــفية فـي حيــاة علــى شـع فهــو أوًال شاهــد: نفـع مــن وجهـين  ريخأالقـدماء ، ولهـذا التــ

مـن يهمهـم أن يعرفـوا كيـف تطـورت عقليـة الشـاعر مـن حـاٍل إلـى  ريخ ، وهو ثانيـاً يسـعفأالمجتمع ، وأنها لذلك خليقة بالت
تبعداً أن ، وعــدَّ الــدكتور مبــارك هــذه الظــاهرة عــن الشــريف الرضــي وجهــاً مــن وجــوه البصــر بالتــاريخ األدبــي ، مســ )٩())حــال

  .)١٠(يكون صانع الديوان قد قام بهذا العمل النافع
مـا أورد إحـدى نيح) )الغـدير ((فقد قال العالمة األميني فـي كتابـه  –في هذه الظاهرة  –أما فيما يخص المرتضى 

ين فـي سـتة أخذنا القصيدة من الجزء األول من ديوان ناظمها وهي مفتـتح ديوانـه ، والـديوان مرتـب علـى السـن: (( قصائده 

                                                 
 .١٣٤/  ١: العرف الطيب  )١(
  .٢٧٩/ ١: ديوانه  )٢(
  .١٥/ ٢: العرف الطيب  )٣(
 .٢٣٠/ ١: ديوانه  )٤(
  .٢/١٨: العرف الطيب  )٥(
  .٧٥/ ١: ديوانه  )٦(
 .١٦٧: حسن أحمد عيسى. اإلبداع في الفن والعلم ، د: ، وينظر  ٣٨: محمد شاكر المتنبي ، محمود  )٧(
 .٦٤-  ٦٣/ ١: عبقرية الشريف الرضي : ينظر  )٨(
 .٦٤-١/٦٣: نفسه  )٩(
 .٦٤-١/٦٣: نفسه: ينظر )١٠(
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، ولعـّل مـا قالـه الـدكتور مبـارك عـن هـذه الظـاهرة عنـد )١())أجزاء توجد منه نسـخة مقـروءة علـى نفـس الشـريف علـم الهـدى 
  .على الشريف المرتضى ؛ ألّن الحالة واحدة  –كذلك   –الشريف الرضي يصدق 

) التأثريّـة( بارك النقديـة ـور مــاء الدكتـذا التأثير الكبير للمتنبي على الشريف الرضي ، تطالعنـا آر ـم من هـعلى الرغو 
ــدكتور مبــارك لالتــي تشــير إلــى أّن  ّن الشــريف الرضــي أعلــن إ(( : لشــريف الرضــي موقفــاً ســلبياً مــن شــعر المتنبــي ، قــال ال

، وإعــالن هــذه الخصــومة عــاد علــى ذكــرى المتنبــي بــأجزل النفــع ، فقــد كــان للشــريف كثيــٌر مــن خصــومته لشــاعرية المتنبــي 
ء ، وأولئك األعداء أصابوا فرصة لم تكن تخطر ببال ، فقد مضوا يُبدئون ويعيدون فـي الكـالم عـن عبقريـة المتنبـي ، األعدا

وأذاعــــوا فــــي النــــاس أنّــــه شــــاعر لــــن يجــــود بمثلــــه الزمــــان ، وكانــــت هــــذه األحكــــام ظاهرهــــا حــــب األدب وباطنهــــا إغاضــــة 
ومة حـول شـعر المتنبـي وهـو طفـل ، ومـن المؤكـد أيضـاً أن عظمـة المتنبـي ومن المؤكد أن الشريف شهد الخصـ: (( ل اوق، 

احتلت أقطار نـَُهاه ، ولعلها كانت السبب فـي أن يـنظم الشـريف أجـود الشـعر وهـو ابـن عشـر سـنين ، فلـيس مـن المسـتبَعد 
ــة يســا ــه الحقــد علــى المتنبــي ، ثــم ظــلَّ هــذا الحقــد عقيــدة أدبي ورها وتســاوره طــول أن يكــون فــي أســاتذة الشــريف مــن لقَّن

الشـريف كــان يعجـب النصــراف النـاس عــن شـعره وإقبــالهم علـى شــعر المتنبـي ، وقــد انقلـب هــذا  إن: (( وقــال .)٣())الحيـاة
ار ضـيـداً أّن النـاس لـو خلصـْت ضـمائرهم مـن أو جالعجب إلـى حقـد ؛ ألنّـه كـان يـرى نفسـه أشـعر مـن المتنبـي ، وكـان يفهـم 

  .)٤())على المتنبي ،و لكنهم لن يخلُصوا ولن يسعفوا الشريف بما يريددبية لفّضلوه العصبيات الدينية والسياسية واأل
أن الشـريف الرضـي كـان  ةبيد أّن كالم الدكتور مبارك هذا ال يستند إلى أّي دليـل ، إذ لـم تخبرنـا المصـادر القديمـ

علـى مـا زعمـه  –ضـي الحقـد علـى المتنبـي الـذي لّقـن الشـريف الر  األسـتاذمـن هـذا و . ألدبـه  مبغضـاً حاقدًا على المتنبـي أو 
أعنـي  –ونحن نعلم أّن اثنين من أعظم أساتذة الرضي في اللغة واألدب كانا مـن المعجبـين بـأدب المتنبـي  –الدكتور مبارك 

. فــي حــين لــم تخبرنــا المصــادر عــن البــاقين بــأنهم كــانوا خصــوماً للمتنبــي  . )٥(وابــن جنــي) هـــ٣٧٧ت(أبــا علــي الفارســي  –
كــان (( أســتاذه ابــن جنــي إذ  ولعلــهســتبعد أن يكــون أحــد أســاتذة الرضــي هــو الــذي حبَّــَب أدب المتنبــي إليــه ، يال  ولــذلك

  .)٦())يجمع بينهما اإلعجاب بالمتنبي
ولو كان الشريف الرضي حاقدًا على المتنبي إلى هـذا الحـّد الـذي تصـوره الـدكتور مبـارك ،لمـا كـان يضـمن رسـائله 

  ]الوافر[:الصابئ أبياتاً للمتنبي ، من مثل قوله  إسحاقإلى صديقه أبي 
ال  اُرَكَف ْت بَِح ً ا َجُموَمَي ِغَيض  ا

  

َخالِ لَعَ    دِّ ِب وال ِل الَغَرائِ  )٧(ى َعلَ
  

  ]المتقارب[  :وقوله 
ى مَ  ي الحش ُكُم ف رُّ  ٌتيَِّوِس

  

رُ    رُّ ال ُيْنش َر السِّ  )٨(إَِذا أُْنِش
  

ولعمري لقد أحسن المتنبـي أيضـاً لمـا : ((اني في حفظ السِّر ، فقال معالولم يكن يستحسن للمتنبي نظمه ألحد 
  ]الطويل[: نحا هذا النحو في قوله 

رِّ مِ  ُهي َمْوِضنَِّوللسِّ  ٌع ال َيَنالُ
  

ِد   َرابُ َن ِه َش ي إِلَْي  يٌم وال ُيْفِض
  

                                                 
 .٤/٢٦٤: الغدير  )١(
 .١/٩٩: عبقرية الشريف الرضي  )٢(
 .١٠١/ ١: نفسه  )٣(
 .١/١٠١: نفسه )٤(
  .١٦٢-١٦١: ظر الصبح الُمْنبي عن حيثية المتنبي ، الشيخ يوسف البديعي ين )٥(
 .  ٤٠)) : عباس(( الشريف الرضي  )٦(
  .١٩/ ٢: والبيت في العرف الطيب .  ٧٥: رسائل الصابيء ، والشريف الرضي : ينظر  )٧(
 .  ١٢٤/ ٢: والبيت في العرف الطيب . ٨: نفسه: ينظر  )٨(
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دكتور مبـارك نتيجـة لقراءتـه وهذا يعنـي أّن حقـد الرضـي علـى المتنبـي وأدبـه مـا كـان إال وهمـاً وقـع فيـه الـ. )١(...))
   . ، ولحماسته الزائدة في إعالء شأن شاعريتهالرضي الشريف االنطباعية لديوان 

أمــا أبــو تمــام فخطيــب ِمْنَبــر وأمــا : (( ومــن مواقفــه النقديــة أنّــه ُســِئَل يومــاً عــن أبــي تمــام والبحتــري والمتنبــي فقــال 
وهـذا : (( ونـال هـذا الحكـم النقـدي استحسـان ابـن األثيـر فقـال .  )٢())البحتري فواصف ُجْؤَذر وأما المتنبي فقاتل عسكر

  .)٣())م بما فيه من غير تفضيلمنهكالم حسن واقع في موقعه فإنّه وصف كال 
قـد ارتضـاه النقـاد الـذين جـاءوا مـن بعـده فاسـتلهموا هـذا الوصـف )  قاتـل عسـكر( بـ ولعّل وصف الرضي المتنبي 

ـَوةوأبو الطيب كالملك الجبار يأخذ ما حولـه قهـراً : (( ... ء ابن رشيق الذي قال وأوردوه بلفظ مختلف ومن هؤال ، أو  َوُعنـْ
  .)٤())كالشجاع الجريء يهجم على ما يريده ال يبالي ما لقي ، وال حيث وقع 

  : ويمكن أن يكون لوصف الرضي المتنبي بهذا الوصف إحدى الداللتين اآلتيتين 
نبي من معـاني الفروسـية والشـجاعة واإلبـاء والفخـر الشـديد التـي قلمـا خـال منهـا ديوانـه مهمـا  ما في شعر المت ةكثر : األولى 

  .كان موضوع القصيدة 
ه المعشجاعته في األسلوب ، وطريقته في األداء التي تمثلت باستمداده ألفاظ وعبارات الفلسفة والتصّوف ، واسـت: الثانية 

  .التي يتجنبها الشعراء خوفاً من انتقادات النقاد واللغويين والنحويين وغيرهم األساليب الشاذة في اللغة والنحو والصرف ،
الــــذي عــــرض فيــــه الرضــــي لصــــنوف الحكمــــة بــــاختالف  ))مختصــــر أمثــــال الشــــريف الرضــــي( (وإذا تصــــّفْحنا   

ة وثالثــين تســع( إذ اختــار مــن ديوانــه . )٥(الموضــوعات ال نخطــيء فيــه منـــزلة أبــي الطيــب المتنبــي فــي نفــس الشــريف الرضــي
مدح الشجاعة وذم الجبن ، وفي النهي عن اتباع الهـوى ، وتـرك الِغيبـة ، والنهـي عـن المـراء : في مواضيع مختلفة هي ) بيتاً 

، وذم من يذل لمن هو أضعف منه ، والنهي عن العجلـة بالتهمـة والظـن ، ومـا فـي طبـاع الحيـوان مـن محبـة الغلبـة ، واألمـر 
، )٦(]عاقبتـه[سدة ، والنهي عن السكون إلى األعداء ، والنهـي عـن االغتـرار بظـاهر أمـر ُيخـاُف باالنتصار إذا كان الحلم مف

شـر منـه ، ونزاهـة ذوي الهمـم  أووما قد ينتفع به من مكائد العدو ، وسـوء مقـدرة اللئـام ، واالسـتراحة مـن مكـروه إلـى مثلـه 
  .)٧(والنفوس الكبار عما َصُغر واحتقر ، وارتياع المريب

كانـت أكثـر مـن ذلـك ؛ ألّن مجـد الـدين األربلـي ) )األمثـال(( عدد األبيات التي اختارها الرضي للمتنبي في ولعلّ   
ولـيس هنـاك ثّمـة شـعر يجـاري شـهرة شـعر المتنبـي والسـيما فـي .)٨(أسقط منه األبيات التي َكثـَُرْت شهرتها) ُمْخَتِصُر األمثال(

اختارهـا الشـريف الرضـي اسـتناداً إلـى ر المتنبـي التـي اشـعأط الكثيـر مـن معاني األمثال والحكمة ، فيمكن أن يكون قد أسـق
  . ))األمثال((منهجيته في اختصاره كتاب 

                                                 
 .٢٩١/ ٢: ، والبيت في العرف الطيب  ٨٩:  شريف الرضيرسائل الصابىء وال )١(
أما أبو تمام فخطيب منبر ، وأما أبو العبادة فواصف : (( ، ورواية القول فيه  ٣٥٢/ ٢: ، وينظر مرآة الجنان  ٢/٣٧٧: المثل السائر  )٢(

 ))منذر عسكر :جود ، وأما المتنبي فقائد عسكر ، أو قال 
 .٢/٣٧٧: نفسه  )٣(
 .١/١٣٣: دة العم )٤(
 .٦٤)) : عباس(( الشريف الرضي : ينظر  )٥(
 .زيادة أضفناها القتضاء السياق )٦(
 .  ٩٣،  ٩٢،  ٩٠،  ٧٠،  ٥٤،  ٥٣،  ٥١،  ٥٠،  ٤٤،  ٣٧،  ٣٦،  ٣٣،  ٢٢: مختصر أمثال الشريف الرضي: ينظر  )٧(
 .١٧: نفسه : ينظر  )٨(
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المتنبـي وينظـر إليـه بعـين الجاللـة واالحتـرام ؛ لمـا حـواه مـن  بويتضح مما سبق أّن الشريف الرضـي كـان يقـّدُر أد  
  . ه النقدي خالياً من اإلشارة إلى هذا األدب الرفيع قوة وأصالة وجمال ، ولذلك لم يشأ الرضي أن يترك خطاب

ديد الـــــبغض للمتنبـــــي ـتضـــــى فقـــــد ِشـــــيَع عنـــــه فـــــي األوســـــاط النقديـــــة واألدبّيـــــة أنّـــــه كـــــان شـــــر أمـــــا الشـــــريف الم  
علــــى  –فــــي معجــــم األدبــــاء والــــذي نــــورده كــــامًال ) هـــــ٦٢٦ت(يــــاقوت الحمــــوي  أوردهفــــي ذلــــك مــــا وأدبــــه ، والســــبب 

أنّــــه أشــــعر المحــــدثين ويفضــــله علــــى وكــــان أبــــو العــــالء يتعصــــب للمتنبــــي ، ويــــزعم : (( مــــا نّصــــه ألهميتــــه وهــــو  –طولــــه 
ــــه ، فجــــرى يومــــاً  ــــبغض المتنبــــي ، ويتعّصــــب علي ــــواس ، وأبــــي تمــــام ، وكــــان المرتضــــى ي بشــــار ومــــن بعــــده ، مثــــل أبــــي ن

للمتنبــــي مــــن الشــــعر إال م يكــــن لــــو لــــ: عل يتبــــع عيوبــــه ، فقــــال المعــــري ـذكــــر المتنبــــي فنقصــــه المرتضــــى ، وجــــ بحضــــرته
   ]الكامل  [: قوله

ازلٌ نَ لِك َيا َمَناِزلُ في القلُوِب مَ 
)١(  

أتــدرون أي : فســحب برجلــه ، وأخــرج مــن مجلســه ، وقــال لمــن بحضــرته  رلكفــاه فضــًال ، فغضــب المرتضــى وأمــ  
: نقيـب السـيد أعـرف ، فقـال ال: شيء أراد األعمى بذكر هذه القصيدة ؟ فإن للمتنبي ما هو أجود منها لـم يـذكرها ، فقيـل 

  :أراد قوله في هذه القصيدة 
ذّمتي ِم َك َم اقٍِص  نْ وإذا أَتْت  ن

  

لُ َي الشََّفِھ   أَنِّي كام ي ب  )٢())ھادةُ ل
  

ولعّل لطرافة الحكاية فضًال عن أن بطليها علمان بارزان فـي الشـعر واألدب والعلـوم ، أثـراً فـي انتشـارها وشـيوعها   
سـّلموا أخذت لها مكاناً في كثير من المؤلفات القديمة والحديثة ، وكان أكثر الذين تناولوها قـد في محافل األدب ولذلك 

  .ن المناقشة ـشيئاً م همبعضبصحتها ، في حين نالت مـن 
 )٤(والوافي بالوفيات )٣(نكت الهميان:   -فضًال عن معجم األدباء –فمن المصادر القديمة التي ذكرت الحكاية   

وتـــزيين ، )٩(ومعاهـــد التنصـــيص )٨(، والنجـــوم الزاهـــرة )٧(و كتـــاب ثمـــرات األوراق)٦(، وعمـــدة الطالـــب )٥(ان، ومـــرآة الجنـــ
  .)١٣(ورياض العلماء )١٢(، والدرجات الرفيعة )١١(، وبحار األنوار)١٠(األسواق

ـــي ذكرتهـــا  راجـــعومـــن الم   ـــة الت ـــد: الحديث ـــي العـــالء تجدي ـــي العـــالء فـــي ســـجنه)١٤(ذكـــرى أب ، وأدب )١(، ومـــع أب
  .)٥(وتاريخ األدب العربي)٤(، وأعيان الشيعة)٣(، والغدير)٢(المرتضى

                                                 
 أقَفْرِت انِت وهّن منِك أواِهلُ  :، وعجزه  ٣٢٦/ ١: العرف الطيب : البيت في  )١(
 .. ٣٣٢/  ١: العرف الطيب : ، والبيت في ٤٠٦/  ١: معجم األدباء  )٢(
 .٧٩:نكت الهميان في نكت العميان ، صالح الدين الصفدي : ينظر  )٣(
 .٦٥-  ٦٤/  ٧: ينظر الوافي بالوفيات  )٤(
 . . ٦٨/ ٣: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، اليافعي : ينظر  )٥(
 . ٢٠٥: ينظر عمدة الطالب  )٦(
  . ١٤٠ -  ١٣٩: ينظر كتاب ثمرات األوراق في المحاضرات ، ابن حجة الحموي  )٧(
 .٣٩١/  ٣: النجوم الزاهرة : ينظر  )٨(
 .٢٠٦- ٤/٢٠٥: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، عبد الرحيم بن أحمد العباسي: ينظر  )٩(
 .٥٠٧/ ٢: بار العشاق ، داود األنطاكي تزيين األسواق في أخ: ينظر  )١٠(
 .٦٢-٦١/  ٦٢: ينظر بحار األنوار  )١١(
 .٤٦١ – ٤٦٠: ينظر الدرجات الرفيعة  )١٢(
  .٤/٢٦: رياض العلماء : ينظر  )١٣(
 .١٥٤-١٥٣: طه حسين  .تجديد ذكرى أبي العالء ، د: ينظر  )١٤(
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ّــــه كــــان متعصــــباً ويبــــدو    ــــرئيس فــــي حكــــم بعــــض النقــــاد علــــى المرتضــــى بأن ــــة كانــــت الســــبب ال أّن هــــذه الحكاي
ــــوا  ــــذلك أت ــــي ، وب ــــى المتنب ــــة  –عل ــــآراء  –نتيجــــة التســــليم بهــــذه الحكاي ــــرةب ــــة خطي ــــإّن . )٦(نقدي ــــى هــــذا األســــاس ف وعل

ـــــان ـــــة وهـــــل هـــــي موضـــــوعة أو حقيقية، بي ـــــة هـــــذه الحكاي ـــــى إعـــــادةحقيق ـــــدفع إل ـــــف الشـــــريف  ي ـــــة موق ـــــي حقيق النظـــــر ف
  . المرتضى من المتنبي 

ـــــّدها وإذا    ـــــاك مـــــن كـــــان ال يرتضـــــيها ، ويع ـــــإن هن ـــــة ، ف ـــــرهم بهـــــذه الحكاي ـــــاء والنقـــــاد ، وغي ســـــّلم بعـــــض األدب
ـــــة ومـــــن هـــــؤالء العالمـــــة طـــــه الـــــراوي الـــــذي قـــــا وأمـــــا الحكايـــــة التـــــي :(( ل فـــــي هـــــذه الحكايـــــة موضـــــوعة أو غيـــــر واقعّي

و أ، فلــــيس فــــي شــــعر أبــــي العــــالء وال  نثــــره مــــا يشــــعر بهــــا  ]بغــــداد[اعتبرهــــا بعــــض الفضــــالء مــــن أســــباب رحلتــــه عنهــــا 
ـــرواة ورواد  ـــأن أبـــا العـــالء نفســـه ال يعرفهـــا وإنمـــا هـــي مـــن وضـــع ال ـــئ ب ـــد تلقفهـــا النـــاس يشـــير إليهـــا ممـــا ينب النـــوادر ، وق

  .)٧())غير تمحيص وتناقلوها من 
هــــذه الحكايــــة بالوضــــع لــــم يكــــن مبنيــــاً علــــى أســــاس واه وإنمــــا كــــان نتيجــــة علــــى الــــراوي طــــه م حكــــويبــــدو أن   

ـــــة : (( بمكانـــــة الـــــرجلين وأخالقهمـــــا ، قـــــال الـــــراوي  التـــــاريخي ومعرفـــــة  لالستقصـــــاء وقـــــد تتبعـــــت جـــــذور هـــــذه الحكاي
مـــــع أنهـــــم . م يـــــذكروا لنـــــا واحـــــداً مـــــن شـــــهود الحادثـــــة فلـــــم أجـــــد لهـــــا أصـــــًال يعتمـــــد عليـــــه وإن كثـــــر ناقلوهـــــا فـــــإنهم لـــــ

د المرتضـــــى وهـــــو بحكـــــم العـــــادة يومئـــــذ كـــــان يزخـــــر بطـــــالب العلـــــم ورجـــــال ـيزعمـــــون أنهـــــا وقعـــــت فـــــي مجلـــــس السيـــــ
وال الشـــريف يحـــط مـــن قـــدر ناقصـــاً ة مـــن أساســـها فـــال أبـــو العـــالء يعتبـــر الشـــريف ـأنهـــا مختلقـــ إلـــىالفضـــل ممـــا يشـــير 

  . )٨()) أبي العالء فيخرج مهاناً 
ثم يشكك الراوي بسند الحكاية من جهة ، ويقوي ما ذهب إليه في أن الحكاية موضوعة بشعر المعري من جهـة   

أي بعـد قـرنين ) هــ٦٢٦المتوفي (ياقوت الحموي ) على ما نعلم(ومن أشهر ناقلي هذه القصة وأقدمهم : (( أخرى ، فقال 
، وهـو سـند مـبهم كـل اإلبهـام  )) نقلـت مـن بعـض الكتـب: ((  قولـه سـندها إالفي وربع من دعوى حدوث القصة ولم يذكر 

ونحن نعلم أن أبا العالء رثى أبا أحمد الموسوي والد الشريف المرتضى قبيل مغادرته بغداد بقصيدته المشـهورة . كما نرى 
  ] الكامل: [

َت الحَ  اِفأَْوَدى َفلَْي اِت َكَف  اِدث
  

الُ الُمِس   تَ نَ ِف وعيْ َم ُر الُمْس  افِ ب
  

إّن أبـا العـالء يحـط مـن قـدر : ا على الشريف المرتضى وأخيه أطيب الثنـاء ، فـال يصـح بعـد هـذا أْن يقـال وقـد أثنى فيه... 
  . )٩( ))الشريف ، أو إّن الشريف يحط من قدر أبي العالء

                                                                                                                                                         
 .١٦٥/ ١: عبقرية الشريف الرضي : ، وينظر  ٨٢: ١٩٣٩ طه حسين ، القاهرة ،.مع أبي العالء في سجنه ، د: ينظر  )١(
 .٩١: أدب المرتضى : ينظر  )٢(
 .٤/٢٧١: الغدير : ينظر  )٣(
 .٨/٥٧،  ١٦/ ٣،  ٢/٥٤٥: أعيان الشيعة : ينظر )٤(
 .٣/١١٢)) : فروخ((تاريخ األدب العربي : ينظر  )٥(
 .١٥٤-١٥٣: تجديد ذكرى أبي العالء : ينظر  )٦(
 .٢٨: الء المعري في بغداد ، طه الراوي  أبو الع )٧(
 .٢٩: نفسه  )٨(
وسي ، التبريزي ، صيدة في شروح سقظ الزند ، البطلي، والق ٤٠٦/ ١: ، وينظر معجم األدباء  ٣٠- ٢٩: أبو العالء المعري في بغداد  )٩(

  وفيها يمدح الرضي والمرتضى  ١٣٢٠- ٣/١٢٦٤: الخوارزمي 
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الســالفة ، المرتضــى والمعــري فــي بيــان عــدم صــدقّية القصــة  –أيضــاً  –ويســتعين الــراوي بقصــة ثانيــة كــان بطالهــا   
مـا قولـك فـي : هم الطبرسـي والتـي تبـدأ بقـول المعـري للمرتضـى مـنمناظرة الفلسفية التي ذكرها جمع من العلمـاء ، و وهي ال

  .)١(الكل ، وتنتهي بحكم المرتضى على المعري باإللحاد ، وبعدم عودته إلى مجلسه
ري هـــذه الحكايـــة يـــزعم أن الســـيد ومفتـــ –كمـــا نـــرى   –وهـــذه القصـــة تنـــادي عـــن نفســـها بـــاالختالف : (( فقـــال   

 إنالمرتضــى حكــم بعــدم عــودة أبــي العــالء إلــى مجلســه ، فهــل كــان هــذا الحكــم قبــل وقــوع القصــة الســابقة أو بعــده ؟ ثــم 
، وعلـى الجملـة  إلـى المعـرة ، واعتكافـه فـي منــزله القصة أشارت إلـى أّن هـذه التهمـة لـم تلصـق بـأبي العـالء إال بعـد رجوعـه

  .)٢())ية والتي سبقتها من واد واحدفإّن هذه الحكا
 أهـلمـن  –بطبيعـة الحـال  –ويعود الراوي إلى شعر المعري ليدلل على حّب المعـري لبغـداد وأهلهـا ، والمرتضـى   

بغداد وأهلها فكـرر قد حفظ أبو العالء عهد ((: هذه المرة إلى شعره الذي قاله بعد رحيله من بغداد ، فقال  بغداد ، ولكن
  ]البسيط[: ا وعليهم في مواضع شتى من شعره الثناء عليه

واِرُكُمَذمَّ الَولِ  ْم َج ْم أَْذُم ُد ولَ  ي
ِدُكُم َظ َعْھ لَواتِي ِحْف ْن َص دُّ ِم  أَُع

 

يتا  داُد ُحوِش َفْت َبْغ ا أَْنَص الَ َم  َفَق
 اَتوْ وقُ اَن مَ اٌب َكَتكِ  الةَ إّن الصَّ

 

  ]الكامل: [ ما قاله أراد بالوليد أبا عبادة البحتري فإنّه قال في بعض  
يْ  داُد ِح َفْت بغ ا أْنَص ْتم َش  ن َتَوحَّ

 

ـِزيلھا َوْھ  سُ لَِن لُّ اآلنِ  )٣())َي المَح
 

    
فيمـا بقـي  قاقتنع بما ذهب إليه الراوي مـن أّن هـذه القصـة تنـادي عـن نفسـها بالوضـع واالخـتال همأّن بعضويبدو 

  .)٤(ها أخذ المسلم بهونبها ويأخذ ونيؤمن آخـرون
أنهـا  مـثًال يـروي ، فـابن كثيـر اب الحاصـل فـي تحديـد شخوصـها ر من َدالئل اختالقها أيضـاً هـو ذلـك االضـط ولعلّ 

  . )٥(بين المعري والخليفة ، ولم يسمِّ ذلك الخليفةكانت 
وإْن َكثـَُر ناقلوهـا فـإنهم لـم يـذكروا لنـا واحـداً مـن شـهود : (( ويجب أْن تكون لنا وقفة مع قول الراوي عن القصة 

)) الــدرجات الرفيعــة(( و)) عمــدة الطالــب (( ألّن مــن يتصــّفح  ؛ )٧(، ورّدد ذلــك غيــره مــن األدبــاء كالصــفار )٦())ادثــةالح
فقـد ذكـر ) هــ٥مـن أعـالم ق (أبـو الحسـن العمـري : يمكـن أن يتـوّهم أن هنـاك شـاهدًا علـى تلـك الحادثـة هـو )) الغدير((و

فصـيح اللسـان يتوقـد  ]المرتضـى[رأيتـه : قال أبو الحسـن العمـري ( : (صاحب عمدة الطالب في ترجمة المرتضى ما نّصه 
وكــان اجتمــاعي بــه ســنة خمــس وعشــرين وأربعمائــة ببغــداد ، وحضــر مجلســه أبــو العــالء أحمــد بــن ســليمان : قــال . ذكــاًء 

                                                                                                                                                         
ْوَكَبيْ  ا َك َت فين ناھماأَْبَقْي  ِن س

ا ارِم أْرَتَع ي المك أنِقْيَن وف  ُمَت
ـ ي ال رين ف ل مط ي اإلرداء ب َدَرْيِن ف  َق
ا ٍد ُكلّم لُ َنج الَء فأھ ا الَع  ُرزق
َما ى وَتَقاَس يُّ الُمرَتض اَوى الرض  َس

  

افِ    ْيَس بِخ اِء لَ بِح والّظْلم ي الص  ف
افِ  ؤدٍد َوَعف أَلَقْيِن بُِس  ُمَت
د ي اإلس َرْيِن ف لْ َقَم داِء َب  افِ إْج

افِ  ِل ِدي لُ أھ اَحة ِمث ا الَفَص  َنَطَق
افِ  ٍف وَتَص ى بتناُص َط الُعل  ِخَط

  

 
 .٣٣٦ – ٣٢٩/ ٢: االحتجاج ، الطبرسي: ينظر  )١(
 .٣٢: أبو العالء المعري في بغداد  )٢(
  .٢/١١٣٢: ، وبيت البحتري في ديوانه  ١٦٠٣،  ١٦٠١/ ٤، وبيتا المعري في شروح سقط الزند ٤٤:  نفسه )٣(
 . ١٦٥/ ١: عبقرية الشريف الرضي : ينظر  )٤(
 .٩١/ ٢: البداية والنهاية : ينظر  )٥(
 .٢٩: أبو العالء المعري في بغداد  )٦(
 . ٩٢/ ١ : )الصّفار/ المقدمة ( ديوان الشريف المرتضى : ينظر  )٧(
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،  )٢(المهــذا الكــ ))الــدرجات الرفيعــة((، ورّدد صــاحب )١(...))رى ذكــر أبــي الطيــب المتنبــي فنقصــه جــالمعــري ذات يــوم ف
  . )٣())المجدي((كر أن كالم العمري هذا كان في ، وذ  ))الغدير((ومن بعده صاحب 

، وبذلك نتفـق مـع مـا ذهـب )) الموضوعة(( الحسن العمري شاهدًا على قصة المرتضى مع المعري لم يكن أبو و 
  : إليه العالمة الراوي بعدم وجود شاهد على القصة وذلك لسببين جوهريين 

، فــي حــين أن أبــا العــالء قــد رحــل عــن ) هـــ٤٢٥(ر صــاحب عمــدة الطالــب أّن العمــري اجتمــع بالمرتضــى ســنة ذكــ: األول 
ن المعـري رحـل إلـى أبغداد واعتكف فـي منــزله قبـل هـذا التـاريخ بـزمن طويـل ، حيـث ذكـر المؤرخـون كالصـفدي وابـن كثيـر 

  .)٤(رة، وأقام بها سنة وسبعة أشهر ، ثم رجع إلى المع) هـ٣٩٨(بغداد سنة 
ال يذكر شيئاً عن قصة المرتضى مع المعري ، ويعني ذلـك ) العمري(وجدنا صاحبه )) المجدي((نا إلى ننا إذا رجعإ: الثاني 

فلمـا اجتمعنـا سـنة . رحمه اهللا فصيح اللسان يتوقد ذكـاًء  ]المرتضى[رأيته : (( أنّه لم يكن شاهدًا عليها ، وإنما نراه يقول 
إلـى آخـر الكـالم الـذي ال ذكـر فيـه للمتنبـي أو المعـري أو  )٥(...))من أيـن طريقـك : ببغداد قال خمس وعشرين وأربعمائة 

  .القصة 
ولعــّل الــوهم فــي هــذا جــاء مــن صــاحب عمــدة الطالــب الــذي لــم يفصــل بــين كــالم أبــي الحســن العمــري عنــد لقائــه   

ه وأوردوا الكـالم مجمـًال كأنّـه كلـه مـن كـالم أبـي بالمرتضى ، وبين إيراده هو قصة المرتضى مع المعري ، فتّوهم الناقلون عن
  .الحسن العمري

ويتضح مما سبق أن قصة المرتضى مع المعري ، وما جرى فيهـا ال تصـمد أمـام الـدليل العلمـي والتـاريخي ، وإنمـا    
ويظهـر أن : (( قـال إذ كانت موضوعة ، وإن كان واضعها أراد تأكيد ذكاء المرتضى والمعري على ما رآه العالمة الـراوي ، 

  .)٦())من ذكاء الرجلين فحط من خلقيهماالذي ابتدع هذه الحكاية أراد ان يرفع 
تعّصـب  أما إذا فرضنا فرضاً أو سلمنا جدًال بأن ما جرى بـين المرتضـى والمعـري كـان حقيقـة ، فإنـه ال يـدّل علـى 

ف مـن تلمـيح ألنّـه َعـر  ؛فيه  نبي ، ودقة نظرهتداللة واضحة على احتفال المرتضى بأدب الم المرتضى على المتنبي بل يدلّ 
مــن القصــيدة ، وهــذا يعنــي أنّــه كــان يحفــظ هــذه القصــيدة وهــو دليــٌل علــى  )٧()الثــامن والثالثــين( المعــري أنّــه يقصــد البيــت 

يسـتطيعه  فإنّه حكم نقدي دقيـق ، ال. )٨(ن في ديوان المتنبي ما هو أجود من هذه القصيدةأأما ما ذكره من . االهتمام بها 
ال وجال في ديوان المتنبـي ، وأعمـل فكـره فيـه ، وقـد أكـّد هـذا الحكـم غيـر واحـد مـن النقـاد كالثعـالبي صيستطيعه إال من 

  .)٩())رة والبعرة والُدرّة واآلجرةذجمع فيها الش(( هذه القصيدة بأّن المتنبي قد قال عن الذي 
لى الموقـف النقـدي ، والسـيما إذا كـان الموقـف ألقت بظاللها ع فإنها وعلى الرغم من أن القصة كانت موضوعة   

، بــل انهــا ألقــت بظاللهــا حتــى علــى موقــف المعــري مــن المتنبــي فــي ) الشــاعر(، والمتنبــي ) الناقــد(لــه عالقــة بالمرتضــى 

                                                 
 .٢٠٥: عمدة الطالب  )١(
 .٤٦١-  ٤٦٠: الدرجات الرفيعة : ينظر  )٢(
 .٤/٢٧١:  الغدير: ينظر  )٣(
 .١٢/٩١: البداية والنهاية : ، وينظر  ٧٩: نكت الهميان : ينظر  )٤(
 .١٢٥: المجدي في أنساب الطالبيين ، أبو الحسن العمري   )٥(
 . ٢٩: أبو العالء المعري في بغداد  )٦(
 .٣٣٢- ١/٣٢٦: العرف الطيب : ينظر  )٧(
 .١/٤٠٦: معجم األدباء : ينظر  )٨(
 .١٨٦/ ١: الدهر يتيمة : ينظر  )٩(
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حيـث كثيـرًا مـا وصـفوا المعـري بأنّـه متعصـب تعصـباً أعمـى للمتنبـي ، وظلـت هـذه التهمـة ترافقـه ،  ينالنقاد والباحثدراسات 
  .)١(وعالقة به ، في حين أّن األمر ليس على هذه الصورة

ن كـان إوتأثيرات هذه القصة على موقف النقاد والباحثين ، حينما يتعّرضون لنقد المرتضـى واضـحة جـداً والسـيما   
حسـن  فمـن ذلـك مـا رآه الـدكتور .نـذكر نمـاذج منهـا  فإننـاعلـى الـرغم مـن كثـرة تلـك التـأثيرات و الموضوع يخـّص المتنبـي ، 

كــان بســبب بغــض المرتضــى للمتنبــي )) طيــف الخيــال: (( كامــل الصــيرفي مــن أن إغفــال المرتضــى شــعر المتنبــي فــي كتابــه 
  .)٢(إلى ما أورده ياقوت الحموي في معجم األدباءي الدين يإذ أشار الدكتور محوتعصبه عليه ، 

التـي ألفـت للـرّد علـى ابـن جنـي فـي  مـن المؤلفـاتومن ذلك ما ذكره الدكتور محمـد منـدور حينمـا ذكـر مجموعـة   
تتبع أبيات المعاني للمتنبي التـي تكلـم عليهـا ( وكذلك الشريف المرتضى فيما بعد كتب : (( ... شرحه شعر المتنبي فقال 

وال أدري مـن أيـن علـم الـدكتور منـدور بـأن الشـريف المرتضـى كـان يتحامـل . )٣(...))وفيه يتحامل علـى المتنبـي  ))ابن جني
ثـم يـذكر .)٤(، ومن الغريب أن يقرُّ الدكتور مندور نفسـه بفقدانـه إلينا متنبي في كتابه هذا ، والكتاب مفقود ولم يصلعلى ال

يذكر أن المرتضى كان يتحامل فيه على المتنبي ، وما هـذا إال رجـم بالغيـب ، فضـًال عـن أّن عنـوان كتـاب المرتضـى ال يـدّل 
المؤلفـات التـي تحامـل فيهـا أصـحابها علـى المتنبـي كانـت تـدّل عناوينهـا  على التحامل ، في حين أنّ  -بنحو من األنحاء –
، ورسـالة النـامي فـي عيـوب )٥(علـى التحامـل ، كالرسـالة الموضـحة فـي ذكـر سـرقات المتنبـي وسـاقط شـعره -في األغلب –

مـا دعـا الـدكتور منـدور  ولعـلّ .. وغيرهـا  )٨(، واإلبانة عـن سـرقات المتنبـي )٧(، والكشف عن مساوئ شعر المتنبي)٦(المتنبي
  .)٩(اللها على ساحة المرتضى النقديةظتداعياتها و و تلك القصة المشهورة هو مندور إلى ذلك 

مــن اعبــاء قصــة المرتضــى مــع المعــري نبحــر فــي تــراث المرتضــى النقــدي لنتبــين حقيقــة موقفــه مــن  تحــررالوبعــد   
كمــا   –أوًال  ســأبدأ نــيالــذي شــغل بشــعره النــاس ، بيــد أ المتنبــي وأدبــه ، وكيــف كــان ينظــر الناقــد البصــير إلــى المبــدع الكبيــر

: بتــأثره بشــعر المتنبــي ، والــذي لحظــه بعــض القــدماء ، كــابن خلكــان الــذي أورد قــول المرتضــى  –مــع أخيــه الرضــي  تفعلــ
  ]الطويل[
ـّا تَ لَ وَ  ا كَ قْ رَّ فَ م  ىوَ النَّ تِ اءَ ا َشَمن

 

دُ وَ ٌص وَتالِ َخ دٌ َن وُ يَّ َبتَ    )١٠(دُّ
 

  ]الوافر[: وهو ... مأخوذ من قول المتنبي .. ومعنى البيت ( : (فقال   
ي األحْ  ٍدَبَوف َتصٌّ بَوْج  اِب ُمْخ

ي ُختْ ذا اشإِ وٌع ف  دٍ وْ دُ َبَھْت دثم
 

تِراكا  ُه اش ّدعي َمَع ُر َي  َوآَخ
ْن بَ  َن َم يَّ اكَ ى ِممََّكَتَب  )١١())ىْن َتَب

 

                                                 
 .  ١٧٩  -  ١٧٧،  ١٤٥ - ١٤٢: أبو العالء المعري ، ناقدًا ، وليد محمود خالص : ينظر  )١(
 .٢٥) : مقدمة( طيف الخيال : ينظر  )٢(
 .٢٣٩: النقد المنهجي عند العرب  )٣(
 .٢٣٩: نفسه : ينظر  )٤(
 . للحاتمي )٥(
 .ألبي العباس النامي  )٦(
 .للصاحب بن عباد )٧(
 .للعميدي  )٨(
 .٢٥٥)) : عباس ((، والشريف الرضي  ٩٢: أدب المرتضى : ينظر أيضا  )٩(
  . ١/٢٣٣: ديوانه : البيت في  )١٠(
 ..٤٠٩/  ٢: العرف الطيب : ، والبيتان في ٣١٥/ ٣: وفيات األعيان  )١١(



 المبحث الثاني  / الفصل الثالث  

 ٢

فيه ، ليدل هذا األمر داللـة واضـحة علـى أدب المتنبي أثر  –جلياً  –وإذا تصفحنا ديوان الشريف المرتضى نرى   
  ]الخفيف: [، فمن ذلك أخذه قول المتنبي وإعجابه بأدبه عمق تأثر المرتضى بالمتنبي ،

ُرفُت َبمِ وْ َقال بِ  ي لْ ي َش ِرفوا ب  َش
 

ُدوْ َوبَِنْفِس  ْرُت ال بِج  )١(يدِ ي َفَخ
 

  ]الطويل[: فقال   
ٌي بِ غَ   ريَشعْ مَ ي وَ دِ ْيدِ عَ  نْ ي َعِسفْ نَ ن

 

ْن ُيلْ وَ   َي َم ى غَ قِإّن  )٢(رُ ْخالفَ  هِ رِ ْيي عل
 

  ]البسيط[: وأخذ قوله 
ِك حَ َكَتْم ًةى ِمْنتَُّت ُحبَّ  ِك َتكِرَم

 

َتوى فِ  مَُّث   )٣(يي وإِْعالنِارِ رَ ِك إْسْياْس
 

  ]الكامل[: فقال   
اَن الَھتْ ِت كِ دْ رَ وأَ ُهوَ م  ى َفَكَتْمُت

 

دَّ   رُّ مْ وال ا أُس دي م ُ  ُع ُيب نُ عْ وأ  )٤(لِ
 

  ]مجزوء الكامل[:هأخذ قولو  
◌َ أِل بَّ ألوا ِح تي أْن َيْم

ْيِھمُ   اُذلوُ أْن َيْب َوَعلَ
اتِ  ونَ ُكى تَ تَّحَ   ارالب

 

ايَ افِ بالصَّ   اِت األْكُوَب
رَ  يَّ أَْن ال أْش  ابَ َوَعل
ا ِمعاِت فأَْطَرَب  )٥(ُت الُمس

 

  ]الطويل[: فقال   
 ى َصْحبيلَ اقي الكؤوَس عَ ھا السَّ أِدْر أيَّ 
 وةً ْشنَ  ةِ اَمدَ ي بالمَ ِغبْ َت تَ ْنوإْن كُ 

 

يَ   يرْھيْ ي غَ فِاً فَ آَنمْ ظَ  َوَدْعنِ  ا َنْخبِ
وفي عَ دَي َمعْنفَ   )٦(بِ رْ ِة الضَّوَ ْشى نَ لَا ُي

 

  ]الطويل: [وأخذ قوله 
ُهُت إال َسوْ ا الَمَموَ   اِرٌق َدقَّ َشْخُص

 

فٍّ وَيْسَيُص  ال َك لِ عَ ولُ بِ ال ِرْج ى بِ
)٧( 

 

  ]طالبسي[: فقال في وصف الموت 
ي ِزارِ َس هُ كنَّلَ  ُهيَ ٌق ُيخفِ  ارَت

 

فُ وَ طْ َس نْ ِم سَ يْ لَوَ   اِق ُمنَتَص رَّ  )٨(ِة الس
 

  ]الطويل: [وأخذ قوله 
لَّ َص وتي َفوْ َوَدْع ُك َر َص ي إّننِ ٍت َغي

 

ُر الصَِّكائُِر الَمحْ ا الطََّنأَ   )٩(ىدَ يُّ َواآلخ
 

  ]الكامل[: فقال   
ْغ إال إِعْ مَ تَ ا اْسَذإِوَ  ال ُتِص ى َت ف ل

 

ٍم جَ   وَ لَعَ  نَ بْ لََكلِ  )١٠(يقِطِ نْ مَ  نْ ى ِمرَ ى ال
 ج

  ]البسيط [: وأخذ قوله 
رَة حَ  ْوى الَجِزي ٌرتََّط اَءني َخَب  ى ج

الً  مْ ى إِذا لَتَّحَ  دقُُه أَم ي ِص َدْع ل  َي
 

ُت فْي  ِذبِ الِ ِه بِآَمَفِزْع ى الَك  ي إل
دَّ  ِرْقُت بال يشيَ  ادَ َك ىتَِّع حَ مْ َش  )١(رُق ب

 ج

                                                 
  .١/١٣٤: العرف الطيب  )١(
  .٢/٨: ديوانه  )٢(
  .١/١٣٩: العرف الطيب  )٣(
  .٣/٢٩٥ :ديوانه  )٤(
  .١٧٥ -١/١٧٤: العرف الطيب  )٥(
  . ١/٨٥: ديوانه  )٦(
  .٣٣/ ٢: العرف الطيب  )٧(
  .٢/٢٥٠: ديوانه  )٨(
 .٢/١٤٨: العرف الطيب  )٩(
  .٢/٣٥٥: ديوانه  )١٠(
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  ]الطويل[: فقال   
ُت لَم اِدقي وَ ْھى وَ َتأَ  نْ ـّا أَ تمنّي  ص

 

رَّ لَعَ   يبِ اذِ َك انَ َك هُ نَّي أَ منِّ مِ غْ ى ال
)٢( 

  

  ]البسيط: [وقال   
 ينِ عَ مَ ي فأْساعِ مه النَّا باْسَعا دَ مَّلَ 

ذْ  ارِ  هُ ْنُت عَ ولُ  هُ ي منّيَتبإنك
اآلن َب  ةٍ َعلُّ الذِ ي ُكوعِ لُ ُض نَ يْ ف

 

اري  لُّ أوط اً ك ّي ھموم اقْت عل  ض
ّراُد بإنْ  ق ش ى تحق  يرِ اَكحت
لِّ  وني لك و جف ْدمى وحش ار ُت وَّ  )٣(ُغ

 

عنـده ، ومـن أمثلـة ذلـك تأثر ببعض أساليب الصـياغة  –أيضاً  –وإذا كان المرتضى قد تأثر بمعاني المتنبي ، فإنه   
  ]الوافر[: أنّه احتذى حذو صياغة المتنبي في قوله 

ُف َوا التَّ ْم ذَ ى َكلإِ  ي؟انِ وَ التَّخلَّ
  

ذا التَّ   ْم ھ ي التَّ ادِ َمَوَك  )٤(ي؟ادِ َمي ف
 

  ]الوافر: [فقال   
ى َك  يادِ َمُع والتَّ ابُ َتذا التَّ  مْ إل

 

ذا التَّ  ْمَكوَ    )٥(ي؟اِشغَ ُم والتَّ امُ َصھ
 

 –ي واضـحة أكثـر فـأكثر ، إذ نـراه عجابـه بشـعر المتنبـإمـارات تـأثره و أوإذا استمرينا بقـراءة ديـوان المرتضـى نجـد   
  ]الطويل: [، فإذا قال المتنبي )) التضمين(( يحسن شعره بشعر المتنبي عن طريق ما يسّميه النقاد والبالغيون بـ  –أحياناً 

ٍك االً لِفات ُرك َمص م أَت لُت لَ  إذا ُص
 

المِ   االً لِع ُرك مق م أَت ُت لَ  )٦(َوإْن قُل
 

   ]الطويل: [يرثي بها بعض أصدقائه  يت في إحدى قصائده التيالشريف المرتضى هذا الب ضّمن  
 ٍلائِقَ االً لِ َقمَ  ْكرُ ْتيَ  مْ لَ الَ ا َقإَذ

 

 )٧(ائلِ َصاالً لِ َصمَ  ْكرُ ْتيَ  مْ لَ الَ َص إنْ وَ  
 

تضمين الشريف المرتضى شعر المتنبي في قصيدة وجدانية ، كهـذه القصـيدة التـي رثـى فيهـا بعـض أصـدقائه ولعّل   
  .اللة بالغة على قرب شعر المتنبي من نفس المرتضى ، فضًال عن احتفاله وإعجابه به ، يدل د

ال يتحّرج من أْن يسأل الشريف المرتضـى أن يعمـل قصـيدة فـي  همعضوطن آخر من ديوان المرتضى نرى بوفي م  
  ]الطويل: [ات المتنبي التي أولها وزن أبي

بُّ لََھاراً َمُر ِدَيوْ ُزَن  ىَنغْ ا مَ ا ُتِح
 

أَلُ فِ   اھَ اِكنَ َر َسا َغْيَھيْ َوَنْس  )٨(ا اإلِْذَن
 

  ]الطويل: [ه التي أولها ونرى الشريف المرتضى يجيب سؤال السائلين ، فينظم على وزن أبيات المتنبي قصيدت
َوْيِف الخَ ِكفْ ٍد كَ ْيزَ لِ  لُ وْ قُأَ  ًةلَ عْن

 

داً كَ إِوَ   ال َحْم ابْ َسال َف  )٩(َت وال َمنَّ
 

ياحة القصيرة في ديوان المرتضى ، لتقصي تأثيرات المتنبي عليه ، والتي تركنا منها الكثير خوفاً من وبعد هذه الس
ن تعّصـب المرتضـى علـى المتنبـي ، وبغضـه ألدبـه ، تسـاءل أيـن فـي كـل مـا سـبق مـا أشـيع مـلنـا أن ناإلطالة وطلباً لإليجاز ، 

يمكــن أن ، والــذي ) الموضــوعة (المرتضــى مــع المعــري  ذلــك التعصــب والــبغض الموهــوم الــذي كــان نتيجــة مــن نتــائج قصــة
  .شعر المرتضىن البحث في تأثيرات شعر المتنبي في سبباً رئيساً من أسباب عزوف النقاد عيكون 

                                                                                                                                                         
  .٢٢٩/  ٢: العرف الطيب  )١(
  .١/٩٢: ديوانه  )٢(
  .٢/٧٨: نفسه  )٣(
  .١/٢٠٨: العرف الطيب  )٤(
  .٢/١٤٧: ديوانه  )٥(
  .١/٢١٩: يتيمة الدهر : ، ينظر )) لفاتك (( بدل )) لصائل: ((ويروى في هذا البيت .  ١/٣٧٣: العرف الطيب  )٦(
  .١٤٨/  ٣: ديوانه  )٧(
  .٧٦-٢/٧٤: العرف الطيب : تنظر القصيدة في  )٨(
  .٣٠٣- ٣/٣٠١: ديوانه : ينظر  )٩(
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النقـدي مـن شـعر المتنبـي ، ولـذلك فهـو  هإّن إعجاب المرتضى بشعر المتنبي البّد من أن يلقي بظاللـه علـى موقفـ
  ]البسيط: [ع فيه المتنبي في قوله أّول ما عّده بغض النقاد عيباً أو خطًأ وقيحاول جهد اإلمكان أن يت

ِع◌َ  ْد َب  ُهاَض لََياً ال بَ ياَضْدَت بَ إْبَع
 

َوُد فِْنأل   )١(مِ لَالظُّ  نَ ي ِمنِيْ ي عَ َت أْس
 

الموضـوع ) فعـلأ(األلـوان ال يتعجـب منهـا بلفـظ (( ألّن ؛ ) أْسَودُ (أن المتنبي قد أخطأ في قوله  همحيث عّد بعض
  . )٢( !)) ما أشّد سواَده: للمبالغة ، وكذلك الِخَلق كلها ، وإنما يقال 

: كـالم تـام ، ثـم قـال ) ألنت أْسوُد فـي عينـي: ( فقد قيل فيه إّن قوله : (( المرتضى موضحاً ذلك فقال الشريف 
فـي بيـت ) مـن(ولفظـة .. مـن ُجْملـتهم : ، أي  ُحّر من أحرار ، ولئيم من لِئـام: أي من جملة الظلم ، كما يقال ) من الظلم(

ألنها وصـف ألسـود ، وإذا أريـد المفاضـلة والتعجـب كانـت منصـوبة الموضـع بأسـود ، كمـا تقـول  ؛المتنبي مرفوعة الموضع 
  .)٣())َفَضلك في الخير: قد خارك يخيرك ، أي : خير منك ، فمنك في موضع نصب بخير ، كأنه قال زيد 

: فقـال  نفســه يره مـن األبيـات التـي تضـمنت اإلشـكالـضى بيـت المتنبـي أصـًال فـي تأويـل غـالشريف المرتويجعل 
  ]الرجز [: وهذا التأويل المذكور في بيت المتنبي يمكن أن يقال في قول الشاعر ((

  
  أْخِت َبني إباض يُض منْ أبْ 

 .)الوجــه أولَــى مــن َحْملــه علــى الشــذوذويحمــل علــى أنــه أراد مــن جملتهــا ومــن قومهــا،ولم يــرد التعجب،وتأّولــه علــى هــذا    
()٤(،  

َقبــل : (( ي الــدين يــولــم يــرتض بعــض المحــدثين هــذا التأويــل مــن الشــريف المرتضــى فقــد قــال فيــه الــدكتور عبــد الــرزاق مح
األلـوان ال يتعّجـب منهـا بهـذه الصـيغة ، وهـو  لمجـرد أنّ ) أفعل التفضيل(ليست متعلقة بـ ) من الظلم(أْن تكون  )المرتضى(

حساســه ، وضــيقه مــن الشــيب ، لمــا ارتضــى هــذا المــذهب ، ومــا رضــي هــذا التخــريج ، إالمتنبــي و لــو أحــاط البيــت بشــعور 
ولجــّوز أن يحمــل بيــت المتنبــي علــى الشــذوذ،فأي خشــية مــن أْن يشــذ أديــب علــى قاعــدة صــرفية،ليس الخــروج عليهــا كبيــراً 

لغويــاً ، والسـيما فـي أسـلوب واضــح مـن أسـاليب العربيـة ، هــو  المتنبـي ولعـّل المرتضـى لــم يشـأ أن يخطـىء.)٥())علـى أمثالـه
  .)٦(أسلوب التعجب ، لقوة شاعريته ، فضًال عن تمكنه من اللغة وسعة علمه فيها التي شهد بها الكثيرون

بَعـْد بِعـدَت بياضـاً ال بيـاَض لـه  عمقـاً ، فيـرى إ: بيت المتنبي السابق وهو قولـه  ويرى الشريف المرتضى في صدر
لــه معنيــين األول ظــاهر والثــاني بــاطن يحتــاج فــي اســتنباطه وكشــفه إلــى التأويــل ، وهــذا مــن دالئــل قــوة الشــاعرية ، قــال  أن

ال ضــياَء لــه وال نــور وال إشــراق ، مــن حيــث كــان ُحلولُــه محزنــاً مؤذنــاً : فــالمعنى الظــاهر للنــاس فيــه أنــه أراد : (( المرتضــى 
ألن البياض  ؛إال أنه يمكن فيه معنى آخر وهو أنّه يريد إنك بياٌض ال لوَن بعده  بتقضي األجل ، وهذا لعمري معنى ظاهر ،

                                                 
  .١٤٩/  ١: البيت في العرف الطيب  )١(
  . ٣٠ - ٢٩: حقائق التأويل : ، وينظر  ٣١٧/  ٢: األمالي  )٢(
 .٢٣٨-٣/٢٣٧) : نية المؤمن خير من عمله ) ص(مسألة في قول النبي (، ورسائل الشريف المرتضى  ٢/٣١٧، وينظر  ١/٩٣: نفسه  )٣(

٢٣٨. 
، ٢٣٨/ ٣): عمله ة المؤمن خير مننيّ ) ص(مسألة في قول النبي ( ، ورسائل الشريف المرتضى ٣١٧/ ٢: ، وينظر ١/٩٣: األمالي )٤(
 . تـَُقطَُّع الَحِديَث باألَْيَماضِ : ، وصدره ٧٦: البيت في ديوان ُرْؤبَة بن الَعجاج و 
 .٢٠٣-  ٢٠٢: أدب المرتضى  )٥(
 .١٦٠/ ١: ، ولسان الميزان  ٦/٢٠٩: ، والوافي بالوفيات  ١٢٠/ ١: وفيات األعيان : ينظر  )٦(
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ال لـوَن بعـده ، وإنمـا َسـوَّغ ذلـك لـه أن البيـاَض هـو اآلتـي بعـد : بمنــزلة قولـه )ال بيـاض لـه: (آخر ألوان الشـعر فيجعـل قولـه 
  .)١())نالسواد ، فلما نفى أن يكون للشيب بياٌض كان نفياً ألن يكون بعده لو 

  .)٢(وهذه النظرة عينها التي ينظر بها أخوه الرضي إلى بعض األشعار ، إذ يرى أنها تشتمل على أكثر من معنى
،  )٣())يلتمســون كــل وســيلة إللصــاق الخطــأ بالشــاعر نجــد المرتضــى ميــاًال إلــى التســاهل(( وإذا كــان بعــض النقــاد 

  ]الطويل[:  هفي بيت) الندى(ل كلمة ولذلك فهو يتساهل مع المتنبي ، عندما حاول أْن يتأو 
لَ فِ  َداعَ جَ ا للشََّھيْ َوال َفْض ى ِة والنَّ

 

ْبِر الفَ   ُعوْ ال لَِقوْ ى لََتَوَص  )٤(بِ اُء َش
 

: مـا قـال مسـلم بـن الوليـد أنها بمعنى بذل الـنفس ، ال بـذل المـال ، ك: ليدفع عنه صفة أو شبهة الحشو ، فقال 
  ]البسيط[
النْفِس إِذْ َيُج نَّ البَ  وُد ب  الُ بَِھْيخِ َض

 

النَّ وَ   وُد ب  )٥(دِ وْ ِة الجُّى َغاَيْفِس أَْقَصالُج
 ج

، بيــد أّن  )٦(.))أيضــاً ، وكرمــاً وســخاء) نــدى(بــذل الــنفس جــوداً جــاز أْن يســميه  وإذا جــاز أن يســمى: (( ثــم قــال 
ألّن  ؛حشــواً ) النــدى(كــان لفــظ   ثــم إذا ســوغنا إليــه علــى بعــده ،: (( المرتضــى هــذا ، فقــال ابــن ســنان لــم يقبــل تخــريج 

على تأويل الشريف المرتضى تعطي معنـى الشـجاعة ، والشـجاعة ) الندى (يريد ابن سنان إّن . )٧())الشجاعة قد أغنت عنه
مــن حشــٍو إلــى آخــر ، غيــر أّن األمــر  –بتأويلــه هــذا  –والشــجاعة واردة فــي بيــت المتنبــي ، وهــذا يعنــي أّن المرتضــى انتقــل 

ألنّــه يــرى أنَّ المعنــى يحســن تكريــره بألفــاظ مختلفــة ، وهــو أحــد  ؛إلــى تقريــرات المرتضــى النقديــة  لــيس كــذلك إذا اســتندنا
  ]الطويل[: كقول َطرفة   )٨(مذاهب العرب المعروفة

ي واْبَمفَ  ي أَران يَ َن عَ ا ل ً الَِكمَ  مِّ  ا
 ج

د؟َمَت  ي َوَيْبُع أَ َعنِّ ُه َيْن  )٩(ى أْدُن ِمْن
 

  .)١٠())وهو بعينه ، وحسَّن ذلك اختالُف اللفظين) ينأ(على ) يبعد(َنَسق فَـ : (( الذي قال فيه المرتضى 
مما سبق كيف يتتبع النقاد سقطات المتنبـي ، فـي حـين نـرى المرتضـى ال يراهـا عيوبـاً وسـقطات ، ولـذلك  يتضحو 

  )١١(يتأولها بما يبعد عنها صفة العيب من حشو وغيره
لشعر ، والذي يكـون المتنبـي طرفـاً مـن أطرافـه ، نـراه ال يتعصـب للموازنة في أحد معاني ا المرتضىوحين يتعّرض 

على المتنبي ، بل نراه يفضله على عدٍد من الشعراء ، ففي أحد معاني الشعر الذي اشترك فيـه عـدٌد مـن الشـعراء هـم عبيـد 

                                                 
 .١/٩٤: األمالي  )١(
 .٧١: ويل حقائق التأ: ينظر  )٢(
 . ٣٧٠)) : عباس(( تاريخ النقد األدبي  )٣(
  .٨٢/ ٢: العرف الطيب : البيت في  )٤(
  : ، والرواية فيه  ١٦٤: شرح ديوان صريع الغواني ، ألبي العباس الطبيخي األندلسي  : البيت في  )٥(

ا نيُن بھ َت الض النفِس إِْذ أَن وُد ب  َتج
  

وْ    ِة الجُّ  دِ والجوُد بالنفس أْقصى َغاي
  

  
 .١٧٦: سر الفصاحة )٦(
 .١٧٦: نفسه  )٧(
 .١/٣٣: األمالي : ينظر  )٨(
  )) .فما لي((بدل ) فما(، وفيه ٣٥: ديوانه  : البيت في  )٩(
 .٢/٢٥٨: األمالي  )١٠(
ضًال عن أنّه كثير النقل لم أجد كالم المرتضى في تراثه المطبوع ، وربما كان في تراثه المفقود ، ألّن ابن سنان قريب عهٍد بالمرتضى ، ف )١١(

 . عنه 
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ــاد ، فضــًال عــن الم ــو نــواس ، والعبــاس بــن األحنــف ، والصــاحب بــن عب ــة ، وأب ــه اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتب [  :تنبــي فــي قول
   ]الطويل

َن◌ِ للِّ وَ  رِّ ِم ُهنَ ٌع ال يَ ِضوْ ي مَ سِّ  ال
 ج

َرابُ  هِ ْيلَ ي إِِضفْ ال يُ ٌم وَ يْ دِ َن   )١(َش
 

 )٢())وقول عبيد اهللا بن عتبة أحسن من الجميع ، وبعده بيـت المتنبـي :(( قال الشريف الرضي موازناً بين األبيات
  .المتنبي ، غير أنّه كذلك فّضل بيت المتنبي على أبيات بقية الشعراءفّضل بيت عتبة على بيت قد المرتضى  جدفن )٢())

  .الشعراء
تسـمية تـوارد الشـعراء  حبـذي وغير بعيد من هذا األمر أعني باب السرقات ، والـذي ال يـراه المرتضـى كـذلك إذ ال

الشــعراء وال نــرى الشــريف المرتضــى يعامــل المتنبــي كبقيــة  –ذلــك فــي قابــل البحــث  يتضــحكمــا س  –علــى المعــاني بالســرقة 
  –أحيانـاً  –يتهمه بالسرقة أو ما شابه ، فعندما يجد للمتنبي معنًى قد طرقه قبله الشعراء يكتفي بالتنبيه عليه ، وذكـر أصـله 
ففـي هـذا  .)٣(وهذا عين ما يفعله من يراه النقاد أنّه كان شديد التعصـب للمتنبـي أعنـي أبـا العـالء المعـري فـي شـرحه لديوانـه

، فمـن أمثلـة  )٥())وكنت أظن المتنبي سبق فـي قولـه((، و )٤())في قوله  وأخذه: (( رتضى يردد عبارات مثل الشأن نرى الم
  ]الطويل: [ المتنبي سبق إلى قوله وكنت أظّن : (( أمثلة ذلك قول المرتضى 

  
ا َيِحيَ  اِنلُّ الَقَن ع َوتِيعَ بِ وَم الطِّ  ْق

 

َ فَ   ي وأْطعِ حْ أ ُه ِعْرِض ُه جِ ِرُم ِديُم  ْل
 

   ]الطويل[:يت هذا المعنى واللفظ بعينه لجهم بن ِشْبَل الكالبي من أهل اليمامة في قوله حتى رأ
ُه َع ى َقْوَم ْدِرجاَن وَ  نْ َثَن اِح ْد َحَن  َق

حٌ  رَّ ُدهُ فُمَج ا ِجْل ْرِب ، أمَّ و الَح  أُخ
 

يمُ ي الصَّاِمْت دَ وْ ى الَملَإِ    ْفَحَتيِن َكلِ
ليمُ مٌَّم َوأَ يْ لِكَ  ُه َفَس  )٦())ا ِعْرُض
 

وكان عندي أني متفـرد بهـذا المعنـى حتـى وجـدت : (( فيقول ) المرتضى(ومثل هذا األمر كثيرًا ما يفعله مع شعره 
  .، وأشباه ذلك  )٨(...))إلى أن رأيت  ...ي سابٌق إلى وصف نوكان عندي أ: (( أو يقول  )٧())...

شـيء بشـيء متسلسـًال إلـى تشـبيه سـتة أشـياء أما حين يقسم الشريف المرتضى التشبيه تقسيماً يبتدئ فيه بتشـبيه 
ــا نجــد شــعر المتنبــي حاضــراً فــي ذلــك التقســيم ، فيمثــل  ــل ، بقــول المتنبــي لبســتة ، فإن : تشــبيه شــيئين بشــيئين ، فيمــا مّث

  ]الكامل[
ْرْت َث ْعِرھا نْ ٍب ِمالَث َذوائَِنَش  َش

َر السَّ َتْقَبلَْت َقَم امَ واْس  اِء بَوْجِھھ
 

أَرَ فِ  ٍة ف اي لَْيلَ الِي أَْرَبَع  ْت لَي
َرْين فِ أََرْتنَِي الَقَم اْقي وَ ف  )٩(ٍت َمع

 

   ]الوافر: [أربعة بأربعة ، بقوله  تشبيهلويمثل 
اٍن وَط ب ْت ُخ راً وماَس َدْت َقَم  َب

 

زاالً   ْت غ راً ، وَرَن ْت َعْنَب  )١(وفاَح
 

                                                 
  .٢٩١/ ٢: البيت في العرف الطيب  )١(
 .٤٠٠/ ١: األمالي  )٢(
 .١٤٤-١٤٢: أبو العالء المعري ناقدًا : ينظر  )٣(
 .٤٠٠/ ١: األمالي  )٤(
 .٤١- ٤٠/ ٢: ، وينظر  ٤١/ ٢: نفسه  )٥(
  .٣٦٠/ ٢:  ، والبيت في العرف الطيب ٤١/ ٢ :األمالي  )٦(
 .١٠٨: هاب الش )٧(
  .١٣٩: طيف الخيال  )٨(
  .٢٤٩/ ١: ، والبيتان في العرف الطيب  ١٢٨/ ٢: األمالي  )٩(
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طبـوع ، وإنمـا وجـدت بعـض وفي نقول صاحب الكشكول عن المرتضى ، والذي لم أجده في تراث المرتضى الم
، ولعلــه فـي تراثــه المفقــود ، نــرى الشــريف المرتضــى يجعـل المتنبــي واســطة العقــد فــي التــراث  )٢(اإلشـارات إليــه فــي األمــالي

  .الشعري العربي 
خطـر ببـالي أْن أفـرد مـا قيـل فـيمن ضـاجع محبوبتـه ) :   ره( قال الشريف المرتضـى : (( قال صاحب الكشكول 

، فانــه معنـى مثمــر مقصــود ، ثـم أورد بعــد كــالم طويـل هــذه األبيــات فــي تلــك الحـال فــأتكلم علــى محاسـنه  وهـو مرتــد سـيفاً 
  ]الطويل[: الثالثة إلمرئ القيس 

ا َنتْ ِب◌ِ فَ  وَ وذُ ن َنحْ ُد ال ا َكأنَّ  اُش َعنَّ
افي َعتُ   اَنَھيْ بَ ي وَ نِيْ ور بِ ثُ أْ الَم نِ ج

رُّ ةُ ال زَّ َذْتھا ِھ َكتْ  وِعإِذا أََخ  أْمَس
 

ِرف لََن النِ يْ تِقَ   م َيْع َجعاا النَّلَ  اُس َمْض
ي عَ  لَّعاالسَّ يلََوُتْرِخ  ابِري المض

دَ  ِب ِمْق ابَِمْنَك ْوِل أَْرَوع ى الَھ  )٣(اٍم عل
 

: أورد ألبـي الطيـب قولـه  أجد ما بين امرئ القيس ، وبين أبي الطيب من ألمَّ بهـذا المعنـى ، ثـم مول: ثم قال ... 
  ]البسيط[

ْد َطَرْق ِدياًالَح اَةَتفَ ُت َوَق ّي ُمْرَت
هُ َناقِيْ َترَ  يْن◌َ اَت بَِفَب  ا ُنَدفُِّع

 

ِزلِ ِعْزَھ رَ ْيٍب غَ احِ بَِص   اٍة َوال َع
ُم بالشَّ يَس َيعل لِ وَ كْ َول  )٤(ى وال القَُب

 

مـا وجـدت ألحـد : ، وقـال ثم أورد بعد كالم طويل يستغرق بياض الصفحة أبياتاً ألخيه الرضي في هذا المضمون 
  .)٥(...))ن الشعراء بين المتنبي وبين أخيه الرضي شيئاً من هذا المعنى م

عالمة لمـا قبلـه ومـا بعـده مـن الشـعراء ، فعنـدما يريـد استقصـاء معنـى حظ أن الشريف المرتضى اتخذ المتنبي ُيالو 
رتضـى بـأّن المتنبـي علـٌم شـاخٌص من المعاني ، فإنّه يطلبه فيما قيل قبل المتنبي ، وما قيل بعده ، ومـا هـذا إال إقـرار مـن الم

ي إحــدى ـمــن أعــالم الشــعر العربــي يصــلح ألّن يـُتَّخــذ مقياســاً ، ولعــّل بســبب هــذا األمــر اتخــذه المرتضــى مــادة للموازنــة فــ
  .)٦(، فوازن بين فصاحته وفصاحة امرئ القيس)) الموضح(( جدلياته في كتابه 

المرتضى على المستوى اإلبداعي وعلـى المسـتوى النقـدي ،  مما سبق أّن للمتنبي أثراً كبيراً على الشريف يتضحو 
بعـض شـعره ، وعـارض بعـض قصـائده ، وعلـى  ضـّمنفعلى المستوى اإلبداعي نراه استلهم معاني المتنبي وبعض أساليبه ، و 

أما ما أشـيع أدب المتنبي ، بمكانة متميزة ، ليدل ذلك على تقديره وإعجابه  -عنده–المستوى النقدي رأينا مكانة المتنبي 
ثالثـة وعشـرون مصـنفاً للمرتضـى لـم  إلينـا قـد وصـل تقدم من الدالئل ، فضًال عـن أنّـه عن بغض المرتضى للمتنبي فيبطله ما

  .نجد فيها بغضاً أو نقداً أو حتى لوماً للمتنبي 
بــه  مــن المتنبــي ، هــو موقــف اإلعجــاب لرضــي والمرتضــى قــد كــان لهمــا موقــف واحــدوبهــذا نجــد أّن الشــريفين ا

  . واإلقرار له بالشاعرية والتقدم 
  

                                                                                                                                                         
  ))ماست(( بدل )) مالت: (( وفيه . ٢٧٩/ ١: ، والبيت في العرف الطيب  ١٢٩/ ٢: نفسه  )١(
 .٦٢/ ٢: األمالي : ينظر  )٢(
وفي البيت )) . يعرف((بدل )) يعلم((، و)) َنُذودُ ((بدل )) َنصُُّد : (( األول  ، وفيه في البيت ٢٤٢: ديوان امرئ القيس : األبيات في  )٣(

  )) .وتـُْرِخي َعَليَّ (( بدل )) وُتْدِني َعَلْيها: (( الثاني 
  )).عزل((بدل )) غزل: ((، وفيه في البيت األول  ١٠٣/ ٢: العرف الطيب : البيتان في  )٤(
 .٤٣١- ٤٣٠/ ٣: الكشكول  )٥(
 .٢٧٢: الموضح  :ينظر  )٦(
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  املبحث الثالث
  املوقف النقدي املنظوم

  
ال نعني بهذا العنوان باباً : ((صّدر الدكتور عبد الجبار المطلبي باب النقد المنظوم في كتابه الشعراء نقادًا بقوله   

   .)١()) ا لغرض تبسيط البحث وتوضيحه حسب مستقًال له معابيره الخاصة به في التقدير األدبي ، بل أثبتناه هن
تستحق الدراسـة والبحـث ، وال سـيما  أن النقد المنظوم ظاهرةكتور المطلبي فيما رآه ، إال تفق مع الد أوإذ  إنيو   

وقبـل الخـوض فـي .النقـد ، وجمعـا بينهمـا فـي النقـد المنظـوم  مارسـاعند الشريفين الرضـي والمرتضـى اللـذين قـاال الشـعر و 
  . ذه الظاهرة التي نالت شيئاً من اهتمامات الباحثين بعض الضوء على ه إلقاءنقد الشريفين المنظوم ال بد من 

هـل يمكنـه . أن يكـون ناقـداً  –كشـاعر   –قد يتساءل المرء إن كان يمكن للشـاعر : (( يقول الناقد رينيه ويلك   
هـل  و ... أن يكون ناقدًا جيدًا ؟ وهل ظهر فـي التـاريخ مثـل هـذا الناقـد ؟ وهـل وجـوده كشـاعر ناقـد لخيـر النقـد األدبـي ؟ 

مثل تلـك التسـاؤالت  عنولعّل من الصعوبة اإلجابة . )٢(... ))كان اتحاد الشاعر بالناقد أو الناقد بالشاعر اتحاداً ناجحاً 
مختلفتين فـي حـالين متبـاينين ، ولـيس بينهمـا ) اْن صح إنهما ملكتان ( الشاعر الناقد امرؤ يمارس ملكتين (( ألّن  ؛بدقة 

ن هـذا أبيـد . )٣())دبيـة وتجاربـه فـي العـيش والحيـاةغترفان،فيمـا تغترفـان،من ثقافـة الشـاعر األمن رباط إال كـون الملكتـين ت
منـذ أْن وجـد  –أول ممـارس للعمليـة النقديـة ((شكل أقدم إتحاد بين الشاعر والناقد،فالشـاعر هـوالذي الرباط الواحد هو 

شـــك فــي أنّـــه يبــذل جهــداً مهمـــاً فــي المســـتوى  فــال –مــن يُعنــى بهـــذه الصــياغات اللفظيــة المتميّـــزة التــي تســـمى الشــعر 
الشخصي المتعلق بشعره،حين يسعى إلى بلوغ حد من النضج الذي يضع عمله اإلبداعي فيـه ليقدمـه مطمئنـاً إلـى متلقيـه، 
ولكــن هــذه الممارســة الذاتيــة التقويميــة التــي تخــص الشــاعر وشــعره وحــدها ، ال يمكــن النظــر إليهــا بوصــفها ممارســة نقديــة 

القــول بضــمنّية النقــد لــدى كــل شــاعر  –طبعــاً  –المســألة تتعــدى (( ؛ ألّن  )٤())ة وكاملــة تصــدق عليهــا تســمية النقــدمباشــر 
آخــر هــو النقــد ، أو بلفــظ آخــر مــن  إلــى نمــط تعبيــريإلــى نقــد صــريح يســتدعي شــروطاً معينــة يجعــل الشــاعر يخــرج  )٥())

  .  )٦(الشعرية إلى النقدية
حاد الشاعر بالناقد ، فمنهم من يرى أّن الشعر ال ينقده إال الشـاعر أو أنّـه أقـدر عليـه ويفترق النقاد في مسألة ات  

إّن الحكـم علـى الشـعراء هـو مـن : (( بـن جونسـن الـذي يقـول  –علـى سـبيل المثـال ال الحصـر  –من سواه ، ومن هؤالء 
: (( ر يوسف حسن نوفل الذي يقول الدكتو  –أيضاً  –، ومنهم  )٧())اختصاص الشعراء ، وليس كل الشعراء بل أفضلهم 

                                                 
 .  ٢٠: الشعراء نقادًا   )١(
 .  ٣٣٩: مفاهيم نقدية ، رينيه ويلك  )٢(
 .  ١١: الشعراء نقادًا   )٣(
 .  ١٦: علي حداد. الخطاب اآلخر ، د  )٤(
 .  ٦٨: في علوم النقد األدبي ، توفيق الزيدي   )٥(
  .  ٦٨: نفسه : ينظر   )٦(
 .  ٥٨: فائدة الشعر وفائدة النثر ، إليوت    )٧(
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وليس هناك من هو أقدر من الشاعر في الحديث عن موقفه من الشـعر ، وموقـف الشـعر منـه ، سـواء أكـان هـذا الحـديث 
  . )١())في إحدى قصائده أم ضمن تقديم الشاعر ألعمال ، أم في حديثه عن سيرته الشعرية 

بحســب  – ؛ ألنّ د اذلــك للنقــ اع الشــعر ، فيمــا يُتــرك مــا عــداإبــدتتحــدّد مهمتــه فــي ومــنهم مــن يــرى أّن الشــاعر   
  .  )٢())ال يعود بالخير على النقد أو الشعر ... اتحاد الناقد والشاعر هو في األغلب اتحاد قلق ((   -رأيهم 

ويتعمق هذا االتحاد أكثر فأكثر ، وتقوى أواصره ، عندما يمارس الشاعر النقـد فـي شـعره عـن طريـق مـا اصـطلح   
أقـدم تحـالف بـين الشـعر والنقـد إن (( منـه آداب األمـم القديمـة ، إذ أن  الذي لـم تخـلُ )) النقد المنظوم (( ليه النقاد بـ ع

  . )٣())شئت ، تمثل في النقد المنظوم في فن الشعر لهوراس 
يغ الشــعر صــيغة مــن صــ هوإذا مــا حــاول بعــض النقــاد إيجــاد مبــررات منطقيــة لوجــود ظــاهرة النقــد المنظــوم باعتبــار   
وربمـا يكـون هـذا الـرأي واحـداً مـن : (( ، فإن هناك من ال يرتضي هـذه المبـررات ، يقـول الـدكتور علـي حـداد  )٤(التعليمي

مبررات لها أثرها في هـذه الظـاهرة النقديـة لعـل منهـا إتقـان الشـاعر للعمليـة الشـعرية وقدرتـه علـى تطويعهـا لرؤيتـه النقديـة ، 
امــاً لــه ، لشــعر تعليميــاً صــفة غيــر مناســبة تمولكــن عــد هــذا ا. الحفــاظ علــى ســيماء شــاعريته وكأنــه يســعى مــن خاللهــا إلــى 

يـدها فـي حـين أن مـا يقدمـه الشـاعر مـن نقـد منظـوم غالبـاً دفالشعر التعليمي يهتم بحقائق معينة ، يريد للمتلقي معرفتها وتر 
(( أْن نقحـم أي قصـيدة فضًال عن أننا ال يمكـن ،  )٥())مل الصدق أو سواه تحإلى رؤية ذاتية لصاحبه وحده ، ويما يشير 

بطبعـه مخلـوق  اإلنسـانألن  ؛الشـعر التعليمـي فـي مضـمار  )٦())ذات فكرية ذكية ، أو مبنية على تجربة ذات بُعـد فكـري 
نقـد مـن مارسـوا المومـع ذلـك فـإن بعـض .  )٧(األفكـار در سـأنّه أيضاً ليس مـن مهـام الشـعر أن يـأتي بالنظريـات ويمفكر إال 

  .  )٨( المنظوم أوشكوا أن يكونوا أصحاب نظرية كاملة في الشعر والشاعر
أما في تراثنا النقدي القديم فقد كان هذا الفـن النقـدي الشـعري حاضـراً ؛ وال يمكـن اختزالـه فيمـا قالتـه الشـعراء   

وأنــت إذا اســتمعت إلــى  : ((يقــول الــدكتور المطلبــي  –فــي األغلــب  –فــي أواخــر قصــائدهم  بأشــعارهممــن مــدح وافتخــار 
عجيبـاً لشـاعريته ، ولـو   وإطـراءً إعجابـاً ال حـّد لـه بمـا يـنظم  –أحيانـاً  –آراء الشاعر النقدية التي ينظمها في شعره وجدت 

والحقيقـــة أّن هـــذا الجانـــب المتضـــمن إعجـــاب الشـــاعر .  )٩())كتبهـــا نـــاثر لضـــحكت مـــن ســـذاجته وحبـــه لنفســـه وغـــروره 
لنقـد المنظـوم وإنمـا ينضـوي تحـت بـاب افتخـار الشـاعر بفنـه وأدبـه مثلمـا يفتخـر ببـاقي مزايـاه بشاعريته ال ينضـوي تحـت ا

  . وفضائله 

                                                 
 .  ٨: أصوات النص الشعري ، د يوسف حسن نوفل    )١(
 .  ٣١: ، وينظر الخطاب اآلخر  ٤٢٥: مفاهيم نقدية  )٢(
 .  ٣٤٤: نفسه   )٣(
  .  ٣٦: ، والخطاب اآلخر  ٣٤٥ – ٣٤٤: نفسه : ينظر   )٤(
 .  ٣٧ – ٣٦: الخطاب اآلخر   )٥(
 .  ٢١٥: كتاب المنـزالت ، طراد الكبيسي    )٦(
  .  ٢١٥: ينظر نفسه   )٧(
 .  ٢٢٥: الصومعة والشرفة الحمراء : ينظر   )٨(
 .  ١١: راء نقادًا الشع  )٩(
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وكــان هنــاك نقــٌد منظــوم لــم يقصــد منــه شــاعره المــدح واالفتخــار بقــدر مــا كــان يقصــد فيــه الــرأي النقــدي واللمحــة   
الشـعري فـي العصـر العباسـي حيـث أصـبح الشـعراء مـن مظـاهر نضـج النقـد  اً والذي كان مظهـر . النقدية التي يسوقها نظماً 

  . )١(أكثر دقة وأكثر تخصصاً في نقدهم لألسلوب والمعاني واللغة وغير ذلك
ولعل من الدالئل الواضحة على قصديّة النقـد المنظـوم مـن قبـل الشـاعر ليـؤدي مهمـة نقديـة هـو استشـهاد بعـض   

الشـهاب  ((فقد قال في معرض شـرحه لمنهجـه فـي كتابـه  ،المرتضى، ومن هؤالء ) المنثور ( النقاد به في نقدهم الصريح 
ال زمانــه وفضــله ال  إحســانهوال محابــاة لمتقــدم بالزمــان علــى متــأخر ، فمــا المتقــدم إال مــن قدمــه : (( قاصــداً الشــعراء ) )

  .  )٢())السبق لإلحسان ال لألزمان :وقد قلت في بعض ما نظمته . أصله 
 يالكثير مـن اآلراء واللمحـات النقديـة المنظومـة ، إال أنـ نجدلشريفين الرضي والمرتضى وإذا رجعنا إلى ديواني ا  

  . ختار منها ما برز أ –في هذا المقام  –
   . اإلنشاد –أوالً 

وغنائيـة ، وإلـى  إنشـاديةضـرورات  إلـىيرجع (( يرى بعض الباحثين أّن وحدة البيت واستقالله بذاته في القصيدة   
أهمّيــة قصــوى فــي امــتالك الســمع ، أي فــي  اإلنشــادلموهبــة (( ولــذلك أصــبح ،  )٣())ماع والتــأثير ضــرورات تتصــل بالســ

ال تقــل أهميتــه عــن ألفاظــه  ني فــي الشــعرـالفــعنصــر مــن عناصــر الجمــال (( ه تــنشــاد ذا، وأصــبح اإل )٤())الجــذب والتــأثير 
الشعر أو عدم تقبله أو أن يـراه المتلقـي حسـناً أو  هو الفيصل في تقبل – أحيانا –وقد يكون هذا العنصر .  )٥()) ومعانيه

حسن اإلنشاد قد يسمو بالشعر من أحط الدرجات إلى أرقاها ، كما أن سوء اإلنشـاد قـد يخفـض مـن قـدر (( رديئاً ؛ ألّن 
المفهـوم  وعلى هذا.  )٦())الشعر الجيد ، ويلقي على ألفاظه العذبة ومعانيه السامية ظالًال تخفي ما فيه من جمال وحسن 

  ]البسيط[ : ثالثة أبيات لمروان أبي حفصة كان ثالثها  إيرادهعلّل االستاذ علي الجندي قول المرتضى بعد 
ُق بِ هُ لَ اٌض ال ُيَغيُّ يْ َخالئِ  ُرھ

  

ماِن كَ    َھبُ مَ َصْرُف الزَّ ذَّ  )٧(ا ال َيْصَدأ ال
  

أبيـات مثل بـه غيـر هـذا البيـت األخيـر مـن الثالثـة ليس في شعر مروان بيت يُت: ووجدُت بعض من ينتقد الشعر يقول : (( 
، بـأّن مـروان كـان مـن شـعراء اإلنشـاد الـذين )٨())وال شك في قلة األمثال في شعر مروان ؛ ولكن لـيس إلـى هـذا الحـد.. .

! اتنـةلة وقواف خفيفة عذبة مرنّة فتبدو قصائدهم فخمة جليلة ، ذات ديباجة ملساء أِلقة بهيجة ، وذات معان قريبة سه((
وليس عليهم بعـد ذلـك ، أن تكـون مغسـولة مـن األفكـار البعيـدة الغـور ، والصـور الطريفـة التركيـب ، واألخيلـة الذاهبـة فـي 

  .  )٩())السماء ، والعواطف المتأججة 
  . وبعد هذا التقديم القصير لإلنشاد ندخل في ديواني الشريفين الرضي والمرتضى لنرى ما قاال فيه نظماً   

                                                 
 .  ٩: الشعراء ونقد الشعر : ينظر   )١(
 . َسَبَق الكراُم السَّاِلَفيَن إلى الُعال       والسَّْبُق لإلْحساِن ال لَألْزَمانِ ]  الكامل [ ، وهو بتمامه  ٣١٩/  ٣: والبيت في ديوانه ٤:الشهاب  )٢(
 .  ١٢: الشعرية العربية   )٣(
 .  ٧: نفسه   )٤(
 .  ١٦٤: موسيقى الشعر   )٥(
 .  ١٦٤: نفسه   )٦(
  . ٢١١:ديوانه : البيت في   )٧(
 .  ٥٧٤/  ١: األمالي   )٨(
 .  ١٦ – ١٥: الشعراء وإنشاد الشعر ، علي الجندي  )٩(
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: ريف الرضــي أّن اإلنشــاد والشــعر يكمــل أحــدهما اآلخــر فالشــعر الحســن يحتــاج إلــى إنشــاد حســن يــرى الشــ  
  ] سرح نالم[

ك وَ َفتُِتحْ  هِ ذِ َھ ـخْيي إلْي  ُر ال
  

ْعِر   ادِ اَن ُتحْ ا َكَم ِش َة اإلْنَش  )١(َف
  

األدبيــة ، لــذلك بيــد أّن فــّن اإلنشــاد لــيس بــاألمر الســهل الهــين ، وإنمــا يحتــاج ملكــات خاصــة أهمهــا الشــجاعة   
  ] الكامل : [ يطلب الرضي لقصيدته في أحد ممدوحيه ، منشداً ينشدها 

ِفي بإنْ لِ نْ ِم ي َمْوق اِديَكَھا ف  ش
  

اِميأَْعَت   دى أَّي َرَفاً َم هُ َش  )٢(دُّ
  ج

  ] الطويل : [ ألن اإلنشاد يحتاج إلى أشياء تقوم به لم يكن الرضي يمتلكها   
َدحْ  جاٌع إْن َم اني ُش  اوإَنَم ُتَجَن

  

 )٣(انُ َبَد جَ يْ ِشْيَم النَّ إْن ِس يَ انِ َسلِ   
  

يجب أن يبتعد عن اإلنشـاد ، وإن لـم يكـن راغبـاً بـذلك كمـا يفعـل  –في هذه الحال  –وعلى ذلك فإن الشاعر   
  ] الطويل : [ الرضي 

 ِر َرغبٍةَغيْ  ُت َعِن اإلنشاِد ِمْنبُعدْ 
  

اُت ُنعْ فْ لَ َتخْ ي اْسنِنَّ كِ لَ وَ    داُمن كَ م  )٤(ِش
  ج

تابعـاً ومكمـًال  –مع أهميته  –ل موزاينه عند المفاضلة مع الشعر ، ليبقى ثقغير أن اإلنشاد وما له من أهمية ال ت  
  ] الطويل : [ أو نداً له  للشعر ال صنواً 

القوِل ال بَنش ى بِ ُر الفت  ِدهِ يْ َوَفْخ
  

النُ    ًة َوفُ رَّ الٌن َم ْرِوي فُ  )٥(َوَي
  

  ] الكامل : [ ن الشعر إنما يحسن حينما ينشد من الشاعر نفسه أى ويرى الشريف المرتض  
ْن َدَك ِم َن َعْن  يدِ َيَيالَْيتھَن ُعِرْض

  

ْن إْنشاِديوَ    ِمْعَن ِم ْيَن ُس ِمْعَن َح  )٦(ُس
  

 : النقـــاد ، كالجـــاحظ الـــذي يقـــول هيؤكـــد –فـــي هـــذه الحـــال  –وإنشـــاد الشـــعر مـــن فـــم صـــاحبه ، واستحســـانه   
  . )٧())هو من فم صاحبه أحسن والشعر حسن ، و ((

  ] الكامل : [ ويسير المرتضى أبعد من ذلك ليعد عدم إنشاد الشاعر شعره بنفسه عيٌب من العيوب فيقول   
َتَمْع ْم ُيْس َر أْن لَ ِه َغْي َب فِي  ال َعي

  

ُه إنْ    ي َوَيُزّف ْن َمْنِطق  )٨(اِديَشِم
  

  ] الكامل : [ ويقول   
ُر َواِحَھيْ فِ  بَ ْيال عَ   َدةٍ ا َغي

ي ْاْس وَ بْ نَ تَ إنَّ ُدھااي ُينْ ُت ِس  ِش
  

َة    ْنقُص لَيلَ دُر َي مَّ َوالْب تَّ  ال
م ذلَِك القِْس ِديُر بِ ا الَج  )٩(َوأَن

  

الــذي يتطــوع (( نشــاد قصــائده بالعيــب ؛ ألّن إة الشــاعر غيــره بســتنابولعــل الشــريف المرتضــى محــق فــي وصــف ا  
كـــان فاهمـــاً لمعانيـــه كـــل الفهـــم ، حتـــى يســـتطيع أن يـــتقمص روح الشـــاعر إللقـــاء ، إال إذا  القـــاء شـــعر غيـــره ، ال يحســـن إب

  .)١٠())حاسيسه أويتشرب عواطفه و 

                                                 
  .  ٢٨٦/  ٢: ديوانه   )١(
 .  ٤٧٣/  ٢: ديوانه  )٢(
  .  ٤٧٣/  ٢: نفسه   )٣(
  . ٣٤٥/  ١: نفسه   )٤(
  .  ٤٧٣/  ٢: نفسه   )٥(
  .  ٢٦٣/  ١: ديوانه   )٦(
 .  ٨٠: فصول التماثيل في تباشير السرور ، ابن المعتز  )٧(
  .  ٢٨٨/  ١: ديوانه   )٨(
  .  ٢٣٧/  ٣: نفسه   )٩(
 .  ٣٤: الشعراء وإنشاد الشعر   )١٠(
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يبون مـن لـه القـدرة علـى ذلـك مـا هـو إال ضـرٌب مـن سـتنولعل تفضيل الشعراء إنشاد أشعارهم بأنفسهم أو إنهم ي  
، سواء أكان ذلك في األسواق العامـة كعكـاظ ، أو  نشد إنشادًا ويلقى إلقاءً التقديس للقديم ؛ ألّن األصل في الشعر أن يُ 

النقــاد القــدماء االهتمــام الــذي يســتحقه ، ولــذلك لــم كمعيــار نقــدي لــم يأخــذ مــن   اإلنشــادّن أعنــد الممــدوحين ، والغريــب 
  . يعّدوه معياراً من معايير الجودة في القصيدة العربية 

  .جودة الشعر :ثانيًا 
ن يكــون جــذوة وجدانيــة معبــرة بصــدق عــن كيــان الشــاعر كلــه مهمــا اختلفــت لجــودة الشــعر عالمــات ، منهــا ، أ  

  ] الطويل : [ ، يقول الشريف الرضي  الشاعرولذلك فهو يدل داللة واضحة على ذات )١(أغراضه وتعددت فنونه
ْعر آِملَاُروا عَ َغأ َن الش  نٍ ى َذْوٍد ِم

الَيَتھمْ  يَّ خَ  في ي الَح ْوهُ ف ً َصالِ أدَّ  ا
األذىواٍف إْن َتلَقَّ ي قدِ نْ عِ وَ ...   يَن ب

دَّ  ةٌ رَ ْبنَ ُد ُتَع وِد َنَباَھ  اِت األُس
  

رايحِ    اج الق ْن نت دي م اَدَم ِعن  َتَق
حِ  ا الطالي وه بالرزاي ْم َيْخلُط  َولَ

وْ  َزْعنَ َن ّر الَق واتِحِ بُم ْزَع الم  ل َن
ابِ َسَوَتنْ   )٢(حِ واِب◌ِ الِب النَّيَح الِكى أن

  

اً فــي مــواطن اســتدعت وعــذب ، اً ، وسلســ اً ونظــام رقــراق ، وأْن يكــون رقيقــومنهــا أن يكــون الشــعر ذا نســيج رقيــق 
  ] الوافر : [ في مواطن استدعت ذلك أيضاً يقول الرضي  اً لدصو  ذلك ، و قوياً 

ٍت لَّ َبْي ك ُك ا ذا أَُبثَّ ا أَن  وَھ
  

رَ ْيقِ رَ    ِج َرَق ْس امِ الاِق ِق النَّ  )٣(نَّظ
  

  ] الطويل [ ويقول المرتضى 
وَراً ِرقَّ اءُ َو الَمُھ  ًةالَسسَ ًة َوْط

  

ْلدِ اً إذَ رَ وْ طَ وَ     )٤(ا َما ِشْئَت كالَحَجِر الصَّ
ْلدِ   )٤(الصَّ

  ج

  ]  الكامل: [ ويقول 
الزَ  وَ ُھ ًةُذوبالِل عُ ك  ًة َوسالَس

  

وَ إَذوَ    َواهُ َفْھ َدْدَت قُ َدلُ  ا َش الَجْن
)٥( 

  

للفـظ علـى المعنـى ، وال المعنـى علـى ومنها أن تكون ألفاظ الشعر منسجمة انسجاماً تاماً مع معانيه ، فـال يزيـد ا
كحال الصيدلي البارع الذي يحسن تركيب الدواء بمقادير معينة ، وهـو يعلـم أّن   –حينئذ  –اللفظ ، فيكون حال الشاعر 

وكــذلك الحــال فــي التعامــل مــع ألفــاظ الشــعر .  )٦(الــدواء لــو نقــص منــه جــزء أو زيــد عليــه جــزء ألصــبح ضــاراً أو غيــر مفيــد
   ]السريع [ ، يقول الرضي  )٧( ))اإلبداع يكمن في التعادلية بين الطرفين فال زيادة وال نقصان (( ّن ومعانيه ؛ أل

َرى ا ال َن َباٍت َكالَقَن  ُمنَتِص
  

لُ الَمعْ ...  هِ ال يْفض ى لَْفِظ ى َعل  َن
  

ا   ْوِل َوال أَْفَن َن الَق اً ِم  َعّي
  

ى ى الَمْعَن ُظ َعل ْيَئاً َوال الَلْف  )٨(َش
  

لفظ يمكن أْن ُيختار ، وال كل معنى يمكن أن ينتجب في الشـعر ، وإنمـا ُيختـار مـن األلفـاظ أغربهـا ، ليس كل و 
  ] الكامل : [ ومن المعاني اللطاف األبكار ، يقول المرتضى 

                                                 
 .  ٢١٢)) : غزوان (( بناء القصيدة : ينظر   )١(
  .   ٣٢٧ – ٣٢٦/  ١: ديوانه   )٢(
  .  ٣٣٢/ ٢: نفسه   )٣(
  .  ٢٧٨/  ١: ديوانه   )٤(
  .  ٣٠/  ٣: نفسه   )٥(
  .  ٢١٤)) : غزوان((، وبناء القصيدة  ٦٤/  ١: ، وعبقرية الشريف الرضي  ١٥٣: نقد الشعر : ينظر   )٦(
  .  ٢٦٥) :األلفية الشريف الرضي في ذكراه(عبد اإلله الصائغ ، بحث في كتاب . الصورة الفنية في شعر الشريف الرضي ، د  )٧(
  .  ٤٧٦/  ٢: ديوانه   )٨(
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 ٤

ُب َب ْذھا َتَقلَّ ْف مْ لَ ظٍ ْفلَ  نَ يْ ُخ  َيُط
  

رُّ ُنْط   ى أَوْ ُق ال ِه َوَمعن دِ واة بِ  )١(َح
  ججج

  ] الكامل : [ ويقول 
ِدْيبَِغرِ  ْم ُت ٍظ لَ ٌنب لَْف  ْرهُ أَْلس

  

ْم ُيَف   ى لَ ِف َمْعن هُ  ضَّ َولَِطي  )٢(ِخَتاُم
  

مجــزوء : [ ومنهــا أن يســتلهم الشــاعر فــي شــعره مــذاهب الشــعراء المجــودين كجريــر والفــرزدق ، يقــول الرضــي 
  ] الكامل 
يوَ  ه فِ  ھافِ ْصرَ َكأَنَّ

  

رِ    َرْزَدق أْو َجِري اُر الَف  )٣(َج
  

رضي ـول الـــشــعرهم ، يقــشــعره لى شــعر الشــعراء األقــدمين المبــرزين أو فــي األقــل يســاوي ـأن يتفــوق شــعره عــأو   
  ] المنسرح [:

راً ِش زَّ ُزَھيِ  اا َذا أََني َوَھرِ عْ َب
  

ِرمُ    ُه َھ ِد أَّن ي الَمْج ْم أَْرَض ف  )٤(ل
  

  ] البسيط : [ ويقول   
ْنأََن ٌر َفَم ي فِ ا ُزَھي َك َذل  اي َزَمانِ

  

ِرمِ بِ   دا َھ ُه َي ْت َعْن ا افَتَرَق  )٥(َبْعِض م
  

  ] الكامل : [ ويقول   
ْواحَ َوَفَص ْتٌة لَ َن اُء لََھجَّ  ال الَحي

  

ا َق   الَم َم لِمُ أَْع ُد و ُمْس  )٦(الَ الَولي
  

  ] الكامل : [ ويقول المرتضى   
اِرَداً ِديِحَك ش ْن َم  واْسَمْع َكالَماً ِم

ْزنيَّ ... ه ُم اَش ناَفسْني بِ ْو ع  ُھمْ لَ
  

ه عَ ارَ َط   مْ ْت بِ با والشَّ ي الصَّ َ نَّ  لُ أ
ِه  ُدنِي َعلَْي ْرَولُ الأَْوال فَيْحِس  )٧(َج

  

  ] الوافر : [ أو أن تكون قوافي شعره تضاهي قوافي أبي نواس والبحتري ، يقول الرضي   
ة األْط اَءْت َغضَّ َربِ  افِ رَ َفج  اًْك

اادَ ا ُعَبأََب أَنَّ َك قَّ َفاَھ  َة َش
  

رَ    مُ ھَ دَ ْيجِ  َتخيَّ انِ  ا َنْظ  الُجَم
ا ا لَ َثْغَرھ نُ لحَ َوَقب ُن ب اني َس  )٨(ھ

  

  ]  الطويل : [ين ، يقول المرتضى مطربة مرقَّصة تضاهي ألحان المغنـأو أن يكون الشعر ذا موسيقى   
َغى لَُھوَ  مْ نَّ بِ ُيطِرْبَن َمْن أْص  هِ عِ َس

  

اُن َمعْ  رُ ْما الخَ ْت ذَ َبرَ ا أطْ َمكَ    دِ ألح  )٩(َب
  

رورته فـي اآلفـاق يتناقله في أفواه الرواة ، ودورانـه علـى ألسـنة النـاس ، وسـ –أيضاً  –ومن عالمات جودة الشعر   
  ] الطويل : [ قاطعاً الفيافي والفدافد ، وانتشاره وذيوعه مع تقادم األزمان ، يقول الرضي

ھَ إذَ  دَّ ِريْ ا َراوِ ا َھ  ض َحسْبتُهي الَق
  

وُم   دَوِة ا فِبَِھ َيقُ  )١٠(اَباطِ يَّ خَ الَحي َن
  ج

  ] البسيط : [ ويقول   

                                                 
  .  ٢٥٥/  ١: ديوانه   )١(
  .  ١٦٣/  ٣: نفسه   )٢(
  .  ٤٦٦/  ١: ديوانه   )٣(
  .  ٣٠٥/  ٢: نفسه   )٤(
  .  ٣٢٩/  ٢:  نفسه  )٥(
  . ويعني البحتري ومسلم بن الوليد .  ٢٩٢/  ٢: نفسه   )٦(
  . الحطيئة ، ويعني زهيرًا ، و  ٣٠/  ٣: ديوانه   )٧(
  . ، ويعني البحتري ، وأبي نواس  ٤٣٠/  ٢: ديوانه   )٨(
  .   ٢٨٨/  ١: ديوانه   )٩(
  .  ٢٢٥/  ١: ديوانه   )١٠(
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 ٥

هِ ائِ قَ ْولي وَ في َق اسُ َض النَّ وَّ خَ  مْ كَ   ل
  

َراٌق وَتجْ ال بَِغ ْمَكوَ    دُ ي إْغ  )١(ِوي
  ج

  ] الوافر : [ ويقول   
ماٌتُمَس اِنَمدي للزَّْنعِ وَ   وَّ

  

َن األْش   افِ عَ ِم ِرُق الَفَي  )٢(ياِر تْخت
  

  ] الطويل : [ ويقول المرتضى   
ى األْك ً َبِرغْ مَ اً َوقَ رْ ار َشوَ َيِسْرَن عل  ا

  

دِ ا ُكَنيْ َن فِ ْعطَ قْ يَ وَ    ًرّ وَفْدف لَّ َب
)٣( 

  

    ] الوافر : [ ويقول   
 ودٍ رُ اٍر َشيّ َس لَّ ُك كَ ونَ دُ َف
واةُ فَ  هِ ف بِْيطِ تُ  رُّ  ٍموْ لُّ َيُكال

  

دَّ دَ ى َملَعَ  دُ ْيزِ يَ     اارَ َشتِ انْ  رِ ھْ ى ال
 )٤(اراثتَ ْساً مُ يَئبِ خَ  هُ لَ ونَ رُ َي

  

هــذه بعــض العالمــات الظــاهرة والواضــحة فــي الشــعر الجيــد ، وهنــاك عالمــات أخــرى تظهــر وتتضــح عنــد النقــد   
  . دون المنظوم ) لمنثور ا( الدقيق والتحليل والشرح والتفسير وهو ما يقوم به النقد الصريح 

    تثقيف الشعر –ثالثًا 
التجربــة الفنيــة تكــاد تكــون (( دون أن تتــدخل إرادتــه الواعيــة ؛ ألّن  –أحيانــاً  – وانفعاالتــهيبــث الشــاعر مشــاعره   

أن الالشــعور يتعهــد ((،وهــذا يعنــي )٥())تجربــة شــبه ال شــعورية،يأتيها الفنــان وهــو فــي حالــة مــن االنــدماج العقلــي والوجــداني
: يترجمهـــا الرضـــي بقولـــه ،وهـــذه الحقيقـــة اإلبداعيـــة )٦())بصـــياغة أهـــم مـــا فـــي الشـــعر،إذا فهمنـــا الشـــعر بمعنـــاه الحقيقـــي

  ] البسيط[
نْ أُذَ  ً َبجَ اعَ وَ ي فَ اِرعَ ِل أْشْجأَ  مُّ ِم  ! ا

  

َذ    )٧(دُ ْياقِ نَ َر العَ ْمِت الخَ َنمُّ إْن جَ ُت
  

  ] الكامل : [ ويقول   
 يِراطِ وَ َخ وَ فْ َص ُتْيطَ عْ أي نِنَّ كِ لَ 

  

ا َصيْ قَ َسوَ     )٨(يودِ ُعرُ يَّ لَعَ  تْ بَّ ُت م
  ج

ى ، مـى شعراً ما هي إال خواطر تخطر في قلب الشـاعر يجـيش بهـا صـدره فتفـيض وتتراوهذه المشاعر التي تسم  
  ] الخفيف : [ يقول الشريف المرتضى 

 ىاَمرَ تَ ي فَ ِراطِ ُر َخْحى بَ َمطَ فَ 
  

 )٩(ولِ فُى مَ َنعْ مَ  ِرْيغَ  نْ ي ِملِ وْ َق هِ ْيفِ   
  

عيـوب الـنظم ، فيتولـد الشـعر متضـمناً  مـن مـا يخـل بـه مـن بتثقيـف وتنقـيح الشـعر -أحيانـاً  –وقد يقوم الخـاطر   
    ] الكامل : [ طبعاً ال بالتصنع والتنقيح ، يقول الرضي  اً ، ومنمق اً روائع الكلم ومتقن الصنعة والبناء ، ومثقف

ُدھا  يق نِ ِم الجَّ َن الَكلِ ا ِم ُتھ  َفُغرَّ
اِطِري ْن َخ ا ِم ٌة َرْقَرْقُتَھ َي ُنْطَف ِھ

  

ْنَعٍة َوُحجُ    ْن َص ا ِم انِ ُولَُھ  َوَمَع
آنِ  ْم َة الظَّ ُع ُغلَّ اُء َتْنَق  )١٠(َبْيَض

  ج

  ] الطويل : [ ويقول المرتضى   

                                                 
  .  ٣٣٤/  ١: نفسه   )١(
  .  ١٥/  ٢: نفسه   )٢(
  .  ٢٨٨/  ١: ديوانه   )٣(
  .  ٥٢/  ٢: نفسه   )٤(
  .  ٣٨: حمدي يوسف. التذوق الفني ، د  )٥(
 .  ١٠: تراب في حياة وشعر الشريف الرضي االغ  )٦(
  .   ٣٣٤/  ١: ديوانه   )٧(
  .  ٣٥٠/  ١: نفسه   )٨(
  .  ١٤٢/  ٣: ديوانه   )٩(
  .٤٤٠/  ٢: ديوانه  )١٠(
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 ٦

 ةٍ دَ يْ ِصقَ  لَُّك َموْ َيي النِّعَ  كَ وَندُ وَ 
  

 )١(رُ اطِ وَ ا الَخْتَھَثّقفَ  دْ ٍة َقَبذَّھَ مُ   
  

  ] الكامل : [ ويقول 
قٍ نَ وم اً َو مَّ ٍقُكطبع  لُّ ُمنمَّ

  

قِ  رَ ْياَك غَ َقلْ ٍف يَ عسُّتَ بِ     )٢(ُمَنمَّ
  

  . وكل ذلك دليل على قوة الشاعرية ، وسالمة الطبع   
ر لـه وتختابـه الخـاطر مـن الشـعر وتـتقن صنعته،وتصـقله، لتثقـف مـا أتـى – أحيانـاً  –إال أن اإلرادة الواعية تتدخل   
الكامـل [ل الرضـي اع النـاس شـيء آخـر ، يقـو على أسـموما يلقى  )٣(ما هو متصور في القلب من معنى شيء ؛ ألنَّ عناصره

 [  
ي ِراطِ َخ َكحُ يْ دِ ى َمَمدْ أَ  نْ أَ  دَ ْعبَ  وَ أَ 

  

 )٤(يانِ َعمَ  البِ ِط أوْ  ظٍ ْفلَ  الِ قَ ِصبِ   
  

(( ولـو لـم  )٥(وهذه المعاناة الفكرية هي التي تصقل ألفاظ القصـيدة حيـث يتحقـق المعنـى المطلـوب فتولـد رائعـة  
  . لم تكن رائعة  )٦())الصحاح التي ال يصلح بغيرها أداءم المعاني وتخير األلفاظ ئخاطره في تصيد كرا يكدّ 

تقــان صــنعة ، وجهــد إبــداعي كبيــر ، ليخــرج الشــعر ، محكــوٌم إوتثقيــف الشــعر يحتــاج مــن الشــاعر مهــارة فنيــة ، و   
  ]الكامل: [د عن الذم واالنتقاد ، ومفضل على سواه ، يقول الرضي يوبع

دِّ كَ  ةٍ وَكحُ مَ وَ   اھَ دَ رْ َس َمَكحْ أَ ِعرْ ال
  

ي الزَّ حِ َصافْ فَ  عٌ نَ َص    )٧(مِ َجعْ األ  انِ َمف
  جج

  ] الكامل : [ ويقول   
 عٌ نَ َص لٌ ائِا قَ َھيْ فِ  اتَ َب دْ َق
 ْمُكلَ  ونَ ُكيَ  نْ أّي بِلَعَ  ززِ ْعأَ 

  

افُ ھِ رْ يَ ا وَ َھمَ اذِ ھَ ي لَ ِمھْ يُ     ھ
 )٨(اَھفُ قِّ ثَ ا مُ َھفُ قَّ ثَ  سِ األمْ بِ

  

  ]الكامل : [ويقول المرتضى   
  

 اَھالمِ كَ  نَ يْ َب َكْيحِ  مٌ ْظنَ  يكَ ِسنْ يُ 
  

 )٩(دِ ْيرِ فَ  لِّ ُك مَ ْظنَ وَ  ورِ عُ َم الشُّْظنَ   
  

غالط والعيـوب ، يقـول بـاأل اً ومن مظاهر التثقيف والصنعة ، أن يكون الشـعر صـائباً وصـحيحاً ، وال يكـون سـقيم  
  ] الكامل : [ المرتضى 
 رٌ يِّخَ تَ مُ  عٌ اِصنَ  ُهْنمِ  رُ عْ الشِّوَ 

 هُ رُ ْثكُ وَ  ابِ وَ الصَّ ثَ ْيحِ  هُ لُيْ لِ قَ وَ ...
  

ْرُذْولُ ُف الاِسالكَ  هُ مْنناً وَ ُحْس    َم
ه وَ لِ ائِ قَ  نْ ِم ولٌس وخُ اِوَسي  )١٠(ُب

  

  ] مجزوء الرمل : [ ويقول   
 ةٍ اَزَفمَ  لِّ ُكا بِ َھلَ وَ 
 ـْعربَّ شِ لَوَ  حٌ ائِ حَ َصوَ 

  

 امُ َغنْ أَك ا َرَتَمٌك كَ َرَت  
 )١(قامُ السِّ هُ قُفارِ ٍر اليُ 

  

                                                 
  .  ١٥/  ٢: ديوانه   )١(
  .  ٣٥٥/  ٢:  نفسه  )٢(
 .  ٢٧٠/  ٢) : الحدود والحقائق ( المرتضى تصور المعنى في القلب ، ينظر رسائل الشريف : يعّرف المرتضى الخاطر بأنه   )٣(
  .  ٤٤٦/  ٢: ديوانه   )٤(
 .  ٢١٥)) : غزوان (( بناء القصيدة : ينظر   )٥(
 .  ٧١/  ١: عبقرية الشريف الرضي   )٦(
  .  ٢٥١/  ٢: ديوانه   )٧(
  . جمع لهذم ، وهو الحاد القاطع : ، اللهاذم  ١٥/  ٢: نفسه   )٨(
  .  ٢٨٣/  ١: ديوانه   )٩(
  .  ٣٤/  ٣:  نفسه  )١٠(
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ألفــاظ الشـــعراء  أخــذأن الشــعر مصـــان مــن عيــوب الــنظم كــاللين ، و  –أيضــاً  –مظــاهر التثقيــف والصــنعة  ومــن  
  ] السريع [ يقول المرتضى : ومعانيها 
ا نَّ ى أَلَعَ  ِنيْ اللِّ ِنَع تْ نَ يْ ِص ھ

  

قُ رَ ا اإلْشَھاٍن بِ َغ   وَن  )٢(اُق والرَّ
  

  ] المتقارب : [ ويقول   
ْف ْملَ هِ تِ عَ نْ َصاً بِ يَّنِ غَ   َيُط

  

 )٣(النِ ى فَُنعْ مَ الٍن وَ ِظ فُْفلَ بِ   
  

   كسب بالشعرالت: رابعا 
كانـــت العـــرب ال ((إن التكســـب بالشـــعر وطلـــب االســـترفاد بـــه مـــن الظـــواهر الدخيلـــة علـــى الشـــعر العربـــي ، إذ   

ر إعظامــاً داء حقهــا إال بالشــكأتتكســب بالشــعر ، وإنمــا يصــنع أحــدهم مــا يصــنعه فكاهــة أو مكافــأة عــن يــد ال يســتطيع 
سـبون ولكـن بعـد حـين أخـذ الشـعراء يتك.  إبداعـهفقد كان الشاعر القديم ال يتقاضـى ثمنـاً لقصـائده وأجـرًا علـى . )٤())لها

حتـى بانـت ظـاهرة االنتجـاع .  )٥(بـل هـو األعشـى: ن أول من افتتح هذا األمر النابغة الـذبياني ، وقيـل إ: بشعرهم ، وقيل 
ــين ال ــة شــبه عامــة ب ، ومــن هــؤالء الرضــي والمرتضــى فــي نتاجهمــا شــعراء ، ولــم يتحــرر منهــا إال القليــل مــنهم بالشــعر حال

  . )٦()الشعري (  اإلبداعي
نقدية تلقي الضوء على هذه الظـاهرة الخطيـرة فـي تـاريخ الشـعر العربـي ، التـي  وقد ضمن الشريفان شعرهما آراءً   

 –عنـدهما  –زاق ، وهـذا مـا يرفضـه الشـريفان ؛ ألن اإلبـداع ، وبابـاً مـن أبـواب االرتـفـة مـن الحـرف ر حتجعل مـن اإلبـداع 
  ] المتقارب : [ يقول الشريف الرضي في شعره . من مصادر الرزق  اً ليس حرفة أو مصدر 

ْن لِ زِّ أُنَ  ه َع  لِ اَجالرَّ  اءِ َقُھ
ي َو إنْ وَ .. . نْ ْنكُ  إن ِه لِھْ أَ  ُت ِم

  

 رائَِة الزَّ َفحْ ُه تُ لُعَ جْ أَوَ    
 )٧(اعرِ ُة الشََّفرْ ي حِ نِرُ كِ نْ تُ لَ 

  

  ] الكامل : [ ويقول الشريف المرتضى   
ٍد اء لُمجَت ذا الثن ا ھ ي وم  أُثن

  

لِ    ال الُمبِط ن مق ُد ع ذاك أُْبِع  )٨(َفلَ
  

أقواًال ، يذمان ويحذران فيها من ظاهرة تكسب الشاعر بالشـعر ،  –في بعض األحيان  –ولذلك فإنهما يرددان   
جـل الطمـع ، يقـول داء بـه ، أو أن يُقـال ألجتسـلة للغنـى أو نيـل دنـي المكاسـب ، أو االومن ذلك ال يجب أن يتخذ وسـي

  ] الطويل [ :الرضي 
ُ ي ال ائِ َنا ثَ ذَ َھفَ   ىَنالغِ  هِ بِ دُ ْيرِ أ

  

ُد لَِبأَ    حَ دْ الَم لَ َعأْن أجْ  يْ ى المج
يبِ َسكْ مَ 

)٩( 
  

  ] الطويل : [  ويقول  
 هِ ِريْ مِ َضلِ  ٌهَبنْ ي مُ ِضيْ رِ قَ  نْ ي ِملِوَ 

  

ى دَ نِنَّ كِ لَ وَ     )١(بِ اِسكَ ي المَ نِي آب
  ج

                                                                                                                                                       
  .  ١٩٣/  ٣: نفسه   )١(
  .  ٣٠٢/  ٢: نفسه   )٢(
  .  ٣٤١/  ٣: نفسه  )٣(
 .  ٨٠/  ١: العمدة   )٤(
 .  ٨١ – ٨٠/  ١: ينظر نفسه  )٥(
 ٢٠١: /ريف الرضي،وعبقرية الش٥ – ٤/  ١: )الشبيبي / المقدمة (يف المرتضى ، وديوان الشر  ٥٨) : المقدمة(حقائق التأويل :ينظر  )٦(

 . 
  .  ٤٦٧/  ١: ديوانه   )٧(
  .  ٩١/  ٣: ديوانه   )٨(
  .  ٢٧١/  ١: ديوانه   )٩(
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  ] الكامل[ :ويقول   
ذي قَ  ًةغُ  حَ ائِ دَ الَم دَ َصإنَّ ال  ل

  

رَ أَ   اءَ ى ْح َد الِھَج أَْن َيِج يال بِ  )٢(غل
  

  ] الكامل : [ الشريف المرتضى  ويقول  
 ٌةمَّوٌق جَ قُْت حُ يا قُِضر َمعْ الشَّوَ 
رُ الخْ وَ   بٍ َكنْ مَ  نْ ى َعوَ زَ ا اْنذَ إِ  هِ ْيفِ  ي

  

َمْيَدعِ  اءِ َيرِ بْ ي الكِ امِ َسلِ  هِ ْيفِ     َس
ى يُ مَ  هِ ْيرُّ فِ والشَّ لْ◌ْ ت  )٣(عِ َمطْ ي مَ فِ َق

  

  ] الكامل : [  ويقول  
ُهفِ  اعُ َدرُّ االْنتَِجال َدرَّ   إنَّ

  

ٌس لِ دَ    لِ الُمْعَتفِ بِ وْ َثَن  )٤(ي والُمْفَض
  

اهر المذمومة والتي ال تليق بالشاعر عند الشـريفين ، أن التكسب بالشعر ، وطلب الجزاء عليه من المظ يتضحو   
ل اإلبـداع بتلقيـه بـوالثناء عما يقول ، يقا غاءمن نوع آخر هو حسن اإلص اءً بيد أنهما ال يريان باساً من أن ينال الشاعر جز 

  ] الطويل : [ وتذوقه ، يقول الرضي 
 ايوتَِھبُ  اءَ رَ ا وَ َھيْ وافِ يُء قَ ُتِض
اٍن َعمَ  نْ ى َعَمَك َيعْ رَ ْيَوغَ ... 
 يئةٍ ُمِض

دُ  لُّ ا ُكَموَ  ِه وِحمم ذُّ بَِمْدِح  يلَ
  

اً كَ اِطرَ     عُ ائِ َبالقَ  ولَ ُصو النُّ لُتْ ا يَ َمق
 عُ واِموُق اللَّ رُ َظ الُبْحض اللَّ بَ ْقا تَ َمكَ 

ـاِب جَ َقالرَّ  اقِ وَ ْطُض أَ ْعأاَل بَ   )٥(عُ وامِ ـ
  

  
تقــبض اللحـــظ  روق اللوامـــعبــالممـــدوح ، إذ هــي مثـــل ال غيــر ،ن قصــائده ال يلحـــظ معانيهــا المضـــيئة أ: ويعنــي   

صغاء وتذوق مـن الممـدوح ينتظـره الشـاعر ، ويعـده جـزاًء إبذلك حسن كفى و .  )٦(الرغم من سرعتها الشديدةعلى وتقيده 
 .  

  ] الكامل : [ المرتضى  ويقول  
 ٌةَنيْ مَ  ُهنْ ِشتَ  مْ اً لَيحَ دِ َم عْ مَ اْسفَ 

ِدي عَ ...   ينِنَّ ك إِأَيُن رَ ْسحُ  هِ ْيلَ ِرْف
  

 الدِ لَّ بُِكه بِ ْيافِ وَ ي قَ رِ ْستَ   
ه ِمرَ   )٧(ادِ ر األرَفائِ َس نْ اٍض ب

  

ضـيع امما سبق أّن الشريفين الرضي والمرتضى قد ضـمنا شـعرهما كثيـرًا مـن اآلراء والـرؤى النقديـة فـي مو ويتضح   
ضـعاف مـا ذكرنـاه مـن اآلراء النقديـة أللشـريفين لـى أن إ اإلشـارةمختلفة ، بعد أن اتحد فيهما الشاعر والناقد ، وال بد مـن 

  – تالـة حالـة ، فاكتفيـضـيق المقـام باستقصـائها وتبيانهـا حالمنظومة التي تشير الى رأي نقدي أو حالـة نقديـة خاصـة قـد ي
  . بما برز منها  –الى ذلك  تشر أا مك
  

                                                                                                                                                       
  .  ١٤٩/  ١: ه نفس  )١(
  .  ٢٠٢/  ٢: نفسه  )٢(
  .  ٢١٩/  ٢: ديوانه   )٣(
  .  ٩١/  ٣: نفسه   )٤(
  .  ٦٦٠/  ١:  ديوانه  )٥(
 .  ٢٨٩ – ٢٨٨: دينالشعرية والثقافة ، حسن البنا عز ال: ينظر   )٦(
  .   ٢٨٨ – ٢٨٧/  ١: ديوانه   )٧(



  
  

  الفصل الرابع
  واالختيارات األدبية القضايا النقدية

  
 ـلنقالثنائيات ا:  ألولاث ــملبحا

ّ
  ةدي

  ة ـــالسرقات األدبي: املبحث الثاني 
  االختيارات األدبية: املبحث الثالث 
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  ملبحث األولا
  لنقدية الثنائيات ا

  
لنقديـة، فقلمـا نجـد كتابـاً نقـدياً مـن  اهتمامـه بالثنائيـات القـديم هـو العربـي النقـدي الخطاب العل من أبرز ما يميز   

عة ، والقــديم نــى ، والطبــع والصــنتلــك الثنائيــات ، كثنائيــة اللفــظ و المع إلحــدىكتــب التــراث لــم يكــن فــي صــفحاته حــظ 
تنـاول  وسنقتصـر فـي بحثنـا هـذه علـى . والمحدث ، والوضوح والغموض ، واالبتداع والسرقة ، والفصاحة والبالغة وغيرها

؛ ألن الخطــاب النقــدي  )القــديم و المحــدث ( و) صــنعةالطبــع وال(و ) والمعنــى اللفــظ ( الثنائيــات هــي  هــذه ثــالث مــن
  .العربي القديم اهتم بها أكثر من سواها من الثنائيات 

  . للفظ واملعىنا:  أوال
عنصـرين همـا اللفـظ والمعنـى ،  الشـعر كونـه مؤلفـاً مـن  إلـىهنـاك مـن سـبق الجـاحظ فـي النظـر  أنَّ على الرغم من   
ــاد والبالغيــين  فإنــه. )١( كاألصــمعي ــالغ فــي التنويــه علــى هــذه القضــية ، ليتــرك بعــده البــاب مفتوحــاً لبــاقي النّق هــو الــذي ب

ن نـذكر أويمكـن هم قضايا النقد العربي القديم ، والمهيمنـة علـى خطابـه ، أليخوضوا فيها ، ويكثروا الجدل ، ولتصبح من 
قاويـل النقـاد والبالغيـين الكثيـرة فـي هـذا الموضـوع سـتغنى بهـا عـن السـرد التـاريخي ، وأجاحظ في هـذه القضـّية ليُ لل أقواالً 

  .  )٢( التي استقصاها عدد من الباحثين
ـــــال   ـــــاأحســـــن : (( الجـــــاحظ  ق ـــــا كـــــان قليُل ـــــاه فـــــي ظـــــاهر لفِظـــــه يـُغْ لكـــــالم م ـــــره ، ومعن ـــــك عـــــن كثي .  )٣())هني
 وقــــال.  )٤())ع الغيــــث فــــي التربــــة الكريمــــة يصــــنع فــــي القلــــوب صــــن... بليغــــاً  اً واللفــــظُ ذا كــــان المعنــــى شــــريفإ:((ويقــــول
. )٥())لشـــــريف ا للفـــــظُ الشـــــريف افـــــأن حـــــّق المعنـــــى  ه لفظـــــاً كريمـــــاً ؛لـــــ سُ اَغ معنـــــى كريمـــــاً فليلـــــتمِ رَ أَ  نْ َمـــــ: (( أيضـــــا 

والمعــــــــاني : ((  قــــــــالو . )٦()) ... لفــــــــاظ  مشــــــــاكٌل لســــــــخيف المعــــــــانياأل ي أزعــــــــُم أّن ســــــــخيفَ نَّــــــــأَ  الَّ إ: (( ويقــــــــول 
قامـــــة الـــــوزن إالشـــــأن فـــــي  وإنمـــــافـــــي الطريـــــق يعرفهـــــا العجمـــــيُّ والعربـــــيُّ ، والبـــــدويُّ والٌقـــــرويُّ، والمـــــدنيُّ ،  مطروحـــــةٌ 

ـــــالمخـــــرج ، وكَ وتخيُّـــــر اللفـــــظ ، وســـــهولة  ـــــي ِص ـــــرة المـــــاء ، وف ـــــبك ، حَّة الطْ ث ـــــوَدة ألّس ـــــع و َج الشـــــعر صـــــناعٌة  فإنمـــــاب
فكثيرهــــا لكثيرهــــا  قــــدار المعــــاني،أعلــــى  األَلفــــاظ وإنمــــا: (( قــــالو  .)٧()) لتصــــويرمــــن اٌس وضــــرٌب مــــن النســــج ، وجــــن

وقليلهــــا لقليلهــــا، وشــــريفها لشــــريفها، وســــخيفها لســــخيفها ، والمعــــاني المفــــردة البائنــــة بصــــورها وجهاتهــــا ، تحتــــاج مــــن 
   .)٨( ))المشتركة ، والجهات الملتبسة  المعاني إليهما تحتاج  قلَّ أ إلى األلفاظ

                                                 
 . ٥٢ - ٤٩: األصمعي ناقدًا ، أياد عبد المجيد إبراهيم : ينظر  )١(
:  ١٩٨١سنة  ٩العدد ، بحث في مجلة األقالم ، عبد الكريم مجاهد ، المعنى عند النّقاد والبالغييناللفظ و : ينظر على سبيل المثال  )٢(

 ٢٠٠١سنة  ١العدد ، بحث في مجلة القادسية للعلوم التربوية ، نجم عبد علي رئيس ، واللفظ والمعنى في النقد العربي القديم ،  ٣٢-٢٣
 . ٩٣ – ٨٨: م 

 .   ٨٣/ ١: البيان والتبيين  )٣(
 ١/٨٣: نفسه  )٤(
 . ١/١٣٦: نفسه  )٥(
  ١/١٤٥: نفسه  )٦(
 . ١٣٢ – ١٣١/ ٣: حيوان لا )٧(
 ٦/٨: نفسه  )٨(
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بقســط وافــر فــي تثبيــت ((  ويظهــر مــن هــذه اآلراء المختــارة للجــاحظ فــي قضــّية اللفــظ والمعنــى ، أنــه قــد أســهم   
لنقاد العـرب اأن وعي (( بيد .  )٢(لفصل بينهما بطريقة سيقتفيها النّقاد والبالغيون بعدهُ اقرار إ، و )١())ثنائّية اللفظ والمعنى 

فرزتهـا محـاوالت استقصـائهم الموضـوع ، تتجـاوز مجـرد االنتصـار لهـذا أوجوه التناول ، و  القدماء  بمشكلة اللفظ والمعنى
وهذا ما كان يفعله الشريفان الرضـي والمرتضـى بكـل . )٣())محاولة حصر منطقة التالحم  بين العنصرين  إلىذاك  أوالشق 
  .وضوح

لشـريفين اتُعطـي انطباعـاً أوليـاً بـأن الرضي والمرتضى آراء واضـحة و صـريحة فـي قضـّية اللفـظ والمعنـى  ينللشريف  
، ألنهـا تعمـل فـي  المعـانيُم دَ أللفـاظ َخـاوأنـا أقـول أبـداً أنَّ : (( من أنصار المعنى ضد اللفظ حيث يقول الشـريف الرضـي 

ألصـــل ، واللفـــظ تـــابع او ـالمعنـــى هـــ و مـــن قـــول الرضـــي هـــذا ، أنـــه يعـــدويبـــد. )٤())تحســـين معارضـــها ، وتنميـــق مطالعهـــا 
الجيـدة للداللـة علـى معنـى مـن  األلفـاظسـتعمال األن هناك عدة طرق فـي عـرض المعنـى الواحـد ، و  ؛ سِّن لمعرضهِ لُه،ومح

و ـاللفـظ مـن جهـة وظيفتـه ، فـاللفظ هـ إلـىنظـر  وربما قد يكـون الشـريف الرضـي ، المعاني يجعله في معرض ومطلع حسن
للمعنـى فـي ) خـادم  (عنـى ، وبـذلك يكـون اللفـظ واسـطة الذي يدل على المعنى ، ولو لم يكن هناك لفظ لم يكن هنـاك م

  . )٥())ة اللفظ طال يدخل حيز الوجود الفعلي أال بواس((  –كما هو واضح   –ألن المعنى  ؛الظهور والعرض 
حينمـا قـال فـي  – ءانحعلى نحو من األ – يرضهر الجرجاني  قد تأثر بالشريف التبعد أن يكون عبد القاسْ وال يُ   

ر الجرجـاني تلميـذاً فهـل كـان عبـد القـاه. )٦(...))فـي حكمهـا رفةُ صَّـالمُ و لمعـاني األلفاظ َخَدُم ا(( ظ و المعاني لفاألاشأن 
هـذا القـول مبـالٌغ فيـه كمـا  ، أم أنّ )٧(كتور زكـي مبـارك د ذلـك الـ رأىللرضي في هذه المسـألة وفـي غيرهـا مـن المسـائل كمـا 

دون  األمـورالفكريـة فـي بعـض  يف الرضي من مصادر عبد القـاهر الجرجـانيوربما كان الشر . )٨(رآه الدكتور أحمد مطلوب
. )٩(القـاهر الجرجـاني لـم يجعلـوه مـن جملتهـا وا مصـادر فكـر عبـدصـتقسبعض البـاحثين عنـدما ا نَّ أغيرها ، على الرغم من 

بــد القــاهر الجرجــاني فــي لــنظم القرآنــي ومعــاني النحــو اللــذين كانــا مــن أعمــدة نظريــة عا إلــىلقيمــة الرضــي ابيــد أن لفتــات 
  .عجاز تنبئ بأنه قد تأثر بهِ إلا

ل علـى وَّ َعـولـيس المُ : ((، فيقـول  المعنـى علـى اللفـظلشريف المرتضى مع الشـريف الرضـي فـي تفضـيل اويتناغم   
يعـده لمرتضـى يفضـل المعنـى علـى اللفـظ ، و ا، وهو قـول صـريح يـدل علـى أنَّ .)١٠())على المعاني الُمَعوَّل  وإنما  األلفاظ

ولكــن فــي مقابــل ذلــك تطالعنــا آراء . )١١(هــو المعــول عليــه فــي فــن الشــعر ، والســيما عنــد عقــد الموازنــة بــين شــعر وآخــر
مـن حـظ المعنـى  أقـوىوحـظ اللفـظ فـي الشـعر : (( لى المعنى ، كقولـه ـلى تفضيل اللفظ عـتدل داللة واضحة ع للمرتضى

                                                 
 . ٢٧٣: التفكير البالغي   )١(
  ٢٧٣:  نفسه: ينظر  )٢(
 .٢٦٥:  ياللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبالغي ، د األخضر جمع )٣(
 .٣٣٠: تلخيص البيان  )٤(
 .١٠١: دبية مفهوم األ )٥(
 . ٨: عبد القادر الجرجاني : أسرار البالغة  )٦(
 .٢٧١-١/٢٧٠: عبقرية الشر يف الرضي : ينظر )٧(
 .١٦٣: الشريف الرضي ناقدًا : ينظر )٨(
 .١٠٢-٩٥: ه محمد عبد المنعم الخفاجي وزميال. األسلوبية والبيان العربي ، د: ينظر )٩(
 . ١٤٨: طيف الخيال  )١٠(
 .١٤٩-١٤٨: فسه ن: ينظر  )١١(
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ظُّ فحــ: ((وقولــه. )٢())يناالمعــ قــوى مــن حــظَّ أ -منظومــاً ومنثــوراً  –فصــيح نَّ حــظَّ األلفــاظ فــي الكــالم الإ: ((، وقولــه)١())
، فهــل كــان الشــريف المرتضــى متناقضــاً مــع نفســه ، أو أّن موقفــه مــن قضــية )٣())العبــارة فــي الشــعر أقــوى مــن حــظ المعنــى

ألن  فـي هـذه القضـية ؛ ولم يكن مضـطرباً  اللفظ والمعنى يشوبه بعض االضطراب ، والحقيقة أّن المرتضى لم يناقض نفسه
تعامله مع اللفظ والمعنى يتصف بالمرونـة فهـو يفضـل اللفـظ علـى المعنـى أو المعنـى علـى اللفـظ بحسـب الحالـة المتناولـة 

المعبـر  -في رأيـه -بصياغة المتداول المعروف ، فال يضير اً كان الحديث عن المعنى متعلق  فإذاومدار البحث والتحليل ، 
، ذلـك أن تفـرد ))لشـعر أقـوى مـن حـظ المعنـى حـظ العبـارة فـي ا(( أنَّ  إذدام يحسـن العبـارة عنـه،  ترداد هذا المـألوف مـا

ـــره فـــي المعـــاني ، ومـــع هـــذا االشـــتراك   الصـــياغة وحســـنها يشـــفعان للشـــاعر اشـــتراكه مـــع فـــي  اإلحســـانإنمـــا يقـــع (( غي
ــُحســِنِ◌ِ النســج .  )٥()) )٤(]كــذا [ ة بــ، وفــي القلــوب متقل ْبك ، وأن تكــون العبــارة عــن ذلــك المعنــى ناصــعة، وســالمة السَّ

محتـوى فـي  ستحالتهوا -قبل الصياغة -صليحيث يقابل بين الشيء في وضعه األ ويؤكد المرتضى هذا من منظور مغاير ،
علــى الشــيء المصــور بتقديمــه فــي صــورة تخــالف أصــله ال يحــط مــن قيمــة الصــورة  الطــارئالتغييــر  نَّ أصــياغة فنيــة ، فيــرى 

قـوى أ -منظومـا ومنثـورا –فـي الكـالم الفصـيح  حـظ األلفـاظ نَّ أعلـى (( دته التي  تنص ـقاع إلىخلص ليلشيء ، الراسمة ل
صـل فـي التقـديم اعتبـار المعـاني األ إلىه يضطر  بمعنى ضمن المشترك ولكن البحث عن تميز الشاعر)). من حظ المعاني 

  ]الطويل : [ ، ففي موازنته بين قول الفرزدق 
َ إِ  أ ا ن ي َحيَّ ذا م ُت َوْت َعّن ْت نْ إي  َدَن

ى  َي َيْقَظ َي َوْھ ُع َعْيِ◌ن َوَتْمَن
ا  َحاللََھ

  

ْيِض االَّ    ْن َب ُد ِم  اُمَھاَل وِق كَ ُنَفأَْبَع
ا اِم َحراُمَھ َد الَمَن ي ِعْن َذلُ لِ  )٦(َوَ◌ُيْب

  

  ]الطويل : [  )المرتضى(له وبين قو   
بَّ بِ اِذٍل لَِفُح ْن ب ُهِه ِم  ي َحاللَ

ْن ُمْلتَ  ُهَوَم َذاِق َرَبْحَت ْذَب الَم ًى َع  َق
  

ذَف وَ    ي حَّ ااٍد بِ ْذِل ِمنِّ هُ َك الَب  راَم
هُ أ تُ ْحبِ ى رَ تَّي حَ َض لِرْ َي ْملَفَ   )٧(ثاَم

  

تــى بلفــظ التحــريم والتحليــل ولــيس أكــان قــد   ه َشــَبٌه ، وإنْ المعنى الــذي اختصصــُت بــفلــيس لــه بــ: (( يعلــق المرتضــى بقولــه 
تمتــع الــذي نلتــُه لا نَّ أ أردتنــي أل ؛وكــٌل منــا قصــد مقصــداً صــحيحاً  ...المعــول علــى المعــاني  نمــاإ،و األلفاظالمعــول علــى 

حـالًال ، وتبـذل لـه  –شـبهه أمن كـالم ومـا  –في اليقظة نّه تمُتٌع أراد به أَ  والفرزدقُ .حالًال ، ولو كان في اليقظة لكان حراماً 
فبـان هـذا الشـرح . ن ما يكون في النـوم ال يكـون حرامـاً إف. في اليقظة نه حرام لو كان أنما يريد إو . عند المنام ما هو حرام

 الـىفـأدى اعتبـار االخـتالف فـي المعـاني  والتـدليل علـى الخصوصـية . )٨(. ))خالف المعنى الـذي َقَصـْدتُُه لمعنـى الفـرزدق
ون المعنـى مستخلصـاً مـن كـ  في الجودة، لكن ما يقلل من حدة التعارض بـين هـذا الـرأي ومـا سـبقه مـن آراء األصلاعتماد 

                                                 
 .١٠٩: الشهاب  )١(
 .٣٩: طيف الخيال )٢(

 .  ١٦٨: نفسه  ) ٣(
 .متقبلة: لعلها  )٤(
 .٢١: لخيال اطيف  )٥(
ِشفاَءها (( وفي البيت الثاني  )) َحَييُت (( بدل )) َحَننُت (( و )) ما (( بدل )) هي: (( ، وفيه في البيت األول  ٦٠٤:البيتان في ديوانه  )٦(

 )).َحالَلها (( بدل )) 
  )رَِبْحَتهُ ( بدل ) وَتْحَتُه ( ، وفيه في البيت الثاني  ٣/٢٢٢: البيتان في ديوانه  )٧(
 .١٤٩-١٤٨: طيف الخيال  )٨(
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ن أ إذاللفـظ عـن كـل مزيّـة  إزاحـةعنـي لفاظ بعينهـا ، كـالتحريم والتحليـل فـال يإيراد أتكون المسألة في  أنما نفيه أ. صياغتهِ 
   )١(.داء معنى معينهو الطريقة التي تتضام بها األلفاظ أل -ويبد اكم  –القصد 

نهمـا حـين يبحثـان أل إال فصل نظري ؛ضي والمرتضى ، ما هو الر  ينمعنى عند الشريفلوهذا الفصل بين اللفظ وا  
 في جودة النصوص يريان الجودة في التحام العنصرين واختصاص كل عنصر منهما بقـيم معينـة ، وحـين ذاك تتـوزع الجـودة

بـاني ، فـي جـودة المعـاني ، وصـحة الم(( معيار التفاضل بين النصـوص يكـون  أنفيرى الشريف الرضي . بين العنصرين معاً 
ويصــف الشــريف المرتضــى ديــواني .  )٢(.))وتمــازُج النظــام ، وتناســق الكــالم عجــازواأل، وســالمة الصــدور  األلفــاظوســالمة 

 اشـتملت –ول المرتضـى ـكمـا يقـ  –نها أل ؛وضوع الشيب ائيين وديوان الرضي وديوانه بأنها جمعت أفضل ما قيل في مطال
، حتـى ال يشـذ عنهـا فـي هـذا البـاب شـيء في فنون أوصافه وضروب معانيـهصرف محاسن القول في الشيب والت: (( على 
 واالنتقـالحجـاب  القلـوب بـال إلـىجالؤهـا فـي المعـاريض الواصـلة و هذا حكم المعـاني ، فأمـا بالغـة العبـارة عنهـا . به  يعبأ

 بـاختالفا حتـى يصـير المعنـى يقاربهـ يسـاويها أو وبالغـة أو براعـةغيرهـا ممـا يزيـد عليهـا  إلـىفي المعنـى الواحـد مـن عبـارة 
، فهو وقف على هذه الدواوين مسلم لها مفوض  كان واحدًا كأنه مختلف في نفسه  نْ إالعبارة عنه وتغيير الهيئات عليه ، و 

  . )٣(.))ليهاإ
الجودة تكون بالتحـام اللفـظ مـع المعنـى واشـتمالهما علـى الجـودة  أنفي الشريفان  إليهولغرض توضيح ما ذهب   

الشـريف الرضـي تعليقـه علـى  أمثلـة التي تدلل على ذلك بكل وضوح، فمـنالتطبيقية التي ساقاها، و  األمثلةرد بعض معاً، نو 
يَماَن ِمن قَـْبِلِهم{ الىقوله تع اَر َواْإلِ وهذه استعارة الن تبـوَُّؤ الـدار هـو اسـتيطانها والـتمكن : (( ، بقوله )٤(}َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّؤوا الدَّ

نهــم فيكــون المعنــى أَ . المجــاز واالتســاع مــن حملــه علــى إذاً فــال بُــدَّ . اإليمــانحمــل ذلــك علــى حقيقتــه فــي فيهــا، وال يصــح 
، وهـذا مـن صـميم البالغـة، ولُبـاب الفصـاحة، وقـد زاد اللفـظ المسـتعار ههنـا األوطـانكاسـتقرارهم فـي   استقروا في االيمـان

  .)٥(.))تبوَّؤا االيمان: ، وبين قولنا  اإليماني استقّروا ف: ال ترى كم بين قولنا أمعنى الكالم رونقاً ، 
  ]الطويل : [  الصابئوعندما يوازن بين قول 

دِ  رِّ َص َ◌ َمْعَققِ يْ لِِس يَّ ْيَن َجْنب  لٌ ي َب
انِِه ن لَِس ِه ِم ي بِ ْت أُْذنِ  إِذا لَقَِح

  

دَ    َتنبِط◌ْ لَاهُ عَ َم  لُ ْييَن َطوِ ى الُمْس
بِْيلُ  اِض َس ا لِلَمَخ ْيَس َعلَْيھ  َفلَ

  

  ]الطويل : [ وبين قول الشاعر   
ُر فِلا اَموَ  تٍ رِ دْ ي َصسِّ ِرِه ي كَمْي  بَِقْب

أَنَّني ى َك ِه َحتَّ ي أُْخفِي  َولَكنَّن
  

ُت الَمْي   ي َرأَْي ْشألنِّ ُر النَّ  راَت َيْنَتظ
را اَعة ُخْب ط ْ َس ْم أِح ُه لَ اَن ِمْن ا َك بَِم

)٦( 
  

يزيـد عليـه بغرابـة الغـرض ولطافـة (( ه نـَّأ إّال  -معنى البيت اآلخـر  -اد أف نْ إو  – ألنه،  الصابئيفّضل الشريف الرضي قول 
  .)٧())وحسن اللفظ  وفصاحتهِ 

  ]الطويل : [  أيضا الصابئوفي قول   
ىآُص ْحذا الفَ إِ اً ِأْن َينَ الِ حَ  ل  ُهالَف

  

ثُ َتَر   اُن حاَن َو َخْزي ُه َوْھ َع َعْن  )١(اَج
  

                                                 
 .١٢١ - ١٢٠)) : جمعي (( اللفظ والمعنى : ينظر  )١(
 .٨٦: رسائل الصابئ والشريف الرضي  )٢(
 .٥- ٤: الشهاب  )٣(
 .٩: الحشر  )٤(
 .٣٣٠: لبيان تلخيص ا )٥(
 .٨٣-٨٢: رسائل الصابئ والشريف الرضي  )٦(
 ٩٠:  نفسه )٧(
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ـــه بم أتـــىفقـــد : (( يقـــول الشـــريف الرضـــي    ة ليَّـــمســـتعذبة ِألراده فـــي البيـــت ذكـــر األَ بالغـــة معجبـــة ، واســـتعارة في
  . )٢())نظام الرشيقل، وااألنيقما انتظما من المعنى والحنث، وَ 
  ]الطويل : [ الطويل  أيضاوفي قوله   
نُّ  ه هِ بِ أِض ِع ِحْفِظ ّني بِمْوِض  َض

  

هِ َفأَْحمِ    ْن ِأْحَس ي  )٣(يساِسإِحَ ي ورِ َغْي اسِ ِم
  

كنايــة عــن القلــب بديعــة المعنــى ) بموضــع حفظــه: ( وقولــه : (( يف الرضــي عــن الكنايــة التــي تظمنتــه الشــر  يقــول  
فـي غيـره  أولشـعر االلفظ والمعنـى  وحـدة فنيـة متكاملـة فـي بنـاء  أنّ الشريف الرضي يرى  أنويبدو مما سبق . )٤())واللفظ

  . )٥(فنون القول إلىوهي نظرة فّنان 
كـون بالتحـام اللفـظ مـع المعنـى الجـودة ت أنتي ساقها الشريف المرتضى والتي تدلُّ على التطبيقية ال األمثلةومن   

  ]الطويل : [ حفصة التي أولها  أبيحسب ، أبيات مروان بن  ألحدهمامن الجودة معاً، وليس  يكون لهما حظٌ  نْ ، وأ
و  ْوَم الّلَقَبُن ٍر َي ُھْمَمَط أَنَّ  اِء ك

  

وٌد لَ    ا لِ ي ِغْيا فَِھأُُس ُبلُ َخّف  )٦(َن أْش
  ج

مــن صـافي كـالم مـروان ورائقــه ، وممـا اجتمـع لــه فيـه جـودة المعنــى : ((  أنهـاحيـث قـال الشـريف المرتضــى عنهـا   
  .)٧())سجواللفظ واطَّراد الن

  ]الطويل : [ أما قول أوس بن َحَجر   
ْدٍق اَلَوفِْتَي ّم لَِحاِن ِص  اُمُھْم َتُخ

  

ْجُم ا   نَّ ّبه ال  )٨(اوافِرِ النَّ وارَ لصُِّأذا ُش
  

ال  إنهــم: لفــظ مختصــر ، ولــو بســطه لقــال ) ال تخــم لحــامهم ( فقولــه : (( عليــه بقولــه  يعلــق الشــريف المرتضــىف  
يعنـي ) اوار النَّـواِفرِ صُّـلذا ُشـّبه الـنَّْجُم اإِ (ّ:ومعنـى قولـه  .ضـياف والطـُّرَّاقستبقونه فيِخم ، بل يطعمونه األيدخرون اللحم وال ي
يحصـى ،  أنْ مـن  أكثـر أيضـاوهـذا . وار متفـرقُصـ كأنهـاوالثريا تطلع في هذا الزمان عشـاء ،   ؛لب الشتاء في شدة البرد وك
   . )٩())المختصرة  باأللفاظالمعاني الكثيرة  إفادةالم الفصيح بعضه على بعض، لقوة حظه من وإنما فضِّل الك

  ]الطويل [  :  أولهاالرضي التي  أبياتوعن 
َنفََّس فِ ي َت ُهَبَيي َرأس  اٌض َكأَنَّ

  

ى فِقالٌ َترَ ِص   ذّوالِقِ ام وِل ال  )١٠(ي الّنص
  

صـح أسـلم لفظهـا و أجود سبكها وأ، فما  األبياتفي هذه  اإلحسانكل   أحسنوقد : (( المرتضى  يقول الشريف  
  . )١١( ))معانيها 

  ]الطويل : [ ويعقب الشريف المرتضى على قول ابن الرومي   

                                                                                                                                                        
  .٩٠: نفسه  )١(
 .٩٠: رسائل الصابئ والشريف الرضي )٢(
 .٩١: نفسه  )٣(
 .٩١: نفسه  )٤(
 .٢١٠)) : غزوان (( ينظر بناء القصيدة  )٥(
 .٢٥٧: البيت في ديوانه  )٦(
 .١/٥٨٦: األمالي  )٧(
 ٣٣: البيت في ديوانه )٨(
 .٢/٧٤ األمالي )٩(
  )). الذَّوالق(( بدل  )) الرَّواِنق ((  و )) ترامى((بدل)) تراٍق ((،وفيه ٢/٥٣:البيت في ديوانه )١٠(
 .٤٠: الشهاب  )١١(
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ُت عُ  وَن الغَ َطَرْق اتِ انِ ي ابَّ رُ وَ  ي  م
هُ  ر أَنَّ ْيَبًة َغْي ْبُت إاِل َش ا ِش  َوَم

  

يَّ الطَّإِ  تْ الَمَ أَ   لَّ رْ ل لِ ممِ  َف ُك  ي
يْ ذاِة الَ لُ قُْيلِ قَ   )١(لِ ْيلِ قَ  رَ ْيغَ  نِ ع

  

  )٢())وهذا من بارع المعنى واللفظ : (( بقوله 
  ]الخفيف : [ تمام  أبيَأما بيت   
ِت األْرَھا لَ َي َھ ًة َتَنزَّ ذَّ  ا لَ

  

َ يْ واُح فِ    ا راً ِم ھ  )٣(امِ َسن األجْ ِس
  

ن الحسـن يكمـن عنـد الشـريف أَ ويظهر .  )٤())جيد المعنى ، مليح اللفظ : (( ه نّ أَ فان الشريف المرتضى يصفه ب  
 –حيانـا أ –هـذا ال يمنعـه  نْ أَ وتالحمهـا فـي الـنص الشـعري ، غيـر  الجـودةالشريف المرتضى باشتمال اللفظ والمعنى على 

  .)٦(اً و معنى مليحأ، )٥(اً ورشيق اً مليح اً بيات لتضمنه لفظد األأحيفضل  نْ أَ من 
 ؛اك فرقاً بـين لفـظ وآخـر فـي الداللـة علـى المعـاني هن نْ أَ  إلىيشير الشريفان الرضي والمرتضى  آخرومن جانب   

، بينمـا  القـولالمستحسـنة فـي فنـون  غيـر ذلـك مـن الصـفات الىلفاظ تدل على المعاني بدقة ووضوح وقوة و ألن بعض األ
احتملتـه اللغـة وتقبلـه السـياق ، وهـذا يعنـي  نْ إلفاظ علـى المعنـى المـراد بتلـك الصـفات المستحسـنة و ال يدل غير تلك األ

 نَّ إ: (( مـع السـياق، يقـول المرتضـى  -ضـرورة –مـن لفـظ آخـر لتأديـة معنـى واحـد، وذلـك بالتفاعـل  أفضـل اً هناك لفظـ نّ أ
فـاد مـا ال إذا فصـلنا بعضـه مـن بعـض أكثر الكالم مركب ممـا أ نَّ أال ترى أ... ي صورته ذا تعقبه غيره تغيرت حاله فإاللفظ 

يفيد الرمي المخصـوص ، ) رمى ( يفيد العلو ، و ) َسَما ( ن أل) جرى ( و ) رمى ( و ) سما ( ا يفيده المركب ، نحو قولن
  . )٧( ))خرى أركيب والزيادة يفيد فائدة تيفيد الركض ، ومع ال) جرى ( و 

مَّـا َلُكـْم َال {:  الىكالمـه عـن قولـه تعـ  أثنـاءفـي ذلك المرتضى ، و  رأيالشريف الرضي بمثال تطبيقي يعضد  ويأتي  
وقــد جــاء فــي شــعر العــرب لفــظ ... ههنــا أي التخــافون ) ترجــون  ال: (  الىتعــ:  وقولــه : ((فيقــول  )٨( }تـَْرُجــوَن ِللَّــِه َوَقــاراً 

يرجـو فالنـاً بمعنـى يخافـه،  )٩(... فـالن : فـال يقـال. ال وفي الكالم حرف نفـيد ذلك إرِ  يَ الرجاء ، والمراد به الخوف ، وال
  ]الطويل [  :بو ذؤيب أيرجو فالنا ، أي ال يخافه، وفال الهذلي  فالن ال: قال بل يُ 

م َيإِ  ْبُر ل دَّ َعْتُه ال َعھا ْرجُ ذا لََس  لَْس
  

ِت َث   ي َبْي ا ف لِ وحالََفھ  وٍب َعواِس
  

. وظيفتـه اللغويـة  إكمـالكلمة يتحـدد بالتركيبـات التـي يسـتطيع بهـا   أن معنى(( وهذا يعني . )١٠())م َيَخْف لسعها ل:   أراد
اختيار اللفظ المناسـب  أهميةتبرز  األساسلى هذا وع .)١١()) أخرىمعنى كلمة هو مجموعة عالقاتها الممكنة مع كلمات 

                                                 
 .١٩٦٤/ ٥: البيت في ديوانه  )١(
 ٨٢: الشهاب  )٢(
 .٢٦٢/ ٤: البيت في ديوانه  )٣(
 .١٩: طيف الخيال  )٤(
 .٥٣-٥٢: الشهاب : ال ينظر على سبيل المث )٥(
 .١٢٧-١٢٦: طيف الخيال : ينظر على سبيل المثال  )٦(
 . ١/٢٤٠:  إلى أصول الشريعةالذريعة  )٧(
 . ١٣: نوح  )٨(
 .ال زائدة أسقطناها القتضاء السياق )٩(
 .١/١٤٣: ، والبيت في ديوان الهذليين  ٣٤٧: تلخيص البيان  )١٠(
 .٣٨: تودوروف في أصول الخطاب النقدي الجديد ،  )١١(
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ضـروبا مـن ، و  وأولـىخـص مـن المعنـى نوعـا مـن اللفـظ هـو بـه أ نـوعلكـل (( ن ى المناسب في السـياق المناسـب ، ألللمعن
لصـق أن بعضـها إفـ((  -حيـز داللـي واحـد الـىكانـت تنتمـي   نْ إو  – فاأللفـاظ، )١())أجلـى، وهـو فيـه العبارة هو بتأديته أقـوم
بـاختالف : ((  -كمـا يقـول المرتضـى-، وبذلك فان المعنى يصير)٢())مة للمعنىمالء وأكثر،  اآلخربالموضوع من بعضها 

، ولكــن تبقــى المالبســـات )٣())مختلــف فــي نفســه كأنــه -كــان واحــداً   نْ وإ –ر الهيئــات عليــه بــاختالف العبــارة عنــه وتغيّــ
حدد اختيار لفظ دون لفظ في السـياق للداللـة علـى معنـى مـن المعـاني مالبسـات ومـؤثرات شـتى يصـعب والمؤثرات التي تُ 

  .)٤(تحديدها
أكثـر مـن غيـره فاد المعنى المقصود أ قد لفظاً بعينه أنّ الرضي ، والتي تدل على التي ساقها الشريف  األمثلةومن   

َنا َصـْبراً {: الىفي قوله تع) افرغ(حتمال في اللغة والسياق ، لفٍظ م األخيركان هذا   نْ ، وإ : (( فقـال فيـه  )٥(}رَبـََّنا َأْفرِْغ َعَليـْ
  . )٦()) يفيد سعة الشيء وكثرته وانصبابه وسعته  اإلْفراغ، الن ) أتركْ (: زيادة فائدة على قوله  ) َأْفرِغْ (: وفي قوله (( 

والمـراد .وهذه اسـتعارة:((، فقال فيه)٧( }َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ {: الىفي قوله تع) الراسخون(ولفظ  
الثـابتون فـي و :بلـغ مـن قولـهأو وه.الخّوانة األرضوالمراد بها المتمكنون في العلم،تشبيها برسوخ الشيء الثقيل في .استعارة
  .)٨())العلم

عجيبـة  عبـارةوهـذه :((،فقـال فيـه)٩(}ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي اْلنـََّهـاِر َوتُـوِلُج النـََّهـاَر ِفـي اللَّْيـلِ {:الىفي قوله تع) تولج(ولفظ   
ينقصـه مـن الليـل يزيـده  مـا ينقصـه مـن النهـار يزيـده فـي الليـل ، ومـا نّ أ ىوالمعنهذا على هذا،وهذا على هذا ،  إدخالعن 

، بلطيـف الممازجـة ، وشـديد المالبسـة  اآلخـركـل واحـد منهمـا فـي   إدخـاليفيد  ألنهبلغ ، أهنا  اإليالجفي النهار ، ولفظ 
(()١٠(.  

والمعنـى شـاقُّ الصـبح : ((، فقـال فيـه  )١١(}فَـاِلُق اِإلْصـَباِح َوَجَعـَل اللَّْيـَل َسـَكناً {:  الىفـي قولـه تعـ) فـالق ( ولفظ   
شــد مــن قــوة أفــالق كانــت قــوة اإل  إذ،  اإلصــباحشــاّق  بلــغ مــن قولــهأ) اإلصــباحفــالق (وقولــه . ومســتخرجه مــن غســق الليــل 

في قول النبي صلى أهللا عليـه ) ساهرة( لفظو   . )١٢(...))ال تراهم يقولون ، انشقَّ الظفر ، وانفلق الحجر ؟أاالنشقاق ، 
ُر الماِل َعْيٌن َساِهرَ : (( وآله وسلم    .)١٣())ٌة ِلَعْيٍن نَاِئَمةَخيـْ
 ؛المراد بذلك عين الماء الجارية التي ال ينقطع جريهـا لـيال كمـا ال ينقطـع نهـارا ، فسـماها سـاهرة لهـذا المعنـى((: فقال فيه

متلبسـا ، وُصـبَّ   مـا جعـل  بهـذا المعنـى أحسـنفي ليلها دائبة ، وعين صاحبها نائمة ، ولفظ السهر في هذا الكـالم  ألنها
                                                 

 .١٠٧: الرسالة الشافية  )١(
 .٢٧: التفكير البالغي  )٢(
 .٥- ٤: الشهاب  )٣(
 .٤٦)) : قطب (( ينظر النقد األدبي  )٤(
 . ٢٥٠: البقرة  )٥(
 .١٢٠: تلخيص البيان  )٦(
 .٧: آل عمران  )٧(
 .١٢٢: تلخيص البيان  )٨(
 . ٢٧: آل عمران  )٩(
 .١٢٣: تلخيص البيان )١٠(
 .٩٦: ألنعام ا )١١(
 .١٣٨: تلخيص البيان  )١٢(
 .٩٣:المجازات النبوية )١٣(
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ــه ، نتيجــة لحُ ويعنــي الشــريف الرضــي شــدّ . )١())ا ملبســا ً عليهــ ــه ، واختالطــه ب ــه علي ــالمعنى ، وداللت ســن ة التحــام اللفــظ ب
  . االختيار 
 هــو صــحة المعنــى، التــي تناولهــا الشــريفان الرضــي والمرتضــى فــي موضــوع اللفــظ والمعنــى المهمــةومــن الجوانــب   
حـدهما أ نّ يكـون كـال المعنيـين صـحيحاً، بيـد أ وقـد. انبتـه للخطـأ ول درجـات الجمـال هـو صـحة المعنـى ومجألن أ ودقته؛

ففــي  . خــر للمرتضــىى ذلــك ، احــدهما للشــريف الرضــي واآلكتفي فــي هــذا المقــام بــذكر مثــالين علــأخــر ، وســمــن اآل صــحَّ أ
ــ: (( أهللا عليــه وآلــه وســلم  كالمــه عــن قــول النبــي صــلى ــَدٌة َب◌ِ  انُ مَ لْ َس ــَجْل لشــريف الرضــي ذلــك يوضــح ا )٢()) نــيَّ يْ عَ  نَ ْي

 كــاألنف، فكأنــه عليــه الصــالة والســالم جعلــه فــي العــزة والقــرب منــه   األنــفوجلــدة بــين العينــين ههنــا كنايــة عــن : (( فيقــول
  ]ألطويل : [ معنى من قول الشاعر  صحُّ أ، وهذا القول على مفارقه  الكريم على صاحبه والعزيز

  الٌِم سَ  فِ نْ واأل َبْيَن الَعْينِ  ةُ وجْلدَ 
الكـريم  األنـف إنهـاها ، كما قلنا في جلدة بين العينـين وَ حْ ها ، ويشار نَ دُ صْ صد قَ قْ مذكورة يُـ  واألنفال جلدة بين العين  نهأل

  .)٣())موقعه ، والمشهور موضعه 
  ]ألطويل: [يضا حينما يعرض لقول البحتري في الشيبالمرتضى على ذلك أ به الشريفوينّ          

َق حَ  أتِي َبطِ اَد ى َكتََّتالَح ُهيي  ُئ
  

ِريِعهِ    ي َس لَ آتِ الي َقْب ثِّ اللَّي  )٤(لَِح
  

  ]الكامل : [  )المرتضى  (قوله و 
ن أاِسرَ تِ احْ  قَ بَ َس ُهذي ِم  اه بطيُئ

  

ي فَ ى تَ تَّحَ    هُ جُ َف عَ ْيكَ جللنِ  )٥(ولُ
  

لبيــت الــذي وفــي البيــت لمحــة بعيــدة مــن بيــت البحتــري  ولــيس بنظيــر لــه علــى التحقيــق ، ومعنــى ا: (( فيقــول   
ه فكيـف عجولـه ، بأّن بطيء الشيب سبق وغلب احتراسـي وحـذري منـ خبرت ألنني ؛يخصني أدخل في الصحة والتحقيق 

 ؛صـح ال ي هيسبق السريع ، وهذا على ظـاهر  أنْ بطيء كاد لنَّ اإِ : والبحتري قال. ال يسبقه السريع  كيفومن سبقه البطيء  
بيـد . )٦())نه متدارك  متواتر فيكاد البطيء له يسـبق السـريع أنه ، ولكن المعنى م أسرع، بل يجعل البطيء هو السريع ألنه
فـي رأي الشـريف المرتضـى ،   )٧())في غاية المالحة (( عدم احتفال البحتري  بصحة المعنى في هذا البيت جعله  أنبيد 

طلبـون صـحة المعنـى قبـل  نظرية عمود الشـعر فـي هـذا الشـأن الـذين ي أصحاب يخالف بشدة ي، وهو في هذا الرأي النقد
  . )٨(كل شيء
 واستقصـائِهومن الظواهر التي تعرض لها الشريف المرتضى في موضوع اللفظ والمعنى ، هي ظاهرة شرح المعنى   

عنــد نقــاد القــرن  )٩())مشــكلة يتبــاين حولهــا الــرأي ((الرومــي ، الــذي كــان يمثــل فــي طريقتــه الشــعرية ، وال ســيما عنــد ابــن 
  ]الطويل : [ هي  البن الرومي في الشيب ، أبياتاالمرتضى  أوردقد الخامس الهجري ، ف

                                                 
 .٩٤- ٩٣: نفسه  )١(
 .٣٣٥: المجازات النبوية  )٢(
 ُهم و نَني ، عن سالٍم ، وُأديرُ وُ ، وصدره   يُدير ٢٧١: ،والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ٣٣٦-٣٣٥: نفسه  )٣(
َ◌ِ◌ (( بدل  )) َحثِّ بِ (( ، وفيه  ١٢٧٦/  ٢: البيت في ديوانه  )٤(  )) . آتي (( بدل ))  َأْتي (( و )) لحثِّ
 )) .حتى (( بدل )) لّما : (( ، وفيه  ٣/٢٤: البيت في ديوانه  )٥(
 .١٩: الشهاب   )٦(
 . ١٩: نفسه   )٧(
 .٥٣٣: أسس النقد األدبي : ينظر  )٨(
  .٧٣٠)) : عباس (( تاريخ النقد األدبي  )٩(
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 ً ا ْأِس َھاِدي رَّ ي ال ْيِب ف َراِج الشَّ ى بِِس  َكَف
اتِلي ْيِب َمَق داِء الَمِش َد إِْب ْن َبْع  أَِم
َھاُمهُ  ْدُنو ِس ي َفَت ْھُر َيْرِمينِ دَّ َدا ال  َغ

اَن  ْررَ كَ َوَك ي َوال ُي ِل َيْرم ي الَّلي  ىام
  

ْن أ   ى َم اإل ا لََيالَِي لّْتُه الَمَناَي  َض
بِينيَ  ا َتْحَس ي الَمَناَي ا؟ لَِراِم  َناِجَي

ي  قْ  ]و[لَِشْخِص واِديا أَْخلَ ْبَن َس  أْن ُيِص
ا أَ  اَضَفلّم ي َرَمانِي ْيُب َشْخِص  )١(اَء الّش

  

الغايـة  ىإلـن المعنـى الـذي قصـده تكامـل فيـه وانتهـى اإلحسـان ، ألكـل   األخيرفي البيت  أحسنولقد : (( وقال   
يـورد المعنـى  أن، ومـن شـأن ابـن الرومـي ذر في قبول القلـوب لـه وعلوقهـا بـهعنده وساعده اللفظ وحسن العبارة فلم يبق ع

نمـا ألن الشـعر إ ؛مى صـدى وربمـا أصـاب فأخفـق وأكـأوتشـعيبه وتفريعـه فربمـا  وإيضـاحهثم يأخذ في شرحه في بيت آخـر 
 أبيـات، ثـم يحلـل الشـريف المرتضـى  )٢(.))ول القـول، وحذف فضـ األغراض إلى واإليماءواالختصار ،  اإلشارةتحمد فيه 

قـد اتفـق لـه  لمـا   األبيـاتوفـي هـذه : (( حكمـه النقـدي  فـي ابـن الرومـي فيقـول  إليضـاحابن الرومي تحليال دقيقـا مفصـال 
هـذا المعنـى  الـى أشـارت قـد فـي أول البيـ ألنـه ؛ وصـفا وعـذب مذاقـه  األخيـرخلص في البيـت  وأبداه وأعادهر المعنى كرَّ 

ألنـه ذكـر  ؛ اإللمـامبـالمعنى بعـض  ذلك ، وفي البيت الثالث قد الـمّ  أعادقد  أيضاالموجود في آخرها ، وفي البيت الثاني 
الشـيب  إضـاءةلـه ، وهـي  أصـابتها، ولم يذكر العلة في شخصه تصيب سواده يعني أنْ سهام الدهر  تقرب منه ، وأخلق  أنّ 

جعـل الـدهر فـي زمـان  ألنـه ؛، وطبـق المفصـل فـي البيـت الرابـع  األوليـينمراميه كما ذكره في البيتـين  الىها لمقاتله وهدايت
ء المعنـى واالستفاضـة ظـاهرة استقصـا -، وهذه الظاهرة  )٣())به ساتر له ان سواد شبألالشباب يرميه بسهامه  وهو ال يراه 

ابـن  أنّ  إلىيذهبوا  نْ أ إلىتشرقين سك ما حدا ببعض المكانت نادرة عند الشعراء القدماء ، ولعل ذل  –واالستفاضة بشرحه
 اإلفاضــةن ظــاهرة أل؛ األمــر لــيس كــذلك  أن، بيــد ةصــوله اآلريّــأليــه مــن إقــد تســرب  األمــرهــذا  نّ أالرومــي  غيــر عربــي و 

م الشـعر أن مفهـو  إلـىترجـع  وإنمـاتشـرقون سآريته ، كما ذهب الم إلىفي شرح المعنى عند ابن الرومي ال ترجع  واإللحاح
   )٤(.ن تعدد الثقافة وانتشارها ، كان له اثر في ذلكأو  يتغير في عصره بدأ

ــ اً بعــد: ن بالضــرورة ين اثنــيللنصــوص الفنيــة بعــد أنّ ويتضــح مــن كــل مــا ســبق    التعبيــر  بأســلوبيتجلــى شــكال  اً فني
يــاة وجوهرهــا الكــامن الجمــالي ، وبعــد فكــري يتلــبس ذلــك الشــكل ، الــذي يحويــه ضــمنا ، كمــا يحتــوي الجســد نــبض الح

مكونــة مــن بعــدين ، بــل يتذوقــه كــًال كــامال  إنهــا أســاسلى ـعــ إليهــاالمتلقــي فــي تذوقــه للنصــوص ال ينظــر  أنّ بيــد . )٥(الخبــي
، وكــان الشــريفان الرضــي والمرتضــى يتــذوقان الــنص الفنــي ،  )٦(ملتحمــا ، وهــذه حالــة فــي التلقــي تشــترك فيهــا كــل الفنــون

  . على المستوى النظري  – أحيانا –) اللفظ والمعنى ( فصلنا بين مكوناته  نْ إكامًال ، و ويستحسنانه كونه كًال مت
  .عةصنالطبع وال:  ثانياً 

مطبــوعين ومصــنوعين ،  الــىقســموا الشــعراء  إذمــن ســابقتها ،  بأقــللــم يكــن اهتمــام النقــاد القــدماء بهــذه الثنائيــة   
المواضــيع فــي الخطــاب النقــدي العربــي  أهــم إحــدىذه الثنائيــة وباتــت هــ. مطبــوع ومصــنوع إلــىوقســموا نتــاجهم الشــعري  

 ٣٢٢ت (، وابــن قتيبــة ، وابــن طباطبــا أكثــر النقــاد القــدماء بهــا  ، كالجــاحظوتتضــح ، باهتمــام  أهميتهــاالقــديم ، وتتجلــى 
د بهـــذا ولـــم يكتـــف النقـــا. )٧(، وغيـــرهم)هــــ ٤٢١ت (، والقاضـــي الجرجـــاني ، والمرزوقـــي )هــــ ٣٨٤ت (، والمرزبـــاني )هــــ

                                                 
 ))رمانيا (( بدل )) رآنيا : (( ، وفيه  ٢٦٤٥/ ٦: البيت في ديوانه  )١(
 .٥٥: الشهاب  )٢(
 . ٥٥: نفسه  )٣(
 .٢٣٤-٢٣٣: فصول في اللغة والنقد : ينظر  )٤(
 . ٤٨: ميشال عاصي . في النقد األدبي ، د: ينظر  )٥(
 .٣٥: ينظر التذوق الفني  )٦(
 .٨٤-٦٦ :، ومفهوم األدبية  ٤٩٠-٤٨٣: أسس النقد األدبي : ينظر  )٧(
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.  األدبيـةعلـى النصـوص ورئيسـا مـن معـايير الحكـم  مهمـاً معيـارا  –عنـدهم  –التناول واالهتمـام ، بـل اسـتوت هـذه الثنائيـة 
بحسب رؤية   -أحيانا –عة يختلف  ، ويتطور يتصف بالثبات النسبي ، كان مفهوم الصن –وبينما كان مفهوم الطبع عندهم 

  .)١(لف ، والتثقيف ، والتهذيب وغير ذلككالتك   أخرىكل ناقد ليختلط بمفاهيم 
مــن خطابهمــا النقــدي  كبيــرة  هــذه الثنائيــة تأخــذ مســاحة أنالشــريفين الرضــي والمرتضــى نجــد  إلــىوعنــد الرجــوع   

ذه ـلهــ األولد تنــاول الشــريفان الطــرف ـفقــ. قــد عــداها معيــارا مــن معــايير الحكــم علــى النصــوص الشــعرية  أنهمــافضــال عــن 
كمـا وجـد   -ي عفويـة الكـالم وتلقائيتـه ومجانبتـه لالسـتكراه ، وقـد وجـدا  ـخاصية فيـه وهـ أهم، فأكدا ) ع المطبو ( الثنائية 

تحــدثوا عــن الينــابيع والعيــون  والمصــادر  إذ. مــا يؤكــد هــذه الخاصــية ) للمــاء(فــي الحقــل الــداللي ((  –غيــرهم مــن النقــاد 
نجــد ذلــك واضــحاً فــي  إذ، ، والمفضــل علــى صــاحبه  ألصــلا، وعــّدا هــذا الطــرف هــو  )٢())والمــواطن والتحــدر والســيالن

، فقـال نفسـيهما بـالوزن والقافيـةقصائده  إحدىيجيبه على  أنالذي سأله   ابئـالصالشريف الرضي على صاحبه  معرض ردّ 
... الفة عـن تلـك السـ أجبـتعن هذه المستأنفة كما  أجبتوقد  ...وحسناً  إحسانافقد قرأت الطائية رويّا ، والطائية : (( 

هـذا الضـرب مـن الشـعر ، ومـن  إلـىن خاطري جنح بـي  أل ؛كان على رويّها   نْ عن هذه القصيدة  في غير وزنها وإ وجوابي
ذا تـدفق ، أسـد ينبوعـه إذا انطلـق ، وال إنانـه عِ  ردُّ أ الَّ أيماضـه ، و إول أ إلـىعشـو أجري مع بديهته كيـف جـرت وأ أنْ عادتي 

ـــى أوال  ـــه عل ـــق أعـــســـلوب ، وال أحمل ـــه عـــن طري ـــىدل ب ـــا إل إل ـــق طلب ـــر طري ـــى غي ـــا الســـتكراهه عل ســـماحه بعفـــوه ، وتجنب
القصــيدة مطبوعــة وعلــى  - قــال إذ، وقــد جــارى الشــريف الرضــي فـي رأيــه النظــري  هــذه الــذي عضـده بــالتطبيق )٣(.))طبعـه

ن المطبـوع مـن الشـعر واستحسـا واإلبانـةوالصـدق  اإلصـابةالحـرص علـى (( إلـىئد في عصره الـداعي االرأي الس - البديهة
  .)٤())ثم نبذ التكلف فيه دون المصنوع،

وكان ،واألحاســيسفــي التعبيــر عــن المشــاعر  األفضــليــراه  ألنــه؛  المطبــوع إلــىالرضــي كــان يــركن  أنفــي  والشــك  
ة يبسط الحوادث النفسّية كما تولد بصورة طبيعيـ((ن يوصف بصفة الشاعر المطبوع ال المصنوع،فالشاعر المطبوعأيرغب ب

،بل يقلـل الـروابط اللغويـة بـين العبـارات ،فال يـربط الحـوادث ببعضـها بطريقـة منطقيـةية من ترتيب المنطـق وتنظـيم العقـلخال
الصــريحة،كل ذلـك يفعلــه الشـاعر لكــي  باألدلـةفكـر،وال يعلــل الحـوادث تعلــيال عقليـا  إلـىويخفـي صـلة االنتقــال مـن فكــر 

ذلك يقتحم الشاعر موضوعه بو . )٥())ى سلسلة المعاني بعد التأمل والتفكيرلذة اكتشاف الفكرة والوقوف عل للقارئيترك 
  )٦(.ساسا على سالمة مزاجه،وتدفق مشاعره ورهافة عاطفتهأعتماده صوير الفني الناجح الموضوعه بمزيد من الت

 وجـد الشـريف المرتضـى ومثلما وجد الشريف الرضي في الحقل الداللي للماء متسعاً لوصف الشـعر  المطبـوع ،   
  ]الكامل ) : [ المطبوع(صف بيت البحتري و يضاً، فذلك المتسع أ

َزلْ ْم َي ؤوِن َفلَ َق بالش ٌع َتَعلَّ  َدْم
  

َرى   ى َج وقُُه َحّت راِم َيُس ْرُح الَغ  )٧(َب
  

  . )١())فق والماء المترقرقع المتدَّ بْ مفقودة للطَّ  كأنهاعة فيه  اإلحسان ، والصنعليه َرْوَنُق ... والبيت : (( بقوله   
                                                 

نجم عبد علي رئيس ، بحث في مجلة العلوم . الشعر المطبوع والشعر المصنوع بين نقادنا القدماء ونظرية التناص ، د: ينظر للمزيد  )١(
  .١٧٠- ١٥٢: ٢٠٠٥، سنة ٤٠االجتماعية ، العدد 

 .٦٩: مفهوم األدبية  )٢(
 .١٠٢-١٠١: رسائل الصابئ والشريف الرضي  )٣(
 .٥٣: ر الشريف الرضي الحماسة في شع )٤(
 .٨١: لويس محفوظ .الشريف الرضي بودلير العرب ، د )٥(
 .٤٩:ريكان إبراهيم .نقد الشعر في المنظور النفسي ، د: ينظر  )٦(
 ))يسوقه (( بدل )) َيُشوقُُه : (( ، وفيه  ٢/٩٧٤: البيت في ديوانه  )٧(
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لصـق بهـم مـن سـواهم أالشريف المرتضـى بـبعض الشـعراء المطبـوعين ، وال سـيما الـذين كانـت صـفة الطبـع  وينوه  
والسـيد الِحْميَـرّي .  )٢())الطبـع التجويـد إلـىممـن جمـع ... كـان: (( بي دهبـل الجمحـي الـذي يقـول فيـه أمن الشعراء ، كـ
 أوالموهبـة الفنيـة ، (( ويريد الشريف المرتضى بالطبع في كالمه هذا .  )٣())قويُّ الطبع... هذا الرجل : (( الذي قال فيه 

  .)٤())الشعر  أصيلية ، الطاقة الشعرية  وهي قوة روحية تعمل على خلق اللغة الموزونة ، وصاحبها قوي الشاعرّ 
تـت هـذه مـن سـواهم حتـى با أكثـربعـض الشـعراء قـد اتصـفوا  بصـفة الطبـع  أنالنقـاد قـد تسـالموا علـى  أنّ ويبدو   

الفنيــة غيرهــا ، كالســيد الحميــري الــذي وصــفه  يتحلــون بــالكثير مــن الصــفات أنهــمالصــفة غالبــة علــيهم علــى الــرغم مــن 
 أطبـع واإلسـالمالـذين لـم يـُـَر فـي الجاهليـة   األربعةابن المعتز احد المطبوعين  –من قبل  –المرتضى بقوة الطبع ، وجعله 

  )٥(.منهم
تتشـعب المعـاني  مـن مـدح وذم ،  فيـه،  اإلبداعيـةفـي العمليـة  األساسيطبع الركن ويعد الشريف المرتضى قوة ال  

وتتركب وتمتزج حتى تكون غير منحصرة وال منضبطة التساعها وتنوعها ، نجد ذلك في كالمـه عـن احـد المعـاني الشـعرية 
ــ، قــد تتشــعَّ  مَّ وهــذه المعــاني فــي المــدح والــذَّ : (( قــال  إذ د بينهــا مــن المعــاني مــا ال ينحصــر وال ب وتمتــزج ، فتولَّــب وتتركَّ

  . )٦())ة قريحته وغريزتهة طباع الشاعر وصحَّ ينضبط  بحسب قوّ 
هـذه القـوة   أنّ تـنخفض ، وبمـا  أوالشعري ، وبه تسـمو شـاعرية الشـاعر  لإلبداعالطبع هو القوة المحركة  نّ أوبما   

 – األحيـانفي كثير مـن  –وها ، فقد ردّ  وإدراكهمم كانت كامنة في ذات الشاعر ، غامضة عند الناس ، عصية على فهمه
الشـعري  اإلبـداعقوة خارجة عـن ذات الشـاعر كـالجن والشـياطين ، وقـد سـاعدت عوامـل عديـدة علـى هـذا الـربط بـين  إلى

مــن طغيــان  –الشــعر  إبــداععمليــة  أثنــاءفــي  -أحيانــا-وبــين الجــن والشــياطين ، منهــا علــى ســبيل المثــال مــا يعتــري الشــاعر
هنــاك قــوة خارجيــة تــؤثر عليــه وتــتحكم  أنّ  تنبــئتقلــب واضــطراب وانــدفاع ،  أوحــاالت شــاذة  أوة، نوبــات حــادّ  أوعــالي انف
العلـم  إلـىمن الفن ما زال جوهرها غير واضح وضوحا تامـا بالنسـبة  أصقاع إلىينتمي (( الشعر  نفسه  أنفضال عن  )٧(.به
  .والغيبيات واألساطيرتحاك حوله الخرافات  أنْ ن الممكن العلم  ولم يقتحمه م إليه، والذي لم يصل )٨())

الشـعراء مـع الجـن  والشـياطين  أخبـارمجموعـة مـن  أوردوقد نال هذا الموضـوع اهتمـام الشـريف المرتضـى، فقـد   
فـي  قد جاء فـي معـرض نصـرته لنظريتـه ألنهفيه ، ربما  ٍيِ◌ واضحٍ برأ أنّه لم يستقصه ، ولم يدل إال)) الموضح(( في كتابه 
 ألســنتهممــن الجــن يُلقــون الشــعر علــى  أصــحابالهــم  أنّ يــّدعون   أنفســهموالشــعراء ((: فقــد قــال المرتضــى . القــرآن إعجــاز

  ]المقارب : [ وهذا حسان بن ثابت يقول . وُيْخِطرونَه بقلوبهم
باِن ْيَص ي الشَّ ْن َبنِ اِحٌب ِم ي ص  َول

 

َوهْ   ْوراً ُھ ولُ وَط ْوراً أق  )٩())َفَط
  

                                                                                                                                                        
 .٢٧: طيف الخيال  )١(
 .١/١١٦: األمالي  )٢(
 .١٠٧: يال طيف الخ )٣(
 .٢٥١: الرؤية النقدية عند الشريف المرتضى   )٤(
 .بشار بن برد ، وأبو العتاهية ، وأبو ُعيينة: ، والثالثة اآلخرون هم ٢٩٠: طبقات الشعراء ابن المعتز : ينظر  )٥(
 .٧: طيف الخيال  )٦(
 .٨٨:  ١٩٨٥، سنة  ٣ي مجلة آفاق عربية ، العدد تكوين شخصية الشاعر في التراث العربي  ، ثائر حسن جاسم ، بحث ف: ينظر  )٧(
 .٢١: محمد فتوح احمد .تحليل النص الشعري ، د )٨(
 .٥٢٠/ ١: ، والبيت في ديوانه  ١٥٦: الموضح )٩(
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ســـجد كـــان جالســـا فـــي م  بأنّـــهالروايـــة جـــاءت  أنقصـــة الفـــرزدق فـــي قصـــيدته الفائيـــة مشـــهورة ، وذلـــك و : وقـــال   
قـال لـه ... الفـرزدق ؟  أيكـم: ، حتـى طلـع علـيهم غـالم ، فقـال   األشـعار، في جماعة فيهم ُكثّيـر َعـّزة ، يتناشـدون المدينة

عرضــه عليـــك ، أْن أ فــأردتشــعراً ،  بنا حســانوقــد قــال صـــاح... رجـــل مــن األنصــار : ، قــال ...مــن أنــت ؟  :الفــرزدق 
  ] الطويل : [ ، ثم انشده  لٌ تحنم كذابٌ   فأنت وأالشعر  الناس ، أ فأنتوُأؤجلك فيه سنة ، فان قلت مثله 

حَ  َن بالضُّ رُّ َيْلَمْع اُت الُغ ا الَجَفن  ىلََن
 

ا  َدٍة َدَم ن َنْج ْرَن ِم يافُنا َيْقُط  )١(وأْس
 

 بـاألمسفـارقتكم  إنـي: ثـم قـال لهـم ...  أتـاهمفلمـا كـان مـن الغـد ... نصـرف الفـرزدق مغضـبا ثـم ا... آخـر القصـيدة  الى
دي انـادى المنـ إذاعرا قـّط ، حتـى شـزلي ، فاقبلت ُأَصعُِّد وأَصوُِّب في كل فـن مـن الشـعر ، وكـأني مفحـٌم لـم أقُـل ـفاتيت من

:  صـوتي بـأعلىثـم ناديـت  –وهـو جبـل بالمدينـة  –بَابـاً ذِ  أتيتفقدت بها حتى  .الفجر رََحلُت ناقتي ، ثم أخذُت بزمامها 
فجـاش صـدري كمـا يجـيش المرجـل فعقلـُت نـاقتي ، وتوسـدُت ذراعهـا ، فأقمـت حتـى قلـت مائـة ! لُبينـى  أبـا أخاكم أجيبوا
رزدق نــه شــيطان الفــإ: الــذي نــاداه الفــرزدق  فــي هــذه القصــيدة هــو الــذي يقــال ) بــو لُبينــى أ( و  ! ...عشــرة قافيــة وأربــع

  )٢(.المظاهر له على قول الشعر والملقيه عليه
شـدوا فـي ذلـك قـول نْ أعشـى ، و ِمْسـَحًال شـيطان األ نّ يطاُن الُمخَّبَّـِل السَّـعدي ، وإَعْمرًا شَ  إن: كما قالوا : وقال   

  ]الطويل : [عشى األ
ُه وا لَ َحالً وَدَع ي ِمْس ْوُت َخلِيل  َدَع

 

يِن الَجھَ   ْدعاً لِْلَھج اَم ، َج مِ نَّ َذمَّ  )٣(ُم
 

  ]الطويل: [ بني ُسليم  عشىألوانشدوا ...   
ا َك رزدق بَ وَم ُي الف ً َعارِ ان ِجنِّ  ا

يِخهِ  رٍو وش لُ َعم ِوافي ِمْث ي الَخ ا  ف  َوَم
 

لِ يْ ان فِا َكَموَ   افِي الُمَخبَّ لُ َخ  ھم ِمْث
َحلِ  لُ مْس اعٌر ِمْث رٍو ش َد َعم  وال َبع

 

  )٤(.الجنَّ ) الخوافي : ( بقوله  وأراد  
هــم مــن الشــعراء المطبــوعين المجــّودين، والــذين  الشــعراء الــذين ِحْيَكــْت حــولهم هــذه الحكايــات لكــ  أنويظهــر   

وشــياطين الشــعر ، ، صــلة قويــة بموضــوع الجــن )  الطبــع( عرفــوا بقــوة الشــاعرية والتقــدم فــي فــن الشــعر ، ولعــل لموضــوع 
  .والتوابع التي تحدث عنها الشعراء وغيرهم 

النقـاد  ، وبضـمنهم الرضـي والمرتضـى يقيمـون  أننجـد ) عة صـنال( الطـرف الثـاني مـن الثنائيـة  إلـىل وعند االنتقا  
صـنعة مـا تعضـد الطبـع والموهبـة ،  الىن الشعر يحتاج أل ؛)٥())تزمتهم وخوفهم من هذه اللفظة (( لها وزنا على الرغم من 

 إذعة ، صـنال إلـىالشعر يحتـاج  أنفي . )٦(}... ْمَناُه الشِّْعرَ َوَما َعلَّ {: اآلية الكريمة  إلى، وقد استند المستشرق مرجيلوث 
 إلــىالشــعري الــذي يحتــاج  األســلوبالمــاهرة حيــث يتميــز بهــا اعة بالتأكيــد وجــود نــوع مــن الصــن تضــمنت((اآليــة  أن إذ

  .)٧())التعلم

                                                 
  .١/٣٥: البيت في ديوانه  )١(
 )) باختصار((  .١٥٨-١٥٧: الموضح )٢(
 ١٧٧: البيت في ديوانه  )٣(
 .١٥٩- ١٥٨: الموضح  )٤(
 . ١٤٨: س الجمالية في النقد العربي األس )٥(
 .٦٩: يس  )٦(
 .٥٤: مرجيلوث .س.أصول الشعر العربي ، د )٧(
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نقـدي المنثـور ال ال األولخطاب  أنّ وفي محاولة استقصاء موضوع الصنعة عند الشريفين الرضي والمرتضى نجد   
ه كــان يعــد الشــعر صــناعة مــن الصــناعات نّــأســوى  األمــرهــذا  إلــىفيــه  إشــارةد رِ لــم تَــ إذيســعفنا فــي بيــان موقفــه مــن الصــنعة 

ولكنــي قضــيت قضــاء مــن يــده مغموســة فــي هــذه : (( حــد الشــعراء وأبيــات أ الصــابئ أبيــاتفيقــول فــي ختــام موازنتــه بــين 
  )١()).ةالصناعة ، وهو موسر من هذه البضاع

ذلـك بعـض البـاحثين ، علـى ه نجد في ديوانه وطريقة تعاملـه مـع مـا ينظمـه ضـالتنا لمعرفـة ذلـك ، وقـد تنبّـ أننابيد   
فـي بعـض المضـحكات ،  أحيانـاالقصائد ، وقد كـان ذلـك الحـرص يوقعـه  تحبيرحرصه على : (( يقول الدكتور زكي مبارك 
 إلـىبنتـاً ، فصـرف القصـيدة  أخيـهتلد امـرأة  أنْ ، ولكن شاء الحظ بمولودأخاه المرتضى بها  يهنئفقد احتفل بنظم قصيدة 

هد اوقيمـة هـذا الشـ: (( ، ثـم يقـول الـدكتور مبـارك )٢())، وقـد وقـع لـه هـذا الحـادث المضـحك مـرتين  األصـدقاءغيره من 
  )٣(.))داستعدا تمأداللته على احتفال الشريف بقرض القصائد ، فقد كان يتخير المناسبات ويستعد لها  الىترجع 

  :الشريف الرضي كان مولعا بشيئين يدالن على اهتمامه بالصنعة في الشعر هما أنّ عباس  إحسانالدكتور  ورأى  
  .إليهمن القصيدة  األخرى األجزاء إضافةتقرير المطلع ، واالحتفاظ به ثم : وًال أ

  )٤(.ثم يدرجها في القصيدة  إليهاتحمل معاني يهتدي  أبياتصوغ : ثانياً 
ـــــل شـــــلش  األســـــتاذويقـــــول    ـــــديوان ودلّ : (( محمـــــد جمي ـــــا جـــــامع ال يضـــــاً علـــــى طريقـــــة الرضـــــي فـــــي تنظـــــيم أن

يمــــــدح فيهــــــا بهــــــاء الدولــــــة ، يقــــــول جــــــامع ) هـــــــ  ٤٠٠( ففــــــي قصــــــيدة مؤرخــــــة ســــــنة .  أغراضــــــهاالقصــــــائد وتســــــمية 
 بياتـــاً ذكـــره فيهـــاأ إليهـــا فأضـــاالممـــدوح فيهـــا ، ثـــم  ، ولـــم يســــمِ  أغـــراضوكـــان قـــد عمـــل هـــذه القصـــيدة فـــي : الـــديوان 

بهــــاء الدولــــة  إلــــى إشــــارةفيهــــا  أبيــــات، وبعــــد االنتهــــاء مــــن القصــــيدة يــــذكر ســــتة ) هـــــ٤٠٠(وذلــــك ســــنة  إليــــهها دنفــــأو 
ــــة  ويعنونهــــا ــــاتقــــال هــــذه : بالكلمــــة التالي ــــادة لهــــذه القصــــيدة  األبي ــــم يعلــــق  )٥())وجعلهــــا زي شــــلش علــــى  األســــتاذ، ث

ــــه  ــــم يضــــيف ا أنّ وهــــذا يعنــــي : (( ذلــــك بقول لرضــــي كــــان يكتــــب بعــــض القصــــائد التــــي يعبــــر فيهــــا عــــن شــــعور معــــين ث
  )٦()).القول فيه إلىيحور  فيها بما يالئم غرضا استجد يحتاج  أو إليها

 -الشـعر أنبعـض الصـنعة فـي شـعره ، وهـذا يعنـي  إلـىيلجـأ  -أحيانـا–الشـريف الرضـي كـان  أنّ ويظهر مما سبق   
  .يضاً أبعض الصنعة  إلىه يحتاج نَّ أ ّال إلطبع ، هو ا األولكان عماده   نْ إو  –عنده 

) [ المرتضـــى: (علـــى قولـــه صـــناعة ، وذلـــك فـــي تعليقـــه  إلـــىالشـــريف المرتضـــى فيـــذكر بـــان الشـــعر يحتـــاج  أمـــا  
  ]البسيط

ِث جَ ْن للغَ ُكتَ  مْ ٌع لَاِموَ لَ   ًةاذِ ي  ب
 

ْدلِج السَّ مْ لَ مٌ ُجنْ أَ  وْ لَ  ْر للُم  )٧(يارِ ُتنِ
 

يه لمع بياض المشيب في خـالل الشـباب كلمـع البـروق فـي الغمـام ، لمـا اعتمـد فـي البيـت ووجـب فـي فان تشب: (( فقال 
يقــول ،  واإلحكــام اإلتقـان إلــىتحتـاج  ألنهــا ؛ كأيــة صـناعة  -ليسـت –صــناعة الشـعر عنــده  أنّ ، بيـد )٨(...))صـنعة الشــعر 

                                                 
 .٩٣:ر سائل الصابئ والشريف الرضي  )١(
 .١/٦٣: عبقرية الشريف الرضي  )٢(
 .١/٦٣: نفسه  )٣(
 .٢٦٢- ٢٦٠)) : عباس (( الشريف الرضي  )٤(
 .١٠٨: الحماسة في شعر الشريف الرضي  )٥(
 .١٠٨: نفسه  )٦(
 )).لو انجم( بدل )) وانجمُ (( وفيه . ٢/٨٧: ، وهو في ديوانه  ١٠٦: الشهاب  )٧(
 .١٠٦: نفسه )٨(
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فــي القطــع علــى علــم   واإلحكــام اإلتقــانيهــا الشــعر وغيــره مــن الكــالم يجريــان مجــرى الصــنائع التــي يظهــر ف: ((المرتضــى
  . )١())الشك فيه  أوْ فاعلها  

. ال  أمالشاعر هو صانع الشعر الذي يأتي به متقناً محكمـا  أنيتضح بهما هل  أمرينثم يذكر الشريف المرتضى   
  :وهما 
ه صــانعه وناســجه ، لــم يجــب نّــأحســن الصــنعة متناســب الصــورة ، وادعــى  حضــر غيــره ثوبــاً منســوجاً حــدنا لــو أأإّن :  األول

  .ه بهارِ بْ ه نسج مثل ذلك الثوب بحضرته للزمه القطع على علمه بالنساجة وخُ نّ أتصديقه ، ولو 
سـاجة ، حتـى يسـأله عـن لطـائف تلـك الصـنعة الحـذق بالنَّ  أهـلعلى هذا المـدعي صـّحة قولـه بعـض  رلو كان المعبّ : الثاني 

مـن كـل ذلـك بالصـحيح لوجـب  فأجـاب –بالصـنعة  بصـيرٌ  إالي ضَّ رْ يجيب فيه بالمَ ه ال نّ أساج وعلم بعلم النَّ  –وخصائصها 
  )٢(.طع على بصيرته قال

الشعر وغيره من  إنّ : يقول  أن ألحدوليس : (( رأي حاسم في هذا الشأن فيقول إلىليخلص الشريف المرتضى   
  .)٣())حد الوجهين اللذين ذكرتموهما أالكالم يخالف الصنائع  في  أجناس

 أن إلـىواضـحة  إشـارةكالنسـاجة فيـه    وإحكـام وإتقـاندقة وترتيب  إلىقران الشعر بالمهن التي تحتاج أّن إويبدو   
يكون الشريف المرتضـى قـد  أنْ وال يبتعد . شيء من الصنعة التي تعضد الطبع والموهبة إلى  إليهالشعر يحتاج فيما يحتاج 

     )٤(.تأثر بقدامة بن جعفر في كالمه السابق 
الصـنعة التـي يقصـدها  الشـريفان الرضـي والمرتضـى  فيمـا سـلف ليسـت هـي الصـنعة التـي   أنّ  إلى اإلشارةوتجدر   

  .ن مع الطبع الفن الشعري بصورة عامةهي تلك الصنعة التي تكوّ  وإنماتقرن بالتكلف ، 
  أنّ  إذالتشـذيب ،  أو التهـذيب أوالصـقل  أوالتنقـيح  أومفاهيمها  هـو التثقيـف  حدىإهو  أووقريب من الصنعة   

صه مما علق به من شطحات الطبع وسقطاته ما جاد به طبعه من شعر فيخلّ  إلىالشاعر ينظر  أنّ كل هذه المسميات تعني 
ونتجتـه ) أي موهبتـه ( بتأمـل مـا أداه طبعـه  (( حد مراحل بناء القصيدة  التي تبدأ األمر أالقدماء هذا  ، ويعد بعض النقاد 
وفي ذلك يقول ابن رشـيق  .)٥())األلفاظه من انتقاده بترميم ما ضعف من العبارات ، وتبديل ما استكر   فكرته ، فيستقصي

بــت جيــده ، ويكــون د فيــه نظــره ، فيســقط رديّــه ، ويثّ يــال يكــون الشــاعر حاذقــاً مجــوِّداً حتــى يتفقــد شــعره ، ويُعِ : (( رشــيق 
فـي الشـعر العربـي  األمـروكان رائد هـذا . )٦())لفي رديءأيقاوم  اً له ، راغبا عنه ، فان بيتا جيد كيك منه ، مّطرحاً ر سمحا بال
يفحـص ويمـتحن ويجـرب كـل قطعـة مـن  وكأنـهقـاف والتنقـيح والصـقل ، ثَّ كـان يأخـذ شـعره بال(( سـلمى الـذي  أبـيزهير بـن 

كــان يتعهــد زهيــرا   أنّ ، أي  )٧())قطــع نماذجــه ، فهــو يعنــى بتحضــير مــواده ، وهــو يتعــب فــي هــذا التحضــير تعبــا شــديدا 
حــد أيســّمي  أنرعايــة ال يعــرف بهــا المتلقــي وال مراحلهــا وال مالبســاتها  وعلــى ذلــك فــال غرابــة   أنهــا إالنصوصــه بالرعايــة 

                                                 
 .١٦٦: الموضح )١(
 .١٦٦: نفسه  )٢(
 .١٦٦: الموضح  )٣(
 . ٦٥-٦٤: نقد الشعر : ينظر  )٤(
هـــ ، ١٤١٨لة دكتـوراه ، كليــة التربيــة ، الجامعــة المستنصـــرية ، النقـد األدبــي فــي عيــار الشــعر البـن طباطبــا ، فــاروق محمــود الحبــوبي ، رســا )٥(

١٩٢:  ١٩٩٧  . 
 .١/٢٠٠: العمدة  )٦(
 . ٢٥- ٢٤: الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )٧(
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  األدبـيتثقيـف وتنقـيح النتـاج  أنْ  إلـى اإلشـارة، وال بـد مـن )١())الرعايـة السـرية للـنص(( المحدثين  عملية التثقيـف  هـذه بــ 
 وإنمــامختصــا بفــن الشــعر  –كــذلك   –، ولــم يكــن  األمــرالباقيــة فــي هــذا  األمــملــم يكــن حكــرا علــى العــرب بــل شــاركتهم 

   )٢(.أخرىشاركته في ذلك فنون 
الطائيــة  األبيــات قــرأتوقــد (( الصــابئاســحق  أبــي إلــىل قــراءة رســالته اكمــإو ضــي لشــريف الرَّ إلــى ا وعنــد الرجــوع  

مـوالي  فـأن رأى: (( نجده يقول في آخرها  بقصيدة قالها على الطبع والبديهة  الصابئيدة صبها عن ق أجابوالتي ...)) 
ــواد  إشــادةيتفــرس فــي هــذه القصــيدة فيغفــر زللهــا ويقــوم ميلهــا ويشــيد بمحاســنها  أنْ اهللا بقــاه  أطــالورئيســي  الناصــح ، ال
الرضـي بـأن مـا يجـود بـه الطبـع والبديهـة مـن  مـن الشـريف إقـرار، وهـذا  )٣())عـن عيوبهـا تغاضـي الغـافر المسـامحويتغاضى 

، والميــل والعيــبالزلــل  –فــي هــذه الحــال  –ربمــا يشــوبه  إذمــن كــل عيــب ،  ءاً ر َبــشــعراً خالصــاً  مُ  –أحيانــاً –عر ال يــأتي ـشــ
الشــريف الرضــي فــي  إليـه أشــارعلـى مــا . التقـويم ونصــح الناصــحين مـن متــذوقي الشــعر وعارفيــه إلــى – حينــذاك –فيحتـاج 

  .تهرسال
ن الشــعر ، فقــد كــان مــوانــتهج الشــريف الرضــي مــنهج التثقيــف والصــقل علــى المســتوى العملــي فيمــا كــان يــنظم   

) القـواذف  (الشـريف حـذف مـن تلـك  نّ أان يح، ويذكر في اغلب األ )قواذف ( جامع الديوان يسّمي قصائده القديمة ((
لـم تكـن مقتصـرة علـى  الشـريف الرضـي فقـد  –ولى القديمة إسقاط شعر الصبا والقصائد األ – ، وهذه الحال )٤()) أشياءً 

مـن شـعر صـباه  اً سـقط كثيـر أحـين جمـع شـعره وقـرأه علـى النـاس  ، (( المتنبـي فانـه  كأستاذهفقد انتهجها غيره من الشعراء  
(()٥(.  

ع جـام أفادنـاوقـد : (( عند الشـريف الرضـي فيقـول  األمرهذا  إلى – أيضا –محمد جميل شلش  األستاذويشير   
بتعقبه الدقيق آلثاره الشعرية ، فدلنا بتعليقاته على بعض القصـائد علـى ظـاهرة جـديرة باالهتمـام،  أخرىديوان الرضي فوائد 

منـذ نشـأته حتـى نهايـة حياتـه ، فلقـد كـان يختـار  الـذي كتبـهمن شـعر الشـريف ال يمثـل كـل شـعره  أيديناما بين  أنّ تلك هي 
أو حــذف صــبا ثــم يســقط البــاقي ، ولعلــه كــان يفعــل ذلــك فــي تهــذيب قصــيدة كاملــة البيتــين مــن بعــض قصــائد ال أوْ البيــت 

  .)٦())قصيدة برمتها
ــأعــن الشــريف الرضــي ال يعنــي  األقــوالذكــر مثــل هــذه  أنْ بيــد    ــالغين فــي الصــقل ّن ه كــان مــن عبيــد الشــعر والمب
الحوليـات الـذين   أهـليكن من عبيد الشـعر لم  بأنهقصر عمره ، وضخامة ديوانه ، وكثرة مشاغله تنبئنا ((  أن إذوالتهذيب 

كـــان معتـــدال فــي تهـــذيب الشـــعر   وإنمــا، )٧())بعــد حـــول كريـــت مــن التشـــذيب والتهـــذيب  إّال كــانوا ال يخرجـــون القصـــيدة 
  .وتنقيحه

                                                 
 .٣٦٩: جمرة النص الشعري  )١(
  .٢٥-١٣: مالكن . ج . ينظر نقد النص والتفسير األدبي ، جيروم  )٢(
  .١٠٢: ضي والشريف الر  الصابئرسائل  )٣(
 .١/١٣٧: عبقرية الشريف الرضي  )٤(
 .٣٩: المتنبي  )٥(
 .١٠٧: الحماسة في شعر الشريف الرضي  )٦(
 .٤٠: أحمد الربيعي.الُعَذْيق النَِّضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة ، د )٧(
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لــيس  إذمــا جــاد بــه طبعــه بــالتثقيف والصــقل ،  إلــىمــن أن يلتفــت الشــاعر ال بــد  أنّ الشــريف المرتضــى فيــرى  أمــا  
للنــاظم سـكراٌت وغمـرات يـدخل عليـه فـيهن مـن الشـبه مــا ال (( يخلـو مـن شـطحات البديهـة فــ  أنْ ن مطبوعـا لشـعر وان كـا

  ] الكامل:[للبحتري من ضمنها قوله بأبياتويضرب الشريف المرتضى مثال لقوله هذا ، )١())يكاد ينحصر وينضبط 
ْدُنو َزاُرإِ  َي َد الَم يِ وَيْنتذا َبُع  ئِ

 

ْربِ فِ  ْيَس. ي القُ و الَھلَ دِ وَ أَُخ  )٢(ى بُمَعان
 

وطـرح  )دنِـعاَ مُ وى بِ و الَهـُخـأ سَ يْ لَـ(: عجـز البيـت الثـاني فـي قولـه  إالَّ مـا يشـينها  حسنة األبياتوهذه : (( فيقول   
   .)٣())مثل ما بدأ بهبصحيح مليح ، فليته ختمه  ، طرحٌ  آخرههذا الموضع من  إلى أولههذا البيت ، من 

بصـقل  ن الطبـع قـد يتكفـلأل؛ دائمـا  التثقيف والتصـحيح  ربمـا ال يكـون صـائبا أنّ  إلىويلمح الشريف المرتضى   
نتائج عكسية ، يتضح ذلك في الحكاية  التي  الىتؤدي  نْ أفي التثقيف يمكن  –حينذاك  –ية محاولة الشعر وتثقيفه ، وأ

بيـه عـن جـده غـيالن ، قـال قـدم أغَـْيالن عـن  روى عبد الصمد بن المعـّذل بـن: (( ، والتي قال فيها )) ماليهأ(( وردها في أ
  ]الطويل:[قصيدته الحائية ، التي يقول فيها ... علينا ذو الّرمة الكوفة فأنشدنا 

ْدإِ  م َيَك يَن ل أُْي الُمِحب َر الَن  ذا َغيَّ
  ج

َرحُ   َة َيْب بِّ َميَّ ْن ُح وى ِم يُس الَھ  َرس
 

ُرمه فقال     :لّرمة ، ففكر ساعة ثم قال قد َبِرَح يا ذا ا:  له عبد اهللا بن ُشبـْ
ْدإِ  م أِج يَن ل أُْي الُمِحب َر الَن  ذا َغيَّ

 

َرحُ   َة َيْب بِّ َميَّ ْن ُح وى ِم يُس الَھ  َرس
 

ُرمة عليـه، فقـال  أبي  فأخبرت: قال    أخطـأ ذو الّرمـة فـي رجوعـه : بما كان من قـول ذي الّرمـة، واعتـراض ابـن ُشـبـْ
لـم ( ، أي )٤(}ِإَذا َأْخَرَج يَـَدُه لَـْم َيَكـْد يـََراَهـا{: وجل  اضه عليه ، هذا كقوله عزخطأ ابن شبرمة في اعتر األول ، وأعن قول 
جــاء مشــابها  أســلوبه أنّ صــياغة ، بقرينــة  إعــادة أوتهــذيب  إلــىبيــت ذي الرمــة لــم يكــن محتاجــا  أنّ ، أي  )٥()) )لــم يـََرهــا 
  .ن القول عند النقاد القدماءفي ف األعلىالذي يـَُعدُّ المثل  ،آيات القرآن الكريم إحدى ألسلوب

لى مستوى استعمال ثنائية الطبع والصنعة ، وما يتصل بها ، معيارا نقديا في الحكم على النصوص الشـعرية ـع أما  
ــه ،  قــل استفاضــة فــي هــذا أالشــريف الرضــي كــان  أنَّ ال إِ ، فــان الشــريفين الرضــي والمرتضــى كــان لهمــا بعــض الوقفــات في

  .الجانب من أخيه المرتضى
  ]الطويل: [قوله في قول الشاعر  –هذا المعيار عمًال الشريف الرضي النقدية مست أحكامفمن   

ِرِه ت بَِقْب دري َكَمْي ي ص رُّ ف ا الّس  وم
أَنّني ى ك ِه َحتَّ ي أُْخفِي  ولِكنَّن

 

را  ُر النَّش َت َيْنَتِظ ُت الَمي يَّ َرأَْي  ألن
را اَعًة ُخْب ْط َس ْم أُِح ُه لَ ان ِمْن ا َك بَِم

)٦( 
 

  )٧())ئلهما ، ونزارة الطبع في شاعرهمالفظ يدل على تكلف قا أيضاولفظ هذين البيتين :(( 

                                                 
 .٨٢: طيف الخيال  )١(
 ))بدل بمعاند )) بمباعد (( و )) ينتىء (( بدل )) ينتوي (( ، وفيه  ١/٥٠٧: البيت في ديوانه  )٢(
 .٨٢: طيف الخيال  )٣(
 .٤٠: النور  )٤(
 )).لم يكد: (( ، وفيه ١١٠: ،والبيت في ديوانه ٣٣٣- ١/٣٣٢: األمالي  )٥(
 .٨٢: والشريف الرضي  الصابئرسائل  )٦(
 .٨٨- ٨٧: نفسه  )٧(
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 بأمثلـةالشريف المرتضى النقدية التي اتخذ فيها هذه الثنائية معيارا للجودة فهي كثيرة جدا ، سـنكتفي  أحكامأما 
  )١(]الطويل : [ البحتري التي منها  أبيات لالختصار ، فعن منها طلباً 

فاَعًةوَ  َباِب َش ي الش ِ◌ي ف ُت أُرجِّ  ُكْن
هِ  يَّ بَحْملِ رِّ َع ثِّ السِّ يٌب َكَن  َمش

 

اِغي  َف لِب فِيِعهِ  فَكْي ٍة بَش  حاَج
هِ  ْدُر ُمِذيِع اَق َص ُه ، أْو ض ُث  ُمَحدِّ

  

علـى احتواء قول البحتـري  أنَّ إذ ،  )٢(! ))وأبلغه وأطبعه ! هذا من كالم  أحسنوما : (( قول الشريف المرتضى ي 
  .جعله مستحسنا في نظر المرتضى  – أخرىفضال عن محاسن  –من الطبع  على حظٍ 
  ]البسيط : [ التي منها  – أيضا –البحتري  أبياتعن  أما  

ْيِش ُر الَع ٌةأَواِخ َم اٌر ُمَكدَّ  أَخب
ةً   مَّ َتْكِملَ ا َت باُب إذا َم ِري الشَّ  َيْج

َباَبتِهِ  ْن َص رءاً ِم ْرَء ُب ُب الَم  وُيعقِ
  

رَ   ْن لَ وأْق يِش ِم هُ  وٍ ْھُب الَع  أوائِلُ
هُ  اً َتكاُملُ ُدهُ َنْقص يُء َيْنفِ  َوالش

هُ  مَّ َقابِلُ ي ُث اِم َيْمِض ُم الَع رُّ  )٣(َتَج
 

تمـام ، لقربهـا مـن طريقتـه وظهـور الصـنعة فيهـا  ألبـيتكـون  أنْ تصـلح  األبياتوهذه : ((  ىضتر ميقول الشريف ال  
(( ه كـان نّـأذا يـدل داللـة واضـحة علـى ـ، وكـالم المرتضـى هـ)٤()) رصانة والوثاقة كانت في حيز الجودة وال  نْ اوالتكلف ، و 

فــي أكثــر أهميــة مــن ذلــك  هنــاك أمــراً  نّ أ، بيــد )٥())الصــنعة فــي شــعره  أويحفــظ لكــل شــاعر طريقتــه ومذهبــه مــن الطبــع (( 
بــي تمــام ، ومــذهب أمـذهب ل حولهمــا  وتشــّعب ، دالمــذهبين الشــعريين اللــذين طـال الجــ نّ أ، وهـو إشـارة المرتضــى هــذه 

هل الطبع ، قد يتداخالن فـي بعضـهما الـبعض ، فيكـون هـذا يشـبه آخر مذهب أهل الصنعة ، ومذهب أبتعبير  وْ أالبحتري 
الفن الشعري هو نتاج للمزاوجة بين العنصرين ، فكل شعر مطبوع البد له مـن الصـنعة ، وكـل  نّ أل ؛ ك يشبه هذاذاك ، وذا

  .وال قد استند على الطبع والموهبةأن يكون أ من شعر اتصف بالصنعة البد
  ]الخفيف : [ للبحتري أولها  أبياتا إيرادهوعند   

ـإِ  ن الَوْص ا م ِق ِريَّ م َتْس ا ل  نَّ َريَّ
  

اقِ   َوى الُعشَّ ا َج ْدِر م م َت  )٦(ِل ، ول
 

ــة(وهــي الصــنعة المفقــودة  الشــريف الرضــي نــوع الصــنعة المستحســنة فــي الشــعر يبــين   وذلــك إذ يقــول ، ) الخفّي
ع والصــــنعة فيــــه كأنهــــا مفقــــودة للطبــــ: ((  - أيضــــا –للبحتــــري  ،ويقــــول فــــي وصــــف بيــــت)٧()) أخفــــىوالصــــنعة فيهــــا :((

الرضــي فــي الشــعر الــذي كانــت  أخيــه أســلوب الــى، وكــأن الشــريف المرتضــى ينظــر فــي هــذا الحكــم النقــدي )٨())المتــدفق

                                                 
  ))َكَنثِّ ((بدل )) ِبَحثِّ ((و)) فكيف((بدل )) وكيف: ((ل ، وفيه في البيت األو  ٢/١٢٧٦: البيتان في ديوانه  )١(
 .١٦٨/ ١: األمالي  )٢(
بدل )) يفنى : ((، وفي البيت الثاني )) ُمَكدَّمٌة (( بدل م )) ُمَكرَّرَة : (( في البيت األول : وفيه . ١٨٢٨/ ٣: األبيات في ديوانه  )٣(

  )).يمضي (( بدل )) يأتي : (( لبيت الثالث ، وفي ا)) ينفده (( بدل )) يرجعه (( ، و)) يجري((
 .٣٣-٣٢: الشهاب  )٤(
 .١٠٣: الشريف المرتضى ناقدا  )٥(
 .٣/١٤٦١: البيت في ديوانه  )٦(
 .٢٣: طيف الخيال  )٧(
  .٢٩: نفسه  )٨(
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تمتــزج  ألنهــا ؛بمــا يثقــل عليــه  إزاءهــايشــعر  ئر اوملطفــة ، ال يكــاد القــالصــنعة فــي شــعره قليلــة بالنســبة لشــعراء عصــره ، ((
  .)١())بوجدانه ، فيغلب عليها طبعه ، وتتوارى خلفه 

بـين  -أحيانـا –يكـون  وإنمـا، حسـب التمايز ال يكـون بـين المطبـوع والمصـنوع  أنّ  إلىويشير الشريف المرتضى   
هــذا : (( مطبوعــة للبحتــري وقــال  أبياتــااآلمــدى حينمــا استحســن يتضــح هــذا فــي تعليقــه علــى قــول . مطبــوع ومطبــوع آخــر

ــَلَعْمــري هــو القــول الــذي لــو َوَرَدُه الظمــآن   أوردنــاهنــه قــد تقــدم فيمــا إ:((فقــال الشــريف المرتضــى  .)٢())َي لكثــرة مائــه و رِ َل
، )٣())بــالنفوس قُ َلــعْ أَ بــالقلوب، وَ  قُ َبــلــى ، وأعْ لــى وأغْ أَْنَصــُع وَأْطَبــُع ، وأحْ  األبيــاتللبحتــري مــن هــذا البــاب مــا هــو مــن هــذه 

يسـترذل ، يتضـح هـذا فـي تعليقـه  أوْ يسـتهجن بسـببه الشـعر  أنْ فـي الطبـع عيبـا يمكـن  األبيـاتولذلك فهو ال يـَُعـدُّ تفـاوت 
  ]الكامل : [ تمام  أبيعلى بيت 

ُر قَ ا َكَم ِرها فَِذ لَ ْباَن َيْخُط  ي فِْك
  

ْدِر قَ فِ  فاأَْن يَ  هِ اِممَ لَ تَ ْبي الب  )٤(ْكِس
 

 أنْ لــيس المهــم عنــده  ألنــه ؛)٥())لــيس رونــق الطبــع فيــه ظــاهرا ، ولــيس ذلــك بعيــب وإنمــاالبيــت جيــد ، (( بقولــه   
الشـعر المقـدم  عنـده  نَّ كـون بعيـدا عـن التكلـف  والطعـن ؛ ألَ ي أنْ المهم  وإنمافي الطبع بالشعر ،  تاو فيكون هناك ثمة ت

  .)٦())من كل غفلة وخلسة السليم من كل كلفة ، البريء (( هو 
مـا شـابه  أوْ الشعر المطبوع هو الذي يفضله الشريفان الرضي والمرتضى بدون شـروط  أنَّ ويتضح من كل ما سبق   

أْن تكـون الصـنعة غيـر متكلفـة ،  أهمهـاالشعر الذي دخله شيء من الصناعة فتبرز عدة شروط ومعايير الستحسـانه ،  أَما، 
 –تكون مفقـودة خفيـة فـي الـنص الشـعري نشـعر بهـا ، ونحسـها ، وال يمكننـا  نْ أة على الطبع، و تكون قليلة وغير غالب نْ وأ
  .وضع يدنا عليها – األحوالي كثير من ف

   . القديم واحملدث:  ثالثا 
فـــــي الخطـــــاب النقـــــدي العربـــــي القـــــديم علـــــى وجـــــه الخصـــــوص ،  المهمـــــةتـَُعـــــدُّ هـــــذه الثنائيـــــة مـــــن الثنائيـــــات   

ــــراث  ــــيوفــــي الت ــــم يقتصــــر تناولهــــا  علــــى كتــــب النقــــد   إذلــــى وجــــه العمــــوم ، ع األدب ــــىتعــــدت ذلــــك  وإنمــــال كتــــب   ال
ــــك  األدب ــــر ذل ــــر واحــــد مــــن القــــدماء . العامــــة والطبقــــات واللغــــة والنحــــو وغي ــــدلي أنْ وقــــد حــــاول غي ــــدلوه فيهــــا ،  ي ب

فــــاني رأيــــت : (( بقولــــه خطــــوة ابــــن قتيبــــة التوفيقيــــة بــــين القــــديم والمحــــدث ، التــــي تمثلــــت مــــع  البدايــــة ســــتكون نّ أ إّال 
وال عيـــب لـــه  رذل الشـــعر الرصـــينمـــن علمائنـــا مـــن يســـتجيد الشـــعر الســـخيف لتقـــدُّم قائلـــه ، ويضـــُعُه فـــي ُمَتَخيَّـــرِه ، ويـــ

 )٧())والشــــعر والبالغــــة علــــى زمــــن دون زمــــنولــــم يقصــــر اهللا العلــــم . ه رأى قائلــــه نّــــأو أه قيــــل فــــي زمانــــه ، نّــــ أّال ده إـعنــــ
.    

اســــتجادة الســــخيف مــــن الشــــعر لقدمــــه ، واســــترذال الرصــــين  أنّ الم ابــــن قتيبــــة هــــو مــــا يلحــــظ مــــن كــــ وأول  
ــــه لح ــــن  داثتــــه لــــم تــــأتمن القــــديم   إلــــىنظــــرتهم  نّ أتــــت مــــن العلمــــاء ، و أ وإنمــــاقاصــــري الثقافــــة واالطــــالع ،  أنــــاسم

                                                 
 .٢٣٨: الحماسة في شعر الشريف الرضي  )١(
 .، ولم أجد كالم اآلمدي في الموازنة ٢٥: طيف الخيال )٢(
 .٢٥:  طيف الخيال )٣(
 .٤/٤٧٢:البيت في ديوانه  )٤(
 .٨: الشهاب  )٥(
 .٣٠: نفسه  )٦(
 .٦٣-١/٦٢: الشعر والشعراء  )٧(
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ــــذوق  ــــد وال ــــايير النق ــــق مع ــــة  وف ــــر منطقي ــــد . والمحــــدث هــــذه تعــــد غي ــــا  إذامــــر يتضــــح أنَّ األبي ــــا علمن هــــذه  ســــبابأم
ولغويــــة ،  اجتماعيــــة ألســــبابكــــانوا يفضــــلونه   وإنمــــالــــم يكونــــوا يفضــــلون القــــديم لقدمــــه ، العلمــــاء  أنّ النظــــرة ، وهــــو 

فــــي  – أولمــــن نحــــو  – اســــُتعِملَ  فقـــــد،  الشــــعر القــــديم يــــؤدي مهمــــة تاريخيــــة كــــان  إذْ لنقــــل تاريخيــــة بشــــكل عــــام ،  أوْ 
.  )١(تأســــيس علــــوم العربيــــة مــــن تفســــير ونحــــو وعلــــم لغــــة وغيــــر ذلــــكومــــن نحــــو ثــــاٍن فــــي  وتربيــــة ، تعليمــــاً : ب يــــالتأد

الشــــعر  أنَّ العتقــــاده ؛  عــــن ذلــــك يتراجــــعه جــــدن حــــد العلمــــاء  باالستشــــهاد بالشــــعر المحــــدثولــــذلك عنــــدما يهــــمُّ أ
بــــو أخــــذ فيــــه أَ لــــوال مــــا :((عمــــرو الشــــيباني يقــــول أبــــوفقد كــــان تفــــق مــــع مــــا يقــــوم بــــه مــــن مهــــام مقدســــة،المحــــدث ال ي

 أحســــنلقــــد : (( عمــــرو بــــن العــــالء  أبــــو، ويقــــول )٢())محكــــم القــــول  ألنّــــهمــــن الرَّْفــــث الحتججنــــا بشــــعره ، اس  نــــو 
  .)٣())تهيمر صبياننا برواآ أنْ ّلد حتى هممت و هذا الم

يقـوم مقــام  ًا،وشـعرالتغيير،ليـأتي شـاعر يخمـل شاعر  لـىدائمـاً إيجنح و ال يـؤمن بـالجمود،  اإلبـداعيالواقـع  أنّ بيـد   
، حتــى نشــأ وٌس َفْحــَل ُمَضــر كــان أ: (( أبــو عمــرو بــن العــالء يقــول كــان   إذالمتعصــبين للقــديم يعرفــون ذلــك، آخر،وحتــى

وهــذه حقيقــة يقّرهــا الواقــع .مكــان أوس،وأخــذ شــعرهما مكــان شــعرهأخــذ النابغــة وزهيــر أي  ،)٤())النابغــة وزهيــر فــأخماله 
يسـتريح  أنال يعـرف االسـتقرار،وال يمكـن ((ن الشـعر فـن أل؛  اإلبـداعحقـائق  أوضحالشعري  في مختلف العصور،بل هي 

تطــور المجتمــع علــى  ُصــعد  أهمهــاتتــوافر عوامــل مســاعدة لهــذا الحــراك والتجديــد  أنولكــن يجــب .)٥())عنــد حــد معــين
  )٦(.مختلفة

يتعــامالن مــع القــديم والمحــدث بحســب الحالــة  هماالنقــدي نجــدالرضــي والمرتضــى خطــاب  إلــىوعنــد الرجــوع   
 أمــوريخــص  أو  إعجــاز أوتأويــل  أويخــص علــوم القــرآن مــن تفســير  األمــركــان   فــإذاولــة ، والمســألة مــدار البحــث ، المتنا

غيــر ذلــك مــن المنــاحي التــي تعــارف العلمــاء علــى نجاعــة  أويخــص اللغــة وصــحة ألفاظهــا وتراكيبهــا  أو واألحكــامالشــريعة 
اج بـه فـي المسـائل التـي نـه شـاهدا لالحتجـان بالقـديم ، ويوردانراهمـا يهتمـ اياها ،ضـالشاهد  القديم في االحتجاج  علـى ق

  . تقتضي ذلك
النظـر فـي كتابيـه  إمعـانفالشريف الرضي ال يحتج بشعر من ال يحتج بشعرهم من المولدين ، ويتضح ذلك عنـد    

شــهد مــرة واحــدة لم يستو  بشــعر عربــي فصــيح صــحيح،ّال شــهد إتسه لــم ينّــإذ أ،))المجــازات النبويّــة((و))تلخــيص البيــان: ((
كتـاب اهللا،   إعجـازيستشـهد بالمولـد وهـو يتحـدث عـن  أنْ ((نه ما كـان لـه أن الشريف الرضي يعلم جيدا ؛ أل )٧(ببيت مولد

  . )٨()))ص(وبالغة الرسول الكريم
وما ذُِكَر عن الرضي يصدق بمجمله على الشريف المرتضى ، فلم يستشـهد بالمولـد فـي المنـاحي التـي تسـتدعي   

ــنّــأبالقــديم ، كالتفســير وعلــوم اللغــة وغيــر ذلــك ، بــل  حتجــاجاال ايا العقائديــة د حتــى فــي بعــض القضــه لــم يستشــهد بالموّل
  .وغيرهما واإلمامة،  األنبياءوالكالمية ، كتنزيه 

                                                 
 .٢٠: ينظر في مفهوم الشعر ونقده  )١(
 . ١٠٢: طبقات الشعراء  )٢(
 .٩٠: العمدة )٣(
 .١/٩٧: طبقات فحول الشعراء  )٤(
 .٤٦: حركة اإلبداع ، خالدة سعيد  )٥(
 .٤٦: الصراع بين القديم والجديد : ينظر  )٦(
 .١٠٤) : المقدمة ( تلخيص البيان : ينظر  )٧(
 .١٧٧: الشريف الرضي ناقدا  )٨(
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انتقل الشريفان من مقام علوم الدين والعقائد واللغة وغير ذلك من الجوانب الذي يشكل الشاهد القـديم  إذا أما  
للشــريفين الرضــي والمرتضــى موقفــا مغــايرا مــن ثنائيــة  أنّ عامــة قويــة مــن دعامــات االحتجــاج  والتــدليل فيهــا ، نجــد فيهــا د

  .القديم والمحدث
كــان لــه موقــف آخــر  عنــد (( علميــة ، فانــه  ألســبابالمحــدث  أوكــان الشــريف الرضــي لــم يحــتج بالمولــد   فــإذا  

كثيـرة   أبياتا، واختياره )٢(الصابئيتضح ذلك من اهتمامه بشعر  ،)١()) إعجاببها أي  أعجبمعاصريه، فقد  ألشعارتعرضه 
  .)٣())األمثال((وتعليمية ، وذلك في كتابه  أخالقيةالمحدثين في مواضيع كانت صبغتها  أشعارمن  كثيرة جداً   أبياتا

الشـــعراء (مـــن المؤلفـــات التـــي كـــان موضـــوعها  ومـــن مظـــاهر اهتمـــام الشـــريف الرضـــي بالمحـــدث ، تأليفـــه عـــدداً   
ن يـ، وفيما يخـص الحسـ)٤())تمام  أبير ـزيادات في شعـال: (( كتاب   أّلفتمام فقد  أباففيما يخص ). وأشعارهمن المحدثي
، )٦())الزيـادات فـي شـعر ابـن الحجـاج (( و  )٥())الحسن من شعر الحسين(( ابين هما كت  أّلففقد ن بن الحجاج ،يـالحس

  .)٧()) الصابئق اسحإ أبي مختار شعر(:(كتاب  ألَّففقد  ، الصابئق اسحإ أبا، وفيما يخص )٦())
، ولكـن علـى الـرغم مـن ذلـك منهـا شـيء  إلينـاكل هـذه الكتـب فقـدت ولـم يصـل   أنَّ  األسف إلىما يدعو  نّ أ الَّ إ  

  .المحدثين  بأشعارفان عناوينها تدل داللة قاطعة على احتفال الشريف الرضي 
بالمحدث ، لذلك كان الشعراء  االحتفالديد الرضي ش كأخيهه كان  نَّ الشريف المرتضى نجد أ إلىالنتقال وعند ا  

يعتمـد فـي )) طيف الخيـال((و )) الشهاب((والنقدي ، ففي كتابيه   األدبية في نتاجه يسـالمحدثون وشعرهم يمثل مادة رئ
 تمــام  ، والبحتــري ، والشــريف أبــو :كلهــا لشــعراء محــدثين ، هــم  شــعريةيــن و ادو  أربعــةموضــوعي الشــيب  والطيــف علــى 

شـرح القصـيدة المذهبـة ((ونجده يحتفل بشـعر السـيد الحميـري  ، فيؤلـف فيـه كتـاب ). نفسه(لشريف المرتضى الرضي،وا
  . ))المعاني للمتنبي  إثباتم عنها ابن جني في التي تكلّ  األبياتبع تت(( فيه كتاب  فلؤ ويهتم بشعر المتنبي ، في)) . 

المرتضـــى ، فيكونـــون مثـــار جـــدل ومناقشـــة بينـــه وبـــين را مـــا كـــان يثيـــر الشـــعراء المحـــدثون اهتمـــام الشـــريف ـوكثيـــ  
مروان بن ابـي حفصـة  الىالمحدثين وطبقاتهم ، وانتهوا  بأشعار األدب أهلذاكرني قوم من : (( اآلخرين ، يقول المرتضى 

ف ، ثــم بــين الشــري )٨()) علــى شــعره وطريقتــه  واالزدراءيظــه ، وآخــرون فــي ذمــه وتهجينــه بعضــهم فــي وصــفه وتقر  فــأفرط، 
ف فـي المعـاني  ، غيـر متصـرّ  لفـاظالكـالم  ، متشـابه األ كـان مـروان متسـاويَ : (( المرتضى رأيه في هذا الموضوع  ، فقال 

والمعـاني ، وهـو غزيـر الشـعر  األلفـاظقق لها ، فلذلك قلَّـِت النظـائر فـي شـعره ، ومدائحـه مكـررة غواص عليها  وال مدَّ  وال
،  أهلـهشـعر شـعراء أهل زمانه وطبقتـه ، وأشعر من كثير من أاعر له تجويد وِحْذق ، وهو ه مع ذلك  شأنّ  إّال قليل المعنى ، 

ووقــوع التشــبيهات ، ودون  األلفــاظوتــدقيق المعــاني  ، وحســن  األلفــاظن مســلم بــن الوليــد فــي تنقــيح يكــون دو  أنْ ويجــب 
ـــ هفكأنّـــدرة الســـائرة ، االنـــ األبيـــاتبشـــار بـــن بـــرد فـــي  ، وال مـــنحط عنهمـــا  ر دونهمـــا شـــديداً طبقـــة بينهمـــا ، ولـــيس بمقصَّ

                                                 
 .١٧٧: الشريف الرضي ناقدًا  )١(
 .٩٣-٨٢: ينظر رسائل الصابئ والشريف الرضي  )٢(
 . في أكثر صفحاته مختصر أمثال الشريف الرضي: ينظر : للمزيد  )٣(
 .٣٠٥:، وكشف الحجب  ٤٦٧: ، والدرجات الرفيعة ٢/٢٦٢: أمل اآلمل : ، وينظر ٣٩٨: جال النجاشي ر   )٤(
 .٢/٢٦٣:، وينظر أمل اآلمل  ٢٠٨: عمدة الطالب  )٥(
 .٣٩٨: رجال النجاشي  )٦(
  . ٤٩٤:، وكشف الحجب ٤٦٧: ، والدرجات الرفيعة ٢/٢٦٢: أمل اآلمل : وينظر  ٣٩٨: نفسه  )٧(
 .١/٥٨١:  األمالي )٨(



 المبحث األول/ الفصل الرابع  

 ٦

، فكلمـا انتهـى )) المرتضـى أمـالي(( بـأس بهـا فـي  حفصـة مسـاحة ال أبـيوبعـد هـذه المفاضـلة يأخـذ مـروان بـن . )١())بعيداً 
حفصـة ليتناولـه بالشـرح  أبـيشـعر مـروان بـن  إلـىتأويل آية مـن آيـات ألقـرآن الكـريم رجـع  أوْ الشريف المرتضى من تفسير 

كان   وإنما، سبقوا المرتضى ضرابه من المحدثين الذينأعلى مروان و يقتصر اهتمام الشريف المرتضى ولم .والنقدوالتحليل 
أن ينشـده ه سـؤالحكاية استيقافه الُمطَـِرز الشـاعر فـي الطريـق ، و شيء على ذلك  ،  أدلّ بشعر معاصريه ، ولعل  أيضايهتم 

  . )٢(إحدى قصائده
قـد  األخيـرفي تفضيل الشعر  المحدث على الشعر القديم ، حتى لو كـان هـذا  وكان الشريف المرتضى ال يتورع  

  ] الكامل : [  األعشىصدر من جاهلي فحل، فهو يفضل على بيت 
رأًرَ أَوَ  ْلَن أم َواني الُيواِص  ى الَغ

  

َردا  ْلَن األم ْد َيِص باِب وق َد الّش  )٣(فق
 

  ]الكامل: [بيت ابي تمام   
ن النَّس ال ِم ى الَّرج ً أْحلَ ا  اء َمواقع

  

نَّ أ انَ َك نْ َم  َبھُھم بھ دُ  ْش  )٤(اودَ ُخ
 

فعلـل ) َمْن َكاَن أْشَبهُهم بهنَّ ُخُدوَدا ( :بقوله  األعشىبا تمام زاد على أ نّ أَ  إّال بين البيتين تشابها ،  إنّ ولعمري : (( فيقول 
ند فـي هـذا الحكـم النقـدي علـى قاعـدة والشريف المرتضى يسـت. )٥())من غير تعليل أطلق واألعشىالمرد  إلىميل النساء 

مـن قدمـه  إّال ال محابـاة لمتقـدم بالزمـان علـى متـأخر ، فمـا المتقـدم : (( هـا خيـر تطبيـق وهـي ققاعدة نقدية يؤمن بهـا ، وطب
تقـديس القـديم  نّ ألى الرغم مـن ـ، ع)٧())لألزمانق لالحسان ال ـالسب(( أنيرى  ألنّه ؛)٦()) أصلهال زمانه وفضله ال  إحسانه

  )٨(.النّقاد أحكامحد الضواغط القوية على أقدماء ، كان يمثل القديم وال
بينـه وبـين  اً واضـح اً هنـاك فرقـأن ه يـرى ، فانّـً األقـدمينعلـى شـعر  اإلحسـانكان الشريف المرتضى ال يـَْقِصر   وإذا  

حــدنا أ أنّ وقــد علمنــا : (( مســاعدة مــن ذوي االختصــاص ، يقــول المرتضــى  أوشــعر المحــدثين يتضــح للمتلقــي بــال رويــة 
ذوي  إلــىمــن الشــعراء وبــين المحــدثين ، وال يحتــاج فــي هــذا الفصــل  األولــىيفصــل بــال رويــة ، وال فكــرة بــين شــعر الطبقــة 

،  واإلحسـانهذا الفرق بين شـعر القـدماء والمحـدثين لـم يكـن فـي التجويـد  أنّ والمالحظ . )٩())الغايات في علم الفصاحة
القـيس  مـن  يجد فرقا في الفصاحة بين شعر امرئولذلك فهو . فصاحة حسب في ال –المرتضى  أشاركما   –هو  وإنّما، 

القـيس   امـرأسـاويان قاربـان ويُ الطـائيين قـد يُ  أنّ قد علمنا : (( ، فيقول  أخرىتمام والبحتري من جهة  أبيوبين شعر  جهة ،
ا جـاوز هـذا الحـّد، ونسـبة مـا يمكـن أن فيمـعليهمـا المسـاواة  عـّذرَ تَ  نْ وإ] فـي الفصـاحة[ لبيتـين والثالثـة من القصـيدة فـي ا
الشـريف  أنّ ونجـد . )١٠())تكـون الُعشـر ومـا يقاربـه أنْ جملـة القصـيدة  نسـبة محّصـلة ، لعلهـا  الـىفيـه  تـََقَع المساواة منهما

                                                 
 .١/٥٨١: نفسه  )١(
 .٢٩٩-٢٩٨: ، وروضات الجنات ، الخوانساري ٢/٩٢:الكشكول : ، وينظر  ١٣٣-١٣٢: ديوان الصبابة ، ابن أبي حجلة : ينظر  )٢(

٢٩٩. 
 .٧٧: البيت في ديوانه  )٣(
 .١/٤١٠: البيت في ديوانه  )٤(
 .١٥: الشهاب  )٥(
 .٤: نفسه  )٦(
 .٤: نفسه  )٧(
 .٢٧٠: مصطفى الجوزو . الشعر عند العرب ، د نظرية:ينظر  )٨(
 .٣٧٩ :في علم الكالم الذخيرة  )٩(
 .٣٧: الموضح  )١٠(
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. المرتضـى كـان شـديد االسـتقراء لـدواوين الشـعراء الثالثـة نّ أرقـام ، وهـذا يعنـي بلغـة النسـب واأل –هنا  –المرتضى يتكلم 
 أخـرىالقيس  والنابغة من جهـة وشـعر المتنبـي مـن جهـة  امرئويلحظ الشريف المرتضى هذا الفرق في الفصاحة بين شعر 

   )١(.آخرفي مكان 
المعركـة  –أعنـي  – صراعا بـين القـديم والجديـد –في وقتها  –فيما يخص المعركة النقدية التي كانت تمثل  وأما  

صـريحة للشـريفين الرضـي  آراءً  فيهـا قـد ال نجـدفام ومـذهب البحتـري فـي الشـعر ، تم أبيالنقدية التي دارت حول مذهب 
وسـنبدأ  . سعفنا في بيان موقفهما من هـذه المعركـة النقديـةيُ  أنْ النظر الدقيق في خطاب الشريفين يمكن  نّ أ إالوالمرتضى، 

تمــام  أبــو أمــا: (( تــري ، وهــو قولــه تمــام والبح أبــيكعادتنــا مــع الشــريف الرضــي الــذي يطالعنــا رأيــه الــذي جمــع فيــه بــين 
وصــف فهــم مــن يُ  أنْ ويمكــن  )٣(.واصــف جــود علــى روايــة اليــافعي أو. )٢(...))البحتــري فواصــف جــْؤذر وأمــافخطيــب منبــر 

، وغيـر ذلـك مـن  واألمثـالتتضـمن معـاني الحكـم  أبياتـاتمـام كـان كثيـرا مـا يـنظم  أبا أنّ ) خطيب منبر(تمام بأنه  أبا الرضي 
 أكثر،وهذا )٤())تغني حياة الناس بالتجربة وتدلهم على المسلك الصائب ، وتبعدهم عن المسالك الوعرة (( لتي ا األقوال
 إغــراضالعتاهيــة ، وال ســيما فــي زهــديهما ، والمتنبــي فــي جميــع  وأبــيبي نــواس أمــن يتصــف بــه الشــعراء المحــدثون كــ أكثــر

كـان   يرضـأّن الجـود ،  أوواصف جـؤذر  بأنهصفه البحتري فهم من و يُ  أنْ ويمكن . شعره ، وغيرهم من الشعراء المحدثون 
البــدوي ، والــذي يتصــف بــه الشــعراء  أونهــج البحتــري فــي الشــعر  ، وهــو الــنهج التقليــدي القــديم  الــىيلمــح بقولــه هــذا 

 الـذي جمـع فيـه)) األمثـال((تمـام فـي كتـاب  أبـيالشـريف الرضـي قـد اختـار مـن شـعر  أنّ ولعـل مـا يؤيـد ذلـك هـو .القدماء 
بيـد  .أي بيـت –فيـه  –لـم يختـر للبحتـري بيتاً ، فـي حـين  )٥()ثمانية وخمسين ( الشعرية ،  الحكمو  األمثال مختارات من

ميزه مــن ـتــ اءـبأشيــكــال الشــاعرين اتصــف   أنَّ رى ـكــان يــ  ماـوإنــري ، ـتمــام علــى البحتــ أبــاه كــان قــد فّضــل نّــأهــذا ال يعنــي  أنّ 
يمثل النهج الجديد والبحتري الذي يمثـل الـنهج تمام الذي  أبيتتسع لالثنين ،  أنْ يمكن   ةـاألدبيالساحة  أنَّ  أي .ر ـاآلخ

،  اآلخـرحياة فريق منهما مرهونـة بـزوال  أنْ (( الجديد في  وأنصارالقديم   أنصار أوهامتتبدد  أنْ التقليدي ، وبذلك يمكن 
  .)٦())ميدان الفن ال يتسع لهما معاً  نّ أو 

مـا يميـزه  كـال الشـاعرين لـه  أنّ شريف المرتضى نجده يتناغم مـع مـا رآه الشـريف الرضـي فـي ال إلى االنتقالوعند   
وللفحلـين : (( يقـول الشـريف المرتضـى متحـدثا عـن موضـوع الشـيب . نامبـّرز  نكليهما مجـّودان بـل فحـال  نّ أو . من اآلخر

، وهــو كــذلك يعتمــد فــي )٧())لوجــوه ســبقاً ر فــي ابــغبــادة البحتــري فــي هــذا المعنــى مــا يع وأبــيتمــام  أبــيالمبــرزين الطــائيين 
علــى معانيــه (( متكلمــا  –الرضــي  أخيــهفضــال عــن شــعره وشــعر  –تمــام والبحتــري  أبــيموضــوع طيــف الخيــال علــى شــعر 

  . )٨())، كاشفا عن دفائنه وسرائره ومقاصده منظرا بين نظائره

                                                 
 .٢٧٢:نفسه : ينظر  )١(
 .٢/٣٧٧: المثل السائر  )٢(
 .٨٥: مرآة الجنان : ينظر  )٣(
 .١٢: مختصر أمثال الشريف الرضي  )٤(
ـــــه .١٨،٢٠،٢١،٢٣،٣١،٣٣،٣٤،٤٥،٥٠،٥١،٥٣،٨١،٨٤،٨٥،٨٩،٩١،٩٢،٩٣،٩٥: نفســـــه : ينظـــــر  )٥( ـــــين رأي ولعـــــل التوافـــــق ب

 .النقدي في أبي تمام ، وبين مختاراته في هذا الكتاب ، دليل من أدلة صحة نسبته إليه ، التي اشرنا إليها في تمهيد البحث
 .١٣٩:زكي نجيب محمود .مع الشعراء ، د )٦(
 .٣: الشهاب  )٧(
 .٤: طيف الخيال  )٨(
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ام فـــــي هـــــذين الموضـــــوعين، تمـــــ أبـــــيالبحتـــــري كـــــان متفوقـــــا علـــــى  أنّ الشـــــريف المرتضـــــى كـــــان يـــــرى  أنّ بيـــــد   
قول فــــي الشــــيب ، لهــــج والســــيما البحتــــري فانــــه مولــــع بــــال:((يــــذكر االثنــــين أنيقــــول بعــــد )) الشــــهاب((ففــــي موضــــوع 
ــــد ــــد مب ــــه، معي ــــر، وال تكــــاد  ألوصــــافه ىءب ــــه علــــى كــــل متقــــدم  إلمــــامقصــــائده تخلــــو مــــن  أكث ــــه ، زاد في ــــه وتعــــرض ل ب

  .)١())وتدقيقاً  وتحقيقاً  وتجويداً  إكثاراً لزمانه 
تمــــام  فــــي هــــذا المعنــــى التافــــه اليســــير ، فانــــه مــــا عنــــي  وألبــــي: (( يقــــول ))  طيــــف الخيــــال((وفــــي موضــــوع   

مـــــع تجويـــــد  وأغــــزرفيـــــه  فــــأكثربــــه ، وال رزق منـــــه مــــا رزق البحتـــــري ، فانــــه كـــــان مغرمــــا متيمـــــا بـــــالقول فــــي الطيـــــف ، 
ــــه تمكــــن القــــا وإحســــان ــــه تصــــرف المــــالكين ، وتمكــــن من ــــي .)٢())درينوافتنــــان ، وتصــــرف في الشــــريف  أنّ وهــــذا ال يعن

كثيـــرة   أمـــاكنهـــو حكـــم نقـــدي دقيـــق دلـــل عليـــه فـــي  وإنمـــاتمـــام ،  أبـــيالشـــريف المرتضـــى كـــان متعصـــبا للبحتـــري ضـــد 
  )).طيف الخيال (( و )) الشهاب (( من كتابيه 
كمـا كـان   فـي الشـعر اإلبـداعييبخس حقـه  نْ أحد ه لم يكن يرتِض من أنَّ أتمام ،  أبيومن دالئل عدم تعصبه ضد   

، فتعصـب )٣())يكـون مـنهم نْ أتمام ، فلم يوفق  أبايكون ممن ينصف  أنْ (( الذي حاول اآلمدي ،  – أحيانا –يفعل ذلك 
  . )٤()عمود الشعر(ه لم يـََر شعره متفقا مع نظريت ألنه ؛فتعصب عليه 

  ]الخفيف : [ تمام  أبي أبياتدي حينما ذم أمثلة ذلك تصديه لآلمومن   
اَفي أَحْ لِ االلّي  ي أذا م  ى بَِقْلب

ِت االرْ  ھ ّذًة َتَنزَّ ا لَ ا لَھ  ي
ْن لَ  ْم يُك ٌس لَ بٌ َنَمْجلِ ِه عْي  ا في

  

امِ   َن االَّي وى ِم ُه الّن  َجَرَحْت
ام  َن األْجس راً ِم ا ِس  !واُح فيھ

الم  َوِة األح ي َدْع ا ف َر أّن  )٥(!َغْي
 

دي طعـُن اآلمـ فأمـا: (( لشـريف المرتضـى ل افقـا. )٦())حـالوة ، وال عليهـا طـالوة األبياتوليس لهذه : (( بقوله   
أخفـــى  الليـــل:ن قولـــهوال طالوة،فمـــن قـــبح العصـــبية، ألحـــالوة لهـــا  ه النّـــأتمـــام ودعـــواه  ألبـــيالميميـــة التـــي  األبيـــاتعلـــى 

: ( ى ، ملـيح اللفـظ ، ومـن عـذب اللفـظ وغريبـه قولـه عنـالبيت الثـاني فجيـد الم وأما... صحيح الوضع ، مليح المعنى ...
 األبيـاتفـالطعن علـى هـذه ) ... الـدعوة(ولـيس يهجنـه إال لفظـة  فهـو قريـب... فأما البيت الثالث ) ...  األجساممن  سرا

  .  )٧())على ما بيناه عصبية ظاهرة
تمـــام و  أبـــيالمعركـــة النقديـــة التـــي دارت حـــول مـــذهبي  أطـــرافحـــد ألـــم يكـــن الشـــريف الرضـــي والمرتضـــى  إذن  
التقليــد  أو، ال مــن معيــار القــدم والحداثــة  واإلحســانمــن معيــار الجــودة  إليهمــاانــا ينظــران ك  وإنمــاي الشــعر ، ـالبحتــري فــ
  . والتجديد
مـــن ظـــواهر عصـــر الشـــريفين الرضـــي  مهمـــة ظـــاهرة إلـــىنـَُعـــرِّج  أننخـــتم هـــذه الثنائيـــة  أنْ ولعـــل مـــن المفيـــد قبـــل   

مــذهبا  مميــزا مــن مــذاهب الشــعر ،  أصــبحاوة مــذهب البــد أنّ  إذوالمرتضــى ، هــي االهتمــام بالطــابع البــدوي فــي الشــعر ، 

                                                 
 .٣: الشهاب  )١(
 .٥- ٤: يف الخيال ط )٢(
 .٥٩:الصراع بين القديم والجديد )٣(
 . ٢١:  الصورة الفنية في شعر الطائيين: ينظر  )٤(
  .٢٦٢/ ٤: األبيات في ديوانه  )٥(
 .، ولم أجد كالم اآلمدي في الموازنه ١٧: طيف الخيال  )٦(
  . ٢٠ - ١٩: نفسه  )٧(
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 أبـو األولالشـعراء والنقـاد فـي التطبيـق والنقـد ، فكـان ممـن يمثـل  إليـهومـال . فـي ذلـك العصـر واإلحسـانللجـودة  ومعياراً 
  )١(.فراس الحمداني ، والشريف الرضي ، وكان ممن يمثل الثاني الشريف المرتضى والمعري

وطـابع للشـعر ،  كأسـلوبن البـداوة  أل ؛ألصـالته احترامهمـا للقـديم وتقـديرهما  عن من الشريفين ينم  األمروهذا   
الشـعوب هـو مـا قالتـه  أشـعارخيـر  أنّ مـن الثابـت لـدى معظـم النقـاد ((  أنّ  إذبالقـديم ولـيس بالمحـدث  ةوثيقة الصـلتكون 
  . )٢()) األولىبداوتها  أيام

احمـد  أبـيعـده عـن الطعـن واالنتقـاد ، يقـول المعـري فـي رثـاء كانوا يقدرون قيمـة هـذا الـنهج وب  أنفسهموالشعراء   
  ]الكامل : [ الموسوي ومدح ولديه الرضي والمرتضى 

اَي ريِض أَتْتُكم ْرِح الَق الَِكْي َس  ا َم
يَن وأن ُتسال َتْع َوَرُق الّلج  لْ ِرُف ال

  

افِ   نِتيَن ِعج ُة ُمْس ي ُحمولَ  ِمّن
ْذرافِ  ِم والح الَّ ِن القُ ْر ع ُتْخبِ

)٣( 
 

ولعل المعري  ، )٤(.، بدوية ، غير مولدة أعرابيةقصيدته  أنّ المعري كان يقصد  أنّ ويتفق شراح هذه القصيدة على   
بـذلك فـي  إليهمـا فأشـارالشريفين الرضي والمرتضى كانا من الذين يفضلون النهج البدوي فـي الشـعر  أنّ المعري كان يعلم 

بــي اعر أشــاعره  نّ أ إّال مــن يقــرأ ديوانــه ال يحســب  إنحتــى ... باديــة بعبــاءة ال(( ع قــد تلّفــالشــريف الرضــي فانــه  فأمــابيتــه ، 
السامية التي يحتلها النهج البدوي عنـده ، فقـد كـان  المكانةوأما الشريف المرتضى فان آراءه النقدية تدلل على . )٥())قحّ 

  ]كامل ال: [  األبياتنواس التي منها  أبيتنظم على ذلك النهج مثل قصيدة  التي بالقصائد كان يعجب
ِل َة الَجْھ باُب َمِطيَّ اَن الش  ك

َ َك لَ ا هِ ذَ إن الَجمي َدْيُت ب  ا ارَت
َ َك َب◌ِ ا هِ إ ليغُ ن ال ُت ب  ذا َنَطْق

  

ْزلِ   َحكاِت والَھ ُن الضَّ  وُمَحّس
َت الَّ  يِّ ُر َص يُِت أْخِط لِ ومش  نْع

يَصوأَ   )٦(اَخِت اآلذاُن للُمْمل
 

ــةوَمْســَحة مــن  وعلــى هــذا الكــالم طــالوة: (( عليهــا بقولــه علــق  وقــد   ، ويعقــب الــدكتور )٧())ليســت لغيــره أعرابي
يرضـى عـن هـذا المقيـاس لـو  األعـرابالـذي كـان يمقـت  نـواس  أبـاومـا نظـن : (( عباس على قول المرتضـى بقولـه  إحسان

المرتضـى جـارى فـي حكمـه هـذا الـذوق  نَّ أل؛ لو عاش فـي زمانـه ولعل أبا نؤاس كان يرضى بحكم المرتضى .)٨())سمع به 
المرتضـى   نَّ ، كمـا أ وجمـاالً  البدوية تزيد الشـعر روعـةً  السمة أصبحت إذْ نواس ،  أبيالسائد في عصره ال في عصر الذوق 

 أنهــاأي . والجمــال العربــي  األصــالةوهــذه اللفظــة تــوحي بعطــر ) مســحة: (فــي وصــف هــذه القصــيدة ، فقــال  كــان دقيقــا
  .قوالبداوة بخيط دقي األصالةلكنها ترتبط مع جديدة محدثة 

  ]الكامل :  [ الرضي  أخيه أبياتوفي 

                                                 
 .٢٢٦)) : عباس(( الشريف الرضي :ينظر  )١(
 .٢٣:المنهجي عند العرب النقد  )٢(
 .١٣١٨/  ٣:شروح سقط الزند ، التبريزي ، البطليموسي ، الخوارزمي  )٣(
 .١٣١٩-٣/١٣١٨: شروح سقط الزند : ينظر  )٤(
، والحماسة في شعر ٢/٤٠٨)) :فروخ(( ، وتاريخ األدب العربي ٢٦٩-١/٢٦٨: عبقرية الشريف الرضي : ، وينظر٢٨: العذيق النضيد  )٥(

 .٨١:،ولغة الشعر الحديث في العراق٢٥٣:لرضي شعر الشريف ا
 )).البليغ (( بدل )) الفصيح : (( وفي البيت الثالث .٤٢:األبيات في ديوانه  )٦(
 .١/٦٠٧: األمالي  )٧(
 .٣٦٤)) :عباس (( تاريخ النقد األدبي  )٨(
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َدما َرَة َبْع َبْطِن َوْج الُ بِ َرَق الَخي  َط
َوةً  اِد وَقْس َق َد الرُّ اً َبْع ن  أََتَحنُّ
ا َدْيِت َوَبْينن ا اْھَت ديت َِوَم ى اْھَت  أّن

  

ُرقُ   ُه ال َيْط واِذلُ أَنَّ َم الَع  َزَع
َذقُ  ِوداَد َوأُْم فِيِك ال اَم أُْص  !أيَّ

يَّ  وٌر َعل َدقُ  ُس الَم َوَخْن َن الظَّ  )١(؟!ِم
 

  .)٢())وعبقة من بدوية  عرابيةأناصعة رائقة، عليها مسحة من  أبياتهذه : (( يقول الشريف الرضي 
  ]الطويل : [ تي منها لا )رتضى مال ( أبياتهوفي  
الِي ومَ أاَل َي ْيِن َم َة الَحيَّ  كِ الِا ابَن

َرةٌ  ُن جيِ مُّ إْذ َنْح ِت الَھ ْرِت وأْن  َھَج
َرى َوِة الَك ى َنْش ي ِأالّ عل ا َنْلَتقِ َفَم

 

َ وَم  اُبني ِما ذَي َيْنت ِك؟ نْ ذا ال  َخيالِ
اِركِ  ْن ِدي ا ِم ْحٌط َداُرَھ  وُزدِت وَش

كِ  ِل حالِ ن الّلْي داِريٍ م لِّ ُخ  )٣(بُك
 

  .)٤())جسْ النَّ  يةُ ح ، بدوّ رْ الطَّ  ربيةغ األبياتوهذه : (( يقول     
يمثـل المثـل  ه كـان يعـدُّ مـا قالتـه العـرب فـي القـديم نمطـا معنويـا نّـأ السـابقة ألبيـاتا ه فـيئـويتضح من مجمـل آرا

، وإنمـا يجـب عليـه  تمـام المحاكـاة  يحاكيـه أنْ يجب على المحدث المجـدد ، إال أن هذا المثال ال األعلى في هذا الفن 
انـتهج مـنهج  إذـ فـي شـعره ن قبلـه ـ تطبيقـا الرضـي مـ أخوهوهذا عين ما كان يراه ،  ق الصياغة ائأن يجدده بالمضامين وطر 

مـا أمكنـه ذلـك وال سـيما  –أيضـاً  –التجديد في المضامين واألساليب وطـرق الصـياغة ، وسـعى إلـى التجديـد فـي الشـكل 
  . في حجازياته 

  

                                                 
 .٢/٣٦: األبيات في ديوانه  )١(
 .٩٧: طيف الخيال  )٢(
 .٢/٣٧٠: األبيات في ديوانه  )٣(
 .١٢٥: طيف الخيال  )٤(
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  املبحث الثاني
  السرقات الشعرية

ألّن ؛    )١(اإلبــداعالماضــي، أو استحضــاره أو اإلفــادة منــه، مــن أكثــر العوامــل فاعلّيــة فــي عملّيــة  إلــى االرتــدادإن   
وهـذه الحقيقـة اإلبداعيـة . بنتاج جديد ما لم يكن قد اختزن في ذاكرته تجارب غيره من السابقينالمبدع ال يمكنه أْن يأتي 

  ] الكامل : [ يقول امرؤ القيس . ر على زمن دون آخر ، وال على أّمة دون أخرىلم تقتص
ِل المَ  لَ ى الطَّ ا َعل لِ ُعْوَج َنإل ِحي  انَّ

  

ذَ    ُن ِخ ى اب ا َبَك َياَر َكَم دَّ ي ال  )٢(امِ َنْبِك
  

  ] الكامل : [ ويقول عنترة 
اَدرَ  لْ َغ َعراء َھ ِم الشُّ ردَّ ْن ُمَت  ِم

  

لْ    دَّ َعرَ أَْم َھ َت ال مِ  دَ ْعبَ  ارُ ْف َوھُّ  )٣(َت
  

  ] الكامل [ ويقول لبيد 
اعِ  ُمرُ والشَّ اِطقوَن أََراُھ  وَن النَّ

  

َرقٍَّش    َق ُم لََكوا َطِري لِ َس  )٤(ًو ُمُھْلِھ
  

، وهــو ابــن ينبقاســمــن اله علــى الطلــل ، يشــابه مــا قــام بــه شــاعٌر ح بــأن وقوفــه وبكــاءالقــيس يصــرّ  ويُلحــظ أّن امــرأ  
نفسه ُمَحدثا ، قد أدرك الشـعر بعـد أن فـرغ النـاس منـه، ولـم يغـادروا لـه شـيئاً ، وقـد أتـى فـي (( إنه يرى عنترة فأما . خذام 

، ) المجـّودين(وأمـا لبيـد فإنـه يـرى أن الشـعراء النـاطقين . )٥())إليه متقدم، وال نازعه إياه متـأخرهذه القصيدة بما لم يسبقه 
  . نهجهما في الشعر أو أسلوبهما: هلهل ، أي المرقش والم: هم الذين يسلكون طريق الشاعرين 

ومــن الواضــح أن هــذه اإلشــارة التــي تفيــد تــداخل الخطــاب الشــعري الغائــب مــع الخطــاب الشــعري الحاضــر، لــم   
أصــحاب (ء الجاهليــة مــن فحــول شــعرانمــا صــدرت إ، و ن أنــاس لــيس لهــم حــظ كبيــر فــي عمليــة اإلبــداع الشــعري عــتصــدر 

ف الشعراء والنقـاد علـى عـدم جوازهـا فـي الشـعر ة، إال في حاالت خاصة تعار لك عيباً أو مذمّ ، ولم يروا في ذ) المعلقات 
  ] البسيط : [ ، كسرقة الشعر وانتحاله ، يقول طرفة 
ى األْش ُر َعل ِرقُھَ عَ َوالَ أُِغي  ااِر أْس

  

َرَقا   ْن َس اِس َم رُّ الن ُت َوَش ا َغنِْي  )٦(َعْنھ
  

  ] المتقارب : [ ويقول األعشى 
ا انْتِ◌َفَم ا أْم َم َوا أََن الِي الَق  اح

  

َد الَمِش   ي َبْع اَرايْ فِ ى َذاَك َع  )٧(ِب َكَف
  

  ] الكامل : [ ويقول حسان بن ثابت 
وا ا َنَطقُ َعراَء َم ِرُق الشُّ  ال أْس

  

ْعِري   ْعَرُھْم ِش ُق ِش لْ ال ُيوافِ  )٨(َب
  

  
                                                           

 .  ١٤٢: قضايا الحداثة : ينظر   )١(
  .  ١١٤: ديوانه   )٢(
  . ١١: ديوانه   )٣(
  .  ٢٧٦: ديوانه   )٤(
  .  ٩١/  ١: العمدة   )٥(
  . ٦٥: ديوانه   )٦(
  . ١٠٠: ديوانه   )٧(
  .  ٥٣/  ١١: ديوانه   )٨(
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يـره مـن الشـعراء ، سـواء أكانـت هـذه القـراءة تجـارب غقـراءة  إلى يدرك ِعَظم الحاجةيتضح مما سبق أن الشاعر   
ه بالمعرفـة التـي ال يسـتطيع ألن هذه القراءة تمـدّ ((؛  اءقدمحفظ والتلقن مثلما كان يفعل اللريق اـة ، أو عن طقراءة اعتياديّ 
إلبــداع أبــان عمليــة ا –وتمركــز هــذه المعــارف والتجــارب فــي ذاكــرة الشــاعر تجعلــه يســتمد منهــا ،  )١())لها بنفســهأن يحّصــ

صـوره ومعانيـه ، فـإذا حـدث تشـابه بـين صـور ومعـاني الشـاعر لصـور ومعـاني بعـض الشـعراء السـابقين ، كـان ذلـك  –الفني 
  . )٢(نتيجة التذكر التلقائي ، أو نتيجة االستدعاء المعتمد على قانوني الحداثة والتردد

كــان أبــو بكــر : (( ول الثعــالبيـبداعيــة ، يقــوكــان القــدماء يعرفــون فائــدة ونجاعــة الخبــرات الســابقة فــي العمليــة اإل  
ـــر ، واعتـــذارات النابغـــة ، ونقـــائض جريـــر والفـــرزدق ، وهاشـــميات الكميـــت ، : يقـــول الخـــوارزمي  مـــن روى حوليّـــات زهي

، وأهـاجي ابـن الرومـي ، وروضـيات الصـنوبري ، وتشـبيهات ابـن وخمريّات أبي نواس ، ومراثي أبي تمام ، ومدائح البحتري 
بَّ اهللا ، ولــم يتخــّرج فــي الشــعر فــال أَشــ، وطُــرف الســرّي ، وقالئــد المتنبــي ، وروميــات أبــي فــراس وُملــح كشــاجم المعتــز ،

، فلـيس هنـاك )٤())انطالقـاً مّمـا لـيس نصوصـاً ((وهذا أمر في غاية الدقـة ، إذ ال يمكـن أن يُنشـأ المبـدع نصوصـاً . )٣())قرنه
تماداً على سلسلة الخبـرات والتجـارب والمـوروث أو تطويره اعشيء  يخلق من ال شيء ، وإنما يمكن خلق شيء من شيء

نتاج وعمل تداخل نصـوص وأخـذ وتهـذيب لمـا ((فيكون النص المبدع ، وفي الشعر خاصة عبارة عن . )٥(الثقافي المختزن
 عــّدة والــذي اتخــذ أشــكاالً  )الحــديث(والــنص الحاضــر ) القــديم(وحينــذاك يحــدث تــداخل بــين الــنص الغائــب . )٦())نأخــذ

مشـتقة مـن السـرقة وهـي عبـارة عـن اخـتالس الشـاعر أو : والسـرقات . )السـرقات الشـعرية( يه النقاد بـعلأهمها ما يصطلح 
  . )٧(من شاعر أو كاتب آخر –إما لفظاً أو معنى  –الكاتب شعراً أو نثراً 

اصة فـي الخطـاب الشـعري ، ـخـظـاهرة السـرقات وغيرهـا مـن التـداخالت ، و  علـىالقـدماء  وقد تنّبه النقـاد العـرب  
وتضـعها واتخذ هذا التنبيه طبيعة تحليلية نقدية ، تعددت فيه مجموعة من المصـطلحات التـي تـدقق فـي جزيئـات التـداخل 

اصطالحي لتمييزها عما سواها ، ورصـدوا طرائـق ممارسـتها، مـن منظـور بالغـي ، علـى اعتبـار أن البالغـة كانـت داخل إطار 
  . )٨(يزيد في جماليات الشعر هي العلم األحدث الذي

وعلى الرغم من أن الخوض بالسرقات الشعرية قد شابه بعض األمور المسـتكرهة ، كاسـتعمال موضـوع السـرقات   
قـدم فائـدة  قـد  فإنـهالفـن واإلبـداع بصـلة ،  إلىسالحاً للتشهير ببعض الشعراء ، والتعصب عليهم لدوافع وأسباب ال تمت 

ي عموماً ، والشعري بشـكل خـاص ، إذ اسـتطاع جهابـذة نقـاد العـرب أن يميـزوا األدب ، ويـردوه كبرى وجليلة لتراثنا األدب
واالحتـذاء ومـا شـابه ، واضـعين أيـديهم علـى مـواطن السـرقة أو األخـذ  أصحابه األصـليين ، وأن ينبهـوا المتلقـين لـذلك إلى

يقـــدموا لنـــا تراثـــاً ســـليماً مـــن عوامـــل اإلدعـــاء اســـتطاعوا أن يصـــونوا األعمـــال األدبيـــة مـــن العبـــث ، وأن (( ذلـــك ، وبـــذلك 
  .  )٩())واالنتحال ما وسعتهم المقدرة على ذلك 

                                                           
 .  ٢٥٨: مشكلة السرقات في النقد العربي القديم ، محمد مصطفى هدارة   )١(
 .  ٢٠٨: عبد الجبار المطلبي . ، ومواقف في األدب والنقد ، د ٢٥٩ – ٢٥٨: نفسه : ينظر   )٢(
 .  ١٤٧: كتاب التوفيق للتلفيق الثعالبي    )٣(
 .  ٢٤٢: جمرة النص الشعري   )٤(
 .  ٦٧ – ٦٦: الشعري  الصورة في التشكيل: ينظر   )٥(
 .  ٢٣٠: النقد العربي نحو نظرية ثانية   )٦(
 .  ٣٠٥: البليغ في المعاني والبيان والبديع ، الشيخ أحمد أمين الشيرازي   )٧(
 .  ٤٣: النص الغائب ، محمد عزام   )٨(
 .  ٣٤ – ٣٣: بدوي طبانة . السرقات األدبية ، د  )٩(
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وتعد قضية السرقات من أشهر وأهم القضايا في النقد العربي القديم ، فقد أخـذت السـرقات مسـاحة واسـعة مـن    
م يكــن النقــاد يتعــاملون مــع الســرقات ولــ. كتــب النقــد العربــي القــديم وال ســيما فــي القــرنين الرابــع والخــامس الهجــريين 

  . )١(بمنهجية واحدة أو بمستوى واحد من الموضوعية
ن مــواطن الســرقة أو األخــذ أو االحتـذاء أو غيــر ذلــك فــي النصــوص افــي الســرقات علـى تبيــولـم يقتصــر الخــوض   

لموازنــة بــين القــول مــن فنــون النقــد ومســائله ، كا مهمــةالشــعرية ، بــل تعــدى ذلــك ليضــم تحــت جنباتــه مواضــيع وجوانــب 
وتحليــل المعــاني تحلــيًال دقيقــاً ، وكشــف مكــامن الجمــال فــي المعنــى أو التركيــب ، وغيــر ذلــك ممــا الســابق والالحــق ، 

  . سيتضح جلياً في خطاب الشريفين الرضي والمرتضى النقدي في هذه القضية 
حاول بعـض البـاحثين القديم ، ولذلك من ظواهر النقد العربي  لالنتباهوقد أصبحت قضية السرقات ظاهرة الفتة   

كتفي بــرأيين لعلهمــا كانــا األفضــل فــي تفســير ســبب نشــوء هــذه أالمحــدثين تعليلهــا ، وبيــان أســباب نشــوئها وشــيوعها ، وســ
  . الظاهرة 
ية هــو اتصــال النقــد وقــد كــان الــدافع األول لنشــوء هــذه القّضــ((: عبــاس الــذي يقــول فيــه  إحســانرأي الــدكتور : األول 
البحــث فــي الســرقات  إلــىافــة ، ومحاولــة الناقــد أن يثبــت كفايتــه فــي ميــدان االطــالع ؛ ثــم تطــور الشــعور بالحاجــة بالثق

الشـاعر المحـدث قـد وقـع  نَّ إو . األقـدمونوهـي أن المعـاني قـد اسـتنفدها الشـعراء  –خاطئة ربما كانت  –خضوعاً لنظرية 
مـــن معنـــى أن يأخـــذ معـــاني مـــن ســـبقه أو يولـــد معنـــًى جديـــداً  ولهـــذا فهـــو إمـــا. مـــن قدرتـــه علـــى االبتكـــار  تحـــدّ . فـــي أزمـــة
  .)٢())سابق

إن قضية السرقات التي بحثها النقاد القدماء كان قد أسـهم : رأي الدكتور محمد حسين األعرجي الذي يقول فيه : الثاني 
  . )٣( وعقد مباحثها عليهاالصراع بين القديم والجديد في التنبيه 

شـغل النقـاد فـي عصـر الشـريفين الرضـي والمرتضـى ومـا بعـده ، وقـد تعامـل الشـريفان ت ية السـرقاوقد بقيت قّضـ  
إذ رأيـا أن لـيس كـل تشـابه . تعامل النقاد المحدثون معها  –حد ما  إلى –الرضي والمرتضى مع هذه القضية معاملة تشابه 

بالضـرورة أن تكـون حالـة ليسـت  –التشـابه حالـة  –السـرقة ، وإن هـذه الحالـة  إلـىبين معنيين أو صورتين أو أسـلوبين يُـرُد 
المبدع وقوة شاعريته ، وهـو مـا يسـميه المحـدثون باسـم  اطالع تكون دليًال على سعةمن األحيان كثير في  مذمومة ؛ ألنها 

يمكننـا أن نسـمي هـذا الخطـاب الـذي ال يستحضـر : (( ودوروف تـالذي يوّفر قيماً إضافية للنصوص ، يقول . )٤()التناص(
أما الخطاب الذي يقـوم بهـذا االستحضـار بشـكل صـريح نسـبياً فنسـميه ... ب في القول سابقة خطاباً أحادي القيمة أسالي

  . )٥())خطاباً متعدد القيم

                                                           
 .  ٣٩)) : عباس(( تاريخ النقد األدبي: ينظر   )١(
 .  ٣٩: نفسه    )٢(
 .  ٢١٦: الصراع بين القديم والجديد : ينظر   )٣(
، وصـدرت فـي ١٩٦٧و  ١٩٦٦مصطلح ظهر للمرة األولى على يد الباحثة جوليا كرستيفا في عدة أبحاث لها كتبـت بـين عـام : التناص   )٤(

)) ديستوفسـكي((، وفـي مقدمـة كتـاب )) نـص الروايـة((و )) سـيميوتيك((هـا ، وأعيـد نشـرها فـي كتابي)) كرتيـك((و )) كيـل  –تيل ((مجلتي 
أن الــنص المتعــدد ،  –فــي أبســط مفاهيمــه  -:وهــو يعنــي)) . رفــاتير((و )) لورانــت((و )) أرفــي (( ثــم تناولــه بــاحثون آخــرون كـــ . لبــاختين 

، و فــي  ١٢١ – ١٢٠)) : مفتــاح((الخطــاب الشــعري تحليــل : ينظــر . والــذي يتوالــد ، مــا هــو إال عينــة مــن نصــوص عديــدة ســابقة عليــه 
 .  ١٤٧: ، وقضايا الحداثة  ١٠٢،  ٩٩)) : مارك انجينو((أصول الخطاب النقدي الجديد 

 .  ٤٠: الشعرية   )٥(
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يــرى الشــريف الرضــي إن بعــض المعــاني يمكــن أن تكــون مقبولــة مــن القــدماء فــي حــين ال تقبــل مــن المحــدثين إال   
هـو أن يـأتي  ،، وأهـم هـذه الشـروطواإلبـداعالشاعر في مرتبـة دنيـا مـن الشـاعرية بهذه الشروط تجعل  إخاللبشروط، وأي 

بينة على المعنى المتقدم تبيح لـه عمليـة االحتـذاء أو األخـذ ، يتضـح هـذا فـي كالمـه عـن أحـد ناظم المعنى المتأخر بزيادة 
قولـه وكـان أبـا  إلـىمـن المتقـدمين وما يجري هذا المجرى من الشعر ال يستحسن إال ممـن سـبق : ((معاني الشعر إذ يقول 

الكثيرة ، وتصفح الدواوين القديمة ، وكـان متبعـاً ال مبتـدعاً وحاذيـاً ال مخترعـاً ،  األشعارعذره ، فأما المحدث الذي نخل 
فيــورده علــى جهتــه مــن غيــر زيــادة عليــه ، فتكــون الفضــيلة لــألول باختراعــه  إليــهبق رض لمعنــى قــد ُســفــال ينبغــي لــه أن يتّعــ

ينـة ، وألبسـه ألفاظـاً مستحسـنة مه ، وتكـون النقيصـة لـه باحتذائـه وتـأخره ، وياليتـه إذا زاد علـى المعنـى المقـول زيـادة بَّ دُّ وتق
ويصرح الشريف الرضي بأن هذا األمر ليس باألمر الهين السهل ، وإنمـا هـو أمـٌر يحتـاج . )١())نسب إليه وترك حينئذ عليه

على الرغم من احتذائه غيره من الشـعراء  واإلحسانمن التجويد ر ليصل مرتبة متميزة جهد إبداعي كبير من قبل الشاع إلى
ن غوامضـها ـد نفسه في اختراع المعاني وابتداعها ، والكشف عـهفعلى هذا القياس إذا لم ُيجِ  : ((، يقول الشريف الرضي 

  . )٢(.))فرد ، وال حظُّ الالحق المجتهدالسابق المن فيها ، لم يحصل له تقدُّمُ م ودقائقها ، والزيادة على من تقدّ 
هـــذا فـــي مســـألة االشـــتراك فـــي المعـــاني ، وعالقـــة النصـــوص المتقدمـــة بالنصـــوص الرضـــي وعلـــى تقريـــر الشـــريف   
ــَر عــدم األ ُيالحــظ، المتــأخرة  إذا مــا أخــذ الة فــي معــاني الشــعر أو فــي الشــعر بعامتــه عيبــاً يخــل بعمليــة اإلبــداع صــأنــه لــم يـَ

  . عتبار الشروط اآلنفة التي تبيح ذلك وتجوزه الشاعر بعين اال
ق إليـه، ولكنـه يشـترط ال يرى حرجاً من التعرض لمعنـى قـد سـب((والشريف الرضي يطبق رؤيته هذه عملياً في شعره إذ 

يتحــدث عــن ((أي أنــه فــي آرائــه النقديــة تلــك كأنمــا كــان الشــريف الرضــي ،  )٣())واإلتبــاعختــراع ال التقليــد اإلضــافة واال
فـإن . أمـورًا متعـددة فـي الطريقـة الشـعرية((وأن هـذه الـرؤى النقديـة المـوجزة قـد كفلـت لـه ، )٤())مكانتـه إلى ويومئيقته، طر 

مـا يقـرؤه، دون أن يقـّدر أنـه أصـبح صـورة  رهصـإعدام فكرة األخذ كانت مسعفاً له على تقدير خياله الشعري الذي يتميـز ب
  .)٥())ممن يقرأ لهم أو يحاكيهم

أنـه لـيس كـل تشـابه بـين نـص متقـدم وآخـر متـأخر :  فـي هـذا الموضـوع هـي مهمـةمسـألة  إلـىشـريف الرضـي ويشـير ال
يكــون هــذا التشــابه غيــر يمكــن َأْن أن المتــأخر أخــذ مــن المتقــدم أو حــذا حــذوه أو ســرقه، أو غيــر ذلــك، وإنمــا  إلــىمــرّده 

، يقــول الشــريف )٦())الحــافر علــى موضــع الحــافر وقــع((مقصــود اســتدعاه تــوارد الشــعراء علــى المعــاني أو بتعبيــر المتبنــي 
سـتبعد أن يكـون وال يُ  )٧()).ورّب وارد على ساقة الشعراء في الزمان، وهو على مقدمتهم في التجويد واإلحسان: ((الرضي

  .النقدي الشريف الرضي قد تأثر بأستاذه المتنبي في هذا الرأي
مــن مــأثورات األقــوال، وأســاليب  –شــاعراً كــان أم خطيبــاً  -وال يــرى الشــريف الرضــي بأســاً مــن أن يســتفيد المبــدع 

النصوص السالفة فيضـمنها فـي نتاجـه األدبـي، كاإلفـادة مـن اسـتعارات القـرآن وإشـاراته اللطيفـة، إذ رأى أن إحـدى غايـات  
الخطيـب القـرآن الكـريم ووضـعها فـي متنـاول الشـاعر و  وفوائده هـي كشـف األسـاليب الرائعـة فـي)) تلخيص البيان((كتاب 

                                                           
 .  ٨٨: والشريف الرضي  الصابئرسائل   )١(
 .  ٨٨: نفسه   )٢(
 .٢١٨: الحماسة في شعر الشريف الرضي )٣(
 .٢٥٦)): عباس((الشريف الرضي  )٤(
 .٢٥٦: نفسه )٥(
 .٢٨٩/ ٢: العمدة )٦(
 .٨٨: والشريف الرضي الصابئرسائل   )٧(
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وســألني أن أجــّرد : ((فيضــمنها نصوصــه أو يســتعمل أمثالهــا فيــه، يتضــح ذلــك جليــاً بقولــه قاصــداً مجــازات القــرآن وأســاليبه
ذلــك علــى ترتيــب الســور ليكــون اجتماعــه أجــّل موقعــاً وأعــّم نفعــاً وليكــون فــي ذلــك أيضــاً فائــدة  القــرآن فــي جميــع مــا فــي

كـل كـالم وخـرج   )١(مطبوع إذا رأى ما في هذا الكتـاب العزيـز الـذي شـال ميـزانأخرى، وهو أن الخطيب البليغ والشاعر ال
عن مقدورات األنام من االستعارات العجيبة واإلشارات اللطيفـة شـجع علـى اسـتعمال مثـل ذلـك فيمـا يسـمعه وجعلـه سـلفاً 

  .في غيره مانت في الشعر أوبذلك يؤكد الشريف الرضي أهمية الخبرات السابقة في عملية اإلبداع سواء أك، )٢())يتبعه
كثيرًا عما كان يراه أخوه الرضي في هذا الموضوع، إال أن البداية   عدتالشريف المرتضى نجده ال يب إلىوعند االنتقال 

النقديـة، حتـى  أن ملكة التمييز بين النص السابق والالحق من أهم الملكات: ستكون مع أحد آرائه الجديرة باألهمية وهو
ر لــو خاطــب بفنــه مــن لــم يمتلــك تلــك الملكــة أو الموهبــة كأنــه خاطــب الجمــاد والمــوتى، أي لــم تتبــين النــاثأن الشــاعر أو 

عـرض الجـواهر علـى منتقـدها، والمعـاني علـى : فـأولى األمـور وأهمهـا: ((القيمة الحقيقية لخطابه، يقـول الشـريف المرتضـى
يـز بـين السـابق والالحـق، متكلف نظماً أو نثرًا عند من ال يمّ وما ... أعماقها إلىإدراكها، الغائص بثاقب فطنته  إلىالسريع 

عنــده،  مهمــةفنجــد أن ملكــة التمييــز هــذه تحتــل مكانــة  )٣()).والمجلــي والمصــلي إال كمــن خاطــب جمــاداً أو حــاور مواتــاً 
  .وما شابهواألخذ  واالحتذاءويستغلها أوسع استغالل عند تعرضه لموضوع السرقات  استعمالها خير لمعولذلك فهو يست

يـــرى الشـــريف المرتضـــى أن ظـــاهرة تكـــرار المعـــاني بتعـــابير مختلفـــة ظـــاهرة يمكـــن أن تكـــون جـــائزة ومقبولـــة أســـاغتها 
غيرهـا ممـا يزيـد عليهـا  إلـىفـي المعنـى الواحـد مـن عبـارة  واالنتقـال: ((لـى المعـاني، يقـول المرتضـىاختالف طرق التعبير ع

ـــّر الهيئــات عــبراعــة وبالغــة أو يســاويها أو يقاربهــا حتــى  ليه وإْن كــان واحــداً كأنــه ـيصــير المعنــى بــاختالف العبــارة عنــه وتغي
القصـدية فـي إبـداع الشـعر مـن خـالل االستضـاءة واإلفـادة مـن  اوهـذه الحالـة يمكـن أن تبـرز فيهـ،  )٤(.))مختلف في نفسه
كــل كــالم : ((إذ يعرفــه بقولــه، وهــذه القصــدية هــي إحــدى أركــان تعريــف الشــعر عنــد الشــريف المرتضــى،  معــاني الســابقين

  .)٥( ))موزون إذا قصد فاعله ذلك
: إال أنه فـي مقابـل ذلـك يمكـن أن تتـداخل معـاني القـدماء مـع معـاني المتـأخرين دون قصـد، يقـول الشـريف المرتضـى

: لـى أن يقـولوقد كنا قلنا في مواضع تكلمنا فيها على معاني الشعر والتشبيه بين نظائره أنه ليس ينبغي ألحد أن يقـدم ع((
ألنهمـا ربمـا تـواردا مـن غيـر قصـد وال  ؛أخذ فالن الشـاعر هـذا المعنـى مـن فـالن، وإن كـان أحـدهما متقـدماً واآلخـر متـأخراً 

وإن كــان مشــابهاً لــرأي أخيــه  –والشــريف المرتضــى فــي هــذا الــرأي  )٦(.)).وقــوف مــن أحــدهما علــى مــا تقدمــه اآلخــر إليــه
من المفـاهيم التـي يـؤمن  نسف كثير إلىذا الموضوع تؤدي ـلى هـته إسقاط رؤية شاملة عإال أنه يزيد عليه بمحاول –الرضي 

بها نقاد عصره ومن قبلهم ومن بعدهم، ونسف مؤلفات كثيرة وفصول عديدة أُلفت في هذا الموضوع كالكتب التـي الفـت 
لشعراء كما فـي الموازنـة، وغيرهـا مـن في سرقات أبي تمام والمتنبي وغيرهم، والفصول التي كتبها بعض النقاد في سرقات ا

   )٧(.الكتب

                                                           
 .ميزانه: رّجح محقق التلخيص  )١(
 .١)): مكي((تلخيص البيان  )٢(
 .٣٢: المقنع في الغيبة ، الشريف المرتضى  )٣(
 .٥ – ٤: الشهاب )٤(
 .٢٧٤/ ٢ )):الحدود والحقائق((رسائل الشريف المرتضى  )٥(
 .١٤١: طيف الخيال: وينظر. ١١ – ١٠: الشهاب )٦(
 . ٣٣٩ – ٢٧٤،  ١٢٢ – ٥١: سرقات أبي تمام، وسرقات البحتري في الموازنة: على سبيل المثال: ينظر )٧(
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بيــد أن الشــريف المرتضــى لــم يتــرك األمــر ســائباً دون ضــبط، ولــذلك فهــو فــي هــذه الحــال يقتــرح بــديًال عــن القــول 
فممـا  ويشـبهه، ويوافقـه، فأمـا أخـذه وسـرقههذا المعنى نظير هذا المعنـى، : وإنما من اإلنصاف أن يقال: ((بالسرقة، فيقول

أما التوارد، أو السماع والنسـيان : ويعلل الشريف المرتضى مسألة التشابه واالحتذاء بأحد أمرين )١())العلم به إلىبيل ال س
قد يتواردان على ما ذكرناه ولم يسـمع أحـدهما بكـالم اآلخـر، وربمـا  ]الشاعر السابق والشاعر الالحق  [ألنهما : ((فيقول

ويضـرب الشـريف المرتضـى مثلـين لهـذه الحالـة أحـدهما مـن  )٢(.)).قصد رمن غي سمعه فنسيه وذهب عنه ثم اتفق له مثله
  ]الطويل [ :) المرتضى(ففي قوله . شعره، وثانيهما من شعر أخيه الرضي

زُ  رَ َويْھ ي الَم ْن َداِع ً ْرَن َع ا   اح َمَفاِرق
  

مَ  الَ َش ارِ َب اض ُغًب  )٣(ٍط إال بَي
  

  ]الكامل[: ه قول ابن المعتزالذي يشاب
تْ  دَّ ِري َص ْت َھْج َريُر وأْزَمَع   ُش

تْ  ا: قال ُت لََھ ْبَت قُْل ْرَت وِش   :َكب
  

ماُئرھا  َغْت َض ىوَص ْدرِ  إل  الَغ
ْھرِ  دَّ ائِِع ال اُر َوَق َذا ُغَب  )٤(َھ

  

  ]الطويل[: ويشابه قول الشريف الرضي
ا م نيَن وإنَّ وِل الّس ْن ُط ْبُت َع ا ِش   َوَم

  

رُ  اُر ُح دَّ وُغب ىِب ال َوادَيا ْھِر َغطَّ  )٥(َس
  

وأقسم قسـماً بـرة أنـي لمـا نظمـت هـذا البيـت فـي وصـف اإلبـل مـا كنـت سـمعت قبلـه مـن : ((يقول الشريف المرتضى
أحد في نظم وال نثر تشبيه الشيب بالغبار، وإنما اتفق على سبيل التوارد، ألن تشبيه هذا بذلك أمـر مشـاهد يجـوز أن يقـع 

  . )٦())منه لغيره إتباعلمن فكر من غير 
  ]الخفيف[: لشريف الرضي من جملة أبياتوفي قول ا

ُروَر دي أنَّ الُغ اَن ِعْن يلِ ك   َطْرف
  

ي ُروُر لَِقْلب َك الُغ إذا َذلِ  )٧(ف
  

  ]المتقارب[: ) المرتضى(الذي يشابه قوله 
بِّ ْيِن الُمِح ِه َع دي بَِتْموي   َ◌وَعْھ
ا َق َرْغِم الرُّ ا ب ا اْلَتقْين   فلمَّ

  

نِمُّ ع ائرِ َي ِه الطَّ ى َقْلب  ل
هَ ِد   وَّ اِظِري َم ى َن ي َعلَ  )٨(قلب

  

تداول أهل األدب إنشاد هذه األبيات، واستغربوا هـذا المعنـى، وشـهدوا بأنـه ُمْسـَتْبدأٌ غيـر : ((يقول الشريف المرتضى
ولمـا تصـفحت ... فشهد لهـذا المعنـى بأنـه ُمبتكـٌر مختَــَرع ... هذه األبيات ... وسمع أخي . رض لهعّ تَـ مسبوق إليه، وال مُ 

ثــم يعلــل الشــريف . )٩())فــي الجــزء الثــاني مــن شــعره فــي حاشــية –رحمــه اهللا  –ه ًة بخطَّــَقــحَ لْ وجــدت هــذه األبيــات مُ  شــعره
ولسـت أعلـم كيـف : ((وجود هذه األبيات عنـد أخيـه الرضـي الـذي كـان قـد ابتكرهـا وأنشـدها قبلـه، فيقـولسبب المرتضى 

نظمــه علــى ِعْلــم حتــى ال يخلــو شــعره مــن هــذا المعنـــى  لــىإ –اهللا  رحمــه -فــي هــذا المعنــى، وهــل قصــد  َجــَرت الحــالُ 
                                                           

  .١٤١: ، وطيف الخيال٣٦: ، وينظر١١: الشهاب )١(
 .١٤١: طيف الخيال: وينظر. ١١: نفسه )٢(
  .لم أجده في ديوانه )٣(
  .٢٥٨: البيتان في ديوانه )٤(
 )).عن((بدل )) من((وفيه . ٥٠٣/ ٢: البيت في ديوانه )٥(
 .٤٢: الشهاب )٦(
  .٢٤١/ ١: البيت في ديوانه )٧(
  )).ينمُّ ((بدل )) تَنمُّ : ((وفي البيت األول ٢/٦٢: البيتان في ديوانه )٨(
 .٩٥ – ٩٤: طيف الخيال )٩(
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ره، وجـرى علـى هاجسـه، فأْثبتـه تقـديراً منـه أنـه َف به خاطُ ذَ سماعه له، وقَ  –رحمه اهللا  –َي المستَـْغرب الُمْسَتعذب، أو أُْنسِ 
ــدِ  ــه ال متَّ ُمْب ــه، فكثيــراً مــا يلحــق الشــعراء ذلــك فيــواردون فــي بعــض المعــاني المســبوق إٌع ل ليهــا، وقــد كــانوا ســمعوها بــع في

إن المرتضـى فـي كالمـه هـذا يحـاول )١()).فالخواطر مشتركٌة والمعاني معرَّضة لكل خاطر، جارية على كل هـاجس. فأُنسوها
عمليـة اإلحتـذاء فحسـب إذ يـرى أن اإلبـداع الشـعري يبـدأ  لتعليـل عمليـة اإلبـداع ذاتهـا ولـيسالغوص فـي أعمـاق اإلنسـان 

لشــعر ســواء كــان ب فــي الــذاكرة وامتزاجهــا بهــواجس الشــاعر وخــواطره، ومــن ثــم قــذف أو إخــراج ابالســمع واختــزان التجــار 
مـا يـراه  – علـى نحـو مـن األنحـاء – مـن الشـاعر،وكالم المرتضـى يوافـق)مـن غيـر علـم(من غير قصد أم) بعلم(ذلك بقصد 

  . )٢(المحدثون في عملية اإلبداع
السبق فـي المعـاني االحتذاء و  صياغة الحكم النقدي في موضوعضوابط لال بعض ويحاول الشريف المرتضى أن يضع

يجـب أيضـاً أال يطلـق : ((إذ يقـولوذلـك ناقـدًا،  هوابتكارها، ويظهر الشريف المرتضى في هذا المقام معلماً للنقاد أكثر منـ
ألنـه ال يـأمن أن يكـون  ؛شبه أحد في معنى من المعاني أنه منفرد به وسابٌق إليه وإْن كان لم يسمع له نظيراً وال عثر له على

وَمـن ذا الـذي يحـيط علمـاً بكـل مـا . فإن الخواطر ال تْضـَبُط وال ُتْحَصـر ؛د ذلك المعنىرَ فيما لم يبلغه وال اتصل به، وقد وَ 
ي في مثل هذا المعنى ينفرد له فالن على ما بلغني، واتَّصل بي، وانتهى إليـه تصـفُّح: قيل وُسِطر وذُِكر؟ واإلنصاف أن يقال

مـن اسـتحالة  ، وهـي نظـرة صـائبة جـداً علـى مـا بـينهـذه المسـألة بنظـرة عقليـة إلـىوالشريف المرتضـى ينظـر .  )٣(.))وتأمُّلي
  .اإللمام بكل ما قيل من شعر، والسيما عند أمة شاعرة كأمة العرب التي لم يقتصر فيها قرض الشعر على الشعراء

عر ال مـن جهــة الــرأي والحكــم النقــدي الــذي وضــع ضــوابطه، فإنــه أمـا تنــاول موضــوع االبتكــار والســبق مــن جهــة الشــا
يتعامل معه بصورة مغايرة تستدعيها طبيعة عملية اإلبداع، وهي أن الشاعر عندما يـنظم معنـى يكـون نظيـراً آلخـر، ولـم يكـن 

 ظـم المعنـى علـى خـاطرهنـه اعتمـد فـي نيعرف هذا المعنى اآلخر بقراءة أو سماع أو ما شابه، فإنـه حينـذاك يُعـدُّ كالسـابق أل
وَمْن نظم معنى نـََتَجه خـاطره وسـمح لـه : ((يتضح هذا في كالمه إذ يقول ، شيء آخرعلى وقوة طبعه، وصحة فكره وليس 

مـا عرفـه و ال بلغـه  وإن كـان قـد ُوِجـد لـه نظيـرٌ . به هاجسه لم يكن يحتذي فيـه مثـال غيـره، فهـو فـي الحقيقـة كالسـابق إليـه
ــبق التــي ه لــم يْحــألنَّــ ؛مــه، وأدخلــه فــي كالمــهَنظَ تمــد علــى معنــى ســبق إليــه غيــره، فَـ ْســلب الفضــيلة مــن اعيَ  َظ بفضــيلة السَّ

 ؛أخرج إليه خاطره بعض المعاني من غير أن يكـون َسـِمعه، وال قـرأه، وال احتـذاه وَمنْ . تقتضيها نتيجة الفكر وثمرة الخاطر
وما عليه بعد ذلك أن يكون قد تقدَّمه متقدم فيـه، . ع وصحة الفكرفله فضل االستخراج واالستنباط الّدالَْين على قوة الطب

  .ويبدو أن لممارسة المرتضى قرض الشعر عالقة وأثراً في رأيه النقدي هذا )٤())فوقع التوارد فيه من غير عْمد
علــى أن هنــاك بعــض المعــاني التــي كثــر نظمهــا فــي الشــعر العربــي، وتكــررت  إلــىويشــير الشــريفان الرضــي والمرتضــى 

األشـــعار فـــي ذلـــك أكثـــر مـــن أن ((لســـان غيـــر واحـــد مـــن الشـــعراء وكانـــا ينبهـــان علـــى هـــذا األمـــر بعبـــارات مختلفـــة كــــ 
األشعار فـي ذلـك أكثـر مـن أن نحـيط بهـا، أو ((، و )٦())وقد جاء في أشعارهم ذكر ذلك في غير موضع((، )٥())تستوعب

                                                           
 .٩٥: طيف الخيال)١(
نقد الشعر في : وينظر. ٨٣ – ٨١: ١٩٨٥، سنة ٢الذاكرة المبدعة، عبد الرزاق المطلبي، بحث في مجلة األقالم، العدد تشريح : ينظر )٢(

 .٥٣: في المنظور النفسي
 .١٤١: طيف الخيال )٣(
 .١٤٢ – ١٤١: نفسه )٤(
 .٢٥٤: حقائق التأويل )٥(
 .٣٤١: تلخيص البيان )٦(
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هـو جـادة ((، و )٣())وهو طريق مسـلوك معهـود((، و )٢())ًا جداً معناه متكرر في الشعر كثير ((، و )١())أو نأتي على جميعها
ي فـي هـذا المقـام بـإيراد مثـالين وسـأكتف. مـن العبـارات الدالـة علـى ذلـك وغيرها. )٤())جادة مسلوكة ِوجَهٌة مأنوسة للشعراء

وتكريـر النظـر  عـان،األظ إلـىفـت لالت((فأمـا مثـال الرضـي فهـو معنـى . أولهما للشريف الرضـي، وثانيهمـا للشـريف المرتضـى
  ]الطويل[: ةمّ كما في قول ذي الر . )٥())ار الدمع في الرسوم واآلثارالديار، واستقط إلى

لْ ُيْج ّي َھ ا َم ِهَفي ائِي بمثلِ   َزى ُبك
يو ِرْف ِمَتمَ  إنَّ ذيى أُْش ِب الَّ   َن الَجانِ

  

راراً وأْنَفاِس رُ ِم ِك الّزّ◌َ◌وافِ  ي إلْي
ِب َن ْين الَجَوان ْن َب ِت ِم ِه أْن  )٦(رُ اظِ بِ

  

  ]البسيط[:  وقول الشاعر
ْرُت ْم ا ِس اَوْزُت ماَليالً َوَم ًة َج   ْرَحل

  

ِرِك ُيْثنِ اً ُعُنقِي دَ إال وِذْك  )٧(يائِب
  

  ]الطويل[:الصمة بن عبد اهللا وقول 
ْدَتني ى َوَج يِّ حّت َو الَح َت َنْح   َتلََف

  

دعا اً وأْخ اِء لَْيت ن اإلعي ُت ِم  )٨(َوَجْع
  

  ]الكامل[: وهو قوله ي نفسه هذا المعنى في شعره فأجادالرض وقد نظم الشريف
ْت َعيْ  ْتنَِوَتلَفََّت ْذ َخفَِي   ي، َفُم

  

بُ َھنْ عَ  َت القْل ولُ َتلَفَّ  )٩(ا الّطلُ
  

تطـاول الليـل وتماديـه، ليتطـاول ويتمـادى زمـان الُمْتعـة بـالطَّيف واللـذة ((مثال الشريف المرتضى فهو معنـى تمنـي ما وأ
  )١٠(.))هو باب واسع، وطريق َمْهَيعُ و . بتخيله وتمثله

  ]الطويل[: كما في قول البحتري
جَ  دُّ ي ال ْم ف اَفَك ٍة بِلقائِھ ن َفْرح   !ى م

  

الَبْيِن مِ َتْرَح مْ َكوَ  رِ َھنْ ٍة ب َدى الَفْج  )١١(ا لَ
  

  ]مجزوء البسيط[ )١٢(:قول ابن المعتزو 
بِيِه ال َش ديعاً بِ ا َب   أَي
ال أراهُ  انِي َف ْن َجَف   َوَم

  

ا َحق هِ وَي لَّ تِي اً بُك  يق
هِ  اداً أراَك في ي ُرق ْب ل  )١٣(!َھ

  

إال أن كــل مــا ســبق مــن آراء الشــريفين الرضــي والمرتضــى فــي التشــاكل والتجــانس والتشــابه بــين المعــاني واألبيــات ال 
تـذاء يعني أنهما ال يريان أن هناك بعض الشعراء من يسرق الشعر ويغير على المعاني ليخـرج فـي عملـه هـذا مـن دائـرة االح

                                                           
 .٢٣٥: المجازات النبوية )١(
 .٥٣٤/ ١: األمالي )٢(
 .٣٧: الشهاب )٣(
 .٣٧: طيف الخيال )٤(
  .٢٥٤: حقائق التأويل )٥(
 .٢٣٤: البيتان في ديوانه )٦(
 .، ولم أجده في ديوانه١٥٨: البيت ألبن الزيات، كما في المنتحل، للثعالبي )٧(
 .٢٥٤ – ٢٥٣: ينظر حقائق التأويل )٨(
 .٢٤٩/ ١: ديوانه )٩(
  .٣٣: طيف الخيال )١٠(
 )).وكم((بدل )) وِمنْ ((وفيه . ١٠٠٤/ ٢: ديوانه البيت في )١١(
 )).أيا((بدل )) يا: ((، وفيه في البيت األول٤٦٣: البيتان في ديوانه )١٢(
 .٣٤ – ٣٣: طيف الخيال )١٣(
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قـديماً وحـديثاً وتفننـوا بهـا علـى مختلـف  همبعضـمـة هـي دائـرة السـرقة، إذ مارسـها دائـرة مذمو  إلىوالتشابه والتوارد ما شابه 
  )١(.الُصُعد

نهم أن لــأمــا الشــريف الرضــي فإنــه يجــّرح مــن يســرقون شــعره وينتحلونــه فــي بعــض الــبالد، فقــد هــددهم بالفضــيحة وأع
  ]الطويل[: وذلك إذ يقول ؛لخيبة واإلخفاقشعره سينمُّ عليه وسيبوءون با

ٍن عِر آِم َن الشِّ ى َذْوٍد ِم اُروا عل   أَغ
 ً ا يِّ خالِص ي الَح ْوهُ ف الَْيَتھم أدَّ   َفي

  

اجِ  ْن نِت دي م َدَم ِعْن رايحِ  َتَق  الَق
وهُ بالرَّ  ْم ًيخلُِط حِ اَيزَ ول  ا الّطاليِ

  

 اإلبـلقصـائد غيـره بصـورة الصـحاح مـن  إلـىن تضـاف آخر األبيات التي يصور فيها قصائده المسـروقة حـي إلى )٢(...
وطنهــا األصــيل، وتــأبى ورود المــاء الغريــب، ثــم يرمــي  إلــىالِمــراض، ويتمثلهــا تلــوي رقابهــا نزاعــاً  إلــىوالخيــل حــين تضــاف 

  .سارقي شعره بأنهم ليسوا أْكفاء
  ]الرجز[: ووصف قصائده المسروقة في مكان آخر فقال

ماُع وال ا األس غي لََھ وُبُتْص   قُلُ
بُ  ا الطيِّ مَّ َعلْيھ ٌة َن   لَِطيَم

  

يبُ  ا ُمص ھام ُكلُّھ لَ السَّ  ِمْث
وبُ  ا األْرداُن والُجُي  )٣(...ُتوَدُعَھ

  

كــل ذلــك إيمانــاً منــه بــأن هنــاك مــن يســرق الشــعر وينتحلــه ويضــيفه علــى شــعره، وهــذا مــن األمــور المعيبــة فــي عمليــة 
  .التي أجيزت في الشعر اإلتباعواألخذ مع اإلحسان أو غيرها من حاالت  االحتذاء، إلى تمُت بصلةاإلبداع الشعري، وال 

وأمــا الشــريف المرتضــى فإنــه ينبــه علــى الســرقات فــي كالمــه عــن شــعر مــروان بــن ابــي حفصــة، ويــذكرها باســمها الــذي 
عره وأنّبــه علــى ســرقاته فســئلت عنــد ذلــك أن أذكــر مختــار مــا وقــع إلــيَّ مــن شــ: ((فيقــول)) الســرقة((اصــطلح عليــه النقــاد 

غير أن المتتبع لخطاب الشريف المرتضى النقدي يلحظ بسهولة ويسر أنه لم يكـن يحبّـذ أن يسـتعمل  )٤(.)).ونظائر شعره
مــرة فــي قولــة الســابق عــن مــروان بــن أبــي حفصــة،  –بحســب علمــي  –يســتعمل هــذا المصــطلح إذ لــم يســتعمله إال مــرتين 

  . )٥(وأخرى في كتابه الموضح
يورد الشريف المرتضى كالمـاً عـن السـرقات الشـعرية ال يخلـو مـن فائـدة فـي هـذا الموضـوع الـذي  ))وضحالم(( وفي 

 –أو أكثـــُرُه  –الشـــاعر نفســـه يمكـــن أن ال يكـــون  إلـــىأن الشـــعر المضـــاف ((إذ يـــرى . أثـــار اهتمامـــه مـــن مختلـــف جوانبـــه
  :بواحد من األمرين ،واالنتحالثم يبين المرتضى كيفية حدوث ذلك ويعلله بالسرقة  )٦()).له

  .هذا واّدعاه، فُروي عنه نفسه، وأضافه إلىُمعيٌن لم يضفه  عليه ]الشاعر[عانُه أ أنْ : األول
  )٧(.الثاني أن يكون قوًال لخامٍل، ظِفَر به من اّدعاه فأضافه إليه دون قائله في الحقيقة

، كبعد العهد الذي يؤثر في هـذا  ذهـه تحالواالنلى عملية السرقة ـوامل تساعد عأن ثمة ع:  ويرى الشريف المرتضى
  .)٨(◌ً  الباب تأثيراً قويا

                                                           
 .٢٠٢ – ١٩٥عبد الرسول الغفاري، . النقد األدبي بين النظرية والتطبيق، د: ينظر بعض فنون السرقات في  )١(
 .٣٢٦/ ١: ديوانه )٢(
 .٦٧ - ٦٥/ ١: عبقرية الشريف الرضي: ، وينظر٢٦٦/ ١: ديوانه )٣(
 .٥١٩/ ١: األمالي )٤(
 .١٦١: الموضح: ينظر )٥(
 .١٦٠: نفسه )٦(
 .١٦٠: نفسه )٧(
 .١٦٠: نفسه: ينظر )٨(
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أغـاروا علـى شـعر ((ويستشهد المرتضى على صحة ما ذكره بوجود جماعة من مجّودي الشعراء قاموا بهذا العمل، إذ 
ــهفــغيــرهم  ــدَّعوى. انتحلوه، مــع منازعــة قائلــه لهــم ومجــاذبتهم علي ، ويمثــل )١()).ولــم يمــنعهم ذلــك مــن التصــميم علــى ال

ايـة عنـه مستفيضـة بأنـه كـان والفرزدق أحد المشـتهرين بهـذا األمـر، والروّ : ((الشريف المرتضى لهذا األمر بالفرزدق، فيقول
والِّ اإلبـل، و خيـر السـرقة مـا ال َضـوالُّ الشـعر أحـبُّ إلـيَّ مـن َضـ: الشعراء على شعرهم فيغالبهم عليه، وكان يقـول تُ ُيصالِ 

في الفرزدق يوافق كثيـراً مـن العلمـاء والنقـاد كاألصـمعي هذا ، والمرتضى في رأيه )٢(.))يعني سرقة الشعر. طعُ فيه القَ  جبُ يَ 
  )٣(.وأستاذه المرزباني وغيرهما

هـذا المقـام بـإيراد أكتفي فـي وللشريفين الرضي والمرتضى تطبيقات كثيرة في موضوع االحتذاء واألخذ وما شـابه، وسـ
  ]الطويل[: فمن أمثلة الرضي إيراده قول أبي ذؤيب الهذلي. ، وأخرى للمرتضىثالثة أمثلة من ذلك للرضي

رَّ  هتِ ْن َدمِّ القَ ِم أَتَب زِّ ِل وَب   ي
  

ِل إزاُرَھ ْت َدمِّ القتي ْد َعلَِق  )٤(اَوَق
  

،  فكأنه جعل القاتل، وإن لم يظهر عليـه شـاهد الـدم... ولم يكن هناك دم على الحقيقة أثر دم علقت اإلزار: ((وقوله
وهـذا المعنـى أيضـاً . كمن ظهرت عليه شواهده الناطقة ودالئله القاطعة لقوة األمارات التي تشهد بفعلـه وتعصـب األمـر بـه

  ]الوافر[: جرير بقوله أراد
ِديٍ ي َع اَحًة لبن ُت َنص   َوقُْل

  

لِ  َح َدِم الَقتي اَبُكُم َوَنْض  ثِي
  

زلوا منـزل التُّهمـة ليتبـرءوا مـن دم قتيـل اتهمـوا بنفسـه وُقرِفـوا ـيقفوا موقـف الظنـة وينـ أنْ فكأنه خاطب قوماً ونهاهم عن 
  )٥(.))بقتله

  ]الطويل[: وفي قول الشاعر
رِه ٍت بَقْب ْدِري َكَمْي ي َص رُّ ف ا الّس   َوَم
نِي أَنَّ ى َك ِه َحتَّ ي أُْخفِْي   َولَِكنَّن

  

را ُر النْش َت ينتِظ ُت الَمْي ي َرأَْي  ألن
اعةً  ْط َس ْم أِح ه ل اَن ِمْن ا َك َرا بَِم  )٦(ُخْب

  

بوابــه، ه، وقــرعهم أَ الشــعراء أهدابَــ وقــد كثــر تجــاذبُ . معنــى مطــروق فــي الــنظم والنثــر جميعــاً : ((يقــول الشــريف الرضــي
حتى صار جمًال مذلًال، وطريقاً معبدًا، وكالشيء المألوف الـذي ال يرتـاح لـه إذا ُكـرِّر، ال كالشـيء الغريـب الـذي يـَُهـشُّ إليـه 

  ]الطويل[: ل حارثة بن عمران النهدي في أبيات له وهو أول من حضرني شعره في هذا المعنىفمن ذلك قو . إذا ذكر
ي ألْط ُ تَّرِّ حَ ي السَّوِ وأنِّ   ُهَتيْ مِ ى أ

  

لُ قَ وَ  راَبأَ  هُ وَني دُ بِلْ أْجَع  داً َقْب
  

  ]الكامل[: وقال أشجع السُّلمي في مثل ذلك
لوُعُھُم عَ  ت  ُض   اِرِھمْ رَ ْسى أَلَُرمَّ

  

ورَ  َمعا لََھأنَّ كَ ًة فَ َمْقب  )٧(م ُتْس
  

  ]المتقارب[: وقال المتنبي أيضاً في مثل ذلك

                                                           
 .١٦١ – ١٦٠: الموضح  )١(
 .١٦١:  الموضح )٢(
 .١٣٥: الموشح: ينظر )٣(
 .٢٦/ ١: البيت في ديوان الهذليين )٤(
 .٣٦٢: ، والبيت في ديوانه٩١: المجازات النبوية )٥(
 .٨٦: الشريف الرضي: الصابئرسائل  )٦(
 .لم أجده في ديوانه )٧(
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ي الَحَش َركُم ف ٌت اَوسُّ   َميِّ
  

رُ  رُّ ال ُيْنَش َر السِّ  )١(إذا أْنِش
  

  )٢())وهذا معنى البيتين األولين بعينه
: حـا هـذا النحـو فـي قولـهولعمـري لقـد أحسـن المتنبـي لمـا ن: ((فظ السر يقول الشـريف الرضـيوفي معنى آخر في حِ 

  ]الطويل[
ٌع اَل ي مْوِض رِّ من   ُه َينالُوللسِّ

  

رَ لَي إِ ْفِض يُ اَل يٌم وَ دِ َن  )٣(ابُ ـَْيه َش
  

  ]الوافر[: وإن كان قد أخذه من قول األول
ؤاِدي ي فُ َة ف بُّ َعْثم لَ ُح   َتغْلَغ
َرابُ  ْغ َش ْم َيْبلُ ُث ل لَ حي   َتغْلغ

  

َع الَخ ِه َم يرُ افِ َفَبادي  ي َيس
ْم َيْبلُ وال ْزٌن ول رورُ ُح  )٤(ْغ ُس

  

معنـــى الســر، فتمــوَّه علـــى الســامع، وتشــبه علـــى  إلــىفشــن عليــه غارتـــه، وأعلــق بــه حبائلـــه، ونقلــه مــن معنـــى الحــب 
  )٥(.)).العالم

ويتضح أن الشريف الرضي يرى أن بعض المعاني كثيرة الطروق من قبل الشعراء، وقد يحذو الشـعراء بعضـهم الـبعض 
 –كمـا فعـل المتنبـي   –الشـاعر المحتـذي التعامـل مـع المعنـى المطـروق  نوليس ثمة عيب في ذلـك إذا أحسـفي تداولها، 

 –كمـا قـال الرضـي   –آخر فتموَّه وتشبه على السامع والعالم، ولـذلك حسـن  إلىحينما نقل المعنى المطروق من موضوع 
  .على الرغم من أنه معنى مطروق ومكرور

  : ي هذا الشأنومن أمثلة الشريف المرتضى ف
  ]البسيط[ :قال معن بن زائدة

رُء إالّ ِمَم ُد الم   ائلهِ َضفَ  نْ ا ُيحس
  

العِ  رفِ ب  ودِ أِس والُجبأو بال لِم والظ
  

  ]البسيط[ )٦(:وقد لحظ البحتري بهذا المعنى في قوله
الٍل فِ  ٌد بخ   لةٍ اِضفَ  هِ ْيُمَحسَّ

  

ْعَم سَ يْ لَوَ  رُق النَّ  )٧(دُ َساُء والحَ َتْفَت
  

  ]الوافر[: يذكره للشريف الرضي وهو وفي بيتٍ 
ي ُمحِ وَ  ِمَك ل لَ َوْس ْم أُك َقْب   اًبَّلَ

  

دُ  َك َعيَ ي بَ نِ فُيْبِع  )٨(يْيبِْن َحبِ اُض
  

  ]الطويل[: فيشبه قول البحتري: قال
َك َمعَ أَ  يان الشَّا َكاتِ ب   باُب ُمقرِّ

  

أْلحَ  ِك ف يْ إلْي عِ  انَ َك إذْ  بَ ى الشَّ  )٩(!يدِ ُمْس
  

                                                           
 . ١٢٤/ ٢: البيت في العرف الطيب  )١(
 .٨٧ – ٨٦: والشريف الرضي الصابئرسائل  )٢(
 .٢٩١/ ٢: البيت في ديوانه )٣(
 .١/٤٠٠: تبة، كما في األماليالبيتان لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن ع )٤(
 .٨٩: والشريف الرضي الصابئرسائل  )٥(
 .٤٩٦/ ١: البيت في ديوانه )٦(
 .٤١٥/ ١: األمالي )٧(
 )).عن حبيبي((بدب )) من حبيبِ : ((، وفيه١٦١/ ١: البيت في ديوانه )٨(
 )).ُمْسعدي((بدب )) ُمْبعدي((وفيه  ٧٧٢/ ٢: البيت في ديوانه )٩(



 المبحث الثاني/ الفصل الرابع  

 ٢

لفه من آخـر، والوجـه الـذي كأنهمـا يشـتبهان منـه أن المشـيب لـم يـزده بعـداً مـن الغـواني وأنـه علـى مـا  من وجه وإن خا
هاً وتعاونــاً، فاســتوت فيــه بأنــه مــا كــان محبــاً تنـــز  –رحمــه اهللا  –ويختلفــان مــن حيــث صــّرح أخــي . كــان عليــه حــال الشــباب

  )١(.لين، فلم يزده الشيب شيئاً حال الشيب والشباب، والبحتري ذكر أنه كان مبعداً مقصى في الحا
  ] الطويل [  :وهو )المرتضى(وفي بيت ذكره له 

  ةٍ بَ يْ بِ َش ونِ ْلي بِ لِ اعٌ َفتِ انْ  يُّ أَ وَ 
  

يابِ َھأَ  نَ وْ لَ بِ يْ اب الشََّھأَ  ونِ لَوَ 
)٢( 

  

شـيب، ال يليـق بالشـباب، وإنمـا يليـق بال وتغضـنهفمعناه كيف أدلس بياض شعري بتسويده ولون جلدي بتشنجه : قال
: فإنمــا دلســت مــا هــو منفضــح ولبســت مــا هــو منكشــف وكــان عنــدي أنــي منفــرد بهــا المعنــى حتــى وجــدت البــن الرومــي

  ]الطويل[
ْيبه َد َمِش ْرِء َعْن اَب الَم ُت ِخَض   َرأَْي
ابِهِ  رؤ بِِخَض ُزو ام ا ُيْع   َوإالَّ َفَم
بٍ  ْيُب لِخاَِض ى الَمِش أْن َيْخَف َف بِ   َوَكْي

ْيبَ  َواِري َش ُه ُي اؤهُ َوَھْب َن َم   ُه أْي
  

ى َش َداَداً َعلَ َبسُ  خِ رْ ِح بيبة ُيْل  الش
َدلَُّس؟بَ ى َشفَِيخْ  أنْ  عُ َمطْ يَ أَ   اٌب ُم
 سُ فَّ نَ َتْبُحه يَ ُص ثٍ اَل َث لّ ُكوَ 
م لِ  نَ ْيوأَ   )٣(ُس؟لَأمْ  بةِ يَ بْ َشلْ أدي

  

واد يظن به الكبـر ووجدت ابن الرومي يتصرف في هذا المعنى ويعكسه حتى جعل من ال غضارة بجلده من ذوي الس
   ]الطويل[: وإن السواد يظن به الكبر وإن سواده خضاب ال شباب، فقال

َدْمْرِء السَّلَماَم لِ إذا دَ  ْم َت   واِد ول
يْ ْيَفكَ  نُّ الشَّ   اَبهُ ُخ أنَّ ِخَضَف َيِظ

  

ارَ  نَّ السََّغض  اابَ َضواَد خِ ُته ظ
نُّ َس  )٤(اابَ بَ الُ َشاً أو ُيَخادَ وَ ُيَظ

  

فصيح العبارة وغيرها وإن كانت مذمومـة مسـتبردة  عراض عنارجل في شعره وتطلبه لطيف المعاني مع وفلسفة هذا ال
  :ونظير قول ابن الرومي. في األغلب األكثر، ربما أثارت دفيناً أو أخرجت علقاً ثميناً 

 ]الطويل[: قول األفوه الكوفي. البيت... رأيت خضاب 

إنْ  ألِ تَ  ف اُب َفا الخِ يني َمْس  ينِ إنَّ ض
  

ِد الشَّلَُت عَ ْسبِ لَ  دَ بَ ى فْق  )٥(اادَ اِب ِح
  

  ]مخلع البسيط[: ومثله ألبي سهل النوبختي
َوانِي ْيِب لِلْغ ِب الشَّ ْم أَْخِض  لَ

َبابِي  ى َش ابِي َعلَ ْن ِخَض لَِك
  

َدَھا ِوَداَدا ِه ِعْن ي بِ  أبغ
َداَدا ِدِه ِح ْن َبْع ُت ِم لَبِْس

)٦( 
  

، وإن كانـت متشـابهة ومتشـاكلة، فإنهـا قـد تختلـف مـن  أن المعاني –أحياناً  –من مجمل كالمه أنه كان يرى  ويتضح
تبيـان مـواطن الشـبه واالخـتالف، كمـا فعـل فـي بيتـي بكفـل التحليـل والشـرح الـدقيق للبيـت الشـعري تجهات أخرى، وقـد ي
ة شديدة، ويتضح ذلك بموضوعي) االحتذاء واألخذ وما شابه(وأن المرتضى يتعامل مع هذا المبحث . الرضي وابن الرومي

                                                           
 .٤٦: الشهاب )١(
 .لم أجده في ديوانه )٢(
 )).يُعزو امرؤ((بدل )) يُعزى امرءاً ((وفيه في البيت الثاني . ١١٩٩/ ٣: األبيات في ديوانه )٣(
 .٢٤٣/ ١: البيتان في ديوانه )٤(
 .٥٢: البيت في ديوانه )٥(
 .١٠٩ – ١٠٧: الشهاب: ينظر )٦(
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 ٣

بتراجعه عن القول بالسبق في أحد المعـاني فـي شـعره، حينمـا يعثـر علـى المعنـى نفسـه وقـد نظمـه أحـد الشـعراء السـابقين،  
وينبــه الشــريف المرتضــى أيضــاً علــى تكــرار الشــعراء . ابــن الرومــي كمــا مــرَّ  عنــد كمــا كــان يظــن فــي أحــد معانيــه حتــى وجــده

ــم يعكســه فــي بيــت آخــر، وال يجــد لمعــانيهم، فــي صــور متعــددة كمــ ــالمعنى فــي بيــت ث ا يفعــل ابــن الرومــي حينمــا يــأتي ب
ومما يتكـرر : ((المرتضى في ذلك عيباً، كما أن هذه الحالة كانت موجودة في شعره ونّبه عليها مرات ومرات في مثل قوله

ان التشــاكل والتشــابه بــين األبيــات، ويالحــظ أن المرتضــى أيضــاً لــم يكتــِف بتبيــ.  )١(...))فــي شــعري مــن هــذا المعنــى كثيــر
أهـم مـا يميّـز المرتضـى  اأمـ. ـدي ، وإبداء الرأي النق ذلك عناصر أخرى، كعنصر الموازنة، وشرح المعنى إلىاف ضوإنما أ

فـــي تطبيقاتـــه فهـــو حســـن اســـتعمال المصـــطلح ودقتـــه، فنـــراه يضـــع مصـــطلح الســـرقة جانبـــاً ويعوضـــه بمصـــطلحات أخـــرى  
ــر، والمثــل، وغيرهــا، ولعــل أقســى مصــطلح كــاللحظ، والشــبه، والن الشــريف المرتضــى فــي هــذا المبحــث هــو اســتعمله ظي

م أن ـبيتا إبراهيـ يوشك((عبارات وألفاظ التشكيك كـ  –أحياناً  –كما أنه في تطبيقات أخرى استعمل   )٢()األخذ(مصطلح 
حنـــف الـــّم بـــه فـــي قولـــه األن العبـــاس بـــن كـــأ((، و )٤(...)) إلـــىأظـــّن أن أبـــا تمـــام نظـــر ((و ،  )٣(...))أن يكونـــا مـــأخوذْين

ومــا . ن العبــاراتـوغيرهــا مــ،  )٧(...))أن أبــا تمــام قــد أخــذ ذلــك: يقــال((، و )٦(...))يشــبه أن يكــون مــأخوذاً ((، و )٥(...))
منــه بصــعوبة ضــبط وحصــر احتــذاءات الشــعراء، وتشــابه المعــاني وقصــديّة ذلــك أو  لهــذه العبــارات إال إقــرار ســتعمالهومــا ا

يتنـاقض مـع نفسـه فـي اسـتخدام المصـطلح، إذ نـراه  –ربمـا  –غير أن المرتضى أحياناً . على وجه الدقة والتحديدعفويتها 
أنهما يتشـابهان ويتشـاكالن، وإن هـذا نظيـر : أنه ال ينبغي أن يقال أخذ فالن كذا من فالن، وإنما يقال في البيتين: ((يقول

بقولــه الســابق،  يعبــأمصــطلح األخــذ، وال  ســتعملفــي بعــض تطبيقاتــه ي فــي حــين نــراه أيضــاً ،  )٨())ذلــك، ويــزداد علــى ذلــك
ثـم يسـتدرك فـي ) األخـذ ( وربما ال يكون هذا تناقضاً ، بـل يكـون مـن بـاب االسـتدراك ، فهـو يسـتعمل المصـطلح القـديم 

وقفـاً واضـحاً مـن موضع عليه ، ثم يعود الستعماله لشيوعه في النقد القديم ليس إال ، ولعـل مـا يقـوي ذلـك أن للمرتضـى م
  .موضوع األخذ واالحتذاء وما شابه 

الشـاعر  إلـىأصـله، أي  إلـىويشغف المرتضى بتتبع أصول المعاني، فعندما يذكر أحد معاني الشعراء يحـاول أن يـرّده 
  ]الطويل[: األول الذي نظمه ما أمكنه ذلك، ففي قول مروان بن أبي حفصة

دَّ فِ نْ َموَ  َرَتفَ  هِ اِميّ ي أَُم   ْتأخَّ
  

ُتنِ مَ  يْ فَ  هُ يَّ  )٩(هلُ امِ كَّ َش َشُب اَل الشَّ
  

  ] المنسرح[: )١٠(ل في هذا قول أمية بن أبي الصَّْلتصواأل: قال
 ً ا ْت َھَرم ًة يُم ْت َغْبط ْم يُم ْن ل   م

  

ا رُء ذائِقُھ أٌس والَم ْوُت ك  )١١(والم
  

                                                           
 .١١٤: طيف الخيال )١(
 .٤١٦ – ٤١٥، ٤٠١ – ٤٠٠/ ١ :األمالي: على سبيل المثال: ينظر )٢(
 .٣٠٥/ ١: األمالي )٣(
 .٣٨٧/ ١: نفسه )٤(
 .٤٠٠/ ١: نفسه  )٥(
 .٤٤٥/ ١: نفسه )٦(
 .٣٤/ ٢: نفسه )٧(
 .٣٦: الشهاب )٨(
 .٢٦٢: البيت في ديوانه )٩(
  )) . َغبطة((بدل )) َعْبطةً ((، وفيه  ٤٢١: البيت في ديوانه   )١٠(
 . ٥٣٣/ ١١: األمالي )١١(



 المبحث الثاني/ الفصل الرابع  

 ٤

  ]الكامل[: وفي قول مروان أيضاً 
َرْت حَ قَ  هِ ُه عَ مائِلُُص   ْتلََّصقَ فَ  لْي

  

ظَ حَ ْد تَ َقلَ وَ  َ ا فَ َقْيُنُھ فَّ االَ طَ أ  )١(ھ
  

  ]الكامل[: )٢(ل فيه قول عنترةاألص: قال
ُه فِأنَّ ثَ لٌ َكَطبَ  ْرَح◌ِ ياَب   ةٍ ي َس

  

ذَ  ْبِت لَى نَِعُيْح  )٣(ْوأمِ َتْيَس بِ الَ السِّ
  

  ]الكامل[: وفي قوله
َ َطأَ نْ َمَذْوُت لِ َح دْ َقلَ وَ    ىَصْن عَ َمع وَ ا

  

َت َعالً وَ ْعنَ  يَّ مِ النَّ  نِ ِرْث  )٤(اَھالَ ثَ ب
  

  ]الطويل[: )٥(ل في هذا قول ابن أبي ربيعةاألص: قال
ا تَ لّ ف ُت الَّرَ ا عَ ْفَناقَ وَ م   اَھي بِ ذِ ْف
  

ِل الَّكَ  ْذَوَك النَّ ي بِذِ ِمْث لِ ي َح ْع لَ بالنَّ  )٦(ع
  

 الته، إذ ال يسـتطيع أيّ هذا األمر لم يفعله الشريف المرتضى مع كل معنى تعّرض لـه لصـعوبة ذلـك بـل السـتح غير أنَّ 
: ألن هــذا البــاب علــى حــد تعبيــر ابــن رشــيق تشــابهها وتشــاكلها مــع بعضــها الــبعض؛ناقــد أن يلــمَّ بكــل المعــاني وأصــولها، و 

  . )٧())باب متسع جداً ((
المتــأخرين معــاني األقــدمين، وغيــر ذلــك مــن المنــاحي التــي  وإتبــاعالبحــث فــي الســرقات واالحتــذاءات،  وفــي خضــمّ 

بــرز مفهــوم الغرابــة الــذي لــه معــاٍن عــدة عنــد  ؛لمتــأخرين مــن الشــعراء كــأنهم عيــال علــى مــن ســبقهم فــي كــل شــيءتصــّور ا
درة واالستحسـان ذي اسـتعمله للداللـة علـى النـ، وابن طباطبا الـ)أغرب(كابن قتيبة الذي استعمله بلفظ الفعل . )٨(القدماء

وفّضــلها آخــرون علــى قــيم أخــرى فــي  )١٠(،فــي بــاب أوصــاف المعــاني همبعضــوقــد وضــعها . )٩(واالستحســان مــن المعــاني
  . التجديد في المعنى:  -وفي الشعر خاصة  –غير أن الغرابة تعني عند الشريفين .)١١(تصدق التصوير وغيره

جمـــال الشـــعر يقـــوم ((ألن  ؛ الحـــق فـــي تفضـــيل غرابـــة المعنـــى –ومـــنهم الرضـــي والمرتضـــى  –ولعـــل للنقـــاد القـــدماء 
كمـا أن مـن أعظـم األخطـاء التـي يمكـن أن ترتكـب فـي حـق الشـعر . )١٢())ورة والفكـرةبالتفتيش على استعمال جديد للصـ

فـي المعنـى ولذلك فإن النـزوع للتجديـد . )١٣(ه في أي عصر من العصور أو أي أمة من األمم هو إضفاء صفة الجمود علي
  .يعطي الشعر حقه وقيمتهالمعنى وغيره 

                                                           
 .٢٦٦: في ديوانه البيت )١(
  .  ١٨: البيت في ديوانه   )٢(
 .  ١/٥٧٠: األمالي )٣(
 .٢٦٧: البيت في ديوانه )٤(
 .  ٣٣٤: البيت في ديوانه   )٥(
 . ٥٧٢/ ١: األمالي )٦(
 .٢٨٠/ ٢: العمدة )٧(
 .٩٤ – ٩٣/ ٣: معجم المصطلحات البالغية وتطورها: ينظر )٨(
 .١٣٩: رالنقد األدبي في عيار الشع: ينظر )٩(
 .١٥٢: نقد الشعر: ينظر )١٠(
 .٢٣٣: النقد األدبي الحديث: ينظر )١١(
 .١٤٠: لويس محفوظ . الشريف الرضي بودلير العرب د )١٢(
 .٥٧: فائدة الشعر وفائدة النقد: ينظر )١٣(



 المبحث الثاني/ الفصل الرابع  

 ٥

علــى المســتوى اإلبــداعي،  –أيضــاً  –يفضــله الشــعراء  ولــم يكــن هــذا المفهــوم ذا قيمــة عنــد النقــاد وحســب، بــل كــان
  ]الطويل[: يقول جرير. ولذلك تكرر في أشعارهم وصفها بأنها غريبة كناية عن جودتها وجّدتها

ّوالٌ لِ وإنَّ لَّ غَ ي لَق   ةٍ َبيْ رِ ُك
  

ارِ ذَوُروٍد إ ٍل َتَرنََّمي بِ ا السَّ  )١(الَْي
  

   ]الكامل[: ويقول ابن الرومي
  ًةَبيْ رِ اِء غَ ن الِھَجَك ِماَد عْنْم ذَ َك

  

تَ يَ  اَلَ ادُ يَ ذِ  يعُ طِ ْس وَّ ذُّ ا ال  )٢(اَدھ
  

  ]الوافر: [ ويقول مهيار الديلمي 
  وقٍ ى َعلَُنعْ ِة المَ ْبيْ رِ لَّ غَ ُكبِ 

  

ْت فَ إذا َق  )٣(ارُ ا نَفَھلَ  سَ يْ لَرَّ
  

ا يعّممــه النقــاد باصــطالح الرضــي والمرتضــى فــي موضــوع االحتــذاء واألخــذ أو مــ وعلــى الــرغم مــن تســاهل الشــريفين
يفضـالن المعنـى  -أحيانـاً  -نجـدهما والذي يدل داللة واضحة على رجاحة عقلهمـا ورصـانة علمهمـا ، فإننـا ، )السرقات(

، أو عكــس  الــذي لــم يتــأثر فيــه الشــاعر بمعنــى ســابق ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق األخــذ مــع اإلحســان) الجديــد(الغريــب 
كثيراً من النقاد استعملوا موضوع السرقة كسـالح حـاد ((لزيادات أو ما شابه ذلك، ربما ألن المعنى أو توليده أو عضده با
ولذلك فاإلتيان بمعنى .)٥())االهتمام بالسرقة من المطاعن التي يسهل تناولها((، إذ كان )٤())يشهرونه فوق رؤوس الشعراء

قــول تعرضــه ل، ا معيــار الغرابــة حاضــراً ومــن تطبيقــات الشــريف الرضــي التــي كــان فيهــ. بمعنــى غريــب يقطــع دابــر كــل ذلــك
  ]الطويل[: الشاعر

رهِ  ٍت بقْب ْدِري كَمْي ي َص ُر فِ   َوَمالّس
نِيَولَكِ  أنَّ ى َك ِه َحتَّ ي أُْخفي   نَّن

  

را ْش ُر النَّ َت َيْنَتِظ ُت الَمْي ي رأْي  ألن
را اعًة ُخْب ْط َس ْم أِح ُه لَ اَن ِمْن ا َك بَِم

)٦( 
  

كالشيء المألوف الذي ال يرتـاح لـه إذا ُكـرِّر، ال كالشـيء الغريـب : ((هنّ الشعراء إعناه الذي كثر طروقه من عن م هلو قو 
ــ: وإن كــان قــد أغــرب قلــيًال بقولــه... الــذي يـَُهــشُّ إليــه إذا ذكــر به الســر فــي صــدري بالميــت ألن ذلــك ينتظــر دولــة ال أّش
  .)٧())ب الدهرالنشر، وهذا باٍق على ُعقَ 
   ]الطويل [: وهي الصابئاتاً ألبي إسحاق يورد أبي –أيضاً  –وفي موضوع السر 

  
ى ا َوَع لِّ َم ْن ُك ِث َع ْوًم الَبْع ألُ َي   َوأَس

نْ  أُْنِكُرهُ ِم ِحيَفتِي َف ي َص ا فِ ْيِن َم   َب
الً َوذ ُر َمْحَم ِد أْيَس ي َذا الَجْح ي ف   ْنبِ

  

َفَتانِ  ِه َش ْت بِ ا َفاَھ َماٌع َوَم  َس
انِ  ھُد الَملََك ُدهُ إذ َيْش  َوأَْجَح

ذَّ  َن ال انِيِم ائِِه بِلَِس ي إِْفَش  )٨(ْنِب فِ
  

  
                                                           

 .٤٤١: ديوانه )١(
 .٧٣٨/ ٢: ديوانه )٢(
  .٣٦٦/ ٢: ديوانه )٣(
 .٤٤٧: مقاالت في النقد األدبي )٤(
 .٨٦: األدبي، محمد صايل حمدان وزمياله ضايا النقدق )٥(
 .٨٦: والشريف الرضي الصابئرسائل  )٦(
 . ٨٨ – ٨٦: نفسه )٧(
 .٩١، ٨٤: نفسه )٨(
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فهو معنى غريب ما سمعت بأظرف وال أطرف منه، وهو يشهد لنفسه بأنه أعذب ما قيل في معناه، وأغرب : ((فيقول
معيارًا نقدياً، إيـراده أبياتـاً  –كأخيه الرضي   –ومن تطبيقات الشريف المرتضى التي اتخذ فيها الغرابة  .)١())وأخصر وأقرب

  ]الكامل[: س بن الخطيمأبياتاً لقي
َروِب ر َس ِت َغْي َرْبِت َوُكْن ى َس   أنَّ
هُ  ْد ُتؤْتيَن ى َفَق ي َيْقَظ ا َتْمَنِع   َم
ا ا َفلَقِْيُتَھ ى بِلَِقائَِھ اَن الُمَن   َك

  

بِ  َر َقرْي الُم َغْي ُب األح رِّ  َوَتَق
وبِ  ٍد َمْحُس رَّ َر ُمَص ْوِم َغي ي الّن  فِ

ُذوبِ  ِرٍئ َمْك ِو اْم ْن لَْھ ْوُت ِم  )٢(فلََھ
  

كـلُّ النـاس فيـه   ؛معنـى إلـىف والخيال فأكثروا، وقد سبق في ذلك قيس بـن الخطـيم يْ وقد قال الناس في الطَّ : ((فقال
فـي هـذا  ةٌ وَ دْ وهـو قُـ ؛كـل معنـى غريـب عجيـب  إلـىفقـد سـبق فيهـا الطَّْيـف ا أبيات قـيٍس هـذه فـي فأمّ : ((، وقال)٣(.))عيال

  )٤(.)).لكل َمن تِبعه
  ]الوافر[: ب يورد المرتضى بيتاً ألخيه الرضي، وهووفي موضوع الشي

باَب عَ اَل وَ  َتَر الشَّ ً يَّ َعْيَبلَ َس   ا
  

َ َف يوبِ ُيى عُ لَمَّ عَ نِ َع أْن َتزَ جْ أ
)٥( 

  

  .)٦())اآلن نظيره إلىوكأنه غريب، ألني ال أعرف . في غاية حسن المعنى واللفظ... الشباب سترَ الو : وقوله: ((فقال
  .)٦())نظيره

لرضي والمرتضى أن الغرابة في المعنى تضيف للمعنى قيماً جمالية، وتخرجه من دائرة المـألوف ويتضح من تطبيقات ا
ويجعـل الشـعراء يحـذون حـذوه ويسـتعيرون . والتكرار، وبذلك يتقبله السامع، ويهشُّ إليه إذا ذِكر، علـى حـدِّ تعبيـر الرضـي

. ن كــل النــاس فيــه عيــال، علــى حــد تعبيــر المرتضــىمنــه، كمــا فعلــوا بأبيــات قــيس بــن الخطــيم التــي تضــمنت معنــى غريبــاً كــا
  . وبذلك يكون الشعر في حالة اإلغراب في مرتبة ُعليا من الجودة

ويظهــر مــن كــل مــا ســبق أن الشــريفين الرضــي والمرتضــى لــم يشــاءا أن يتركــا خطابهمــا النقــدي خاليــاً مــن هــذه القضــية 
اآلراء النقديــة فيهــا، وحــاوال استقصــاء مفاصــلها  لهــا، وأبــديا يم، فــأكثرا مــن التعــرضمــن قضــايا النقــد العربــي القــد المهمــة
  .الرئيسة

  

                                                           
 .٩١: نفسه )١(
  .٥٧ -٥٥: األبيات في ديوانه )٢(
 .٥٤١/ ١: األمالي )٣(
 .٤٥ – ٤٤: طيف الخيال )٤(
 )).تَنمَّ ((بدل )) يِنمَّ : ((، وفيه١٦١/ ١: البيت في ديوانه )٥(
 .٤٦: الشهاب  )٦(
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  املبحث الثالث 
  االختيارات األدبية 

  
  .االختيارات الشعرية: أوالً 

يزخر تراثنا األدبي بكتب االختيارات الشعرية، كالمفضليات، واألصمعيات، والحماسات وغير ذلك، إذ كانـت كتـب 
لظـروف عصـره، أو تمثل نمطاً من التأليف يحرص فيه المختار علـى إعمـال ذوقـه فـي التقـاط مـا يـراه مناسـباً ((االختيارات 

فرة من الكتاب أو انسجامه مع الـذوق العـام الـذي يتحسسـه مـن خـالل اإلقـدام علـى احاجة مجتمعه أو ندرة النسخ المتو 
وهـذا يعنـي أن االختيـارات الشـعرية قـد انتظمـت  .)١())القيام بمثل هذا العمـل إلىعمله بعد أن يجد في الكتاب ما يدفعه 

  .)٢(نةعلى أسس مختلفة، ولغايات معي
ومــن منظــور آخــر مثـــّلت كتــب االختيــارات الشــعرية وجهــاً آخــر للرؤيــة النقديــة، وعكســت نمطــاً مــن القناعــات التــي 
استقرأ المختار في ضوئها شعر عصره أو العصور الماضية ليتوقف عن أمثلة شعرية منها، وجد فيها سـمات رؤيتـه النقديـة، 

على تبيان المسـتوى النقـدي الـذي يرتضـيه، وربمـا اختـزل الشـاعر وعـي  قادرين -من خالل هذه المختارات –بما يجعلنا 
  .)٣(عصره من خالل مختاراته

فـي  -عنـدهما–وكان للشريفين الرضي والمرتضى إسهام واضح في تأليف كتب االختيارات الشعرية، التي لم تتحدد 
أو قطـع  من شاعر واحد، أو اختيار أبيـات ةنوع واحد، وإنما جاءت بأنواع مختلفة، كاختيار قصائد معينة أو قصيدة واحد

فــي مواضــيع محــددة كالشــيب وطيــف  شــعراء مختلفــين، أو اختيــار أشــعارشــعرية قصــيرة تتضــمن أمثــاًال ومــواعظ وحكمــاً ل
  .اآلخر يزخر بها همبعضسير، والرأي النقدي، بينما كان الخيال، وكان بعض هذه االختيارات يخلو من الشرح والتف

– 
يبدو أن الشريف الرضي كان مولعاً بتصنيف كتب االختيارات الشعرية، فقد ذكرت المصـادر أنـه قـد ألــّف ثالثـة منهـا 

فإنــه لــم يصــل )) األمثــال((أمــا )).مختــار شــعر أبــي إســحاق الصــابي((و )) الحســن مــن شــعر الحســين((و )) األمثــال((هــي 
، ويبـــدو مـــن كـــالم الُمْختِصـــر أن كتـــاب ))مختصـــر أمثـــال الشـــريف الرضـــي: ((لمســـمىإلينـــا، وإنمـــا وصـــل لنـــا مختصـــره ا

اختيـار الشـريف  إلـىمنسـوب )) األمثال((فإني وقفت على مجموع من الشعر موسوم بـ : ((كان كبيرًا إذ يقول)) األمثال((
غيـر أن الهمـم  . عتـه فـي استحسـانهالرضي الموسوي رحمة اهللا عليه وصلواته على آبائه الطـاهرين، فاعترفـت بإحسـانه، واتب

ــــة، ــــة، ومــــن شــــوائب الشــــواغل خالي ــــة، واألمــــم بجــــواهر اآلداب حالي ــــه عالي ــــي زمان ــــت ف ــــد قصــــرت الهمــــم  كان واآلن ق
  .)٤())واآلمال،وحالت الشواغل واألشغال، فاجتنيت من ثمار غصونه،واجتلبت محاسن من أبكاره وعيونه

أســباب تأليفــه أو ((مقدمــة الشــريف الرضــي التــي ربمــا كشــفت لنــا عــن ) )األمثــال((ِصــر ختَ ولــم يحفــظ لنــا األربلــي  مُ 
مـــن يقـــرأ مختـــارات الشـــريف الرضـــي فـــي ولعـــل .)٥())المـــنهج الـــذي ســـلكه أو الكتـــب التـــي أخـــذ عنهـــا أو اعتمـــد عليهـــا

                                                 
  .١٠: مختصر أمثال الشريف الرضي )١(
  .٦٥: ١٩٩٩، سنة ١٧الرؤية النقدية في االختيارات الشعرية ، طّراد الكبيسي ، بحث في مجلة نزوى ، العدد : ينظر  )٢(
  .٣٧: الخطاب اآلخر: ينظر )٣(
  .١٧):المقدمة(مختصر أمثال الشريف الرضي  )٤(
 .١١)  : المقدمة( نفسه)٥(
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ة مثلـى للقـيم أن يرسـم صـور ((يعي أن لمختاراته تلك دافعاً أخالقياً وتربويـاً، إذ حـاول الشـريف الرضـي )) األمثالمختصر ((
  .)١())ولعله قصد أو تخيل جيًال عربياً يتخلق بهذه األخالق الرفيعة.. العربية الخالدة عبر مختاراته

يلتقط المتخيـر النـادر ويقـف ((بيد أن الذوق األدبي والحس النقدي لم يكن غائباً في اختياراته من األشعار، إذ كان 
أغلــب مــا اختــاره علــى  فــيكمــا أن الشــريف الرضــي اعتمــد . )٢())مبــذولعلــى الشــاهد المناســب، ويبتعــد عــن المتعــارف ال

عباســيين، بيــد أنــه قــد اهــتم أكثــر بشــعراء  مأمــويين أ مإســالميين أ مالشــعراء المجــّودين المشــهورين ســواء أكــانوا جــاهليين أ
ســـبعة (اً، وللثـــاني بيتـــ) ثمانيـــة وخمســـين(الرومـــي، والمتنبـــي، إذ اختـــار لـــألول  ابـــنمخصوصـــين دون غيـــرهم كـــأبي تمـــام، و 

ولعـل هـذا األمـر هـو إقـرار منـه بتقـدم هـؤالء الشـعراء وجـودة أشـعارهم، فضـًال . بيتـاً ) تسعة وثالثين(بيتاً، وللثالث ) وثالثين
القـيم  إلـىالحكم واألمثال والمواعظ التـي تربـي النشـأ، وتجعلـه يـركن  –أعني  –عن أنه وجد في أشعارهم مادة لمختاراته 

  .ق والفضيلة، والتي ال شك أنها الداعي الرئيس الذي توخاه الشريف الرضي في هذه المختاراتالسامية واألخال
  : ]الطويل [قول أبي تمام )) األمثال((ومن اختياراته الشعرية في 

بُِر لِلْ  َبًةأَتْص زاًء وِحْس ِوى َع  َبْل
َزاُخلِقْ  ِد والَع االً للَتَجلُّ ا ِرَج  َن

  

لُ    لُو ُس ْؤَجَ◌َ◌ر أْم َتْس ائِمِ َفُت  وَّ الَبَھ
آتِمِ  ا والم َوانِي لِلُبَك َك الَغ  )٣(َوتْل

  

  : ]الطويل [الرومي  ابنوقول 
ْيِھُم اِل إِلَ َج اَن الرِّ َب أَْوَط  َوَحبَّ
َرْتُھمُ  اَنُھم ذّك ُروا أَْوَط  إَِذا َذَك

  

ا   َباُب ُھَنالَِك اَھا الشَّ آِرُب َقضَّ  َم
َذالَِكا وا لِ ا َفَحّن َبا فِْيَھ وَد الصِّ  )٤(ُعُھ

  

  :]الوافر [وقول المتنبي 
واٍل َنٌة َم ُرْرَك أَْلِس ال َتْغ  َف
ْينٍ  َد ِح ُر َبْع ْرَح َيْنِغ إنَّ الُج  َف
اٍد ْن َجَم ِري ِم اَء َيْج  َوإِنَّ الَم

  

اِدي   َدةٌ أَع ُبُھنَّ أْفئِ  ُتَقلِّ
ادِ  ى َفَس اُء عل اَن البَِن  إَذا َك

ادِ  ْن ِزَن َدُح ِم اَر َتْق  )٥(وإِنَّ النَّ
  

  
، فقـد جمــع الشــريف الرضـي فيــه أشــعار الحسـين بــن أحمــد بـن الحجــاج الجيــدة ))الحســن مـن شــعر الحســين(( وأمـا

ويبدو أن الشريف الرضي كان ذا حس أدبي مرهـف فـي اختيـاره لعنـاوين مؤلفاتـه،فإذا كانـت ))٦((.على ِحدة في ديوان مفرد
كما سـنرى ذلـك فـي   –قد نالت استحسان األدباء )) الغةنهج الب((بـ ) عليه السالم(تسمية مختاراته من كالم اإلمام علي 

،كان لها أثـر علـى الالحقـين فـي انتقـائهم لعنـاوين ))الحسن من شعر الحسين((فإن تسمية مختاراته هذه بـ  -قابل البحث
ء الـذي ولعله بهذه التسمية كان صاحب الفضل على أبي العال:((...مؤلفاتهم،كما رأى ذلك الدكتور زكي مبارك، إذ يقول

ــــ  ســـمى كتابـــه عـــن المتنبـــي ــــ  ،وكتابـــه عـــن البحتـــري))معجـــز أحمـــد((ب ذكـــرى :((،وكتابـــه عـــن أبـــي تمـــام))عبـــث الوليـــد((ب
  .)٧())حبيب

                                                 
  .١٣): المقدمة(الشريف الرضي مختصر أمثال )١(
  .١٢: نفسه )٢(
  ))والعزا((بدل )) األسى((، و)) للتجلد(( بدل )) للتصبر: (( ،وفيه في البيت الثاني ٢٥٩/ ٣:وهما في ديوانه.٨١:نفسه )٣(
  .٥/١٨٢٦: ، وهما في ديوانه٦٣: نفسه )٤(
بـــدل ))تخـــرج:((،وفـــي البيـــت الثالـــث))ينغـــر((بـــدل))ينفـــر((،وفيـــه فـــي البيـــت الثـــاني٢١٣-١/٢١١:،وهـــي فـــي العـــرف الطيـــب٥٣:نفســـه )٥(

   )).تقدح((
  .١١/٣٧٨: البداية والنهاية: ينظر )٦(
  .١/٥٩: عبقرية الشريف الرضي )٧(



 المبحث الثالث/ الفصل الرابع  

 ٩

ي شـعره مـن مجـون ـبما ف عجابهإ، ن أسباب تأليف الشريف الرضي لهذه المختارات ـأن م إلىوذهب بعض الباحثين 
: ومن هؤالء األستاذ محمد عبـد الغنـي حسـن إذ يقـول. )١(ناً مقذعاً في نظمهالحجاج شاعرًا ماج ابنوعبث ولهو، إذ كان 

فاختــار مــن  –جريــاً علــى ذوق عصــره  –إن أعجــب مــا فــي حكايــة هــذا الشــاعر المــاجن أن الشــريف الرضــي أعجــب بــه ((
ي نفـس الشـريف ، ولعـل هـذا االختيـار كـان رد فعـل لمـا كـان فـ))الحسن من شعر الحسـين((الحجاج كتاباً سماه  ابنشعر 

وهـو اختيـار ... شاعر هازل ليختار أحسن مـا فـي شـعره إلىمن سخط على مجتمع ال يحفل بالشعر الجاد الرصين، فلجأ 
ال يســــوغ لنــــا إعجــــاب الشــــريف الرضــــي بشــــعراء العبــــث والمجــــون مــــع كثــــرة منادحــــه فــــي اختيــــار شــــعر الجــــادين مــــن 

الحجـاج لـم يكـن سـخيفاً   ابـنولكن شعر : ((رأيه هذا فيما بعد، فقال، بيد أن األستاذ عبد الغني تراجع عن )٢(.))الشعراء
 -كمـا يقـول صـاحب يتيمـة الـدهر  –كله، وال ماجناً كله، فله قطـع رائعـة خاليـة مـن الفحـش المفـرط، كانـت تسـر األنفـس 

  )٣(.))ولعل هذه القطع هي التي اختارها الشريف الرضي فيما اختاره
الحجـاج يسـتحق العنـاء والتعـب مـن أجـل استقصـائه، إذ كانـت هـذه  ابنفي شعر  ولعل الشريف الرضي وجد شيئاً ما

وهــذا يعنــي أن الشــريف الرضــي بــذل جهــداً كبيــراً فــي تصــنيفها، بيــد أن الكتــب األدبيــة . )٤(المختــارات فــي ثمانيــة أجــزاء
، )٥())الجــو الــذي ألفــت فيــها كمــا ينبغــي أن تفهــم إال إذا فهمنــا هــال نســتطيع أن نفهم((وبضــمنها كتــب االختيــارات ربمــا 

أشـعاراً  وإن تضّمن -الحجاج ابنن شعر شعر ابن الحجاج إلى أيعـود سبب تصديه لولكن على الرغم من ذلك يمكن أن 
وثبــات شــعرية قليلــة ((  -أيضــاً  - الحجــاج بــن، وقــد كــان ال)٦())غيــر ذلــك مــن األشــعار المســتجادة((فــإن فيــه  -ماجنــة
ولـو  .المبتذلـة الحجـاج، شـعره الرصـين المسـتجاد دون مجونياتـه ابـنقد اختار مـن شـعر  الرضي، فربما يكون )٧())األمثال

وأهما الرؤيــة أو كثيــر مــن األسـئلة التــي دارت حولــه، ألمكــن اإلجابــة عــن)) ن شــعر الحسـينالحسـن مــ((وصـل إلينــا كتــاب 
أن تكـون هنـاك عمليـة نقديـة كبيـرة جـرت  الرضي في عمليـة االختيـار، فمـن غيـر المسـتبعد ضابط النقدي الذي التزم به ال

يعني أن الشريف الرضي  )) انتخاب الحسن((أو)) الحسن((عليها بوضوح عنوان الكتاب فكلمة في هذه المختارات يدلل
  .أو وفق معايير نقدية يؤمن بهاه الشعر الحسن، وفق ذوقه الشخصي،الحجاج، وانتقى من ابنكان قد استقرأ شعر 

ك في أن للصداقة الحميمة التي جمعت بين شَ فقد ال يُ ،))ئالصابتار شعر أبي إسحاق مخ((وأما فيما يخص 
    .)٩(كان معروفاً بالنثر أكثر مما كان معروفاً بالشعر  ئالصاب، ألن )٨( والرضي أثراً في تأليفه الصابئ

لشريف الرضي، غيـر أن ، ألن هذه المختارات كانت ضمن ما فقد من مؤلفات ائللصابوال نعرف كثيرًا عن مختاراته 
  ]الطويل  [: ، وأثبته في كتابه قصيدته النونية التي منهائالصابضمن ما اختاره ألبي إسحاق  من المظنون أن يكون من

ْن فِِه َحَس ي َوْص لَ ف يٍء قِْي لِّ َش ا ُك  أََب
  

نْ    ا الَحَس اَك أَب ْن َكَن و َم ى َذاَك َيْنُح  إل
  

                                                 
 .١١/٣٧٨: البداية والنهاية: ينظر )١(
  .٧٨): المقدمة(تلخيص البيان  )٢(
  .١٠١: نفسه )٣(
 .٣٣٣: لشريف الرضي في آثار الدارسين، وا٧/١٦: إلى تصانيف الشيعة : الذريعة: ينظر )٤(
 .٤)): أمين((النقد األدبي  )٥(
  .١١/٣٧٨: البداية والنهاية )٦(
 .١/١٠٨: عبقرية الشريف الرضي )٧(
 – ٢٢: ٢٠٠٦،ســنة ٧،بحــث فــي مجلــة ميزوبوتاميا،العــدد قــيس مغشــغش . دالشــريف الرضــي وأبــو إســحاق الصــابئ صــداقة خلــدها التــاريخ،: ينظــر  )٨(

٣٠.  
  .٢/٢٨٧: يتيمة الدهر: ينظر )٩(
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اَرًة اِر إَِش ُدَھا لاِلْخَتَص  ُيَوحِّ
  

ْرَتَھنْ    َك ُم ْيلَُھا لَ ٍة َتْفِص ى ُجْملَ  إل
  

ٍة ٍة َوَخلِيَق ي ِخْلَق ا ف  تخولتھ
  

نْ    ا َفَم َق بَِھ َت الَحقِي ْن أَْن ْم َتُك إْن لَ  )١(َف
  

وتنـزَّهُت بعدها في القصيدة الغراء والدرة الزهراء، التي قـد طـوقتني بهـا طـوق الحمامـة :(( -إعجاباً به –إذ قال فيها 
  )٢(.))وسمني منها بالِميَسم البارد ال الحاميالباقي، و 

والتـي مـرت فـي غيـر . )٣(التي أعجبت الشريف الرضي أيما إعجـاب)) السِّرِّ ((في موضوع  ئالصابوكذلك مقطوعات 
  . مكان من هذا البحث

 ]لبسيط مجزوء ا [: الطائية، التي منها  ئالصاباراته هذه قصيدة أبي إسحاق وأيضاً يمكن أن تكون من ضمن مخت

ُو ْرُت أَمْط و َفِص َت أَْخُط ْد ُكْن  َق
ي دي ورجل وِدي ي ْت ُعُھ  َخاَن

  

ي ْن َيلينِ لٍّ َم ى ُك لٌّ َعلَ  ُك
  

ْذِري...  لْ لُِع الِي َفَھ َك َح  َھاتِْي
  

و   ْرُت أَْعُط ْعفِي َفِص  َوَزاَد َض
طُّ  ْيَس َخ ٌو َولَ ْيَس َخْط  َفلَ

  

طُّ  ِل أْو أَُح ْق الُ َكالثِّ  أَُش
  

رْ  أَخَّ طُ إَذا َت َك َبْس  )٤(ُت َعْن
  

ــ: (( -التــي قــال فيهــا إعجابــاً  كانــت علــى هــذه   وهــي وإنْ . ة إحســاناً وحســناً يــاً والطائّيــة روّ وقــد قــرأت األبيــات الطائّي
  .)٦()))٥(الصفة فإنها كالجنيبة لتابعتها والوصيفة لشافعتها

، ولـذلك ألــّف ثالثـة كتـب فيهـا،  عريةويبدو من كل ما سبق أن الشريف الرضي كان شديد االهتمـام بالمختـارات الشـ
 . النقدي ه، ولم يغب فيها حس وقتاً كبيرينو أخذت منه جهدا 

 
يشترك الشريف المرتضى مع أخيه الرضي في االهتمام بتصنيف كتب االختيارات الشعرية، إذ اختار مـن شـعر السـيد 

، واختار أشعارًا في موضوعي الشـيب والطيـف ))شرح القصيدة المذهبة((سماه أكتاب   الحميري قصيدة طويلة أفردها في
  )).طيف الخيال((و )) الشهاب: ((في كتابيه
   ]الكامل  [: فقد خصصه المرتضى لقصيدة السيد الحميري البائية التي أولها)) شرح القصيدة المذهبة((أما 

ِب اِن الُمْعِش ى الَمَك َت َعلَ الّ َوَقْف  َھ
  

بِ    ْن َكْبَك اللُِّوى ِم ِع َف وْيلِ ْيَن الطُّ  )٧(َب
 

  .)٨(◌ً  وهي من قصائده الجيدة والمشهورة جدا. بيتاً )) مائة وسبعة عشر((وعدد أبياتها 
، الحتوائهـا علـى )٩(ويبدو أن الداعي الـديني كـان حاضـرًا فـي اختيـار هـذه القصـيدة مـن شـعر السـيد الحميـري الكثيـر

الشعر،ولذلك وجـد الشـريف  إلىالتي نقلها السيد الحميري ) عليه السالم(فضائل اإلمام علي مجموعة كبيرة من مناقب و 
                                                 

   . ٢٧: رسائل الصابئ والشريف الرضي )١(
 .١٠١: نفسه )٢(
 .٩٣-٨٢: ينظر نفسه )٣(
  .٩٧-٩٦: نفسه )٤(
  .القصيدة النونية السابقة: يعني )٥(
  .١٠١: رسائل الصابئ والشريف الرضي )٦(
 .٨٣: والبيت في ديوانه. ٤١: شرح القصيدة المذهبة )٧(
  .٣٥: قات الشعراءطب: ينظر )٨(
وحكي أنه كان له أربع بنات، . ميميات السيد: ما هذا؟ قال: فقلت، رأيت حماًال عليه حمل ثقيل وقد جهده: حكي عن بعضهم أنه قال )٩(

 .٣٦: طبقات الشعراء: ينظر. حّفظ كل واحدة منهن أربعمائة قصيدة من شعره
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الـذي خصصـه لفضـائل ومناقـب اإلمـام علـي )) خصـائص األئمـة((فيهـا ضـالته عنـد تأليفـه كتـاب  -قبـل المرتضـى -الرضي
  .)١(فأورد أبياتاً كثيرًة منها فيه) عليه السالم(

تحـدث عـن معـاني أبياتهـا وشـرح أغراضـها شـرحاً لغويـاً أدبيـاً ((اختيار القصيدة، وإنمـا الشريف المرتضى ب ولم يكتفِ 
دون  -فـي أغلـب األحيـان –، غيـر أنـه كـان يركـز فـي شـرحه علـى المعـاني )٢())أتى على جملة ما في القصيدة من أغـراض

ه الناقـد فـي النصـوص الشـعرية، وهـذا االهتمام باألساليب وجودة األلفاظ، والفنون البالغيـة ومـا شـاكل ذلـك، الـذي يتوخـا
ليس بأمر غريب، ألن القيم يمكن أن تتدخل في عملية الذوق والتقييم، وتناول النص بالشرح أو بالنقد، أي أن الناقـد أو 

العمــل الفنــي هــي القــيم  إلــىفــإذا كانــت القــيم العليــا التــي ينظــر مــن خاللهــا ((الــنص مــن زوايــا مختلفــة  إلــىالمتــذوق ينظــر 
العمــل هــي القــيم  إلــىة، فإنــه يركــز أكثــر علــى خصــائص الشــكل، أمــا إذا كانــت القــيم العليــا التــي ينظــر مــن خاللهــا الفنيــ

ز في قصيدة السـيد علـى المضـامين الدينيـة ، والشريف المرتضى ركّ )٣())األخالقية، فإنه سيركز أكثر على طبيعة المضمون
، و ))الشـهاب: ((وهذا عكس ما كان يفعله فـي كتابيـه اآلخـرين. ياتهاواألخالقية، سواء في اختيارها أصًال، أو في شرح أب

القـــيم المضـــمونية  إلـــىإذ ركـــز فيهـــا علـــى مكـــامن الجمـــال فـــي اللفـــظ أو فـــي المعنـــى، دون االلتفـــات )) طيـــف الخيـــال((
رتضى لقصيدة السيد تعرض الشريف الم ها فيمناإلفادة ولعل من أهم األمور التي يمكن . األخالقية أو الدينية أو التربوية

  .الحميري، اختياراً وشرحاً، هو معرفة قدرته الفائقة في التعامل مع النصوص الشعرية الطويلة
، وقد كـان عـدد األبيـات المختـارة ))الشيب((، فقد اختار فيه األبيات الشعرية التي تخص موضوع ))الشهاب((وأما 

، )مائــة وأربعــين بيتــاً (، وللبحتــري )تســعة وثالثــين بيتــاً (بــي تمــام تفــاوت بــين شــاعر وآخــر، وقــد اختــار الشــريف المرتضــى ألي
، )أربعمائـة وثالثـة وسـتين بيتـاً ) (المرتضـى(، ولـه )ثالثمائة وأربعة عشر بيتاً (وألخيه الرضي بيتاً ) ستة وأربعين(الرومي  بنوال

  .فضًال عن أبيات أخرى قليلة لشعراء آخرين
المتضمنة لموضوع الشيب قليلـة عنـد القـدماء، كثيـرة عنـد المحـدثين، يقـول  أن األشعار علىه الشريف المرتضى ونبّ 

واعلــم أن اإلغــراق فــي وصــف الشــيب واإلكثــار فــي معانيــه واســتيفاء القــول فيــه ال يكــاد يوجــد فــي : ((الشــريف المرتضــى
 إلـىرج دفائنـه والولـوج الشعر القديم، وربما ورد لهم فيـه الفقـرة فكانـت ممـا ال ينظـر لـه، وإنمـا أطنـب فـي أوصـافه واسـتخ

  .)٤())الشعراء المحدثون شعابه

فــي اختياراتــه فقــد حــاول المرتضــى اختيــار الشــعر الجيــد فــي موضــوع تحكــم وقــد كــان عامــل الجــودة، عــامًال رئيســاً 
كل ما قيل فـي هـذا الموضـوع، مـن غـث وسـمين، ولـذلك كـان أكثـر اعتمـاده )) الشهاب((الشيب، ولم يرد أن يجمع في 

وللفحلــين المبــرزين : ((لمختــارات علــى الشــعراء المقــّدمين المجــّودين، كــأبي تمــام والبحتــري اللــذين قــال فيهمــافــي هــذه ا
: ، وكأخيــه الرضــي الــذي قــال فيــه)٥())الطــائيين أبــي تمــام وأبــي عبــادة البحتــري فــي هــذا المعنــى مــا يغبــر فــي الوجــوه ســبقاً 

وهــذا يعنــي أن مجــرد اختيــار البيــت . )٦(.))يــة الجــودة والبراعــةفــي الشــيب شــيئاً كثيــراً فــي غا... ووجــدت فــي شــعر أخــي((
، هو إقرار من المرتضى، وحكـم عليـه بـالجودة ))الشهاب((الشعري المتضمن معنى من  معاني الشيب، وتثبيته في كتاب 

  .واإلحسان
                                                 

 .٥٢- ٥١، ٤٣: خصائص األئمة: ينظر )١(
 .١٩٥: ىأدب المرتض )٢(
 .٣١: شاكر عبد الحميد. التفضيل الجمالي، د )٣(
 .٣: الشهاب )٤(
  .٣: نفسه  )٥(
 .٤: الشهاب )٦(
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وضـوع، بعـد ويبدو أن الشريف المرتضى قد أعجبه موضوع الشيب، فألحق الكتـاب بمختـارات شـعرية أخـرى فـي الم
، كلهــا مــن شــعره، فضــًال عــن تكــراره )مائــة وســبعة وثالثــين بيتــاً (وكــان عــدد أبيــات الشــعر المــزادة . أن كـان قــد أتــم الكتــاب

  .ثالثة أبيات، كان قد ذكرها سابقاً في أصل الكتاب
ـــــي موضـــــوع الشـــــيب، والباعـــــث علـــــى االســـــتزادة  ـــــدين أن االهتمـــــام ف ـــــي ال ـــــرزاق محي ـــــد ال ـــــدكتور عب ـــــد رأى ال وق

ــــــه، هــــــو ف ــــــه((ي ــــــه عــــــن وقــــــاره، أو يســــــوقه علــــــى تجــــــاوز  مالءمت ــــــه مــــــا يخــــــرج ب ــــــيس فــــــي معاني لمقــــــام الشــــــريف، فل
هـــــذا األمـــــر الـــــذي ذكـــــره الـــــدكتور محيـــــي الـــــدين فـــــي معـــــرض كالمـــــه عـــــن مـــــدح  إلـــــىقـــــد أشـــــار الشـــــريف المرتضـــــى و 

ــــال ــــه يُ : ((الشــــيب فق ــــأن ــــار، والتجــــارب والحنكــــة، و  دحَ ْم ــــة والوق ــــه الجالل ــــأن في ــــواحش، ويصــــد ب ــــه يصــــرف عــــن الف أن
الهــــوى طماحــــه، وفــــي الغــــي جماحــــه، وأن العمــــر فيــــه أطــــول، والمهــــل  إلــــىعــــن القبــــائح، ويعــــظ مــــن نــــزل بــــه، فيقلــــل 

  )٢(.))األلوان وأشرفها عأنصلونه  معه أفسح، وأنّ 
  : ]الطويل  [قول أبي تمام )) الشهاب((ومن اختياراته الشعرية في 

اً بِ  مُّ ُمْخَتطَّ َدا الَھ ًةَغ ْوَديَّ ِخطَّ  َف
  ج

عُ    ْوِت َمْھَي ى الَم ا إل َدى ِمْنَھ رَّ ُق ال  َطِري
  

َوى ُر ُيْجَت ْجفاً والُمَعاَش ْوُر َس زَّ َو ال  ُھ
  

عُ    ُد ُيَرقَّ ى والَجِدي ِف ُيْقلَ  وُذو اإلْل
  

ٌع يُِض ناص ْيِن أَْب ي الَع ٌر فِ ُه َمْنَظ  لَ
  

َودُ وَ    ِب أَْس ي الَقْل ُه فِ َفعُ  لَِكنَّ  أَْس
  

اَوكُ  ض ْرِه والرِّ ى الُك ِه َعلَ ي ا ُنَرجِّ  نَّ
  

َدعُ    َو أَْج ِه َوْھ ْن َوْجِھ ى ِم ُف الَفَت  )٣(َوأَْن
  

  ]الكامل  [وقول البحتري 
ٍد ي َغ ُم فِ ْھِر َيْعلَ دَّ ِري بِال  َوُمَعيِّ

  

اتِ    لِّ َنَب اَد َوَراَء ُك  أَّن الَحَص
  ج

الَتِي ْوُت َبَط ْد َنَض يِّ َق يَّ إن  ابن
  

َرتْ    َكَراتِي َفَتَحسَّ ْن َس َحْوُت ِم  َوَص
  

َرَجْت وَن َفأَْض يَّ األْرَبُع َرْت إل  َنَظ
  

اتِي   وِّ َقَن ْت لِْلُحُن زَّ ْيبِي َوَھ  )٤(َش
  

  ]الطويل  [: الرومي ابنوقول 
 ً ا ْأِس َھاِدي رَّ ي ال ْيِب ف َراِج الشَّ ى بِِس  َكَف

  

اتِلي ْيِب َمَق داِء الَمِش َد إِْب ْن َبْع  أَِم
  

ْھُر يَ  دَّ َدا ال َھاُمهُ َغ ْدُنو ِس ي َفَت  ْرِمينِ
َرى ي َوال ُي ِل َيْرِم ي اللَّْي اَن َكَراِم  َوَك

  

ا   ا لََيالَِي لّْتُه الَمَناَي ْن أَض ى َم  إل
  

بِينيَ  ا َتْحَس ي الَمَناَي ا؟ لَِراِم  َناِجَي
ي  واِديا ]و[لَِشْخِص ْبَن َس ُق أْن ُيِص  أَْخلَ

يَفلَ  ْيُب َشْخِص اَء الشَّ ا أََض ا مَّ  )٥(َرَمانَِي
  

  ]البسيط  [: وقول الشريف الرضي

                                                 
  .٢٤٧: أدب المرتضى  )١(
  .٥: الشهاب )٢(
بدل )) يجفى: ((، وفي البيت الثاني))الموت((بدل )) النفس: ((، وفيه في البيت األول٢/٣٢٤: ، وهي في ديوانه١٠: نفسه )٣(

  )).نرجيه((بدل )) نزجيه: ((، وفي البيت الرابع))سجفاً ((
 )).فأضرجت((بدل )) فأصرخت: ((، وفيه في البيت الثالث٣٦٥-١/٣٦٤: ، وهي في ديوانه٣٨-٣٧: نفسه )٤(
 .٦/٢٦٤٥: ، وهي في ديوانه٥٤: نفسه )٥(
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ا َباِب َوَم اَن الشَّ لَ هللاُ َرْيَع ا َقاَت  َي
ةٍ  أس َحالَِب رَّ َواِد ال ْن َس ٍة ِم  َوَرْوَض
ةً  ْيِض ُمْطِمَع ُودِّ البِ اُب لِ الُوا الِخَض  َق

  

َجاِن والغُ خ   َن األْش يَّ ِم ى َعلَ  لِ لَلّ
دَ  ا َرائِ يُب إلْيَھ اَن الَمِش لِ  َك  األََج

لَّ  ْد َض لِ  َق ْيِض بالِحَي ُب ُودِّ البِ  )١(َطالِ
  

  ]البسيط  [: وقول الشريف المرتضى
ا ُت لََھ ْيبِي َفقُْل ْن َش ْيَماُء َع ْت أَُس دَّ  َص
هُ  اَء لَ يٌر ال َبَق باِب َقِص ُر الشَّ  ُعْم
ةً  اِت َقاِطَب ذَّ ِن اللَّ ِردُت َع ْت ُط  َقالَ

  

ودُ    ْيِب َمْعُھ اُض الشَّ ِري َفَبَي  ال َتْنفُ
ُدودُ َوالعُ  ماُء َمْم ا أْس ْيِب َي ي الشَّ ُر ف  ْم

ُرودُ  اِء َمْط ن الَفْحَش ي َع ُت إنِّ  )٢(َفقُْل
  

معــاني الطيــف، معتمــداً  تفقــد اختــار فيــه المرتضــى مجموعــة مــن األبيــات الشــعرية التــي تضــمن)) طيــف الخيــال((أمــا 
، وعلـل قلـة اختياراتـه مـن شـعره )ة أبيـاتتسـع(، فقـد اختـار ألبـي تمـام ))الشـهاب((على الدواوين ذاتها التي اعتمـدها فـي 

، وعلــل كثــرة )٤()مــائتين ونيــف وعشــرين بيتــاً (، واختــار للبحتــري )٣())وألبــي تمــام فــي هــذا المعنــى التافــه اليســير: ((بقولــه
 فإنــه كــان مغرمــاً متيمــاً بــالقول فــي الطيــف، فــأكثر فيــه وأغــزر، مــع تجويــد وإحســان وافتنــان،: ((اختياراتــه مــن شــعره، بقولــه

، واختــار ) ســبعة وثالثــين بيتــاً (، واختــار ألخيــه الرضــي )٥(.))وتصــرف فيــه تصــرف المــالكين، وتمكــن منــه تمكــن القــادرين
  .فضًال عن أبيات أخرى في الطيف لشعراء آخرين،  )٦()بيتاً وعشرين  خمسةثالثمائة و ) (المرتضى(لنفسه 

سـواء أكـان اً فـي اختياراتـه فـي معـاني الطيف،متحكمـ عـامًال رئيسـاً  –كما في الشـهاب–وقد كان أيضاً عامل الجودة 
،كما يتضــح ذلــك لمــن يقــرأ القطــع واألبيــات الشــعرية التــي قيلــت فيــهجيــاد إذ اختــار .فــي ذمــه مفــي مدحــه أ مفــي وصــفه أ
  .الشهاب

طيـف ((ويبدو أن اهتمام الشريف المرتضى بوصـف الطيـف، علـى المسـتوى اإلبـداعي فـي شـعره أو فـي تأليفـه كتـاب 
خلكــان فــي ترجمتــه للشــريف  ابــنهر، يقــول تْشــ، قــد جعــل مــن الطيــف عالمــة مــن عالماتــه التــي بهــا يعــرف ويُ ))يــالالخ

ولعلــه وجــد فــي موضــوع الطيــف . )٧())وإذا وصــف الطيــف أجــاد فيــه، وقــد اســتعمله فــي كثيــر مــن المواضــع: ((المرتضــى
كثيـرة، كنقابـة النقبـاء الطـالبيين، وإمـارة الحـاج   ائفوظـإذ أثقـل المرتضـى بمشـاغل و ، استراحة أو هروباً من واقعـه المتعـب 

، فضــًال عــن انهماكــه فــي الخــوض بالمباحــث الفقهيــة واألصــولية والكالميــة، )٨(والحــرمين، وواليــة المظــالم، وقضــاء القضــاة
أو يلومـه  ر له مكاناً فسيحاً يـروح بـه عـن نفسـه مـن غيـر أن يعتـب عليـه عاتـبأي أن عالم الطيف وفّ . وتدريسه طلبة العلم

لقـاٌء واجتمـاٌع ال يشـعر الرقبـاء : ومن مليح مدحه و غريبه، أنه: ((مثل هذا األمر بقوله إلىوقد أشار المرتضى نفسه . الئم
                                                 

، وفي ))حالبه((بدل )) مطمعه((، و ))هوروض((بدل )) ورفضه: ((، وفيه في البيت الثاني ٢/١٢٥: ، وهي في ديوانه٦٨: الشهاب )١(
  )).الخضاب((بدل )) الجفان: ((البيت الثالث

 .١/٢٣٣: ، وهي في ديوانه١١٦: نفسه )٢(
 .٤: طيف الخيال )٣(
بيتًا، ولعل هناك أوراق سقطت من الكتاب ) ٢٠٠(، هكذا قال المرتضى، غير أن أبيات البحتري الموجودة في الطيف هي ١٨: نفسه )٤(

  .لى التفاوت بين قول المرتضى وما موجود أصًال في الطيف من شعر البحتريأدت إ
  .٥-٤: نفسه )٥(
بيتاً، لعل السبب في ذلك هو نفس ) ٢٩٣(، هكذا قال المرتضى، غير أن أبيات المرتضى الموجودة في الطيف هي ١٨١: نفسه )٦(

 .حتري وما قاله المرتضىالسبب الذي أدى إلى التفاوت بين ما موجود في الطيف من أبيات الب
  .٣/٣١٣: وفيات األعيان )٧(
  .٢٧): المقدمة(اآليات الناسخة والمنسوخة : ينظر )٨(
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بهما، وال يخشى منع منهما وال اطالٌع عليهما، والتهمة بهما زائلة، والريبـة عنهمـا عادلـة، وأنـه تمتـٌع وتلـذذ ال يتعلـق بهمـا 
 سـابق أنـي ممـا األخيـر المعنـى وهـذا .أجمـع ذاك فيه مقاماً إليهما تأثيم، وال عيب فيهما وال عار، وقد قاما تحريم، وال يدنو 

 الطيـف فـي معنـى ((... : الطيف في معانيه أحد عن وقوله ،)١(.))نثر أو نظم في ألحدٍ  اآلن إلى رأيته ما ألني به، ومبتدئ إليه

 فيـه إثـمَ  ال مباحـاً  إال يكـون ال الخيـال بطيـف المتعـة في الغاية بلوغ ألنّ  ؛ المدون رالشع في اآلن إلى له بنظير ظفرت ما عربياً 

  )٢()) شعري في المعنى هذا تكرر وقد . الحقيقة وعلى اليقظة في كان لو وعاراً  وإثماً  حراماً  يكون وقد ، عار وال
 ] البسيط [ :تمام أبي قول ))الخيال طيف(( في الشعرية اختياراته ومن

ُه َزارَ  لْ أََزاَرَك ا، َب الُ لََھ  الَخي
هُ  ْبُت لَ ا َنَص ُتُه لَمَّ ْص ٌي َتَقنَّ  َظْب
َقمٌ  ِرِه َس ْن ِذْك ا ِم َدى َوبَِن مَّ اْغَت  ُث

  

َنمِ    ْم َي ِق لَ ُر الَخْل اَم فِْك ٌر إَِذا َن  فِْك
ِل  ر اللَّْي ْن آِخ مِ أَ ِم َن الُحلُ َراَكاً ِم  ش

قَ  َن السَّ والً ِم اَن َمْعُس اٍق وإِْن َك  )٣(مِ َب
  

 ] الطويل [ البحتري وقول

ُه يَّ َخَيالَ َدى إل َرى أَْھ ا الَك  إَِذا َم
ةٌ  َديَّ اْنتَِباَھ ْن َي ُه ِم  إَِذا اْنَتَزَعْت
أْنَِنا ل َش ا، َوال ِمْث ْم أََر ِمْثلَْيَن  َولَ

  

َدى   َع الصَّ ِريَح أْو َنَق ْب ُه التَّ َفى قُْرب  َش
يَ  اً َراَح ِمنِّ َدْدُت َحبِْيَب دَ  َع  اأْو َغ

َدا ْنُعُم ُھجَّ اً، َوَن ُب أَْيَقاَظ ذَّ  )٤(ُنَع
  

 ]الطويل  [وقول الشريف الرضي 

اال اِل ِوَص ِف الَخَي ْن َطْي ُب ِم  أَُراقِ
الً  ثَّ َجاُن إالّ ُمَم ِت األَْش ل اْبَق  َوَھ
هُ  اَب َرْأُس ْد َش لُ َق ا واللَّْي مَّ بَِن  أَل

  

اال   ُزوَر َخَي االً أَْن َي أَْبى َخَي  َوَي
اَورُ  االَتَع َنى َوِمَث ِدي الضَّ  هُ أَْي

اال وَم َوَم ْرُب النُُّج لَ الَغ ْد َميَّ  )٥(َوَق
  

  ]البسيط  [) المرتضى(وقوله 
َنٍة ى ِس ْيالً َعلَ ِري لَ ى َزائِ اَذا َعلَ  َم
هِ  ْن َقِطيَعتِ ْرٌب ِم ِف َض ْي اَرةُ الطَّ  ِزَي
هُ  ُد أَْعلَُم ي والُبْع ْيَس َيْنَفُعنِ  َولَ

  

ْبحاً    ْو َزاَر ُص اُن؟لَ ْيِن َيْقَظ ْرُف الَع  وَط
َرانُ  ْيُن ِھْج َراهُ الَع ْن ال َت لُ َم  َوَوْص

َبانُ  نٌّ َوُحْس ِه َظ انِي بِ ْرٌب أََت  )٦(قُ
  

ويظهر من كل ما سبق أن الشريفين الرضي والمرتضى قد أسديا خدمة كبيرة للتراث األدبـي والنقـدي العربـي بتـأليفهم 
، وما كانت هذه الخدمة لتكـون حاضـرة، لـوال أنهمـا كـان يصـدران فـي ذلـك  ةعريهذه الكتب المتنوعة في االختيارات الش

  .عن حس نقدي مرهف، وذوق رفيع وأسلوب سليم، وموهبة قوية وعالية في االنتقاء

                                                 
  .٦-٥: طيف الخيال )١(
 .١٤٦: نفسه  )٢(
  )).معسوالً ((بدل )) مشغوالً ((، وفيه في البيت الثالث ١٨٦-٣/١٨٥: ، وهي في ديوانه٨-٧: طيف الخيال )٣(
  .٦٧١ -٢/٦٧٠: وانه، وهي في دي٣٢: نفسه )٤(
، ))-األولى  –خياًال ((بدل )) خيال((و )) الخيال((بدل )) الحبيب((، وفيه في البيت األول ٢/١٤٥: ، وهي في ديوانه٩٧: نفسه )٥(

  )).الضنى((بدل )) الخنا((و )) تعاوره((بدل )) تعاوده((وفي البيت الثاني 
 .٣/٨٢٦: ، وهي في ديوانه١٢٩: نفسه )٦(
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  االختيارات النثرية: ثانياً 
 

فقــد ســبقه جمــع مــن األدبــاء . وأدبــه) عليــه الســالم(م علــي لــم يكــن الشــريف الرضــي بــأول مــن ألــف فــي بالغــة اإلمــا
ومــا تضــمنه مــن خطــب ورســائل ومــواعظ وغيــر ذلــك ضــالتهم ) عليــه الســالم(والعلمــاء الــذين وجــدوا فــي أدب اإلمــام علــي 

خطـب ((له كتـاب ) هـ ٩٦(زيد بن وهب  -على سبيل المثال ال الحصر –فمن هؤالء .  المنشودة في الفصاحة والبالغة
كـان حيـاً سـنة (، وإسماعيل بن مهران السـكوني )١())على المنابر في الجمع واألعياد وغيرها) عليه السالم(ر المؤمنين أمي

ــــــــــاب ) هـــــــــــ ٢٠٣ ــــــــــه كت ــــــــــر المــــــــــؤمنين ((ل ــــــــــه الســــــــــالم(خطــــــــــب أمي ــــــــــن محمــــــــــد الثقفــــــــــي )٢()))علي ــــــــــراهيم ب   ، وإب
القـرن الثالـث مـن أعـالم (يم بن الحكم الفزاري وإبراه ،)٣())رسائل أمير المؤمنين وأخباره وحروبه((له كتاب ) هـ٢٨٣ت (

والسـيما نثـره الفنـي الرائـق ) عليـه السـالم(غيـر أن أدب اإلمـام علـي . )٤()))عليه السالم(خطب علي ((له كتاب ) الهجري
ت للشريف الرضـي الـذي جمـع فيـه مختـارا)) نهج البالغة((لم يُقرن بهذه المؤلفات أو غيرها وإنما ُقرن بمؤلف واحد هو 

  .النثري) عليه السالم(من تراث اإلمام علي 
يصـدر عـن فـراغ، بـل عـن معرفـة واسـعة ودرايـة كبيـرة فـي فـن النثـر النثـري فـي تعرضـه للفـن  الشريف الرضـيلم يكن و 

ولذلك تميـز وأجـاد فـي تعاملـه مـع هـذا الفـن علـى الـرغم مـن أن التعـرض لفـن النثـر . )٥(على المستويين النقدي واإلبداعي
  .)٦(كثيرون أصعب بكثير من التعرض لفن الشعريعده ال

يمثـل جانبـاً )) نهـج البالغـة((فـي كتـاب ) عليـه السـالم(وكان الشـريف الرضـي فـي اختيـاره وجمعـه لكـالم اإلمـام علـي 
فــي جــوهره يــؤرخ أخطــر المعــارك (( -أيضــاً  – هــو، فكــالم اإلمــام مــع مــا تضــمنه مــن فنــون القــول وأســاليب البيــان )٧(نقــدياً 
ة علــــى ذوق الرضــــي فــــي حســــن االختيــــار ودقّــــ((، ويــــدل داللــــة واضــــحة )٨())ة والخطابيــــة فــــي العصــــر اإلســــالميالقلميــــ
إن من يريد اختيار أنفـس الجـواهر مـن بـين الجـواهر الكثيـرة البـد أن يكـون : (( يقول صاحب أعيان الشيعة. )٩())التنسيق

كما قيل عن أبي تمام لما جمع ديوان الحماسة مـن منتخبـات   فكان الرضي في اختياره أبلغ منه في كتاباته. جوهرياً حاذقاً 
فضـًال عـن  –، ونتيجة لحسن اختيار الرضي وقوة ملكة االنتقاء عنده )١٠())نه في انتخابه أشعر منه في شعرهإشعر العرب 
ولـم تخـل  لغات مختلفـة فـي الشـرق والغـرب، إلى، وكثر شّراحه، وترجم ))نهج البالغة((ذاعت شهرة كتاب  -أمور أخرى

  .)١١(منه مكتبة عربية أو أعجمية، وفتح أمام النقد أبواباً ومذاهب، وغير ذلك كثير

                                                 
 .٩٧)): الطوسي(( الفهرست )١(
  .٣٤: نفسه )٢(
 .٢٨ -٢٧: نفسه )٣(
 . ٢٧: نفسه )٤(
 .١١٢-  ٦٢: ، رسائل الصابئ والشريف الرضي  ٧٤) : المقدمة(، تلخيص البيان ٩٩) : المقدمة(حقائق التأويل :  للمزيد ينظر  )٥(
  .٣٧ – ٣٥: ، وفي نقد النثر وأساليبه١٠٨: قضايا الشعرية، رومان ياكبسون: ينظر )٦(
  .١٧٥: الشريف الرضي ناقداً : ينظر )٧(
 .١/٢٢: عبقرية الشريف الرضي )٨(
  .١٦١: الشريف الرضي ناقداً  )٩(
  .٩/٢١٨: أعيان الشيعة )١٠(
 .٢٩٨ – ١/٢٩٦: عبقرية الشريف الرضي: ينظر )١١(
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فـي )) نهـج البالغـة((فـي كتـاب ) عليـه السـالم(وتتمثل أهمية النتاج الذي قدمـه الشـريف الرضـي بجمعـه كـالم اإلمـام 
  :مستويين

وأمـــا . أخـــرى للبحـــث فيـــه غيـــر هـــذا البحـــثأمـــا المســـتوى الفكـــري فـــإن لـــه مـــواطن . فنـــي: والثـــاني. فكـــري: األول
  .المستوى الفني فهو الذي يهمنا في هذا المقام

النمـوذج أو المعيـار : علـى هـذه المختـارات أي)) نهـج البالغـة((سم االمستوى الفني هو إطالق في أول ما يطالعنا و 
فــي رأي  –) عليــه الســالم(اإلمــام  وهــذا يعنــي أن. أو القاعــدة أو الطريــق الــذي يجســد مــا هــو فنــي أو بالغــي مــن التعبيــر

وقـد أكـد الشـريف الرضـي . )١(قد قدم النموذج للفن وإن ما تعداه من النتاج العام هو دونه أو تقليد له –الشريف الرضي 
إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها، ويقرب عليـه طالبهـا، )) نهج البالغة((ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب بـ : ((ذلك بقوله

وســماه بهــذا : ((... ويقــول الشــيخ محمــد عبــدة فــي هــذا الشــأن. )٢(.))ه حاجــة العــالم والمــتعلم، وبغيــة البليــغ والزاهــدوفيــ
ولـيس فـي وسـعي أن أصـف هـذا الكتـاب بأزيـد ممـا . ، وال أعلم اسماً أليق بالداللـة علـى معنـاه منـه))نهج البالغة((سم اال

  .)٣(.))دّل عليه اسمه
لغـة جماليـة محضـة تغـرق  إلـىفـة بشـكل يحولهـا كانـت مكثّ ) عليـه السـالم(تي استعملها اإلمـام كما أن اللغة الفنية ال

فـي غابـة مـن الصــور والتشـبيهات واالسـتعارات، والتمثـيالت، وتحتشــد بإيقاعـات هائلـة حتـى ال تكــاد تجـد مـن بــين آالف 
كـب ذلـك كلـه مـن األدوات اللفظيـة والبنائيـة المفردات والتراكيب مفـردة أو تركيبـاً خاليـاً مـن إيقـاع ملحـوظ فضـًال عمـا يوا 

  .)٤(التي تحفل بما هو مدهش ومثير في مختلف مستوياتها
تبيـان المسـتوى الفنـي لكـالم اإلمـام  إلـىيسـعى )) نهج البالغـة((وقد رأى بعض الباحثين أن الشريف الرضي كان في 

يمنــة علــى مــا ســواها فــي تــأليف هــذا الكتــاب، يقــول ، أي أن الغايــة الفنيــة كانــت هــي الغايــة الرئيســة والمه)عليــه الســالم(
إن الشـريف الرضـي رحمـه اهللا جمـع النصـوص لغايـة جماليـة تحكمـت فـي اختيـاره، : ((الشيخ محمـد مهـدي شـمس الـدين

مــن الــنص  –لهــذا الســبب  –ي ز فجعلتــه يــؤثر النصــوص الممتــازة مــن النــواحي البالغيــة الفنيــة ويهمــل مــا عــداها، وقــد يجــ
  .)٥())ة ويهمل سائرهر فيه هذه الخاصيّ وفّ بعضه الذي تت

األولـى . هـذا البحـث سيقتصـر علـى ثـالث وقفـات فإنـهوقفات كثيـرة  إلىيحتاج )) نهج البالغة((وعلى الرغم من أن 
التـي ) التطبيقـات(لمنهج الرضي في تأليفه للنهج، والثانيـة لمصـادره فـي هـذا التـأليف، والثالثـة لـبعض الشـروح والتعليقـات 

  ). عليه السالم(ها الشريف الرضي على كالم اإلمام عقب ب
 

  فقـدومنهجـه، )) نهـج البالغـة((فـي تـأليف كتـاب  ومنهجـه أثـر)) خصائص األئمـة((ضي كتاب الشريف الر لكان   
، واســـتعار الشـــريف الرضـــي بعـــض فقـــرات منهجـــه ليضـــمنها فـــي ))الـــنهج((ســـبباً فـــي تـــأليف )) الخصـــائص((كـــان كتـــاب 

ابتدأت تأليف كتاب في خصـائص األئمـة علـيهم السـالم، ... فإني كنت : ((، ويذكر الشريف الرضي ذلك بقوله))النهج((
اهللا  ي تخـص أميـر المـؤمنين عليـاً، صـلواتوفرغـت مـن الخصـائص التـ... يشتمل على محاسـن أخبـارهم، وجـواهر كالمهـم

                                                 
  .٥/٤٩٥: علي في الكتاب والسنة واألدب، حسن الشاكري: ينظر )١(
 .١/٥٣: شرح نهج البالغة  )٢(
 ١/٤: الشيخ محمد عبدةبشرح نهج البالغة،  )٣(
 .٥/٤٩٦: علي في الكتاب والسنة واألدب: ينظر )٤(
  .١٤: التاريخ وحركة التقدم البشري، الشيخ محمد مهدي شمس الدين )٥(
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فجـاء فـي آخرهـا فصـل يتضـمن محاسـن مـا نقـل عنـه وكنت قد بوبت ما خـرج مـن ذلـك أبوابـاً، وفصـلته فصـوًال، ... عليه 
مثـال واآلداب، دون الخطـب الطويلـة، والكتـب المبسـوطة، األ، من الكالم القصـير فـي المـواعظ والحكـم و )عليه السالم(

وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتـوي ... فاستحسن جماعة من األصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره 
  .)١(.))في جميع فنونه) يه السالملع(ار كالم أمير المؤمنين على مخت

وبـــين الشـــريف الرضـــي القيمـــة األدبيـــة الكبيـــرة لهـــذه المختـــارات التـــي لـــم تقتصـــر علـــى المـــواعظ والحكـــم واألمثـــال 
علمـاً أن ذلـك يتضـمن مـن عجائـب : ((الخطـب والكتـب والرسـائل وغيـر ذلـك، فقـال إلىواآلداب الموجزة، وإنما تعدت 

لبالغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربيـة، وثواقـب الكلـم الدينيـة والدنيويـة، مـا ال يوجـد مجتمعـاً فـي كـالم، وال مجمـوع ا
مشـرع الفصـاحة وموردهـا، ومنشـأ البالغـة ومولـدها، ومنـه عليـه ) عليـه السـالم(األطراف في كتـاب، إذ كـان أميـر المـؤمنين 
وعلـى أمثلتـه حـذا كـل قائـل خطيـب، وبكالمـه اسـتعان كـل واعـظ بليـغ، ومـع  السالم ظهر مكنونها، وعنه أخـذت قوانينهـا،
مسـحة مـن العلـم اإللهـي، وفيـه عبقـة مـن الكـالم عليه ألن كالمه عليه السالم  ؛ذلك فقد سبق وقّصروا، وقد تقدم وتأخروا

  )٢(.))النبوي
يم، فـرآه أنـه كـان سـالتبويـب والتق نظـر إليـه مجمـًال لغـرض) عليـه السـالم(وبعد أن جمع الشريف الرضي كـالم اإلمـام 

وآثـر الشـريف . )٣())أولها الخطب واألوامر، ثانيها الكتب والرسائل، وثالثهـا الحكـم والمـواعظ: يدور على أقطاب ثالثة((
ثـم أفـرد لكـل صـنف . )٤())، ثـم محاسـن الحكـم واألدبالكتـبباختيـار محاسـن الخطـب، ثـم محاسـن ((الرضي أن يبتـدأ 
  .)٥(عاجًال، ويقع إليه آجالً عنه فصًال فيه أوراقاً، ليكون مقدمة الستدراك ما عساه يشذ من ذلك باباً، وم
في منهجية الشريف الرضي الخاصة بتـرك صـفحات فارغـة مـن كتابـه السـتدراك مـا فاتـه مـن كـالم  همبعضوربما يطعن 

فيضــيفون إليــه  بعــض النــاسغله ألن ذلــك يمكــن أن يســت ؛ ، ومــن ثَــم تثبيتــه فــي تلــك الصــفحات )عليــه الســالم(اإلمــام 
غير أن هذا األمر لـيس فيـه طعـن لمنهجيـة الشـريف الرضـي . )٦()عليه السالم(إضافات أخرى ليست من كالم اإلمام علي 

ألن مــن يريــد أن يحــّرف نســخ الــنهج أو يضــيف إضــافات عليــه ال ينتظــر أن يتــرك لــه  ؛))نهــج البالغــة((فــي تأليفــه كتــاب 
فضـًال عـن أن . فيها إضافاته، وإنما يمكنه عمل ذلك حتى مـع عـدم وجـود تلـك الصـفحات الرضي صفحات بيضاء ليضع

ألن مـن أسـاليب الرضـي فـي التـأليف هـو االشـتغال بتـأليف  ؛ترك الصفحات البيضاء ال يعني أنـه أتـم تـأليف الكتـاب نهائيـاً 
، ))الـنهج((فـي ) عليـه السـالم(م اإلمام كما أنه لم يشأ أن يثبت كل ما في جعبته من كال. )٧(أكثر من كتاب في آن واحد

، ولـذلك لـم يعجـزه مـلء الصـفحات الفارغـة بقرينـة  وانتقـاء مـا يناسـب منهجيـة الكتـابنما كان يعمل فيه جهده باختيار وإ
 وهـذا يعنـي أنـه أراد أن يمـأل –بين ذلـك يتكمـا سـ  –فـي مـواطن مـن كتابـه ) عليـه السـالم(أنه حـذف كثيـرًا مـن كـالم اإلمـام 

الشــريف  نو كــوغيــر بعيـد أن ي. لــم تكـن فــي حوزتـه آنــذاك) عليـه الســالم(مــن كـالم اإلمــام  حات الفارغــة بنـوع خــاصالصـف
وربما يـدل علـى ذلـك أن الشـريف الرضـي ذكـر تـأليف كتابـه، تـمَّ أ، وبـذلك  هـذه الصـفحات البيضـاء بنفسـه ألمـقد الرضي 

نهــج ((ا الموســوم بـــ ابنــي كتــــقــد ذكرنــا ذلــك ف((:وقــال  ))ويــةالمجــازات النب((فــي كتابــه ) عليــه الســالم(أحــد أقــوال اإلمــام 
                                                 

 .١/٤٤: شرح نهج البالغة  )١(
  .٤٥ – ١/٤٤:  نفسه )٢(
 .١/٤٨: نفسه )٣(
  .١/٤٨: نفسه )٤(
  .١/٤٨: نفسه: ينظر )٥(
 .٥١ – ٥٠)): عباس((الشريف الرضي : ينظر  )٦(
  .٥٨: نفسه :ينظر )٧(
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علـى إقـراره بـأن فـي الـنهج جميـع   يـدلُّ ) جميع كالمـه: (، ولعل قوله)١(...))الذي أوردنا فيه مختار جميع كالمه )) البالغة
أي إنـه مـأل الصـفحات . كرالمختار وفق معاييره وقواعده في االنتقاء، ولم يبق شيء منه لـم يـذ ) عليه السالم(كالم اإلمام 

  . فيما بعد وأتم كتابه
ــنهج((مــرَّ أن الشــريف الرضــي قــد قســم  ــة هــي الخطــب واألوامــر، والكتــب والرســائل،والحكم  إلــى)) ال أقطــاب ثالث

ولكـن الشـريف الرضـي ال يعجـز فـي أن . ال يقـع تحـت هـذه األقطـاب) عليه السـالم(لإلمام  اوالمواعظ، إال أن هناك كالم
وإذا جـاء شـيء مـن  : ((أقـرب أبـواب الكتـاب إليـه، يقـول الرضـي إلـىذا الكالم لمنهجية خاصـة هـي إضـافته يخضع مثل ه

كالمه الخارج في أثناء حوار، أو جـواب سـؤال، أو غـرض آخـر مـن األغـراض فـي األنحـاء التـي ذكرناهـا، وقـررت القاعـدة 
اء فيما اختاره مـن ذلـك فصـول غيـر منسـقة، ومحاسـن  ها مالمحة لغرضه، وربما جأليق األبواب به وأشدّ  إلىعليها، نسبته 

  –علـى سـبيل المثـال  –ولـذلك فهـو يصـّدر  )٢(.))كلم غير منظمة، ألنـي أورد النكـت واللمـع، وال أقصـد التتـالي والنسـق
ــاألمر حــين فشــلوا: ((الــذي أّولــه) عليــه الســالم(كــالم اإلمــام  يجــرى مجــرى ) ع(ومــن كــالم لــه : ((بقولــه  )٣(.))فقمــُت ب

، إذ لم يكن هذا الكالم ضـمن الخطـب أو تحـت هـذا الفـن، وإنمـا ذكـره الشـريف الرضـي فـي بـاب الخطـب )٤(.))لخطبةا
  .ألنه أليق األبواب به، على تقديره

، كـان لزامـاً عليـه )٥(.))تختلـف اختالفـاً شـديداً  ]عليـه السـالم[أن روايات كالمـه ((وبما أن الشريف الرضي كان يرى 
االقتصــار واالختيــار، وإثبــات األفصــح فاألفصــح، واألبلــغ فــاألبلغ، فــإن كــالم أميــر ((د نفســه فــي أن يعمــل فكــره، ويجهــ

اختيــار  إلــىوبالفعــل عمــد الشــريف الرضــي . )٦())بعبــارات مختلفــة ، وأســاليب متباينــةيرويــه الشــارد والــوارد ) ع(المــؤمنين 
ظـة، إذ ظاً، وأبلغـه معنـى، وأجلــّه حكمـة، وأحسـنه عِ ما هو األصح في اإلسناد، واألجدر في االعتماد، فيثبت أفصحه لف((

وقــد لحــظ القــدماء أن الروايــات التــي اختارهــا . )٧(.))إمــام الفصــحاء، وســيد الخطبــاء إلــىهــو األليــق األحــرى بــأن ينســب 
) هـــ٦٦٤ت (طــاووس  ابــنكانــت هــي األفضــل مــن بــين قريناتهــا، فقــد أورد الســيد )) نهــج البالغــة((الشــريف الرضــي فــي 

وقد حكى هـذه الخطبـة مؤلـف نهـج البالغـة، : ((ثم عقـّب عليها بقوله) الشقشقية(المعروفة بـ ) عليه السالم(اإلمام  خطبة
وهذا مثال واضح من أمثلة كثيرة تدلل على حس الرضي النقدي في مسألة انتقاء . )٨(.))وفيها هناك ألفاظ أفصح وأوضح
  .لكثيرةا) عليه السالم(األفضل من روايات كالم اإلمام 

)) نهـج البالغـة((علـى التكـرار، غيـر أن التكـرار فـي )) نهـج البالغـة((واعتمد الشريف الرضي في منهجيته في كتاب 
التكـرار غيـر ((، وعلى الثـاني اسـم  )التكرار المبرر(لم يكن نوعاً واحدًا، وإنما هو نوعان يمكن أن يُطلق على األول اسم 

ــ)) المقصــود ــين الشــريف الرضــي ذل ــهوقــد ب ــار اللفــظ المــردد، والمعنــى : ((ك بقول ــاء هــذا االختي وربمــا جــاء فــي ذلــك أثن
المكرر، والعذر في ذلك أن روايات كالمه تختلف اختالفاً شديدًا، فربما اتفق الكالم المختار في رواية فنقل على وجهه، 

لفـظ أحسـن عبـارة، فتقتضـي الحـال ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غيـر وضـعه األول، أمـا بزيـادة مختـارة، أو ب

                                                 
  .٤٠ – ٣٩: المجازات النبوية )١(
 .١/٤٨: شرح نهج البالغة  )٢(
  .٢/٢٨٤: نفسه )٣(
 .٢/٢٨٤: نفسه )٤(
 .١/٥٣: نفسه )٥(
 .ب: مستدرك نهج البالغة، الهادي كاشف الغطاء )٦(
 .جـ –ب : نفسه  )٧(
  .٤١٩: رفة مذاهب الطوائف، السيد ابن طاووسالطرائف في مع )٨(
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وربما بعد العهـد أيضـاً بمـا اختيـر أوًال، فأعيـد بعضـه سـهواً ونسـياناً، . أن يعاد استظهارًا لالختيار، وغيرة على عقائل الكالم
)). الـنهج((وقـد نبّـه الشـريف الرضـي علـى تلـك الحـاالت مـن التكـرار فـي مـواطن مختلفـة مـن .)١(.))وال قصدًا أو اعتماداً 

بعـث محمـدًا صـلى اهللا عليـه وآلـه، ولـيس  تعـالىأما بعد، فـإن اهللا سـبحانه و : ((التي أولها) عليه السالم(ي خطبة اإلمام فف
تـار هـذه الخطبـة، إال أننـي وجـدتها فـي هـذه الروايـة خمتقـدَّم وقـد : ((، قال الشريف الرضي)٢(.))أحد من العرب يقرأ كتاباً 

: التـي أولهـا) عليـه السـالم(وفـي خطبـة اإلمـام . )٣(.))أوجبـت الحـال إثباتهـا ثانيـةعلى خالف ما سبق من زيادة ونقصـان، ف
وقــد مضــى هــذا الكــالم فيمــا : ((، قــال الشــريف الرضــي)٤(.))ل شــرائعه لمــن وردههّ َســالحمــد هللا الــذي شــّرع اإلســالم فَ ((

أال  وصـيتي لكـم((: أولـه) عليـه السـالم(مـام وفي كالم لإل. )٥(.))م، إال أننا كررناه هاهنا لما في الروايتين من االختالفتقدّ 
وقــد مضــى بعــض هــذا الكــالم فيمــا تقــدم مــن الخطــب إال أن فيــه هاهنــا : ((، قــال الشــريف الرضــي)٦(.))تشــركوا بــاهللا شــيئاً 

  .)٧(.))زيادة أوجبت تكريره
بعـض كـالم  ، إذ حـذف فقـرات وقطـع مـن))نهـج البالغـة((واسـتعمل الشـريف الرضـي االختصـار والحـذف فـي تأليفـه 

، وفـي ))الـنهج((، وقد بّين أسباب تلك الحذوف واالختصارات، وأشار إليهـا فـي بعـض األمـاكن مـن )عليه السالم(اإلمام 
عليــه (تبــين عنــد مقارنــة روايــات كــالم اإلمــام تحــين لــم يبــين أســباب حــذوف واختصــارات أخــرى، ولــم يشــر إليهــا، وإنمــا 

أبي الحديد علـى  ابن)) النهج((الروايات في المصادر األخرى، وقد نبه شارح  مع غيرها من)) نهج البالغة((في ) السالم
، )٨(.))إليه عبداً أعانه اهللا علـى نفسـه عباد اهللا إن من أحب عباد اهللا: ((أولها) عليه السالم(ففي خطبة لإلمام . هذا األمر

أمــا والــذي فلــق : ضــي رحمــه اهللا منهــا كثيــرًا، ومــن جملتهــاوهــذه الخطبــة طويلــة، وقــد حــذف الر : ((أبــي الحديــد ابــنقــال 
أمـا بعـد حمـد اهللا، والثنـاء عليـه، أيهـا النـاس، فـإني : ((أولهـا) عليـه السـالم(وفي خطبة لإلمام . )٩(...))الحبة، وبرأ النسمة
متداولـة ومنقولـة  وهذه الخطبة ذكرها جماعة مـن أصـحاب السـير، وهـي: ((أبي الحديد ابن، قال )١٠(.))فقأت عين الفتنة

بعد انقضاء أمر النهروان، وفيها ألفـاظ لـم يوردهـا الرضـي رحمـه اهللا، ومـن ذلـك ) عليه السالم(ها علي بمستفيضة، خطب 
وفـي ،  )١١(...))ل أصحاب الجمل والنهروان تو قولم يكن ليجترئ عليها غيري، ولو لم أُك فيكم ما ): عليه السالم(قوله 

هذا الكـالم منقطـع : ((أبي الحديد ابن، قال )١٢(.))الحمد هللا المتجلي لخلقه بخلقه: ((أولها) عليه السالم(خطبة لإلمام 
 كان يلتقط الفصول التـي فـي الطبقـة العليـا مـن الفصـاحة مـن كـالم أميـر المـؤمنين عما قبله، ألن الشريف الرضي رحمه اهللا

ــه) عليــه الســالم(لإلمــام  وفــي كــالم. )١٣())فيــذكرها، ويتخطــى مــا قبلهــا وبعــدها) عليــه الســالم( اإليمــان علــى أربــع : ((أول
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وبعــد هــذا كــالم تركنــا ذكــره : ((، قــال الشــريف الرضــي معقبــاً عليــه)١(.))والجهــاد،علــى الصــبر، واليقــين، والعــدل : عــائمد
وف واالختصارات تؤكد ما رآه بعـض ذولعل هذه الح. )٢(.))خوف اإلطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب

كلهـا علـى وجههـا لكانـت أضـعاف كتابـه الـذي   ]عليـه السـالم[لـو أتـى بخطبـه ((من أنـه  -كابن أبي الحديد   – أهل العلم
إن كالمه عليه السالم كثير حوى كتاب نهج البالغـة نبـذة : ((وقال الشيخ كاشف الغطاء في هذا المعنى أيضاً . )٣())جمعه

  .)٤(.))به أقل من سدسوخط) ع(كالمه   إلىشافية منه، ولكنها بالنسبة 
فـي مـوطن وآخـر قالـه ) عيـه السـالم(التأليف بين كالم لإلمام  إلىيعمد  –في بعض األحيان  –وكان الشريف الرضي 

أورد : فمـن أمثلـة ذلـك . كأنـه قيـل فـي مقصـد واحـد، وكأنـه قطعـة واحـدة) عليه السـالم(في موطن آخر، ثم يخرج كالمه 
مـت بـاألمر حـين فشـلوا، وتطلعـت حـين تقبعـوا، ونطقـت حـين قف: ((يقول فيـه) ه السالمعلي(الشريف الرضي كالماً لإلمام 

كالجبـل ال . أخفضهم صوتاً، وأعالهم فوتاً فطرت بعنانهـا، واسـتبددت برهانهـا توكن. تعتعوا، ومضين بنور اهللا حين وقفوا
الذليل عندي عزيز حتـى آخـذ الحـق . زلم يكن ألحد في مهمز، وال لقائل فّي مغم. تحركه القواصف، وال تزيله العواصف

أترانـي أكـذب علـى رسـول اهللا . رضـينا عـن اهللا قضـاءه، وسـلمنا األمـر لـه. له، والقوي عندي ضعيف حتـى آخـذ الحـق منـه
فنظــرت فــي أمــري، فــإذا طــاعتي قــد ســبقت بيعتــي، وإذا . واهللا ألنــا أول مــن صــّدقه، فــال أكــون أول مــن كــذب عليــه)! ص(

هــذه فصــول أربعــة، ال يمتــزج بعضــها بــبعض، وكــل  : ((أبــي الحديــد بقولــه ابــنوعقــب عليــه .)٥(.))يــريالميثــاق فــي عنقــي لغ
ألميـر  التقطهـا مـن كـالم تعـالىلرضـي رحمـه اهللا انحـوًا غيـر مـا ينحـو بـاآلخر، وإنمـا ) ع(كالم منها ينحو به أميـر المـؤمنين 

 تعـالىآخـر وقـت، فجعـل الرضـي رحمـه اهللا  إلـىو ) ص( ذكر فيه حاله منذ توفي رسول اهللا ...طويل منتشر ) ع(المؤمنين 
  .)٦())سامع كأنه يقصد به مقصداً واحداً ما التقطه منه سردًا، وصار عند ال

وإنما سمّيت الشبهة شبهة ألنها تشبه الحق، فأما أولياء اهللا فضياؤهم : ((يقول فيها) عليه السالم(ومن خطبة لإلمام 
وأمـا أعـداء اهللا فـدعاؤهم فيهـا الضـالل، ودلـيلهم العمـى، فمـا ينجـو مـن المـوت مـن  .فيها اليقـين، ودلـيلهم سـمت الهـدى
هــذان فصــالن، أحــدهما غيــر ملتــئم مــع : ((أبــي الحديــد بقولــه ابــنعقــب عليهــا . )٧(.))خافــه، وال يعطــى البقــاء مــن أحبــه

، ومـا يجـري )ع(ن يأتي بفصيح كالمـه كان يلتقط الكالم التقاطاً، ومراده أ  تعالىاآلخر، بل مبتور عنه، وإنما الرضي رحمه 
  .)٨(.))مجرى الخطابة والكتابة، فلهذا يقع في الفصل الواحد الكالم الذي ال يناسب بعضه بعضاً 

ــــة لإلمــــام  ــــه الســــالم(وفــــي خطب ــــر مَ : ((يقــــول فيهــــا) علي ــــوطٍ قْ الحمــــد هللا غي ــــه، وال مَ  ن ــــه، خْ مــــن رحمت لــــو مــــن نعمت
دتــــه، الــــذي ال تبــــرح منــــه رحمــــة، وال تفقــــد لــــه نعمــــة، والــــدنيا دار منــــى تنكف مــــن عباســــوال مــــأيوس مــــن مغفرتــــه، وال م

لهــــا الفنــــاء، وألهلهــــا منهــــا الجــــالء، وهــــي حلــــوة خضــــرة، وقــــد عجلــــت للطالــــب، والتبســــت بقلــــب النــــاظر، فــــارتحلوا 
ــــــــن  ــــــــر م ــــــــوا منهــــــــا أكث ــــــــوق الكفــــــــاف، وال تطلب ــــــــزاد، وال تســــــــألوا فيهــــــــا ف ــــــــا بحضــــــــرتكم مــــــــن ال منهــــــــا بأحســــــــن م
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كــــالم أميــــر   نواعلــــم أن هــــذا الفصــــل يشــــتمل علــــى فصــــلين مــــ: ((أبــــي الحديــــد بقولــــه ابــــنب عليهــــا عقــــ.)١(.))الــــبالغ
ــــه الســــالم ــــاء عليــــه : المــــؤمنين علي ــــىأحــــدهما حمــــد اهللا والثن ــــد لــــه نعمــــة((: قولــــه إل ــــاني ذكــــر ))وال تفق ، والفصــــل الث

يلــــتقط   تعــــالىرحمــــه اهللا وأحــــدهما غيــــر مخــــتلط بــــاآلخر وال منســــوق عليــــه، ولكــــن الرضــــي . آخــــر الكــــالم إلــــىالــــدنيا 
قــــف مــــع الكــــالم المتــــوالي ألن غرضــــه ذكــــر فصــــاحته عليــــه الســــالم يكــــالم أميــــر المــــؤمنين عليــــه الســــالم التقاطــــاً، وال 

ــــر ــــين الخطــــب وغيرهــــا مــــن كــــالم . )٢(.))ال غي ــــأليف ب ــــي المزاوجــــة والت ــــة الشــــريف الرضــــي ف وال نجــــد تفســــيراً لمنهجي
عليــــه (ى أن ســــبب ذلــــك أن الرضــــي يلــــتقط كــــالم أميــــر المــــؤمنين أر  أبــــي الحديــــد الــــذي ابــــناإلمــــام، ســــوى تفســــير 

ـــــري، وال )الســـــالم ـــــأتي بفصـــــيح كالمـــــه ال غي ـــــوالي ألن غرضـــــه ومـــــراده أن ي ـــــدواعي  نّ أأي . )٣(قـــــف مـــــع الكـــــالم المت ال
ــــأليف  ــــنهج((الفنيــــة فــــي ت ــــأليف ســــببت)) ال ــــدمج والت ــــىوتجــــدر اإلشــــارة .  ذلــــك ال ــــة فــــي  إل ــــنهج((أن هــــذه الحال )) ال

الــــذي أورده الشــــريف الرضــــي قيــــل فــــي مقصــــد ) عليــــه الســــالم(نســــبة ضــــئيلة منــــه، إذ أن أغلــــب كــــالم اإلمــــام تشــــكل 
  . واحد، وفي زمان ومكان واحد

عليــه (وبــاألخص مــا اشــترك مــن أقــوال اإلمــام .)٤(ولــم يــرفض الشــريف الرضــي مــا هــو مشــترك النســبة مــن االختيــارات
وال عجـــب أن يشـــتبه الكالمـــان فـــإن : ((، وهـــو يبـــرر ذلـــك بقولـــه)وســـلم صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه(مـــع أقـــوال النبـــي ) الســـالم

عليــه (ل الكــالم الطويــل كخطــب اإلمــام ، بيــد أن هــذا االشــتراك لــم يطُــ)٥(!))مســتقاهما مــن قليــب، ومفرغهمــا مــن ذنــوب
عليـه (،وقولـه )٦()).دالقناعـة مـال ال ينفـ(():عليه السـالم(،ورسائله،وإنما اقتصر على بعض األقوال القصيرة،كقوله )السالم
): عليــه الســالم(،وقولــه )٧())أخبــر تقلــه):((عليــه الســالم(،وقولــه ))رابهــان علــى خَ ْهــب فــي الــدار رَ ْصــالغَ  رُ َجــالحَ ):((الســالم

  .)٨())العين وِكاء السَّـتة((
 

ى استخرج تلك الكنوز من بطـون الرضي من جهد حتالشريف تبين لنا كم بذل )) نهج البالغة(( إلىإن نظرة بسيطة 
عليـه (ال جهـود الرضـي لفقـد األدب معظـم أقـوال اإلمـام علـي رسـة، ومـن زوايـا ذاكـرة الـرواة فلـو الكتب والمخطوطـات الدا

عليـه (الرضي في جمعه لكـالم اإلمـام الشريف ولم يكن . )٩(كما فقد معظم أقوال سحبان وائل، وقس بن ساعدة) السالم
،فهو ال يـــروي شـــيئاً إال بعـــد التثبـــت،وال ينقلـــه إال عمــــّن يعتمـــد عليـــه مـــن الـــرواة وأهـــل الســـير كحاطـــب ليـــل) ((الســـالم

  .)١٠(.))ريخاوالت
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مـن  نتقـادلالجعلـه عرضـًة فـي كتابـه )عليـه السـالم(منهـا أقـوال اإلمـام بيد أن عدم تثبيت الرضي المصـادر التـي اختـار 
د أيضـاً جمهـرة كبيـرة مـن مـؤلفي االختيـارات، والحماسـات قَ تَـ نْ اً أن يُـ الرضي بسبب ذلك، كان لزام دقِ وإذا ما انتُ .)١(همبعض

لـم يخـُل )) نهـج البالغـة((غيـر أن . في كتبهم  نها مادتهمعوالطبقات وغير ذلك من الذين لم يثبـّتوا المصادر التي أخذوا 
  .)٢( جملة من المصادر التي اعتمدها في اختياراتهبح الرضي تماماً من ذكر المصادر، إذ صرّ 

اء عصرنا هذا أن يقفوا علـى جميـع مـا وقـف عليـه الشـريف الرضـي ابنوال مجال أن يطمع النقاد واألدباء وغيرهم من 
ين األول يخـص التـراث األدبـي العربـي القـديم عامـة، ريخ واألدب وغيـر ذلـك لسـببين رئيسـمن كتب السير والمغـازي والتـا

  :وهما) )النهج((والثاني يخص منهجية الرضي في تأليفه 
وجود مؤلفات كثيرة كانت في عصر الرضي قد أخنى عليها الدهر وفرقتها األيام ويتجلى ذلـك واضـحاً لمـن راجـع   -

وقـد تهيـأ للرضـي مـن . شـهر آشـوب بـنالنديم، والفهرسـت للطوسـي، ومعـالم العلمـاء ال بنال تكتب المصنفات كالفهرس
ن فـي مكتبـة أخيـه المرتضـى مـا يكـاد يتجـاوز عشـرات األلـوف مـن الكتب في عصره ما لـم يتهيـأ فـي الغالـب لغيـره فقـد كـا

  .وليس له اليوم من أثر)) النهج((بعض مصادر بالكتب، وكفاك شاهداً أن الرضي صّرح 
غ واألفصــح فاألفصــح، بحســب ذوقــه ومعرفتــه، لإن الرضــي ال يــروي إال مــا يختــاره ويصــطفيه، فيختــار األبلــغ فــاألب -

طويلة فقرات معدودة وترك الباقي، وربما جمع خطبة واحدة من خطب شتى، أو كلمـات متفرقـة فربما اختار من الخطبة ال
  .)٣(في مواضع متباينة، فما كان في النهج من هذا القبيل ال يوقف له على مصدر مطابق

رضـي ال نَ إ همبعضـالتـي اتخـذت أشـكاًال عـّدة، كقـول )) نهـج البالغـة((ونتيجة لطعون بعـض القـدماء والمحـدثين فـي 
عليـــه (زادوا عليـــه كثيـــراً مــن األقـــوال التـــي لـــم تكــن مـــن كـــالم اإلمـــام  همبعضـــ نّ إ، و )عليـــه الســالم(صــنعه ونســـبه لإلمـــام 

ــارات الشــريف الرضــي فــي نهــج البالغــة  )٤()الســالم  إلــىمصــادرها، وبــاألخص  إلــى، شــرع بعــض المحــدثين بإرجــاع اختي
مـن  ، وبهـذا يمكـن تفنيـد كثيـر)٥(ء عبـد الزهـراء الحسـيني الخطيـبالمصادر التي ذكرتهـا قبـل الشـريف الرضـي، ومـن هـؤال

، وما يقـرب مـن ذلـك، وقبـل ذلـك اسـتبعد الـدكتور زكـي مبـارك أن تضـيع ))النهج((الطعون التي تخص مصادر الرضي في 
؟ هـل يعقـل أن وهل يعقل أن تضيع آثاره وحوله أشياع يحفظون كلَّ ما ينسب إليـه: ((فقال) عليه السالم(آثار اإلمام علي 

يحفظ الناس أشعار العابثين والماجنين من أهل العصـر األمـوي، وينسـوا آثـار خطيـب قــُتل بسـببه ألـوف وألـوف مـن أبطـال 
طب الرجل الـذي غــُسِّل بدمـه فـي الحروب؟ ومن الذي يتصور أن الذاكرة العربية تحفظ أشعار النصارى واليهود وتنسى خُ 

  .)٦(.))يوم من أيام الفتن العمياء
مصــادره لشــهرة نســبة  إلــى) عليــه الســالم(إحالــة كــالم اإلمــام  إلــى يــاً ويبــدو أن الشــريف الرضــي لــم يــَر أن هنــاك داع

 إلـىمنسـوباً مـا ذكـره الشـريف الرضـي قـد ذكـر  إنّ ((، فضـًال عـن صـحة تلـك النسـبة إذ )عليه السـالم(اإلمام  إلىمختاراته 
هــذا كــان يــؤمن برؤيــة  ولعلــه فــي.)٧(.))كــون ذلــك عنــده مــن المســلماتوالــذي يظهــر مــن المقدمــة  ) عليــه الســالم(األميــر 

بعـد ) عليـه السـالم(شهرة الشيء وشيوعه تغني عن تفصيل وتعيين طرقه، وليس ثمة شيء أشهر من كالم اإلمام مفادها أن 
                                                 

  .٥٢)): عباس((الشريف الرضي : ينظر )١(
 .١٠٦ – ١٠٥: ، والعذيق النضيد٦٦ – ٦٥: ، ومدارك نهج البالغة٣١: ، وعصر القرآن٧/ ١): المقدمة(شرح نهج البالغة : ينظر )٢(
 .٢٠ – ١٩: البالغة ينظر مدارك نهج )٣(
  .٦٣ – ٦١: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ينظر )٤(
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥لبنان  –، دار األضواء، بيروت ٣مصادر نهج البالغة وأسانيده، عبد الزهراء الحسيني الخطيب، ط: للمزيد ينظر )٥(
 .٢٩٣/ ١: عبقرية الشريف الرضي )٦(
  .١١٤: لفاني األصفهانيبحوث في فقه الرجال، السيد علي ا )٧(
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: أيضـاً إذ يقـول ، وقـد كـان أخـوه المرتضـى يـؤمن بهـذه الرؤيـة)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم(القرآن الكريم وحديث الرسول 
مـن أيـن علمـت؟ ومـن خبــّرك ونقـل إليـك؟ : العالم بالبلـدان والحـوادث الكبـار علـى الوجـه القـوي الجلـي، لـو قيـل لـه نّ إ((

ألنـه يـتمكن متـى سـئل عـن طريـق علمـه أن  ؛ وليس هكذا من علم شيئاً بنقـل خـاص متعـين. طريقه إلىلتعذر عليه اإلشارة 
وإنمـا . صـيل للطريـق َعلــَماً علـى قـوة العلـم وشـدة اليقـين، فلهـذا اسـتغني عـن تفصـيل طريقـهفقد صار تعذر التف. يشير إليه

فيـه قـوة المعلـوم بوضـوحه وتجليـه وارتفـاع  ييسـتو مـا تعيين الطريق فيما لـم يسـتِو العلـم بـالطريق المعلـوم، فأمـا  إلىيحتاج 
ختصـار، اال إلـىكـن أن يكـون ميـل الشـريف الرضـي كمـا يم. )١())العلـم بتعيـين طريقـه؟ إلىالريب والشك فيه، فأي حاجة 

   .))النهج((عدم ذكر مصادره في  إلىواحد من األسباب التي دعته ، وشغفه باالقتصاد في الكالم 
 

علـــى  ، ويمكـــن أن يُعـــد الشـــريف الرضـــي أول شـــارحيه، بتعليقاتـــه)٢(أكثـــر مـــن ســـبعين شـــرحاً ))نهـــج البالغـــة((شــــُِرح 
بيـــد أن تلـــك . تـــارالمخ) عليـــه الســـالم(المختـــارات، وتفســـيره لـــبعض غريبهـــا، وبيانـــه زمـــان ومكـــان ومناســـبة كـــالم اإلمـــام 

 إلـىمـن التعليـق والشـرح والتفسـير ممـا حـدا بـالالحقين  ته ، وإنمـا بقـي جـزء كبيـر منهـا خاليـاً ل كل مختاراالتعليقات لم تطُ 
  .التصدي لشرحه

فيــه مشــروعاً مســتقبلياً  ىيــنم علــى أنــه كــان يــر )) الــنهج((شــريف الرضــي علــى مختاراتــه فــي ولعــل بســاطة تعليقــات ال
لـو طـال بـه األجـل رضـي اهللا  –ولعلـه : ((ذلـك األسـتاذ محمـد عبـد الغنـي بقولـه إلـىالستقصائه شرحاً وتفسيرًا، كمـا أشـار 

م، مـن الكشـف عـن وجـوه بيانـه، وبيـان لصنع في كالم علي كرم اهللا وجهه ما صنعه في حديث الرسـول عليـه السـال –عنه 
  .)٣(.))جمال استعاراته ومجازاته

أورد الشــريف : ومــن أمثلــة ذلــك. مهمــة مــن أحكــام وآراء ولمحــات نقديــة )) الــنهج((ولــم تخــُل تعليقــات الرضــي فــي 
حســاب، وفــي  فــي حاللهــا! مــا أصــف مــن دار، أولهــا عنــاء، وآخرهــا فنــاء: ((فــي الــدنيا) عليــه الســالم(الرضــي قــول اإلمــام 

واتتـه، ومـن أبصـر عنهــا  امـن اسـتغنى فيهـا فـتن، ومــن افتقـر فيهـا حـزن، ومـن سـاعاها فاتتـه، ومــن قعـد عنهـ. حرامهـا عقـاب
، وجـد تحتـه )ومن أبصر بها بصـرته): (عليه السالم(وإذا تأمل المتأمل قوله : ((فقال. )٤(.))بصرته، ومن أبصر إليها أعمته

، )ومن أبصر إليها أعمته: (عيد، ما ال يبلغ غايته وال يدرك غوره، السيما إذا قرن إليه قولهمن المعنى العجيب، والغرض الب
كــالم   إلــىويبــدو أن الشــريف الرضــي ينظــر . )٥(.))فإنــه يجــد الفــرق بــين أبصــر بهــا وأبصــر إليهــا واضــحاً نّيــراً وعجيبــاً بــاهراً 

عن هذا التالحم بالغة في الكـالم وقـوة فـي  جلينت ؛وتتالحم كأنه بناء واحد متكامل، تتفاعل أجزاؤه) عليه السالم(اإلمام 
قرانـه إتحته معنى عجيب وغرض بعيد، ومما جعله كـذلك ) ومن أبصر بها بصرته): (عليه السالم(المعنى، فإن قول اإلمام 

كالم النبـي   إلىرضي ، وهذه النظرة هي عين النظرة التي ينظر بها الشريف ال)ومن أبصر إليها أعمته): (عليه السالم(بقوله 
، )٦(.))الَحَجــُر َيمـيُن اِهللا، َفَمـْن شـاء صـاَفَحُه بهــا): ((صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم(، ففـي قولــه )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم(

                                                 
  .١٤/ ١): جوابات المسائل التبانيات(رسائل الشريف المرتضى )١(
  .١٩٣ – ١٨٦/ ٤: الغدير: ينظر )٢(
  .٩٥) : المقدمة(تلخيص البيان  )٣(
 .٢٣٨/ ٦: شرح نهج البالغة  )٤(
  .٢٣٨/ ٦: نفسه )٥(
  .٤٤٤: المجازات النبوية )٦(
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احة حقهـا، ويبلـغ ولما جاء عليه الصـالة والسـالم بـذكر اليمـين أتبعـه بـذكر الصِّـفاح، ليـوّفي الفصـ: ((يقول الشريف الرضي
  .)١())غايتها بالبالغة

 إلـىفجعلت أتبـع مأخـذ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه، فأطـأ ذكـره حتـى انتهيـت ): ((عليه السالم(وفي قول اإلمام 
غــايتي اإليجــاز  إلــى، مــن الكــالم الــذي رمــى بــه )فأطــأ ذكــره(: ) عليــه الســالم(قولــه : ((، قــال الشــريف الرضــي)٢(.))العــرج

هـذا الموضـع، فكنـى عـن  إلـىأن انتهيـت  إلـىصلى اهللا عليه وآلـه مـن بـدء خروجـي  والفصاحة، أراد أني كنت أعطي خبره
يعجــب بالعبــارة المــوجزة المكثفــة كــان الشــريف الرضــي   نّ إلحــظ فــي هــذا التعليــق ويُ . )٣(.))ذلــك بهــذه الكنايــة العجيبــة

لعبـارة أسـلوباً مـن أسـاليب تـدّل علـى معنـى كبيـر، والسـيما إذا تضـمنت تلـك ا –على الرغم مـن قصـرها  –الفصيحة، التي 
  .في العبارة الذي يوفر قوة في المعنى، وجماالً ) الكناية(البالغة العربية، هو 

 إلـىيحتـاج  )٤())باليـد الطويلـة طَ ْعـباليـد القصـيرة يُـ  طِ ْعـمـن يُـ ): ((عليـه السـالم(ويرى الشـريف الرضـي أن قـول اإلمـام 
ومعنى ذلـك أن مـا ينفقـه المـرء : ((بالمجاز في مهمته هذه، فقالتفسير وشرح وإيضاح، ولذلك يتصدى لشرحه، مستعيناً 
يجعــل الجــزاء عليــه عظيمــاً كثيــرًا، واليــدان ههنــا عبــارة عــن  تعــالىمــن مالــه فــي ســبيل الخيــر والبــر وإن كــان يســيراً فــإن اهللا 

قصـيرة وهـذه طويلـة، ألن النعمتين ففّرق عليـه السـالم بـين نعمـة العبـد ونعمـة الـرب ذكـره بالقصـيرة والطويلـة، فجعـل تلـك 
نعم اهللا أبدًا تضعف على نعم المخلوقين أضعافاً كثيرة، إذ كانت نعـم اهللا أصـل الـنعم كلهـا، فكـل نعمـة إليهـا ترجـع، ومنهـا 

، ) عليه السـالم ( أبـي الحديد عن شرح كالم اإلمام  ابنكان شافياً كافياً بحيث استغنى   ويبدو أن شرح الرضي )٥())زعـتن
  .)٦())هذا الفصل قد شرحه الرضي رحمه اهللا، فأغنى عن التعرض بشرحه: ((فقال

، لـيس فقـط ))نهـج البالغـة((وأخيرًا البد من القول أن الشريف الرضي قد أغنى مكتبة التراث األدبـي العربـي بتأليفـه 
  .ماء بفن الشعراتخذ فن النثر موضوعاً له، بعد أن كان أكثر اهتمام القد –أيضاً  –لجودة مختاراته، بل ألنه 

  
إذ . ومباحثـه فـي فـن النثـر مهم بنقـد الشـعر عنـده وإهمـال آرائـهِ يشترك الذين تناولوا نقد الشريف المرتضى فـي اهتمـا

  .لم يلقوا الضوء الكافي لجالء موقفه من هذا الفن
كمـا فعـل أخـوه الشـريف الرضـي فـي تأليفـه كتـاب ،  ف المرتضـى لـم يفـرد كتابـاً خاصـاً بـالنثروعلى الرغم من أن الشـري

اللـَذْين تضـمنا مجموعـات نثريـة، )) رسـائله((و )) األمـالي((بعض مؤلفاته جاءت زاخـرة فيـه، ككتـاب  فإن)) نهج البالغة((
 وعلـم فـي فـن النثـر علـىوكـان المرتضـى ذا درايـة .وأحكام نقدية في فـن النثـر، وتعقيبـات وشـروح لـبعض المـأثورات النثريـة

  ٧المستويين اإلبداعي والنقدي
عليــه (فصــول اإلمــام علــي  علــىوالبــد لمــن يهــتم بفــن النثــر، ويتحــرى النصــوص النثريــة ذات الجــودة العاليــة أن يعــّرج 

ولــذلك كــان .)٨(.))مشــرع الفصــاحة وموردهــا، ومنشــأ البالغــة ومولــدها: ((-كمــا قــال الرضــي   –فــي النثــر، ألنــه ) الســالم
                                                 

  .٤٤٥: نفسه )١(
  .٣٠٣/ ١٣: شرح نهج البالغة  )٢(
  .٣٠٣/ ١٣: نفسه  )٣(
  .٥٩/ ١٩: نفسه )٤(
 .٥٩/ ١٩:  نفسه )٥(
  .٥٩/ ١٩: نفسه  )٦(
 .٢١٥ – ٢١٤: ، وأدب المرتضى  ١٥٤/  ٧: الوافي بالوفيات : ينظر  ٧
 .٤٥/ ١: شرح نهج البالغة  )٨(
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يورد الشريف المرتضى مجموعة مـن )) أماليه((حظ كبير من اهتمامات المرتضى النثرية، ففي ) سالمعليه ال(كالم اإلمام ل
اّم فيا أيهـا الـذّ ): ((عليه السالم(التي اتسمت بالفصاحة والبالغة والجودة العالية من مثل قوله ) عليه السالم(أقوال اإلمام 

اِزل أمَّهاتـك مـن الِبَلـى؟  رى؟ أم بمنـمتى غّرْتك؟ أبمضـاِجع آبائـك مـن الثـَّ ْت إليك؟ بلمَّ للدنيا، والمعتّل بغرورها، متى استذَّ 
مثّلـْت لـك بهـم الـدنيا نفسـك،  ؛ف لهـم األطبـاءيـك؟ وكـم عالجـَت بيـديك؟ تبتغـي لهـم الشـفاء، وتستوِصـَت بكفّ كم مّرْضـ
بج بحـر زاخـر، أو ُشـْؤبوب غمـام وهذا باب إْن ولجناه اغترفنـا مـن ثَـ: ((الذي يُعقب عليه بقوله. )١())هم مصرعكوبمصرعِ 

الَحـرَّة،  إلـىالَغْمرة، أو الحصـاة  إلىبه كان كإضافة الَقْطرة  ويسَ ماطر، وكلُّ قوٍل في هذا الباب لقائل إذا أضيف إليه، أو قُ 
  .)٢())وإنما أشرنا إليه إشارة، وأومأنا إليه إيماءً 

إذ أفــرد )) رســائله((، فإنــه يفعــل ذلــك فــي ))أماليــه((وإذا كــان الشــريف المرتضــى لــم يســتطع أن يلــج هــذا البــاب فــي 
مـن كـالم لعلـي : ((، والثانيـة بعنـوان )٣())تفسير الخطبـة الشقشـقية: ((مسألتين، األولى بعنوان) عليه السالم(لكالم اإلمام 

  .)٤())عليه السالم يتبرأ من الظلم
إيضــاحاً بتفصــيل وإنمــا استقصــاها تفســيراً و  أمــا الخطبــة الشقشــقية فلــم يكتــِف الشــريف المرتضــى باختيارهــا وإثباتهــا

  .)٥())نهج البالغة((أّول شّراح كتاب  –من أجل شرح هذه الخطبة  – همبعضشديد، وقد عّده 
ِفَقٍر متفرقة، وحاول تبيان معنـى كـل فقـرة علـى ِحـدة مـن أجـل اسـتيفاء  علىوقد قسَّم الشريف المرتضى هذه الخطبة 

تفســير ألفاظــه وغريبــه، وبعــض  إلــىبــل تعــّداه ) عليــه الســالم(تصــر علــى معــاني كــالم اإلمــام تفســيرها، بيــد أن التفســير لــم يق
اختالف روايات بعـض  علىونّبه الشريف المرتضى في تفسيره هذه الخطبة  )عليه السالم(الشعر الذي استشهد به اإلمام 

فلمـا نهضـت بـاألمر ): ((عليـه السـالم(، فقولـه )٦())تختلـف اختالفـاً شـديداً  ]عليه السالم[إن روايات كالمه ((فقراتها، إذ 
عليـه (وقولـه .)٨())نكثت طائفـة وقسـطت أخـرى: ((، له رواية أخرى هي)٧())نكصت طائفة، ومرقت أخرى، وفسق آخرون

  .)١٠())حلت لهم دنياهم: ((، له رواية أخرى هي )٩())ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم): (( السالم
:  -إتمامهـا ) رض(عبـاس  ابـنحينما قطع الخطبة وطلب منـه  –) عليه السالم(اإلمام وفّسر الشريف المرتضى قول 

هــي التــي يخرجهــا البعيــر مــن فيــه عنــد جرجرتــه وغصــة أو ) الشقشــقة: (( (، فقــال)١١())تلــك شقشــقة هــدرت ثــم قــّرت((
بقيـة الكـالم، وقـد ) ضـي اهللا عنـهر (عبـاس  ابـنولمـا اقتضـى . وإنما يريـد عليـه السـالم أنهـا سـورة التهبـت وثـارت ثـم وقفـت

ته، اعتذر عليه السالم في العدول عن تمامه بانقضاء أسبابه وانطفاء نـاره وتالشـي دواعيـه، نانقطع بما اعترضه وزال عن س

                                                 
 .١٥٤/ ١: األمالي )١(
  .١٥٤/ ١: نفسه )٢(
  .١١٤ – ١٠٧): لخطبة الشقشقيةتفسير ا(رسائل الشريف المرتضى: ينظر )٣(
  .١٤٠ – ١٣٩): أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره( نفسه: ينظر )٤(
، سنة ٣٥شروحه حسب التسلسل الزمني ، السيد عبد العزيز الطباطبائي بحث في مجلة تراثنا، العدد  -نهج البالغة عبر القرون: ينظر )٥(

  .١٥٧: هـ١٤١٤
 .٥٣/ ١: شرح نهج البالغة  )٦(
  .١١٢/ ٢): تفسير الخطبة الشقشقية(رسائل الشريف المرتضى  )٧(
  .١١٢/ ٢: نفسه )٨(
 .١١٣/ ٢: نفسه )٩(
 .١١٣/ ٢: نفسه )١٠(
 .١١٣/ ٢: نفسه )١١(
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يؤكـد فـي   المرتضـىو .)١())ويقتضـي أولـه آخـره، فـإذا قطـع انحـل نظامـه وخبـا ضـرامه ]كـذا[عضـه بعضـها بفإن الكـالم يتبـع 
وأسـباب الكـالم ودواعيـه، فر في وقت دون آخر تبعاً النفعـاالت المبـدع، ان حالة اإلبداع حالة خاصة، قد تتو كالمه هذا أ
ي إبـداع الشـعر، ـفـإن لهـا ذلـك األثـر فـ –كمـا بـين الشـريف المرتضـى   –ي إبـداع النثـر ـللدواعي واألسباب أثـر فـ وإذا كان

ألنـه ال داعـي لـه إليـه، وال حاجـة  ؛ٌر عليـه، بـل ربمـا أعـرض عنـهوليس كلُّ مـن لـم يقـل الشـعر فهـو متعـذّ : ((بقول المرتضى
ــه ــوا منــه بمــا ... في ــتهم عليــه الرَِّويّــات، ألت ــه الحاجــات وبعث ــه لــو دعــتهم إلي ــراً ممــن ال يقــول الشــعر وال يعــرف ب ولعــل كثي

فــي فــن  ، أم كالخطابـةسـواء كانــت فـي فــن النثــر   ة، وهـذا يعنــي أن الحالــة اإلبداعيـة حالــة واحــد)٢())ُيستحسـن وُيســتطرف
  . الشعر

واهللا لــئن أبيــت علــى حســك الســعدان : ((الــذي يتبــرأ فيــه مــن الظلــم، والــذي أّولــه) عليــه الســالم(أمــا كــالم اإلمــام 
مسهدًا، وأجر في األغالل مصفدًا، أحب إليَّ من أن ألقى اهللا ورسوله يـوم القيامـة ظالمـاً بعـض العبـاد، وغاصـباً لشـيء مـن 

، فـإن الشـريف المرتضـى اكتفـى )٣())طـول فـي الثـرى حلولهـا؟يالبلى قفولها، و  إلىلم أحدًا لنفس تسرع الحطام، وكيف أظ
ثبـت أوقـد . وإثباته في مسألة مفردة من مسائله، دون تفسير أو إيضـاح أو مـا شـابه) عليه السالم(باختياره من كالم اإلمام 

أن ثمـة اخـتالف طفيـف بـين  إلـى، والبـد مـن اإلشـارة ))البالغـة نهج((ي ـذا فـه) عليه السالم(الشريف الرضي كالم اإلمام 
، نبينــه فــي الجــدول )عليــه الســالم(فــي بعــض فقــرات كالمــه )) رســائله((وروايــة الشــريف المرتضــى فــي )) الــنهج((روايــة 
  : )٤(اآلتي

  
  شرح نهج البالغةرواية   رسائل الشريف المرتضىرواية 

  فأصغيت إليه سمعي  فأصغيت إليه بسمعي
  لة أم زكاة أم صدقة؟صأ: فقلت  أصدقة أم نذر أم زكاة؟: فقلت

  غير موجودة فيه  واستقرق لي قطانها مذعنة بأمالكها
على أن أعصي اهللا فـي نملـة أسـلبها جلـب شـعيرة فألوكهـا 

  .ما قبلت وال أردت
علـــى أن أعصـــي اهللا فــــي نملـــة أســـلبها جلــــب شـــعيرة مــــا 

  .فعلته
بفن اإلمام النثـري محـاوًال اختيـار وتفسـير بعـض   –كأخيه الرضي   –ى كان مهتماً يتضح مما سبق أن الشريف المرتض

عليـه (إال أنه لم يتوسع في ذلك، ولعله استغنى عن ذلك بما فعله أخـوه الرضـي بجمعـه كـالم اإلمـام ) عليه السالم(كالمه 
  )).نهج البالغة((في كتاب ) السالم

فصـول  إلـى، وإنما تعّدت ذلك )عليه السالم(تقتصر على كالم اإلمام  بيد أن اهتمامات الشريف المرتضى النثرية لم
نـاثر ولعـل أبـرز مـا يميّـز اختيـارات المرتضـى النثريـة هـو التنـوع فـي االنتقـاء، دون االحتفـال بعقيـدة ال. عالم آخرينأخرى أل

ختارات مـن العصـر الجـاهلي، ملحدًا، وكذلك عدم االقتصار على عصر دون آخر إذ أثبت م ودينه، سواء أكان مخالفاً أم

                                                 
 .١١٤-١١٣/ ٢: نفسه )١(
  .٤٧: الموضح )٢(
  .١٣٩/ ٢): أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره(رسائل الشريف المرتضى  )٣(
 – ١٣٩/ ٢): أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره(، ورسائل الشريف المرتضى ٢٤٦ – ٢٤٥/ ١١: ج البالغة شرح نه: ينظر )٤(

١٤٠. 
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يم وترتيب رائع، معقباً على بعض القطع النثرية بتفسيرات لغويـة وبالغيـة سواإلسالمي، واألموي، والعباسي في تصنيف وتق
  . وغير ذلك

القصــيرة، مــن مثــل قولــه ) هـــ١٤٢ت (المقفــع  ابــناختيــاره مجموعــة مــن أقــوال )) أماليــه((فمــن تلــك المختــارات فــي 
ن هـو أعلـم بـه منـك وعّلمـه َمـْن أنـت أعلـُم بـه منـه، فإنـك إذا مّمـ أمـا بعـد، فـتعّلم العلـمَ : ((بعض إخوانـه إلىبه الذي كتب 

المقفـع  ابـنوال ينسى المرتضى أن يبـدي حكمـه النقـدي فـي نثـر . )١())فعلت ذلك عِلْمَت ما َجِهلت، وحفظت ما عِلمت
  .)٢())يح العبارة، وله حكم وأمثال مستفادةالمقفع مع قلة دينه جّيد الكالم، فص ابنوكان : ((لو قيف

أمــا : ((عمــر بــن عبــد العزيــز إلـىويـورد الشــريف المرتضــى أقــواًال قصــيرة للحســن البصـري ، مــن مثــل قولــه الــذي كتبــه 
، وال ينسـى المرتضـى )٣())فناء، فخذ من فنائك الـذي ال يبقـى، لبقائـك الـذي ال يفنـى، والسـالم إلىبعد، فإن طول البقاء 

وكـان الحسـن بـارع الفصـاحة، بليـغ المـواعظ، كثيـر : ((أن يبدي حكمـه النقـدي فـي نثـر الحسـن البصـري فقـال –اً أيض –
لفظـاً ومعنـى، أو معنـى دون لفـظ، مـن كـالم أميـر المـؤمنين علـي  وجميع كالمه في الوعظ وذم الدنيا أو جلـُّه مـأخوذٌ . العلم

، وهـو حكـم دقيـق جـدًا يمكـن توضـيحه والتـدليل عليـه بمقارنـة قـول )٤())دوة والغايـةبن أبي طالـب عليـه السـالم، فهـو الُقـ
ع، إنَّ بَ أسـير جـوع، صـريع ِشـ ؛آدم، مكتوم األجل، مكنون العلل ابنمسكيٌن : (( -على سبيل المثال  –الحسن البصري 

! آدم ابــنمســكين ): ((المعليــه الســ(، بقــول اإلمــام )٥())عف، فريســة الحتــفِ ة، لبــادي الّضــقَ رْ َمــن تؤلمــه الَبقــة، وتقتلــه الَشــ
  .)٦(.))ظ العمل، تؤلمه البقة، وتقتله الشرقة، وتنتنه العرقةو مكتوم األجل مكنون العلل، محف

، أّكــــد فيهــــا الشــــريف المرتضــــى )هـــــ١٣١ت (ومــــن مختاراتــــه قطــــع وأقــــوال نثريــــة لواصــــل بــــن عطــــاء المعتزلــــي 
وكــــان واصــــٌل ألثــــغ فــــي الــــراء، قبــــيح : ((رتضــــىقدرتــــه فــــي تجّنــــب حــــرف الــــراء فــــي أقوالــــه وخطبــــه، بقــــول الشــــريف الم

، فمــــن ذلــــك كالمــــه مخاطبــــاً بــــه عمــــراً )٧())فكــــان يخلـــــِّص مــــن كالمــــه الــــراء، يعــــِدل عنهــــا فــــي ســــائر محارواتــــه ؛غــــةاللُّثْ 
ــــة الغضــــب فإنهــــا مذمــــة، والشــــيطان يكــــون معهــــا، ولــــه فــــي تضــــاعيفها هَ ): ((هـــــ١٤٤ت (بــــن عبيــــد  مــــزة، إيــــاك وأجوب

ــــد أوجــــب اهللا جــــّل  ــــه وق ــــى نبي ــــه الســــالم(وعــــز عل ــــه) علي ــــه بقول ــــوا مع ــــن همــــزات الشــــياطين، وأن يكون : أن يســــتعيذ م
ــــَياِطينِ { ــــَزاِت الشَّ ــــْن َهَم ــــَك ِم ــــوُذ ِب ــــى، )٨(}َأُع ــــة، وقلمــــا شــــاهدت أحــــداً أجــــاب فتثبــــتَ  إل ــــه، ومــــا  خاتمــــة اآلي فــــي جواب

 إلـــــىنظـــــر ا: ((م واصــــل، فقـــــالوعلـــــق أبـــــو الحســـــن البرذعــــي المـــــتكلم علـــــى كـــــال.)٩(.))يُطلــــق بـــــه لســـــانه فلحقـــــه لــــوم
: وقــــال ). يكــــون معهــــا): (والشــــيطان يحضــــرها(ن كالمــــه، فقــــال فــــي موضــــع ـواصــــل كيــــف كلــــم عمــــراً فــــأخرج الــــراء مــــ

: ثــــم قــــال) ويحضــــروه: (بــــدًال مــــن قولــــه) وأن يكونــــوا معــــه: ( وقــــال). أمــــره: (، ولــــم يقــــل )قــــد أوجــــب اهللا علــــى نبيــــه(
ــــم يقــــل) خاتمــــة اآليــــة إلــــى( ــــةآخــــر ا إلــــى: (ول ــــه : ((وقــــال الشــــريف المرتضــــى.)١٠() ))آلي ــــم يــــذكره البرذعــــي أن وممــــا ل
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 .٩٧: ؤمنونالم )٨(
  .١٦٤/ ١: األمالي )٩(
  .١٦٤/ ١: نفسه )١٠(



 المبحث الثالث/ الفصل الرابع  

 ٨

ــــَياِطينِ : ((ا ألن أولــــه ؛ عــــدل عــــن افتتــــاح اآليــــة مــــن أجــــل الــــراء أيضــــاً  ، ولــــوال ))َوقُــــْل َربِّ َأُعــــوُذ بِــــَك ِمــــْن َهَمــــَزاِت الشَّ
ه توقيـــــف علـــــى كيفيـــــة دعائِـــــوالســـــيما وفـــــي ابتـــــدائها تعلـــــيم و  ؛هـــــا واجبـــــاً مـــــن ابتـــــدائهاالعـــــدول لكـــــان ذكرُ  إلـــــىقصـــــده 

  .)١())واالستعاذة به 
ألفـاظ أخـرى مـن نفـس  إلـىوأورد المرتضى أقواًال أخرى لواصل عدل فيها عن األلفاظ التي تشتمل على حرف الـراء 

التـي ، غير أن الشريف المرتضى ال يرى أن كل األلفـاظ التـي اسـتعملها واصـل بـن عطـاء .)٢(الحّيز الداللي ال تشتمل عليه
  .)٣(قد قصد إليها قصداً وعدل إليها هروباً من ألفاظ أخرىكان تشتمل على حرف الراء  لم 

ومن مختارات المرتضى النثرية قطع وأقوال للمعّمرين الذين صقلتهم التجارب، كوصاياهم، وغير ذلـك، ومـنهم زهيـر 
ي، فــأحكمتني التجــارب، واألمــور ســاً مــن دهــر ي، وبلغــُت َحرْ ســنّ  يــا بنــي، قــد كبــرتْ : ((بــن جنــاب الــذي أوصــى بنيــه فقــال

 للغـمِّ  وه، إياكم والخور عند المصائب، والتواكل عند النوائـب، فـإّن ذلـك داعيـةً حفظوا عني ما أقول وعُ اف ؛واحتيال تجربةٌ 
 وإياكم أن تكونوا باألحداث مغترين، ولها آمنين، ومنها ساخرين، فإنه ما سِخر قـوٌم قـطُّ . بللعدو، وسوء ظن بالرّ  وشماتةً 

مـاة، فمقصِّـر دونـه ومجـاوٌز لموضـعه، وواقـٌع عـن يمينـه عوها، فإنما اإلنسان في الـدنيا غـرض تعـاوره الرّ لوا، ولكن توقّ ابتُ  إالّ 
 إلـىتفسـير، فيعمـد  إلـىويـرى الشـريف المرتضـى أن بعـض فقـرات هـذه الوصـية تحتـاج . )٤())ثم ال بد أنـه مصـيبه ؛وشماله

أمـرهم  يِكـل القـومُ  أنْ : والتواكـل... الطويـل: ، يريد طويًال منه، والحْرس من الـدهر)حرساً من دهري: (قوله: ((ذلك فيقول
. كــلُّ مــا نصــبته للرمــي: والغــرض... غيــره  إلــىأمــره  ه، ويِكــلُ رجــٌل وِكــٌل، إذا كــان ال يكفــي نفَســ: غيــرهم، مــن قــولهم إلــى

  .)٥(.))وتعاوره، أي تداوله
يــراً بفــن النثــر، إذ أورد فــي كتبــه ورســائله مــأثورات نثريــة كثيــرة، ثــم ويتضــح ممــا ســبق أن الشــريف المرتضــى اهــتم كث 

أن مـا ذِكـر  إلـى –أخيـراً  –والبـد مـن اإلشـارة . تناولها بالتفسير واإليضاح والشرح، وإصدار األحكام النقدية الدقيقة فيهـا
 .)٦(جزءاً يسيراً مما تضمنته كتبه ورسائله ارات المرتضى النثرية ال يمثل إالمن مخت
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 ٩

  خامتة البحث
بهـذا أكــون قـد أنهيــت هــذا الجهـد المتواضــع وأرجـو أن أكــون قــد وفقـت فــي إبـراز صــورة واضــحة 
لخطاب الشريفين الرضي والمرتضى النقدي ، تليق بمنزلة هذين العلمين البارزين من أعالم النقد واألدب، 

  : ومن ابرز هذه النتائج التي استخلصتها من هذا البحث ما يأتي
 لى النصوص ، فضال عن ـيير خاصة في الحكم عاث أن للشريفين الرضي والمرتضى معأثبت البح - ١

        .المعايير العامة التي تعارف عليها النقاد القدماء ، وبين البحث تنوع تلك المعايير وثراءها          
نقـدي ، ال الشـريفين والتطبيـق علـى خطـاب، والشرح ، التعليل ،  بين البحث غلبة طابع التحليل  - ٢

 .إذ جاء أكثر ذلك دقيقاً ووافياً للموضوع ، وعاضداً رأيهما النقدي

إلـى المـأثور  -في كثير من األحيان  - بين البحث في غير موطن من مواطنه عدم ركون الشريفين - ٣
ت ومسلماته ، إذ جاءا بآراء وتقريرات وتعقيبـات نقديـة ناقضـت وردّ ، وأحكامه السابقة ، النقدي 

 .أثورات النقد ومسلماته فت بعض موضعّ 

بهــا زمــانهم ، وباتــت اآلن مــن معطيــات  فين بعــض اآلراء النقديــة التــي ســبقابــين البحــث أن للشــري - ٤
 .وقضايا الحداثة ، النقد األدبي الحديث 

أثبت البحـث أن للشـريفين اهتمامـا خاصـا بقضـايا القـرآن الكـريم ، التـي لهـا صـلة بموضـوع النقـد  - ٥
ب القــرآن بــين البحــث قــدرة الشــريفين فــي اســتكناه أســاليب القــرآن ففيمــا يخــص أســلو ، األدبــي 
كمــا بــين البحــث قــدرة   .فقتهــا أســاليب العــرب فــي فنــون القــول اوالتنويــه بمو ، والعجيبــة ، الفريــدة 

الشـــريفين فـــي رد شـــك المشـــككين وطعـــن الطـــاعنين ، الـــذين قصـــر ذوقهـــم عـــن تلمـــس اســـاليب 
وأمـا فيمـا يخـص إعجـاز  .غة، أو خلًال فـي األسـلوب والصـياالقرآن البديع ، فظنوا أن فيه تناقضا 

ينما كــان ـ، بــبنظمــه كــان يــرى أن القــرآن معجــز  ح البحــث أن الشــريف الرضــي، فقــد رّجــ القــرآن
ـــريف المـــالشــ ـــ رى أن اإلعـــرتضى ي ، إذ بــين البحــث أن نظريــة الصــرفة نظريــة )الصــرفة(ـجاز كــان ب

مرتضــى أثــر واضــح فــي نضــوجها ، واســتحالتها نظريــة  ناضــجة مــن نظريــات إعجــاز القــرآن ، كــان لل
وأمـا فيمـا يخـص المحكـم والمتشـابه ،  .كاملة ، بعـد أن كانـت قبـل المرتضـى مجـرد آراء متفرقـة 

الغــوص فــي بــواطن النصــوص القرآنيــة ، والنظــر ، فقــد بــين البحــث قــدرة الشــريفين علــى  والتأويــل
  .متعددة ، وتأويلها بتأويالت لقة مختإليها من أكثر من زاوية ، وقراءتها بقراءات 

الشـعر ،  لمن تأويـ موقف مميز وواضح ابين البحث بعض مواقف الشريفين النقدية ، إذ كان لهم - ٦
كما بين البحـث أن للشـريفين موقفـاً واحـدا . وموقف اإلسالم من الشعر ، ورواية الشعر وتحقيقه 

د البحـث أوهـام بعـض المحـدثين ، من أدب المتنبي ، هو موقف النصرة واإلعجـاب ، وبـذلك بـد
رأوا أن  نالذين رأوا أن الرضي كان من خصوم المتنبـي ، وبعـض أوهـام القـدماء والمحـدثين ، الـذي

 .المرتضى كان من خصومه أيضاً 



 ٠

بــين البحــث نضــوج نقــد الشــريفين المنظــوم ، إذ لــم يأتيــا بــالرأي النقــدي فــي شــعرهما علــى ســبيل  - ٧
نقدية في غاية األهمية ، والتي كان لهـا صـلة بـبعض اإلفتخار والتمدح حسب ، وإنما تضمن آراًء 

 . المهمةقضايا النقد 

نى ، والطبـــع ـوالمعـــ ظديم ، كقضـــية اللفــــبقضـــايا النقـــد العربـــي القـــبـــين البحـــث اســـهام الشـــريفين  - ٨
والصـــنعة ، والقـــديم والمحـــدث ، والســـرقات ، إذ جـــاءا مـــن خـــالل التعـــرض لهـــذه القضـــايا بـــآراء 

 .، وال سيما في قضية السرقات  غاية في األهميةنقدية 

 -كونهمـا مـن مقـدمي شـعراء عصـرهما   – وصـلته وعالقتـه الشـعر قرض الشـريفيننوه البحث بأثر  - ٩
لنقديــة ، إذ اتضــح ذلــك فــي بعــض أحكامهمــا النقديــة ، التــي يستشــف علــى مواقفهمــا وآرائهمــا ا

 .منها طلب العذر للشاعر ، وتأويل الشعر بما يبعد الشاعر عن الخطأ ، وغير ذلك 

ــــة التــــي كــــان يعتمــــدها الشــــريفان فــــي موضــــوع وّضــــ -١٠ ح البحــــث بعــــض الضــــوابط واألســــس النقدي
بحـــث كـــذلك أثـــر ذوقهمـــا األدبـــي وحســـهما ، وبـــين ال) النثريـــة( و) الشـــعرية( ألدبيـــةا تاالختيـــارا

 .النقدي في عملية االنتقاء ، وأهمية آرائهما في هذا الموضوع 

الشـــريفين العقائديـــة والفكريـــة والثقافيـــة مـــن أثـــر فـــي تشـــكيل  ئومبـــادألصـــول  ابـــين البحـــث لمـــ -١١
ما وتقريراتهمــا ، وجــدلياتهخطابهمــا النقــدي ، إ ذ بــرز ذلــك بوضــوح فــي أحكامهمــا ، وآرائهمــا ، 

 .ةالنقدي

أثبــت البحــث أن للشــريفين خطابــاً نقــدياً واحــداً ، وال ســيما فــي أصــول وأســس النقــد األدبــي عنــد  -١٢
، وإنمــا كانــت آراًء  هوأسســ، وإن اختلفــا فــي بعــض اآلراء التــي ال تعــد مــن أصــول النقــد العــرب 

 .ا مخاصة بكل واحد منه

ن أن يكـون نـواة للخطـاب النقـدي ولعل النتيجة األهم في هذا البحث ، هي أن هذا البحـث يمكـ -١٣
حيث كان لألشاعرة خطاب نقـدي  –الشيعة اإلمامية  -مـن فرق المسلمين أعني  مهمةعند فرقة 

يصدرون فيه عن عقيدتهم ومبادئهم ، يتضح ذلك في آراء ومواقف نقادهم ، كابن قتيبة ، واضح 
عـن عقيـدتهم  وا فيـهصـدر  وكان للمعتزلة خطـاب نقـدي واضـح .وعبد القاهر الجرجاني ، وغيرهم 

فـي حـين بقـي  .، يتضح ذلك فـي آراء ومواقـف نقـادهم كالجـاحظ ، والرمـاني ، وغيـرهمومبادئهم 
خــرى بخطــاب أالخطــاب النقــدي للشــيعة اإلماميــة متفرقــاً فأحيانــاً يقحــم فــي خطــاب األشــاعرة ، و 

يكــون خطــاب ولــذلك يمكــن أن  .المعتزلــة ، وثالثــة يــدرس فــي عمــوم النقــد األدبــي عنــد العــرب
الشريفين الرضي والمرتضى األساس في تقصي الخطاب النقدي لهذه الفرقة ، صـعودًا منهمـا إلـى 

إذ تمتــع الشــريفان الرضــي والمرتضــى فــي عصــرهما  .نقــاد آخــرين ، ونــزوًال منهمــا إلــى نقــاد آخــرين
 .أو خـوف دون وجـل ، بنوع من الحرية مكنتهمـا مـن التعبيـر عـن معارفهمـا ، ومنهـا النقـد األدبـي 



 ١

فـي األقـل  المهمـةعند فرقه ا وأهذا الخطاب تتكامل خطابات النقد األدبي عند العرب ،  وبإتمام
. 



 ١

  ثبت املصادر واملراجع
  .بعد القرآن الكريم

  الشـريف المرتضـى  أبـو القاسـم من رواية أبـي عبـد اهللا محمـد بـن إبـراهيم النعمـاني ، ، اآليات الناسخة والمنسوخة
، مؤسســة الــبالغ ، دار ســلوني ،  ١عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسوي ، تحقيــق علــي جهــاد الحســاني ، ط 

 .م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١بيروت ، لبنان ، 

  ١٩٧٩، الكويت ،  ٢٤الم المعرفة تور حسن أحمد عيسى ، عكاإلبداع في الفن والعلم ، الد. 

 ، م١٩٤٤ -هـ ١٣٦٣بغداد ،  أبو العالء المعري في بغداد ، طه الراوي ، مطبعة التفيض األهلية. 

  لثقافـــة ، وزارة ا ٣٠٧اســـات أبـــو العـــالء المعـــري ناقـــداً ، وليـــد محمـــود خـــالص ، دار الرشـــيد للنشـــر ، سلســـلة در
 .١٩٨٢واإلعالم ، بغداد ، 

  ، عيد المنـدوب ، ـأبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي ، تحقيـق سـاإلتقان في علوم القرآن
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، دار الفكر ،  ١ ط

  ١٩٩٥ -١٩٩٥ ، دار العرب للبستاني ،٢أثر التشيع في األدب العربي ، محمد سيد كيالني ، ط. 

 مكتبــة  ١م ، ط أثـر القـرآن فـي تطــور النقـد العربـي إلـى آخــر القـرن الرابـع الهجـري ، الــدكتور محمـد زغلـول سـال ،
 .١٩٨٢الشباب ، 

  االحتجاج ، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، تعليقات ومالحظات السيد محمـد بـاقر الخرسـان
 .م١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦لنجف األشرف ، ، دار النعمان ، ا

  مطبعــة المــدني ، مكتبــة الخــانجي ، ٣األدب فـــي عصــر النبــوة والراشــدين ،الــدكتور صــالح الــدين الهــادي ، ط ،
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧مصر ، القاهرة ، 

  ١٩٥٧، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ١أدب المرتضى من سيرته وآثاره ، الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ، ط . 

  الكتـــب الجديـــدة المتحـــدة ، بيـــروت، لبنــــان ، دار ،٢النقد،الـــدكتور عبـــد الســـالم المســــدي،ط األدب وخطـــاب
٢٠٠٤. 

 ــ حــاد الكتــاب منشــورات ات ،ميخائيــل عيــد ، مطبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب  ،ة بــين الواقــع والشــطح ـأســئلة الحداث
 .١٩٩٨العرب ، دمشق ، 

 هـ  ١٤١٣،  ١د جعفر الحسيني ، ط أساليب البيان في القرآن ، السي. 

  االســتذكار ،  يوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر القرطبــي ، تحقيــق ســالم محمــد عطــا ، والــدكتور محمــد
 .٢٠٠٠العلمية ، بيروت ، لبنان ، ، دار الكتب  ١علي معوض ، ط 

  منشورات ،  ١صليبا ، مراجعة هنري زغيب ، ط . ج . االستعارة والمجاز المرسل ، ميشال لورغون ، ترجمة حال
 .١٩٨٨باريس ،  –عويدات ، بيروت 

  هــ  ١٣٨٨السنة الرابعـة ،  ،٢العزيزي ،مجلة الكتاب، العدد استنطاق الجماد في األدب العربي ، روكس بن زائد
 .م١٩٦٨ -

  أسـرار البالغـة ، أبــو بكـر عبــد القـاهر بــن عبـد الــرحمن بـن محمـد الجرجــاني ، قـرأه وعلــق عليـه ، أبــو فهـر محمــود
 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١٢القاهرة ، دار المدني ، جدة ،  ،، مطبعة المدني  ١ر ، ط محمد شاك



 ٢

  عـرض وتفسـير ومقارنـة ، ط  –، عـز الـدين إسـماعيل عـرض وتفسـير ومقارنـة  –األسس الجماليـة فـي النقـد العربـي
 .١٩٥٥دار الفكر العربي ، مصر ،  ،، مطبعة االعتماد١

 وتـدقيق أحمـد عبـد  ةالعباسي ، الدكتورة ابتسام أحمد حمادة ، مراجعـ األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر
 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨حلب ، سوريا ، ، دار القلم العربي ،  ١اهللا فرهود ، ط 

  المؤسســـة الجامعيـــة  ١األســـس النفســـية ألســـاليب البالغـــة العربيـــة ، الـــدكتور مجيـــد عبـــد الحميـــد نـــاجي ، ط ،
 .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤وت ، ع ، بير للدراسات والنشر والتوزي

  م١٩٦٠تبة نهضة مصر بالفجالة ، ، مك ٢أسس النقد األدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي ، ط. 

 الثقافيـة العامـة ، دار الشـؤون  ١ة ، الدكتور عناد غزوان ، تقـديم الـدكتور داود سـلوم ، ط ـأسفار في النقد والترجم
 .٢٠٠٥، بغداد ، 

 ٤٠٤العـــدد ، ط الملفـــوظي ، عبـــد الـــرحمن مشـــنتل ، مجلـــة الموقـــف األدبـــي إســـفنجية الـــنص ظـــاهرة االنضـــغا  ،
٢٠٠٤ . 

  خفـاجي ، والـدكتور محمـد السـعدي فرهـود ، والـدكتور عبـد المـنعم األسلوبية والبيان العربي ، الدكتور محمـد عبـد
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، المطبعة الفنية ،  دار الكتب مصرية اللبنانية ،  ١العزيز شرف ، ط 

 شارة السبق ، أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي ، تحقق الشيخ إبـراهيم بهـادري ، تقـديم الشـيخ إ
 .هـ  ١٤١٤بعة لجماعة المدرسين ، قم ، ، مؤسسة النشر اإلسالمي التا١، ط  جعفر سبحاني

  دت جامعـة بغـداد علـى ، دار المسـيرة ، سـاع ١أشجع السلمي حياته وشعره ، الـدكتور خليـل بنيـان الحسـون ، ط
 .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١نشره ، بيروت ، 

 لنجــف األشــرف ، أشــعار أبــي الشــيص الخزاعــي وأخبــاره ، جمعهــا وحققهــا عبــد اهللا الجبــوري ، مطبعــة اآلداب ، ا
 .م١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧

 ،٩٤معـــة البصـــرة منشـــورات مركـــز دراســـات الخلـــيج العربـــي فـــي جااألصـــمعي ناقـــدًا،أياد عبـــد المجيـــد إبراهيم، 
١٩٨٦. 

  ، األصــمعيات ، أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك األصــمعي ، تحقيــق وشــرح أحمــد محمــد شــاكر
 . ١٩٧١، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ،  ٣وعبد السالم محمد هارون ، ط 

 ١٩٩٩،  األصوات اللغوية ، الدكتور إبراهيم أنيس ، مطبعة محمد عبد الكـريم حسـان ، مكتبـة األنجلـو المصـرية 
. 

  دار نوبار للطباعة ، الشركة المصرية العالمية للنشر  ١أصوات النص الشعري ، الدكتور يوسف حسن نوفل ، ط ،
 .١٩٩٥لونجمان ، القاهرة ، مصر ،  –

  الة ، بيـروت ، ، مؤسسـة الرسـ ١مرجيلوث ، تحقيـق الـدكتور يحيـى الجبـوري ، ط . س . أصول الشعر العربي ، د
 .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١

  مطبعـة  ٢محاضرات السيد كمال الحيدري ، بقلـم محمـود نعمـة الجياشـي ، ط  –اإلعجاز بين النظرية والتطبيق ،
 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦قم ، إيران ،  ستاره ، منشورات دار فراقد ،

  ١٤٢٢رية ، بيـروت ، ، المكتبة العصـ ١اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، الدكتور عبد الحميد هنداوي ، ط 
 .م٢٠٠١ -هـ 



 ٣

  د (،مصـر ،  ،تحقيـق أحمـد صـقر،دار المعارف،القـاهرة٣إعجاز القـرآن ،أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقالني ،ط
 ) .ت

  ١٣٩٣روت ، لبنـان ، ، دار الكتـاب العربـي ، بيـ ٩إعجاز القرآن والبالغة لنبوية ، مصـطفى صـادق الرافعـي ، ط 
 .م١٩٧٣ -هـ 

 ١٩٨٠العلم للماليين ، بيروت ، ، دار  ٥ األعالم ، خير الدين الزركلي ، ط.    

  أعالم النبوة ، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد ، مطبعة شمس الحريـة
 .م١٩٧١  -هـ  ١٣٩١هرية ، مصر ، ، مكتبة الكليات األز 

 د ت (رف للمطبوعات،بيروت ،لبنان ،أعيان الشيعة السيد محسن األمين،حققه وأخرجه حسن األمين،دار التعا.( 

  ، األغاني ، أبو الفرج علي بن الحسـين األصـفهاني ، تحقيـق الـدكتور إحسـان عبـاس ، والـدكتور إبـراهيم السـعافين
 .م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥يروت ، لبنان ، ، دار صادر ب ٢واألستاذ بكر عباس ، ط 

 دار الشـــؤون الثقافيـــة ، وزارة الثقافـــة  ٢، ط  االغتـــراب فـــي حيـــاة وشـــعر الشـــريف الرضـــي ، عزيـــز الســـيد جاســـم ،
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧عالم ، بغداد ، واإل

 تحقيـــق الــــدكتور علـــي أبـــو ملحــــم،دار ومكتبـــة الهالل،بيروت،لبنــــان ، أبو حامـــد الغزالي،االقتصـــاد فـــي االعتقــــاد،
٢٠٠٢. 

 ، هـ١٤٠٠الخيام ، قم ،  ، مطبعة د بن الحسن الطوسيـأبو جعفر محم االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. 

  هـ  ١٤٠٦،  ، السنة األولى ٥تراثنا ، العدد أكذوبتان حول الشريف الرضي ، جعفر مرتضى العاملي ، مجلة. 

  عــــلي بـــن الحســـين بـــن موســـى غـــرر الفوائـــد ودرر القالئـــد ، الشـــريف المرتضـــى ، أبـــو القاســـم  –أمـــالي المرتضـــى
 .م١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان ، ٢المـوسوي،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،ط 

  بـن عبـد  والحفـدة والمتـاع ، تقـي الـدين أحمـدإمتاع األسماع بما للنبي صلى اهللا عليه وسلم من األحـوال واألمـوال
، دار الكتب العلمية ، منشـورات  ١القادر بن محمد المقريزي ، تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي ، ط 

 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠روت ، لبنان ، على بيضون ، بي محمد

  ، اإلمتاع والمؤانسة ، أبو حيان التوحيدي ، تحقيق أحمد أمـين ، و أحمـد الـزين ، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر
 .١٩٣٩، القاهرة 

 ،ــة،دار الكتــاب اإلســالمي، قــمحمــد أمــل اآلمــل،الحر العاملي م ، بــن الحســن،تحقيق أحمــد الحســيني،مطبعة نمون
١٩٦٢. 

  االنتصــار ، الشــريف المرتضــى ، أبــو القاســم عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسوي ، قــدم لــه محمــد رضــا الســيد
 .م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١لنجف األشرف ، حسن الخرسان ، منشورات المطبعة الحيدرية ، ا

  بعـة لجماعـة إلسـالمي التا، مؤسسـة النشـر ا١األنوار البهية في تواريخ الحجـج اإللهيـة ، الشـيخ عبـاس القمـي ، ط
 .هـ ١٤١٧المدرسين ، قم ، 

  روت ، لبنـــان ، ، دار الكتــب العلميــة ، بيــ ١األوائــل ، أبــو هــالل الحســن بــن عبــد اهللا بــن ســهل العســكري ، ط
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧

 دار  ،٢محمد بن محمد النعمان العكبـري ،تحقيـق الشـيخ إبـراهيم األنصـاري ،ط  خ المفيدـأوائل المقاالت ، الشي
 .م١٩٩٣ -هـ   ١٤١٤يروت ، لبنان ، المفيد ، ب



 ٤

  ٠ ١٩٨٥، السنة العشرون ،  ٥اإليقاع النفسي في الشعر العربي ، عباس عبد جاسم ، مجلة األقالم ، العدد 

 دار إحيــاء التــراث العربــي ،  ٣ة األطهــار ، الشــيخ محمــد بــاقر المجلســي ، ط ـبحــار األنــوار الجامعــة لــدرر األئمــ ،
 .م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣بنان ، بيروت ، ل

  دار الحريــة للطباعــة ، دار الشــؤون  ٣٥٠سلســلة دراســات أبحــاث ومقــاالت فــي النقــد ،  -بحثــاً عــن الطريــق ،
 .١٩٨٣، وزارة الثقافة واإلعالم  الثقافية العامة

  وة العـر ، مؤسسـة  ٢محاضرات علي الفاني األصفهاني ، علي حسين مكي العـاملي ، ط  –بحوث في فقه الرجال
 .م١٤١٤ -هـ  ١٩٩٤الوثقى ، 

 واشيه علـي شـيري ، ط ـأصوله وعلق على حـ اعيل بن كثير الدمشقي ، حققه ودققالبداية والنهاية ، أبو الفداء إسم
 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨التراث العربي ، ، دار إحياء  ١

 المجيــد ، مراجعــة  البــديع فــي نقــد الشــعر ، أســامة بــن منقــذ ، تحقيــق الــدكتور أحمــد أحمــد بــدوي ، وحامــد عبــد
إبـــراهيم مصـــطفى ، شـــركة ومكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأوالده ، وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد ، الجمهوريـــة 

 .م١٩٦٠ -هـ   ١٣٨٠تحدة ، مصر ، العربية الم

 ١فضل إبـراهيم ، ط ـالبرهان في علـوم القـرآن ، بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا الزركشـي ، تحقيـق محمـد أبـو الـ  ،
 .م١٩٥٨ -هـ  ١٣٧٧كتب العربية ، دار إحياء ال

  ١٩٩٢، الكويت ،  ١٦٤بالغة الخطاب وعلم النص ، الدكتور صالح فضل ، عالم المعرفة . 

  دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، آفـاق  ١بالغة الكلمة فـي التعبيـر القرآنـي ، الـدكتور فاضـل صـالح السـامرائي ، ط ،
 . ٢٠٠٠الم ، بغداد ، عربية ، وزارة الثقافة واإلع

 مطبعــة مؤسســة النشــر اإلســالمي ، انتشــارات فــروغ  ١ن الشــيرازي ، ط ـالبليــغ فــي المعــاني والبــديع ، أحمــد أميــ ،
 ٠هـ  ١٤٢٢قرآن ، 

  موازنــة وتطبيــق ، الــدكتور حســن كامــل البصــير ، مطبعــة المجمــع العلمــي  –بنــاء الصــورة الفنيــة فــي البيــان العربــي
 .م  ١٩٧٧ -هـ  ١٤٠٧العراقي ، 

 العامــة ، آفــاق  ة، دار الشــؤون الثقافيــ ١ور إيــاد عبــد المجيــد إبــراهيم ، ط ـالبنــاء الفنــي فــي شــعر الهــذليين ، الدكتــ
 . ٢٠٠٠عربية ، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ، 

 مـة ، وزارة الثقافـة بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر ، مرشد الزبيدي ، دار الشؤون الثقافية العا
 . ١٩٩٤واإلعالم ، يغداد ، 

 دار  ٢م فـــي ضـــوء النقـــد الحـــديث ، الـــدكتور يوســـف حســـين بكـــار ، ط ـبنـــاء القصـــيدة فـــي النقـــد العربـــي القديـــ ،
 .    ١٩٨٢األندلس ، بيروت ، لبنان ، 

 د ت ( األردن ،  دكتور صالح عبد الفتاح ، دار عمار ، البيان في إعجاز القرآن ، ال. ( 

 ،م١٩٧٥هـ  ١٣٩٥،دار الزهراء،بيروت،لبنان ، ٤،طأبو القاسم الموسوي الخوئيالبيان في تفسير القرآن. 

 مطبعــة  ٢، أبـو عثمــان عمــرو بـن بحــر الجـاحظ ، تحقيــق وشــرح عبـد الســالم محمـد هــارون ، ط  نالبيـان والتبيــي ،
 .م١٩٦٠ -هـ   ١٣٨٠ببغداد ، ثنى لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مكتبة الخانجي بمصر ، ومكتبة الم

  ١٩٨٥، السنة العشرون ، ٨ين أدوات الحضارة وأدوات التشبيه،الدكتور صالح فضل،مجلة األقالم،العددب. 

  د ت( ف،دار المعارف ، القاهرة ، مصر،العصر الجاهلي ، الدكتور شوقي ضي –تاريخ األدب العربي (. 



 ٥

  ١٩٨٩، دار العلم للماليين ،بيروت لبنان،  ٣ج  ٥ ، ط١٩٩٢، ٢ج  ٦تاريخ األدب العربي،عمر فروخ،ط. 

 مطـابع دار المعـارف  ٢ة الدكتور عبد الحلـيم النجـار ، ط ـتاريخ األدب العربي ، كارل بروكلمان ، نقله إلى العربي ،
 .م١٩٦٨، دار المعارف ، مصر ، 

  ، قيـق عمـر عبـد السـالم تـدمري ، تحتاريخ اإلسالم ، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
 .م١٩٨٧ – ١٤٠٧، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، ١ط

 دادي ، دراسـة وتحقيـق مصـطفى عبـد القـادر ـتاريخ بغداد أو مدينة السالم ، أبو بكر أحمد بـن علـي الخطيـب البغـ
 ) .د ت ( عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 
 عرب من العصر الجاهلي إلى القـرن الرابـع الهجـري ، طـه أحمـد إبـراهيم ، مهـد لـه أحمـد تاريخ النقد األدبي عند ال

 ) .د ت ( الشايب ، دار الحكمة ، بيروت ، لبنان ، 

 ي حتى القـرن الثـامن الهجـري ، الـدكتور إحسـان عبـاس ـنقد الشعر من القرن الثان –النقد األدبي عند العرب  ختاري
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، لبنان ، بيروت ، دار الثقافة ،  ٤، ط 

  ، د ت ( التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة اإلسالم ، الشيخ محمد مهدي شمس الدين. ( 

  لبنـان ،  –، المركـز الثقـافي العربـي ، بيـروت  ١تأنيث القصيدة والقارىء المختلف ، عبد اهللا محمد الغذامي ، ط
 . ١٩٩٩المغرب ،  –الدار البيضاء 

 ١٤٢٧، مؤسسة التـاريخ العربـي ، بيـروت ، لبنـان ،  ١النظرية والمعطيات ، كمال الحيدري ، ط  – تأويل القرآن 
 .م  ٢٠٠٦ -هـ 

 موقــف األدبــي ، العــدد ادل الفريجــات ، مجلــة الـتأويــل الــنص الشــعري القــديم بــين التــراث والمعاصــرة ، الــدكتور عــ
٢٠٠٤،  ٣٩٨. 

 ير العـاملي ، ـن الحسن الطوسي ، تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصـد بـالتبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محم
 .هـ  ١٤٠٩، دار إحياء التراث العربي ،  ١ط 

  م ١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦، مطبعة المعارف ،  ٣تجديد ذكرى أبي العالء ، الدكتور طه حسين ، ط. 

  بيــروت ، لبنــان  ،نــوير ، دار الت ١اسـتراتيجية التنــاص ، الــدكتور محمــد مفتـاح ، ط  –تحليـل الخطــاب الشــعري-
 .١٩٨٥، الدار البيضاء ، المغرب، المركز الثقافي العربي 

  ة ، الفضــاء ، التفاعــل ، الــدكتور محمــد العمــري ، ـالكثافــ –البنيــة الصــوتية فــي الشــعر  –تحليــل الخطــاب الشــعري
 . ١٩٩٠، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار العالمية للكتاب ، الدار البيضاء ، المغرب ،  ١ط

 لقـاهرة ، مصـر ، ، دار النشـر للجامعـات ، ا١لة ، الدكتور محمـود عكاشـة ،ط التحليل اللغوي في ضوء علم الدال
 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

  النــادي األدبــي الثقــافي ، جــدة ، المملكــة العربيــة  ١تحليــل الــنص الشــعري ، الــدكتور محمــد فتــوح أحمــد ، ط ،
 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠،  ١لسعودية ، طا

 ١٩٨٥، بغداد ، ٦ل النقدي والجمالي لألدب،الدكتور عناد غزوان،دار آفاق عربية،سلسلة كتب شهريةالتحلي. 

  مطبعـة الريـاض  ١تخريج األحاديث واآلثار ، جمال الدين الزيلعي ، تحقيق عبد اله بن عبد الرحمن السـعد ، ط ،
 .هـ  ١٤١٤، دار ابن خزيمة ، 



 ٦

 ن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، مطبوعات دائرة المعارف العثمانيـة اظ ، أبو عبد اهللا شمس الديـتذكرة الحف
 ) .د ت ( ، 

  ١٩٨٣، معهـــد اإلنمـــاء العربـــي ،  ١التـــذكرة الحمدونيـــة ، ابـــن حمـــدون ، تحقيـــق الـــدكتور إحســـان عبـــاس ، ط- 
١٩٨٤ . 

 المرتضـوية إلحيـاء  تذكرة الفقهاء ، جمال الدين الحسن بن يوسف بـن علـي بـن مطهـر الحلـي ، منشـورات المكتبـة
 ) .د ت ( اآلثار الجعفرية ، 

 ١٩٧٥تذوق الفني ودور الفنان والمستمع،الدكتور حمدي يوسف،المركز العربي للثقافة والعلوم،بيروت،لبنان، ال. 

 الدوحـة ، دس الهجري ،الدكتور وليد قصاب ،دار الثقافـةي للمعتزلة حتى نهاية القرن الساـالتراث النقدي والبالغ ،
 .م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، قطر 

   معنـــاه ، أغراضـــه ، أنواعـــه ، الـــدكتور إبـــراهيم حســـن إبـــراهيم ، مطبعـــة حســـان ، القـــاهرة ،  –التـــرخيم فـــي العربيـــة
 .م  ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤

  هــ  ١٤٠٤كتبـة الهـالل ، بيـروت ، لبنـان ، متزيين األسواق في أخبار العشاق ، داود بن عمر األنطاكي ، دار و- 
 .م  ١٩٨٤

 ١٩٨٢، السنة السابعة عشرة ، ٢لمطلبي ،مجلة األقالم ، العدد الذاكرة المبدعة ، عبد الرزاق ا تشريح . 

  ـــواب ، ط  –التطـــور اللغـــوي ـــدكتور رمضـــان عبـــد الت ـــه ، ال ـــه وقوانين ة ،  مطبعـــة المـــدني المؤسســـ ١مظـــاهره وعلل
 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤الرياض ،  –القاهرة ،دار الرفاعي –السعودية بمصر ، مكتبة الخانجي

 الدكتور و حر المحيط،أبو حيان األندلسي،تحقيق الشيخ عادل عبد المقصود،والشيخ علي محمد عوض،تفسير الب
-١٤٢٢،دار الكتــــب العلميــــة،لبنان،بيروت،١زكريــــا عبــــد المجيــــد النوقي،والــــدكتور أحمــــد النجــــولي الجمــــل،ط

 .م٢٠٠١

 ، د ت ( ،  ٣ط  تفسير الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ( 

  تفســير القــرآن العظــيم ، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي ، تحقيــق وتقــديم ، الــدكتور يوســف عبــد الــرحمن
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢روت ، لبنان ، لمرعشلي ، دار المعرف ، بيا

 بيـروت ، لبنـان ،  ، دار الكتـب العلميـة ،١سليمان ، تحقيق أحمد فريـد ، ط  تفسير مقاتل بن سليمان ، مقاتل بن
 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

 م١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦هبي ، حلوان ، التفسير والمفسرون ، الدكتور محمد حسن الذ. 

  ٢٠٠١، الكويت ،  ٢٦٧التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني ، عالم المعرفة . 

  الــدكتور حمـــادي صــمود ،  طبـــع أسســه وتطـــوره إلــى القــرن الســـادس الهجــري ،  –التفكيــر البالغــي عنـــد العــرب
 . ١٩٨١المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، منشورات الجامعة التونسية ،  

  دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، سلسـلة رسـائل  ١التفكير الداللي عند المعتزلة ، الـدكتور علـي حـاتم الحسـن ، ط ،
 . ٢٠٠٢جامعية ، بغداد ، 

 ش ١٣٥٧ -هـ ١٤١٧يق فارس تبريزيان  الحسون ، تحقن نجم الحلبي،،أبو الصالح تقي بب المعارفـتقري. 

 جامعة بغداد ، رار اللفظي أنواعه وداللته قديماً وحديثاُ ، صميم كريم الياس ، رسالة ماجستير ،  كلية التربية ـالتك ،
 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩



 ٧

 ١٩٨٥،السنة العاشرة ، ٣العددـن شخصية الشاعر في التراث العربي،ثائر حسن جاسم،مجلة آفاق عربية،تكوي. 

 أبــو الحســن محمــد بــن الحســين بــن موســى الموســوي ، الشــريف الرضــي ،  تلخــيص البيــان فــي مجــازات القــرآن ،
 .م١٩٥٥هـ  ١٣٧٥لمية ، بغداد ، بتصحيح مكي السيد جاسم ، مطبعة المعارف ، المكتبة العا

 ن محمــد بــن الحســين بــن موســى الموســوي ، تلخــيص البيــان فــي مجــازات القــرآن ، الشــريف الرضــي ، أبــو الحســ
 -هــــ  ١٣٧٤بيـــة ، القـــاهرة ، حققـــه وقـــدم لـــه ووضـــع فهارســـه محمـــد عبـــد الغنـــي حســـن،دار إحيـــاء الكتـــب العر 

 .م١٩٥٥

  دم لـه الـدكتور عبـد الـرحمن بـدوي ،  ـحققـه وقـ ،تلخيص الخطابة ، محمد بن أحمد بن محمـد بـن رشـد األندلسـي
 .١٩٥٩الكويت ،  –وكالة المطبوعات بيروت ، لبنان ،  -دار القلم 

  ٣تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني ، تحقيق عماد الدين أحمد حيـدر ، ط  ،
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤يروت ، لبنان ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ب

 مطبعـــة أميـــر ،  ١المــــوسوي ، ط زيه األنبيـــاء ، الشـــريف المرتضـــى أبـــو القاســـم عــــلي بـــن الحســـين بـــن موســـى ـتنـــ ،
 .هـ  ١٣٧٦ات الشريف الرضي ، قم ، انتشار 

 دار  ٢زيه القــرآن عــن المطــاعن ، أمــاله قاضــي القضــاة عمــاد الــدين أبــي الحســن عبــد الجبــار بــن أحمــد ، ط ـتنــ ،
 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦بيروت ، لبنان ، النهضة الحديثة ، 

 ، د ت( ،الدكتور محمد عوض محمد،تور عبد الوهاب عزامالدكالتوجيه األدبي ،طه حسين ،أحمد أمين(. 

  التوحيــد ، الشــيخ الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ، صــححه وعلــق عليــه هاشــم
 ) .د ت ( الحسيني الطهراني ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم ، 

 ز القرآن ، الخطابي ، والنكت فـي إعجـاز القـرآن ، الرمـاني ، والرسـالة ثالث رسائل في إعجاز القرآن ، بيان إعجا
ة ، عبد القاهر الجرجـاني ، حققهـا وعلـق عليهـا محمـد خلـف اهللا ، ومحمـد زغلـول سـالم ، دار المعـارف ، ـالشافي

 ) .د ت ( مصر ، 

  مطبـوع قـي هـامش  ثمرات األوراق في المحاضرات ، تقي الدين أبي بكـر بـن علـي بـن محمـد بـن حجـة الحمـوي ،
كتـاب المســتطرف فــي كـل فــن مســتظرف ، لشـهاب الــدين محمــد بـن أحمــد أبــي الفـتح األبشــيهي ، شــركة ومكتبــة 

 .م١٩٤٢ -هـ  ١٣٦١والده ، مصر ، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأ

 العلـيم  ام القـرآن ، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد األنصـاري القرطبـي ، تحقيـق وتصـحيح أحمـد عبـدـالجامع ألحكـ
 .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥بيروت ، لبنان ، البردوني ، دار إحياء التراث العربي ، 

 والنقــدي ، الــدكتور مــاهر مهــدي هــالل ، دار الحريــة للطباعــة ، دار  يجــرس األلفــاظ وداللتهــا فــي البحــث البالغــ
 .م١٩٩٠قافة واإلعالم ، بغداد ، ، وزارة الث ١٩٥الرشيد للنشر ، سلسة دراسات 

 دار  ١ الصـــورة الفنيـــة ، ميخائيـــل أوفســـيانيكوف ، و ميخائيـــل خرابشـــنكز ، ترجمـــة رضـــا الطـــاهر ، ط جماليـــات ،
 .١٩٨٤الهمداني ، عدن ، 

  الكرمـل ، عمـان ،  دار،١اثـة ،عـز الـدين المناصـرة ، ط مقدمات نظرية فـي الفاعليـة والحد –جمرة النص الشعري
 .١٩٩٥األردن ، 

 تحقيــق أحمــد ،  تضــى  أبــو القاســم عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسويالشــريف المر ، ل ـجمــل العلــم والعمــ
 .هـ  ١٣٧٨، مطبعة اآلداب ، النجف األشرف ،  ١الحسيني ، ط 



 ٨

 ــ اني والعشــرون ، الجهــد اللغــوي فــي أمــالي المرتضــى ، الــدكتور نعمــة رحــيم العــزاوي ، مجلــة المــورد ، المجلــد الث
 .١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥

 د ت(رسالة للطباعة والنشر،ؤسسة الـمتفسير القرآن،الدكتـور نعيم زرزور، م الجشمي ومنهجه فـيالحاك.( 

  الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ، يوسـف البحرانـي ، حققـه وعلـق عليـه وأشـرف علـى طبعـه محمـد تقـي
 ) .د ت ( اإليرواني ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، إيران ، 

  ١٩٨٦لدة سعيد ، دار الفكر ، ، خا ٣دراسات في األدب العربي الحديث ، ط  –اإلبداع حركية.      

  حســن التوســل إلــى صــناعة الترســل ، شــهاب الــدين محمــود الحلبــي ، تحقيــق ودراســة أكــرم عثمــان يوســف ، دار
 – ١٤٠٠غــــداد ، ،وزارة الثقافـــة واإلعـــالم ، ب ٨٦الحريـــة للطباعـــة ،دار الرشـــيد للنشـــر ،سلســــلة كتـــب التـــراث 

 .م١٩٨٠

  ، الشريف الرضي ، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسـى الموسـوي ، شـرحه حقائق التأويل في متشابه التنزيل
الغـري ، النجـف ، األستاذ محمد الرضا آل كاشف الغطاء ، دققته لجنة علمية مـن أعضـاء منتـدى النشـر ، مطبعـة 

 .م١٩٣٦هـ  ١٣٥٥

 ين علــي بــن أبــي الفــرج بــن الحســين البصــري ، تقــديم مختــار الــدين أحمــد ، عــالم الحماســة البصــرية ، صــدر الــد
 .م١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣الكتب بيروت ، 

  مطبعـــة المشرق،المؤسســـة العربيـــة للدراســـات  ٢الحماســـة فـــي شـــعر الشـــريف الرضـــي ، محمـــد جميـــل شـــلش ،ط
 .١٩٨٥لمكتبة العالمية ، بغداد ، والنشر ، ا

 ــاة الشــريف المرتضــى ، الســيد ، مطبعــة اآلداب ،منشــورات مكتبــة الشــريف المرتضــى  ١أحمــد الحســيني، ط  حي
 .هـ  ١٣٨٥العامة ، النجف ، 

  ــاء  ٣الحيــوان ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، تحقيــق وشــرح عبــد الســالم محمــد هــارون ، ط ، دار إحي
ــ ــة ، بي ــان ، ر التــراث العربــي ، المجمــع العلمــي العربــي اإلســالمي ، منشــورات محمــد الداي  -هـــ  ١٣٨٨وت ، لبن

 .م١٩٦٩

 بن  خاص الخاص ،  أبو منصور عبد بن محمد بن إسماعيل الملك الثعالبي النيسابوري ، شرحه وعلق عليه مأمون
 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤بيروت ، لبنان ،  ، دار الكتب العلمية ،١محيي الدين الجنان ، ط 

 ن ســـعيد بـــن هبـــة اهللا ، تحقيـــق ونشـــر مؤسســـة اإلمـــام  الخـــرائج والجـــرائح ، قطـــب الـــدين الراونـــدي ، أبـــو الحســـي
 .هـ  ١٤٠٩، المطبعة العلمية ، قم ،  ١يه السالم ، ط لالمهدي ع

  دار  ١خزانــة األدب ، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ، تحقيــق محمــد نبيــل طريفــي ، وأميــل بــديع يعقــوب ، ط ،
 .م١٩٩٨الكتب العلمية ، بيروت ، 

 يـــة ، ، مطبعـــة دار الكتـــب العلم ٢ان بـــن جنـــي ، تحقيـــق محمـــد علـــي النجـــار ، ط الخصـــائص ، أبـــو الفـــتح عثمـــ
 .م١٩٥٥ -هـ  ١٣٤٧القاهرة،

 ، ليــق الــدكتور تحقيق وتعحمــد بــن الحســين بــن موســى الموســوي،أبــو الحســن مخصــائص األئمــة ، الشــريف الرضــي
 .هـ١٤٠٦ محمد هادي األميني ،مجمع البحوث اإلسالمية ،اآلستانة الرضوية ،مشهد ،إيران،

 ٢٠٠٠العرب،دمشق،منشورات اتحاد الكتاب مقاربة ألبجدية الشاعر ناقداُ،الدكتور علي حداد، –الخطاب اآلخر. 



 ٩

  العربيـة  ، مصـر ١قراءة في معضلة المقياس النقدي ، الـدكتور كـريم الـوائلي ، ط  –الخطاب النقدي عند المعتزلة
 .١٩٩٧للنشر والتوزيع ، 

 د ت(الشعر ونقده،الدكتور محمد غنيمي هالل،دار نهضة مصر،القاهرة،مصر،ـماذج قي مذاهب دراسات ون. ( 

  الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ، صدر الدين السيد علي خان المدني الشيرازي الحسـيني ، قـدم لـه ، محمـد
 .هـ  ١٣٩٧، مكتبة بصيرتي ،  قم ،  ٢صادق بحر العلوم ، ط 

  هـ ١٤٠٦،السنة األولى، ٥كتور محمد هادي األميني،مجلة تراثنا،العدددفاع عن الشريف الرضي في عقيدته،الد. 

 ، قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر محمــود  أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني دالئــل اإلعجــاز ،
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣القاهرة ،  -كتبة الخانجي جدة ، م -، مطبعة المدني ، دار المدني  ٣محمد شاكر ، ط 

 ة لداللــة القرآنيــة فــي جهــود الشــريف المرتضــى ، حامــد كــاظم عبــاس ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة اآلداب ، الجامعــا
 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١المستنصرية ، 

  دمية القصر وعصرة أهل العصر ، أبـو الحسـن علـي بـن الحسـن بـن أبـي الطيـب البـاخرزي ، تحقيـق الـدكتور سـامي
 .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥بة ، الكويت ، و ، مكتبة دار العر  ٢مكي العاني  ، ط 

  ـــدكتور حســـين نصـــار،ط ـــق ال ـــن الرومي،تحقي ـــوان اب ـــق التراث،٢دي ـــاب، اله، مركـــز تحقي ـــة المصـــرية العامـــة للكت يئ
١٩٩٣. 

  ، م ١٩٦١ -هـ  ١٣٨١بيروت ، بيروت ،  دارو ديوان ابن المعتز ، تقديم كرم البستاني ، دار صادر. 

 حســن ، مطبوعــات مديريــة إحيــاء التــراث القــديم ، وزارة الثقافــة واإلرشــاد  ديــوان ابــن مقبــل ، تحقيــق الــدكتور عــزة
 .م١٩٦٢ -هـ  ١٣٨١قومي ، دمشق ، ال

  ٢ديوان أبي األسود الدؤلي ، صنعة أبي سعيد الحسـن السـكري ، تحقيـق الشـيح محمـد حسـن آل ياسـين ، ط  ،
 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨يروت ، لبنان ،دار ومكتبة الهالل ، ب

 ١٩٧٦المعارف ، القاهرة ، مصر،  دار،٤ـزي،تحقيق محمد عبده عزام،ط مام بشرح الخطيب التبريديوان أبي ت. 

  ديــوان أبــي دهبــل الجمحــي ، روايــة أبــي عمــرو الشــيباني ، تحقيــق عبــد العظــيم عبــد المحســن ، تقــديم زهيــر غــازي
 .م١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢لنجف األشرف ، ، مطبعة القضاء ، ا ١زاهد ، ط 

 شـركة دار األرقـم بـن أبـي  ١اهية ، شرحه وضبط نصوصه وقدم له الدكتور عمر فاروق الطباع ، ط ديوان أبي العت ،
 .م١٩٩٧هـ  ١٤١٢لبنان ،  –األرقم ، بيروت 

 ١٩٩٨، دار صادر بيروت ،  ١، ط  ديوان أبي النجم ، جمعه وحققه وشرحه الدكتور سجيع جميل جبيلي. 

 ،د ت(، لبنـان، بيـروت لغزالي،إشراف عزيز أباظة،دار الكتاب العربي،ـد اتحقيق أحمد عبد المجيديوان أبي نواس (
. 

  دار المعرفـة ، بيـروت  ١اعتنى به وشرحه عبد الـرحمن المصـطاوي ، ط  ،ديوان األعشى األكبر ميمون بن قيس ،
 .م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، لبنان ، 

  ١٩٩٨در ، بيروت ، لبنان ، دار صا، ١طديوان األفوه األودي ، شرح وتحقيق الدكتور محمد التونجي. 

  بيــروت ، لبنــان ، ، دار الكتــب العلميــة ،  ٣ديــوان اإلمــام علــي ، جمعــه وضــبطه وشــرحه األســتاذ  نعــيم زرزور ، ط
 .م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٧

  ١٩٥٨ -هـ  ١٣٧٧، دار المعارف ، القاهرة ،  ٥ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،ط . 



 ٠

 ١٤١٨ونيـة ، دمشـق ، ، المطبعـة التعا ١الصلت ، صـنعة الـدكتور عبـد الحفـيظ السـطلي ، ط  ديوان أمية بن أبي 
 .م١٩٩٧ -هـ 

  م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩صادر ، بيروت ،  ،دار٣ديوان أوس بن حجر ، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم،ط. 

  ١٩٧٢المعارف ، القاهرة ، مصر ، ، دار  ٢ديوان البحتري ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، ط.   

  ٢٠٠٠، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  ١ديوان بشار بن برد ، قرأه وقدم له الدكتور إحسان عباس ، ط . 

 ،مطبوعات مديريـة أمجـد الطرابلسـي،تصـدير الـدكتور ديوان بشـر بـن أبـي خـازم األسـدي،تحقيق الـدكتور عـزة حسن
 .م١٩٦٠ -هـ  ١٣٧٩م السوري، دمشق ، إلرشاد القومي في اإلقليوزارة الثقافة واالتراث القديم، إحياء

  ١٩٩٦ار صادر ، بيروت ، لبنان ، ، د ١ديوان تأبط شراً ، إعداد وتقديم طالل حرب ، ط. 

  ــ ١ديــوان جريــر ، تحقيــق الــدكتور عمــر فــاروق الطبــاع ، ط روت ، لبنــان ، ، شــركة دار األرقــم بــن أبــي األرقــم ، بي
 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

 ١٩٦٩لبنان ،  –، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت  ١فوزي عطوي ، ط  ديوان جميل بثينة ، تحقيق . 

  م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣روت ، لبنان ، ، دار صادر ، بي ٢ديوان حاتم الطائي ، ط. 

 ،١٩٧٤وليد عرفات،دار صادر،بيروت،لبنان،  الدكتورديوان حسان بن ثابت األنصاري،حققه وعلق عليه. 

 مكتبـة المـدني ، مطبعـة١يق الدكتور نعمان محمد أمين طـه ،ط تحقابن السكيت ،طيئة ، برواية وشرح ديوان الح ،
 . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الخانجي ، القاهرة ، مصر ، 

 دار صـادر،بيروت ١قيق الدكتور محمـد حسـين األعرجـي ،ط تحني  علي بن محمد العلوي الكوفي ،ديوان الحما،
 .١٩٩٨، لبنان ، 

 ت ، لبنـــان ، ، دار صـــادر ، بيـــرو  ١ف الـــدكتور محمـــد يوســـف نجـــم ، ط ديـــوان حميـــد بـــن ثـــور الهاللـــي ، إشـــرا
١٩٩٥. 

  ، د ت ( ديوان الخنساء ، دار األندلس ، بيروت. ( 

  بيـروت ، لبنـان ،  ، دار الكتـب العلميـة ، ١ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، تحقيق الدكتور إبـراهيم األميـوني ، ط
 .١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 ٢٠٠٠،دار صادر بيروت،لبنان، ١وتحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي،ط  وشرح،جمع ديوان الراعي النميري. 

  ـديدة ، بيـروت ، ، دار اآلفاق الجـ ١ديوان رؤبة بن العجاج ، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي ، ط
١٩٧٩. 

 دار  ١لمعيبـد ، ط ديوان سويد بن أبـي كاهـل اليشـكري ، جمـع وتحقيـق شـاكر العاشـور ، مراجعـة محمـد جبـار ا ،
 .١٩٧٢عالم على نشره ، البصرة ، الطباعة الحديثة ، ساعدت وزارة اإل

  ، ديــوان الســيد الحميــري ، جمــع وتحقيــق وشــرح وتعليــق شــاكر هــادي شــكر ، تقــديم الســيد محمــد تقــي الحكــيم
 ) .د ت ( مطبعة سميا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

 شركة دار  ١، ط  حالوي ه وعلق عليه وضبطه وقدم له ، الدكتور محمود مصطفىديوان الشريف الرضي ، شرح ،
 .م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩األرقم بن أبي األرقم ، بيروت ، لبنان ، 

  ديوان الشريف المرتضى ، حققه ورتب قوافيه وفسر ألفاظه رشيد الصفار المحـامي ، راجعـه وتـرجم أعيانـه الـدكتور
 . ١٩٥٨محمد رضا الشبيبي ، دار إحياء الكتب العربية ، مصطفى جواد ، قدم له الشيخ 



 ١

  ١٩٩٥، بيروت ، لبنان ،  ١ديوان شعر ذي الرمة ، راجعه وقدم له وأتم شروحه وتعليقاته زهير فتح اهللا ، ط . 

  ديــوان شــعر عــدي بــن الرقــاع العــاملي ، عــن أبــي العبــاس احمــد بــن يحيــى ثعلــب الشــيباني ، تحقيــق الــدكتور نــوري
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لمي العراقي ، لقيسي ، والدكتور حاتم صالح الضامن ، طبع ونشر المجمع العحمودي ا

  ٢٠٠٠وت ، لبنان ، ، دار صادر ، بير  ١ديوان شعر مسكين الدارمي ، تحقيق كارين صادر ، ط. 

 ،١٩٦٨، مصر ـادي،دار المعارف، القاهرة ،صالح الدين الهديوان الشماخ بن ضرار الذبياني،حققه وشرحه . 

  ١٩٩٦، دار صادر بيروت ، لبنان ،  ١ديوان الشنفرى ، إعداد وتقديم طالل حرب ، ط. 

  ، م  ١٩٨٩ -هــ  ١٤٠٤ديوان الصبابة،ابن أبي حجلة ، شهاب الدين أحمد بن حجلة المغربـي ، مكتبـة الهـالل
. 

 ــرحمن المصــطاوي ، وحمــدو طمــاس ، دار الم ــه عبــد ال ــوان طرفــة بــن العبــد ، اعتنــى ب ــدي ــان ، عرفــة ، بي روت ، لبن
 .م٤٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

  ١٩٩٧، دار صادر بيروت ، لبنان ،  ١ديوان طفيل الغنوي ، شرح األصمعي ، تحقيق حسان فالح أوغلي،ط . 

  دار الجمهوريــة ،  ٨ديــوان العبــاس بــن مــرداس ، جمــع وتحقيــق الــدكتور يحيــى الجبــوري ، سلســلة كتــب التــراث ،
 .م  ١٩٦٨ـ  ـه ١٣٨٨بغداد ، باعة ، وزارة الثقافة واإلعالم ، مؤسسة العامة للصحافة والطال

 ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي ، تحقيــق محمــد جبــار المعيبــد ، شــركة دار الجمهوريــة للنشــر والطبــع ، وزارة الثقافــة 
 .١٩٦٥واإلرشاد ، بغداد ، 

 
 ورشـــيد العبيـــدي ، الشـــركة ،جنـــي ، شـــرحه وحققـــه خضـــير الطـــائي  ديـــوان العرجـــي ، روايـــة أبـــي الفـــتح عثمـــان  بـــن

  .م١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥ودة ، بغداد ، اإلسالمية للطباعة والنشر المحد
  ديوان علقمة  الفحل ، بشرح أبي الحجاج يوسـف بـن سـليمان عيسـى المعـروف بـاألعلم الشـنتمري ، ويليـه جملـة

ر الدين قباوة ـالدكتور فخمما لم يذكر من شعره في هذا الشرح ، تحقيق لطفي الصقال ، درية الخطيب ، مراجعة 
 .م١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٩العربي ، حلب ،  ، مطبعة األصيل ، دار الكتاب ١، ط 

  ـيل ، بيـــروت ، ، دار الجـــ ١ديـــوان عمـــرو بـــن كلثـــوم ، ومعـــه ديـــوان الحـــارث بـــن حلـــزة ، شـــرح مجيـــد طـــراد ، ط
 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨

 ــ ــة ، المؤسســة العامــة للصــحافة هاشــم الطعــان ، متحقيــق د يكــرب الزبيــدي ، ـديــوان عمــرو بــن مع طبعــة الجمهوري
 .م١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠فة واإلعالم ، والنشر ، وزارة الثقا

  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،دار المعرفة،بيروت،لبنان، ٢حمدو طماس،ط اعتنى به وشرحهعنترة بن شداد،ديوان. 

  بيـروت ، لبنـان ،  ي األرقـم ،، شـركة دار األرقـم بـن أبـ ١ديوان الفرزدق ، تحقيق الدكتور عمـر فـاروق الطبـاع ، ط
 .م١٩٩٧هـ   ١٤١٨

 ١٩٦٧األسد ، دار صادر ، بيروت ،  ديوان قيس بن الخطيم  ، تحقيق ناصر الدين. 

  ١٩٩٤، دار صادر ، بيروت ،  ١ديوان كثير عزة ، شرحه عدنان زكي درويش ، ط. 

 ٢٠٠٠يروت، لبنان ، ،دار صادر، ب١وتحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي،ط  جمع وشرحـت،ديوان الكمي. 

  رية ، بغداد مهو ـ، دار الج ٢جمع وتحقيق وشرح خليل إبراهيم العطية ، وجليل العطية ، ط ، ديوان ليلى األخيلية
 .م١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧، 



 ٢

  ، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري ، حققه وشرحه وضـبط نصـه أخمـد حسـن بسـج  ديوان المعاني
 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤روت ، لبنان ، لعلمية ، بي، دار الكتب ا ١، ط 

  ١٩٧٧من،دار الجاحظ، بغداد، وحاتم الضامعن بت أوس المزني،صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي،ديوان. 

  ١٩٩٦،  ١، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط  ١ديوان مهلهل بن ربيعة ، إعداد وتقديم طالل حرب ، ط  . 

    م١٩٩٩هـ ١٤٢٠، بيروت ، لبنان ،  قيق أحمد نسيم ، مؤسسة األعلميديوان مهيار الديلمي ، تح. 

  م١٩٥٥ -هـ  ١٤٢٤بيروت ، لبنان ، ، دار صادر  ٣ديوان النابغة الذبياني،تحقيق وشرح كرم البستاني،ط. 

 الطيب العشاش ، و سـعد غـراب ، ط ، ة وتحقيق صالح البكاري ـديوان النجاشي الحارثي ، قيس بن عمرو ، صنع
 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩وت ، لبنان ، مؤسسة المواهب ، بير  ، ١

 ،٢٠٠٢، ،دار صادر،بيروت، لبنان١وتحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي،ط  جمع وشرحديوان النمر بن تولب. 

  ، م  ١٩٦٥هـ  ١٣٨٥ديوان الهذليين ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الجمهورية العربية المتحدة ، القاهرة . 

  دار صـادر ،  ٢أواء الدمشقي ، أبي الفرج محمد الغساني ، شرح وتحقيق الـدكتور سـامي الـدهان ، ط ديوان الو ،
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤روت ، لبنان ، بي

 مصــر بالفجالــة ، طبــع  ديــوان الــوزير محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات ، تحقيــق الــدكتور جميــل ســعيد ، مطبعــة نهضــة
 .١٩٤٩وزارة المعارف العراقية ،  بمعونة

  الـذخيرة فـي علــم الكـالم ، الشـريف المرتضــى أبـو القاســم عــلي بـن الحســين بـن موسـى المـــوسوي ، تحقيـق أحمــد
 .هـ ١٤١١الحسيني ، طبع ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، 

   ١فى البـدري ، ط الحسن علي بن بسام الشنتريني ، حقيـق سـالم مصـط الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، أبو ،
 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩،لبنان ،  منشورات محمد علي بيضون ، بيروتدار الكتب العلمية ،

 ، أبــو القاســم عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسوي ، تصــحيح الذريعــة إلــى أصــول الشــريعة ،الشــريف المرتضــى
 .هـ١٣٧٦قدمة وتعليقات أبو القاسم كرجي،مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه،طهران، وم

  م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ضواء ، بيروت ، ، دار األ ٣الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، أغا بزرك الطهراني ، ط. 

  ذيــل تــاريخ بغــداد ، ابــن النجــار البغــدادي ، محــب الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــود ، تحقيــق مصــطفى عبــد
 .م١٩٩٧ -ـ ه ١٤١٧ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١القادر يحيى ، ط 

 ي ، حققـه وقـدم لـه ، السـيد محمـد صـادق آل بحـر ـرجال ابن داود ، تقـي الـدين الحسـت بـن علـي بـن داود الحلـ
 .م١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢يدرية ، النجف ، العلوم ، المطبعة الح

  ، مؤسسـة النشـر  ١أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق جواد القيومي األصفهاني ، ط رجال الطوسي ،
 .هـ  ١٤١٥سالمي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، اإل

  ، تحقيــق الســيد موســى الشــبيري رجــال النجاشــي ، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس  النجاشــي
 ) .د ت ( الزنجاني ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، إيران ، 

  أحمـد الحسـيني ، إعـداد مهـدي رجـائي ، مؤسسـة النـور للمطبوعـات ، رسائل الشريف المرتضى ، تقديم وإشـراف
 .هـ  ١٤٠٥بيروت ، لبنان ن 

  رســــائل الصــــابىء والشــــريف الرضــــي ، تحقيــــق الــــدكتور محمــــد يوســــف نجــــم ، مطبعــــة حكومــــة الكويــــت ، دائــــرة
 .١٩٦١مطبوعات والنشر ، الكويت ، ال



 ٣

 ،دت(د عزت نصر اهللا،المكتبة الثقافية،بيروت،تاذ مجما وشرحها األسـحققهـري،أبو العالء المعرسالة الغفران.( 

 تحقيـق حامـد الخفـاف ، مجلـة أبو القاسم جار اهللا محمود بـن عمـر الزمخشـري ، ي إعجاز سورة الكوثر ، رسالة ف
 .هـ  ١٤٠٨، ١٣، العدد تراثنا

 هـ ١٤٥٦، ،السنة األولى  ٥، العدد الرضي والمرتضى كوكبان ، الشيخ جعفر سبحاني ، مجلة تراثنا. 

  ، ١٩٧٢الرواية واالستشهاد باللغة ، الدكتور محمد عيد ، عالم الكتب ، القاهرة . 

 ير القـــــرآن العظـــــيم والســـــبع المثـــــاني،محمود اآللوســـــي أبـــــو الفضـــــل،دار إحيـــــاء التـــــراث روح المعـــــاني فـــــي تفســـــ
 )ت. د ( ، بيروت العربي،

 سـالمية بهاني ، الـدار اإلـموسـوي الخوانسـاري األصـروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، محمد باقر ال
 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١،  ١، ط 

 جامعـة  لة آداب الرافدين ، كليـة اآلداب ،ـالرؤية النقدية عند الشريف المرتضى ، الدكتور ميسر حميد سعيد ، مج
 .١٩٩٤،  ٢٦الموصل ، العدد 

 ١٩٩٩،  ١٧لة نزوى ، العدد ي ، مجالشعرية ، طراد الكبيس تالرؤية النقدية في االختيارا. 

 اء وحيــاض الفضــالء ، الميــرزا عبــد اهللا أفنــدي األصــبهاني ، تحقيــق أحمــد الحســيني ، اهتمــام محمــود ـريــاض العلمــ
 .هـ  ١٤٠٣المرعشي ، منشورات آية اهللا العظمى المرعشي النجفي ، قم ، إيران ، 

 ائـــرة حقيقـــة المعجـــزة القرآنيـــة وتأهيـــل اإلعجـــاز از القرآنـــي ، قـــراءة نقديـــة فـــي المـــوروث الـــديني غـــي دـســـر اإلعجـــ
 )ت . د ( ، الوجداني ، أحمد القبانجي ، دار الفكر الجديد ، العراق ، النجف األشرف 

 ة ، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي ، صــححه وعلــق عليــه عبــد المتعــال ـســر الفصاحــ
 .م١٩٥٣ -هـ  ١٣٧٢ده ، مصر ، الالصعيدي ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأو 

  ــة ــة ، ط  –الســرقات األدبي ــدكتور بــدوي طبان ــة وتقليــدها ، ال ، دار الثقافــة ،  ٣دراســة فــي ابتكــار األعمــال األدبي
 .م١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤روت ، لبنان ، بي

  الــدكتور  ةجعــدراســة العالقــة بــين الناقــد والمجتمــع ، الــدكتور داود ســلوم ، مرا –سوســيولجيا النقــد العربــي القــديم
 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، القاهرة ، ، مؤسسة المختار ١محمود أحمد ربيع ، ط 

  سير أعالم النـبالء ، أبـو عبـد اهللا شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق
 ) .د ت ( ، ؤوط ،  مؤسسة الرسالة اعليه شعيب األرن

 هـ  ١٤٠٦، السنة األولى ،  ٥العلوم ، مجلة تراثنا ، العدد  الشاعر الطموح ، الدكتور محمد بحر. 

  المرتضــى  أبــو القاســم عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسوي ، حققــه وعلــق عليــه الشــافي فــي اإلمامــة ، الشــريف
، مؤسسـة الصـادق ، طهـران ، إيـران  ٢السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، راجعه السيد فاضل الميالنـي ، ط 

 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ ،

  سـيرة ، بيـروت ، ، دار الم ٢شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلـي ، ط
 .م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩

 وان الحماسة ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، نشره أحمـد أمـين ، وعبـد السـالم محمـد ـشرح دي
 .م١٩٥١ -هـ  ١٣٧١ترجمة والنشر ، لالتأليف وا لجنة ،١هارون ، ط 



 ٤

  شرح ديوان صريع الغواني ، رواه وشـرحه أبـو العبـاس وليـد بـن عيسـى الطبيخـي األندلسـي ، تحقيـق الـدكتور سـامي
 .م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦دار المعارف ، الدهان ، 

  لبنـان روت ، دار األنـدلس ، بيـ ٢شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ، ط ،
 .١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣،  ٢، ط 

  مطبعـة دين المنجـدتصـدير صـالح الـقيـق وتقـديم الـدكتور إحسـان عبـاس ،تحح ديوان لبيد بن ربيعـة العـامري ،شر ،
 .١٩٦٢رشاد واألنباء ، الكويت ، حكومة الكويت ، وزارة اإل

 ــ طي ، رحمن بــن أبــي بكــر الســيو شــرح عقــود الجمــان فــي علــم المعــاني والبيــان ، أبــو الفضــل جــالل الــدين عبــد ال
 .م١٩٣٩ -هـ  ١٣٥٨القاهرة ، 

 ، تقـديم وإشـراف  الشريف المرتضى  أبو القاسم عــلي بـن الحسـين بـن موسـى المــوسوي شرح القصيدة المذهبة ،
 .م٢٠٠٤ -هـ   ١٤٢٥قم ، إيران ، ، مطبعة الكوثر ، مجمع الذخائر اإلسالمية ،  ١أحمد الحسيني ، ط

 ت .  ٠، بع ، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد الزوزني ، دار العلم ، بيروت شرح المعلقات الس (. 

  دار المعـــارف النعمانيـــة ،  ١د فـــي علـــم الكـــالم ، مســـعود بـــن عمـــر بـــن عبـــد اهللا التفتـــازاني ، ط ـشـــرح المقاصـــ ،
 .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ باكستان ،

 ١٣٧٨،دار إحياء الكتب العربيـة ، ١اهيم ،ط محمد أبو الفضل إبر  تحقيقنهج البالغة ، ابن أبي الحديد ، شرح 
 .م١٩٥٩ -هـ

  ١٩٠٧ -هـ  ١٣٢٥السعادة ، مصر ، ، مطبعة  ١شرح المواقف ، الشريف علي بن محمد الجرجاني،   ط. 

 بـد اهللا بـن محمـد بـن شروح سقط الزند ، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بـن الحسـن التبريـزي ، و أبـو محمـد ع
، و أبــو الفضــل قاســم حســين بــن محمــد الخــوارزمي ، تحقيــق مصــطفى الســقا ، وعبــد الــرحيم وسي الســيد البطليـــ

، الـــدار القوميـــة م اإلبيـــاري ، وحامـــد عبـــد المجيـــد ،إشـــراف طـــه حســـينمحمـــود ، وعبـــد الســـالم هـــارون ، وإبـــراهي
 .م١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣نشر ، القاهرة ، للطباعة وال

 ١٩٨٥ية ، آفاق عربية ، بغداد ، الشريف الرضي ، دراسات في ذكراه األلف. 

  ، م١٩٥٩دار صادر ، بيروت ، و الشريف الرضي ، الدكتور إحسان عباس ، دار بيروت . 

 ـــأليفالشـــريف الرضـــي ، محمـــد رضـــا آل كاشـــف الغطـــاء ، مطبعـــة المعـــا ، النجـــف رف ، بغـــداد ، دار النشـــر والت
 .م ١٩٤١ -هـ  ١٣٦٠األشرف ، 

 دار الشؤون الثقافيـة العامـة  ١، ط  ٣٢٤ح ، الموسوعة الصغيرة ـخر الدين فليالشريف الرضي بالغياً ، مناهل ف ،
 .١٩٩٠، وزارة الثقافة واإلعالم ، ، آفاق عربية 

  الشــريف الرضــي بــودلير العــرب واضــع أســس الرمزيــة العالميــة فــي الشــعر العربــي ، الــدكتور لــويس محفــوظ ، مطبعــة
 .١٩٤٤ني ، منشورات مكتبة بيروت ، الريحا

 هـ  ١٤٢٢جامعة الكوفة ، لشريف الرضي لغوياً ونحوياً ، كاظم محمود الجادر ، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب ، ا
 .م٢٠٠١ -

  مطبعـة شمشـاد  ١الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسـوي ، الـدكتور محمـد هـادي األمينـي ، ط ،
 .ش  ١٣٦٦هـ  ١٤٠٨إيران ،  –، مؤسسة نهج البالغة ، طهران 



 ٥

 ابئ صداقة خلدها التاريخ ، الدكتور قيس مغشـغش السـعدي ، مجلـة ميزوبوتاميـا ـالشريف الرضي وأبو إسحاق الص
 .عراقي ٤٣٧٥ –م  ٢٠٠٦،  ٧، العدد 

 جامعـة التونسـية ، العـدد لة حوليات الـة ، الحبيب الشاوليش ، مجـالشريف الرضي والشريف المرتضى نقيبا الطالبي
١٩٧٧،  ٥. 

 جامعـــة األنبـــار ، ناقـــداً ، عبـــد الناصرهاشـــم محمـــد الهيتـــي ، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة التربيـــة ،  رتضـــىالشـــريف الم
 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢

 ١٩٨٩لية اآلداب ، جامعة بغداد ، الشعراء العباسيون نقاداً ، منعم سلمان الموسوي ، أطروحة دكتوراه ، ك. 

 ،م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١،بيروت ، لبنان ، ١سالمية  طمركز الغدير للدراسات اإلإعداد وتحقيق شعراء الغدير. 

  ١٩٩٩المشرق ، بيروت ، لبنان ،  ، دار ٥شعراء النصرانية ، لويس شيخو ، ط. 

  ًدار الشــؤون  ١دراســات فــي األدب اإلســالمي واألمــوي ، الــدكتور عبــد الجبــار المطلبــي ، ط  –الشــعراء نقــادا ،
 .١٩٨٦ة واإلعالم ، بغداد ، الثقافالثقافية العامة ، آفاق عربية ، وزارة 

  ، د ت  (الشعراء وإنشاد الشعر ، علي النجدي ، دار المعارف ، القاهرة. ( 

  ، مطبعــة  ١هنــد حســين طــه ، ط الــدكتورة الشــعراء ونقــد الشــعر منــذ الجاهليــة حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري ،
 .١٩٨٦الجامعة ، بغداد ، 

 دار الكتب العلميـة  ١لشنتمري ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، طشعر زهير بن أبي سلمى ، صنعة األعلم ا ،
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، بيروت ، لبنان ، 

 ٢٠٠٠، ،دار الينابيع ، دمشق ١لدكتور عبد اللطيف عمران ،طشعر الشريف الرضي ومنطلقاته الفكرية ، ا . 

 ١٣٩١داد على نشـره ، ، ساعدت جامعة بغ شعر عبدة بن الطبيب ، تحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، دار التربية 
 .م١٩٧١ -هـ 

 ، د (شــعر عمــرو بــن أحمــر البــاهلي،جمع وتحقيق،الــدكتور حســين عطوان،مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة ، دمشــق
 .) ت

 ١٩٦١، مكتبة منيمنه ، بيروت ،  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، اليزابث درو ، ترجمة محمد إبراهيم الشوش. 

 والشعر المصنوع بين نقادنا القدماء ونظرية التناص ، الدكتور نجم عبـد علـي رئـيس ، مجلـة العلـوم  الشعر المطبوع
 .٢٠٠٥،  ٤٠اعية ، بغداد ، العدد االجتماعية ، الجمعية العراقية للعلوم االجتم

  م١٩٦٤ -هـ  ١٣٤٨بيروت ،  -دمشق  ،، منشورات المكتب اإلسالمي  ١شعر النابغة الجعدي ، ط. 

 ١٩٦٧، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، يب بن رباح ، جمع وتقديم الدكتور داود سلوم شعر نص. 

  لثقافـة ، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، وزارة ا ٣٠٥الشعر والتوصيل ، الدكتور حـاتم الصـكر ، الموسـوعة الصـغيرة
 .١٩٨٨واإلعالم ، بغداد ، 

 ـر ، دار لــدينوري ، تحقيــق وشــرح أحمــد محمــد شاكــالشــعر والشــعراء ، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة ا
 .١٩٦٦المعارف ، مصر ، 

  ـدار البيضاء ، ، دار توبقال ، ال ١الشعرية ، تزفطان طودوروف ، ترجمة شكرى المبخوت ، ورجاء بن سالمة ، ط
 .١٩٨٧المغرب ، 

  ، ١٩٨٥، دار اآلداب ، بيروت ،  ١دونيس ، ط أالشعرية العربية. 



 ٦

 المركــز ١لعربــي القــديم ، حســن البنــا عزيــز ،ط مفهــوم الــوعي الكتــابي ومالمحــه فــي الشــعر ا –ة الشــعرية والثقافــ ،
 .٢٠٠٣المغرب ،  ، الدار البيضاء  -لبنان  ،الثقافي العربي ، بيروت 

  ، ١٤٠٩الشفا بتعريف حقوق المصـطفى ، القاضـي أبـو الفضـل عيـاض  اليحصـبي ، دار الفكـر ، بيـروت ، لبنـان 
 .م١٩٨٨ -هـ 

  ، الشـريف المرتضـى  أبـو القاسـم عــلي بـن الحسـين بـن موسـى المــوسوي ، إشـراف الشهاب في الشيب والشباب
 . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، مجمع الذخائر اإلسالمية ، قم ، إيران ،  ١أحمد الحسيني ، ط 

 يـادة عبـده ، بي عن حيثية المتنبي ، يوسف البـديعي ، تحقيـق مصـطفى السـقا ، ومحمـد شـتا ، وعبـده ز ـالصبح المن
 .١٩٦٣ – ١٩٦٣، القاهرة ، مصر ،  دار المعارف 

  ، الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي ، الدكتور محمد حسين األعرجـي ، المركـز العربـي للثقافـة والعلـوم
 ) .د ت ( بيروت ، لبنان ، 

 ـطا حسـن ،كتـاب رقمــيين لهـا ، الـدكتور سـامي عـلين بهـا وردود المعارضــة داللتهـا لـدى القائــالصرف  ، com . 
www. Elmaktba . 

 ١٩٨٤، السنة التاسعة عشرة ،  ٨د الصورة الشعرية ، الدكتور مجيد عبد الحميد ناجي ، مجلة األقالم ، العد. 

  المركـز الثقـافي العربـي ، ٣الصورة الفنية في التراث النقـدي والبالغـي عنـد العـرب ، الـدكتور جـابر عصـفور ، ط ، 
 .م١٩٩٢الدار البيضاء ، بيروت ، 

 ورات اتحــاد الكتــاب والحــس ، الــدكتور وحيــد صــبحي كبابــة ، متشــ نيــة فــي شــعر الطــائيين بــين االنفعــالالصــورة الف
 .١٩٩٩العرب ، 

  لثقافة واإلعالم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة ا ١الصورة الفنية معياراُ نقدياُ ، الدكتور عبد اإلله الصائغ ، ط
 .١٩٨٧اد ، ، بغد

  دار الشـؤون الثقافيـة  ١تفسير بنيوي ، الـدكتور سـمير علـي سـمير الـدليمي ، ط  –الصورة في التشكيل الشعري ،
 .١٩٩١م ، بغداد ، العامة ، وزارة الثقافة واإلعال

  ين ، دار العلـم للماليـ ٢دراسة نقدية في شعر علي محمود طه ، نازك المالئكـة ، ط  –الصومعة والشرفة الحمراء
 .م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩روت ، لبنان ، ، بي

 م١٩٨٠، دار األندلس ،  ١د ، ط ر الشعر ، ابن عصفور اإلشبيلي ، تحقيق السيد إبراهيم محمئضرا. 

 د ت (،دار المعارف، القـاهرة،٤طبقات الشعراء،أبو العباس عبد اهللا بن المعتز،تحقيق عبد الستار أحمد فراج،ط (
. 

 بن سالم الجمحي ، قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شـاكر ، مطبعـة المـدني  طبقات فحول الشعراء ، محمد، 
 .)د ت ( جدة ،  –دار المدني  -القاهرة ، مصر 

  ، تحقيـق لجنـة مـن العلمـاء ، دار ، أبو الفضـل جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطيطبقات المفسرين
 ) .ت  د( الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 قاســـم علـــي بـــن موســـى بـــن طـــاووس الحلي،مطبعـــة الخيـــام،قم، رضـــي الـــدين أبـــو الرائـــف فـــي معرفـــة الطوائف،الط
 .هـ ١٣٩٩



 ٧

 علــي بــن إبــراهيم العلــوي اليمنــي، يحيــى بــن حمــزة بــن ر البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز ، ،الطــراز المتضــمن ألســرا
 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، لبنان ن  يروت، دار الكتب العلمية ، ب ١حقيق محمد عبد السالم شاهين ، ط ت

 بـن عيسـى بـا طـاهر،مجلس النشـر العلمـي، . داألهـداف والخصـائص األسـلوبية، -طرق العرض فـي القـرآن الكـريم
 .م٢٠٠٢ – ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٣ -١٤٢٢،الحولية الثاني والعشرون، الكويت، ١٧٨جامعة الكويت،الرسالة

  ، لحســين بــن موســى المـــوسوي ، تحقيــق الــدكتور محمــود الشــريف المرتضــى  أبــو القاســم عـــلي بــن اطيــف الخيــال
 ) .د ت ( التربية ، بغداد ،  حسن أبو تاجي ، مطبعة الديواني ، دار

  ، تحقيــق حســن كامـــل  الشــريف المرتضــى  أبــو القاســم عـــلي بـــن الحســين بــن موســى المـــوسويطيــف الخيــال ،
لعربيـة عربيـة ، وزارة الثقافـة واإلرشـاد ، الجمهوريـة ا، دار إحياء الكتـب ل١الصيرفي ، مراجعة إبراهيم اإلبياري ، ط 

 .م١٩٦٢ه  ١٣٨١المتحدة ، 

 م ١٩٤٠هـ  ١٣٥٩، مطبعة عبد الرحمن ،   ٢رك ، ط عبقرية الشريف الرضي ، الدكتور زكي مبا. 

 بغـداد ، عـاني مطبعـة الالبالغـة ، الـدكتور أحمـد الربيعـي،  ي شـرح نهـجلنَِّضيد بمصادر ابن أبي الحديـد فـالُعَذيق ا ،
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧

 ١وبي ، ط ـن األيــيف اليـازجي ، تقـديم الـدكتور ياسيــشرح الشيخ ناصـالطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، العرف 
 .١٩٩٥الهالل ، بيروت ، لبنان ،  ، دار ومكتبة

  ١٩٤٧، مطبعة العاني ، بغداد ،  ٢عصر القرآن ، محمد مهدي البصير ، ط. 

  عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي ، شرحه وضبطه ورتب فهارسـه ، إبـراهيم األبيـاري ، العقد الفريد ، أبو
 .  )د ت ( ، عربي ، بيروت ، لبنانقدم له الدكتور عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب ال

 ة أبـي بكـر بـن العربـي العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية ، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجيوني ، رواي
عــن الغزالــي عــن المؤلــف ، تحقيــق محمــد زاهــد الكــوثري ، دار التوفيــق النموذجيــة ، المكتــب األزهريــة للتــراث ، 

 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢

  العلـــم والشـــعر ، رتشـــاردز ، ترجمـــة الـــدكتور مصـــطفى بـــدوي ، راجعـــه الـــدكتور ســـهير القلمـــاوي ، مكتبـــة األنجلـــو
 .)  د ت( المصرية ، القاهرة ، 

  هـ  ١٤١٧، مطبعة مؤسسة الهادي ، مجمع الفكر اإلسالمي ، قم ،  ٣علوم القرآن ، محمد باقر الحكيم ، ط. 

 ،هـ ١٤١٨، ،مطبعة ستاره،قم، إيران١ن الشاكري،راجعه فرات األسدي،طحسيعلي في الكتاب والسنة واألدب. 

 د بـن علـي الحسـيني  ، عنـى بتصـحيحه عمدة الطالـب فـي أنسـاب آل ابـي طالـب ، ابـن عنبـة ، جمـال الـدين أحمـ
 .م١٩٦١ -هـ  ١٣٨٠رية ، النجف ، ، المطبعة الحيد ٢محمد حسن آل الطالقاني ، ط 

  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، حققه وفصـله وعلـق علـى حواشـيه
 .م١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٣صر ، سعادة ، م، مطبعة ال ٣محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 

  المنظمـة  ١عنف اللغة ، جان جاك لوسركل ، ترجمة وتقديم الـدكتور محمـد بـدوي ، مراجعـة سـعد مصـلوح ، ط ،
 . ٢٠٠٥الجزائر ،  –بيروت ، لبنان ، المعهد العالي العربي للترجمة  –العربية للترجمة 

 الـدكتور طـه الحـاجري ، والـدكتور محمـد زغلـول  عيار الشعر ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق وتعليق
 . ١٩٥٦سالم ، شركة فن الطباعة ، مصر ، 



 ٨

 ، صــححه وقــدم لــه الشــيخ الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ،  عيــون أخبــار الرضــا
 -هــــــ  ١٤٠٤سســـــة األعلمـــــي للمطبوعات،بيروت،لبنـــــان ، ،مؤ  ١وعلـــــق عليـــــه ، الشـــــيخ حســـــن األعلمـــــي ، ط 

 .م١٩٨٤

 دار الكتـاب العربـي ،  ٤، الشـيخ عبـد الحسـين أحمـد األمينـي النجفـي ، ط  واألدب الغدير في الكتـاب والسـنة ،
 .م١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧بيروت ، لبنان ، 

 إليـوت ، ترجمـة وتقـديم الـدكتور يوسـف نـور عـوض ، مراجعـة الـدكتور جعفـر . س. فائدة الشـعر وفائـدة النقـد ، ت
 .م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢روت ، لبنان ، ر القلم ، بي، دا ١هادي حسن ، ط 

  ، وضــع حواشــيه إبــراهيم شــمس  أبــو القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر الزمخشــري الفــائق فــي غريــب الحــديث ،
 .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ١ن ، ط الدي

  علــى  شــرفمحســن آل الشــيح صــاحب الجــواهر، ألشــيخ اعلــى شــواهد األمــالي للســيد المرتضى،الفرائــد الغــوالي
 -هـــــ ١٣٨٦،مطبعــــة اآلداب،النجــــف ، ١نشــــره وتصــــحيحه والتعليــــق عليــــه علــــي محمــــد حســــن الجــــواهري، ط

 .م١٩٦٦

  مؤسسـة  ١الفروق اللغوية ، أبو هـالل العسـكري ، تنظـيم الشـيخ بيـت اهللا بيـات ومؤسسـة النشـر اإلسـالمي ، ط ،
 .هـ ١٤١٢لمدرسين ، قم ، النشر اإلسالمي التابعة لجماعة ا

 ،هـــــ١٣٤٤،المطبعــــة العربية،مصــــر،١و العبــــاس عبــــد اهللا بــــن المعتــــز طأبفصــــول التماثيــــل فــــي تباشــــير الســــرور- 
 .م١٩٢٥

  رية ، بغـداد ، ، دار المثنـى للطباعـة ، المكتبـة العصـ ١فصول في اللغة والنقـد ، الـدكتور نعمـة رحـيم العـزاوي ، ط
 .م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 أبـو القاسـم عــلي بـن الحسـين بـن موسـى المــوسوي  ، تحقيـق السـيد نـور ،  ف المرتضـىارة ، الشـريالفصول المخت
، دار  ٢دي ، ط ـالــدين جعفريــان األصــبهاني ، والشــيخ يعقــوب الجعفــري ، األصــبهاني ، والشــيخ محســن األحمــ

 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤روت ، لبنان ، المفيد ، بي

 ١٩٩٠طبعة دار الحكمة ، الموصل ، فقه اللغة ، الدكتور حاتم الضامن ، م . 

 م١٩٨٨موصل ، فن االلتفات في البالغة العربية ، فتحي قاسم سلمان،رسالة ماجستير،كلية اآلداب ، جامعة ال. 

 ١٩٨٤، ٩البالغيين ، د جليل رشيد فالح ،مجلة آداب المستنصرية، العدد  فن االلتفات في مباحث. 

 ١٩٥٩بيروت ، بيروت ،  باس ، دارفن الشعر ، الدكتور إحسان ع. 

  ١٩٨١، دار الطليعة ، بيروت ،  ١فن الشعر ، هيغل ، ترجمة جورج طرابيشي ، ط. 

  ، ١٩٦٩، دار المعارف ، مصر ،  ٧ط الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، الدكتور شوقي ضيف. 

 د ت ( ، دار المعارف ، مصر ،  ٥، ط  الفن ومذاهبه في النثر العربي ، الدكتور شوقي ضيف. ( 

  ، د ت ( الفهرست ، ابن النديم ، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق الوراق ، تحقيق رضا تجدد. ( 

 ٢صححه وعلق عليه السيد محمد صادق آل بحر العلـوم ، ط أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ،، الفهرست 
 .م١٩٦٠هـ  ٢٣٨٠ف ، ، المطبعة الحيدرية ، النج

 الـــدين محـــدث األرمـــوني ، مطبعـــة مهـــرتحقيـــق ســـيد جـــالل علـــي بـــن بابويـــه القمي، تجـــب الـــدينالفهرســـت ، من ،
 .ش  ١٣٦٦منشورات مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي النجفي ، قم ، 



 ٩

  فــي أصــول الخطــاب النقــدي الجديــد ، تزفتــان تــودوروف ، روالن بــارت ، امبرتــو اكســو ، مــارك انجينــوا ، ترجمــة
 .١٩٨٧وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد،  ر الشؤون الثقافية العامة ،، دا ١وتقديم أحمد المديني ، ط 

  ١٩٤٩مطبعة النجاح ، بغداد ،  ، ١في األدب العباسي ، محمد مهدي البصير ، ط. 

  ١٩٨٠سة نوفل ، بيروت ، لبنان ، ، مؤس ١في األدب الفلسفي ، محمد شفيق شّيا ، ط. 

 ١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامة،آفاق عربية، بغداد، ٣ديب  ط ي البنية اإليقاعية للشعر العربي،كمال أبوف. 

  ١٩٩٧، تونس ،  ١فيق الزيدي ، ط في علوم النقد األدبي ، تو. 

  ١٩٩٠للماليين ، بيروت ، لبنان ، ، دار العلم  ١في النقد األدبي ، ميشال عاصي ، ط. 

 دار  ٢١٨يـق عزيـز عبـد اهللا ، الموسـوعة الصـغيرة في نقد النثر وأساليبه ، الدكتور عصام الخطيـب ، الـدكتور توف ،
 .١٩٨٦لثقافة واإلعالم ، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة ، وزارة ا

 ١يس ، الدكتـور عبد المجـيد زراقـط ، ط مرحلة التأس –ي مفهوم الشعر ونقده في النقد األدبي العربي القديم ـف  ،
 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩بيروت ، لبنان ، دار الحق ، 

  ، د ت ( القرآن والدراسات األدبية ، نور الدين عنتر ، منشورات جامعة حلب. ( 

 دكتور محمـد طـه القرآن والعقيدة ، أو آيات العقائد ، السيد مسلم الحلي ، تحقيق فارس حسون كـريم ، تقـديم الـ
   .هـ ١٤٠٣السالمي ، 

  ١٩٨٧،الكويت،١١٩ر مكاوي،عالم المعرفة عصور،الدكتور عبد الغفاالشعر والتصوير عبر ال –قصيدة وصورة. 

  مطــابع المكتــب المصـــري  ١قضــايا الحداثــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني ، الـــدكتور محمــد عبــد المطلــب ، ط ،
 .١٩٩٥نشر ، لونجمان ، القاهرة ، الحديث ، الشركة المصرية العالمية لل

 الــدار البيضــاء ،  ، دار توبقــال ، ١نــون ، ط قضــايا الشــعرية ، رومــان ياكبســون ، ترجمــة محمــد الــولي ، ومبــارك ح
 .١٩٨٨المغرب ، 

 ١٩٨٦رؤية عربية وقفة خليجية،الدكتور ماهر حسن فهمي،دار الثقافة،قطر الدوحة، -ا في األدب والنقد قضاي. 

 ربد دار األمل ، إ، ١مر موسى ، ومعاذ السرطاوي ،طقضايا النقد القديم ، محمد صايل حمدان ، وعبد المعطي ن
 .م١٩٩٠ -هـ  ١٤٠٤ألردن ، ، ا

  ١٩٨٥روت، بي،عالم الكتب،١وأثرها في تدوين البالغة العربية،عبد العزيز عبد المعطي عرفة، طقضية اإلعجاز. 

  دار الشــؤون  ٢قواعــد النقــد األدبــي ، الســل آبــر كرمبــي ، نقلــه إلــى العربيــة الــدكتور محمــد عــوض محمــد ، ط ،
 .١٩٨٦د ، مة ، آفاق عربية ، بغداالثقافية العا

  ، روت ، دار بيـو الكامل في التاريخ ، ابن األثير، عز الـدين أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم الشـيباني ، دار صـادر
 .م١٩٦٥ -هـ  ٢٣٨٥بيروت ، 

 دار ١ور عبـد الحميـد هنـداوي ،ط الكامل في اللغة واألدب ، أبو العباس محمـد بـن يزيـد المبـرد ، تحقيـق الـدكت ،
 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٤يروت ، لبنان ، شورات محمد علي بيضون ، بالكتب العلمية ، من

 ، اشـرف علـى ضـبط غوامضـه األسـتاذ محمـد و ، صـدره بمقدمـة  أبو عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ كتاب البخالء
 .١٩٩١الثقافية العامة ، بغداد ، علي الزغبي ، دار الشؤون 

 ن إسـماعيل الثعـالبي النيسـابوري ، تحقيـق هـالل نـاجي كتاب التوفيق للتلفيق ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بـ
 .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥علمي العراقي ، ، والدكتور زهير زاهد ، طبع ونشر المجمع ال



 ٠

  ، كتاب جمهرة األمثال ، أبو هالل الحسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل العسـكري ، تحقيـق الـدكتور أحمـد عبـد السـالم
 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨روت ، لبنان ، العلمية ، بي ومحمد سعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب

 طبعة ـ، مــ ٢أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ، تحقيــق وشــرح عبــد الســالم محمــد هــارون ، ط  ، كتــاب ســيبويه
 .م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣، الرياض ، دار الرفاعي  -القاهرة  ،المدني ، مكتبة الخانجي 

  الحســن بــن عبــد اهللا بــن ســهل العســكري ، تحقيــق علــي محمــد الكتابــة والشــعر ، أبــو هــالل  –كتــاب الصــناعتين
 .١٩٧١طبعة عيسى البابي الحلبي ، البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، م

  كتاب العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور إبـراهيم
 .هـ ١٤١٠ - ١٤٠٩سة دار الهجرة ، إيران ، ؤس، مطبعة الصدر ، م ٢السامرائي ، ط 

  المطبعـة األدبيـة  ١كتاب الفصل في الملل واألهواء والنحل ، أبو محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم الظـاهري ، ط ،
 .هـ  ١٣٢٠، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، لبنان ، 

 فائز حسن ، دار الكتب الثقافيـة ،  كتاب اللمع في العربية ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي ، تحقيق
 .  ١٩٧٢الكويت ، 

 ١٩٩١وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ، ، دار الشؤون الثقافية العامة ، كتاب المنزالت ، طراد الكبيسي . 

  ، الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل ، أبــو القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، ط األخيــرة
 .م١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٥حلبي وأوالده ، ة ومطبعة مصطفى البابي الشركة ومكتب

  الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ، سبط ابن العجمي ، برهان الدين الحلبي ، حققه وعلق عليه صـبحي
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧نهضة العربية ، ، عالم الكتب ، مكتبة ال ١السامرائي ، ط 

 مطبعــة بهمــن ، مكتبــة آيــة اهللا  ٢ن النيســابوري الكنتــوري ، ط الحجــب واألســتار ، الســيد إعجــاز حســي كشــف ،
 .١٤٠٩ظمى المرعشي النجفي ، قم ، الع

  الكشف عن مساوىء شـعر المتنبـي ، الصـاحب أبـو القاسـم إسـماعيل بـن عبـاد ، تحقيـق الشـيخ محمـد حسـن آل
 .م١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥نهضة ، بغداد ، ، مطبعة المعارف ، مكتبة ال ١، ط  ٣ياسين ، نفائس المخطوطات 

  الحلــي ،جمــال الــدين الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهــر  كشــف المــراد فــي شــرح تجريــد االعتقــاد ، العالمــة
، مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين ، قــم ، ٧،ط ، تحقيــق األســتاذ حســن زادة اآلملــي الحلــي
 .هـ  ١٤١٧

  م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠روت ، لبنان ، ؤسسة األعلمي ، بي، م ٦الكشكول ، بهاء الدين محمد العاملي ، ط. 

 ،ه ضــبطه وفســر غريبــعلــي المتقــي بــن حســام الــدين الهندي،عالء الــدين كنــز العمــال فــي الســنن،األقوال واألفعــال
 -هـــــ ١٤٠٩فهارســــه ومفاتحــــه الشــــيخ صــــفوة السقا،مؤسســــة الرســــالة، صــــححه ووضــــع الشــــيخ بكــــري حياني،

 .م١٩٨٩

 لقـاهرة منقذ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، المطبعة الرحمانية ، مكتبـة لـويس سـركيس ، ا لباب اآلداب ، أسامة بن
 .م١٩٣٥ -هـ  ١٣٥٤، مصر ، 

  مركـز النمـاء  -دمشـق ، ، دار الوسـيم للخـدمات الطباعيـة  ١لذة النص ، روالن بارت ، ترجمـة منـذر عياشـي ، ط
  .١٩٩٢الحضاري ، حلب ، سوريا ، 



 ١

 مـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور اإلفريقـــي ، أدب الحـــوزة ، قـــم ، إيـــران ، لســـان العـــرب ، أبـــو الفضـــل ج
 .ش  ١٣٦٣هـ  - ١٤٠٥

 بيـروت ،  ، مؤسسـة األعلمـي، ٢ط مد بن علي بن حجر العسقالني ،لسان الميزان ، شهاب الدين أبي الفضل أح
  . ١٩٧١ -هـ  ١٣٩٠لبنان ، 

 رين والحرب العالمية الثانية ، الـدكتور عـدنان حسـين العـوادي لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العش
 .م١٤٠٥ -هـ  ١٩٨٥،  ، بغداد ٣٧٥، دار الحرية للطباعة ، وزارة الثقافة واإلعالم ، سلسلة دراسات 

 ١٩٩٥، الكويت ،  ١٩٣لم المعرفة اللغة والتفسير والتواصل ، الدكتور مصطفى ناصف ، عا. 

 الســـنة السادســـة عشـــرة ، ٩جلـــة األقالم،العـــدد مالبالغيين،عبـــد الكـــريم مجاهد،ظ والمعنـــى عنـــد النقـــاد و اللفـــ ،
١٩٨١. 

 تحــاد الكتــاب ي عنــد العــرب ، الــدكتور األخضــر جمعــي ، منشــورات اـاللفــظ والمعنــى فــي التفكيــر النقــدي والبالغــ
 .٢٠٠١العرب ، دمشق ، 

 ١العـدد س ، مجلة القادسـية للعلـوم التربويـة ، اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم ، الدكتور نجم عبد علي رئي 
 .م٢٠٠١، المجلد األول ، 

  لثقافيــة العامــة ، ، دار الشــؤون ا ١لمســات بيانيــة فــي نصــوص مــن التنزيــل ، الــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي ، ط
 .١٩٩٨بغداد ، 

 وض ، مطبعـة ـدكتور لـويس عـمبادىء النقد األدبي ، رتشاردز ، ترجمة وتقديم الـدكتور مصـطفى بـدوي ، مراجعـة الـ
 ) .   د ت ( مصر ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، 

  جــدة  ،رسـالة فـي الطريــق إلـى ثقافتنـا ، أبـو فهــر محمـود محمـد شـاكر، مطبعــة المـدني ، دار المـدني  –المتنبـي- 
 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧اهرة ، مصر ،  الق ،مكتبة الخانجي 

  السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن األثير ، أبو الفتح ضـياء الـدين نصـر اهللا بـن محمـد ، تحقيـق محمـد المثل
م  ١٩٩٩ -هــ  ١٤٢٠محيي الدين عبد الحميد ، شركة إسناد شريف األنصاري ، المكتبـة العصـرية ، بيـروت ،  

. 

  سى الموسوي ، تحقيق وشـرح الـدكتور المجازات النبوية ، الشريف الرضي ، أبو الحسن محمد بن الحسين بن مو
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، مؤسسة الحلبي ، القاهرة، طه محمد الزيني ، مطبعة الفجالة الجديدة 

 حمـد أ المجدي في أنساب الطالبين ، نجـم الـدين أبـو الحسـن  علـي بـن محمـد العلـوي العمـري ، تحقيـق الـدكتور
،  ١، تقــديم آيــة اهللا العظمــى المرعشــي النجفــي ، ط المهــدوي الــدامغاني ، إشــراف الــدكتور محمــود المرعشــي 

 .     هـ ١٤٠٩ى المرعشي النجغي العامة ، نشر مكتبة آية اهللا العظمطبعة سيد الشهداء عليه السالم ،م

  مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن ، أبــو علــي الفضــل بــن الحســين الطبرســي ، حققــه وعلــق عليــه لجنــة مــن العلمــاء
، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات ، بيـروت ،  ١ن ، قدم له السيد محسن األمين العـاملي ، طوالمحققين األخصائيي

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان ، 

  أبــو القاســم عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسوي ، تحقيــق ، المرتضــى الشــريف فــي فنــون علــم الكالم،مجموعــة
 -هــــ  ١٣٧٥معـــارف ، بغـــداد ، ال ، مطبعـــة ١، ط   ٥الشـــيخ محمـــد حســـن آل ياســـين ، نفـــائس المخطوطـــات 

 .م١٩٥٥



 ٢

 اني ، تلخيص علي الربـاني ، مؤسسـة اإلمـام الصـادق عليـه السـالم ، ـمحاضرات في اإللهيات ، الشيخ جعفر سبح
 ) .د ت ( قم ، 

 جامعـة  ٢محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ، الدكتورة ابتسام مرهـون الصـفار ، والـدكتور ناصـر حـالوي ، ط ،
 .  ١٩٩٩زارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، و 

  ١٩٩٧، الكويت ،  ٢١٨محاورات مع النثر العربي ، الدكتور مصطفى ناصف ، عالم المعرفة. 

  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، أبو الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي النحـوي ، تحقيـق
حلــيم النجــار ، والــدكتور عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي ، مطــابع التجاريــة ، علــي النجــدي ناصــف ، والــدكتور عبــد ال

 .م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤وقاف ، مصر ، لجنة إحياء التراث ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، وزارة األ

  دار ١المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز ، ابـن عطيـة األندلسـي ، تحقيـق عبـد السـالم عبـد الشـافي ، ط ، 
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣مية ، لبنان ، الكتب العل

  المحصـول فــي علـم أصــول الفقــه ، فخـر الــدين محمــد بـن عمــر بــن الحسـين الــرازي ، دراســة وتحقيـق الــدكتور طــه
 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨سسة الرسالة ، ، مؤ  ٣جابر فياض العلواني ، ط 

 نــوري حمــودي القيســي ، واألســتاذ هــالل  مختصــر أمثــال الشــريف الرضــي ، ابــن الظهيــر األربلــي ، تحقيــق الــدكتور
 .١٩٨٦بغداد ، ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واإلعالم ،  ١ناجي ، ط 

 نهــج البالغــة ودفــع الشــبهات عنــه ، الهــادي كاشــف الغطــاء ، مطبــوع ضــمن كتــاب مســتدرك نهــج البالغــة ،   مــدارك
 .هـ  ١٣٥٤مطبعة الراعي ، النجف األشرف ، 

  القـاهرة  ،مذاهب التفسير اإلسالمي ، إجنتس جولد تسهر ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجـار ، مكتبـة الخـانجي
 .م١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤، بغداد ، مكتبة المثنى  -، مصر 

  المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت ، ، ١ن فـي العربيـة ، شـربل داغـر،طتاريخية للفنـو  قراءة معجمية –مذاهب الحسن
  .١٩٨٨الجميلة ، عمان ، األردن ، البيضاء ، الجمعية الملكية للفنون الدار 

  مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان ، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن أســعد بــن علــي بــن
 .م١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠روت ، لبنان ، ، مؤسسة األعلمي ، بي ٢سليمان اليافعي ، ط 

 ١٩٧٢ة النعمان ، النجف األشرف ، عره ، مطبعمروان بن أبي حفصة وش. 

  أبـــو القاســـم عــــلي بـــن الحســـين بـــن موســـى المــــوسوي ، تحقيـــق مركـــز ، المرتضـــى مســـائل الناصـــريات ،  الشـــريف
ــران ، مطبعــة مؤسســة الهــدى ، رابطــة الثقافــة والعالقــات اإلســالمية ،  راســات العلميــة ، البحــوث والد طهــران ، إي

 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

 تحقيـق األسـتاذ ـلي بـن الحسـين بـن موسـى المــوسوي أبو القاسم ع، ة وجيزة في الغيبة ، الشريف المرتضى مسأل ،
الشيخ محمد حسن آل ياسين ، مطبوع ضمن المجموعة الرابعة من نفـائس المخطوطـات ، دار المعـارف للتـأليف 

 .م١٩٥٥الترجمة والنشر ، بغداد ، و 

 ــدكتور حســين جمعــة  لنقــد لــألدب القــديم والتنــاص ،المســبار فــي النقــد ، دراســة فــي نقــد ا حــاد منشــورات ات، ال
 .٢٠٠٣الكتاب العرب ، دمشق ، 

  هـ ١٤١٢،مطبعة شفق، طهران ، ١مستدركات علم رجال الحديث ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ط. 

 هـ ١٣٥٤، مطبعة الراعي ،النجف األشرف،  ١شف الغطاء ، طمستدرك نهج البالغة ، الهادي كا . 



 ٣

 ،ر بـــن الحســـن بـــن ســـعيد المحقـــق الحلي،تحقيـــق رضـــا عفـنجم الـــدين أبـــو القاســـم جـــالمســـلك فـــي أصـــول الـــدين
 -هــــ١٤٢١، ،إيرانمشــهداإلسالمية، مجمع البحـــوثلطبـــع التابعــة لآلســـتانة الرضــوية،مؤسســة ا،٢االســـتادي، ط 

 .ش١٣٧٣

  محمـد مصـطفى هـدارة ، مطبعـة لجنـة البيـان ر الـدكتو دراسـة تحليليـة مقارنـة ،  –مشكلة السرقات في النقد العربي
 .١٩٥٨، مكتبة األنجلو المصرية ، العربي 

  ١٤٠٥روت ، لبنـان ، ، دار األضـواء ، بيـ ٣مصادر نهج البالغة وأسانيده ، عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، ط 
 .م١٩٨٥ -هـ 

 ــو أحمــد الحســن بــن عبــد اهللا العســكري ، تحقيــق عبــد ال ،  ٢ســالم محمــد هــارون ، ط المصــون فــي األدب ، أب
 .م١٩٨٢لمدني ، القاهرة ، مصر ، مطبعة ا

 ١٩٣٩جنه ، طه حسين ، القاهرة ، مع أبي العالء في س. 

  م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠روق ، بيروت ، ، دار الش ٢مع الشعراء ، زكي نجيب محمود ، ط. 

 عكاشــة،دار المعارف،القــاهرة  ،تحقيق الــدكتور ثــروتأبو محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري،المعــارف
 ).دت(

  ، د ت ( معالم العلماء ، مشير الدين أبو عبد اهللا محمد بن علي ابن شهرآشوب. ( 

 ووضــع فهارســه  حمــد العباســي ، حققــه وعلــق حواشــيهمعاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص، عبــد الــرحيم  بــن أ
 .م١٩٤٧ -هـ  ١٣٦٧سعادة ، مصر ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة ال

  معترك األقران في إعجاز القرآن ، أبو الفضل جالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي ، ضـبطه وصـححه
 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ١وكتب فهارسه أحمد شمس الدين ، ط 

  دار ١وت بـــن عبـــد اهللا الرومـــي الحمـــوي ،ط قأبو عبـــد اهللا يـــاإرشـــاد األريـــب إلـــى معرفـــة األديـــب،معجـــم األدبـــاء ،
 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١وت ، لبنان ، الكتب العلمية ، منشورات محمد على بيضون ، بير 

  ، ١٤٠٣معجــــم المصــــطلحات البالغيــــة ، الــــدكتور احمــــد مطلــــوب ، طبــــع ونشــــر المجمــــع العلمــــي العراقــــي – 
 . م ١٩٨٣

 عبـد السـالم محمـد هـارون ، مكتـب  زكريا ، تحقيق وضبط بن فارس  بن معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد
 .هـ  ١٤٠٤اإلعالم اإلسالمي ، قم ، إيران ، 

  أماله القاضي أبـو الحسـن عبـد الجبـار األسـدآبادي )  ١٦ ج إعجاز القرآن( المغني في أبواب التوحيد والعدل ،
 .) د ت ( ، ، قوم نصه على نسختين خطيتين أمين الخولي 

 ١٤٠٦، السـنة األولـى ،  ٥الرضي والهروي،مجهول،تحقيق أحمد الحسيني ، مجلة تراثنا ، العـدد فاضلة بين مال 
 .هـ 

  ١٩٨٧، الكويت ،  ١١٠مفاهيم نقدية ، رينيه ويلك،ترجمة الدكتور محمد عصفور ، عالم المعرفة . 

 دار الكتـب العلميـة  مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علـي السـكاكي ، تحقيـق نعـيم زرزور ،
 .م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣بيروت ، لبنان ، ، 



 ٤

  المفــردات فــي غريــب القــرآن ، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب األصــفهاني ، تحقيــق وضــبط
 -هـــ  ١٣١٨محمــد ســيد كيالنــي ، ط األخيــرة ، شــركة ومكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده ، مصــر ، 

 .م  ١٩٦١

 مطبعة النجاح ، منشـورات عيـون  ٢األدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع ، توفيق الزيدي ، ط  مفهوم ،
 .١٩٨٧لمقاالت ، الدار البيضاء ، ا

 ١٩٨٢ي للثقافة والعلوم ، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، الدكتور جابر أحمد عصفور، المركز العرب. 

  بيـروت ، ، المركـز الثقـافي العربـي  ٤لوم القـرآن ، الـدكتور نصـر حامـد أبـو زيـد ، ط دراسة في ع –مفهوم النص ،
 .١٩٩٨الدار البيضاء ، 

  ١٩٧٣، مكتبة النهضة المصرية ،  ٤اإلسالم ، الدكتور أحمد الشلبي ، ط  -مقارنة األديان. 

  ر الطليعــة للطباعــة والنشــر ، دا ٢٧٧مقــاالت فــي تــاريخ النقــد العربــي ، الــدكتور داود ســلوم ، سلســلة دراســات– 
 .١٩٨١م ، الجمهورية العراقية ، بيروت  ، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة واإلعال

  مقدمـة جـامع التفاسـير مــع تفسـير الفاتحـة ومطــالع سـورة البقـرة ، أبــو القاسـم الراغـب األصــفهاني ، حققـه وقـدم لــه
       .م ١٩٨٤ار الدعوة ، الكويت ، ، د ١ وعلق على حواشيه الدكتور أحمد حسن فرحات ، ط

 مطبعــة ســلمى الفنيــة الحديثــة ، المؤسســة العربيــة  ٢مقدمــة فــي النقــد األدبــي ، الــدكتور علــي جــواد الطــاهر ، ط ،
 .  ١٩٨٣بغداد ،  –بيروت ، منشورات المكتبة العالمية  –للدراسات والنشر 

  ن الحسـين بـن موسـى المــوسوي ، تحقيـق السـيد محمـد أبو القاسم عـلي بـ ،، الشريف المرتضى المقنع في الغيبة
 .هـ  ١٤١٦ت عيهم السالم إلحياء التراث، قم ، ي، مطبعة ستاره ، مؤسسة  آل الب ١علي الحكيم ، ط 

  أبــو القاســم عـــلي بــن الحســين بــن موســى المـــوسوي ، تحقيــق ، الملخــص فــي أصــول الــدين ،  الشــريف المرتضــى
 .هـ  ١٤٢١كز نشر دانشكاهي ، طهران ، إيران ، ، مر  ١محمد رضا األنصاري ، ط 

  ، الملل والنحل ، أبو الفتح محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أبـي بكـر أحمـد الشهرسـتاني ، تحقيـق محمـد سـيد كيالنـي
 .م١٩٦١لمعرفة ، بيروت ، لبنان ، دار ا

 ، مــن  رح لجنــة ، تصــحيح وشــ مشــير الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن علــي ابــن شهرآشــوب مناقــب آل أبــي طالــب
 .م١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥ة ، ، النجف ، أساتذة النجف األشرف ، المطبعة الحيدري

 دت( قسم األدب،الدكتور مصطفى الشكعة،دار العلم للماليين بيروت، - ناهج التأليف عند العلماء العربم.( 

  ش  ١٣٨٥ -ـ ه ١٤٢٧، دار الحديث ، قم ،  ١المناهج الروائية عند الشريف المرتضى،وسام الخطاوي،ط. 

 دار الكتـب  ٤وم القرآن ، محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني ، تحقيـق أحمـد شـمس الـدين ، ط ـمناهل العرفان في عل ،
 .م ٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٤بيروت ، لبنان ، العلمية ، منشورات محمد علي بيضون ،  

 فيــه وصــحح روايتــه وتــرجم نظــر  أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل الثعــالبي النيســابوري ، ، المنتحــل
 . ) ت . د ( ، مكتبة الثقافة الدينية ، شعراءه وشرح ألفاظه اللغوية أحمد أبو علي 

 ،مـال الـدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي الجوزي،حققـه وقـدم لـه الـدكتور جالمنتظم في تواريخ الملـوك واألمم
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ت ، لبنان ، ات ، بيرو دار الفكر ، إشراف مكتب البحوث والدراسسهيل دكار،



 ٥

 ــ دراســة تحليليــة نقديــة فــي النظريــات الغربيــة الحديثــة ، عبــد الكــريم  –أويل إلــى نظريــات القــراءة ـمــن فلســفات الت
الجزائـــر العاصـــمة، الجزائـــر ،  –خـــتالفمنشـــورات اال -، بيـــروت ، لبنـــان ، الـــدار العربيـــة للعلـــوم  ١شـــرقي ، ط 

 .م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨

 وسراج األدباء ، صنعة أبي الحسن حـازم القرطـاجني ، تقـديم وتحقيـق محمـد الحبيـب بـن الخوجـة ،  منهاج البلغاء
 .١٩٦٦ار الكتب الشرقية ، تونس ، المطبعة الرسمية ، د

 دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ،  ١ج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، الدكتور علي زوين ، ط ـمنه ،
 .١٩٨٦عالم ، بغداد ، ارة الثقافة واإلآفاق عربية ، وز 

 مية ، بيـروت ، الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، تصنيف الحسن بن بشر بن يحيى اآلمدي البصري ، المكتبة العل
 .م١٩٤٤ -هـ  ١٣٦٣

 ، جامعـة  الموازنة منهجاً نقدياً قديماً وحديثاً ، إسماعيل خلباص حمادي ، رسالة ماجسـتير ، كليـة التربيـة ابـن رشـد
 .١٩٨٩بغداد ، 

  مواقــف فــي األدب والنقــد ، الــدكتور عبــد الجبــار المطلبــي ، دار الحريــة للطباعــة،  دار الرشــيد للنشــر ، سلســلة
 . م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١، وزارة الثقافة واالعالم ، بغداد  ٢٣٣دراسات 

  ١٩٧٢األنجلو المصرية ،  ، المطبعة الفنية الحديثة ، مكتبة ٤موسيقى الشعر ، الدكتور إبراهيم أنيس ، ط . 

  ١٩٦٨مشروع دراسة علمية ، الدكتور شكري محمد عياد ، دار المعرفة ، القاهرة ،  –موسيقى الشعر العربي . 

  الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، أبو عبد اهللا محمد بـن عمـران بـن موسـى  بـن موسـى المرزبـاني ، تحقيـق
 .م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ١وتقديم محمد حسين شمس الدين ، ط 

  ، أبو القاسم عـلي بن الحسين بن موسى المـوسوي ، تحقيـق الشريف المرتضى ، الموضح عن جهة إعجاز القرآن
مؤسســــة الطبــــع والنشــــر التابعــــة لآلســــتانة الرضــــوية المقدســــة ، مجمــــع البحــــوث  ١محمــــد رضــــا األنصــــاري ، ط 

 .ش  ١٣٨٢ -هـ  ١٤٢٤مشهد ، اإلسالمية ، 

  ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال ، أبــو عبــد اهللا شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ، تحقيــق علــي
 ) .د ت ( محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 

  د ( العلميـة ، قـم ، الميزان في تفسير القرآن،محمد حسين الطباطبائي ، منشـورات جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة
 ) .ت 

 د ت ( داد ، ـالنبوة واإلعجاز في القرآن والسنة،عالء الدين شمس الدين المدرس الكيالني ، مطبعة منير ، بغ. ( 

  النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة ، جمــال الــدين أبــو المحاســن يوســف بــن تـَْغــري بــردي األتــابكي ، قــدم لــه
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بيروت ، لبنان ، ، دار الكتب العلمية ،  ١ن ، ط وعلق عليه محمد حسين شمس الدي

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢،السنة السابعة عشرة، ٣فاعلة،كاثرين بيلسي،مجلة آفاق عربية،العدد  نحو ممارسة نقدية. 

   نسمة السحر بذكر من تشـيع وشـعر ، الشـريف ضـياء الـدين يوسـف بـن يحيـى الحسـني اليمنـي الصـنعاني ، تحقيـق
 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠روت ، لبنان ، ، دار المؤرخ العربي ، بي ١سالم الجبوري ، ط كامل 

  الحجازيات وقصائد أخر ، جمـع وتحقيـق وشـرح وخـط الـدكتورة عاتكـة الخزرجـي ، دار  –نسيب الشريف الرضي
 .١٩٨٤ – ١٩٧٩الجاهير للصحافة ، بغداد ، 



 ٦

  عـــزام ،منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العرب،دمشـــقالشـــعر العربـــي ، محمـــد  تجليـــات التنـــاص فـــي –الـــنص الغائـــب ،
٢٠٠١ . 

 ٢٠٠٤،  ٣٩٨لموقف األدبي ، العدد مجلة اائب،الدكتور محمد عبد المطلب ،النص المفتوح والنص الغ. 

  المركــز الثقــافي  ٤نصــر حامــد أبــو زيــد ، ط الــدكتور إرادة المعرفــة وإرادة الهيمنــة ،  –الــنص والســلطة والحقيقــة ،
 .٢٠٠٠، الدار البيضاء المغرب ،  لبنان –العربي ، بيروت 

 حاد الكتاب العـرب ، ي  وقضاياها ، الدكتور حسن مصطفى سحلول  ، منشورات اتـنظريات القراءة والتأويل األدب
 .٢٠٠١دمشق ، 

 بيـة ، دار اآلفـاق العر  ١التظرية والتطبيق ، الدكتور سمير سـعد حجـازي ، ط  –ر األدب ـنظريات معاصرة في تفسي
 .٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١اهرة ن ، الق

 ك ، ترجمــة محــي الــدين صــبحي ، مطبعــة خالــد الطرابيشــي ، المجلــس ألدب ، اوســتن واريــن ، ورينيــه ويلــنظريــة ا
 .م١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢م االجتماعية ، األعلى لرعاية الفنون ، واآلداب والعلو 

  يـروت ، دار الطليعـة ، ب،١و ، ط مي ،الـدكتور مصـطفى الجـوز الجاهلية والعصـر اإلسـال –نظرية الشعر عند العرب
 .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠٢لبنان ، 

 ــ ،  دكتورة ألفــت محمــد كمــال عبــد العزيــزنظريــة الشــعر عنــد الفالســفة المســلمين مــن الكنــدي حتــى ابــن رشــد ، ال
 .١٩٨٤ة المصرية العامة للكتاب ، مطابع الهيئ

 ١٩٤٨لعربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، نظرية النقد العربي تطورها إلى عصرنا ، محيي الدين صبحي ، الدار ا . 

  ٢٢٤نظرية النقـد العربـي فـي ثالثـة محـاور متطـورة ، الـدكتور محمـد حسـين علـى الصـغير ،  الموسـوعة الصـغيرة  ،
 . ١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية ، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ، 

  ١٩٧٤لمعارف ، القاهرة ، مصر ، ، دار ا ٣النقد ، الدكتور شوقي ضيف ، ط . 

  ١٩٨٣لنهضة المصرية ، القاهرة ، ، دار الشباب للطباعة ، مكتبة ا ٥النقد األدبي ، أحمد أمين ، ط. 

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، دار الشروق القاهرة ،  ٨أصوله ومناهجه ، سيد قطب ،ط  –النقد األدبي. 

 هــ  ١٤٢٤، ،دار الهادي ، بيـروت ، لبنـان١ط الرسول الغفاري ، ، الدكتور عبد النقد األدبي بين النظرية والتطبيق
 .م٢٠٠٣ -

 ١٩٨٢، دار العودة ، بيروت ،  ١ النقد األدبي الحديث ، الدكتور محمد غنيمي هالل ، ط. 

 جري ، فـاروق ـرن الخـامس الهــإلـى نهايـة القـاطبا وأثره فـي الدراسات النقدية ر البن طبـي عيار الشعـد األدبي فـالنق
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية،الجامعـة المستنصرية ، محمود الحبوبي 

 قد الرجال ، مصطفى بن الحسين الحسيني النفرشي ، تحقيق مؤسسة آل البيت علـيهم السـالم إلحيـاء التـراثـن  ،
 .هـ ١٤١٨، مطبعة ستاره ،  ١ط 

 
 وتعليــق الــدكتور محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ، مطــابع يوســف  ة بــن جعفــر ، تحقيــقـنقــد الشــعر ، أبــو الفــرج قدامــ

 ) .د ت ( بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

  دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية ، وزارة  ١نقد الشعر في المنظور النفسي ، الدكتور ريكان إبراهيم ، ط ،
 .١٩٨٩لثقافة واإلعالم ، بغداد ، ا

 ٢٠٠٠، الكويت ،  ٢٥٥لم المعرفة ، عا فـطفى ناصـية ، الدكتور مصـرية ثانـنظو ـربي نحـد العـالنق. 



 ٧

  النقد المنهجـي عنـد العـرب ، ومـنهج البحـث فـي األدب واللغـة ، الـدكتور محمـد منـدور ، دار نهضـة مصـر للطبـع
 ) .د ت ( الفجالة ،  –والنشر 

 ر ـالد ماهــدت كـاظم موسـى ، مراجعـة الـدكتور خــ، ترجمـة نجـكن ـماكـ. ج . ر األدبـي ، جيـروم ـد النص والتفسيــنق
 .١٩٨٨لثقافة واإلعالم ، بغداد ، ة ، وزارة اـة العامـؤون الثقافيـ، دار الش ١ ـالتكريتي ، ط

 ٢٠٠٤حـاد الكـتاب العـرب ، دمشق ، د تحريشي ، منشورات اتـور محمــجاز ، الدكتـد واإلعـالنق. 

 د اهللا الصـفدي ، علـق عليـه ووضـع حواشـيه ـالح الدين خليل بن أيبك بن عبــن ، صنكت الهميان في نكت العميا
 .م٢٠٠٧  -هـ  ١٤٢٨روت ، لبنان ، ة ، بيـ، دار الكتب العلمي ١طا ، ط ـى عبد القادر عــمصطف

   ، راجعــه وعلــق عليــه الســيد بــن عبــد المقصــود بــن عبــد ،  ي بــن محمــد المــاورديـأبــو الحســن علــالنكــت والعيــون
 .هـ  ١٤١٢، دار الكنب العلمية ، بيروت ،  ١رحيم ، ط ال

 ة ـطابع كوسـتا تومـاس ، المؤسســمد بـن عبـد الوهـاب النـويري ، مــنهاية األرب في فنون األدب ، شهاب الدين محـ
 .)د ت( ،  القاهرة ، يـمثقافة واإلرشاد القو ـر ، وزارة الـاعة والنشـمة والطبـأليف والترجـة للتـالمصري

 يق طـاهر أحمـد الـزاوي ـر اهللا بن محمـد ، تحقــو الفتح ضياء الدين نصـريب الحديث ، ابن األثير ، أبـي غـة فالنهاي
 .ش  ١٣٦٣م ، إيران ، ـيان ، قـ، مؤسسة إسماعيل ٤ود محمد الطناحي ، ط ـ، ومحم

 عبـدة ، دار  ي ، أبو الحسن محمد بن الحسـين بـن موسـى الموسـوي ، شـرح محمـدـنهج البالغة ،  الشريف الرض
 .) د ت ( المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 

  ٣٥شروحه حسب التسلسل الزمنـي ، عبـد العزيـز الطباطبـائي ، مجلـة تراثنـا ، العـدد  –نهج البالغة عبر القرون  ،
 .هـ  ١٤١٤السنة التاسعة ، 

  ة وكالـة المعـارف الحديثـة أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، إسماعيل باشا البغـدادي ، طبـع بعنايـ –هدية العارفين
 .١٩٥٥ث العربي ، بيروت ، لبنان ، في مطبعتها ، دار إحياء الترا

  ، الوافي بالوفيات ، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي ، تحقيق أحمد األرناؤوط ، وتركي مصـطفى
 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠تراث ، بيروت ، طبع ونشر دار إحياء ال

 هـ  ١٤٠٦، السنة األولى ،  ٥لة تراثنا ، العدد وثائق تاريخية ، مج. 

  الوساطة بين المتنبي وخصومه ، علي بن عبد العزيز الجرجاني ، تحقيق وشرح محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ، وعلـي
 ) .د ت ( محمد البجاوي ، دار القلم ، بيروت ، 

 ي بكـر بـن خلكـان ، تحقيـق إحسـان عبـاس ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أب
 .) د ت ( طبع ونشر دار الثقافة ، لبنان ، 

 يسابــوري ، شـرح د بن إسماعيل الثعالبي النـور عبد الملك بن محمــيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، أبو منص
 .م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣بيروت ، لبنان ، ، دار الكتب العلمية ،  ١يد محمد قميحة ، ط وتحقيق الدكتور مف

 



 

Abstract 
 
        The present study deals with  the critical discourse at 
AL-Sharif AL-Radhi and AL-Sharif AL-Murtadha ,who are 
regarded as the important old Arabian critics .So this study 
spots the light on the important sides of their critical 
heritage , their views and their critical reporting which 
formed as the base of their critical discourse . 
       The study faced the critical norms upon AL-Sharif  AL-
Radhi and AL-Sharif AL-Murtadha which involves three 
norms as follows:  
- The linguistic norm .  
- Rhetorical norm . 
- Technical norm . 
      The study deals with the Glorious Qur'an cases upon 
them which has a great relation to the literary criticism. 
      The study also faced the critical stands of AL-Sharif  AL-
Radhi and AL-Sharif AL-Murtadha and among such stands 
is their stand of poetry which includes their views and 
reports at poetry's interpretation , Poetry and Islam , 
citation of poetry and its investigation ,including also the 
stand of AL-Mutanabi  and  the  systematical critical stand . 
    The study concem to the great critical cases at the old 
Arabic criticism which had AL-Sharif AL-Radhi and AL-
Sharif AL-Murtadha significant views like the case of 
phonetic and meaning , the case of talent and craft, the case 
of oldness and modernity, and the case of plagiarism. 
     The study did not forget to spot the light to the two 
significant topics of the criticism of AL-Sharif AL-Radhi 
and AL-Sharif AL-Murtadha which are; literary balances 
,literary authology  of  poetry  and  prose . 
     The study ends with that AL-Sharif  AL-Radhi  and 
AL-Sharif AL-Murtadha had the same critical discourse 
except on the principles and  the bases of  literary criticism 
upon Arabs .  
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