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ّالمصادرّوالمراجع
 الخاتمة



وبعُد؛ فإّن لكّل بحث نتائجو التي تتمخض عنو؛ وبذا إّن نتائج ىذا البحث تتمخص 
 باآلتي بيانو:

إّن الشاعر الِحميرّي ُاتيم بالفارسّية عند بعضيم لثباتو عمى نيج ال يتوافق ورؤى  -1
 القائمين بذلك من المؤّرخين والدارسين.

إّن الشاعر استطاع أن يخرق ناموس البيئة والعائمة؛ ليخرج إلى غير ما انتمى  -2
انتماؤىما إباضيًّا متشّدًدا إليو أبواه، فكان انتماؤه العموّي واضًحا، في حين كان 

 في بغض عميٍّ عميو السالم.
ُخِمط في أمر الّسّيد الِحميرّي بين فّنو ومذىبو العقائدّي، فُأّخر عند بعضيم إلى   -3

 جانب قوليم إّنو فحل ال يتقّدم عميو أحد من طبقتو.
ُأنصف الشاعر في آراء بعض الناقدين، فقّدم عندىم عمى أقرانو مع أّن ىؤالء   -4

 لناقدين مّمن ال يتفق والشاعَر في العقيدة.ا
اول البحث الكشف عن ُمكنة الّسّيد الشعرّية؛ حين ُوّجيت إليو بعض التيم ح -5

التي لم تثبت عند البحث والدراسة. ولم نعثر عمى شواىَد في ديوانو تؤّيد ما 
 :يا يذىب إليو ممصقو ىذه التيم بو، ومن

 .أ. القول بتيّجمو عمى الصحابة   
 .ب.القول بشربو الخمر )إلبعاده عن ساحة اىتمام األئّمة(      

ت. القول بكثرة شعره كثرة عظيمة، إلثبات أّن اهلل أضاع شعره بتيجمو عمى      
 السمف.

إّن الشاعر كان مقّرًبا لؤلئّمة عمييم السالم، كما كان ثقة معتمًدا عند رجال  -6
ة من آل البيت يعّبر عّما في نفسو من العمم وأرباب الحديث، فكان مدحو لؤلئمّ 

حّب وعاطفة جّياشة، فكان أّن سمك طريًقا في مدحيم لم يسمكو اآلخرون من 
 الشعراء.



الشعراء يسعون إلى التناّص مع القرآن الكريم؛ لينالوا شرف  كثير من كان -7
 االقتراب منو والتعضيد بو، فتقوى بذلك حججيم.

إلى واقع جديد باستثمار الممفوظات ذاتيا ىو إّن نقل النّص من واقعو األّول  -8
 تناّص حركّي غير سكونّي.

كان الشعراء في القرنين األّول والثاني يتوّجسون عند التناّص مع القرآن  -9
معو سكونيًّا في أغمب األحوال، وفي حال التناّص  التناصالكريم، فكان

قرون التي الحركّي كان ىامش الحركة أقّل مّما صار إليو الشعراء في ال
تمت، ثّم إّن المتمقي في تمك البيئة كان ىو اآلخر سكونيًّا ال يرغب في 

 تناول القرآن إاّل باإلبقاء عمى ممفوظاتو ودالالتو.
 يكون اإلبداع في التناّص السكونّي أقّل مّما ىو عميو في الحركيّ  -11
إّن ىيمنة النّص القرآنّي عمى وجدان المبدع والمتمقي، لم يتح ليما  -11

الجموح بعيًدا في صنع أفكار ورؤى، فكان االجترار ىو السمة الغالبة عمى نوع 
 التعالق مع القرآن.

إّن الشاعر حين يستبدل داللة لممفوظات ما بداللة جديدة؛ فيذا يؤكد أّنو  -12
 عمى وعي بالمرحمة األولى فاستزادىا بمرحمة جديدة.

ه الثقافّي والمعرفّي تعتمد قدرة استكشاف التناّص عند المتمقي عمى مستوا -13
 والسّيما التناّصات التي ال تبدو واضحة عمى السطح.

ثّمة مفردات قرآنّية خاّصة، أو كممات اختّصت بدالالت قرآنّية بعينيا،  -14
ىي ما يمكن أن تكون قد تناّصت مع القرآن الكريم عند ورودىا عمى ألسنة 

 الناس أو في نصوصيم.
شعر الِحميرّي متأتية من فراغ، بل لم تكن ىيمنة القرآن والسّنة عمى  -15

 لمنشأة الدينّية التي نشأىا األثر األكبر في ذلك.



يحاول الشاعر استنفار ذاكرة المتمقي حين يحيمو إلى نّص مباشرة، وكأنو  -16
 يمقي بأعباء شرح ما تبقى من النّص عمى كاىل متمقيو.

تترك لممتمقي إّن الشحنات القوّية المحمولة في جسد الممفوظ القرآنّي ال  -17
ن  مناًصا لمذىاب بعيًدا، حين يتعالق الشاعر مع ىذا النّص المقّدس، حتى وا 

 كانت الداللة مختمفة، أي: إّن الممفوظات جاءت بِزيٍّ جديد.
لم يترك الّسّيد الِحميرّي النصوص الدينّية من دون أن يمارس ىوايتو في  -18

يًدا لممتمقي، وبذلك إّن دّس معتقده فييا، فيو لم يترك النّص الُمستقَدم وح
 الِحميرّي لم يكن يعمد إلى التناّص من أجل التزيين والتجميل.

كان لمظمم والقسوة التي مورست عمى الشيعة أّيام الدولتين األموّية  -19
والعباسية األثر البالغ في إثراء قصائد شعراء ىذه الطائفة بالنصوص المقّدسة؛ 

 عنيا. لبيان أحقّيتيم ومكانتيم التي أزيحوا
حين يعمد الشاعر الِحميرّي إلى التناّصات العميقة؛ فؤلّنو يعي أّن  -21

المباشرة تضعف النّص عمى المستوى اإلبداعّي، ولكنيا تغنيو عمى مستوى 
 الدعوة وااليديولوجيا.

لم يكن الّسّيد الِحميرّي وسطيًّا أو رماديًّا، بل كانت قصائده ثورّية تعّج  -21
 بالتنوير.

ّص مع الحديث النبوّي ىو تناّص مع نّص مكتوب ومدّون لّما كان التنا -22
كان التقّيد والصرامة المصاحبة لمتناّص مع القرآن ىي أيضًا مع الحديث النبوّي 

 ، أي إّن التناّص يكون مؤطًرا بحدود ممفوظات وليس مع معاني ودالالت.
ثّمة فسحة أوسع لمشاعر عند التناّص مع نّص الحديث النبوّي؛ وذلك  -23

ّدد كتب صحاح الحديث وتنوعيا، في حين ىذا ال يتوافر في التعاطي مع لتع
 القرآن الكريم ألّنو نّص واحد.



ألّن لغة الحديث النبوّي لم ُيَرد منيا إحراج الكافرين وتحدييم كما ىو  -24
الحال مع القرآن، فكان التناّص معيا أقرَب من التناّص مع لغة القرآن، فمغة 

بين الناس آنذاك. وىذا ما يفّسر ازدياد نسب تعالق الحديث ىي لغة التخاطب 
 الّسّيد الِحميرّي مع النّص الحديثّي عنيا مع النّص القرآنّي.

إّن التناّص مع الحديث النبوّي من أجل الِحجاج كان أقرب إلى الشعراء  -25
الذين يحاججون داخل الدائرة اإلسالمّية من الخصوم، إذ إّن القرآن يشتغل عمى 

 خصوم في خارج ىذه الدائرة، فاستثمر الِحميرّي ذلك استثمارًا واسعًا.محاججة ال
ستفيام والنفي والدحض والحظر نجاعة أوفر من سموب الحجاج باإلإل -26

 يالحجاج باألساليب النمطّية، وليا وقع أكبر في وجدان المتمق
 .يث تعّد ىذه األساليب عوامل إلفات وانتباه يمجأ إلييا المبدع لشّد المتمقيح

بعض أساليب الحجاج التي تناّص بيا الشاعر، كانت أساليب إقصائّية  -27
 سموب الحظر.إلآلخر، منيا 

ثبت في البحث أّن التناّص مع نصين مقّدسين في بيت شعرّي واحد  -28
 سموب من أساليب الضغط التي تمارس عمى المتمقي لمقبول بفكرة الشاعر.إ
مو إلى ذلك االتساع حينما مارس الشاعر اإلرشاد بالتناّص كان سبي -29

واالستخالص، وىما إلى اإليجاز والتمطيط أقرب، ولكن استخالص العبرة 
 أوفى من اإليجاز فييا، واالتساع في نيل المطمب أجمل من التمطيط فيو.

كان شعر الّسّيد الِحميرّي وىو يعّج بالنصوص المقّدسة والتاريخّية ُيعّد  -31
منو المؤّرخون وأرباب الحديث والسير منياًل ضخًما من مناىل المعرفة، استقى 

 معموماتيم، والسّيما أّنيا نظمت عمى شكل قصائد؛ وىذا أقرب لمحفظ والتوثيق.
إّن إغداق الشاعر الممفوظات الحسنة عمى ممدوحيو بيذا الكّم اليائل  -31

إّنما يبّين محاولة الشاعر تعويض الضرر والتضييق الذي لحق بيم من لدن 
 ظالمييم.



التناّص مع النّص التاريخّي ىامشًا واسًعا من الحّرّية؛ في ما إذا يتيح  -32
قورن بالنصوص المقّدسة في القرآن والسّنة ، فكمما كان التعالق مع نّص أكثر 

 قداسة كانت فسحة الحّرّية من خالل التناصص أقّل.
كان النّص التاريخّي في ما يتعمق بالشاعر الِحميرّي الُمتكأ األكثر عطاًء  -33

 معالجة قضاياه العقائدّية الخاّصة. في
التفت الباحث إلى ىيمنة القّص في كثير من قصائد الّسّيد الحميرّي   -34

ومقطوعاتو المتعالقة مع التاريخ، عماًل منو لتقريب رؤاه إلى متمقيو وتأكيد شّده 
بقائو في ضمن ساحتو.  إليو وا 

ة، يترجم ما يدور كان الّسّيد الِحميرّي راوًيا عميًما في قصائده القصصيّ  -35
في خمجات صدور أبطالو، فتكونت ىذه القصص من األركان: راٍو، ومروّي 

 لو، وشخصّيات، وزمان، ومكان، وحوار، وحبكة.
يعمل الحوار في قصائد الّسّيد الِحميرّي عمى جعل األحداث أكثر قرًبا  -36

ا الحوار إلى الواقع، وىي عممية إييامّية ُييدف من خالليا المتمقي. ثّم  إّن ىذ
 كان تواصميًّا نافًعا وليس حواًرا سمبيًّا ال يفضي إلى نتائج.

إّن الحوار يبقي عمى خيال المبدع في دائرة الممفوظات، فال يستطيع أن  -37
)يتعّدى( عمى موقوفّيتيا وثباتيا، فال يجنح بخيالو كثيًرا، أّما الوصف؛ فال 

ا ىو السّر الكامن في يحول بين المبدع والتحميق بأجنحة الخيال، ولعّل ىذ
تفشي الوصف في الشعر العربّي أكثر من الحوار بكثير، وىو ما يفّسر رغبة 

 الّسّيد الِحميرّي في الحوار، ألّنو شاعر قضّية ودعوة.
يدفع الّسّيد الِحميرّي بكّمّيات ىائمة من األوصاف في قصائده التي تخمو  -38

 من جّراء فقد الحوار.من الحوار؛ وذلك الستعاضة كّم التواصل المفقود 
ليس بالضرورة أن يكون التفصيل زيادة في الممفوظات، كما ليس  -39

بالضرورة أن يكون اإلجمال تقميًصا لعددىا، فرّب تفصيل أقّل في عدد 



ممفوظاتو من النّص األّول ورّب إجمال يتكّون من ممفوظات أكثر منيا في 
 لمفردات النّص األّول النّص األّول، فالفرق يكمن في مدى استيعاب كّل نّص 

إّن التناّص التفصيمّي يسيم بقدر بعيد بإعانة المتمقي عمى التقاط  -41
 النصوص األولى من مخزون ذاكرتو.

إّن  خاّصّية اإلجمال لصيقة بفّن الشعر، فكمما كان الشعر أكثر كثافة  -41
 وأقل ممفوظات، كان أعمى في سمم الفّن، وأرقى في سمم اإلبداع.

 
 

 


