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 النقد اللغوي عند المعري فً شرحه دٌوان المتنبً

 م.د حسٌن مجٌد رستم الحصونة
 م. م أزهار فنجان صــــدام

 قسم اللغة العربٌة  -كلٌة التربٌة -جامعة ذي قار
 

 المقدمة

كان المعري ذا مكانة واسععة يعٌن الندعاش وحعراد العشواوٌن الحععرٌة وال ؽعوٌٌن ا تراعؾ الرعرا  العريعً      

ره الندشٌة الرً  خ شره مرمث ة يحروااره وحعره ونثره ا فدش اسرطاع ان ٌأرً  يما لم ٌأت يه يعع  الندعاش يآثا

 الميصرٌن الذٌن عاصروه . 

وٌعش حراه لشٌوان تيً الطٌب ذا منزلة يٌن الحرود الرً رناولت شٌوان المرنيً يالحرد والرا ٌل ا فدعش      

الناوٌعة وال ؽوٌعة والييؼٌعة وععر  فٌعه رراه  ؼٌعره معن الناعوٌٌن ضمن المعري حعراه  رراهه  الندشٌعة و

والصرفٌٌن ويٌن المعانً الؽامضة الرً اعراش تيو الطٌب تن ٌرعب فٌها حراد حعره فضي عن مر دٌه  يسيب 

صٌاؼاره المعدشة  الرً ٌ جأ إلٌها  وشقة رألٌفه ل نظم  ورمكنه من تشوات الرعيٌر الحعري ا فضعي ععن خطايعه 

لمرعالً ذي الشاللً الضمنٌة والرأوٌ ٌة ا فكان ماط تنظار الكثٌر من اليااثٌن والشارسٌن والحراد ا إذ مأل ا

 الشنٌا وحؽل الناس. 

وقش اعرمش المعري فً ندشه  لنراج المرنيً الحعري ع ى اسه الذوقً وم كره اإليشاعٌة المشرية فً ضوه      

والرحخٌص الشقٌق ا فهو ٌرف  الرواٌعة الرعً ال رعريهم  معم المعنعى ذابدره األشيٌة عالٌة اإلاساس المرهؾ 

الشقٌق الذي جاه يه الحاعر ا وتااٌٌن نجشه ٌ رمس األعذار ليع  الهفوات واألخطاه  يروجٌهها  إلعى لؽعات 

قشٌمة ا وهو يذلك ٌدرفً رثار اين جنً فً الشفاع عن تيً الطٌب ا فضي ع ى ذلك فدش كان المعري  ٌ عرمس 

رع ل والررجٌح   فً منهجه الندشي والرأوٌ ً لفهم معنى النصوص الحعرٌة وخطايها اإليشاعً ا وكعان فعً ال

ررجٌااره ٌصٌب الادٌدة ا ٌكاش ٌدررب منها فً اؼ ب األااٌٌن ؛ المريكه اسعا  ندعشٌا مرهفعا وذوقعا ٌجرعذب 

واألشب ا ورمكنعه معن مجعارات  جمال النص اإليشاعً اجرذايا ا كل ذلك مم ع مه وسعة اطيععه ع عى ال ؽعة

األسس الندشٌة الرً ٌسرنش إلٌها الناقش اليصٌر عنشما ٌزاوج يٌن معطٌات ال ؽة ذات الشاللة المعجمٌة ووظٌفرها 

والحعععر ذو الشاللععة الضععمنٌة الرأوٌ ٌععة صععااية األفععق الخٌععالً الواسععم الععذي ٌمععنح المعنععى مسععااات رفسععٌرٌة 

ى وفععق منهجععه الندععشي وقععش ارجععه الياعع  إلععى فاععص الرجريععة الندشٌععة عنععش واسعععة ٌاععشش شالالرهععا المر دععً ع عع

المعري فً إطارها ال ؽوي   فً حراه لشٌوان المرنيً ويٌان قٌمرها الجمالٌة ع ى مسروى الروصٌل والشاللة 

ومشى رطيٌده رلٌات الندش ال ؽوي يأفق رخرا ولفات النظر إلى خصوصعٌة اسعرخشام الرركٌعب ال ؽعوي ا نرجعو 
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ركون هذه الورقٌات ـ الرً رناول سٌاقها الياثً فً اقل ردشٌر له  مدارية رجرية  المعري الندشٌة ال ؽوٌة ـ   ان

 مما ٌنرفم يه فً مجال الندش ال ؽوي ل دصٌشة العريٌة وواشة ينابها معنى ومينى .

 .والامش هلل رب العالمٌن وص ى هللا رعالى ع ى رسوله مامش ورله الطٌيٌن الطاهرٌن  

 المدخل

ٌعرؾ الندش فً ااش ايسط رعرٌفاره ع ى انه  شراسة النص األشيً شراسة شقٌدة  يالرا ٌل واالحارة والوقوؾ  

ع ى مواطن الدوة والضعؾ فٌه ا والكحؾ عن سعة الفجوة يٌن اإلطار النظري ورفاصٌل الجهش الرطيٌدعً ا 

رة اآلشاه الفنعً المنعرل لٌرسعنى ل ناقعش يععشها الذي ٌاشش معطٌات المنجز اإليشاعً  فنٌا ولؽوٌعا  ورحععب صعو

إظهار مااسن النص تو وجوش الندص فٌه ُميرزا جمال الفكرة وتصالرها ا تو رد ٌش األشٌب ومااكاره  ألفكعار 

اآلخرٌن واسرعمالها مكررة فً حعر تو نثره . وٌيشو ان اررياط الندش ياإليعشاع النصعً اررياطعا وجعوشي ا إذ 

افضي عن ردوٌم النص حكي ومضمونا ع ى العرؼم معن  (1)حرة يعش والشة المنجز اإليشاعً ان الندش ٌيشت ميا

  (2)اخريؾ المواقؾ الندشٌة من اٌ  المضمون والحكل ياخريؾ العصور واليٌبات الندشٌة والفكر السابش فٌها

ب ال ؽوٌة  المكونة لينعاه ا وٌكحؾ الندش ال ؽوي فً اقل وظابفه المنهجٌة عن سمات الرجشٌش الفنً فً الرراكٌ

 النصوص األشيٌة يوصفه مهرما ياألخطاه ال ؽوٌة وندشها فً ضوه حروط ومداٌٌس الفصااة العريٌة .

والندش قشٌم قشم األشب إال تنه  يشت يسٌطا  فً إطار الثدافة العريٌة األشيٌة وال ؽوٌة ذات الصفة الحفاهٌة        

االنطيعاعً معٌعارا ندعشٌا لهعاا السعٌما وان فعً رراثنعا ال ؽعوي والندعشي  فً جذورها األولى الرً رعرمعش العذوق

مرسعا السرثمار المداٌٌس الندشٌة والناوٌة والييؼٌة الرً طيدها الندعاش الععرب فعً ردعوٌم النصعوص الحععرٌة 

 ع ى الرؼم من رياٌن وجهات نظرهم فً ذلك الردوٌم . 

ن هذا الندش فدصة النايؽة مم تهل المشٌنة وقصره مم اسان ين وقش افظت لنا الذاكرة الندشٌة العريٌة صورا م

ثايت معروفران ا وراد ٌرطور حٌبا فحٌبا  ارعى تصعيح ع معا مسعردي يذارعه ٌمر عك تشوات ووسعابل مرععششة ا 

فضي عن قواعش ومعاٌر ندشٌة ممنهجة فعً قعراهة النصعوص المنرجعة ع عى اخعريؾ منرجٌهعا ورنعوع يٌبعارهم 

ٌة  ا  ولعععل نظرٌععة عمععوش الحعععر العريععً الرععً وضععم المرزوقععً الناقععش خطوطهععا العرٌضععة الندشٌععة والحعععر

مرمث ة  )) يحرؾ المعنى وصعاره ا وجزالعة ال فعظ واسعردامره ا وإصعاية الوصعؾ ا والمداريعة فعً الرحعيٌها 

ت الندش العريً ا وهً من تحهر نظرٌا (3)والؽزارة فً اليشٌهة ا وكثرة األمثال السابرة واأليٌات الحارشة (( 

ارصاال يالثوايت األساسٌة ) عناصر المعنى والمينى( ا ع ى الرؼم من ان معاٌرها الندشٌعة الرعً ردعوم ع ٌهعا 

لٌست معاٌرا فنٌة يالمعنى الشقٌق ؛ وذلك لرؽٌب ذات الحاعر فعً حعكل وااعش معورو ا وهعً نظرٌعة حعك ٌة 

 .(4)ترٌش ل خاص من الحعر فٌها ان ٌكون منضوٌا فً العام 
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وقش حهش  الدرن الرايم الهجري رفاق انفراد الجهش الندشي األشيً وال ؽوي العريً معا فضي عما زخرت يه  

المناهل الندشٌة من كرب ندشٌة  عنٌت يشراسة النصوص الحعرٌة وتولرها عناٌة ندشٌعة ومنهجٌعة فعابدرٌن شلعت 

وشرهعا الفنٌعة ا وامعريكهم مواهعب ندشٌعة ع ى رمكن تصاايها من قراهة النصوص اإليشاعٌة المنرجة ويٌعان ج

ممنهجة فً اطار نظري ورطيٌدً ٌعرمش الذوق والرشاخل ال ؽوي اوالناويا والصرفً اوالعشاللً ا واالشيعً 

فً فهم النصوص الرً ٌسرنطدها الندش معٌارا معٌارا لهاا  مثل كرعايً )ندعش الحععر(  و)ندعش النثعر( لدشامعة يعن 

هعـ  391هـ ا والوساطة ل داضً الجرجعانً ت 333يٌن الطابٌٌن ليمشي  ت هـ ا والموازنة 333جعفر ت 

ا وقش وجشت  هذه الاركة الندشٌعة ومللفارهعا صعشاها وامرعشاشها الطيٌععً عنعش الحععراه والمثدفعٌن ومعنهم تيعو 

 هـ الذي رأثر يهذه الاركة الندشٌة  ذات المنهل اليٌن. 449العيه المعري ت 

م الندش عنش المعري يوصفه ناقشا ا كان  ٌناصر فً العذوق االنطيعاعً ا  مسعرعٌنا  وؼنى عن اليٌان ان مفهو

يأشوات ال ؽة من ناوا وصرؾ ا وييؼة  ومدومارها الندشٌة فً  الكحؾ عن مواقؾ الندش ال ؽوي فً حراه 

ع ى عنان ؼرٌيها  لشٌوان المرنيً وإضافة الجشٌش إلٌها إذ كان ٌم ك زمام ال ؽة وتسالٌيها الرعيٌرٌة ا  مسٌطرا

ا ولعل ذلك هو الذي شفم يطابفعة معن الندعاش والع معاه ان ٌدعشموا فٌعه صعفة الناقعش ال ؽعوي الاعاذق ع عى صعفة 

الحاعر ا فدش يع  معاصره وصاايه اين الدارد يرسالة ٌدعول فٌهعا إ إن الحعٌع ٌعنعً المععري تشرى يعالناو 

 لنا انه مؽالً فً رتٌه . .وان يشا  (5)من سٌيوٌه ويال ؽة والعرو  من الخ ٌل 

ورللععؾ مااولععة الوقععوؾ عنععش رفاصععٌل نظرٌععة الندععش ال ؽععوي ومنهجهععا الرطيٌدععً عنععش المعععري والكحععؾ عععن 

إطارها النظري جهشا ندشٌا موزعا يٌن المياظات االنطياعٌة والخصابص األس ويٌة والرا ٌ ٌة الرً ي ورها 

 جهشه الندشي عنش رصشٌه لحرد شٌوان المرنيً.

ذي  ٌدرت رساب ه وحروااره ل شواوٌن الرً منها حرد شٌوان المرنيً )) معجز تامش (( ٌجش ثدافرعه ال ؽوٌعة فال

الواسعة فً منهجه الذي نهجه فً حروااره ومنط داره الرً اعرمعشها فعً ذلعك  ا فضعي ععن االرجعاه ال ؽعوي 

معن الخطعأ ا والرأكٌعش ع عى الجانعب فً الندش األشيً يأحكاله المرععششة ا منهعا معا ٌهعشؾ إلعى إظهعار الصعواب 

الجمالً والفنً و االفهامً  ل عيارة وإحراقها ا ورصانة الرعيٌر واسن وقعه فً نفس مر دٌعه ا وهعذا ان شل 

ع ى حًه انما ٌشل ع ى م كة ندشٌة امر كت مدومات الدراهة األشيٌة المنرجة والفااصة مركبة ع ى ذابدة تشيٌة 

 ت النصوص األشيٌة ويٌان معانٌها. مشرية واعٌة فً رحخٌص شالال

وقش عنً المعري فً حراه هذا يإٌراش مسابل الخيؾ وموقفه منهعا سعواه فعً الناعو تو ال ؽعة ا كعذلك إٌعراش 

ال ؽات المخر فة ل مفرشة الوااشة ع ى ضريٌن معن المدعاٌٌس ورعرجٌح األقعرب اعرمعاشا ع عى األععم األؼ عب ا 

لنااة وال ؽوٌٌن عنش عرضه آلرابهم ا كذلك إظهار المعانً الؽامضة فضي عن اسرشراكه ع ى من سيده من ا

 وإٌضااها يسيب الصٌاؼة ال ؽوٌة المعدشة  الرً ٌ جأ إلٌها المرنيً فً ينابه النصً وصورره الحعرٌة . 
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واكير الظن ان معنهل المععري فعً الندعش ال ؽعوي لنرعاج المرنيعً الحععري  ٌعرمعش النظعرة الحعمولٌة لحععر تيعً 

 ٌب  والدشرة ع ى رمٌٌز تس ويه عن يدٌة األسالٌب الحعرٌة األخرى الرً ساشت فً عصره .الط

ان معرفة تلفاظ الحاعر وتلفاظ عصره ومذهيه الناوي عن طرٌق  ما ٌنرل من نصوص إيشاعٌة رمثل سمة  

الناقعش ا العصر الذي ٌنرمً إلٌه الحاعر هً طرٌدعة قوٌمعة معن طعرق الندعش وشلٌعل واضعح ع عى ارسعاع ثدافعة 

وعمععق شراسععره ل ععنص األشيععً ا وٌيععشو ان تيععا العععيه المعععري  قععش اط ععم ع ععى المللفععات الندشٌععة فععً عصععره 

واضر المساجيت الناوٌة ول ؽوٌعة وضعمنها فعً ندعشه ل حععر ا ارعى فعً رسعاب ه نجعشه ٌراعش  ع عى لسعان 

 لمعري فً رسالة الؽفران .الحعراه مشافعا كما فعل مم اين الدارد الذي ااور امرت الدٌس ورش ع ٌه ا

 نماذج تطبٌقٌة من نقده اللغوي:

 : اآلراء النحوٌة القائمة على التوجٌه النحوي0

ٌرى ااش النداش المعاصرٌن ان هناك اررياطا وثٌدا يٌن ما ٌسمً الرراكٌب ال ؽوٌة ويٌن المعنى الذي رااول   

عة الاعال ان الرركٌعب ال ؽعوي ال ٌمكعن ان ٌنظعر ا وهذا ٌعنً يطي( 6)ان رجسشه هذه المعانً فً ذهن مر دٌها 

إلٌه من اٌ  صاره الناوٌة فدط إذ انه ال ٌكاش ٌخ و فً تعظم اااٌنه الرعيٌرٌة معن معنعى ييؼعً ٌعواً يعه 

 ذلك الرركٌب وٌجسش فكرة النص المنرل المرولشة فً انساق نظمه ورراصؾ تلفاظه 

د شٌوان المرنيً الرً ٌمكن ان ٌدؾ عنشها اليا  يمٌشانه ومن تهم ظواهر الندش ال ؽوي عنش المعري فً حر 

االجرربً ما ٌذكره من مسابل ناوٌة ٌمكن ان روصؾ يانها مسابل خيفٌة يٌن الناوٌٌن  قابمعة ع عى رادٌعق 

المعنى وسمة اإلٌصال ع ى روجٌهها الناوي إثناه رع ٌداره ع عى طابفعة معن تيٌعات المرنيعً عنعش رعرضعه لهعا 

شراكارها المعنوي المرجسشة عن طرٌق صٌاؼارها ال ؽوٌة ورراكٌيها الناوٌة ا فنراه ٌوافق معا والوقوؾ عنش ا

   (3)  :ٌيبم  المعنى المراش ا ومن مثل ذلك ما قال فً رع ٌده ع ى قول المرنيً

 ِسرٌب َمحاِسُنُه ُحِرمُت َذواتِها       دانً الِصفاِت َبعٌُد َموصوفاتِها

ى المضمر فً قوله إ ) ذوارها( ؼٌر جابز عنش اليصعرٌٌن وتيعو العيعاس الميعرش ٌجٌعز فإضافة ذوات إل       

 .   (8)ذلك (( 

ألن قولك ) ذو ( ال ٌضاؾ إلى المضمر إال عنش الميرش مخالفا فً ذلك ناعو  قولنعا إ هعذا ذو معال وال        

لك إ ) صاايه ( و ) مالكه ( صح ندول إ المال هذا ذوه . فان جع ت مكانه ما ٌكون مث ه فً المعنى ناو قو

  3 (9)الدول 

 . (13)وقش رايم المعري  فً ذلك الميرش مخالفا مذهب اليصرٌٌن  الذٌن ال ٌجوزون إضافرها      

  (11)ومن ذلك تٌضا ما ورش فً ياب اإلضافة فً  حراه يٌت تيً الطٌب المرنيً الذي ٌدول فٌهإ    

 ُمٍل       ما ِحفُظها األَشٌاَء ِمن عاداتِهاَعَجباً لَُه َحفَِظ الِعناَن بِأَن



 م.د حسٌن مجٌد رستم الحصونة                   النقد اللغوي عند المعري فً شرحه دٌوان المتنبً
 م. م أزهار فنجان صــــدام                                                                                      

 

                                                                   

 36 0202 شباط  المجلد الثالث / العدد األول /     مجلة أوروك لألبحاث اإلنسانٌة                                             

فأضاؾ المصشر إلى المفعول شون ذكر الفاععل ؛ألن المعنعى ع عى تنعه ٌنفعً الافعظ ععن تنام عه جم عة ا       

وانه ٌزعم انه ال ٌكون منها تصي ا فكأن قوله عجيت من كٌفٌة افظه ل عنان إذ لٌس ممعن عاشارعه تن ٌافعظ 

 .(12)ع ى هذا النوع من اإلضافة يدول تيً رمام حٌبا وٌمسكها وٌسرحهش 

ُه       َثناها لَِقبٍض لَم ُتِجبُه أَناِملُه َد َبسَط الَكفِّ َحّتى لَو أَنَّ  َتَعوَّ

هـ ع ى الرؼم من ق ة وروش هذا النعوع معن اإلضعافة فعً 234وقش جوز  ذلك عيش الداهر الجرجانً ت       

  (13)رركٌب الناو العريً

تااٌٌن تخرى نجشه ٌسرعٌن ي ؽات العرب فً يناه  روجٌهاره الندشٌة من ذلعك معا اكعاه تيعو زٌعش فعً وفً      

 (14)نواشره والذي نجشه فً ندش المعري ال ؽوي عنش حراه قول المرنيًإ 

 لِلَسبًِ ما َنَكحوا َوالَقتِل ما َولَدوا       َوالَنهِب ما َجَمعوا َوالناِر ما َزَرعوا

انه تجراهم مجرى ما ال ٌعدل معن اليهعابم فاسعرعمل لفعظ ) معا ( ألنهعا لمعا ال ٌعدعل  تو تنعه فعً فٌدولإ ))     

معنى المصشر وردشٌره إ ل سيً نكااهم ول درل والشرهم ... تو ان ذلك لؽة اكاها تيو زٌش األنصاري عن تهل 

 .  (15)الاجاز فدال إ ٌدولون )) سياان ما ٌسيح الرعش يامشه (( 

 طلب: .أسالٌب ال0

ومن ندشه ال ؽوي ما ٌخعرص يخعروج يعع  تسعالٌب الط عب معن وظٌفرهعا الناوٌعة المركزٌعة إلعى وظعابؾ    

ناوٌة فرعٌة تو هامحٌة  تو ضمنٌة تو خروجها إلى معان وتؼرا  ييؼٌة ٌاعششها سعٌاق المعنعى والشاللعة 

 والوظٌفة 

 (16)ولةإ ومثل ذلك رع ٌده ع ى قول تيً الطٌب عنشما رحكى سٌؾ الش       

ٌُرٌُب       َوَهل َترقى إِلى الَفلَِك الُخطوبُ  ٌَدري ما أَراَبَك َمن   أَ

فالمعري ٌرى إن االسرفهام قش خرج إلى ؼر )الرعجب والرنظٌم( فدوله )من ٌرٌب؟( لٌس اسعرفهاما ادٌدٌعا 

 .(13)ا وإنما هو )ع ى جهة الرعجب تو الرنظٌم لألمر( 

ٌنفرش فً ذلك إذ تن يدٌة حراد شٌوان المرنيعً لعم ٌ رفرعوا إلعى ؼعر  الرعجعب  واكير الظن  ان تيا العيه    

معا العذي ق معا ٌحعٌر الييؼٌعون والناعاة  (18)فً اليٌت المردشم تعيه ا فضي عن اجرماع الرعجب والرعظٌم . 

عنش الشكرور إلى اجرماعهما  فً تس وب االسرفهام ؼٌر الادٌدً وهو مذهب لكثٌر من الماشثٌن وهذا ما نجشه 

 .  (19)قٌس األوسً الذي فرق يٌن االسرعمالٌن وافرش لكل معنى منها ياب 

 (23)وفً حرد المعري ليٌت تيً الطٌب إ 

 ُخذوا ما أَتاُكم بِِه َوِاعِذروا        َفإِنَّ الَغنٌَمَة فً العاِجلِ 
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ق وإنمعا تراش الحعاعر تن ٌدعول ٌرى المعري إن تمثال األمر لم رعأت ع عى وجعه الادٌدعة فعً الدعول السعاي     

خعذوا معا ترعاكم يعه سعٌؾ الشولعة معن الؽعشاه ا  (ل خارجً وجماعره الذٌن كعانوا ٌنرظعرون الؽعشاه هعزها  يهعم 

 .  (21)واعذروه فً هذه الؽنٌمة المعج ة فاؼرنموا ذلك فإن الؽنٌمة فً العاجل ( 

فً هذه اإلياشة ا وإنما الدصش االسرهزاه يهم وقش فهم المعري هذا الؽر  ومعناه من صٌػ األمر الوارشة     

 ا ال سٌما إذا عرفنا تنهم كانوا ٌنرظرون ما احررطوه إلخراج تيً وابل  

وؼنً عن اليٌان ان خروج األمر من معناه  الادٌدعً إلعى معنعاه المجعازي )االسعرهزاه(  مسعألة رعشعو        

لمعان ارفق ع ٌهعا الناوٌعون  لععل معن تهمهعا   اإليااعة ا إلى الرأمل والنظر؛ ألن شاللة األمر المجازٌة رأرً 

والرجنٌشا  والرسوٌة والعشعاه ا والرهشٌعش ا والرأشٌعب ا والرعجعب  والخٌعر ا والريكٌعت ا والرسع ٌم والركعوٌن ا 

اوهععذا خععيؾ مععا ارفدععت ع ٌععه الدواعععش اليٌانٌععة   (22)والنععشب ا والرعجٌععز ا والرمنععً ا والر هععؾ وااللرمععاس 

ٌة  ا إذ  ااول المرنيً خرق  ر ك الدواعش لٌأرً يالجشٌش منها ا عامشا إلى كسر تفق الروقم لشى المر دً والشالل

ويذلك  تضاؾ إلى نراجه الحعري  تس ويا فنٌنا انماز يه من ؼٌره من حععراه العريٌعة وسعشنة نرااهعا الدعولً  

ً المعيعر ععن مداصعشه وؼاٌارعه الرعً الذي عرؾ يه عن طرٌق هذا العشول فً االسرعمال الييؼعً  األسع وي

لرجريرعه  (23)ٌسعى إلى رجسٌشها فً ينابه النصً الذي مناه )) الدعشرة ع عى االسعرٌعاب والرمثٌعل العمٌدعٌن( 

الفنٌة وصوررها الحعرٌة صااية الدشرة ع ى خ ق الرواصل مم مر دٌهعا ععن طرٌعق رجسعٌش العوعً الحععري 

الحعري ٌجعري امرصاصعه يواسعطة الصعورة الحععرٌة .... فعً لؽعة  ويٌان سماره االٌصالٌة ؛ )) الن الوعً

. ويعذلك اسعرطاع المرنيعً ان ٌعوافر الخصوصعٌة األسع ويٌة  الرعً (24)الحعر الرً رررفم فوق ال ؽة العاشٌة (( 

انماز يها نمطه الحعري من ؼٌره من األنماط الحعرٌة الذي ٌسعى إلى ررسٌع الصورة الفنٌة فً ذهن مر دٌه 

لش رؼية الرأمل والرأوٌل المعنوي والشاللً لفهم المعنى ال ؽوي  واإلٌاابً المنضوي راعت ينعاه العنص ا وٌو

 المنرل ع ى وفق تسالٌب العريٌة وصٌاؼة رراكٌيها الناوٌة  

   القٌــاس:

ار الدٌاس فً ال ؽة إ قاس الحًه ٌدٌسه قٌسا وقٌاسا واقراسه وقعٌس هعذا قعشره ع عى مثالعه والمدٌعاس المدعش    

 .   (26)ا وهو الردشٌر والرسوٌة  (25)

ا   (23)والدٌاس عنش ال ؽوٌٌن امل ؼٌر المندول ع ى المندول ا وهعو الدٌعاس المسعرنيط معن اسعردراه ال ؽعة     

فال ؽوي رشا احرق صٌؽة من ماشة لؽوٌة ع ى نسق صٌؽة مألوفة سمً عم ه هذا قٌاسا ا وال ٌرم ذلعك إال يععش 

ة تينٌرها وؼرٌيها واحرداقها  لٌعرمكن معن اسعرخراج تينٌعة جشٌعشة ال ريرععش ععن رود هعذه اسردراه ال ؽة ومعرف

 ال ؽة وانما ررصل يها ارصاال عمٌدا .
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ومن ندش  المعري ال ؽوي ما ٌعر  فٌه لؽة النص ع ى ضريٌن من المداٌٌس ٌركفل األول ييٌان موضم      

خٌص الخطعأ فٌهعا  واإلرحعاش إلعى الصعواب  ت ونسرحعؾ الجوشة والرشاهة فً ر ك ال ؽة ا وٌركفل اآلخعر يرحع

 (28)ذلك عنش تيً العيه فً رفسٌره قول المرنيً إ 

بُت ِمن ناِر الَهوى ما َتنَطفً       ناُر الَغضى َوَتِكلُّ َعّما ُتحِرقُ   َجرَّ

 إذ ٌدول إ 

ا عما رارقه نعار الهعوى جريت من نار الهوى نارا رطفأ عنشها نار الؽضا مم حشرها ا وركل تٌضا نار الؽض

ا تو تن ) ما ( ل نفً وفٌه ردشٌران إ تاشهما إ تن ٌكون ردشٌره إ جريت من نار الهوى كنار الؽضا ما رنطفً 

وما ركل ا ومعناه إ ما رنطفا نار الهوى وما ركعل ععن اإلاعراق يعالمرة فررٌانعً ا وقولعه إ ) نعار الؽضعا ( 

 رحيٌه ٌعنً كنار الؽضا فً حشة روقشها . 

والثانً إ تن ٌكون ) ركل ( فعل الؽضا ا الواو زابشة تو مندولة تي نار الؽضا ومعناه جريت معن نعار الهعوى 

 .  (29)نارا ما رنطفا ا ونار الؽضا ركل عما رارقه هذه النار 

وهذه الطرٌدة فً العر  الندشي  ال ؽوي ٌكعاش ٌنفعرش فٌهعا تيعو الععيه المععري معن شون ؼٌعره معن           

نداش فً عصره ا األمر الذي ٌجع ه ٌؽ ب الدٌاس  العد ً الذي ٌفهم المعنى عن طرٌق الرحعخٌص والرعشقٌق  ال

واطرد المعانً اليعٌشة الرً رامل النص اإليشاعً ما لم ٌارمل  ارى ال ٌؽرق المر دً فً المعانً المرشاخ ة  

راااا ررولش كل مررايعة عن سايدرها لرنشاد فً الرً رنرجها ال ؽة ا وٌحكل النص اٌنبذ مررايعة مفرواة تكثر انف

 .  (33)اليادة وهكذا 

 .االستدراك على من سبقه:4 

ومن مظاهر الندش ال ؽوي  عنش المعري الرً وقؾ عنشها اليا  ا انه كان  ٌندل ععن مصعاشر تخعرى جعاهت 

لرً رمز يها ماشة كرايه ا ميثوثة فً تثناه حراه لشٌوان عن طرٌق اسرشراكاره  ع ى من سيده من الحراد ا ا

وهذا ان شل انما  ٌعشل ع عى سععة اطيععه ع عى المعورو  الندعشي العريعً ا ورفهمعه العمٌعق إليععاش النظرٌعة 

  (31)الندشٌة العريٌة يمنهجها الرطيٌدً ومنط دارها األساس ا فدش ع ق ع ى قول المرنيً إ 

ُه       َفما أََحدٌ   َفوقً َوال أََحٌد ِمثلً أَِمط َعنَك َتشبٌهً بِما َوَكأَنَّ

يدوله إ قال اين جنً إن المرنيً كان ٌجٌب إذا سبل عن هذا اليٌت يأن ٌدول إ رفسٌره انه كان كثٌرا ما       

ٌحيه فٌدال إ كأنه األسش وناو ذلكا  فدال هو معرضا عن هذا الدول إ تمط عنك رحيٌهً ) يمعا ( و ) كعأن ( 

ي فظ ) ما ( الرً كانت سلاال فأجٌب عنها يكأن الرً ل رحعيٌه ا وتشخعل ) فجاه يارؾ الرحيٌه وهو ) كأن ( و

 .  (32)ما ( ل رحيٌه ألن جوايها ٌرضمن الرحيٌه فذكر السيب والمسيب جمٌعا 
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ثم ٌندل لنا  رع ٌق الداضً الجرجانً فٌدول إ )) قال ... عيش العزٌز الجرجانً إ إن المرنيً سبل مذكرا      

رادٌق الرحيٌه كدول عيش هللا األسش ا ما عيش هللا إال األسش ا وإال كاألسش رنفً تن ٌحعيه يؽٌعره ان ) ما ( رأرً ل

 . (33)ا فكأن قابي قال إ ما هو إال كذا ا ورخر قال إ كأنه كذا فدال إ تمط عنك رحيٌهً يما وكأنه(( 

صعاب كعأن إذا ق عت كأنمعا زٌعش وٌرى تيو العيه تن هذٌن الرتٌٌن مرضاريان ا وتن ) معا (  هعً الرعً ر     

 . (34)األسش 

 . الغموض والتعقٌد :5 

وقش تحار المعري  فً حراه إلى مسألة الرعدٌش ال فظً وشوره فً رعدٌش المعنى  وإٌهام الشاللة اوقعش رينعى    

ت اصطياا لهذه المسعألة تط عق ع ٌعه يعـ ) اإلٌهعام (  إذ قعال مع دعا ع عى تاعش تيٌعات تيعً الطٌعب  الرعً ارسعم

 .  (35)يؽمو  المعنى ورحرٌت الشاللة ورحعيها واارمال الرأوٌل وروافر شواعٌه فً قولهإ

ِت الَشم       ُس بَِشمٍس ُمنٌَرٍة َسوداءِ   َتفَضُح الَشمَس ُكلَّما َذرَّ

واإلٌهعام تن ٌدعول المعرك م كيمعا ٌارمعل معنٌعٌن مرضعاشٌن ا ال  (36)فدوله إ حمس مثٌعرة سعوشاه )) إٌهعام (( 

ٌععز ااععشهما عععن اآلخععر ا وال ٌععأرً فععً كيمععه يمععا ٌاصععل يععه الرمٌٌععز ا وال ٌكععون اإلٌهععام إال فععً الجمععل ٌم

الملر فة المدٌشة ا إذ انه ٌخر ؾ عن االحرراك الذي ٌدم فعً ال فظعة الوااعشة الرعً ٌكعون لهعا مفهومعان ال ٌع عم 

ه معنٌعان قرٌعب ويعٌعش وٌعراش يعه اليعٌعش . ع عى اعٌن ٌعراه الرفرعا زانعً ع عى انعه لفعظ لع (33)تٌهما تراش المرك م 

فضي عن ذلك فان اإلٌهام ٌكسعب الكعيم إعجايعا عنعش مر دٌعه وفخامعة فعً نفعس  (38)اعرماشا ع ى قرٌنة خفٌة 

 .  (39)سامعه  وٌفٌشه ييؼة وإٌضاد ألنه ٌذهب يالمر دً تكثر من مذهب 

ل يعه الرمٌٌعز فٌمعا يععش ذلعك يعل ٌدصعش إٌهعام وقش ال ٌأرً فً كيم المرك م فً يع  األاعاٌٌن معا ٌاصع       

  (43)األمر فٌها مدٌشاا تو ٌدوم يرفسٌر اإلٌهام وإزالره مثل ما اصل مم المرنيً عنشما قال  إ

ٌُزري بُِكلِّ ِضٌاءِ   إِنَّ فً َثوبَِك الَّذي الَمجُد فٌِه       لَِضٌاًء 

يكل ضٌاه (( تزال اإلٌهام عن قولعه ) حعمس  فدولهإ )) إن فً ثويك الذي هو مال المجش ضٌاها ٌدصر     

.  تو لعل اإلٌهام منح النص الدشرة ع ى نراج المعنى ورعشش شاللره (41)منٌرة سوشاه وكحؾ يأنه كان مشٌاا ( 

ا فامل معنى المشٌح الميطن يالهجاه ع ى اارمال رعأوٌ ً رخعر ٌسعرنيطه المر دعً يمشاركعه االفهامٌعة وذابدرعه 

معرفره رشاخيت رراكٌب ال ؽة ومنط دارها فً يناه المعنى الرعً راعشش المدصعوش معن الرعيٌعر األشيٌة المشرية و

الحعري وإٌاابه الشاللً ا عنشما ريرعش عن المعنى المعجمً والشاللة المركزٌة لصٌاؼات ال ؽوٌة الرً كونت 

 النص المنرل وواشره المعنوٌة .

ومععن مظععاهر الرعدٌععش والؽمععو  األخععرى الرععً ٌمكععن ل ععشارس ان ٌععر مس مواطنهععا فععً حععرد المعععري      

  (42)ووقوفه ع ى قول المرنيًإ
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 َنحُن َركٌب ِملِجنِّ فً َزيِّ ناٍس       َفوَق َطٌٍر لَها ُشخوِص الِجمالِ 

العيم معن الجعن ا ٌدعول ناعن قاال إ ان معنى  ) م جعن ( تي معن الجعن فاعذؾ النعون لسعكونها وسعكون       

ركب نحيه الجن فً تفعالها ل زومها المفعاوز ا وتن كنعا فعً صعورة اإلنعس ا ورواا نعا رحعيه الطٌعر لسعرعة 

 .  (43)سٌرها ا وان كانت فً صورة الجمال ( 

ولٌس مثل ما قال اين جنً فً امعل المعنعى ع عى المد عوب عنعشما قعال ردعشٌر الكعيم إ ناعن ركعب معن       

 .  (44)س فً زي الجن فوق جمال لها حخوص طٌر اإلن

وقش وافق اين سنان الخفاجً رتي المعري عنشما قال فً معر  قوله مع دا ع عى يٌعت المرنيعً  إ )) وهعذا  

عنشي ردؾ من تيً الفرح ال ردوش إلٌه ضرورة ا ومراش تيً الطٌب الميالؽعة فعً اسعب معا جعرت ع ٌعه ععاشة 

جن رجوينا الفية والمهامه والدفعار الرعً ال رسع ك ... إال تننعا فعً زي اإلنعس ا الحعراه فٌدول نان قوم من ال

وهم ع ى الادٌدة كذلك ا ونان فوق الطٌر من سعرعة إي نعا إال تن حخوصعها حعخوص الجمعال وال حعك فعً 

 . (45)ذلك تٌضا (( 

 .الضرورة الشعرٌة من منظار لغوي نقدي :6 

العروضٌون العذر ل حعراه ا عنشما جوزوا لهعم معن شون سعواهم  ))  معا لدش اوجش النداش وال ؽوٌون و        

. واكيعر الظعن ان ذلعك نعايم معن   (46)ال ٌجوز لؽٌرهم ألنهم تمراه الكيم وانه ٌارل يهم وال ٌارل ع ٌهم (( 

سععة سعة الارٌة ال ؽوٌة واالرساع فً تفانٌٌن الدول الحعري الذي ٌمنح النصوص المنرجة مسااة رأوٌ ٌة وا

فً المعنعى ا وإعطعاه الحععراه فسعاة ل رعامعل معم المعورو  ال ؽعوي المينعً ع عى الردعٌعش الظنعً فعً اؼ عب 

تااٌٌنه ا وعشم ردٌشهم ير ك الدواعش الرً راول فً يع  األااٌٌن من شون رادٌق ؼاٌارهم الييؼٌة والشاللٌة 

لمنسجم مم واشة النص الوزنٌة فضعي ععن والجمالٌة فً إٌصال المعنى ورادٌق اإلٌداع الموسٌدً الميبم وا

رادٌق واشره المعنوٌة الرً ٌسعى الرعيٌر الحععري إلعى راشٌعش إيعاشهعا. و لععل اعازم الدرطعاجنً كعان مادعا 

فٌمععا قععال ا ف ععوال هععذه الارٌععة مععا تمكععن مععم قٌععوش الحعععر تن ٌكععون تشاة ناجاععة مععن تشوات الرعيٌععر الفنععً .     

المععري هعو معا ٌجعوز ل حعاعر اسعرعماله إذا اضعطر إلٌعه معن الخعروج ععن ومفهوم الضرورة الحععرٌة عنعش 

قواعش ال ؽة والناو والصرؾ وهذا شلٌل ع ى ارٌعة الحعاعر وع عى انعه ٌسعريدً فعً حععره معن الضعرورات 

 .  (43)والمذاهب ال ؽوٌة الضعٌفة ما ٌمكن تن ٌكون ماشة لنداشه الذٌن لم ٌاسب لهم فً نفسه اسايا 

ت الضرورات الحعرٌة  فً حرد المعري من ياب الندش ال ؽعوي مدرصعرة ع عى ال ؽعة والناعو وقش جاه       

والصرؾ ا وكانت ضرورات معرشلة ومديولة سابؽة ع ى الرؼم من انه كان ٌدرها فً الحعر ا إال تنعه كعان 

ايعه ٌسرنكرها وٌرى فٌها مظهرا معن مظعاهر ضععؾ الحعاعر وععشم رمكنعه معن تشاه فنعه الرعيٌعري وينعاه خط
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الحعري ا ومن الماشة الرً ٌصوغ يها تفكاره وتااسٌسه فٌرررب ع ى ذلك اضعطراب الفكعرة نرٌجعة الخعروج 

 ع ى ما اعراشت األذن المشرية تن رسمعه . 

وٌارل المعري ييع  الدراهات مسرأنسا يها ع ى شفعم الضعرورة الحععرٌة وهعذا ٌعشل ع عى سععة ثدافرعه      

 (48)ول مع دا ع ى قول المرنيً إال ؽوٌة من شون تشنى حك ا فٌد

ًَّ الحاِجبا وهُ َعلِ  فً ُرتَبٍة َحَجَب الَورى َعن َنٌلِها       َوَعال َفَسمَّ

 .  (49))) اذؾ الرنوٌن من ع ً ا وتص ه إ ع ٌا ا وإنما اذفه ضرورة (( 

  .(53)ثم ٌسرطرش مع ي لذلك يدولهإ )) وقش قرئ )) قل هو هللا تاش (( ت ياذؾ الرنوٌن 

 (51)ومن مظاهر ندشه ال ؽوي ل ضرابر الحعرٌة ما نجشه فً رع ٌق ع ى قول تيً الطٌبإ 

 َخلَِت الباِلُد ِمَن الَغزالَِة لٌَلَها       َفأَعاَضهاَك َللَاُ َكً ال َتحَزنا

فدوله إ )) قشم الضمٌر الؽابب فً قوله ) فاعاضهاك ( ورخر ضمٌر المخاطب وذلعك لعٌس ياالخرٌعار إال فعً 

.وسعٌيوٌه ال ٌجٌعز ردعشٌم ضعمٌر الؽابعب المرصعل ع عى الضعمٌر الااضعر والصعواب  (52)ضرورة الحعر (( 

ا  والن ضمٌر المخاطب اخص من ضمٌر الؽابب يوصعفه  (53)عنشه )اعاضها إٌاك( االنه تولى ان ٌيرشت يه 

 . (54)اقرب إلى المرك م من الؽابب 

 (55)رٌة ما قاله معديا ع ى يٌت تيً الطٌب إومن رع ٌداره كذلك ع ى الضرورة الحع       

َك لً ذاكا  لَم َتَر َمن ناَدمُت إاِّلكا       ال لِِسوى ُودِّ

الحعرٌة ا والدول الصواب عنعش تهعل ال ؽعة   (56)يدوله إ )) قوله ) االك ( قيٌح ال ٌجوز إال فً الضرورة (( 

. وال ٌدم يعش إال فً  (53)ٌر فً موضم الفصل (( ان ٌدال ) إال إٌاك (ا ثم ٌسرطرش مع ي ))ألنه وصل الضم

  (59)مثل قول الحاعر إ   (58)االخرٌار ا في ٌدال ما تكرمت االك ا وقش جاه فً الحعر حذوذا 

ًّ ، فمالً لً عوض إاله ناصرُ   أعوذ برب العرش من فئة بغت           عل

ل عنه إلى المنفصل إذ ال ندول قام انا لرمكننا من فاذا رمكن المرك م ان ٌأرً يالضمٌر المرصل في ٌجوز العشو

  (63)ان ندول قمت يخيؾ قولنا ما قام إال تنا الن االرصال هنا نرعثر الن إال مانعة لذلك 

 (61)وفٌما ٌخص الرضعٌؾ واإلشؼام ٌدول فً حراه قول تيً الطٌب إ      

ٌُحلَ  ٌُبَرُم األَمُر الَّذي ُهَو حالِلٌ       َوال   لُ األَمُر الَّذي ُهَو ُمبِرمُ َوال 

.  فٌدال  (62)يدوله إ ))اظهر الرضعٌؾ فً ) االل ( و ) ٌا ل ( ل ضرورة ا واألصل فً الدٌاس اإلشؼام (( 

 اال يرحشٌش اليم .
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 .مسائل أخرى:7

ب ومنطدٌعة لم ركن عناٌة المعري يع وم العريٌة اقل من عناٌره يال ؽة نفسها ا إذا روافر لشٌة الذهن الخص    

الرفكٌر ا مما جع ه شابم الرع ق يدضاٌا الناو و الصرؾا وثٌعق االرصعال يهعا رعيٌعرا ورفسعٌرا ا فالعذي ٌنظعر 

ا في عجب ان ٌكون كثٌعر االسعرٌعاب  (63)فً رثار المعري واضاة فً ووجهه ال ؽوي والناوي والصرفً 

     (64)ل  ياب العريٌة وتصولها وتسالٌيها الرعيٌرٌة والرركٌيٌة 

فدش عنً تيو العيه يالصرؾ والمسابل ال ؽوٌة األخرى تثناه وقوفعه ع عى نرعاج المرنيعً وخطايعه الحععري     

  (65)فاسمعه ٌع ق ع ى قول المرنيً إ 

 ٌَُدفُِّن َبعُضنا َبعضاً َوَتمشً       أَواِخُرنا َعلى هاِم األَوالً

 . (66)م ا وتخر الهمز ثم تيشلها ٌاه فصارت كالداضً (( يدوله إ )) االوالً إ مد وب من األوابل ا فدشم الي

وٌعرمش المعري ذكر الصٌػ المخر فة ل ك مة الوااشة سواه تكانت اسما تم فعي تو ؼٌر ذلك فٌعذكر صعٌػ       

االسععم المفععرشا وٌعععول ع ععى لؽععة األصععمعً فععً رشه ع ععى قععول الصععااب يععن عيععاشا وكععان المرنيععً ٌرفاصععح 

  (68) :فً قوله (63)والك مات الحاذة  ياأللفاظ النافرة

أُكلُُه َقبلَ الُبلوِغ إِلى األَكلِ  ٌَ فِطُمُه الَتوراُب َقبلَ فِطاِمِه       َو ٌَ  أَ

ا  (69)فٌدول المعري إ قال األصمعً إ)) الرراب والروراب والرٌعرب والرعورب والرريعاه كعل ذلعك يمعنعى (( 

االسرعمال وان كانعت صعاٌاة معن الوجعه ال ؽعوي إذ ورشت فعً والاق تن ك مة الروراب من الك مات الد ٌ ة 

  (33)المعجمات العريٌة. 

وكذلك من مظاهر الندش ال ؽوي عنش المعري ما نجشه فً رع ٌداره الرً ٌوحح يها يع  حرواه لنراج المرنيً 

 (31)الحعري ومثل ذلك رع ده ع ى يٌت تيً الطٌب 

 َنجا َوِمنُهنَّ فً أَحشائِِه َفَزعُ       َوما َنجا ِمن ِشفاِر البٌِض ُمنَفلٌِت 

فٌعٌب ع ٌه ذلك مسرنشا فً معا ٌيعشو ع عى معا  (32)يدولهإ )) ان ك مة منف ت لٌست فصٌاة والصاٌح مف ت ((

ند ره المعجمات العريٌة من ان العرب ردولإ مف ت وقش ورش ذلك كثٌرا فً الحعر مثل قول شعيعل  الخزاععً 

 (33)) رامه هللا( 

ٌَُجرُّ َسالِسلَ األَقٌادَفَكأَ  ُه ِمن َدٌِر ِهزقِلَ ُمفلٌِت       َحِرٌد   نَّ

والمعري تااٌٌن ٌعر  اليٌت الحعري من شون ان ٌذكر رراه  النداش تو الحراد اآلخرٌن فٌأرً هو يرتٌعه ا 

 (34) ومثل ذلك الذي ذكره فً حراه يٌت تيً الطٌب الذي ٌدول فٌه 

 كمقام المسٌح بٌن الٌهــود    ما مقامً بأرض نخلـة إال     
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ٌدول)) نخ ة يالخاه المعجمة هً ما ة يالكوفة وروي يالااه نا ة وهً اصعح وهعو مدعام يالحعام ع عى ثيثعة 

 (35)تمٌال من يع يك (( 

ومن ندشه ال ؽوي ما ٌسراسن فٌه اسعرعمال المرنيعً لعيع  األلفعاظ وان خرجعت ععن المعرعاش والمرععارؾ     

 (36) ٌت تيً الطٌبإمثل رع ٌده ع ى ي

 عش ،ابق ،اسُم ، سد ، قد ، جد ، مر، انه ، رف ،  اسر، نل 

 غظ ، ارم ، صب ، احم ، اغز، اسب ،رع ، زع ، دل ،  نل                

الذي اوى هذا العشش الكيٌر من األفعال كان موطن إعجاب المعري واسراسانه فدال )) هشا اليٌعت لعم ٌسعيده 

ولععل     (33)اده ااش فٌه وهو مركب من تريم وعحرٌن ك مة وهعً معم شلعك فصعٌاة (( ااش إلى مث ه وال ل

هعشا االسراسعان جعاه معن قعشرة المرنيعً ع عى احعش هععشه األفععالا وفعً موضعم تخعر ٌيعٌن رتٌعه فٌعه قععابي )) 

يٌعت اجرمعت فٌه تريم وعحرون ك مة كل ك مة منها جم ة واقل ما ركون الجم ة من حٌبٌن ا إال رعرى هعشا ال

كٌؾ ضاق يما توشع من الك م ارى تنكره السعمم وظنعه معن ال ٌعرفعه معن واحعً الكعيم  ولٌسعت فٌعه ك معة 

 (38)ؼرٌية ولكن ارصل صشور الكيم ياألعجاز فورش ع ى ؼٌر المعراش (( 

 (39)ومن ندشه ما ٌخص الاذؾ فً الكيم مثل ما قاله فً يٌت تيً الطٌبإ       

 ؟دٌه       فهذا وإال فالهدى ذا فما المهديفان ٌكن المهدي من بان ه

الذي اذؾ فٌه تلفاظا مرعششة ويٌن رفسٌره يدولهإ )) وإال فالهشى ذا فما المهشي ؟ معناهإ وان لم ٌكن كذلكا   

ولع عه ٌوافعق  فعً ذلعك رتي ايعن  (83)فسٌرة هشا الممشود هً الهشىا فما معنى قولنعا المهعشي يععش ذلعك ؟ (( 

ا اليٌت إذ قال إ )) تي إ فان كان المهشي المروقم ظهوره فً األر  من يان وظهر هشٌه جنً فً رفسٌر هش

فهشا هو المهشي لظهور هشٌه ا وان لم ٌكن األمر كذلك ا فشا الممشود هو المهشي وان لم ٌكن هعو المهعشي ا 

ٌعر معن الاعذؾ معن ا ويالمدارنة يعٌن لفعظ اليٌعت ومعنعاه ن اعظ الكث  (81)ف ست اعرؾ لدول المهشي معنى (( 

مثل خير هذا ا وفعل الحرط يعش إال المركية من إن الحرطٌة وال النافٌة وها الرً ل رنيٌه من اسم اإلحارة فً 

 قوله ذا كما اذؾ الرضعٌؾ واركة اإلعراب فً قافٌة اليٌت
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 الخاتمة: 

وم كرعه اإليشاعٌعة عالٌعة الاعس اعرمش المعري فً ندشه  ال ؽوي لنراج المرنيً الحعري ع ى اسه الذوقً      

والرحخٌص ا فً ضوه الذابدة األشيٌة المشرية الفااصة الداشرة عل رمٌز تنمعاط األسعالٌب الحععرٌة وال ؽوٌعة 

فضي ععن تسعالٌب الر دعً ل نصعوص األشيٌعة المدعروهة ت المكرويعة ا الرعً رجسعش األثعر العذي ٌاشثعه الخطعاب 

هم مم المعنى الشقٌق الذي جعاه يعه الحعاعر اٌنعا ا و نجعشه ٌ عرمس الحعري ا فهو ٌرف  الرواٌة الرً ال رري

األعذار لعيع  الهفعوات واألخطعاه يإرجاعهعا إلعى لؽعات قشٌمعة ولهجعات معٌنعة تاعاٌٌن تخعرى ا وهعو يعذلك 

ٌدرفً رثار من سيده تمثال اين جنً فً العشفاع ععن نرعاج المرنيعً الحععري ا فضعي ععن ذلعك   كعان المععري 

والررجٌح  فً منهجه الندشي والرأوٌ ً لفهم معنى النصوص الحعرٌة ورفسٌر شالالرها اإلٌاابٌة ٌ رمس الرع ل 

ا وكان فً اؼ ب ررجٌااره الندشٌة  ٌصٌب الادٌدة  تو ٌدررب منها فً تااٌٌن تخعرى ؛ المريكعه اسعا ندعشٌا  

 عى ال ؽعة ورؽرٌيهمعا ا مرهفا وذوقا ٌجرعذب جمعال العنص اإليعشاعً اجرعذايا هعذا إلعى ع معه وسععة اطيععه ع

ورمكنه من مجارات االسسس الندشٌة الرً ٌسرنش ع ٌها الناقعش اليصعٌر عنعشما ٌعزاوج يعٌن معطٌعات ال ؽعة ذات 

الشاللة المعجمٌة ومعطٌات الحعر ذات الشاللة الضمنٌة الرأوٌ ٌة مرعششة المعانً فعً فهعم النصعوص الحععرٌة  

ا ويذلك كانعت قراهرعه الندشٌعة ل عنص المدعروهت المكرعوب قعراهة ورجسٌش صوررها اإليشاعٌة  فً ذهن مر دٌها 

ررسم يحمولٌة الشاللة واإلٌااه ع ى وفق المنظور المعجمً والشاللً واإلٌاعابً ا وفعً تكثعر اااٌنهعا ؼعارت 

 فً تعماق ميانً النص المنرل واششت مضامٌنه .

م الضعرورة عنعشه هعو معا ٌجعوز ل حعاعر ولم ٌكن المعري فعً ندعشه ل ضعرابر مرزمرعا ل دعشماه ألن مفهعو      

اسرعماله إذا اضطر إلٌه من الخروج عن قواعش ال ؽة والناو والصرؾ وهذا شلٌل ع ى ارٌة الحاعر وع ى 

انه ٌسريدً فً حعره من الضرابر والمذاهب ال ؽوٌة الضعٌفة ما ٌمكن تن ٌكون ماشة لنداشه العذٌن لعم ٌاسعب 

 لهم فً نفسه اسايا.

لمعري فً حراه ٌعرمش كثٌرا ع ى رراه ايعن جنعً ؛ ألن حعرد ايعن جنعً معن تقعشم حعرواات وقش كان ا     

حعر تيً الطٌعب.و جعاه كحعفه ععن الخطعأ ال ؽعوي  فعً مينعى العنص الحععري  رنيٌهعا معن ناقعش  خيعر الحععر 

وفنونه وتشواره وعرؾ شقٌعق صعناعره وسعر نظمعه مع عي ان ر عك األخطعاه ال ؽوٌعة فعً الصعٌاؼات الحععرٌة 

 عوش تسيايها  إلى قصور من الحاعر نفسه ال عن ضٌق فً ال ؽة وشالالرها الرعيٌرٌة وتسالٌيها الرركٌية  .ر

 والامش هلل رب العالمٌن وص ى هللا رعالى ع ى رسوله مامش ورله الطٌيٌن الطاهرٌن.     
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 الهوامش : 

 93( ٌنظرإفً الندش األشيً الاشٌ  منط داره ورطيٌداره إ1)

 9إ الندش الرطيٌدً إ  (ٌنظر2)

  33( ٌنظر إ الوساطةإ3)

 234ـ  231( حكل الدصٌشة العريٌة فً الندش العريًإ 4)

 . 31( ٌنظر إ تيو العيه المعري ا حاعرا وناقشا إ عيش الؽنً خماس إ 5)

 242( ٌنظر إ ال ؽة يٌن الييؼة واألس ويٌة إ 6)

 212ت1( شٌوانه إ 3)

 336ت2( ٌنظر إ معجز اامش إ 8)

 .  123ت  3( المدرضب إ 9)

 .336ت  2( ٌنظرإ معجز تامشإ 13)

 213ت1(  شٌوانهإ 11)

 . 313ت  2( معجز اامشإ 12 (

 . 351( ٌنظرإ شالبل اإلعجازإ 13)

 553ت1( شٌوانهإ14)

 . 181 – 183ت  3( معجز تامشإ 15)

 .  356ت  3وٌنظر إ معجز اامش إ      84ت1(  شٌوانه إ 16)

 . 353ت  3شإ ( معجز تام13 (

 .231إ 1ا الموضحإ  523ت  2ا حرد الوااشي إ 185 – 184ت  1( ٌنظرإ الفسرإ 18 (

 .436ا  423( ٌنظرإ تسالٌب الط ب عنش الناوٌٌن والييؼٌٌنإ ش. قٌس األوسًإ 19 (

 28ت2( شٌوانه إ 23)

 . 65ت  3( معجز اامشإ 21 (

 .                                                                                                          213 – 236إ ش. قٌس األوسً إ  ( ٌنظر إ تسالٌب الط ب عنش الناوٌٌن والييؼٌٌن22)

 25( جمالٌات النص األشيً شراسات فً الينٌة والشاللة إ 23)

  31( جمالٌات المكان جاسرون ياحير إ 24)

 قاس((  لسان العربإ ماشة )25)

 ا واضواه اليٌان إ 283( ٌنظر إ الفصول الؽروٌة فً االصول الفدهٌة إ 26)
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 ( مخرصر المعانً إ23)

 651ت1( شٌوانه إ28)

 . 133ت  1( معجز تامش إ 29)

 53( الرشاخل النصً يٌن السٌاب ومالك ين الرٌبإ33)

 28ت2( شٌوانهإ 31)

  43ت 1( معجز تامش إ 32)

 . 44ت  1( المصشر نفسه إ 33)

 44ت  1( المصشر نفسه إ 34)

 51ت1( شٌوانه إ 35)

 .  38ت  4( معجز تامش إ 36)

 . 38ت  4( ٌنظرإ  المصشر نفسه إ 33)

 213( ٌنظرإ مخرصر المعانً إ 38)

( ٌنظعععر إ رارٌعععر الرايٌعععر فعععً صعععناعة الحععععر والنثعععر ويٌعععان إعجعععاز الدعععررن إ تيعععن تيعععً االصعععيم 39)

  51ت1( شٌوانهإ43) 596رياصالم

 .  38ت  4( معجز اامش إ 41)

 138ت2( شٌوانه إ42)

 .  32 – 31ت  2( معجز اامش إ 43)

 .  132( ٌنظر إ سر الفصااة إ 44)

 .  132( سر الفصااة إ 45)

 . 143( منهاج الي ؽاه وسراج األشياهإ 46)

 .  431(ي نظر إ الضرورة الحعرٌة شراسة لؽوٌة ندشٌة  إ 43)

 131ت1( شٌوانه إ48)

 . 35ت  2ز اامش إ ( معج49)

ا ومعجز                185( ٌنظر إ ارجاهات الندش العريً فً الدرن الخامس الهجري إ ش. منصور عيش الرامن إ 53)

 .  35اامش إ   ت 

 .543ت2( شٌوانهإ51)

 .  193ت  2( معجز اامش إ 52(
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 .364ت2( ٌنظر إ الكراب إ53)

 . 135ت1( ٌنظر إ حرد اين عدٌل إ 54)

 695ت1ٌوانهإ( ش55)

 .199ت  2( معجز اامشإ 56 (

 .  199ت  2( المصشر نفسه إ 53)

 . 89ت 1( حرد اين عدٌل إ 58)

 .89ت1( المصشر نفسه إ 59)

 113( ٌنظر إ سرد النشى ويل الصشى إ63)

 433ت2( شٌوانهإ61)

 . 46ت  2( معجز اامشإ 62 (

 .135( ٌنظر إ مذاهب ايً العيه فً ال ؽة وع ومها إ 63)

 33( ٌنظر إ المصشر نفسه إ 64)

 . 19ت2( شٌوانهإ65)

 .64ت  2( معجز اامشإ 66 (

 . 48( الكحؾ عن مساوئ حعر المرنيً إ الصااب ين عياش ت 63)

 48ت2( شٌوانهإ68)

 .  93ت  3( معجز اامش إ 69)

ش. مامععش  ا ولسععان العععرب إ مععاشة )رععرب( او المرنيععً يععٌن ناقشٌععه إ 343ت1( ٌنظععر إ مدٌععاٌٌس ال ؽععة إ 70)

  86حعٌب إ 

 553ت1( شٌوانهإ   31)

 93ت3( معجز اامشإ32 (

 182( شٌوانهإ33 (

 295ت1(  شٌوانهإ34)

 .36ت1( ٌنظر معجز اامشإ 35 (

 84ت2( شٌوانهإ 36)

        36ت 1( معجز اامشإ 33 (

 .612( رسالة الصاهل والحاال ا المعري إ38)
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 438ت1( شٌوانهإ39)

 313ت4(  معجز اامشإ  83 (

 943ت2( الفسر  إ81)

ا  8ا من تسرار ال ؽعة ش إيعراهٌم انعٌس  38ت ٌنظر ع ى سيٌل المثال إاالقرراد فً ع م األصول ل سٌوطًإ 

 .23الندش ال ؽوي عنش العرب  ش نعمة راٌم العزاويإ 

 المصادر والمراجع:

    1988ا تيو العيه المعري ا حاعرا وناقشا ا عيش الؽنً خماس ا مكرية النهضة يؽشاش  

  ارجاهات الندش األشيً فً الدرن الخامس الهجري ا ش. منصور عيش الرامن ا مكرية االنج عو المصعرٌة ا

 م .  1933ا  1ط

  . ًتسالٌب الط ب عنش الناوٌٌن والييؼٌٌن ا ش. قٌس األوس 

   النحعر تضواه اليٌان إ الحندٌطً ا رادٌق مكرب الياعو  والشراسعات ا يٌعروت ا شار الفكعر ل طياععة و

 .)ش.ت(

  1359االقرراد فً ع م تصول الناو ا السٌوطًا مطيعة اٌشر ر ياشـ الشكن . الطيعة الثانٌةا 

  هعـ  654رارٌر الرايٌر فً صناعة الحعر والنثر ويٌان إعجاز الدررن ا تين تيً االصيػ المصعري) ت

 م .  1963(ا رادٌق انفً مامش حرؾ ا الداهرة ا 

 ومالععك يععن الرٌععبإ ش. اسععن جيععار الحمسععً ا)يا (مج ععة األقععيم ا العععشش  الرععشاخل النصععً يععٌن السععٌاب

م. ٌنظر إ الندش الرطيٌدً إ ش. شاوش س وم وزمٌ عه مطعايم الرع عٌم الععالً ا شار 2338الرايما رموزت اب ا 

 م .1989الكرب والوثابق يؽشاش 

 رة الثدافة واالعيم يؽشاش .جمالٌات المكان جاسرون ياحير ررجمة ؼالب ه سا شار الجااظ ل نحر ا وزا 

 ا  1جمالٌععات الععنص األشيععً شراسععات فععً الينٌععة والشاللععة ش. مسعع م اسععب اسععٌن ا شار السععٌاب النععشن ط

 م. 2333

  ًم .1966هـ ا مكرية الداهرة ا  433شالبل اإلعجاز ا عيش الداهر الجرجان 

 ه ش . ش. عمعر فعاروق الطيعاع ا شٌوان تيعً الطٌعب المرنيعً ا حعرد العيمعة تيعً اليدعاه العكيعري ا قعشم لع

 م .1993هـ ت  1418ا 1حركة شار األرقم ين تيً األرقم ا يٌروت ا لينان اطت

 م .  1861شٌوان تيً الطٌب المرنيً يحرد الوااشي ا رادٌق فرٌشرخ  شمٌررٌصًا يرلٌنا 

  م .  1953سر الفصااة ا اين سنان الخفاجً ا رادٌق عيش المرعال الصعٌشي ا الداهرة ا 
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   م مصر. 1964ت 1384ا  14حرد اين عدٌل ا المكرية الرجارٌة الكيرى اطت 

   هععـ( رادٌععق مامععش ماٌععى الععشٌن عيععش 361النععشى ويععل الصععشى إ اليععن هحععام األنصععاري ت)قطععر حععرد

 الامٌش ا ملسسة النيراس ل طياعة والنحر ا النجؾ االحرؾ  العراق )ش.ت(. 

 رؾ يمصعر المجٌعش شٌعاب ا شار المععه المععري ارادٌعق عيعش احرد شٌوان تيً الطٌب المرنيً أليً الععي

 م .  1986ا

  حكل الدصعٌشة العريٌعة فعً الندعش العريعً ارعى الدعرن الثعامن الهجعري ا جعوشة فخعر العشٌن ا شار المناهعل

 م1995هـ 1415ت 2ل طياعة والنحر ا شار الارؾ العريً ط

 يعش العرامن شار المععارؾ يمصعر . الدعاهرة الصاهل والحاال ا أليً العيه المعري رادٌق ش. عابحعة ع

 م. 1933.

  الضرورة الحعرٌة ـ شراسة لؽوٌة ندشٌة ـ ا ش. عيش الوهاب مامش ع ً العشوانً ا مطيعة الرع ٌم العالً ا

 م .  1993جامعة الموصل ا 

  الفسعرا شٌعوان المرنيعً ايعن جنععً  ا رادٌعق  ش. رضعا رجعب ا مطيوعععات مجمعم ال ؽعة العريٌعة ا شمحععق

 م2331

   الفصول الؽروٌة فً األصول الفدهٌة إ الحٌع مامش اسٌن الجايري ا شار إاٌاه الع وم اإلسيمٌة ا قم ت

 هـ .1434إٌران 

   ًفً الندش األشيً امنط داره ورطيٌدارها رألٌؾ ش. مصطفى فابق وزمٌ ه ا منحورات وزارة الرع عٌم الععال

 م. 2333هـ ــ 1423ا 2موصل طواليا  الع مً ا شار الكرب ل طياعة والنحر ا ال

  ( ا رادٌعق عيعش السعيم مامعش هعارون ا مكريعة 183الكراب إ أليً يكعر عمعرو يعن عثمعان يعن قنيعر )هعـ

 م.2334ا  4الخانجً ا الداهرةا  ط

  هعـا رادٌعق مامعش رل  385الكحؾ عن مساوئ حعر المرنيًا الصااب تيو الداسم إسماعٌل ين عيعاش ت

 م.  1965شاش ط ٌاسٌنا مطيعة المعارؾا يؽ

   م.1989هـ ت 1439ال ؽة يٌن الييؼة واألس ويٌة ش. مصطفى ناصؾ الناشي األشيً جشة 

  المرنيً يٌن ناقشٌه فً الردشٌم والاشٌ ا ش. مامش عيعش العرامن حععٌب ا شار المععارؾ يمصعر ا الدعاهرة

 م .  1964

 ت 1فكععر ا شمحععق ت سععورٌا ا طمععذاهب تيععً العععيه فععً ال ؽععة وع ومهععاا مامععش طععاهر الامٌصععً ا شار ال

 م .1986هـ ت 1433
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   ًمعجم مداٌٌس ال ؽة إ تيو الاسن اامش ين فارس ا رادٌق عيش السيم هارون ا مكرية االعيم اإلسيم

 . 348ـ  343ت 1ج

 .م1935من تسرار ال ؽة ش إيراهٌم تنٌس ا مكرية االنج و المصرٌة  الطيعة الخامسة. الداهرة 

 األشيعاه ا اعازم الدرطعاجنً ا رادٌعق مامعش يعن الايٌعب يعن الخوجعة ا شار الكرعب  منهاج الي ؽاه وسعراج

 م .  1966الحرقٌة ا رونس ا 

  الندععش ال ؽععوي عنععش العععرب ا ش نعمععة راععٌم العععزاوي امطيوعععات وزارة الثدافععة والفنععون ا الجمهورٌععة

 م.1938العراقٌة ا  شار الارٌة ل طياعة . يؽشاش . 

 صومه إ الداضعً ع عً يعن عيعش العزٌعز الجرجعانً ا رادٌعق مامعش تيعو الفضعل الوساطة يٌن المرنيً وخ

 م.1966ا 4إيراهٌم وزمٌ ه ا مطيعة اليايً الا يً ا الداهرة ا ط

 

   

 
 


