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 الممخص:

ومكانتو العممية والفنية في مختمف الدراسات  ييدف البحث الى دراسة أىمية الشاىد الشعري 
ين والنحاة   وحقول المعرفة المتنوعة  ،واعتماده من قبل عمماء التفسير والمتكممين  والمغو 

وفق ضوابط  معينة  اعتمدوىاوالبالغيين والنقاد ، فقد حفمت دراساتيم بالكثير من الشواىد الشعرية 
ن  ووسيمة إلثبات فالشاىد ىو أداة الحجة والبرىا غرضيم تأصيل قواعد العموم التي درسوىا

 القواعد أو إيضاحيا .
       (., المفسرينءالمتكممين, القرا, توظيفالشاىد, ):  المفتاحيةالكممات 
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Abstract : 

     The research aims to study the importance of the poetic witness and its 

scientific and technical values in different studies and fields of knowledge 

which has been adopted by translators, speakers of different speaker language 

speakers, grammarians, meaning scholars and critics. Their studies imply 

different poetic witnesses according to certain requirements to originate the 

basis of sciences which they study. Thus, the witness is a tool for  argument 

and proof . Also, it is a mean to confirm or clarify  the  bases .                          
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 الشعرّي ووظيفته.: أهمّية الشاهد ول ملطلب لا ا

تيم في مختمف العصور، وقد جاءت ىذه وعناينال الشعر العربي اىتمام العمماء     
ة كامنة في بما يحممو ذلك الموروث األدبي من كنوز معرفيّ  االىتمامأواًل نتيجة العناية 

إّن القرآن الكريم نزل عمى أمة كان البيان والفصاحة قد بمغ أعمى مراتبو  داخمو، وثانيًا:
أشكال  لسانيًا بعيدًا عن كلّ  ي القرآني ورد في القرآن الكريم تحدياً والتحدّ  ومستوياتو،

ومن  ،فيم بالعجز ولو كان بعضيم لبعض ظييراً وقد وص التحديات الدنيوية األخرى،
لغة القرآن ىي مفردات نَّ أالعظيم، وىي  ىنا جاء الشاىد الشعري ليكشف لنا ىذا السرّ 

ظير االىتمام بالشاىد الشعري وَعَمْت ف ،وفي موروثيم ،موجودة في شعرىممفردات 
دت أنواع وتعدّ  ية،مكانتو في مختمف الدراسات الدينية واالجتماعية والعممية واألدب

ة والبرىان في مجال إثبات القواعد لمعموم لى الحجّ إوأصبح الشعر العربي أقرب  الشاىد،
بالشاىد الشعري لم  االىتمامنَّ أويبدو لمبحث  والمعارف التي ظيرت في دنيا المسممين،

نَّما ىناك عوامل متعددة كثيرة منيا تطوّ  بغتة، كن قد ظيري تساع او  ،ر العقمية العربيةوا 
ىذه  كلّ  وظيور بيئات فكرية جديدة في بالد المسممين، ،مدارك العرب من المسممين

بالشاىد  االىتماماألسباب أدت إلى حاجة العمماء ومن مختمف االختصاصات إلى 
 (.i) الشعري
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فمم تكن العناية بالشاىد الشعرّي مقتصرة عمى عمم واحد من عموم المغة أو العموم     
ّنما قد يتقاسم الشاىد الشعري الواحد أكثر من عمم فيورده ضمن تخّصصات  الدينّية وا 

                        مختمفة، من أمثمة ذلك، قول الشاعر: 
  (ٕ)  األباعدِ  الّرجالِ  بنوىّن أبناءِ       اوبناتنُ  نابنونا بنو أبنائِ                    
نّ  إنّ ... )): تفسير البيتف ما ىم أبناء بني أبنائنا مثُل بنينا، أما بنو بناِتنا فميسوا ِمّنا وا 

َقاَل اْبن  )) :و جاء عل عكس التشبيووىو شاىد عند البالغيين عمى أنّ ، (ٖ)األجانب((
 ِىَشام ِفي شرح َشَواِىد اْبن النَّاِظم 

نَُّو َجاَء عمى عكس التَّْشِبيو (( َوقد ُيَقال ِإنّ   .( ٗ)َىَذا اْلَبْيت اَل تَْقِديم ِفيِو واََل تَْأِخير َوا 
)) وخّبرني الّنوشروانّي قال: قمت ، الفقياءوقد عّد ىذا البيت شاىدًا فقيّيًا عند     

َوِلَم؟  قمت: أوصى جّدي بثمث مالو ألوالده، وأنا من أوالده. قال: ليس، لمحسن القاضي:
 ، وذكر البيت الشعرّي. (٘)ما سمعت قول الشاعر(( قال: أوَ 

أّن ىذا البيت كان مدارًا لالستشياد من  كتاب الذخائر والعبقرياتقد نقل مؤّلف و     
ام العيني: ىذا البيت قال اإلمقبل عمماء مختمفين في اختصاصاتيم، إذ قال: )) 
عمى دخول  -عمماء المواريث  -استشيد بو النحاة عمى جواز تقديم الخبر، والفرضيون 

واالنتساب إلى اآلباء، والفقياء كذلك في الوصية، وأىل  ،أبناء األبناء في الميراث
 .(ٙ)المعاني والبيان في التشبيو ((

 وجاءت أىمية الشاىد الشعرّي عند العرب نتيجة طبيعّية لعوامل متعّددة، منيا:   
الشاىد ، فيو بمثابة يمثل خطاب العرب في كلّْ شؤون حياتيمإّن الشاىد الشعرّي  -

والدفاع  ، فاألحداث والوقائع تنقل وتوثق عن طريق الشاىد الشعري،لحياتيم التاريخي
 ،يدافع عنيا ،لسان حال قبيمتو؛ ألّنو يمّثل اعر دون غيرهعن القبيمة يتحقق بمسان الش

في توثيق تمك ال سّيما لمشاىد الشعري  التاريخيةاألىمية ومن ىنا جاءت  وبو تفتخر،
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لتمك الحياة التي عاشيا  امتداداوىي شواىد بقيت  ،الوقائع وتخميدىا في نفوس أبنائيا
أىميًة عن أىمية الشواىد األخرى، فمم يكن  تقلّ  الىي و  ،العرب في حياتيم الجاىمية

توجد وسائل توثيقية  لمعرب  معرفة بالكتابة والتدوين إال في عيد متأخر من حياتيم، وال
أو كما عند غيرىم من األمم األخرى، وحياتيم تقوم عمى الِحلّْ  ىي معروفة اليوم،مثمما 

القول، والعربي ينظم الشعر وىو  يممكون إال فنّ  والترحال بحثًا عن الماء والكأل، وال
يقتصر توثيقيم عمى الصراعات والنزاعات القبمية فقط،  عمى راحمتو أو في خباءه ، وال

في توثيق عالقاتيم االجتماعية والسياسية فحسب  عتمد عمى الشاىد الشعري الافقد 
نَّما في حياة  أفكارىم ومعتقداتيم الدينية والقبمية، ومن ىنا تكمن األىمية لمشاىد وا 

ث الباحثون عن تمك الحياة فعندما تحدّ  ة،العربي عامة وعمماء العرب والمسممين خاصّ 
فقد حفظوا من  داة من أدوات التوثيق،أحتاجوا إلى الشاىد الشعري وعدَّوه افييا  وما

   (.ٚ) والعممية واالقتصاديةوالسياسية   االجتماعيةجوانب حياتيم  خاللو كلّ 
عتمده الرسول )ص( في افقد  ،العربي ىتمام بالشعراال ازدادسالم عندما جاء اإل -

واتخذ الشعر أداة إعالمية ُيْظِير الشاعر من خاللو عزة  ،حربو مع الكفار والمشركين
فتنقل ويياجم المشركين ويفضح أفكارىم وعقائدىم الفاسدة،  اإلسالم وقوة المسممين،

اهلِل  فو -يعني قريشاً  -ثابت ))إىجيم لحسان بن الروايات أّن الرسول الكريم قال 
ىجيم ومعك جبريل روح القدس, امن وقع السيام في غمس الظالم,  ليجائك عمييم أشدّ 

المسممون قوة وعزيمة  ازدادومن  شعر الشاعر ، ( ٛ)والِق أبا بكر يعممك تمك الينات ((
العرب إلى يومنا ىذا يعتمدون الشعر وينظمونو في أفراحيم وأتراحيم  واستمروثبات، 

 عناية عند العرب، االتصاليعبرون من خاللو في كل جوانب الحياة، فيو أكثر وسائل 
حداث عن أوما وَصَمنا من وقائع و  وأكثر انجذاب العرب إليو من غيره من فنون القول،

فما من ، جاءت عن طريق  أشعار العربحياة العرب والمسممين قبل وبعد االسالم 
حادثة إال وقد وثقت بشعر أصيل  ولسان عربي، وبعد أن رسخت أقدام العرب في 
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لتمسوا بو عموميم ومعارفيم التي دونيا الشاعر ااألرض وتدارسوا تراثيم الشعري و 
بأبياتو الشعرية وقصائده المتنوعة،  فكان وسيمة من وسائل التدوين  لمغة ولمعموم 

 .(ٜ) وقواعدىا المتنوعة من تفسير ولغة ونحو وبالغة ونقد

يم التراثّية من أمثالتراث العرب الفكرّي، إذ حفظ مشعر العربي أىميو كبيرة في حفظ ل -
أو  شطر بيت مثاًل،قد يكون المثل خالل تضمين الشعراء ليا في أبياتيم الشعرّية، و 

فإنَّ المثَل مقطٌع قصيٌر يتميز بموسيقى جميمة  نو الشاعر أبياتو أو قصيدتو،يضمّ 
ل متعة جمالية إنَّو يشكّ إلى مترابطة متناسقة، وىذا أدعى لمحفظ واالىتمام، إضافة 

ده فيحفظ المثل بحفظ البيت لتردّ  رائعاً  انسداداإلى البيت  قيا القارئ والمستمع فينشدّ يتذوّ 
، من أمثمة المثل: لمتضمنة لألمثالعمى السنة العام والخاص، ومن األبيات الشعرية ا

  :َقاَل عسان ْبن ذىب ،يْضرب لمن اَل يْحَتمل النّْْعَمةالذي )نزت ِبِو البطنة( 

 فى القمقامِ  تَ َحتَّى طحْ  كَ أردتْ ة       بطن كَ من شقائِ  بكَ  نزتْ  َوَلَقدْ                 
(ٔٓ)  

 .( ٔٔ) لممكان القفر    
             فيو مأخوذ من قول زىير:                                                                                                         ،اَل يذد َعن َحْوضو ييدم ()  ا المثل العربيوأمّ        

 (ٕٔ)ييدُم َوَمْن ََل يْظُمُم النَّاَس ٌيْظَممُ        َعن َحْوضِو بسالحِو  َومن ََل َيْذدْ 
 .(   ٖٔ)))يْضرب في تيضيم غير المدافع َعن َنفسو((

 .في كتابو فمم يعتمد ىذا النوع من الشواىد الشعرية ا ابن سنان الخفاجيوأمّ    
في تسجيمو لكثير من األماكن الجغرافية التي مرَّ بيا  أىمية الشاىد الشعريّ تظير   -

 ،فييا ر لنا مشاىداتوالعربي، ويصوّ الطبيعة الجغرافية التي كان يقطنيا  وعن ،الشعراء
ماكن مجيولة ألحفظ لنا كثيرًا من المسميات واألسماء مثمما  ويصفيا لنا وصفًا دقيقًا،

في حفظ  ىذه  قيمة الشاىد الشعريظير وغير معروفة في قواميس المدن والبمدان، وت
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ر كثير من بّ األسماء واألماكن والمدن وتعريف الدارس والمتمقي بيذه االماكن حيث تع
 ،فنا بمسمياتياوعرّ  ،رىا لناالشواىد الشعرية عن أماكن عاشيا العربي أو مّر بيا، فصوّ 

فكثير من األماكن في جزيرة العرب في نجد والحجاز لوال الشواىد الشعرية لضاعت 
ستدل بو العمماء في مصنفاتيم ا ، وقداً نمعيّ  ئاً ندثرت، ولم نعرف عنيا شيااسماؤىا و 
 .الجغرافية والتاريخيةوكتبيم 
)أثيل( وقد استشيد ابن السكيت عمى موقع كممة : )) اثيل : كأنَّو  كما في كممة     

 تصغير اثال قال ابن السكيت في قول كثير :
 فــحـّي معالَم اإلطالِل          فالجزُع من َحْرِض , َفُينَّ بوالُ  ءأربــع

 (4ٔ)سفِح , بين أثَّيٍل فبعالُ فشراُج ريمو قْد تقادَم عيُدىا        بال
. قال: وذو  ةثيل منيا مشترك وأكثره لبني ضمر أو  ،قال: شراج ريمو، واد لبني شيبو   
وىذا من  ،(٘ٔ)ثيل واد كثير النخل بين بدر والصفراء لبني جعفر بن أبي طالب (( أ

لم   وقد استشيدوا لو بشواىد شعرية متعددة لكن ابن سنان الخفاجي كالم العرب كثير،
يتناول الشاىد الشعري عمى حساب المناطق والبيئات الجغرافية فالشواىد الشعرية التي 

ومن ثم  ،ختيرت عمى حساب القيمة الفنية والجماليةاالفصاحة  وردت في كتابو سرّ 
ختار الشواىد الشعرية اأما البيئة الجغرافية فال أثر ليا في شواىده فقد   ،القيمة العممية
ل لنا الشاىد الشعري فقد سجّ  يا عند عمماء المعاني وفحول الشعراء،المتعارف عمي

ينقل، والسبب  وثائق تاريخية قد تصل أحيانًا إلى درجة الوثوق واالطمئنان بصحة ما
فيذكرىا الشاعر ويرسميا ، ألنَّيا تتحكم بيا العواطف واالنفعاالت من دون دراية أحياناً 

موقع لقاء مع حبيبتو أو تمثل ذكريات قضاىا في يا تمثل خيالو دون عقمو ألنّ في 
 ،نيا أبياتًا شعرية بقيت خالدة لتعطينا شيئًا عن جغرافية ذلك المكانفترات حياتو ودوّ 

 ولكن ذكر ابن سنان الخفاجي في أبياتو اسماءً  وىذا يندرج ضمن الشاىد التاريخي،
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)ىذا قول عروة بن الورد ) ألماكن وردت عمى ألسن الشعراء منيا بيت عروة بن الورد :
 العبسي:
 (7ٔ)( ( (6ٔ) رزحِ  ماوانَ  تنا عندَ بْ  عشيةَ         وا حُ تروَّ  في الكنيفِ  لقومٍ  قمتُ 

و حفظ لنا الشاعر اسم لكنّ ، و مكان ماذكر اسم  فابن سنان الخفاجي لم يكن قاصداً   
 ٓىذا المكان من خالل الشاىد الشعري

مفسرون ونحاٌة  - جميعًا بالشاىد الشعري ىتمام عمماء المسمميناقد كان ل     
كلّّ منيم يبغي غرضو المنشود، وكان اليدف األساس الذي  -ولغويون وبالغيون ونقاد

، وىو األمر منو ىؤالء العمماء في أغمبو ىدف ديني من أجل الحفاظ عمى الدين انطمق
  ّيتو عندىم.الذي سيتوّضح لنا عند استعراضنا لحاجة العمماء لمشاىد الشعرّي وأىم

 حاجة العلماء إلى الشاهد الشعرّي: -املطلب الثاوي 

 -لعمماء الحديث عن حاجة ابد من  عند الحديث عن الحاجة لمشاىد الشعري ال   
ق بالشواىد الشعرية عندما تكون أداة ىتماميم يتعمّ اكان إذ  لمشاىد الشعري، -عاّمة

يضاح ،أو تقعيد ،تأصيل  ث عن حاجة كلّ يقودنا إلى التحدّ  وىذا ما ،أو بيان وا 
 ٓمن أىل العمم لمشاىد الشعري اختصاص

 
ا
 املفّسرين:القّراء و وظيفة الشاهد الشعرّي عىد  -أول

 ة،نيّ آفي الساحة العممية مع نشوء الدراسات القر وظيرت نمت فكرة الشاىد الشعري     
حيث ُيَعدُّ  قديمًا،  االصطالحي)) بدأ الشاىد يأخذ معناه ، فـالتفسيريةالدراسة ومنيا 

وذلك عمى يد حبر األمة ، تخذ من الشعر شواىد لفيم غريب القرآناالمفسرون أول من 
وأخذ مصطمح ، (ٛٔ)كما في مسائل نافع بن األزرق البن عباس(( عبد اهلل بن عباس،

إذ روي  ،الشاىد الشعري ينمو كمصطمح معروف بين أوساط الخمفاء والعمماء والشعراء
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ن فتح باب االستعانة بالشعر في تفسير القرآن مأقدم أّنو عن عمر بن الخطاب )رض( 
ِف ِفي َقْوِلِو  )) ، فقدالكريم روي أنَّ عمر َسَأَل النَّاُس َعَمى اْلِمْنَبِر َعْن َمْعَنى التََّخوُّ

َفَأَجاَبُو الرَُّجُل الُيذلي ِبَأنَّ التخوُّف ِفي  (،ٚٗ)النحل/ َأْو َيْأُخَذُىْم َعَمى َتَخوُّفٍ َتَعاَلى: 
 َعَمْيِو: ًداً ىِ ُلَغِتِيُم التََّنقُُّص، َوَأْنَشَدُه َشا

ف الرَّْحل ِمْنَيا تاِمكا َقِردا  ف عوُد النَّْبَعِة السََّفنُ       تخوَّ  (9ٔ)َكَما تخوَّ

ِبِديَواِن ِشْعِرُكْم في جاىميتكم؛ فإن فيو تفسير َفَقاَل ُعَمُر: "َيا َأيَُّيا النَّاُس! َتَمسَُّكوا     
 .(ٕٓ) (( كتابكم
والغريب من المفظة القرآنية التي  ،أىمية الشاىد الشعري في تفسير المفردةظير وت     

التي لم تكن في قاموس المسممين القرآني، فاإلختالط الفكري في و  لم يسمعيا العربي،
في  د خطاب جديد لم يكن متوافراً ، وتولّ ة معاً وفكريّ ة س لثقافة لغويّ دنيا المسممين أسّ 

أدبيات العرب وتراثيم قبل عصر القرآن، ىذا الخطاب الجديد جعل حتى المسممين 
أو  ،ج أو الحرص والحفاظ أحياناً األوائل ُيشكمون في ألفاظ القرآن الكريم بدافع التحرّ 

من قدسية الكتاب المنزل،  حياناً الخوف أ لجيميم الحقيقي ربَّما بمغات العرب كمَّيا، أو
شكمت أب إيضاحيا، فقد وتجنّ  ،حيانًا في تفسير بعض المفرداتأا جعميم ُيشكمون ممّ 

عمييم بعض المفردات وراحوا يبحثون عن تفسير مناسب ليا، فكانت أداتيم التي 
)) وعن أبي بكر الصديق )رض(   ،االستشياد بكالم العرب الفصيح ييمجأون الييا ى

ُسِئَل عن األبّْ فقال: أيُّ سماٍء تضمني؟ , وأيُّ ارٍض  تقمني؟ إذا قمت في كتاِب اهلِل أنو 
ما ال عِمَم لي بو، وعن عمر )رض(: إنَّو  قرأ ىذه اآليَة فقال: كلُّ ىذا قد عرفناه, فما 

ف، وما عميك يا ابن أم األبُّ ؟ ثم رفَع عصا كانت بيدِه وقال: ىذا لعمرو اهلل التكمّ 
, ثم قال: إتبعوا ما تبين لكم من ىذا الكتاب  وما ال فدعوه،أعمر   ْن ال تدري ما األبُّ

: المرعى  أيُّ يؤم وينتجع.. واألُب واألُم إخوان قال:  و يؤبُ ألنّ ؛ واألبَّ
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 (ٕٕ)(( (ٕٔ) َجذْمنا قيٌس ونجٌد داُرنا    ولنا األبُّ بو والَمْكرعُ 

غريبة عمى بعض رجال العصر اأُلول من المفظة القرآنية كانت أّن فنالحظ    
إذ تكمن أىمية الشاىد الشعري في  يا ُفسَّْرتْ بقول العرب من المنظوم،المسممين، لكنّ 

 أذىان المسممين.في يا كاشفو عن األلفاظ الغريبة وغير المعروفة أنّ 
نَّ لجوء المسممين األوائل لمشاىد الشعري كان من أجل والذي يظير واضحًا أ     

الشواىد الشعرية عند  اختياريضاح الغامض والغريب من ألفاظ القرآن الكريم، ولم يكن إ
ختيار االعربي وفي  العرب بدون دراية ومعرفة، فقد كانت ليم معرفة تامة بالشعر

نَّما  عتباطًا،ام من الشعراء ىالشاىد المناسب، ولم ُتْؤَخذْ شواىد تخضع لمعايير كانت وا 
وليم مقاييس يعرفون من خالليا كيف يؤخذ الشاىد  ة بدالالتيا،ومقاييس ودراية كافي

موا  الشعراء فقد قسّ  ،االختصاصالشعري، ولكلّْ شاعر مزيٍَّة في شعرِه، فيي أقرب إلى 
، يؤّيد ذلك ما ذكره العسكرّي ختصت بنوع معين من األشعاراإلى جماعات كلَّ جماعة 

قال: حّدثنا ابن أخي األصمعيّْ عن  أخبرنا عسل بن ذكوان...  ))عن ىذا األمر، 
ورجز رؤبة  ،تقول الرواة والعمماء: من أراد الغريب فعميو بشعر ىذيل عمو قال:

والعّجاج، وىؤالء يجتمع في شعرىم الغريب والمعاني، ومن أراد الغريب من شعر 
وابن المحدث ففي أشعار ذي الّرّمة، ومن أراد الغريب الشديد الثّقة ففي شعر ابن مقبل، 

ومن أراد النسيب والغزل من . أحمر، وحميد بن ثوٍر الياللّي، والراعي، ومزاحٍم العقيميّ 
ومن أراد النَّسيَب من الشعر . شعر العرب الّصمب فعميو بأشعار عذرة واألنصار

المحدث ففي شعر ابن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي والطبقة الذين مع 
الشعر وما يحتاج إلى مثمو عند محاورة الناس وكالميم فذلك ومن أراد طرف . ىؤالء

ويقال: أشعر الفرسان دريد بن الّصّمة، وعنترة، وخفاف بن ندبة، . في شعر الفرسان
والّزبرقان بن بدر، وعروة بن الورد، ونييكة بن إساف، وقيس بن زىير، وصخر بن 
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رة، ويزيد بن الّصعق ويعّد عمرو، والّسميك بن سمكة، وأنس بن مدركة، ومالك ابن نوي
 .(ٖٕ)(( من الفرسان وفي األشراف، ويزيد بن سنان بن أبي حارثة

كلّْ نوع من الشعر العربي في بختصاصاتيم ام الرواة شعراء العرب و وىكذا يقسّ     
ىتمام الرواة او  وىذه الشواىد كانت ليا دالالتيا، حقل من حقول االستشياد الشعري،

بالشاىد وعناية العمماء بيا من رواة  االىتمامزداد ارصيد معرفي  فمن و تحمم فييا لما
لشواىد استندوا فييا إلى اف بعضيم كتبًا ، فقد ألّ وشعراء، فأفردت ليا كتبًا ومؤلفات

ف كتابًا في ىـ( صنّ ٔٗٔفمثاًل يذكر ياقوت الحموي إنَّ إبان بن تغمب ت)، الشعرية
فيو صنف كتاب الغريب في القرآن وذكر شواىده ، وكذا شعرية القراءات وضمنو شواىدَ 

 يد عمماء القراءات والتفسيرظيرت عمى فأول حاجة لمشاىد الشعري  ،(ٕٗ)من الشعر
(ٕ٘.) 
إضافة إلى إىتماميم أيضًا كثيرًة  اء يحفظون من الشعر العربي شواىدَ وكان القرّ     

الصغير الدمشقي مقرئ بن الخميل أبو بكر األخفش محمد  )) القارئبالقراءة، وىذا 
ذا (ٕٙ)(( كان يحفظ ثالثين ألف بيت شاىٍد عمى القرآنٓٓٓضابط محقق كامل ، وا 
ىتمام ات وتراجم رجاالتيا فإنَّنا نجد الكثير من القرائن عمى اءااستقصينا كتب القر 

ومن ثم الحاجة إليو لمقارنة الغريب من المفظ القرآني بالمأثور  العرب بالشاىد الشعري،
ومن أكثر رجال العمم حفظًا لمشاىد الشعري ابن األنباري  ، من منظوم العرب ومنثوره

كان يحفظ ثالث مائة ألف بيت شاىدًا في  أنَّو ىـ(  إذ ذكر في ترجمتو ))ٕٖٛ)ت
م رتأى البحث أْن يقسّ ا، وقد (ٕٚ)ىا ((بأسانيد القرآن، وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً 

 ٓالحاجة لمشاىد الشعري بحسب حاجة كلّْ عمم ليا  وبإيجاز مبسط
 

وأثيرت   فقد ُعِرَف الشاىد الشعري في أوساط عمماء المسممين مقترنًا بعمم التفسير،     
ستشياد بالشعر العربي عمى تفسير ىل يجوز اال من مثل: ،حولو شكوك وتساؤالت
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ىتمام العمماء بدراسة الشاىد الشعري، ا؟ وىذا التساؤل زاد من  القرآن الكريمآيات 
ا يوحي ب، ممّ ستشياد بو ومن يرفض أو يتعجّ بين من يجيز اال وعت اآلراء حولوتنوّ 
وظيرت لمعمماء في ذلك آراء متعددة  حول الجواز  زدياد الحاجة لمشاىد الشعري،اب

في وأخذ المفيوم يتجذر  ،ي يتبمور شيئاً فشيئاً وقد أخذ مفيوم الشاىد الشعر ، وعدمو
وظير الجدل والخالف بين  دام متصاًل بمغة القرآن الكريم، ولم يتركوه ما ،عقول العمماء

ث بعض يجيز، وتحدّ  من يجيز االستشياد بالشعر العربي عمى التفسير وبين من ال
 .(ٕٛ) العمماء بآرائيم حول ىذه المسألة

نَّ الشعر والعمماء في      استشيادىم بالشعر جعموا القرآن أصاًل أصياًل يقاس عميو، وا 
، ولكن مع تعّدد المغات عند ( ٜٕ) ستشياد والثقةالعربي  يأتي بعد ذلك من حيث اال

لفاظ أالقرآن لبس وغموض في  بعض  ير أن يحصل لمفسّ العرب كان من الطبيعي 
بمغة قريش التي  رآن  بمغاتيم الالقرآن الكريم، حتى حصل لبعض المسممين قراءة الق

عندما ُقِرَئتْ  عمى لغة  (حتى)نزل بيا القرآن، كما حصل لعمر بن الخطاب في لفظة 
قال: فقال لو عمر:  (ليسجننَّو عتى حين)سمع عمر رجاًل يقرأ ىذا الحرف  )) ،ُىذيل

(، ٖ٘) يوسف/  ليسجننَّو حتى حينَمْن أقرأك ىذا؟ قال: ابن مسعود. فقال عمر: 
نَّ اهلل أنزل القرآن فجعمو قرآنًا إا بعد، فأمّ  قال: ثم كتب إلى ابن مسعود: سالم عميك،

عربيًا مبينًا، وأنزلو بمغة ىذا الحي من قريش، فإذا أتاك كتابي ىذا فأقرئ الناس بمغِة 
 .(ٖٓ)قريٍش وال تقرئيم بمغِة ىذيٍل ((

ستدلُّ بو يُ  ،غنى عنو ميمًا الالحاجة إلى الشاىد الشعري ضرورة وأمرا ً لقد كانت    
عمى الغامض والغريب من المفظ القرآني، فرجع المسممون من العمماء إلى الشعر 
العربي الفصيح ليمتمسوا فيو غريب المفظ وما ُأشكل عمييم من معاني لتمك األلفاظ، 

 .( ٖٔ)ى ذلك كثيرة مففسروا القرآن بالرجوع إلى الشواىد الشعرية، واألمثمة ع
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 ،ت إرىاصات لظيور مدرسة جديدة في التفسيرت مرحمة جديدة عدّ أوبذلك بد     
دب ن الكريم ومعانيو ومقارنتو باألآوىذه المدرسة كشفت عن دراسة جديدة إلسموب القر 

وقد بدأت بمحاوالت ابن عباس في التفسير مدرسة جديدة   )): عره ونثره، شالعربي
وبعد أن  ، (ٕٖ)باألدب العربي شعره ونثره (( سموب القرآن ومعانيو بمقارنتوأتكشف عن 

حتاج المسممون إلى  تنقية المغة والعودة بيا  االفكري الى أعمى مراتبو  االختالطوصل 
إلى منبعيا األصمي )) وقد رجعوا في غريب العربية  إلى البادية  وألمَّوا بالميجات 

إلى محاوالت لغوية بعيدة  وتفرعت دراسات الغريب وجمعوا الشواىد، المختمفة لمقبائل،
 .( ٖٖ)عن النص القرآني لحفظ المغة وتنقيتيا((

مين للشاهد الشعري  -ثاهيا 
ّ
 : البالغيّ  حاجة املتكل

من القضايا التي  اً الحديث عن الحاجة لمشاىد الشعري تجعمنا نستعرض كثير إّن      
 ااإلسالم لم يكن ليصدر  فالعرب قبل اإلسالم وحتى في عصر القة بالموضوع ،عليا 

ولم تكن ليم دراسات معروفة تناولت الشواىد الشعرية  ،يّ إىتمام بالشاىد الشعر 
عموم البالغية العربية لم تكن متداولة ومعروفة في العصور الوأنواعيا، والسبب إنَّ 

ولم تكن العقمية العربية ممموءًة بأفكار  األولى، ولم يكن ىناك تقعيدًا أو تأصياًل ليا،
ترتقي  مسفية وعموم عقمية من فمسفة ومنطق وآراء عقائدية، فعقمياتيم بسيطة ساذجة الف

ولكْن أشعارىم طافحًة بالفنون البالغية المتنوعة من تشبيو  إلى مفيوم العمم والمعرفة،
في  مركوزهوغير مقصودة بل  ،وكناية ومجاز، فيي وردت عمى الفطرة واستعارة

قدية فيي األخرى سيمة وغير معممة  فكانت اىتماماتيم  تدور النفوس، وأمِّا القضايا الن
تعدو اإلنفعال  فاألحكام كانت فطرية وبسيطة ال حول قبح  البيت الشعري أو حسنو،

ونستطيع أْن نقول إنَّما ىي أحكام بسيطة ساذجة فطرية ذوقية  الذاتي والحكم الشخصي،
ث تجعمنا نتحدّ و حاجة العرب إليو البالغّي غير معممة، والحديث عن الشاىد الشعري 
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 ،وحان قطافو ،وأثمرالبالغّي في أحضانو، عن عنوان ميم جدًا نما الشاىد الشعري 
ىذا  هوما أفرز  وىو قضية اإلعجاز القرآني، وبين أروقتو الموازيًا لو،، وظير في كنفو

العنوان من دراسات ميمة في حياة المسممين، قرآنية وحديثية ولغوية ونحوية وبالغية 
 ٓ(ٖٗ) ونقدية  كميا شاركت في خدمة القرآن الكريم

دخول بعض األفكار بسبب الدراسات الفمسفية التي أخذىا يضاف إلى ذلك فإّن    
رومان، وتشكيك من المسممون من بعض الشعوب المجاورة لممسممين من ىنود وفرس و 

ْن كانوا قد  ومن بين  ، لم يعتنقدوه عتنقوا اإلسالم أوابعض الداخمين في اإلسالم ، وا 
ىذه األفكار كان ىناك تيار قوي يريد أْن يشوّْه معاني القرآن الكريم ويزعزعيا في أفكار 

نبرى اد لذلك التشكيك والتشويو، فق تخذوا من قضية اإلعجاز القرآني مطعناً فاالمسممين، 
متيم عمماء جماعة من عمماء المسممين لمدفاع عن القرآن الكريم ، وكان في مقدّ 

ستندوا في مسائل الجدل او  ،المعتزلة، فدرسوا القرآن الكريم دراسًة مستفيضة وواسعة
البالغي لما يحممو من كنز معرفي  يتناغم مع لغة القرآن ويكشف عن   والنقاش لمنّص 

لحجة واإلثبات ىو اووسيمة  االستشياد نّص أن يكون ومن الطبيعي  ،األسموب القرآني
فما ثبت في شعر العرب من ألفاظ وأساليب  ثبت مثمو في القرآن  ،البيت الشعري

 ىؤالءوألنَّ القرآن الكريم نزل بمغة العرب فكان الشاىد الشعري موضع إىتمام ؛ الكريم
)) ومن ىنا كانت ، من مصادر اإلقناع وكانت البالغة مصدرًا ميماً ، العمماء وعنايتيم
غنى عنو لقوم نصبوا أنفسيم لمجدال  ال وسالحاً  بد منيا  ليذه الطائفة، البالغة أداة ال

عمال من قوة في استن بو لما يتمتعو  ، حتى ُعدَّ المعتزلة رواد ىذا الفنّ (ٖ٘)والنقاش ((
يحمل من صور  وما كريم،أساليب البالغة العربية الموصمة إلى فيم أساليب القرآن ال

ىتم المعتزلة بدراسة افكانت دراساتيم إيذانًا ببدء بوادر الدرس البالغي، ف بالغية،
 آرائيموقد حفمت المصادر بكثير من  نية، وأطمعوا عمى كثير من مباحثيا،آالبالغة القر 

الشعري تيا البالغية تعتمد الشاىد البالغية، وُألفت العديد من الكتب، وكانت مادّ 
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ثبات إعجاز القرآن وبالغتو وتحدي  لمواجية الخصوم،  لبمغاء والفصحاء من العرب،اوا 
ء البالغية انبرى لدراسة البالغة العربية عمماء متميزون بارزون جاءوا بكثير من اآلر او 

فخمفوا نتاجًا أدبيًا بالغيا كبيرًا، ، وليم دور متميز في خدمة البحث البالغي ،وشواىدىا
 (.ٖٙ)بالعديد من المؤلفات  البالغيةمكتبة مأل ال
الساحة العربية الدينية قضية التفسير القرآني وتعدد مناىج التفسير  ظيرت فيفقد       

 االعتقاداتد األىواء والمعتقدات آنذاك، والدفاع عن حسب تعدّ واتخذت شكاًل تفسيريًا ب
لمسممون يناقشون األفكار فأخذ ا التي يتبناىا كل جماعة من ىؤالء الطوائف والفرق،
وأىُم قضية ُأثيرت في تمك المرحة  ،المتنوعة ومن مختمف الثقافات الوافدة أو األصمية

فيما بعد الى نظرية الصرفة عند بعض  انتقمتىي قضية إعجاز القرآن الكريم  والتي 
 حتاجوااأقطاب المعتزلة وكان من بين المدافعين عن القرآن ىم من عمماء المعتزلة و 

إليضاح ىذه المسائل من كالم العرب وما فيو من نكات عممية متقاربة في محتواىا 
لذا فسرت بعض المسائل العقائدية ؛ سموب القرآن الكريمأالمفظي أو الفكري مع عبارات و 

نَّ الشاىد الشعري ىو أداة البالغة أومن المعموم ، بالبالغة العربية والشاىد الشعري
عميو، فقد كانت ىي العون والسند إلحتجاجات  تستقيم بو وتتكأوعمودىا الفقري الذي 

وما صحيفة  ٓبدراستيا من أولويات المعتزلة االىتمامالمعتزلة ونقاشاتيم، وأخذ  عمماء
بشر بن المعتمر إال وثيقة ميمة نقمت إلينا مدى األىتمام  بالدرس البالغي فيي مادة 

، وقد تسمحوا  بالمعرفة  مميا المعتزليعتقناع التي يسالخطابة والدرس والجدل واإل
عتمدوا المنيج العقمي في تفسير اآليات االكالمية وأساليب الجدل والنقاش والمحاججة و 

يتماشى مع طبيعة اليجمة الموجية لتوىين  وعرض األفكار، وأعدَّوا أنفسيم إعداداً 
كات عممية حتاجوا إليضاح ىذه المسائل من كالم العرب وما فيو من ناأفكارىم، و 

نَّ الغالب أو  سموب القرآن الكريم،أمتقاربة في محتواىا المفظي أو الفكري مع عبارات و 
من كالم العرب ىو الشعر العربي وكون ىذا الشاىد يمثل القمة في الكالم العربي من 
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عتماد كثير من افصاحتو وثرائو المغوي والفكري، فقد ذكرت لنا المصادر التاريخية 
ويذكر المبرد عن أبي   .لة عمى الشاىد الشعري في جدليم ونقاشاتيمعمماء المعتز 

ما نجد وقمّ ، (ٖٚ)وقد استشيد  في جممة كالمو بثالث مائة بيت (( اليذيل المعتزلي ))
عالمًا من عمماء المعتزلة ألف في الفنون البالغية أو الكتب االعتقادية إال واستعان 

 اتساعوقد ساعد نشوء ىذه الفرقة الكالمية إلى  ،بالشاىد الشعري استشيادًا أو تمثيالً 
حتدام النقاش بين الفرق الكالمية فيما بينيا ونظرتيا اآفاق دراسة النص القرآني ومن 

 (.ٖٛ) القرآني لى النّص إ

ولو استعرضنا كتابًا واحدًا من كتبيم البالغية لكفانا البحث عن البالغة في كتب     
يمتمكو المعتزلة من إرث  اآلخرين، فكتاب البيان والتبين لمجاحظ شاىد ودليل عمى ما

،  والكتاب جامع لعممي النقد والبالغة يحوي كثيرًا من المباحث البالغية والنقدية، بالغيَّ
الذي ييم البحث في و  بمادتو العممية وبشواىده الشعرية  المتنوعة، وىو موسوعة كبيرة

ؤّلفات ونكاد نجزم بأنَّ م وأىميتو وحاجتيم إليو،، ىذا الموضوع ىو الشاىد البالغيّ 
يكاد يخمو موضوعًا من  وال ،النقديةو  المعتزلة البالغية مميئة بالشواىد البالغية

ق لمفيوم ن ويوثّ يّ ر ويبح ويفسّ د فييا شاىدًا يوضّ البالغية والنقدية إإل وتج اموضوعاتي
 (.ٜٖ) خبر مذكورو قصًة مذكورة معين أو

تطورات عمى العقمية العربية بما دخل عمى الدولة فما شيدتو األّمة االسالمّية من     
وبرزت أفكار متنوعة  اإلسالمية من عموم وافدة ودخيمة كالفمسفة والمنطق وعمم الكالم،

الكالم وىو العمم المختص بالكالم عن الذات المقدسة وصفات اهلل وأنواعيا في عمم 
وخمق القرآن والقضاء والقدر وغيرىا، وظيرت طبقة من العمماء كان ُيْطَمُق عمييم 

نَّما من مذاىب المسممين األخرى كاألشعرية   المتكممون، وىم ليسوا من المعتزلة وا 
شاىد الشعري حاضرًا في مؤلفاتيم وأداة من أدوات وكان ال والقدرية والشيعة والجبرية،
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وكثر بينيم الجدل والنقاش  ،فخاضوا في ىذه المسائل قناع لدييم،األثبات والحجة واإل
وكانوا يعتمدون المغة العربية   ومع المسممين أنفسيم، مع الطوائف من غير المسممين،

ىد الشعري، ومن ىنا تبرز وشاىدىم في أغمب األحيان ىو الشا والنقاش، االحتجاجفي 
أىمية الشاىد الشعري في تفسير كثير من الظواىر المغوية والعقائدية والتفسيرية وكتاب 

وجيات  يثبت من خالليا األمالي لمشريف المرتضي يعج بالشواىد الشعرية المتنوعة،
 (.ٓٗ)نظره العممية وفي مختمف العموم البالغية والتفسيرية والعقائدية

عت الشواىد، وأخذ العمماء في تنوّ أن  بالشاىد الشعري االىتمامن نتائج مفكان      
منيجية  استقرت عميياستشياد قواعدًا وقوانينًا ومنياجًا األمر يضعون لال بادئ

 العمماء.ىتمام بو من قبل زداد التأليف بالشاىد الشعري واالااالستشياد، ثم  

 الخاتمة 

أىميتو في الدراسات النحوية والبالغية والتفسيرية بعد دراسة الشاىد الشعري ومعرفة 
 يمي :  والنقدية تبين لمبحث ما

  يعد الشاىد الشعري وثيقة ميمة من وثائق التاريخ  فيو يدون األحداث
التاريخية قبل أْن يكون ىناك عممًا وقبل أْن تكون القواعد ساذجة وبسيطة ،فقد 

قيل من منظوم  ،فقد سجَّل  وما دونت العرب أياميا ووقائعيا بالشعر العربي
معاركيم الحربية وغزواتيم ومفاخرىم التي طالما يتبجحون فييا  في مجالسيم 

 ومنتدياتيم .
  الشاىد الشعري ىو مادة التطبيق العممي التي يركز عمييا الدارسون فيي مثال

يتعمم من خاللو المتمقي القاعدة ويثبت صحتيا فيو وسيمة التأصيل لمقواعد 
 وتقعيد ليا .
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   الشاىد الشعري إضافة كونو مادة البرىنة واالحتجاج عمى صحة القواعد
وتأصيميا فيو يعد أيضًا مادة المتعة والجمال لممتمقي والمستمع والقارئ ، 
فالنص الشعري يجعل المتمقي بمتعتو ينجذب لمقاعدة ويفيميا أكثر عندما تكون 

 ممتعة وجميمة .
 احة كبيرة وعناية من قبل كل الدارسين من العمماء  اكتسب الشاىد الشعري مس

ختصاصو  ونحاة ولغوين وبالغيين  كل بحسب امن المفسرين والمتكممين 
 فالحاجة الى الشاىد الشعري تكون بحسب العمم والعالم الذي يكتب بو .

  ومن  ىذه الدراسة وجد البحث أنَّ الشاىد في الدرس البالغي والنقدي أقل حظا
تيا  فالعناية بالشاىد من دارسي البالغة ضئيمة جدا قياسًا إلى من مثيال

 .الدراسات األخرى
 

                                                           
ii  :وينظر تاريخ األدب  ٛٔتاريخ األدب العربي في العصر األسالمي  :د شوقي ضيف :( ينظر

 ومابعدىا ٜٔ،ٔوينظر البالغة تطور وتاريخ  :د شوقي ضيف : ٗٗالعباسي ،د :شوقي ضيف :
 ٖٗٔورد في معجم شواىد العربية عبد السالم محمد ىارون  : البيت  ( ٕ
 ٖ٘ـ ( :3131ِ: خ البرقوقي ، ) الذخائر والعبقريات:(  ٖ
 .ٗٗٗلمبغدادي:   ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ( ٗ
 .ٖٕٓلمجاحظ    الحيوان:( كتاب  ٘
 .ٖ٘ الذخائر والعبقريات:(  ٙ
ومابعدىا وينظر :الشاىد الشعري  في   ٘٘تاريخ األدب العربي في العصر الجاىمي : ( ينظر: ٚ

 ٜٓتفسير القرآن الكريم :
 .٘العمدة في محاسن الشعر وآدابو: (  ٛ
 ، ومابعدىا ٕٔالشاىد الشعري في تفسير القرآن الكريم  ( ينظر: ٜ
 .  الشعري  عن البيت لم نعثر عمى ديوان الشاعر غسان بن ذىب فضالً (  ٓٔ
 .ٖٚ٘ىـ(: ٖٛ٘جار اهلل الزمخشري/)ت ٕ المستقصى في أمثال العرب:( ينظر:  ٔٔ
 .ٙ: سممىديوان زىير بن أبي ( :البيت ورد في   ٕٔ
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 .ٖٚ٘/ ٕ: المستقصى في أمثال العرب(  ٖٔ
 .ٔٛٔ: كثير( ينظر البيت الشعري في ديوان  ٗٔ
  .ٖٜمعجم البمدان: ( ينظر:  ٘ٔ
ماوان ىو واد فيو ماء بين الّنقرة والّربذة فغمب عميو و  ،13دٌىاٌ عزوج تٍ انىرد :( انثٍد ورد فً  33

 (. ٗ/ ٘ معجم البمدان:) ينظر:  الماء فسمي بذلك الماء ماوان
 ٕٔٔ،  ٘ٛ الفصاحة: سرّ ( ينظر:  ٚٔ
 .ٖٙ( الشاىد الشعري في تفسير القرآن الكريم:   ٛٔ
 (انثٍد نى ٌُسة نقائم يعٍٍ 39
 .ٛ٘الموافقات: الشاطبي: (   ٕٓ
 (.ٜٕٔ/ ٗوالبيت بال نسبة في معاجم المغة )ينظر: المعجم المفّصل في شواىد العربّية: ( 23
 ،  ٘ٓٚ: ٗج، التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه ( ينظر:  ٕٕ
 .ٖٚالمصون في األدب: (   ٖٕ
رشاد األريب إلى معرفة األديب:  =معجم األدباء: ينظر: (   ٕٗ  .ٖٛوا 
 ٗٗالشاىد الشعري في تفسير القرآن الكريم : ( ينظر: ٕ٘
 .ٖٖٛغاية النياية في طبقات القراء: (   ٕٙ
  .ٕ٘ٔٙ/ ٙجمعجم األدباء:  ، و إرشاد األريب إلى معرفة األديب: (   ٕٚ
 ٗٗينطر الشاىد الشعري في تفسير القرآن الكريم :   ( ٕٛ  
 .ٜٗ الشاىد الشعري في تفسير القرآن الكريم:ينظر: (   ٜٕ
 .ٖٔىـ(:ٖٖٛ، ابن األنباري: )تإيضاح الوقف واالبتداء(   ٖٓ
ىـ ( ٜٕٓابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري،)تمجاز القرآن:( ينظر عمى سبيل المثال:   ٖٔ

 .ٔٚالكريم: الشاىد الشعري  في تفسير القرآن ينظر : و، ٙٗ ت: محمد جواد سركين :
 .ٖٖد محمد زغمول سالم:  ن في تطور النقد األدبي:آأثر القر (  ٕٖ
  .13 .د محمد زغمول سالم: ن في تطور النقد األدبي:آأثر القر  (11
،وينظر  ٙٔدور المتكممين  في تطور النقد العربي القديم،آمنة  أحمد يوسف محمد  :( ينظر: ٖٗ

وينظر البالغة العربية في دور  ٓٗاألعجاز  القرآني  وأثرىا في  تدوين البالغة  العربية  : قضية
  ٖ٘نشأتيا :

 .ٖٔ( التراث النقدي والبالغي عند المعتزلة حتى نياية القرن السادس اليجري:   ٖ٘
،وينظر تاريخ البالغة العربية  :عبد العزيز عتيق  ٕٖالبالغة العربية تطور وتاريخ  : ( ينظر: ٖٙ
 ومابعدىا  ٖٕ:
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   .ٖ٘التراث النقدي والبالغي لممعتزلة حتى نياية القرن السادس اليجري: (  ٖٚ
وينظر  ٕٓٛمناىج المتكممين  في فيم النص القرآني  ،د ستار جبر حمود األعرجي :( ينظر:  ٖٛ

 ومابعدىا  ٕٖوينظر : البالغة العربية تطور وتاريخ : ٖٔالتراث النقدي والبالغي عند المعتزلة :
 ومابعدىا  ٕ٘البالغة العربية في دور نشأتيا : ( ينظر: ٜٖ
 12انثالغح انعزتٍح ذطىر وذارٌخ : ٌُظز( ينظر: ٓٗ

..................................................................... 
 

 المصادر والمراجع.

 (القرآن الكريمٔ
  ،ٔمصر ،مكتبة الشباب ،طد محمد زغمول سالم: ن في تطور النقد األدبي:آأثر القر (ٕ

: المتوفى) األنباري بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد: واالبتداء الوقف إيضاح (ٖ
 ت: محمد (ىـٕٖٛ

 م ٜٔٚٔ-ىـٜٖٓٔمحي الدين عبد الرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع المغة بدمشق ،
 ٜٛٗٔالبالغة العربية في دور نشأتيا ،د:  سيد نوفل،مصر، النيضة المصرية ،(ٗ
  ٜ٘ٙٔ، ،ٕٔالمعارف ، ط (البالغة تطور وتاريخ  :د شوقي ضيف  مصر ،القاىرة،دار٘
 ٖٜٙٔ،  ٚ(تاريخ األدب العربي في العصر األسالمي  :د شوقي ضيف ،مصر ،دار المعارف:طٙ
 ،ٙ(تاريخ األدب العباسي ،د :شوقي ضيف  ،دشوقي ضيف ،مصر،  القاىرة ،دار المعارف ،طٚ

ٜٔٙٙ ) 
  ٜٓٙٔ ر المعارف  ،:مصر القاىرة :داتاريخ األدب العربي في العصر الجاىمي  :شوقي ضيف  (ٛ
 (تاريخ البالغة العربية  :عبد العزيز عتيق  ، لبنان ،بيروت ،دار النيضة العربيةٜ

قصاب ،قطر،الدوحة  وليد التراث النقدي والبالغي لممعتزلة حتى نياية القرن السادس اليجري: ( ،ٓٔ
 و3993  ، دار الثقافة

تانىالء، انهٍثً، أتى عثًاٌ، انشهٍز تانجاحظ انحٍىاٌ: عًزو تٍ تحز تٍ يحثىب انكُاًَ ( 33
 هـ 3121 ،2طتٍزوخ، –هـ(: دار انكرة انعهًٍح 211)انًرىفى: 

ذحقٍق :هـ(3991: خانقادر تٍ عًز انثغذادي )ا خزاَح األدب ونة نثاب نساٌ انعزب: عثذ  (ٕٔ

 :و 3999 -هـ  3131، 1ط :وشزح: عثذ انسالو يحًذ هاروٌ: يكرثح انخاَجً، انقاهزج
 دور المتكممين  في تطور النقد العربي القديم،آمنة  أحمد يوسف محمد   ( ٖٔ

 ٕ٘ٓٓ،ٕٙٗٔ،  ٕ:ت حمدو طماس ،لبنان بيروت ،ط ديوان زىير بن أبي سممى  (ٗٔ:
 مٜٔٚٔ -ىـ ٜٖٔٔ ت:احسان عباس ،بيروت لبنان ،: كثير( ديوان ٘ٔ
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 --ىـٛٔٗٔ،لبنان بيروت ،دار الكتب العممية  ت:اسماء أبوبكرمحمد( دٌىاٌ عزوج تٍ انىرد :33
ٜٜٔٛ )             

 
يعجى ثقافً جايع: عثذ انزحًٍ تٍ عثذ انزحًٍ تٍ سٍذ تٍ أحًذ  -انذخائز وانعثقزٌاخ (39

 هـ(: يكرثح انثقافح انذٌٍُح، يصز3131انثزقىقً األدٌة انًصزي )انًرىفى: 
ىـ( ت:ابراىيم مكي طنطاوي  مصر القاىرة ،دار ٙٙٗابن سنان الخفاجي )ت   الفصاحة: سرّ ( ٛٔ

   ٜٕٔٓ: ٔالغد الجديد ،ط
(:الشاىد الشعري  في تفسير القرآن الكريم،د:عبد الرحمن بن المعاضة الشيري ،السعودية ٜٔ

 ( ٖٔٗٔ، ٔ،الرياض،دار المنياج ،ط
بن رشيق القيرواني اآلزدي .ابو عمي الحسن ٘العمدة في محاسن الشعر وآدابو: (ٕٓ
 ٜٔٛٔ_ٔٓٗٔ، ٔىـ(،ت:محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل، طٖٙٗ)ت

 يوسف بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس: القراء طبقات في النياية غاية ( ٕٔ
 (  (برجستراسر. ج ىـٖٔ٘ٔ عام مرة ألول بنشره عني : تيمية ابن مكتبة(: ىـٖٖٛ: ت )

قضية األعجاز  القرآني  وأثرىا في  تدوين البالغة  العربية ،د:عبد العزيز عبد المعطي عرفو (ٕٕ
  ٜ٘ٛٔ -٘ٓٗٔٔ:مصر األزىر ،عالم الكتب ،ط

أحمد، الزمخشري جار اهلل لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن ( اٖٕ
   ه ٚٓٗٔ - ٖ: طبيروت –ىـ(: دار الكتاب العربي ٖٛ٘: ت)

 فواد محمد: المحقق:(ىـٜٕٓ: ت) البصري التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو: القرآن جازم (ٕٗ
 ىـ ٖٔٛٔ : .القاىرةالطبعة - الخانجى مكتبة: سزگينر

: خأتى انقاسى يحًىد تٍ عًزو تٍ أحًذ، انزيخشزي جار اهلل ) :انًسرقصى فً أيثال انعزب (ٕ٘  

 و3919انثاٍَح،  انطثعح::تٍزوخ -دار انكرة انعهًٍح  :هـ(111

: ت ) العسكري إسماعيل بن سعيد بن اهلل عبد بن الحسن أحمد أبو: األدب في المصون :(ٕٙ
  م ٜٗٛٔ ،ٕ: طالكويت حكومة مطبعة: ىارونر محمد السالم عبد: المحقق:(ىـٕٖٛ
 اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شياب: األديب معرفة إلى األريب إرشاد=  األدباء معجم( ٕٚ

 ٗٔٗٔ ،ٔ: طبيروت اإلسالمي، الغرب دار: عباس إحسان: المحقق:(ىـٕٙٙ: )ت الحموي الرومي
  . م ٖٜٜٔ - ىـ

 و 3991 ،2: طتٍزوخ صادر، دار    ٌاقىخ تٍ عثذ اهلل انحًىي أتى عثذ اهلل :يعجى انثهذاٌ : (.ٕٛ

 األولى،: الطبعة:العممية الكتب دار: يعقوب بديع إميل. د: العربية شواىد في المفصل المعجم (29
  مٜٜٙٔ - ىـٚٔٗٔ
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مناىج المتكممين  في فيم النص القرآني  ،د ستار جبر حمود األعرجي : العراق ،كربالء : (ٖٓ
 ٕٚٔٓ-ٖٛٗٔ،  ٔالعباسية المقدسة  ،ط ،العتبة

 


