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Abstract:
Allama Jarullah Al-Zemakhshari was a great scholar, linguistic,
and a man of letters. His book,Tafseer al- Kasshaaf ‘an- Haqaiq
et-Tanzeel, is one of the most famous and universally
acknowledged book in which he has discussed Arabic grammar,
literature and rhetoric. It is an extremely important Tafseer and
is considered a primary source by all great scholars. It is famous
for its deep linguistic analysis, rhetoric and grammatical issues.
Allama Al-Zemakhshari has cited many poets’ poetry both from
Pre-Islamic era and Islamic era as a proof to support his
arguments. In this article the researcher has cited AlZemakhshari’s attitude towards Quoting the Poetry of
Mowalldeen (postclassical poets) and to point out those places
where he has quoted Mowalldeens’ (postclassical poets) poetry
for proof in his Tafseer Al-kasshaff.

______________________________________

:أمهية الشعر عند العرب

 وتصويره يف صور تسحر، ويعىن إبظهار اجلمال،الشعر ترمجان األحاسيس والعواطف
 ولذلك عد من، وتبعث يف النفس اإلعجاب واالرتياح، و كذلك يعين بتاثري الوجدان،القلوب
.)0( واعترب فنًّا من الفنون اجلميلة،اآلداب الرفيعة
 وميكن، ومستودع علومهم، ومستنبط آداهبم،والشعر ديوان العرب وخزانة حكمتهم
:القول
 وإنه متحفهم، وأخالقهم، وأدهبم، واترخيهم،"إنه سجلهم النفيس الذي حفظ تراثهم
 وما تفردت به قرائح حكمائهم من حكم، ووقائع بطوالهتم،دونوا فيه أخبارهم
ّ املتأصل الذي
.)5("بليغة وأمثال بديعة وآايت يف جتارب احلياة

 بشاور،* الباحث ىف مرحلة الدكتواة ىف جامعة الكلية اإلسالمية
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يقول أبو هالل العسكري :
الشعر أ ّن ألفاظ اللغة إمنا يؤخذ جزهلا وفصيحها ،وفحلها وغريبها
"ومن أفضل فضائل ّ
تبي النقص ىف صناعته .ومن ذلك أيضا أ ّن
من الشعر؛ ومن مل يكن له راوية ألشعار العرب ّ
الشعر ،ولواله مل يكن على ما يلتبس من ألفاظ القرآن وأخبار الرسول  -صلّى
الشواهد تنزع من ّ
هللا عليه وسلّم  -شاهد .وكذلك ال نعرف أنساب العرب وتوارخيها ،و ّأايمها ووقائعها ّإال من
()0
مجلة أشعارها.
وللشعر منزلة عظيمة عند العرب حيث أشار إليه ابن رشيق بقوله:
"كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأهتا ،وصنعت األطعمة،
واجتمع النساء يلعنب ابملزاهر ،كما يصنعون يف األعراس ويتباشر الرجال والولدان؛ ألنه محاية
ألعراضهم ،وذب عن أحساهبم ،وختليد ملآثرهم ،وإشادة بذكرهم ،وكانوا ال يهنئون إال بغالم يولد،
()4

أو شاعر ينبغ ،أو فرس تنتج".

ويف اإلسالم أيذن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -حلسان بن اثبت – رضي هللا عنه،
وقد أخذ يف هجاء القرشيي حيث قال" :لشعرك أشد عليهم من وقع الن َّْبل"

()2

ويف السرية النبوية أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -طلب إىل شعراء املدينة أن

يعينوه أبهاجيهم يف قريش(.)6
()2

وروي أيضا أنه قال" :ال تدع العرب الشعر حىت تدع اإلبل اجلني "

وروي عن أمري املؤمني عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه " :-كان الشعر علم قوم مل يكن هلم
()2

علم أصح منه يف اإلسالم"

وكتب عمر إىل إيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه:-
"مر من قبلك بتعلّم الشعر؛ فإنه يدل على معايل األخالق ،وصواب الرأي ،ومعرفة األنساب".
وقال على بن أيب طالب رضي هللا عنه" :الشعر ميزان القول"

()9

وقال معاوية  -رضي هللا عنه " :-جيب على الرجل أتديب ولده ،والشعر أعلى مراتب األدب،
وقال أيضا :اجعلوا الشعر أكرب مهكم ،وأكثر دأبكم ،فلقد رأيتين ليلة اهلرير بصفي وقد أتيت
بفرس أغر حمجل بعيد البطن من األرض ،وأان أريد اهلرب لشدة البلوى فما محلين على اإلقامة إال
أبيات عمرو بن اإلطنابة:
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أبت يل مهيت وأىب بالئي  ...وأخذي احلمد ابلثمن الربيح
وإقحامي على املكروه نفسي  ...وضريب هامة البطل املشيح
وقويل كلما جشأت وجاشت  ...مكانك حتمدي أو تسرتحيي
ألدفع عن مآثر صاحلات  ...وأمحي بعد عن عرض صحيح

()03

فهذه النصوص ،وهذه األراء تبي لنا أمهية الشعر ،وتوضح مكانة الشاعر عند العرب.
الشاهد الشعري واالحتجاج به:
الشاهد لغة واصطالحا:
الشاهد لغة:
عند ما نطلق كلمة "الشاهد" نعين هبا البيان والظهور ،ولو رجعنا إىل املعاجم فنرى أن
هذه الكلمة حتمل معان عديدة  ،وهي كما يلي:
()00

يقول ابن سيده :الشاهد ،العامل الذي يبي ما علّمه..........
وقال أبو عبيدة :معىن {شهد هللا} أي قضى هللا أنه ال إله إال هو ،وحقيقته علم هللا
يبي ما علمه.
وبي هللا ،ألن الشاهد هو العامل الذي ّ
ّ

واملشاهدة املعاينة ،وشهدت املالئكة ملا عاينت من عظيم قدرته ،وشهد أولو العلم مبا ثبت

عندهم وتبي من خلقه الذي ال يقدر عليه غريه.
وشهد الشاهد عند احلاكم أي بي ما يعلمه وأظهره.
ومجع الشاهد شهود وأشهاد ،والشهيد الشاهد ،واجلمع الشهداء ،وأشهدته على كذا
فشهد عليه أي صار شاهدا عليه ،وأشهدت الرجل على إقرار الغرمي(.)05
الشاهد اصطالحا:
ذكر الزبيدي يف معجمه املعىن االصطالحي للشاهد حيث قال:
"والشواهد هي اجلزئيات اليت يؤتى هبا إلثبات القواعد النحوية ،واأللفاظ اللغوية،
واألوزان العروضية من كالم هللا تعاىل ،وحديث رسول هللا ،أو من كالم العرب املوثوق
بعربيتهم"

()00
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وهذه الشواهد التساق ابلضرورة لالستشهاد ،أو االحتجاج فقط ،بل يؤتى هبا لطرافة
معناها أو مجال مبناها ،على الرغم من شذوذه وخمالفتها للمألوف اللغوي ،كما أهنم أيتون
ابلشاهد ليشرحوا كلمة غريبة ،أو يربز صيغة شاذة يف االشتقاق  ،أو يستنبطوا حكما شرعيا من
القرآن والسنة النبوية.
االحتجاج ابلشاهد الشعري:
للشواهد العربية على اختالف أنواعها وتعدد مشارهبا  ،أمهية خاصة للمستشهد،
وعندما تذكر الشواهد قد يتبادر إىل الذهن اقتصارها على الشواهد اللغوية ،أو اقتصار هذه
الشواهد على الشعر ،حي ارتبطت كلمة شاهد عند العلماء ابلشعر.
اهتم الباحثون قدميًا وحديًثا ابلشواهد ،شرحا ،وحتقيقا ،واستدالال ،فاحتلت
وقد ّ
الشواهد الشعرية اهتمام العلماء منذ القدمي ،وكانت بدايتها األوىل زمن عمر بن اخلطاب  -رضي
هللا عنه  ،-مث تزايدت منذ عصر سيبويه يف كتابه (الكتاب) ،الذي ضم بي سطوره ما يزيد على
ألف شاهد شعري ألفذاذ الشعراء ،مث اعتىن العلماء بعده بشروح الشاهد وتصنيفه وحتليله(.)04
هم علماء العربية وحدهم ،بل شاركهم فيه املفسرون ،واحمل ّدثون،
ومل يكن االستشهاد ابلشعر ّ
واألصوليون ،والفقهاء.
وكان املفسرون يعتمدون على الشعر وكالم العرب يف تفسري ألفاظ القرآن الكرمي وفهم
معانيه ،فقد ُروي عن عمر بن اخلطاب أنه قال على املنرب :ما تقولون فيها؟ "يقصد يف قوله
()02
تعاىل{ :أ َْو َأيْ ُخ َذ ُه ْم َعلَى َختَُّوف}
فسكتوا .فقام شيخ من هذيل ،فقال :هذه لغتنا ،التخوف :التنقص.

فقال :هل تعرف العرب ذلك يف أشعارها؟ قال :نعم ،قال شاعران أبو كبري يصف انقته :ختوف
()06

قردا  ...كما ختوف عود النبعة السفن
الرحل منها اتم ًكا ً

فقال عمر :عليكم بديوانكم ال تضلوا .قالوا :وما ديواننا؟ قال :شعر اجلاهلية ،فإن فيه

تفسري كتابكم ومعاين كالمكم.
ويُروى قريب من هذا عن ابن عباس – رضي هللا عنه  ،-فقد ذكر أبو بكر األنباري
قال :أتى أعرايب إىل ابن عباس فقال :ختوفين مايل أخ يل ظامل  ...فال ختذلين اليوم اي خري من
بقي

()02
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فقال ابن عباس :ختوفك أي تنقصك؟ قال :نعم .قال :هللا أكرب
{أ َْو َأيْ ُخ َذ ُه ْم َعلَى َختَُّوف} أي تنقص من خيارهم.

يصا على الشعر اجلاهلي حيث الناس على تعلمه ،وطلبه لتفسري
وقد كان ابن عباس حر ً

القرآن ،فمما قاله يف ذلك:

"وإذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر؛ فإن الشعر ديوان
العرب".

()02

فخالصة القول أن الشواهد الشعرية أهم مصدر من مصادر األدلة ،لذلك امتأل
املفسرون تفاسريهم من شواهد الشعر متمسكي هبا يف كثري من األماكن.
عصور االحتجاج ابلشعر:
تردد يف اجملاميع األدبية العبارة املاثورة" :الشعر ديوان العرب" ألنه مرآة نرى من خالهلا
كل ما نريد معرفته عن حياة العرب ،ففيه حفظوا أنساهبم وأجمادهم  ،ومواقفهم وأايمهم ،وقد اهتم
العلماء هبذا املصدر بل جعلوه أهم مصدر من مصادر أدلتهم وشواهدهم ،ولكن مع ذلك مل
يستشهدوا ،بل شعر وقعت عليه عيوهنم ،أو استحسنه قرائحهم ،بل وضعوا لذلك ضوابط وقيودا
للرواية والسماع ،كما حددوا عصورا لالستشهاد ال ينبغي جتاوزا عنها.
وقد قسم العلماء الشعراء على أربع طبقات ما ذكره البغدادي كما يلي" :أقول الكالم الذي
يستشهد به نوعان شعر وغريه فقائل األول قد قسمه العلماء على أربع طبقات:
الطبقة األوىل :الشعراء اجلاهليون وهم قبل اإلسالم كامرئ القيس واألعشى.
الطبعة الثانية :املخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم كلبيد وحسان.
الطبقة الثالثة :املتقدمون ويقال هلم اإلسالميون وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم
كجرير والفرزدق.
الطبقة الرابعة :املولدون ويقال هلم احملدثون وهم من بعدهم إىل زماننا كبشار ابن برد
وأيب نواس.
فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرمها إمجاعا ،وأما الثالثة فالصحيح صحة االستشهاد
بكالمها ،وقد كان أبو عمرو بن العالء ،وعبد هللا بن أيب إسحاق ،واحلسن البصري ،وعبد هللا
()09

بن شربمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضراهبم"
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قال ابن رشيق يف العمدة:
"كل قدمي من الشعراء فهو حمدث يف زمانه ابإلضافة إىل من كان قبله ،وكان أبو عمرو
يقول :لقد أحسن هذا املولد حىت لقد مهمت أن آمر صبياننا برواية شعره يعين بذلك شعر جرير
والفرزدق ،فجعله مولدا ابإلضافة إىل شعر اجلاهلية واملخضرمي .وكان ال يعد الشعر إال ما كان
للمتقدمي .قال األصمعي :جلست إليه عشر حجج فما مسعته حيتج ببيت إسالمي".
وقال ايضا" :فأما ابن قتيبة فقال :مل يقصر هللا الشعر والعلم والبالغة على زمن دون
زمن ،وال خص قوماً دون قوم ،بل جعل هللا ذلك مشرتكاً مقسوماً بي عباده يف كل دهر ،وجعل
كل قدمي حديثاً يف عصره".53

وأما الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقا ،وقيل :يستشهد بكالم من يوثق
به منهم واختاره الزخمشري وتبعه الشارح احملقق.
وقال السيوطي" :أمجعوا على أنه ال حيتج بكالم املولدين واحملدثي يف اللغة والعربية،
ويف الكشاف ما يقتضي ختصيص ذلك بغري أئمة اللغة ورواهتا فإنه استشهد على مسألة بقول أيب
متام الطائي .وأول الشعراء احملدثي بشار بن برد - ،وقد احتج سيبويه ببعض شعره تقراب إليه ألنه
كان هجاه لرتكه االحتجاج بشعره ذكره املرزابين وغريه -ونقل ثعلب عن األصمعي أنه قال :ختم
الشعر إببراهيم بن هرمة وهو آخر احلجج".

()50

صحة االستشهاد بشعر من يوثق به من شعراء هذه
و َّ
لكن فريقا من العلماء يرى ّ
الطبقة ،وممن يرى ذلك الواحدي ،والبطليوسي ،والزخمشري ،وابن الشجري ،وابن يعيش ،وابن
هشام وغريهم ،واستشهد هؤالء أببيات من شعر أيب متام ،والبحرتي ،واملتنيب ،وأيب نواس ،وبشار،
()55
وأيب فراس ،وغريهم.
واألمر الذي يهمنا هنا يف هذه املقالة هو أن الزخمشري مع أنه كان لغواي ،وأديبا،
استشهد يف تفسريه الشهري "الكشاف" بشعر املولّدين كما سنستعرض بعض األماكن اليت
استشهد له أبشعارهم ،ولكن قبل ذلك نذكر قيمة الكشاف العلمية واألدبية لدى العلماء لكي
يتضح األمر واليبقى الغبار.
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قيمة تفسري الكشاف العلمية واألدبية لدى العلماء:
قد صنف اإلمام جارهللا حممود الزخمشري املتوىف سنة 202ه إمام املفسرين ،واللغويي،
والنحاة ،تصانيفا بديعة ،واتليفات كثرية ،ومن هذه تفسريه "حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف
وجوه التأويل" ،وقد اشتهر هذا التفسري بي أهل العلم ب "الكشاف" وهو من أشهر تفاسري
املعتزلة .وإذا نظران إىل هذا التفسري بعيدا عما فيه من االعتزال حكمنا أنه مل يسبق إليه غري
الزخمشري .أابن املفسر يف تفسريه هذا من الوجوه البالغية يف كل آية من آايت القرآن الكرمي،
وكما أظهر فيه من مجال النظم القرآين وبالغته ،لرباعته يف كثري من العلوم ،ال سيّما إملامه بلغة
العرب ،ومعرفته أبشعارهم ،وما امتاز به من اإلحاطة بعلوم البالغة ،والبيان ،واإلعراب ،واألدب،
لفت إليه أنظار العلماء
ولقد أضفى هذا النبوغ العلمي واألديب على تفسري الكشاف ثواب مجيال َ
وعلّق به قلوب املفسرين.
وحيلل ابن خلدون هذا التفسري يف قوله عند احلديث عما يرجع اليه التفسري من معرفة
اللغة واإلعراب والبالغة فيقول:
ري م ن
"وم ن أحس ن م ا اش تمل علي ه ه ذا الف ّن م ن التّفاس ري كت اب ّ
الكش اف ّ
للزخمش ّ
أه ل خ وارزم الع راق ّإال أ ّن مؤلّف ه م ن أه ل االعت زال يف العقائ د في أ ابحلج اج عل ى م ذاهبهم
الس نّة
الفاسدة حيث تعرض له يف آي القرآن م ن ط رق البالغ ة .فص ار ذل ك للمح ّقق ي م ن أه ل ّ
احن راف عن ه وحت ذير للجمه ور م ن مكامن ه م ع إق رارهم برس وخ قدم ه فيم ا يتعلّ ق ابللّس ان
()50
والبالغة.
خاصا ابإلعجاز ،إال أنه سلك يف تفسريه مسلكا دقيقا أبرز
مل يؤلف الزخمشري مؤلّفا ّ
فيه وجوه إعجاز القرآن من خالل األساليب البالغية اليت نبّه عليها وهو يفسر اآلايت القرآنية.
وعلى الرغم من أنه مل يقف عند كل كلمة ،إال أنه يطيل الوقوف عند اآلايت اليت تكشف له
وجوها من روائع البيان ،وعجيب النظم يف تقدمي كلمة على كلمة أو اختيار كلمة بدل كلمة أو
الذواقة الذي
حرف مكان حرف ،ويتحدث عن كل ذلك أبسلوب األديب الضليع والبالغي ّ
يتذوق مجال الكالم وأفاني القول.
ّ
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استعراض بعض األماكن اليت استشهد له الزخمشري بشعر املولدين

ذكر املظهر موضع املضمر:
الصحف

مدح أبو نواس خلفا األمحر فقال :فكلما نشاء منه نغرتف  ...راوية ال جيتين من

()54

استشهد به الزخمشري عند قوله تعاىل{ :و َ َّ ِ
ين ِيف النَّا ِر ِخلََزنَِة َج َهن ََّم ْاد ُعوا َربَّ ُك ْم
قال الذ َ
َ
()56
ِ
ف َعنَّا ي وماً ِمن الْع ِ
ذاب}( )52واملناسب أن يقال :خلزنتها .
ُخيَّف ْ َ ْ َ َ

جيوز إرجاع الضمري املؤنث إىل "شيء" :

()52

كقول أىب العتاهية :نفسي بشيء من الدنيا معلّقة  ...هللا والقائم املهدي يكفيها
()52
ِ ِ ِ
آايتِنَا َشْي ئًا َّاختَ َذ َها ُهُزًوا}
استشهد به الزخمشري عند قوله تعاىلَ { :وإذَا َعل َم م ْن َ
الضمري املؤنث يف "اختذها" فيه وجهان ،أحدمها :أنه عائد على "آايتِنا" .والثاين :أنه
ُ
()59
يعود على "شيئاً" وإن كان مذكرا ألنه مبعىن اآلية .
ُ
ختييل بغري تعليل:
()03
ول  ...أب َّ
الس َماء
حيت يَظُ َّن اجلَ ُه ُ
صعِ ُد َّ
حاجةً يف َّ
قال أبو متام :ويُ ْ
َن لهُ َ
()05
()00
ْم ُع ْم ٌي فَ ُه ْم َال يَْرِج ُعو َن}
استشهد به الزخمشري عند قوله تعاىل ُ { :
ص ٌّم بُك ٌ
حتت عنوان ختييل بغري تعليل ،ألهنم رمبا ابلغوا ىف االستعارة حىت ينزلوها منزلة احلقيقة،
وبيان ذلك أهنم قد يستعريون الوصف للشىء املعقول وجيعلون أتتيه لذلك الشىء على جهة
التحقيق وكأن خالفها حمال ،وكأن االستعارة غري موجودة ،وينكرون خالف ذلك ويتعجبون منه
كما يف شعر أيب متام املذكور ،قرر صعوده ىف اخلصال العالية ،واملراتب الشريفة ،على وجه ال
()00
ميكن جحده وال يسوغ إنكاره.
املشاكلة:
وهوذكر الشيء بلفظ غريه ,لوقوعه يف صحبته حتقيقا أو تقديرا 04كقول أىب متام:
ِِ ()02
ت اجلَ َار ْقب َل املْنزل؟
َن بَنَ ْي
َم ْن ُمْبلِ ٌغ أَفْناءَ يَ ْعُر
ب ُكلَّها  ...أِّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
َ
وضةً فَ َما
ر
ض
ي
ن
أ
ي
ي
اَّللَ َال يَ ْستَ ْح
استشهد به الزخمشري( )06عند قوله تعاىل{ :إِ َّن َّ
ْ
ْ
ب َمثَ ًال َما بَ ُع َ
َ َ
()02
فَ ْوقَ َها}( )02فقد عرب عن اختيار اجلار ابلبناء مشاكلة لبناء الدار.
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()09

قول أىب متام :وثناايك إهنا إغريض  ...وآلل نوار أرض وميض

استشهد به الزحمشري يف بداية سورة الزخرف عند قوله تعاىل{ :حم والْ ِك ِ
تاب الْمبِ ِ
ي إِ َّان
ُ
َ
َج َع ْلناهُ قُ ْرآانً َعَربِيًّا}( )43وقال :وهو من األميان احلسنة البديعة ،لتناسب القسم(الكتاب املبي)
واملقسم عليه(قرآان عربيا) ،وكوهنما من واد واحد (.)40
أظلم فعل متعد كما يستعمل الزم:
قول حبيب بن أوس:
ِ ()45
عن َو ْج ِه أ َْمَرَد أَ ْشيَب
ُمهَا أَظْلَ َما ََّ
حاىل ُُثَّ َ
تأْ
َجلَيَا  ...ظَ َال َمْي ُهما ْ
()40
َضاءَ َهلُْم َم َش ْوا فِ ِيه َوإِ َذا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا }
استشهد به الزخمشري عند قوله تعاىلُ { :كلَّ َما أ َ
وقال :إن (أظلم) حيتمل أن يكون غري متعد وهو الظاهر ،وأن يكون متعداي منقوال من
ظلم الليل.

()44

وقال بعد إيراد هذا الشعر يف تفسريه" :وهو وإن كان حمداث ال يستشهد بشعره يف
اللغة ،فهو من علماء العربية ،فاجعل ما يقوله مبنزلة ما يرويه .أال ترى إىل قول العلماء :الدليل
عليه بيت احلماسة ،فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه"(.)42
تعدية الفعل بـ"على" لالستعالء:
قال أبو الطيب:
()46

فلشد ما جاوزت قدرك صاعدا  ...ولشد ما قربت عليك األجنم
ِ ()42
استشهد به الزخمشري عند قوله تعاىل (َ { .)42ح َّىت إِذا أَتَ ْوا َعلى و ِاد الن َّْمل}
بضدها تتبني األشياء:
قول أيب طيب:

ويذمهم وهبم عرفنا فضله

وبض ّدها تتبي األشياء

()49

وسى َرِّيب أ َْعلَ ُم ِمبَ ْن
{وقَ َ
ال ُم َ
استشهد به الزخمشري يف ضد األشياء عند قوله تعاىلَ :
()23
ِ
جاء ِاب ْهلدى* وقَ َ ِ
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ِْريي }
ال فْر َع ْو ُن َاي أَيُّ َها الْ َم َألُ َما َعل ْم ُ
َ َ َُ َ
إهنم قالوا :ذلك ،وقال موسى  -عليه السالم : -هذا ،ليوازن الناظر بي القول واملقول،
ويتبصر فساد أحدمها وصحة اآلخر(.)20
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التخييل من غري مشاهدة احلال وهذا مرتبة من مراتب حصول املعاين عند أهل البالغة:
كقول ابن الرومي :لِما تُؤِذ ُن الدُّنْيا بِِه ِمن ِ
ِ
اعةَ
َ ْ
صُروف َها  ...يَ ُكو ُن بُ َكاءُ الطّْف ِل َس َ
ْ ُ
َ
()25
يُولَ ُد
ِ
ك وذُ ِريَّتَ ها ِمن الشَّيطَ ِ
ان
استشهد به الزخمشري عند قوله تعاىل{ :إِِّين أُعي ُذ َها بِ َ َ ّ َ َ ْ
ِ ِ ()20
الرجيم}
َّ
بيده عليه

واستهالل الصيب صارخاً من مس الشيطن ختييل وتصوير لطمعه فيه ،كأنه ميسه ويضرب

()24

ملخص البحث:
الش عر الع ريب ه و أه م مص ادر دراس ة اللغ ة العربي ة ،فق د اس تخدمه علم اء ال دين يف
تصانيفهم وخاصة علماء التفسري كما نراه يف تفسري الكشاف للزخمشري.
خيتلف منهج أتليف الزخمشري عمن سبقوه ،وعلى سبيل املثال عىن املؤلفون السابقون
ابلشاهد الشعري القدمي ،وحرصوا على أن يكون قائله ممن عاشوا يف العصر اجلاهلي،
واملخضرمي ،مث العصر اإلسالمي ،وحاذوا االعتماد على الشعر املتأخرين الذي أطلق عليه اسم
"املولد" ،وقصدوا به شعر شعراء أواخر العصر األموي ،ومطلع العصر العباسي ،إال أن الزخمشري
أورد مناذج من أشعار شعر املولدين واملتأخرين يف تفسريه كالشاهد ،أوالتمثيل ،كما يورد األشعار
اليت نظمها بنفسه.
فالزخمشري من هؤالء الذين قالوا ابستشهاد املولدين وهو اليرى أبسا بذلك ،كما أنه
استشهد يف تفسري أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعر حبيب بن أوس وقال:
"وهو وإن كان حمداث ال يستشهد بشعره يف اللغة ،فهو من علماء العربية ،فاجعل ما يقوله مبنزلة
ما يرويه .أال ترى إىل قول العلماء :الدليل عليه بيت احلماسة ،فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته
وإتقانه"
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اهلوامش:
 . 0اتريخ األدب اجلاهلي ص524 :
 . 5مقدمة املعلقات السبع للواحدي
 . 0الكتابة والشعر ،املكتبة العنصرية ص002 :
 . 4اتريخ األدب اجلاهلي نفس املرجع
 . 2أحاديث الشعر 033 /0
 . 6اتريخ األدب العريب العصر اجلاهلي ص533 :
 . 2العمدة يف حماسن الشعر وآدابه 03 /0
 . 2خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 454 /4
 . 9العمدة يف حماسن الشعر وآدابه 52 /0
 . 03العمدة يف حماسن الشعر وآدابه نقس املرجع
 . 00احملكم واحمليط األعظم 020 /4
 . 05لسان العرب 543 /0
 . 00اتج العروس 20 /0
 . 04الشواهد الشعرية النحوية يف لسان العرب ص50 :
 . 02سورة النحل اآلية42 :
 . 06لسان العرب 030 /9
 . 02أمايل القايل 005 /5
 . 02مصادر الشعر اجلاهلي ص020 :
 . 09خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي 2 /0
 . 53العمدة يف حماسن الشعر وآدابه 90 /0
 . 50االقرتاح يف أصول النحو ص050-055-050 :
 . 55ينظر :اهلروي ،اسفار الفصيح540/0 ،
 . 50اتريخ ابن خلدون 226 /0
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 . 54مصادر الشعر اجلاهلي ص020 :
 . 52سورة غافر اآلية49 :
 . 56تفسري الكشاف 020 /4
 . 52الكامل يف اللغة واألدب 550 /5
 . 52سورة اجلاثية اآلية 9 :
 . 59تفسري الكشاف 522 /4
 . 03أسرار البالغة ص035 :
 . 00تفسري الكشاف 22 /0
 . 05سورة البقرة اآلية 02 :
 . 00الطراز ألسرار البالغة 005 /0
 . 04خزانة األدب وغاية األرب 525 /5
 . 02فصل املقال يف شرح كتاب األمثال ص095 :
 . 06تفسري الكشاف 000 /0
 . 02سورة البقرة اآلية 56 :
 . 02زهر األكم يف األمثال واحلكم 094 /0
 . 09خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 22 /2
 . 43سورة الزخرف اآلية0-0 :
 . 40تفسري الكشاف 506 /4
 . 45حلبيب بن أوس ينظر ديوانه 022 /0
 . 40سورة البقرة اآلية53 :
 . 44تفسري الكشاف 26 /0
 . 42تفسري الكشاف 22 /0
 . 46شرح ديوان املتنيب للواحدي ص،024 :
 . 42تفسري الكشاف 022 /0
 . 42سورة النمل اآلية 02 :
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 . 49زهر األكم يف األمثال واحلكم 502 /0
 . 23سورة القصص اآلية02-02 :
 . 20تفسري الكشاف 405 /0
 . 25الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 030 /0
 . 20سورة آل عمران اآلية06 :
 . 24تفسري الكشاف 022 /0
املصادر واملراجع:
 .0القران الكرمي
 .5اب ن حج ة احلم وي :خزان ة األدب وغاي ة األرب ،دار ومكتب ة اهل الل-ب ريوت ،دار البح ار-
بريوت ،الطبعة األخرية 5334م
 .0ابن خلدون :اتريخ ابن خلدون ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية 0432 ،ه  0922 -م
 .4اب ن س يدة :احملك م واحمل يط األعظ م ،ت :عب د احلمي د هن داوي ،دار الكت ب العلمي ة – ب ريوت،
الطبعة األوىل 0450 ،ه  5333 -م
 .2ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر – بريوت ،الطبعة الثالثة  0404 -ه
 .6أبوعلى القايل :أمايل القايل ،دار الكتب املصرية ،الطبعة الثانية 0044 ،ه 0956 -م
 .2أمحد شوقي :اتريخ األدب العريب العصر اجلاهلي ،مكتبة دار املعارف ،الط ،الت
 .2األزدي :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،ت:حممد حميي الدين عبد احلميد،الناشر :دار اجليل،
الطبعة اخلامسة  0430ه  0920 -م
 .9ا لبغ دادي :خزان ة األدب ول ب لب اب لس ان الع رب ،ت :عب د الس الم حمم د ه ارون ،مكتب ة
اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة الرابعة 0402 ،ه  0992 -م
 .03تق ي ال دين احلنبل ي :أحادي ث الش عر ،ت :إحس ان عب د املن ان اجلب ايل ،املكتب ة اإلس المية -
عمان – األردن ،الطبعة :األوىل0403 ،ه
 .00ديوان حبيب بن أوس
 .05الزبيدي :اتج العروس ،دار اهلداية ،الط ،الت

اإليضاح ( 03يونيو )5302

.00
.04
.02
.06
.02
.02
.09
.53
.50
.55
.50
.54
.52
.56

الزخمشري وموقفه من االستشهاد بشعر املؤلدين...

593

الزخمش ري :أس رار البالغ ة ،ت :حمم ود ش اكر ،مطبع ة امل دين ابلق اهرة ،دار امل دين دة ،الط،
الت
الزخمشري :تفسري الكشاف ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة الثالثة  0432 -ه
الزوزين :املعلقات السبع ،دار احياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل 0450ه  5335 -م
سوزان حممد فواد :الشواهد الشعرية النحوية يف لسان العرب ،دراسة وحتليل،
السيوطي :االقرتاح يف أصول النحو ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل 0929 - 0439 ،م
العسكري :الصناعتي :الكتابة والشعر ،املكتبة العنصرية – بريوت ،الط 0409 ،ه
العلوي حيي :الطراز ألسرار البالغة  ،ملكتبة العنصرية – بريوت ،الطبعة األوىل 0450 ،ه
عل ي اجلن دي :يف اتري خ األدب اجل اهلي ،مكتب ة دار ال رتاث ،الطبع ة األوىل0405 ،ه -
0990م
امل ربد :الكام ل يف اللغ ة واألدب ،دار الفك ر الع ريب – الق اهرة ،الطبع ة الثالث ة  0402ه -
 0992م
حمم د البك ري األندلس ي :فص ل املق ال يف ش رح كت اب األمث ال ،ت :إحس ان عب اس ،مؤسس ة
الرسالة ،بريوت –لبنان ،الطبعة األوىل 0920 ،م
ابَّلل :الط راز ألس رار البالغ ة وعل وم حق ائق اإلعج از ،املكتب ة العنص رية – ب ريوت ،الطبع ة
املؤيد َّ
األوىل 0450 ،ه
انصر الدين األسد :مصادر الشعر اجلاهلي ،دار املعارف مبصر ،الطبعة السابعة 0922م
ن ور ال دين اليوس ي :زه ر األك م يف األمث ال واحلك م  ،ت :د حمم د حج ي ،د حمم د األخض ر،
الدار البيضاء – املغرب ،الطبعة األوىل 0430 ،ه  0920 -م
الواحدي :شرح ديوان املتنيب،

