
 

 

 

 دراسة أسلوبية يف صّحة نسبة الديوان املنسوب إىل اإلمام علي

 «يول»على أساس معادلة 

 *2، أحمد أميدعلي1أحمد اميدوار
 مخنيكلية ، القرآن الكرمي والعلوم اإلسالميةجبامعة  أستاذ مساعد. 1

 سم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أراك. أستاذ مساعد، ق2

 

  (3/5/2015؛ تاريخ القبول:  29/11/2014)تاريخ االستالم: 

 خالصة القول

من . د عن صحّة نسبتهاكيف صحّة نسبتها وأثارت اهتمام الباحثني للتأ كمثّة نصوص يف جمال التراث العريب شُ

إنّ أقوال . اإلمام علي  الديوان املنسوب إىل، كالنصوص األدبية التّي التزال صحّة نسبتها موضع الش

جزء من سنّتهم ومن مصادر التشريع واستعان بعض املعاجم اللغوية هبذا الديوان يف ضبط ك تُعدّ املعصومني

. من الضروري إجراء حبوث تدرس هذه املسألة كاللغات فهذه تزيد من أمهية دراسة صحّة هذا الديوان ولذل

ن يهدف هذا كأساس معايري الزمان والعصمة والتواتر واألسلوب ولى آراء حول هذا الديوان عل قدمياً أصدر العلماء

شف أساليب املؤلفني التّي تُعدّ كأساس األسلوبية اإلحصائية ومعادلة يول يف ى املقال دراسة صحّة هذا الديوان عل

رارية األمساء يف العينّات كخاصية تإحصاء ى من الطرق اجلديدة املوضوعية يف هذا اجملال وتعتمد يف هذا عل

لمة من هنج كسبعة آالف ى قام املقال يف بادئ األمر بتعريف املبادئ واألصول النظرية مثّ بتطبيقها عل. املدروسة

لّ هذه األشعار عن ك صحّة صدورى ن االطمئنان باجلزم علكأنّه ال مي وصل املقال إىل. البالغة وأشعار اإلمام 

جزء من كهذه األشعارى هذا يضعف االعتماد على فعل ثر هذه األبيات لإلمام كأنّه ليس أ إىلو اإلمام علي 

قواعدها ويف النهاية تؤيّد األعداد احلاصلة من إجراء و مصدر من مصادر ضبط اللغة العربيةكو سنّة اإلمام 

 . اإلمام ثر هذه األشعار إىلكهذه املعادلة أقوال العلماء يف رفض صحّة نسبة أ
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 مقدمة

توثيق النصوص والتأكد عن صحّة نسبتها جمال خاضها العلماء منذ القدمي. كان العلماء 

املسلمون يف هذا اجملال مشهورين بالدقّة واألمانة فهم ال يذكرون خرباً إال ويسندونه إىل 

مصدره. من النصوص اليّت تضاربت األقوال يف صحّة نسبتها، األشعار املنسوبة إىل أهل 

نفسه  على وجه خاصّ. مل يقم اإلمام  والديوان املنسوب إىل اإلمام علي  البيت 

جبمع أشعاره بل قام هبذا العمل حمبّوه ومريدوه يف العصور التالية فهذا من األمور اهلامّة التّي 

 . إنّ أفعال املعصومني  أثارت الشكوك حول صحّة نسبة األشعار املنسوبة إليه

لتشريع عند املسلميني ومن البدهي أنّ الكالم قديكون منثوراً أو منظوماً وأقواهلم من مصادر ا

لذلك من الضروري إجراء أحباث لدراسة صحّة هذه النصوص الشعرية. يتكفّل علم احلديث 

لكنّه ليس هناك علم مستقلّ يتكفّل من توثيق هذه  من صحّة األحاديث املنسوبة إليهم 

 العلماء هبذا العمل واعتمدوا يف هذا على املعايري التالية: النصوص الشعرية مع هذا قام بعض

معيار الزمن: فيؤخذ باألسبق زمناً فإذا نسب شعر للحطيئة مثالً واإلمام الصادق  -1

ينسب الشعر  كون اإلمام قدمتثّل به ولذلكوتردّد الشعر بينهما فالشعر للحطيئة وربّما ي 

لّ ما ينايف العصمة ومقام ك معيار العصمة: -2. فيهقائله حبسب أقدمية املصدر ووروده  إىل

معيار التواتر: من معايري صحّة نسبة الشعر تواتره  -3. اإلمامة فال يندرج يف نظمه وشعره

معيار النفس الشعري واألسلوب:  -4. يف املصادر فهو يستلزم صدور الشعر ممن نسب إليه

نسوبة والنصوص ذات النسب الصحيح امل إذا اختلف النفس الشعري واألسلوب يف األشعار

 . أنّ واضع الشعر غري واحدى عل كدلّ ذل

معتمداً على هذا  حياول هذا املقال حتقيق صحّة نسبة األشعار املنسوبة إىل اإلمام علي 

املعيار األخري. من وسائل حتقيق نسبة النصوص، كشف أسلوب املؤلف باالعتماد على املناهج 

األسلوبية. هتتمّ الدراسات االسلوبية بتحقيق نسبة النصوص وحاول علماء  النقدية احلديثة منها

هذا الفرع إبتكار طرق ومناهج موضوعية وعلمية. كانت األسلوبية اإلحصائية
1

مما استخدموها  

لكنّهم مل  يف دراساهتم. كما ذكرنا أنّ العلماء حاولوا إصدار آراء حول ديوان اإلمام 

                                                      

1. Stylost at istics 
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علم األسلوبية وعلى الوجه اخلاص، األسلوبية اإلحصائية هلذا يهدف  يستخدموا يف هذا اجملال

هذا البحث إىل دراسة صحّة نسبة هذا الديوان على أساس الدليل اإلحصائي واستخدم معادلة 

عامل اإلحصاء الربيطاين الشهري يول
1
يف كشف أساليب املؤلفني وحتقيق صحّة نسبة النصوص  

سب الصريح إىل مؤلفيها. يشترط يف املعادالت األسلوبية أن تكون املؤلف أوغري ذات الن اجملهولة

موضوعية
2
وصحيحة 

3
 وقد اجتمعت هذه الشروط يف هذه املعادلة.  

 أمهية البحث

يُعدّ من  الم املعصومني كإنّ السنّة مصدر من مصادر التشريع عند املسلمني و -1

 . يةسنّتهم فهذا األمر يزيد من أمهية دراسة هذه النصوص الشعر

استعان بعض املعاجم اللغوية من أمثال لسان العرب والقاموس احمليط وتاج العروس  -2

الستنباط بعض اللغات العربية واالستعانة بالشعر يف تفسري  بشعر اإلمام علي 

تاب اهلل تزيد من أمهية دراسة هذه النصوص لتمييز الصحيح من كما دقّ من 

انت هذه األشعار من إنشاد كو  ديوان إليهتصحّ نسبة صحّة هذا الالزائف وإن مل

 . اآلخرين يف العصور التالية فهو تقلّل من الثقة هبذه األشعار يف ضبط اللغات

زن النقد األديب يف  كمن اهلامّ التعريف باملعايري املوضوعية واملنهجية وإضافتها إىل -3

.  يف هذا اجملالثر الباحثنيكحدّ قول أى بلدنا ألنّه يف إيران يعاين من األزمة عل

4
 . هذه املسألة تزيد من استخدام املناهج احلديثة للتخلص من هذه األزمة

النقد األديب بل حاول بعض الباحثني يف جمال علم  ترجع أمهية هذه الطرق إىل ال -4

أساس تعداد اخلصائص األسلوبية منهم ى اتب النصوص علكاحلقوق، تشخيصَ 

يوموتورنك
5
 . (171، ص1392)مسيح خواه،  هلذا اهلدف استخدم معادلة إحصائية 

                                                      

1. G. Udny Uule 

2. Rliable 

3. Valid 

 .4، الناشر: جامعة فردوسي مبشهد، ص1389اسفند « اولني مهايش نظريه ونقد اديب». راجع كتاب ملخص مقاالت 4

5.  Q. Motorn 
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ترجع أمهية هذه الدراسة إىل أنّ البعد االحصائي يف دراسة األساليب هو من املعايري  -5

املوضوعية األساسية اليت ميكن باستخدامها تشخيص األساليب بالدقّة والتجنّب عن 

 احلدس والظنّ والتخلص عن السطحية وسيطرة الذوق.

 أسئلة البحث

رارية األمساء مع أسلوب األشعار كتوافق أسلوب هنج البالغة يف خاصية تى يف مدك -1

 ء تدلّ هذه النتيجة ؟يأيّ شى وعل اإلمام علي  املنسوبة إىل

 جزء من سنّة اإلمام علي كهذا الديوان ى ن االعتماد علكأيّ حد  ميى عل -2

 مصدر من مصادر الشريعة اإلسالمية؟كو

مصدر يف استنباط اللغات العربية كألشعار املنسوبة هذه اى االعتماد على يف مدك -3

 وقواعدها؟

يف األعداد واألرقام احلاصلة من إجراء معادلة يول يف مواجهة آراء العلماء ك -4

 وأقواهلم حول صحّة نسبة هذه األشعار؟ 

 فرضيات البحث

رفضِ العلماء لصحّة نسبة هذه األشعار يضعف احتمال توافّق أسلوب هنج ى بناءً عل -1

لّ هذه كوبناء ًعليه تضعف صحّة نسبة  لبالغة مع أسلوب األشعار املنسوبة إليه ا

 . األشعار إليه 

 . مصدر من مصادر التشريعكو سنّة اإلمام كهذا الديوان ى يضعف االعتماد عل -2

 . الم اهللكتضعف الثقة هبذه األشعاراملنسوبة يف ضبط اللغات وتفسري -3

ام احلاصلة من إجراء معادلة يول آراء العلماء وأقواهلم يفترض أن تؤيّد األعداد واألرق -4

 ألنّهم حيظون بذوق صقلته اخلربة واملمارسة الطويلة لشتّى فنون األدب وأساليب األدباء. 

 ديوان اإلمام علي »أفرد مهدي مهريزي حبثاً مستقالً عنوانه أما بالنسبة خللفية البحث ف

واهتمّ فيه مبالحظات حول تاريخ مجع أشعار « اتهدراسة يف حقيقته ووثائقه وشروحه وترمج

اختالف الدواوين املطبوعة يف عدد الصفحات ونوع اخلط ذاكراً ترمجاته و اإلمام 
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حمتويات القصائد لكنّه فيمايتعلّق ودرس وشروحه والنسخ اخلطية املوجودة من الديوان 

ن ذكر معايريهم يف سبيل بدراسة صحّة نسبة هذا الديوان اكتفى بذكر أقوال العلماء دو

إصدار هذه اآلراء ومل يُضف عليها إلّا قوله: إنّ املوجود بني أيدينا اآلن ليس له سند والدليل 

 . (276، ص2010)مهريزي، حتّى يكون باإلمكان تقييمه ونقده 

ولكن يف جمال دراسة صحّة نسبة النصوص على أساس األسلوبية اإلحصائية ميكننا أن نذكر 

راه سعد مصلوح يف حتقيق نسبة الشوقيات اجملهولة والقصائد الروحية إىل الشاعر أمحد حبثاً أج

شوقي واستخدم فيه معادلة يول معتمداً يف هذا على قياس خاصية تكرارية األمساء يف األشعار 

التّى أثبتت صحّة نسبتها مع األشعار التّى شُك يف نسبتها ووصل إىل أنّه ال صلة لبعض هذه 

 . (173-109، صص1993)مصلوح، املنسوبة بالشعر الّذي صحّت نسبتها إىل شوقي القصائد

من معادالت إحصائية أخرى يف هذا اجملال معادلة كيوسام اليت تُعدّ من الطرق املوضوعية 

م بعد أربعني عامّاً من 1988لدراسة أساليب املنشئني. ابتكر هذه املعادلة كيوموتورن سنة 

ال. تعتمد معادلة كيوسام يف إصدار آرائها على قياس الطول الكمّي االجتهاد يف هذا اجمل

للكلمات واجلمالت لتشخيص عادات املؤلفيني اللغوية. قام حممد جعفر ياحقي وعلي ايزانلو 

سبك سنجى »بتطبيق هذه املعادلة على مناذج من األدب الفارسي وأفردا حبثاً مستقالً عنوانه 

مث أجرى  .(190-151، صص1385 )ياحقي،« م وانتساب يك اثرنقد وبررسى شيوه آمارى كيوسا

بر اساس شيوه حتليلى  تشخيص سبك فردى »آخر امري حممديان عنوانه  حبثاً

ولكن كال البحثني  (112-89، صص1388)حممديان،  «كيوسام وبررسى كارآىي آن در زبان فارسي

نتيجة على خالف نتيجة حبث كتبه إهله مل يصل إىل نتيجة مقنعة واعترف املؤلفون هبذه ال

بررسى صحّت انتساب قصيدة المية » خواه وحامد صدقي يف جمال األدب العريب عنوانهمسيح

وتأكدا  .(191-166، صص1392)مسيح خواه،  «العرب به شنفرى با تكيه بر روش آمارى كيوسام

 ادلة. عن صحّة نسبة قصيدة المية العرب إىل الشنفرى باستخدام هذه املع

 اإلمام علي آراء العلماء حول صحّة نسبة الديوان املنسوب إىل

التزال موضع البحث والنقاش.  إىل اإلمام كما ذكرنا آنفاً أنّ صحّة نسبة الديوان املنسوب 

يرفض العلماء صحّة نسبة أكثرهذه األشعار ويعتمدون يف إصدار آرائهم على معايري الزمن 

 واألسلوب وخطأ الباحثني يف التشابه اإلمسي. والعصمة والنفس الشعري 

ثر األشعاراملنسوبة كأساس معيار الزمن صحّة نسبة أى رفض حممدباقر احملمودي عل
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 إبداعها من قبل األمري قليلة جداًو وقال: إنّ األشعار اليت متّ إنشادها اإلمام علي  إىل

تبة كي قامت بنشره مالذ ويف مقدمة ديوان اإلمام علي ،(151ص ،1376 )حممودي،

ورة يف الديوان حول مدح القبائل وروح كر أنّ بعض األشعار املذكاإلميان يف القاهرة ذُ

ذا يعتمد كوه .(277ص ،2010)مهريزي،  املفاخرة الشخصية اليتناسب مع أخالق اإلمام 

 . معيار العصمةى على يف إصدار هذا الرأ

اآلملي لصحّة نسبة أكثر هذه األشعار حيث زاده معيار التواتر أساس رفض األستاذ حسن

يقول: وجدت أكثر أشعار الديوان املنسوب إىل أمرياملؤمنني لآلخرين وذكرت كلّها مع املآخذ 

نظمها   واملصادر يف تكملة منهاج الرباعة وكثري من أشعار الديوان بيان لروايات عنه

 .(21ص ا،ت وند )حسن زاده آملي،  هنسبوها إلي فقد  اآلخرون ومبا أنّ املضمون كان لألمري

علي ابن أيب  هشام أنّ األبيات املوجودة يف الديوان قاهلا رجلٌ من املسلمني غري ومثله يعتقد ابن

)ابن هشام،  حسبما ذكر يل بعض أهل العلم بالشعر ومل أر أحداً منهم يعرفها لعلي  ،طالب

 . (196دون تا، ص

مااعتمد الشيخ املفيد عليه يف رفض صحّة نسبة معيار النفس الشعري واألسلوب هو 

أنّ أسلوب األشعار من حيث البالغة ى فهو ير اإلمام علي  املنسوبة إىل ثر األشعاركأ

ثريٌ من أشعار كم وغريها وكوالفصاحة خيتلف عن سائر أقواله مثل اخلُطب والرسائل واحلِ

اخلطأ لوجود التشابه بينهما  سبيلى عل  اإلمام علي بن أيب طالب القريواين نسبت إىل

هذا الرأي جالل الدين اآلشتياين ويقول ى د علكيؤ. (21دون تا، ص حسن زاده آملي،) يف االسم

علي بن  تابه إىلكينسب بعض األبيات يف  كذلكتشابه االمسني بينهما سبب خطأ احملققني ف

 . (196، ص1372)شريف دارايب شريازي، أيب طالب القريواين 

ويردّد هذا القول  ،(7، ص1373 )الكيدري، مل ينشد إلّا الرجز إنّ علياً  :احظيقول اجل

قوي  ألنّ الرجز كان سنّة  الشيخ املفيد حيث يرى أنّ إسناد األراجيز املنقولة عن اإلمام 

وهبذا القول ينكران نسبة األشعاراليت  .(21دون تا، ص )حسن زاده آملي، أبطال العرب يف املعركة

 يف حبور أخرى. نشدتاُ

يرويه أصحاب األقاصيص من شعره ومامجعوه ومسوهّ  لي إنّ ماكيقول خري الدين الزر

ومل  .(296، ص4ج ،1980 )الزركلي،لّه مدسوس عليه كمعظمه أو« ديوان علي بن أيب طالب»

لّ كم بصحّة كل احلكالعالمة اجمللسي أنّه يشى ر دليله يف إصدار هذا الرأي ومثله يركيذ
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 .(42، ص1ون تا، ج)جملسي، د اإلمام  ار املنسوبة إىلاألشع

تب خمتلفة حول صحّة نسبة األشعار كالء العلماء أقواالً منتثرة يف ؤما رأينا أنّ هلك

نّهم مل يفردوا دراسة مستقلة يف هذا اجملال هذا من جهة ومن كل اإلمام  املنسوبة إىل

األسلوبية اإلحصائية وهذه خري دليل  ىأنّهم مل يعتمدوا يف هذه األقوال على جهة أخر

الدليل اإلحصائي يف ى لشرعية وجود هذا املقال ألنّه يدرس هذه املسألة مستقالً ومعتمداً عل

 .لّم عن مراحل إجراء معادلة يول يف السطور اآلتيةكسنت. إصدار اآلراء

 ولمراحل إجراء معادلة ي

 . حتليل النتائج (د ج القياس نتاي (ج  حتديد العينات املدروسة (ب  املقياس (أ

 املقياسأ( 

ل أسلوب املنشئ وهلذا كثر أنواع الظواهر اللغوية اليت تشكجمال املفردات واستخدامها أ

اصحاهبا حنو قياس  حتقيق نسبة النصوص إىل اتّجهت معظم املقاييس اهلادفة إىل

دد من اللغويني املفردات واستخدامها بطرق خمتلفة وقدأسهم يف صياغة هذه املقاييس ع

منهم بيريجريو
1
وجوزفني مايلز 

2
 . (121ص ،1993 )مصلوح، وغريمها 

أساس األسلوبية اإلحصائية وجدنا ى يف احلقيقة إن دّققنا النظر يف أحباث أُجريت عل

ز كيوسام اليت ترتكاملفردات لتشخيص أساليب املؤلفني، منها معادلة ى معظمها اعتمدت عل

لمات ومعادلة جونسون يف قياس خاصية تنوع املفردات اليت كت والمّي للجمالكالطول الى عل

لمات للفحص عن ثروة املعجم اللغوي عند املؤلفني ومعادلة بوزميان اليت تعتمد يف كتدرس ال

 . أساس مقارنة األفعال واألمساء املستخدمة يف النصّى تشخيص سطح أدبية النصوص عل

رارية املفردات وهذه هي كباالهتمام خاصية تمن بني اخلصائص األسلوبية اليت حظيت 

«اخلاصية»مقياسه مصطلح ى أطلق يول عل. أساسهاى ر يول مقياسه علكاخلاصية اليت إبت
3
 

. رته السابقة أوميولهكوأراد أن يتصف مقياسه باملوضوعية وألّا يتأثّر برغبات الدارس أو ف

بطول العمل املدروس ومن مثّ أصبح من ميتاز هذا املقياس بأنّه ال تتأثّر نتائجه اإلحصائية 

                                                      

1. Guiraud 

2. Gosephine Mils 

3. Thecharacteristic 
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ن مقارنة أعمال ختتلف يف طوهلا ويزيد من أمهية هذه امليزة أنّ النصوص املدروسة كاملم

ما هي فالحيلة له يف اختيار الطول املناسب للفحص بل عليه أن كالباحث ى تفرض نفسها عل

اييس توافقاً مع طبيعة ثر املقكان هذا املقياس من أكما هي عليه ومن هنا ى يتقبلها عل

الدقّة والصحّة ى مع هذه امليزة حرصاً عل. (122ص ،1993 مصلوح،) النصوص اجملهولة املؤلف

 . اخترنا قدراً مناسباً من النصوص املدروسة

 :املادة اخلاضعة للقياس

استبعد يول أن يقوم حساب اخلاصية على أساس تكرارية األدوات أو احلروف أو الضمائر 

سمواختص اال
1

من أقسام الكلم باعتبار أنّ تكراريته من أبرز السمات الدالّة على املنشئ  

واختار من األمساء نوعا حمدّدا هو االسم العام
2
عالم واألشخاص األمستبعداً بذلك أمساء  

. إنّنا نوافق يول يف (124ص ،1993 مصلوح،) استعمل من االمساء استعمال الصفة واألماكن وما

ألنّ جمال استخدام االسم يف تشكيل النصوص أوسع من  ؛ة يف اللغة العربيةرأيه هذا خاصّ

مساء ولكن النحو العريب الفعل واحلرف ألنّه يُسند ويُسندإليه فلذلك قمنا بتعداد تكرار األ

 ،مساءاختلف عمّا يف اللغة االجنليزية ألنّه يضع كل ما سوى االفعال واحلروف فصيلة األ

عالم والذوات واملعاين واألمساء املوصولة وأمساء م، أمساء األحبيث يشمل مفهوم االس

اإلشارة وأمساء األفعال والظروف وأيضاً علم النحو ال مييّز االسم من الصفة يف مبحث أقسام 

 حتديداً أفضل للمادة املقيسة على هذا النحو: الكلم. لذلك حدّد سعد مصلوح

 .ن واألشخاصكاستبعد سعد مصلوح أعالم األما -1

 . استبعد الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة -2

اسم الفاعل واسم املفعول وصيغ املبالغة واسم التفضيل كاستبعد الصفات القياسية  -3

 . والصفة املشبهة

ن استعمل استعمال األمساء ندخله يف اإلحصاء كصيغة الوصف لى التنبيه: ما جاء عل

 ... من أمثال: الشاعر واخلطيب و

                                                      

1. Noun 

2. Common Noun 
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ال  كلّ منهما يعدّ وحده لذلكراراً لالسم املفرد بل كسم أومجعه ال تعدّ تتثنية اال -4

 . لمة تلميذكراراً لكون تالميذ وتلميذان تكي

ى لّ منها حتسب مستقلة عن األخركرار كسري فإنّ تكالتنبيه: إذا تعدّدت صيغ مجوع الت

 . لمة عيونكراراً لكلمة أعني تكتُعدّ  ال كلذل

اءِ، املصادرُ وأمساءُ الزمان واملكان واآللة واملرّة واهليئة وأمساء تدخل يف عداد األمس -5

 . (125-124صص ،1993 مصلوح،) األعداد واملوازين واملكاييل واملقاييس واجلهات واألوقات

 ورة:كالشروط املذى دقّته أضفنا هذه الشروط علو موضوعية البحثى حرصاً عل

كراراً ولوكان لفظهما واحداً مثل كاتب وكاتبة أو اختالف االسم تذكرياً وتأنيثاً اليعدّ ت -6

 غري واحد مثل رجل وإمرأة. 

النسبة وياء املصدر الصناعي تكراراً بالنسبة ألصل الكلمة  تعدّ الكلمات امللحقة بياء ال -7

 مثل إنسان وإنساينّ وإنسانيّة. 

 مبعىن عضو تعدّ الكلمات املشتركة لفظاً تكراراً لألخرى مثل عني مبعىن منهل وعني ال -8

 اإلنسان. 

 :تصنيفهاو إحصاء املفردات
يتمّ هذا . ورةكإحصاء األمساء التّي توفرّت فيها الشروط املذ حلساب اخلاصية حنتاج إىل

 األمر بإجراء املراحل التالية:  

ى تابة املادة األصلية لالسم علكلّ اسم يرد ألولّ مرّة يف بطاقة مستقلة مع كتابة ك -1

 . الزاوية العليا من البطاقة طريقة املعاجم يف

 . البطاقة اخلاصّة بهى رار لإلسم بعالمة معينة علكلّ ت كاإلشارة إىل -2

رارات كطريقة املعجم لتسهيل مراجعة التى ترتيب البطاقات تبعاً ملادّة االسم عل -3

 . د من تسجيلها يف البطاقات اخلاصة هباكوالتأ

ا نصنّف األمساء حسب فئات تكرارها بعد االنتهاء من حصر مجيع األمساء وتكراراهت -4

وجنمّع البطاقات اليت تتضمّن كلمات وردت مرّة واحدة معاً مثّ الكلمات اليت وردت 

 . ..مرتني مثّ اليت وردت ثالث مرّات و

 نقوم بإحصاء عدد البطاقات اليت تتألّف منها كلّ فئة وهكذا نصل إىل التوزيع التكراري -5

 . للمفردات
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لّ فئة كلمات يف كيقة اهلامّة وهي أنّ الذي يهمّنا هنا هو أعداد الهذه احلقى د علكنؤ

اجلمع والطرح كأساس هذه األعداد نقوم بالعمليات احلسابية ى لمة وعلكوليس ذوات ال

 . والضرب والقسم

 :ةمعادلة يول حلساب اخلاصي
لقيام ا ورة حنتاج إلجراء حساب اخلاصية إىلكبعد أن قمنا بإجراء اخلطوات اخلمس املذ

القيم اليت سندخلها يف معادلة يول  للتوصّل إىل كمبجموعة من العمليات احلسابية وذل

 وهذه العمليات هي:

وّنة للفئة وسنرمز هلا كلمات املكعدد ال×  وسنرمز هلا بالرمز )س( ضرب الفئة  -1

 . ع×أي: س. بالرمز )ع(

ررّت كلمات تكأنّ هذه الى عل( تدلّ 1) رار األمساء مثالً الفئةكعدد ت املقصود من الفئة:

 . هذاى ررّت مرتني وقس علكأنّها تى ( عل2) مرةً واحدة والفئة

 املقصود من عدد الكلمات املكوّنة للفئة:عدد الكلمات التّي تكررّت على حسب الفئات مثالً عدد

(. 576)( تدلّ على أنّ عدد الكلمات التّي تكررّت مرّةً واحدةً 1( يف اجلدول أمام الفئة )576)

 لتببني أكثر سنقوم بشرح هذه املصطلحات مرّة أخرى عند رسم اجلداول يف الصفحات التالية. 

 2ورة يف السطور التالية )سك)س وع( والرموز املذ ورة هناكفقد استخدمنا الرموز املذ

ن كليس من الواجب اختيار هذه الرموز ومي. ومج الفروق( جملرّد االختصار 2ومج 1ومج

 . عنها بدالًى خيتار مصطلحات أخر للباحث أن

ونة للفئة )ع( أي: كلمات املكعدد ال( × 2ضرب مربع الفئة وسنرمز هلا بالرمز )س -2

 . ع( × 2)س

هذا ى ( عل2ون مربع الفئة )كنفسه فيى ضرب عدد الفئة عل املقصود من مربع الفئة:

 . مرّ شرحه )ع( فقدونة للفئة كلمات املكأمّا مصطلح عدد ال. هذاى وقس عل 4=2×2النحو: 

لّه ورمزه عندنا كالنصّ ى مستوى ( عل1إجياد جمموع القيم الناجتة من العمليات ) -3

 . (1)مج

لّ األعداد ك( فهو يعين مجع 1لمة )اجملموع ك(: هو اختصار ل1املقصود من )مج

 ( اليت سنراها يف اجلداول املرسومة يفكونة للفئةلمات املكعدد ال× احلاصلة من )الفئة 

 . الصفحات التالية
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لّه ورمزه عندنا كالنصّ ى مستوى ( عل2إجياد جمموع القيم الناجتة من العمليات ) -4

 . (2)مج

لّ األعداد ك( فهو يعين مجع 2لمة )اجملموع ك(: هو اختصار ل2املقصود من )مج

 اليت سنراها يف اجلداول املرسومة ونة للفئة(كلمات املكعدد ال× احلاصلة من )مربع الفئة 

 . يف الصفحات التالية

جمموع الفروق وسنرمز  ( ونصل إىل4( من نتيجة العملية )3نطرح نتيجة العملية ) -5

 .له بالرمز )مج الفروق(

لمة )جمموع الفروق( فهو نتيجة طرح كاملقصود من )مج الفروق(: فهو اختصار ل

 . التاليةهذه األعداد يف اجلداول ى سنر. (2)أي مج 2( من اجملموع1)أي مج 1اجملموع

 . 2(1)مجى ( أي عل1مربع )مجى يقسم )مج الفروق( عل -6

هذا ى نفسه مثّ نقسم عدد )مج الفروق( على ( عل1)مج يف هذه املرحلة نضرب عدد

 . هذه األعداد يف إجراء املعادلةى سنر. نفسهى ( عل1العدد احلاصل من ضرب )مج

سور العشرية كللتفادي من ال 10000( × 6) نضرب خارج القسمة من العملية -7

 . الطويلة

ون هذا كلي. سرياً عشرياً طويالًكون عدداً ك( سي6) العدد احلاصل من إجراء العملية

 . سري عشري قصريك عدد ذا نصل إىلكوه 10000عدد ى العدد أوضح للباحث نضرهبا عل

 . اخلاصية املراد حساهباى ( ميثّل الرقم الدالّ عل7حاصل الضرب من العملية ) -8

رارية األمساء يف كون عدد خاصية تكلّها يكاصل من إجراء هذه املراحل العدد احل

 صحّة نسبة النصوص إىلى م علكالنصوص الذي مبقارنتها يف العينات املدروسة سنح

 . مؤلفيها أوعدم صحّتها

  النحو التايل:ى ن صياغة املعادلة علكمن هذه املراحل يتضح لنا أنّه مي

2مج – 1مج  

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 10000=ك  

(1)مج                            
2
  

(127-125صص ،1993 )مصلوح،  
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 ات املدروسةالعينّ

 :ىاشتملت العينات املدروسة عل

 . )هنج البالغة، احلِكم( لمات هنج البالغةكلمة من ك: سبعة آالف البالغة هنج

هـ(. نسب 406ج البالغة قد مجعه الشريف الرضي حممد بن احلسني )إنّ كتاب هن

 ،1930)زيدان، جرجي زيدان خمطئاً مجع هنج البالغة إىل الشريف املرتضى علي بن احلسني 

شاكر  شك حممود حممد .(2/64)بروكلمان، د. ت: وتابعه بروكلمان ، (288، ص2؛ ج181، ص1ج

رجع هؤالء إىل  ولو .(30، ص1975)شاكر، أو املرتضى يف كون اجلامع لنهج البالغة هو الرضي 

كتايب الشريف الرضي: حقائق التأويل واجملازات النبوية لوقفا على تكرار اإلشارة من الرضي 

، 60، 40صص ،1356الرضي، ؛ 167ص ،1355 )الرضي،إىل كونه هو اجلامع لكتاب هنج البالغة 

 يتسع إىل مثل هذه األقوال.  ألنّ اجملال ال ؛سألةنريد هنا اخلوض يف هذه امل . ال(285، 189، 152

اإلمام علي  لمة من الديوان املنسوب إىلكسبعة آالف  :ديوان أشعار أمري املؤمنني 

 . (52-5صص ،)ديوان اإلمام علي  بن أيب طالب 

)حسن زاده ( هـ322هو عبدالعزيز اجللودي )  اإلمام أوّل شخص قام جبمع أشعار

 .(101ص ،9-1ون تا، جد )طهراين، وهو أقدم الديوان املنسوب إليه  (21، صدون تا آملي،

حوايل ثالثني ديواناً وفيها اختالف يف عدد الصفحات  تصل الدواوين املنسوبة إليه 

 سبيل املثال املالحظات التالية:ى ر منها علكوالقصائد ولضيق اجملال نذ

تب كرم، مؤسسة الكيب عبدالعزيز الديوان اإلمام علي ابن أيب طالب، مجع وترت -1

 . 355 وعدد القصائد الشعرية: 112 م: عدد الصفحات:1988الثقافية، 

ة دار كديوان أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب، شرح وتقدمي عمر فاروق، طبع شر -2

 . 374وعدد القصائد الشعرية:  240 األرقم بن أيب األرقم، بريوت، عدد الصفحات:

تاب العريب، بريوت، كم علي بن أيب طالب، شرح يوسف فرحات، دار الديوان اإلما -3

 . 190ة: وعدد القصائد الشعري 166هـ، عدد الصفحات: 1411

 . 455وعدد القصائد الشعرية:  151، عدد الصفحات: 1310أمري املؤمنني، طبع اليمن،  ديوان -4

اً إنّ أكثر العلماء قاموا برفض هو املؤلّف هلذه األشعار فقدقلنا آنف  ولكن يف كون اإلمام

صحّة أكثرها واعتمدوا يف إصدار آرائهم على معيار العصمة والنفس الشعري واألسلوب وخطأ 

 الباحثني يف التشابه اإلمسي و... 
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أمّا بالنسبة إىل الديوان املدروس فاننّا اخترنا من بني هذه الدواوين مامجعته وحققّته 

وعات يف بريوت إلنّ هؤالء احملققني كما ادعّوا، حرصوا على منشورات مؤسسة األعلمي للمطب

 . (4ص ،)ديوان اإلمام علي مجع أشعارٍ صحّت روايته وثبت نسبته برواية الثقات ال الضعاف 

 نتائج الدراسة

األعداد واألرقام اليت تبينّت يف  وصلت نتائج إجراء املراحل التالية يف العينات املدروسة إىل

 لية:اجلداول التا
 

 كلمات هنج البالغة -1 اجلدول

 عددالكلمات املكونة للفئة الفئة عددالكلمات املكونة للفئة الفئة

1 576 14 1 

2 176 15 1 

3 61 16 1 

4 36 17 2 

5 21 18 1 

6 15 21 2 

7 2 22 1 

8 5 24 1 

9 4 25 1 

10 3 26 1 

11 6 30 1 

12 2 31 1 

13 1 38 1 
 

 (:1) ورة يف اجلدولكات املذالتعريف باملصطلح

ى ( تدلّ عل1رار األمساء املدروسة فالفئة )ك: املقصود من مصطلح الفئة مرّات تالفئة

( 3) ررّت مرّتني والفئةكلمات اليت تكالى ( عل2ررّت مرّةً واحدةً والفئة )كلمات اليت تكال

 . (38الفئة )ى هذا حتّى ررّت ثالث مرّات وقس علكلمات اليت تكالى عل
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: األعداد املذكورة يف خانات عمود هذا املصطلح تدلّ على عدد عدد الكلمات املكوّنة للفئة

 571الكلمات اليت تكررّت حسب األعداد الواردة يف خانات عمود مصطلح )الفئة( مثالً عدد 

( يدلّ 1)عدد الكلمات املكوّنة للفئة( الذي يقع يف أمام الفئة ) يف اخلانة األوىل من عمود

يف اخلانة الثانية من  176امساً تكررّ مرةً واحدةً وعدد  576أنّ يف النصّ املدروس  على

( يدلّ على أنّ يف النصّ 2عمود)عدد الكلمات املكوّنة للفئة( الّذي يقع يف أمام الفئة )

امساً تكررّ مرّتني وقس على هذا حتّى هناية اجلدول. فهكذا املعلومات الواردة  176املدروس 

كلمة وردت كلّ منها مرّة  576( تدلّ على أنّ النص املدروس يشتمل على 1ول )يف اجلد

كلمة وردت كلّ منها ثالث مرّات و... هذه 61كلمة وردت كلّ منها مرتني و 176واحدة و

األعداد هي ما تُسمّى بالتوزيع التكراري للمفردات
1
وعلى أساس هذه األعداد الواردة يف  

( الذي سيعطينا األرقام الالزمة ملعادلة يول. على 2جلدول )( ميكننا إعمال ا1اجلدول )

 ( الذي يأيت تالياً:2( نقوم برسم اجلدول )1أساس معطيات اجلدول )

 كلمات هنج البالغة -2اجلدول 

 الفئة

 )س(

 عددالكلمات

 )ع(

 عدد الكلمات × الفئة

 ع×س

 مربع الفئة

س
2

 

 عددالكلمات × مربع الفئة

س
2
 ع×

 الفرق

1 576 576 1 576 ---- 

2 176 352 4 704 352 

3 61 183 9 549 366 

4 36 144 16 576 432 

5 21 105 25 525 420 

6 15 90 36 540 450 

7 2 14 49 98 84 

8 5 40 64 320 280 

9 4 36 81 324 288 

10 3 30 100 300 270 

11 6 66 121 726 660 

12 2 24 144 288 264 

                                                      

1. Distribution sample frequency 
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 ج البالغةكلمات هن -2تكملة اجلدول 

13 1 13 169 169 156 

14 1 14 196 196 182 

15 1 15 225 225 210 

16 1 16 256 256 240 

17 2 34 289 578 544 

18 1 18 324 324 306 

21 2 42 441 441 399 

22 1 22 484 484 462 

24 1 24 576 576 552 

25 1 25 625 625 600 

26 1 26 676 676 650 

30 1 30 900 900 870 

31 1 31 961 961 930 

38 1 38 1444 1444 1406 

:1مج  
2008 

 

 

:2مج  

13381 

 مج الفروق:

11373 
 

 :(2) ورة يف اجلدولكالتعريف باملصطلحات املذ

 . (1: مرّ شرحها عند اجلدول )الفئة

 . : رمز ملصطلح )الفئة( جملّرد االختصارس

 . (1: مرّ شرحه عند اجلدول )لماتكعدد ال

 . لمات( جملّرد االختصاركملصطلح )عدد ال: رمز ع

ر يف خانات هذا العمود، العدد احلاصل من ضرب )عدد ك: يذلماتكعدد ال× الفئة 

وبناءً  576ررّت مرّةً واحدةً كلمات اليت تكرارها مثالً عدد الكعدد مرّات تى لمات( علكال

من هذا العمود  األوىل تب النتيجة يف اخلانةكتُو (1×576) 1ى عل 576ما قلناه يضرب ى عل

تب النتيجة ك( وت2ُ×176) 2ى فيضرب هذا العدد عل176ررّت مرتني كلمات اليت تكوعدد ال

 . هناية العمودى هذا حتّى يف اخلانة الثانية من هذا العمود وقس عل
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 . لمات( جملّرد االختصاركعدد ال× : رمز ملصطلح )الفئة ع× س

ى ضرب األعداد الواردة يف خانات عمود الفئة عل: املراد من هذا املصطلح مربع الفئة

 . هذاى وقس عل 4=2×2و 1=1×1أنفسها مثالً 

س
2

 . : رمز ملصطلح )مربع الفئة( جملّرد االختصار

ورة يف خانات هذا العمود نتيجة ضرب األعداد ك: األعداد املذلماتكعدد ال× مربع الفئة 

 . لماتكورة يف خانات عمود الكاملذ األعدادى ورة يف خانات عمود مربع الفئة علكاملذ

س
2
 . لمات( جملّرد االختصاركعدد ال× : رمز ملصطلح )مربع الفئة ع×

ورة يف خانات عمود الفرق هي نتيجة طرح األعداد احلاصلة من ك: األعداد املذالفرق

 .لمات(كلمات( من األعداد الواردة يف خانات عمود )عدد الكعدد ال× عمود )مربع الفئة 

لّ كور يف هذه اخلانة هو نتيجة مجع ك( والعدد املذ1 هو اختصار ملصطلح )اجملموع :1مج

 . لمات(كعدد ال×  )الفئة األعداد الواردة يف خانات عمود

لّ كور يف هذه اخلانة هو نتيجة مجع ك( والعدد املذ2 : هو اختصار ملصطلح )اجملموع2مج

 . لمات(كد العد×  األعداد الواردة يف خانات عمود )مربع الفئة

ور يف هذه اخلانة هو ك: هو اختصار ملصطلح )جمموع الفروق( والعدد املذمج الفروق

 . (2( من )مج1نتيجة طرح )مج

( و)مج الفروق( هي ماتستخدم إلجراء معادلة يول 2( و)مج1هذه األعداد الثالثة أي )مج

( وهي ما تسمّى 1دول )اليت نشرحها يف التايل. فهكذا نستفيد من املعلومات الواردة يف اجل

 ( الذي يساعدنا باألرقام الالزمة ملعادلة يول. 2بالتوزيع التكراري للمفردات لرسم اجلدول )

( على نفسه مثّ نقسم عدد )مج 1)مج : إلجراء هذه املعادلة نضرب عددشرح معادلة يول

رياً عشرياً ( عليه مثّ ستكون النتيجة عدداً كس2من مج 1الفروق الذي يكون نتيجة طرح مج

فهكذا يكون العدد  10000طويالً وللتفادي من هذه الكسور العشرية الطويلة نضرهبا على عدد 

احلاصل أوضح للقارئ. النتيجة احلاصلة من إجراء هذه املراحل هي خاصية تكرارية 

 )ك(. البدّ من القول بإنّ اختيار هذا الرمز ليس من الواجب املفردات اليت سنرمز هلا بالرمز

 بل ميكن للباحث أن خيتار أيّ حرف آخر بدالً عنه. فتكون املعادلة على هذا النحو:

2مج -1مج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×10000=   ك →  

(1)مج  
2
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 يل:النحو التاى ون نتيجة املعادلة بالنسبة للنصوص املختارة من هنج البالغة علكوت

2008-13381  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 10000=   ك →  

(2008)
2

 

11373 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×10000=   206/28  

4032064 

رارية كس تن هبا قياكخاصية مميزة ميكوهذا هو الرقم الذي تفترضه معادلة يول 

أمرياملؤمنني وصلت نتائج إجراء  بالنسبة للديوان املنسوب إىل. املفردات يف النصوص

 ورة يف اجلداول التالية:كاألعداد واألرقام املذ املراحل السابقة إىل

 مام علي األشعار املنسوبة إىل اإل -3اجلدول 

 للفئةالكلمات املكونة  عدد الفئة الكلمات املكونة للفئة عدد الفئة

1 804 14 3 

2 208 15 3 

3 76 16 1 

4 44 17 1 

5 28 18 1 

6 8 19 1 

7 9 20 1 

8 7 22 1 

9 5 25 1 

10 6 29 1 

11 6 30 1 

12 5 34 1 

13 1 48 1 
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 األشعار املنسوبة إىل اإلمام علي  -4اجلدول 

 الفئة

 )س(

 الكلمات عدد

 )ع(

 عدد الكلمات×الفئة

 ع×س

 مربع الفئة

 2س

 عددالكلمات×ربع الفئةم

 ع×2س

 الفرق

1 804 804 1 804 ---- 

2 208 416 4 832 416 

3 76 228 9 684 456 

4 44 176 16 704 528 

5 28 140 25 700 560 

6 8 48 36 228 240 

7 9 63 49 441 378 

8 7 56 64 448 392 

9 5 45 81 405 360 

10 6 60 100 600 540 

11 6 66 121 726 660 

12 5 60 144 720 660 

13 1 13 169 169 156 

14 3 42 196 588 546 

15 3 45 225 675 630 

16 1 16 256 256 240 

17 1 17 289 289 272 

18 1 18 324 324 306 

19 1 19 361 361 342 

20 1 20 400 400 380 

22 1 22 484 484 462 

25 1 25 625 625 600 

29 1 29 841 841 812 

30 1 30 900 900 870 

34 1 34 1156 1156 1122 

48 1 48 2304 2304 2256 

 : 1مج

2540 

 : 2مج 

16724 

 مج الفروق:

14184 
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ننا إجراء كمي. ورة آنفاً ولذا جنتنب عن شرحها هناكمرّ التعريف باملصطلحات املذ فقد

 النحو التايل:ى عل  اإلمام علي معادلة يول بالنسبة لألشعار املنسوبة إىل

2مج -1مج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  10000=   ك →  

(1)مج  
2

 

2540-16724  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 10000=   ك →  

(2540)
2

 

14184 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 10000=   98/21  

6451600 

م الذي يدلّ على خاصية مميّزة ميكن هبا قياس تكرارية وهكذا ميكننا احلصول على الرق

املفردات يف النصوص وهذه هي املعطيات اليت أسفر عنها تطبيق معادلة يول على الكلمات 

 املختارة ولنبحث اآلن فيما عسى أن تشري هذه املعطيات وما قدتدلّ عليه من الدالالت. 

 ل النتائجحتلي

م يف كرناه سابقاً والبدّ من القول بأنّ أساس احلكليت ذحناول هنا اإلجابة عن األسئلة ا

رارية األمساء اليت وصلنا كخاصية تى توثيق النسب أو فساده يف هذه النصوص إنّما هو مد

نقوم بدراسة تشابه هذه اخلاصية أو تنافرها بني األشعار  كفلذل. إليه بوسائلنا املنهجية

رارية األمساء هنا قيمة كحصائياً خباصية تنعين إ. املنسوبة والنماذج الصحيحة النسب

 وبالنسبة إىل 206/28النصوص الواردة يف هنج البالغة  ون بالنسبة إىلكاليت ت« ك»

 22/6 يصل االختالف بني عدد هنج البالغة واألشعار املنسوبة إىل. 98/21األشعار املنسوبة 

وجود االختالف بني ى عل دكن جتاهله وهذه النتيجة تؤكوهو فارق من الظهور حبيث ال مي

 . النصني وأيضاً وجود املؤلفني املختلفني يف النصوص املختارة

النسبة املئويّة إلحنراف النص املنسوب عن النص املعيار البدّ من  مثّ لكي نصل إىل

 إجراء املراحل التالية:
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100 

 54/3               1النسبة املئويّة خلاصية تكرارية  األمساء يف النص املعيار: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%=  ــ

206/28  

01/22 = %22/6×54/3  

اليتوافق أسلوب هنج البالغة  كذلكفهذه هي النسبة املئوية الختالف النصني املدروسني ف

 ثالث نتائج:  مع أسلوب األشعار املنسوبة توافقاً تامّاً وهذا االختالف يوصلنا إىل

أنّه ال ى فهذه تدلّنا عل. ليس تطابق تامّ بني النصني املدروسني كأنّ هنا :النتيجة األوىل

 كلّ هذه النصوص من مصدر واحد بل إنّ هناكصحّة صدورى ن االطمئنان باجلزم علكمي

مؤلفني خمتلفني خيتلف أسلوب بعضهم عن اآلخر وأيضاً هذه النتيجة تؤيّد رأي العالمة 

لّ هذه األشعار صعباً وأيضاً هذه النتيجة ترفض ما كمَ بصحّة كاحلى اجمللسي الذي ير

 . لّ هذه األشعاركادعّاه جامع الديوان املدروس من صحّة نسبة 

: أنّ هناك ليس تشابه قريب بني النصني املدروسني. فهذه ترفض احتمال النتيجة الثانية 

شعار املنسوبة ليس ألنّ التشابه بني هنج البالغة واأل ؛أن يكون أكثر هذه األبيات لإلمام 

ولكن دخله بعض من شعر اآلخرين. هذه النتيجة  كثرياً لنقول إنّ أكثر هذه األشعار له 

زاده آملي الذي يرى أنّ أكثر أشعار الديوان املنسوب إىل أمرياملؤمنني تؤيّد رأي األستاذ حسن

ارنة بني أسلوب لآلخرين ورأي الشيخ املفيد الذي يرفض صحّة نسبة أكثر هذه األشعار باملق

هنج البالغة وأشعار الديوان. يعتقد جالل الدين اآلشتياين أنّ سبب خطأ احملققني يف نسبة 

وعلي بن أيب طالب إنّ هذه النتيجة تؤيّد رأي خري  هذه األشعار تشابه االمسني بني اإلمام 

ورأي ابن  الدين الزركلي الذي يعتقد أنّ معظم هذه األشعار أوكلّها مدسوس على اإلمام 

 هشام الذي يعتقد أنّ األبيات املوجودة يف الديوان قاهلا اآلخرون. 

أنّ هناك ليس تنافر شديد بني النصني املدروسني. فهذه متعنعا من اجلزم النتيجة الثالثة: 

ألنّه ليس بني النصوص املدروسة اختالف كثري ولعّل  بالقول إنّ كلّ هذه األشعار ليست لإلمام 

بل  باقر احملمودي تأييد هلذه النتيجة حيث ال ينكر صحّة نسبة كلّ األشعار إليه  قول حممد

                                                      

 % 54/3. بعبارة أخرى إنّ عدداً واحداً من النص املعيار يعادل 1
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قليلة وأيضا تؤيّد هذه النتيجة رأي الشيخ املفيد  يرى أنّ األشعار اليت أنشدها اإلمام 

 . واجلاحظ حيث يعتقدان بصحّة إسناد األراجيز املنقولة عن اإلمام 

ن كما انّه ال ميك ثر هذه األشعار إليه كصحّة نسبة أن الثقة بكموجز الرأي أنّه المت

 . لّهاكرفض صحّة نسبة 

مصدر كو سنّة اإلمام كهذه النتائج نقول إنّه تضعف الثقة هبذا الديوان ى بناءً عل

تؤيّد األعداد . الم اهللكما أنّه تضعف الثقة هبا لضبط اللغات وتفسريكمن مصادر التشريع 

 . جراء معادلة يول آراء العلماء وأقواهلم حول الديوانواألرقام احلاصلة من إ

من اهلامّ أن نقول إنّ ماوصلت إليه هذه الدراسة يكون نتيجة إجراء املراحل املذكورة على 

النماذج املختارة وحيتمل تغيري النتيجة بتغيري مناذج مدروسة وال يصّح تعميم النتائج 

إال على سبيل االحتياط لذلك يصّح القول إنّ ما واملعطيات احلاصلة على كلّ النص املدروس 

وصلنا إليه بعد البحث واالستقصاء هو نتيجة النماذج املدروسة. أيضاً جدير بالذكر أنّه 

 ،ألنّنا حافظنا على أصل عشوائية اختيار العينات املدروسة ؛يضعف احتمال تغيري نتائج البحث

 هو مقدار مقنع ال ميكن جتاهله وجتاهل نتائجه.  كما أنّ مقدار العينات املختارة ليس بقليل بل

يف نصوص النثر )هنج البالغة( خمتلف عن  هناك احتمال آخر وهو إنّ أسلوب اإلمام 

أسلوبه يف الشعر وهذا االختالف بني األعداد يعود إىل اختالف النصوص بني النثر والشعر ولكن 

حتّى خنتارها كاملعيار. يف  قطع إليه مع األسف مل يكن مثّة أشعار أثبتت صحّة نسبته بال

هناية البحث نقول إنّ هذه النتائج اليت وصلنا إاليها ال ينبغي أن يكون وحدها مناط احلكم على 

بل هي لبنة من لبنات بناء مثل هذه األحكام فالبدّ من  صحّة نسبة هذه األشعار إىل اإلمام 

ونصية أخرى إىل جانب دراسات حول صحّة إصدار هذه األحكام من دراسات أسلوبية وبنيوية 

 سند هذه األشعار فتكون هذه الدراسة مرشّحة جانب بعض هذه الدراسات على بعض. 
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