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? ? جديد? قر??? ?? شر?   ?لكامل كتابه ? ?لشعرية ?مل

   .العربية باللغة البحث ملخص

 ابتعد الذي الكامل كتابه يف الشعر شرح يف  *املربد جهود البحث يدرس    

 بني قّ    وفر ،وحركتها الكلمة حيوية إىل ونظر ،اللغوي التفسري عن ً       أحيانا فيه

ً        أشعارا خيتار كان فقد .الشعر من آخر نسق إىل وأحاهلا ،والفرع األصل

 يشرح فكان ،أخرى لنصوص ً     وظالال تعددية نسيجها يف حتمل ،يستحسنها

  .وحميطة موازية نصوص ضوء يف اجلمالية ومسا�ا معانيها يكشف مث، مفردا�ا

 يتحقق وال ،ما ألحد ينسب ً      عاريا معىن وليس ً،      لغويا بناء الشعر يرى فاملربد

 خالل من جديدة حياة فيها وبعث ،النصوص فحرر .األداء مستوى على إال

 بل ،بذاته املكتفي النص بفكرة يؤمن يكن فلم ،اللغة يف األدب روح بث

 دالال�ا تتشكل النصوص أن ليقينه وتفرعا�ا الكلمة جذور يف يبحث كان

 داللة لتشكل متعددة نصوص وصنعتها ،�ا علقت فكرية ترسبات من

  .املدروس النص يف جسدتت ،متعددة

 إىل ليصل املختلفة اللغة مستويات يف واملختلف والنظري الشبيه عن املربد حبث

 يف وأحقيته،أخرى بنصوص النص عالقة خالل من وذلك املعىن تكامل

 حيث من لديه الشعر مفهوم حيقق مبا، غريه عن واألخذ واالجتالب االتباع

 .الذاكرة جيوب يف توارت أخرى ةإبداعي أنشطة على مبين إبداعي نشاط هو

 إىل ينصرف ،الكامل كتاب من ً      جانبا ندرس سوف املفهوم هذا خالل ومن

 خالل من َّ    حتدد الذي النص قراءة يف منهجه على للوقوف الشعرية الشروح
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 جعل الذي األمر ،الغائب يستدعي فالشاهد ،الغائب النص استحضار

 على قادر متناغم نسيج يف غائبوال احلاضر بني جيمع، ً      مركزا النصوص بعض

  .فاعلة قراءة لكل النصية بأسراره اإلفضاء
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       البحث     هدف

       الكامل       كتابه   يف       الشعر      شروح   يف      املربد      جهود       قراءة    إىل       البحث      يهدف            

  يف         والتــأثري        التــأثر         ولنظريــة       للمعــىن        العميــق      فهمــه     علــى       ترتكــز       جديــدة       قــراءة   

       شــروحه   يف       منهجــه    عــن       للكــشف   ،       الــسرقات   م     مفــاهي    عــن ً      ً بعيــدا        اإلبــداع       عمليــة

        التطــــور     فهــــم     أنــــه       لنؤكــــد        واحمليطــــة         املــــصاحبة           املوازيــــة        النــــصوص     علــــى         واتكائــــه

         اهتمامـه     صـرف      لـذلك  ،        وتـداوهلا       املعـاين       بتطـور      ووثـق   ،      الـشعري       للـرتاث         التارخيي

     وعــــى    أن     بعــــد         املتــــداول      املعــــىن       تكييــــف   يف        للــــشاعر        الشخــــصي       البعــــد      تتبـــع    إىل

      يهـــدف     كمـــا   .    شـــاعر    كـــل        خلـــصوصية         وخـــضوعها   ،    علهـــا    وتفا         الـــشعراء      جتـــارب

        قـاربوا     الـيت          القـراءات     تلـك   ؛        الـشعري         ملوروثنـا       األسـالف        قراءات       تأصيل       البحث

        الثــورة      نتــاج    مــن      وعــدت   ،      الــراهن       عــصرنا   يف       الغــرب    �ــا       أحتفنــا     الــيت        املنــاهج    �ــا

   .     اخلالد        برتاثنا       الصلة        املنبتة        احلديثة         النقدية

  
  ___________________________                           _______         

    حــول        املــصادر        اختلفــت   .    عــصره   يف        البــصرة     حنــاة      إمــام       بــاملربد        املعــروف      يزيــد    بــن     حممــد    هــو    :     املــربد     

      املربد     سئل    :    قال     أنه        األلقاب      كتاب   يف       اجلوزي     ابن       الفرج     أبو       احلافظ     ذكر     فقد   ؛       باملربد        تلقيبه     سبب

   ،        واملــذاكرة       نادمــة   للم      طلبــين        الــشرطة      صــاحب    أن     ذلــك     ســبب     كــان    :     فقــال        اللقــب؟     �ــذا      لقبــت   مل  : 

     أبــو      فقــال   ،     يطلبــين       الــوايل      رســول      فجــاء   ،        السجــستاين     حــامت    أيب    إىل       فــدخلت   ،    إليــه        الــذهاب       فكرهــت

      يـصفق        أبوحـامت      فجعـل     خـرج   مث      ...... .   فيه       فدخلت   ً،     ً فارغا       مزملة     غالف     يعين   ،   هذا   يف      ادخل    :    حامت

    ملـا     ألنـه       بـاملربد     لقـب     إنـه      وقيـل   .  بـه        فلهجـوا   ،    بـذلك       النـاس        وتـسامع   ،    املـربد      املربد    :       املزملة     على        وينادي

    لــه      فقــال   ،    جــواب       بأحــسن        فأجابــه   ،      وعويــصه       دقيقــه    عــن      ســأله   ،     والــالم      األلــف      كتــاب       املــازين     صــنف

     بـاب      مبقربة      ودفن   ،  هـ   ٢٨٥     سنة        ببغداد      وتويف ،  هـ     ٢١٠     سنة         بالبصرة      املربد     ولد  .     املربد      فأنت    قم       املازين
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         والكامـل  ،      النحو   يف        املقتضب  :     كتبه     أهم    من  .         اعتزالية       فلسفة    من       أثارة     فيه       أديبا ً      ً شاعرا     كان   .      الكوفة

   .     واألدب       اللغة   يف

   .     األخفش        تالمذته      أشهر     ومن  ،      اجلاحظ        أشهرهم    من      وكان   ،    عصره   يف       العلم      أئمة     على       العلم      تلقى

   :     ترمجته   يف      ينظر

ـــه      وقـــدم      حققـــه   ،         الفهرســـت :       النـــدمي     ابـــن  :   ـ ـــ ١    ١ ط   ،     للنـــشر          التونـــسية       الـــدار     (      الـــشوميي       مـــصطفى  :   ل

    ـ    ٥.٢ ٦  ـ   ٦٤  :  ص  .     ١٩٨٥   /  هـ    ١٤٠٦

ــــو     حممــــد    :     حتقيــــق   ،        واللغــــويني         النحــــويني       طبقــــات   :       الزبيــــدي ــــراهيم       الفــــضل     أب   ،  ١   ط   ،        املعرفــــة     دار (       إب

   .  ١١ : ص  )     ١٩٧٩

   ،      بريوت   ،     العريب        الكاتب     دار ( ،    عباس       إحسان    :     حتقيق   ،      الزمان       أبناء        وأنباء       بغداد       تاريخ   :        البغدادي  ـ  ٣

   .   ٣٨٧  ـ    ٣٨٠ / ٣  )  ت . د

    حنويـة       بـصبغة   يب د أ      كتـاب     وهـو   .     اهلجـري        الثالـث       القـرن   يف       الكتب      أشهر    من        الكامل      كتاب     يعد      

       الشعر    من         املختارة         النماذج       إيراد    إىل     ميل    مع        العامة         الثقافة     كتب     أحد     أنه     على      عالوة       واضحة       لغوية

   .       الطريفة         واألخبار         املأثورة          واألحاديث        البليغ        والنثر       اجلميل
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El Mubarad’s Poetic Explanations : A New Reading in his 
book“ El Kamel” 

 
Abstract 

 
                     This paper studies the efforts made by El 
Mubarad in his book “El Kamel”, in which he would some-
times move away from linguistic interpretation.  El Mubarad, 
by his very signature approach, looked at the essence of the 
word, its movement and distinguished between the origin and 
the subset, then ascribed it to another type of poetry. What 
underlies the matrix of his compilation is his selection of po-
ems he favored; ones that carried in their fabric variations 
and shadows to other poems. He would later reveal both the 
meanings and artistic features of those texts in reference to 
parallel surrounding texts. 
He sees poetry as a linguistic structure not simply a shallow 
meaning attributed to one person and for which essence is 
solely captured and transmitted by recitation.  He set texts 
free, brought them into a new life and had done that grace-
fully by incorporating the spirit of Literature into the lan-
guage.  
He never believed in what is called a self -contained text; in-
stead he would search in the word origin and  its subset and 
was assured that texts achieve their coherence through a 
mental connectionist architecture  made from an array of 
texts, each with its own significance, embodied in the text 
studied. He searched for the similar, the counterpart, and the 
different throughout language levels strings to reach a cohe-
sive meaning. This was done by examining a given text rela-
tion to other texts, its worthiness to be followed, imported 
and to inhale from other texts. He has done that in a way 
which, according to him, satisfies the true meaning of poetry: 
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being a creative activity, one based upon other creative ac-
tivities hidden quite deep in memory.  
From this prospective, this paper is an attempt to study a sec-
tion of his book, one that targets explanation of poems and 
through which we seek to identify his theory in text reading 
framed by calling upon the non-present text, thus turning 
some texts into center pieces that merge the present and the 
non-present into such a harmonious fabric capable of demon-
strating its textual secrets to every authentic reading. 
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      :      مقدمة

 من ميتلك ما وفق آخر إىل قارئ من ختتلف ،قراءة الشعرية الشروح تعد      

 النص قارب ،وأديب حنوي لغوي واملربد. استخدامها حيذق إجرائية أدوات

 عملية تفسري حياول كان مجيعا املستويات هذه يف هوو ،املستويات هذه وفق

  .اإلبداع

 قريبة مبعان معناه وتوضيح الشعر بشرح �ضوا الذين العلماء أحد واملربد

 املعىن وتعقب ،اللغوي الشرح بني ترددت ،متعددة مستويات عرب ،مفهومة

 ؛ معه تتعالق نصوص خالل من النص وقارب ،بالشعر الشعر فشرح ،وتوالده

 النص يف الكامن للمعىن خارجية إضافة شكلت ،جماورة أدبية نصوص هيو

  .املدروس

 بناء فالشعر ،أعمال إىل األلفاظ حتويل أ�ا على الشعرية الصناعة فهم فاملربد

 فنفى ،آخر دون ما ألحد أحقيته تثبت ً      عاريا معىن وليس األساس يف لغوي

 األخذ أباح لذلك ،وتأثريه تأثره دون حيول وأن ،نفسه على الشاعر ينغلق أن

 من السرقات مفهوم عن الكامل كتاب يف جاء ما حيدنا هلذا .واالحتذاء

 الشارح املربد على ينصب اهتمامنا وجعلنا ،التناص مفهوم من وقاربناه ،جهة

 معىن عن البحث تتطلبان عمليتان ومها ؛ والرتكيب التحليل على اعتمد الذي

 مفهوم عن ابتعد لذلك ،تطورا�ا لرصد ائيةباإلحص أشبه دراسة يف ما كلمة

 يف ا�ددين بأحقيته لإلقرار به دفع ما وهذا ،املعىن بتطور إلميانه السرقة

 التارخيي للتطور املربد فهم من نابع وهذا ،القول إجاد�م حال يف التقدمي

 السياق بني فربط ،اجلزئية عن أبعده الذي هو الفهم وهذا ،الشعري للرتاث
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 هلذا .األدبية السرقة مفاهيم عن ً      بعيدا الشعرية والنماذج للقصيدة الكلي

 الفن بطبيعة التداخل هذا عالقة خالل من املعاين تداخل إىل ينظر سنجده

 هذا اتصال خالل من إليه نظر كما. اخلصوص وجه على والشعر بعامة

  .واءالس على والصورة املادة يف الشعر وتطور الفين اإلبداع بعملية املفهوم

،  به جاء ما على بىن من له قيض ولو ،بدأه ما تابع من للمربد اهللا يقيض ومل

 العملية أو الفين املسار تغيري دون وحلال ،وأوضح أوسع أفق يف املسألة لبحث

  .العريب الشعر يف الفنية

 العرب النقاد على فنعوا ً،      واحدا ً   كال العريب الرتاث إىل الدارسون نظر لقد

 وبقضية املثاقفة مبسألة " آمنوا لو أل�م ،السرقات دراسة يف جهودهم صرف

 للنقاد اال�ام كال من عذر ولعل) ١(القتال شر ذلك كفاهم والتأثري التأثر

 أبرزهم املربد ولعل، *** منهم كثري جهود على يطلع مل أنه النظر بقصر العرب

                                                 

        الكتــاب      احتــاد         منــشورات     ،  ـ ــ       العــريب       الــشعر   يف        التنــاص       جتليــات  ـ ــ        الغائــب      الــنص   :   حممــد    ،     عــزام   )١ (

   .   ١٣٢  :  ص  .     ٢٠٠١      دمشق  ،      العرب

    :      املثال      سبيل     على      ينظر

      ناصــر    بــن        العزيــز     عبــد  .  د  :     حتقيــق    ،      الــشعر       صــناعة     فــصل        العلــوي        طباطبــا     البــن       الــشعر      عيــار      كتــاب

   . ٧- ٦  :  ص   /.     ٢٠٠٥   /    دمشق  ،      العرب  ّ    ّكتاب  ال      احتاد  ،      املانع

      وعلــي         إبــراهيم       الفــضل     أبــو     حممــد  :     حتقيــق    ،       اجلرجــاين        القاضــي  :       وخــصومه       املتنــيب    بــني         الوســاطة       وكتـاب

   .   ٢١٤  :  ص         السرقات     باب  .     ١٩٦٦  ،     احلليب     بايب      عيسى    ،        البجاوي     حممد

       الغــرب     دار  ،        اخلوجــة    بــن       احلبيــب     حممــد  :     حتقيــق    ،         القرطــاجين      حــازم    :       األدبــاء       وســراج         البلغــاء       منهــاج

   .  ٢٧  :  ص   .      ١٩٦٦ ،    تونس  ،       اإلسالمي

         والتـأثري        التأثر        ومسألة    ،     األخذ      مبدأ     خالل    من         السرقات       مسألة    إىل         التفتوا        النقاد      هؤالء    أن     خيفى    وال

  .     احملدثني    عن        السرقة     �مة     رفع         فحاولوا    ،       اإلبداع       عملية   يف
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 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 املشبع اللغوي وهو ـ احملدث بتقدم وسلم ،املعىن تطور فهم ممن وهو وأقدمهم

 على اعتماده الشاعر على يعب ومل ،قدمي من أخذه مبعىن ـ القدمي بروح

 لوازم من هو بل ،مثلبة أو سبة ليس احلديث النقد عرف يف وهذا ،سابقيه

ً      ملكا املنهجية والرؤى األفكار جتعل املثاقفة " فعملية )١(املطردة وخطاها احلياة

 والفروع األصول ذا�ا يف ختتزن واجلماعية الفردية فالذاكرة ،قاطبة لإلنسانية

  .)٢(التناص نظرية ماتبنته وهذا ،إليها انتهت اليت

 شروح يف النقدي املنت قراءة يف النظر إلعادة نطمح هذه دراستنا يف وحنن

 طرائق من املعاصرة النقدية املناهج أفرزته ما ضوء يف الكامل كتابه يف املربد

 اإلبداع عملية ماهية إىل بنظرته لديه النص قراءة ةعالق وبيان، والسرب التقصي

 ،العرب النقاد حدده الذي العام اإلطار على واحلفاظ الرواية على ترتكز اليت

 لتداخل مظهرا بوصفها ةالرواي وجه يتبدى وهنا ،اإلطار داخل اإلبداع مث ومن

 من أبعد ً      مذهبا به ذهب الذي الشرح يف املربد مذهب لنبني ،النصوص

 ومجع ،املختلفة النصوص يف امتدادا�ا إىل نظر إنه إذ ،بالكلمة تفسريال

 اليت العناصر تبني على عمله فانصب ،بعينه معىن فيها يتكرر اليت الشواهد

 مث  وحددها ،املعىن أطياف تعقب لذلك، التحول إىل الثبات من انتقلت

  .دالالته فسر

                                                 

  .   ٢٦٠  :  ص      ١٩٤٠     ،      املصرية        النهضة       مكتبة     ،      األديب       النقد      أصول    :    أمحد    ،       الشايب   )  ١ (

        كتــاب      احتــاد   ،ـ ــ       القــدمي      لــألدب       النقــد     نقــد   يف       دراســة  ـ ــ      األديب       النقــد   يف        املــسبار   :   حــسني    ،    مجعــة  ) ٢ (

  .   ١٦٩  :  ص  .     ٢٠٠٣    ،     دمشق    ،      العرب

 



        

 

 ٤٥٤  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 من ً    منطا جممله يف "كان لذيا القدمي العريب النقد ماهية إىل يستند وعملنا

 من الكلمات أسر يتعقب كان .بعض يف بعضها وتسرب ،النصوص تداخل

 التعاقب على احلرص هذا وكان ،منتهى هلا كان إن ،منتهاها إىل مبتدئها

 هو جوهره يف العملي النقد كان ،الشعر وشروح التفسري أعمال يف واضحا

 حيتاج ،عبارة عن عبارة وال قفمو عن موقف فيه يغين ال الذي التداخل هذا

 الكلمات تاريخ ،بالتاريخ إحساسه يغدو أن إىلً       دائما العريب الشارح أو الناقد

 قول فيها يرجح ،كثريين بني مشرتكا عمال املعىن استنباط وكان ،وتقلبا�ا

 اجتماع العملي النقد مظهر كان ،أخرى مواقف يلغي ال مؤقتا رجحانا

.. ً.      أصليا...ً.      أساسا الوجه هذا على النصوص داخلت وكان ،بؤرة يف الرتاث

ً      أيضا مجاعي عمل التفسري وأن ،مجاعي عمل النص أن يعين التداخل كان
)١.(  

                                                 

       العـــدد    ،       الكـــوييت        املعرفـــة     عـــام     جملـــة  ، -       ثانيـــة       نظريـــة    حنـــو  –       العـــريب       النقـــد   :     مـــصطفى    ،     ناصـــف  ) ١ (

    .    ٢٢٤  :  ص  .     ٢٠٠٠      آذار  ،    ٢٥٥

  . ١ / ٢- ١     ،    املربد  )  ٥ (



        

 

 ٤٥٥  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

        الغائب      النص       وحضور       الشعر     شرح

 الكامل كتابه يف َّ    وسن ،أصيل عريب بذوق الشعر قراءة يف املربد أسهم       

 العظيم سفره يفتتح فهو، راملذكو كتابه مقدمة يف أصلها الشرح يف سنة

، ثورمن كالم بني ما،اآلداب من ً     روباض جيمع ألفناه كتاب هذا: " بالقول

 ،شريفة  خطبة من واختيار ،بالغة وموعظة، سائر ومثل ،مرصوف وشعر

 كالم من الكتاب هذا يف وقع ما كل نفسر أن فيه والنية .بليغة ورسالة

، ً      شافيا ً     شرحا اإلعراب من فيه يعرض ما نشرح وأن ،مستغلق معىن أو غريب

  ً         مستغنيا تفسريه يف أحد إىل يرجع أن وعن ،بنفسه الكتاب هذا يكون حىت

  

 إنتاج مثرة بوصفه إبرازه لحتاو كما ،الكتاب إىل املربد نظر زاوية املقدمة حتدد

  .والتفسري الشرح حنو أساسا موجه

 كتب بعض سادت اليت التأليفي اخللط مسة من التعفيه هذه الكتاب وخطبة

 ولكنه ،نظام دون من املعريف التدفق بطابع كثرية مؤلفات طبعت و األدب

 ،قرائه عن يسري أن هدفه يكن مل إذ ؛ بالغاية املناهج تلك أصحاب يفارق

  .الشروح خالل من بلغتهم تفقيههم إىل يهدف كان بل

 يقدم نأ وأراد ،غايته وأوضح الكتاب طبيعة إىل مقدمته يف املربد أشار    

 النصوص تقدمي طريق عن وذلك ،املتأدب القارئ يكفي ،بذاته ً       مكتفيا ً      كتابا

 يكون كأن ،بالنص يأيت كان فقد ،املتعددة اللغوية زواياها من وشرحها

ً       حمدثا َ  الشعر من موازية نصوصا ويورد ،ومعىنً       وحنويا ً      لغويا شرحه يف يأخذ مث ،ُ

  .شرحه يف واستوعبها حفظها اليت املادة يوظف كان أنه مبعىن ،والنثر



        

 

 ٤٥٦  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 النص مواجهة يف نظريته ويوضح ،للكتاب رؤيته يبني املربد أن يف الشك

ً        منفتحا كالمه ترك وإمنا ،معني متلق إىل خطابه يوجه أن دون من ،األديب

   .والقراء الدارسني مجيع على

 من حتمله وما) املعىن ( تقوله ما على بناء النصوص اختار أنه يوضح كما

 يكتف مل ولكنه ،بشرحها باشر مث ،للنص زمين إطار حتديد دون من فةطرا

 عنينا ما وهذا ،عليه السابقة النصية املؤثرات يف نظر بل ،احلاضر النص بشرح

 نقدي مصطلح الغائب والنص.   عليه قبض الذي ؛ الغائب النص به

 األديب العمل أن ويعين ،اجلديدة النقدية االجتاهات ظل يف ظهر ،جديد

. اآلخرين بكلمات مليء عامل يف ينمو فاألدب ،األخرى باألعمال َ     يدرك

 ،جديد بشكل صياغتها أعيدت ،ومعاصرة سابقة لنصوص تشكيل والنص

 أخرى نصوص من النص يأخذ وإمنا، وآخر نص بني حدود هناك وليست

  .)١(آن يف ويعطيها

 سابقة نصوص من أفادها جزئيات من مكونا بوصفه النص إىل نظر فاملربد

 العالقة وحدد ،األخذ بطريق أخرى نصوص مع يلتقي ً    نصا فقدم ،عليه

 من ً       انطالقا واعية عملية وفق اآلخر من يأخذ أحدمها نصني بني النصية

 احلفظ يعتمد، ً       صناعيا ً       مفهوما تأخذ اليت العرب عند اإلبداع عملية مفهوم

 النصوص   رحهش يف مصطلحات من املربد استخدمه ما يؤيده وهذا ،والرواية

 واألخذ) العارية (واالستعارة التمثيل: مثل من يةافتتاح كلمات خالل من

 االنطباع مستوى من ؛ القراءة مستويات تداخلت لذلك والنظري؛ واملشا�ة

 إىل وانشعابه النص مواجهته يف القرائي الفعل يف األوىل احللقة يشكل الذي
                                                 

  .  ١٠ : ص   .     العريب       الشعر   يف        التناص       جتليات  ـ         الغائب      النص    :    حممد    ،     عزام  ) ١ (



        

 

 ٤٥٧  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 ينبع الذي الشخصي تحسانواالس الفطري الذوق حيكمها سلوكية نزوعات

 أو املوازي أو املساوي النص إىل يعود وفيه الرتدد مستوى إىل، ذوقه من

 مستوى إىل يدلف ً      وأخريا ،جديدة لقراءة مدعاة قراءة فكل ،البارع الفاضل

 تبدأ ؛ قرائية تقاليد تضمها املستويات وهذه .النص يواجه عندما التأصيل

  .سلويباأل املستوى مث اللغوي باملستوى

 يراها كان اليت املعاين وفك ،الغريبة األلفاظ شرح إىل يعمد كان فاملربد

 أقرته ما على ً       معتمدا ،والتحليل للشرح يطرحه الذي النص يف مستغلقة

 به حفلت ما وكل واألمثال واألخبار العربية اللغة علوم يف املقررة القواعد

 منها نبتت اليت النصوص وإعادة ،األول النص مع تتعالق نصوص من الذاكرة

 ،صاحبه قرحية من يفيض  ً       معرفيا امتالء تشكل متقدمة فكرية قراءة األشعار

 العالقة محيم معها وله الصلة عميق به له أخر نص يف النص ّ     يعوم أن فيوشك
 له تتيح ،صافية سابقيه جهود إليه تنتهي الذي املتأخر أن سيماوال ،)١(

 دجمه على أدواته تسعفه مث ومن ،فيها اخلطل إدراكو ،واملوازنة املقابلة إمكانية

 كل جهود يقدر �ذا فهو ،احلاضر بتميزه يكسوها عامة مشولية قراءة يف

  .للتفوقً        مقياسا الزمن عامل اعتبار عن ومبعزل ،التعصب عنً       بعيدا شاعر

                                                 

     ).      وهران       جامعة        حوليات     : (     العريب      األدب   يف        وأصوهلا         القراءة        تقاليد      امللك     عبد   ،       مرتاض  ) ١ (

 



        

 

 ٤٥٨  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

      شروح    في        المبرد      منهج

        اللغوي       الشرح

 خالل من لهاوتأوي ً،     غويال الكلمة تفسري إىل كتابه يف املربد عمد     

 كثري إليها انتهى اليت واالستعمالية الداللية احلدود إطار يف وربطها ،سياقها

 قد ً     أيضا العربية غري ويف العربية يف الواحد  اللفظ أن ومعروف ،الشعراء من

 مياثل أو ويساوي ،املعىن يورد مث. السياق حيددها املعاين من مجلة إىل ينصرف

  .يفاضل أو

ِغــــرارين    ذو  ٌ    ٌ ســــنان      وفيــــه      : "       الــــشاعر     قــــول        املــــربد   د   يــــور َْ َ
ِ       ِ َْ َ
ُ    ُ يــــابس  ِ

    : "     يقــــول   مث  ،  )١ (

ـــا         فـــالغرار      قـــال     كمـــا       املثـــال         والغـــرار       : "      يقـــول   مث )٢ (     مواضـــع         وللغـــرار  ،    احلـــد      ههن

   :       الباهلي     أمحر    بن      عمرو

َ        وضعن ُْ َّ         وكلهن ِ ُُ ٍ      غرار على ُ   هجان       ِ
     َ َ
     جنينا َ     وسقت قد اللون ِ

 تأويل وإمنا ،آخر معىن فهذا ،وكساد نفاق أي ،غرارو درة لسوقنا : ويقال  

 الطائر َّ    غار : هذا ومن ،شيء بعد شيء أنه األخري املعىن هذا يف الغرار

ِ      غارت وكذلك ،شيء بعدً      شيئا يعطيه إمنا ألنه ،فرخه  ويقال ،احللب يف الناقة َّ

  :الشاعر قال ؛ غرارا إال منت ما : هذا من

  ِ       الثماد ماء الطير حسو مثل       غرارا إال َ      النوم ُ     أذوق ما

 البحث دائب اللغوي فاملربد .)٣(وأوضحه الغرار معىن البيت هذا يف فكشف

                                                 

    .  ٥٣ / ١      املربد  ) ١ (

  .  ٥٤ / ١  ،       السابق  ) ٢ (

  .  ٥٥  -  ٥٤ / ١      السابق  ) ٣ (



        

 

 ٤٥٩  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 بل البارد بالشرح يكتف مل وهو ،وإصابته املعىن إيراد يف الدقة عن كامله يف

  فالكلمة ،مرة كل يف تدخله الذي بسياقها للكلمة املتعدد املعىن ربط حياول

 إىل إضافة السابق رصيدها معها وحتمل ،السياق وتدخل ما جهة من تأيت

  .اجلديد السياق يف الالحقة مكتسبا�ا

 على الوقوف ولعل .تناوهلا يف منهجه وخيتلف ،لدية اللغوية الشروح وتتعدد

 بعض عند اإلبداعي النشاط ربط أنه يوضح ،لديه الشعرية الشروح طبيعة

 ،اإلحيائية لقو�ا فأعادوها ،اكرةالذ حو�ا أخرى إبداعية بأنشطة الشعراء

 املرجعي السند وعى، نقدي حس عن يكشف ً      تعامال املربد معها وتعامل

 املشا�ات من إشارته يف ارتقى لذلك ،معناها ويبني ،يفسرها اليت لألشعار

 ينصرف عمله فكان. األدب خلدمة اللغة أو الكلمة توظيف إىل واملماثالت

 وينتقل ،املختلفة أبعادها يف ويعرضها، خيتاره ذيال النص من لفظة اختيار إىل

 من بالكلمة ينتقل أنه مبعىن ؛ آخر لغوي مستوى إىل املعجمي املعىن من

 فهو ً.      تطورا أكثر منظومة إىل تنتمي وحدة إىل أديب مستوى إىل مركبة داللة

 يتبدى كما وتشكله املعىن توجه ،النص يف ارتكاز نقطة يعدها كلمة خيتار

  :اآليت شرح يف

   :       ربيعة    أيب    بن     عمر     قول   يف )١ (       النجم    "     كلمة     شرح   يف      يقول

  والتراب والحصى النجم عدد           ً     بهرا قلت تحبها؟ قالوا ثم

: بالنجم أراد أنه: أحدمها ،قوالن فيه ،والرتاب واحلصى النجم عدد : وقوله" 

 َّ    أحل : تقول كما ،للجنس ألنه اجلمع موضع يف الواحد ووضع ،النجوم

                                                 

  .   ٧٩٥ / ٢      السابق  ) ١ (



        

 

 ٤٦٠  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 " وجل عز اهللا قال وكما ،والبعري الشاة كثرت وقد ،والدينار الدرهم الناس

   :الراعي وقال. )١(الصاحلات وعملوا آمنوا اللذين إال خسر لفي اإلنسان إن

 مستحرة في النجم يعد فبات
        ٍ
َ   جمودها اآلكلين بأيدي سريع              ُ

  النجوم يعين

 ،ساق على يقم مامل وهو ،النيب من مجن ما : النجم يكون أن: اآلخر والوجه

  .)٢(األرض وجه على انتشر ما واليقطني ،ساق على قام ما والشجر

  :األعشى قول أورد. )٣(جنابة " كلمة تفسري يف يقول ،أوضح مثال ويف

ً       حريثا ُ     أتيت   جامدا عطائي عن ُ     حريق فكان              جنابة عن ً      زائرا ُ

 " جانب رجل " و " جنب رجل : " قالي ،الغربة أي " جنابة عن وقوله" 

 احلطيئة وقال ،اجلنب واجلار القرىب ذي واجلار " وعز جل اهللا قال .غريب أي

:  

  بأكياس شماس بن ألي آل في            ً     جنبا ً      أمرءا الموا معشر ما واهللا

   :عبدة بن علقمة وقال

 بابالق وسط امرؤ فإني                 جنابة عن ً     نائال تحرمني فال

  ُ     غريب

 ٌ    عنق : " كقولك " أجناب " للجميع قال " جنب " للواحد قال فمن

  طنب" و " وأعناق

                                                 

  . ٣- ٢    ية  اآل       العصر      سورة   )  ١ (

  .   ٧٩٦ / ٢        الكامل  ) ٢ (

  .   ٩٠٤  -   ٩٠٢ / ٢      السابق  ) ٣ (



        

 

 ٤٦١  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 " كقولك " ُ  َّ   جن اب " للجميع قال " جانب " للواحد قال ومن" وأطناب

  :اخلنساء قالت " وركاب راكب

   "أجنابا جاوزت إذا أخاك وأبكي               وأرملة أليتام أخاك أبكي

 فيها عملت اليت النصية الشبكة ببنية الكلمة بنية ربط قد داملرب أن نالحظ

 الداللة وحتمل ،األول النص مع تتقاطع ً      نصوصا استحضر فقد .الكلمة

 يف أو االجتماعي الواقع يف النصوص هذه متثلت سواء ختتلف قد أو ،نفسها

 من الداليل خلودها صنعت اليت باللفظة احمليط الداليل الواقع أو التاريخ

 فالتاريخ " معها اللفظة فيها تقاطعت اليت املتعاقبة النصوص يف أو اللهخ

 وكل ،والرتاث اللغة ،واأليديولوجية االجتماعية القيم ومنظومة والقارئ والواقع

 شكلوتت ،النص خارج تقف اليت املرئية وغري املرئية ،والروحية املادية األشياء

 بوصفها ال داخلية نصية ناتمكو بوصفها ،التناص مستوى على داخله فينا

 عن ومعزولة ملموسة حسية أشياء أو معنوية مظاهر أو ،جمردة مقوالت

  .)١(النص فضاء داخل والبنائي اجلمايل تشكلها

 عن فبحث ،ببعض بعضها النصوص عالقة ببيان املربد انشغل كيف نلحظ

 الرتاث نأل ،النصوص بني واألسلوبية  والتشكيلية والرتكيبية العالئقية الصيغ

 عامة القول أو الشعر رد قد فهو .لهً       مرجعا ِّ      ويكون ،النص خارج يقف فيه مبا

 خالل من النصوص وحاور ،الذاكرة إىل أي ؛ الشعر يف اجلماعي الصوت إىل

 نصوص يف تتمثل اليت نصه مع تتعالق اليت النصوص عن وحبث ،الفهم هذا

                                                 

        النقـــدي       اخلطـــاب   يف         واملـــصطلح          والنظريـــة       املـــنهج         إشـــكالية   يف  –         الثانيـــة       اللغـــة    :     فاضـــل    ،       ثـــامر  ) ١ (

  .   ٢٤٦ : ص .    ١٩٩٤  ،  ١ ط    ،     بريوت    ،      العريب        الثقايف       املركز      ،      احلديث       العريب



        

 

 ٤٦٢  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 إذ ؛ العربية الثقافة يف ةجوهري مسة وتعالقها النصوص تداخل ومسألة ،سابقة

 تشابك يف ومتداخلة ممتزجة العريب اإلنسان ذاكرة يف الثقافية العوامل تتشكل

  .)١(ومذهل عجيب

  .الكلمة هلذه الداليل الفضاء يبنيً      شعرا يورد )٢(سر " لكلمة شرحه يف فهو

     :   زهري     قال   .       بداللتها    "     السر    "    معىن      املربد      يعاجل       بداية

 الناس على تخفى خالها ولو         خليفة من امرئ عند تكن ومهما

  تعلم

 قول مثل من استطراداته يف ذكرها أقوال يف واللفظ املعىن تعالقات يورد مث

  :العاص بن عمرو

  تعلم الناس على تخفى خالها ولو       خليفة من امرئ عند تكن ومهما

 قول مثل نم استطراداته يف ذكرها أقوال يف واللفظ املعىن تعالقات يورد مث

 ،حل يف فهو ،فأذاعه ،صديقي إىل سري أفشيت أنا إذا: " العاص بن عمرو

 القيس امرئ قول ويروي." بصيانته أحق كنت أنا : قال ؟ وكيف : له فقيل

:  

  بخزان سواه شيء على فليس           لسانه عليه يخزن لم المرء إذا

 هذا يف التعبري ةومجالي الشعر يف " السر " معىن جتليات إيراد إىل ينتقل  مث

   :هذا يف ُ   مسع ما وأحسن   : فقال، املعىن

                                                 

       عالمــات     جملـة      ،      احلـديث       العـريب        الـشعري       اخلطـاب   يف        التنـاص           اسـرتاتيجية      حممـود      جـابر   ،    عبـاس  (١)

  .    ١٤٢٣    ،     شوال    ،     األديب     جدة      نادي  ،    ٢٢٤       العدد    ،   ٤٦ ج       النقد   يف

  .   ٨٧٨  /  ٢    ،     املربد  (٢)



        

 

 ٤٦٣  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

  نصيحا   نصيح  لكل  فإن                   إليك إال سرك تفشين فال

  صحيحا أديما يتركون ال                     الرجال غواة رأيت فإني

 أيب بن عنبسة بن عثمان إىل َّ    أسر سفيان أيب بن معاوية أن العتيب وذكر

 َّ    أسر املؤمنني أمري إن : فقلت ،أيب إىل فجئت : عثمان قال ً،      حديثا سفيان

 ،إليه اخليار كان حديثه كتم من إنه ،ال : قال ؟ به ُ        أفأحدثك ً،      حديثا إيل

 ً،      مالكا كنت أن بعد ً      مملوكا نفسك جتعل فال ،عليه اخليار كان أظهره ومن

 تذلل أن أكره ولكين ،ال : قال ؟ وأبيه الرجل بني هذا يدخل َ   أو : فقلت

 : فقال ،له ذلك فذكرت معاوية إىل فرجعت : قال ،السر بإفشاء لسانك

ِّ    رق من أخي أعتقك   .اخلطأ ِ

   . )١ (       مكتوم    كل   يف       الداء  :      أردشري      وقال

 جديدة داللة ليكتسب آخر نص إىل اللفظة انتقلت كيف املربد ويعاجل

 ،فيه يغلط حرف ذاوه ،وجهه غري على " السر"  للنكاح ويقال : " فيقول

 ،خطأ القولني وكال ،ِ        الغشيان جيعلونه وقوم ،الزنا " السر " جيعلون قوما ألن

 تواعدوهن ال ولكن : (وعز جل اهللا وقال ،وجهه غري من الغشيان هو إمنا

  .)٣( الزنا موضع هذا فليس .)٢( )معروفا قوال تقولوا أن إال سرا

 وأقوال أبيات يف املعىن رعاتتف يف ينظر املربد أن النصوص هذه من واضح

 املربد إن أي .املعىن اختالف يف السياق دور إىل خفي بطرف ويشري ،متعددة

                                                 

  .   ٨٧٩ / ٢ ،    املربد  ) ١ (

  .   ٢٣٥      اآلية        البقرة      سورة  ) ٢ (

  .   ٨٨٧  /  ٢ ،    املربد  ) ٣ (



        

 

 ٤٦٤  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 دأب وهذا ،احلسي واملدرك الفكرة بني والعالقة املاهية عن البحث يف ُ    شغل

  .)١(ً      أبدا اللغويني

 متت اليت الشعراء أقوال بني واملشا�ات املماثالت إىل أشار قد املربد أن كما

 بن يزيد قول عند فوقف ،الغائب النص  استحضر وهنا،  مقصود غري بشكل

  ) :اهللا سبيل يف وقتل ،تاب مث ،اإلبل يسرق وكان (،العقيلي الصقيل

  ُ  ُ يد  يز        تعلمون     مما     تاب     فقد                          ِ      ِأهملوا  ِ      ِ المخاض  ِ     ِ ألرباب    قل    أال

       لسعيد      الها   أعم    من  َّ    َّتزود                             بعدما       النار    من      ينجو ً      ً امرءا  َّ    َّوإن

     :     الشعر     هذا    ويف

 أنها فاعلم حميمك              وصادفت أخطأتك المنايا ما إذا

  )٢(ستعود

 اإلبانة ليسهل ،آخر بنص النص مكاشفة إىل ليشري البيت يستحضر فاملربد

 التشابه إىل إشارته كانت بل،بالسرقة يرمه ومل ،للشاعر املرجعي النص عن

 ذلك يف وسبيله ،واخللف السلف عند املعىن سرةأ ،القولني مرمى يف والتقارب

  .األشعار يف تفرعا�ا وتعقب ،بعض إىل بعضها ورد األقوال بني املوازنة

 اآلتية األقوال فيورد، حقها اللفظة ليعطي النصوص بني ً    حبثا املربد ويتغلغل

   :قزعة بن اهللا عبيد يذكر برد بن بشار وقال : "فيقول

                                                 

      طبعـــة  .     ١٩٥٨  ،        القـــاهرة    ،    صـــقر     أمحـــد       الـــسيد    :     حتقيـــق  ،     )       العظـــيم        القـــرآن      تفـــسري  (    كثـــري     ابـــن  ) ١ (

  .   ٤٢٢   . /    صورة م

  .      مــــصورة      طبعــــة  ،     ١٩٦٧  ،       املــــصرية       الكتــــب     دار  ،       القــــرآن       ألحكــــام       اجلــــامع    (       القــــرطيب    : ً    ً أيــــضا       وينظــــر

١٩٠ / ٣   .  

  .   ١٣٥ / ١   ،    املربد  ) ٢ (



        

 

 ٤٦٥  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

  ُ     معين الكريم إن دهره على             كماأخا ُ      أعينا كعب من خليلي

  حزين نداه ُ     يرجى أن مخافة                إنه قزعة ابن  َ  بخل تبخال وال

 ِ         المكرمات َّ   أن ِ    يدر ولم                  ً      ماجدا َ    يلق لم اهللا ُ     عبيد َّ    كأن

  ُ     تكون

ُ      تدرك متى يحيى ألبي فقل  عليك ٍ      معروف كل وفي                ُ    الع ُ

  ُ  نيمي

   :قوله نظري

   )  ميني      عليك       معروف    كل    ويف (

   :    جرير     قول

ٌَّ       ألية عليه ٍ    مال في خير وال   )١(ِ        بالمآثم ُِّ      عقدت ٍ     يمين في وال          َ

  

 عن للتعبري سبيال اختار منهما واحد كل أن إال ،الشاعرين بني واحد فاملعىن

  .اللفظ دون من املعنيني تساوي يعين والنظري ،املعىن هذا

   )       والمحيط         المجاور      النص   (       الموازي       والنص       الشعر     شرح

    ملــــا       و�ــــذيب      وأخــــذ   ،    نــــصوص        وتــــداخل      وعمــــل      نتــــاج       الــــشعر    إن    "     يقــــال          

      اجلهـد      يؤكـد    ممـا  .  )٢ (      املـستمر          والتـداخل        النظـام      فكرة      نؤكد     ذلك    كل    ويف   ،    نأخذ

     .       الشعراء    من      شاعر    يد     على   مت      ولكن       الشعر   يف        اجلماعي

                                                 

  .   ١٣٥ / ١ ،    املربد  ) ١ (

  .   ٥١٣ / ١ ،      السابق  ٢) (



        

 

 ٤٦٦  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

       صــادقا     كنــت    إن    :      الــشعيب    لــه      فقــال   ،   فيــه    لــه      أقــذع      كالمــا       للــشعيب     رجــل      وقــال

   .  لك    اهللا      فغفر       كاذبا     كنت     وإن   ، يل    اهللا      فغفر

   مث   ،     البـاب        بعـضاديت      فأخـذ          يغتابونـه ً     ً قومـا     فيـه       فـصادف ً      ً مـسجدا     أتـى     أنه       ويروى

   :   قال

  )١(ِ       استحلت ما أعراضنا من لعزة        مخامر داء غير ً      مريئا ً      هنيئا

  

  املرجعي السند حتديد وحياول ، )٢(معانيها تتداخل ً       أشعارا يورد املربد ومازال

 مفهوم والغفران الرمحة مفهوم ألن ؛ الزمين السبق عن النظر بغض لألقوال

 أنه له وحيمد ،املربد عندها وقف اليت النصوص لتلك فضاء يشكل ،إسالمي

 األلفاظ اختلفت وإن واحد فاملعىن ،والنثر الشعر بني املقاربات استحضر

 أضاف الذي الوراق حملمود األخري فالنص ؛ آلخر لقائ من التعبري وأساليب

 يستفيد ،تتداخل فالنصوص ،الظلم دميومة مع الرمحة دميومة يف تتجلى إضافة

 استخدامه هذا يؤيد ،املرجعية للنصوص  املعرفية الشحنات من منها كل

ً       وجهدا ،للحكم مادة يهف رأى فقد ،املعاين بتداول منه ةإجاز األخذ مصطلح

 تفرعات إىل إال يلتفت ومل ،يعبها ومل املأخوذة املعاين بعتت لذلك ،وعامشر فنيا

                                                 

  .   ٥١٥  -   ٥١٣ / ٢   ،    املربد  ) ١ (

  .   ٥٢٠  -   ٥١٥  /  ٢      املربد  ) ٢ (



        

 

 ٤٦٧  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 ،الكتابة عيوب من ليس واألخذ كثرية نصوص يف وتشكيالته املعىن

  .)١(جديد نص إلنتاج مقبولة استفادة هو املعىن يف فاالشرتاك

 االنبثاق يف إال الوجود له يتسىن ال جديد كل أن يرى كان املربد أن نلحظ

 مباح الكالم ألن مشروع أمر البشرية العطاءات تداخل وأن ،القدمي من

 أساس على السالف من يأخذ أن اخلالف على ضري وال ،له حدود ال وعطاء

 اليت ،التوفيقية نظريته إىل إضافة ،والتأثري التأثر مشروعية وهو به آمن مبدأ

 ،فحسب يالغو شرحا النص يشرح مل كله هلذا .اإلبداع حبرية إميانه عكست

 العمل أن فأدرك ،النص على السابقة األخرى النصية املؤثرات يف نظر بل

  .األخرى باألعمال عالقته يف يفهم األديب

 ،يلغيها أن دون من له سابقة ً      نصوصا النص يستوعب كيف املربد وعى لقد

 اليت هي املاضية واملكتسبات ،احلديث لقيام ا�ال يفسح الذي هو "فالقدمي

 ينفخ الذي هو اجلديد أن كما ،واالخرتاع اإلبداع من واخليال ذهنال متكن

 من تبىن اليت هي التجديد وروح ،والفاعلية القوة ومينحه القدمي يف احلياة

، وحرمان عجز وحده واحلديث ،وموت مجود وحده فالقدمي ،القدمية األشياء

 القدمي بني علوالتفا التمازج نتيجة إال هي فما الواعية النفسية احلياة وأما

 باإلنسان يرتقي النفس يف ً     أثرا ترتك وأفاعيله املاضي فحوادث .)٢( واحلديث

                                                 

    ،       الكــــوييت       املعــــريف     عــــامل  ، –       عربيــــة       نقديــــة   ة    نظريــــ    حنــــو  –        املقعــــرة        املرايــــا    :       العزيــــز     عبــــد    ،     محــــودة  ) ١ (

  .   ٤٤٧  :  ص .    ٢٠٠١  ،    ٢٧٢     العدد

  .     ١٩٥١  ،    مـصر    ،      اخلـاجني       مكتبـة        ،         واالجتمـاع         التـاريخ   يف         وأحاديث      آراء   :    ساطع    ،      احلصري  ) ٢ (

  .  ٩٤  :  ص



        

 

 ٤٦٨  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 هذا .)١(واإلبداع والتفكري والفهم احلكم قابليات لديه ويعزز، العايل مرتبة إىل

 عملية أ�ا على املربد عند اإلبداع عملية مفهوم يوضح األخذ لعملية الفهم

 الظاهرة إن نقول هذا على وبناء ،اجلديد القدمي نيب املثاقفة على تقوم واعية

  :مها أساسيني مرجعني على تقوم املربد لدى الشعرية

   .    حاضر    :     األول

   .    غائب    :      الثاين

 ميثل فاحلضور ،الشعري النص يف وجتلياته الغائب املرجع على املربد قبض وقد

 األولية ادهمبو اإلبداع عالقة مسألة طرح مث. الداللة ميثل والغياب التشكيل

 الرتاث قيم بذاكرته يعي فالالحق. )٢(واحملدث القدمي من موقفه ليوضح

 اإلدراك حلظة يصل أن من " متكنه أل�ا اإلبداع مصدر فالذاكرة ،املتعددة

 ،مماثلة انطباعات محلت اليت املاضية باللحظات اإلهلام تسمى اليت املباشر

 اللحظة يف الشاعر ميكن ملاضيةا باالنطباعات الراهن لالنطباع الوصل وهذا

 أوقات يف الشاعر تلقاها متماثلة انطباعات قوامه الزمن عرب ً       تأليفا خيلق أن

 ابن إليه أشار ما وهذا )٣(متعاصرة مجيعا حيتويها تشبيه يف بينها ووصل متباينة

 هذه على أساسا بناه الذي الذهب قراضة كتابه يف بعيد زمن منذ رشيق

                                                 

       مكتبة        ، -         مقارنة        حتليلية       دراسة  –       القدمي       العريب       النقد   يف         السرقات       مشكلة       مصطفى    ،      هدارة  ) ١ (

  .   ٢٧٧  :  ص    .     ١٩٥٨    ،    رية   املص       األجنلو

          التونسية        الشركة    ،     بوحيىي        الشاذيل    :     حتقيق        ،      العرب       أشعار     نقد   يف       الذهب       قراضة    :     رشيق     ابن  ) ٢ (

  .    ١٩٧٢    ،        للتوزيع

  .   ٥٢١  /  ٢      املربد  ) ٣ (



        

 

 ٤٦٩  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 مع التعامل يف خاصة حساسية هو وإمنا ً،      تذكرا ليس اعفاإلبد. )١(الفكرة

  .جديد واقع ظل يف الذاكرة

 وقد ،النصوص بني تقع اليت التقاطعات من واحد والعقد احلل ويشكل     

 املستوى إىل النثري املستوى من الصياغة حتويل إىل فأشار، عنده املربد وقف

 اخلفاء من درجة ىعل وهو ،اإليقاعي اجلانب إضافة طريق عن الشعري

   :العتاهية أيب قول املربد أورد فقد ،حممودة

  َّ     يديا عن قبرك تراب نفضت          إني ثم بدفنك حزنا كفى" 

  َّ    حيا منك أوعظ اليوم وأنت        عظات لي حياتك في وكانت

 ،واآلثار األخبار من تقدم مما شعره خيلي اليكاد القاسم بن إمساعيل وكان

  .سرقة أخفى ويسرقه ،متناول أقرب ويتناوله ،املنثور المالك ذلك فينظم

  .حيا منك أوعظ اليوم وأنت : فقوله

 : الوقت ذلك يف قال فإنه ،مات حني امللك لقباز املوبذ قول من أخذه إمنا

  .األمس منه أوعظ اليوم وهو اليوم منه أنطق أمس امللك كان

   :    قوله      وأخذ

  وسكنتا لها وحركتني ت             المو غصص لي حكيت لعمري قد

 حركنا: نادبه فقال حبضرته من بكى مات ملا فإنه ،اإلسكندر نادب قول من

  .)٢(بسكونه

                                                 

  .   ٥٢١  /  ٢    ،       السابق  ) ١ (

  .   ٥٢١  /  ٢        السابق  ) ٢ (



        

 

 ٤٧٠  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 مشروع أمر إخفائه يف والتفنن األخذ يف يرى أنه تبني كثرية أمثلة املربد ويورد

 مواضع عناصرها تأخذ حبيث وصهرها املادة بتحليل قام الشاعر ألن ؛

 على القدرة ميتلك الذي للشاعر إال الصنيع هذا يتأتى وال ،النص يف جديدة

 صورة على اجلديدة األعمال خترج حىت تشكيلها وإعادة األولية املادة صهر

ً       تصورا هنا يطرح واملربد.)١(بعد فيما عنه النقاد أخذه ما وهذا ،خمتلفة إبداعية

 تركيبه عادةوإ حله طريق عن املنثور ومنها املعرفة ضروب بشىت االستفادة وهو

 ُّ    يعد ألن هذا موقفه دفعه ورمبا، األداء عناصر سائر ضمن فعاال عنصرا ليكون

 اجلديدة األلفاظ حتمله ما بفضل سابقه من أطرف احملدث املسروق املعىن

 الداللة لتحل اجلديد بالنص القدمي النص تربط، معرفية طبقات من احملدثة

 االبتداع مزية يكتسب �ذا داجلدي فالنص. فنية خفية يف الداللة داخل

 قيمته يأخذ وإمنا ،خالصا تعبريا هدفه يكون قلما مثال فاألدب " واالخرتاع

 جانب إىل األديب العمل احتوى وكلما ،املباشرة غري التوجيهية قدرته من الفنية

 – خفاء أكثر هي ما بقدر - قوة أكثر توجيهية قدرة على التعبريي مجاله

  .)٢(يتهفن يف أعمق كان كلما

 فاللغة ،واأللفاظ املعاين توارد إجيابية إىل وجه من أول املربد يكون �ذا

 هو وإمنا ؛ اللغة خارج يوجد ال األديب فاملعىن ،نفسها إنتاج وتعيد تتواصل

                                                 

    ،        إبـراهيم       الفـضل     أبـو      وحممـد    ،        البجـاوي     علي      حتقيق    ،         الصناعتني      كتاب   :       العسكري     هالل     أبو  ) ١ (

  .   ١٨٨  :  ص   ،      احلليب     بايب      عيسى     نشر

  .   ٢٨٣  :  ص  )  د  .  ت   (      املصرية       األجنلو       مكتبة    ،        ووسائله      طرقه  –      األدب      تذوق   :    حممود    ،    ذهين  ) ٢ (



        

 

 ٤٧١  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 حيكم كان الفهم و�ذا ، )١(اإلنتاج وفعل الكالم وفعل ،ذاته التواصل فعل

 وإمنا ،التذكر على األخذ يقم مل ألنه الحقا كان وإن احملسن الشاعر على

 ،غريه آثار على َّ     يطلع فالشاعر ،الذاكرة مع التعامل فن على يقيمه كان

 من البناء ويعيد األحجار ليأخذ بيتا يهدم الذي      َّ  كالبن اء عناصره ويستجمع

 أو السرقة فيه ماجتوز حتديد أو ،السرقة من موقفه تبني مهه يكن ومل .جديد

 إىل السرقة مفهوم وأحال ،املصطلح استخدام يف تلطف كلذل ،فيه جتوز ماال

 أن أساس على ،اآلداب تتبادهلا اليت والتأثري التأثر مسألة يف نظر وجهة

 َّ   بني ً،      جديدا ً    نصا آخرا ليكون عليه السابق واآلخر األنا بني امتزاج الكتابة

 أن على ما إنتاج على يقوم الذي اإلبداع وجعل ،وشرحه ووضحه معناه تطور

  .قبل منً        موجودا عناصره كانت وإن صياغته يفً       جديدا الشيء هذا يكون

 مسي ملا معاجلته خالل من النصوص لشرح عرض أوضحنا كما املربد إن

 هذا خالل ومن )٢(واحدة مرة إال كتابه يف سرقة هو يسمه ومل ،بالسرقة

 يف هساعد ،يده يف نقدية أداة كان الذي املرجع من موقفه عن أفصح املوقف

 من ألكثر ملكيته أو النص مبشاعية يؤمن جعله الذي الوسطي موقفه حبثه

  .صاحب

 وإن ،املعىن بظاهر يأخذ فقط شارح قراءة تكن مل املربد قراءة أن جند �ذا

 كائنا األدب من جتعل أن اللغة تستطيع كيف وينب ،املعىن توالد يتابع كان

 مكتف غري نص أن إىل ليصل عروقه دومتت ،املعىن فيتوالد ،باحلضارة يتأثرً     حيا

                                                 

  .   ١٧١  :  ص  .     ٢٠٠١    ،        القاهرة    ،      الكتب     عامل        ،         والوصفية          املعيارية    بني       اللغة   :   متام    ،     حسان  ) ١ (

  .   ٥٢١ / ٢      املربد    :       الكامل  ) ٢ (



        

 

 ٤٧٢  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 تتشكل اليت الكلمة جذور يف البحث على منصبا عمله كان بل ،بذاته

 من .املتعددة الداللة لتتشكل متعددة نصوص راكمته ثقايف ركام من دالال�ا

 يف الشعرية الشروح مع بالسرقات يسمى ما حبث بني العالقة نوجد هنا

 أو الصور واقتباس وتداعيها املعاين عن الكشف خالل من  الكامل كتاب

 على القائم التطبيقي للنقد احلقيقية البداية " العمل هذا عد وقد، تقار�ا

 الشعرية السرقات أمور يف احلديث أن ً       تارخييا ذلك وأمهية للنص لصيقة قراءة

 سواء الوافدة واألفكار بالنظريات حقيقي تأثر أي وقبل املبكرة املرحلة تلك يف

 يف ً     كامال ً      تأصيال التطبيقية املمارسات َّ    أصل ،احملاكاة نظرية أو املنطق علم يف

 الرتكيز وحور العقلي النظر مدار النص كان إذ.)١(وثقافته العريب الفكر

  .الذهين

        بالشعر       الشعر     شرح

 الزمين التعاقب مراعاة دون من ما معىن يف أشعار إيراد على املربد درج      

 أن على للتدليل " املعىن �ذا وشبيه " مقولته خالل من بينها مقاربا ،هلا

 يف وليس الوجوه من وجه يف املتشا�ة املعاين تصنيف صميم يف عمله

 للنصً        تصنيفا تعد لقراءةا هذه " و املعىن يف واشرتاكها متاثلها يف بل ،تطابقها

 ،املقروء للنص فسيحة أفقية متثل اليت النصوص من أمثاله مع يشمله سياق يف

  .)٢(املستقبل إىلً       طريقا له وتفتح ،قبله ومن حوله من متتد

                                                 

  .   ٤٤٣  -   ٤٤٢  :  ص        ، –       عربية       نقدية       نظرية    حنو  –        املقعرة       ملرايا        العزيز     عبد    :     محودة   )١ (

       املركـــز      ، -        وتطبيــق       نظريــة          التــشرحيية    إىل          البنيويــة    مــن  -       والتكفــري       خلطيئــة       :  اهللا     عبــد  ،        الغــذامي  ) ٢ (

  .  ٧٤  :  ص  .     ٢٠٠٦  ،  ٦ ط       املغرب  –         البيضاء       الدار    ،      العريب        الثقايف



        

 

 ٤٧٣  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 ؛ األحيان من كثري يف الشعر قائل إىل ً    باال يلق مل املربد أن للنظر والالفت

 بل ،أزمنتها وفق النصوص يرتب مل لذلك النص أصل يف البحث يرد مل ألنه

 وال ، اعليه التقصري أو بالتقدم ً     حكما يصدر ومل ،موضوعا�ا وفق رتبها

  .واألخذ بالسرقة حكما

   :احملدثني بعض قال : " املربد يقول

  :متام أيب قول املعىن �ذا وشبيه

 ِ       السواد لون ُ      أنكرتً      شيئا ُ    مرت ُ   عم وإن َ       البياض إنكاري َ    طال

  :العتيب وقال

ُ          تـبـيض ٍ       وقائلة َّ                 والغوالي َُ

 الخطر عليك
      َ
َّ       تدنى أن َّ    علك ِ َ َ              

  عمري َ     نذير ُ       المشيب لها ُ     فقلت

 

  ِ       القتير ِ       معالجة عن ُ      نوافر 

  ِ    حور َّ        ترائبهن ٍ    بيض إلى

ً       مسودا ُ     ولست   النذير وجه َّ

 

  :املهليب حممد بن يزيد خالد أبو وهو ،آخر وقال

  ٍ    حلك في للبياض أرتاع كنت قد

  يشب لم من
    ْ َ
  حبيبته ً      ممالقا ليس ِ

َّ    كن قد َ       يفرقن ُ   شبيبته في منه ْ

ٌ         لتدليس الخضاب َّ   إن ُّ       يـغش ََ َ   به ُ

 

  ِ    يقق في َّ       للسواد ُ      أرتاع ُ     فصرت 

ِ      ملق ذو للنسوان ِ      الشيب ُ      وصاحب َ َ  

 فـرق ذا كان ممن ُ     يفرق َ     فصار
      ِ
َ َ  

 حرق على ٍ       لتدليس ُ     يطوى كالثوب
     ِ
َ َ  

 



        

 

 ٤٧٤  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

         للغـواني ً    ً خـتال  َ     َ الـرأس  ُ    ُ صبغت

      أخــــــرى  ُ     ُ وأســــــاء     مــــــرة  ُ    ُ أعلــــــل

ُيقوم َّ     ُ      لدنا       العود         بالثقاف  َّ

      ُ       المريب ِ      الريب على َّ    غطى كما 

      ُ       العيوب ِ      الكبر من والتحصى

 )١(والصليب العود يتقوم وال

      بأ�ـا      خالهلا    من        األقوال     وصف     اليت        الفكرة       توالد     تبني   ،   ترتى      تزال    ما          والشواهد

       وموقــف    لــه       الــنفس       وتقبــل        والــشيب      الكــرب      فكــرة    هــو         التــشابه       وأســاس   ،      متــشا�ة

        األقـــوال      يرتـــب   مل       ولـــذلك   ،    األصـــل      الـــنص    إىل        العـــودة     يـــرد   مل       واملـــربد  ،    منـــه       املـــرأة

      الـنص      وشـرح   ،    أخرى      نصوص     على      النص      أحال     أنه       القول    من     البد      وهنا   ً،     ً زمنيا

      طــرأت     الـيت         التحـوالت    عـن      وكـشف        املـصادر       وتقـصى   ،    بغـريه       عالقتـه     خـالل    مـن

   يف        بروزهـــــا     خـــــالل    مـــــن         الغائبــــة        النـــــصوص     جتلـــــي       طرائــــق    عـــــن      وكـــــشف   ،     عليهــــا

ــــــشعراء     عنــــــد       واحــــــدة        األقــــــوال   يف         الــــــشعرية         فاحلقيقــــــة   ،     األخــــــرى        النــــــصوص    ،       ال

   يف        وأثــــارت   ،     بعــــضها    مــــع      تالقــــت         فالنــــصوص   ،        والتجربــــة       األداء    هــــو         واملختلــــف

     الــيت     )٢ (      والنظــري            واملماثلــة        الــشبيه      كلمــة      عليــه     تــدل      وهــذا        مثيال�ــا      ذكــرى      نفــسه

      وأخـذ   ،    نـصوص        وتـداخل      وعمل      نتاج       الشرح    إن     قيل     هنا    من   .    املربد          استخدمها

   . )٣ (      املستمر          والتداخل        النظام      فكرة       تتأكد     ذلك    كل    ويف   ،     و�ذيب

     أنـه       القـدم   يف        املغرقـة         الزمنيـة       الفـرتة     تلـك   يف       تفـرده      وحيدد   ،    املربد       مامييز     أهم      ولعل

      يبحــث   مل     أنـه   ،       بالــسرقة      يـسمى    ملـا        تناولــه     خـالل        للنــصوص        قراءتـه   يف      يبحـث   مل

      الـنص       إسـناد    مـن         القدماء       العرب        النقاد     لدى     شاع     كما      األول      النص      صانع    عن

                                                 

  .   ٧٠٤  -   ٧٠٢   / ٢    املربد  ) ١ (

  .   ٤١٢-   ٤١١  /  ١ ،    املربد  ) ٢ (

  .   ٢٢٨  :  ص    ، -       ثانية       نظرية    حنو  –       العريب       النقد    :      مصطفى    ،     ناصف  ) ٣ (



        

 

 ٤٧٥  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

    إىل     يـشري         مـصنوع       لـديهم       فـالنص        معنـاه،      وحـدد   ،ً   ً أوال       أبدعـه     لذي ا       صاحبه    إىل

   .     الــصنع     علــى        القــدرة    أو         والرتبــة        الوجــود   يف      ســبقه     حبكــم      عليــه        املهــيمن       مالكــه  " 

    أو       وجــوده     حــال     حيــث    مــن      الــنص       وتــصور       الفهــم     هــذا    بــني       قريبــة    جــد         واملــسافة

      حـــضور    إىل      ســـابق      قبلـــي      حـــضور    مـــن ً     ً كـــامال ً       ً انتقـــاال       ينتقـــل     فهـــو   ،     تعرفـــه     حـــال

   )١ (   الحق      بعدي

     يــرد    مبــا      بغــريه       عالقتــه   يف    نــص    كــل      حــدود    "    تبــني     علــى       العــرب      شراح  الــ     درج     لقـد

      تؤكــد     الــيت         الوصــفية          املــصطلحات    مــن       جمموعــة        بوســاطة       صــاحبه    إىل    نــص    كــل

  .  )٢ (      األحـوال    كـل   يف       األصـلي       صـانعه    إىل        املـصنوع    مـن      جمتزئ    كل      وترد   ،      امللكية

   ى  علـــ         واملنطــوي       صــانعه    إىل       املرتــد      الــنص       بفكــرة      يهــتم   مل      املــربد    أن      اليعــين      وهــذا

   ،    سـرقة      يـسمه    أن     دون    مـن      عـداه     عمـا       بذاتـه        املكتفـي       وحيـدة       وداللة      ثابت     معىن

ـــــصوص       تـــــداخل    إىل       نظرتـــــه   يف        متفـــــردا      جيعلـــــه    مـــــا      وهـــــذا        وفكـــــرة   ،        وتعالقهـــــا        الن

     بـدر    بـن       حارثـة     قـول      يـورد     فهـو   ،      النـصوص      لـشرح      يعـرض       عنـدما  َّ     َّبينهـا         العالقات

     :  اهللا      عبيد        بن      زياد      رثاء   يف

       َ     وطهر ٍ    قبر على اإلله َّ    صلى

َ     زفت   سيدها َ    نعش ٌ     قريش إليه َ

ٌ         مفجعة والدنيا ِ        المغيرة أبا َّ َ ُ  

  معرفة ِ         بالمعروف عندك كان قد

  ٍ    سعة من المال وتعطي ُ     تغشى وكنت

ُ          حلومهم َّ    خفت قد بعدك ُ      الناس ُ ُ ُ  

                    ُ     ُ المــــــــور      فوقــــــــه      يــــــــسفي        الثويــــــــة     عنــــــــد 

  ُ     ُ مقبــــــــــور  ِ     ِ والبــــــــــر       التقــــــــــى    كــــــــــل  َ   َ فــــــــــثم

ِغــــــــــرت    مــــــــــن  َّ    َّوإن َّ    ِ   ُ      ُ لمغـــــــــــرور    يا    الــــــــــدن  َّ

ــــــــــــدك      وكــــــــــــان ــــــــــــر         للنكــــــــــــراء      عن   ُ     ُ تنكي

  ُ     ُ مهجــــور     وهــــو      أضــــحى      بيتــــك     كــــان    إن

  ُ       ُ األعاصــــــــــير      فيهــــــــــا      نفخــــــــــت       كأنمــــــــــا

                                                 

  .  ٧٧  :  ص  .     ١٩٩٧    ،        القاهرة    ،       للكتاب        العامة        املصرية       اهليئة    ،      العصر      أفاق    :     جابر    ،      عصفور   )  ١ (

  .   ١٨٩  :  ص    .       السابق   )  ٢ (



        

 

 ٤٧٦  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

   : يقول مث

 ُ     يرفع مل جلس إذا كليب وكان ً،      كليبا أخاه يرثي مهلهل قول هذا ونظري

  :مهلهل قال ؛ اثنان بفنائه َّ     يستب ومل ،صوت حبضرته

ــــار     ذهــــب       كلهــــم         المعاشــــر    مــــن        الخي

    ٍ  ٍة    عظيمــــــــ    كــــــــل     أمــــــــر    فــــــــي          وتقــــــــاولوا

 

ـــــــب      بعـــــــدك  َّ      َّواســـــــتب          المجلـــــــس  ُ      ُياكلي

ـــو ـــت    ل    )١   (      ينـــسبوا         أمرهـــولم      حاضـــر     كن

 

ـــا      راعـــى      املـــربد    أن      نلحـــظ      أصـــل    إىل      ليـــشري          الـــشاعرين      لعـــصر       الـــزمين        الرتتيـــب     هن

    مــن  ُ   ُأخــذ    مــا     علــى         بالــسرقة      حكمــا     يلــق   مل       ولكنــه  ،    بــدر    بــن       حارثــة     لــدى      الــنص

     .      املهلهل     شعر

  

  

  

                                                 

    .   ٤١٢    -   ٢١١  /  ١        املربد  ) ١ (



        

 

 ٤٧٧  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

       خاتمة

 املربد قراءة إن : نقول أن البد املالك رحاب يف املضنية الرحلة هذه بعد

 اخلالصة العربية ثقافته : مها ؛ اثنني حمددين خالل من كان الشعري للنص

 على بظالهلا أرخت ّ     بينة بوسطية موقف طبعت اعتزالية ثقافة من أثارة مع

  .وتعالقها وتداخلها النصوص تداول من موقفه

 وهذا ،القيمة حكم وأفقده ،الزمن حبل أرخى ،واحملدثني القدماء من فموقفه

 دون من فيها ما معىن جتلي ومتابعة ،وشرحها النصوص يف البحث إىل مادفعه

 أو – شروحه من كثري يف سلطته فقد الذي - األول النص عن البحث

  .البحث منت يف بعضها إىل أشرنا حمدودة أماكن يف إال السرقات إىل اإلشارة

 ،منهجه يف التكامل ً      مؤثرا ،هدفه بنيو ،الكتاب يف منهجه املربد حدد بداية

 فهمه إىل املستندة ارتكازها ونقاط ،لديه القراءة تقاليد حندد أن  حاولنا وحنن

 ومن ،اإلبداع عملية مفهوم حتديد إىل ليصل والتأثري التأثر ونظرية للمعىن

 التشا�ات عن ً      باحثا لألشعار شرحه يف انطلق األساسية احملاور هذه خالل

 جماورة نصوص يف وتغلغله املعىن تفرعات ليبني ،النصوص التقاء واطنوم بينها

 تقلب إىل إضافة ،بعض من بعضها توالد وبني ،استحضرها أن مالبث وحميطة

 ،السرقات مفهوم عن بعيدا خمتلفة صور ويف متعددة بصورة األساسية الفكرة

 دفعنا ما وهذا ،منه املأخوذ أو لآلخذ التفوق أو بالسبق حكما يلق فلم

ً       بالغا ً        اهتماما وتعالقها النصوص تداخل تويل ،جديدة مبنهجية جهوده ملقاربة

  .الدراسة جمال حدد



        

 

 ٤٧٨  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

    :ومراجعه البحث مصادر

 دار، عباس إحسان : حتقيق، الزمان أبناء وأنباء بغداد تاريخ :البغدادي -

    - .ت.د،  بريوت ،العريب الكاتب

 يف واملصطلح والنظرية املنهج كاليةإش يف – الثانية اللغة :فاضل ،ثامر -

، ١ط ،بريوت ،العريب الثقايف املركز ،-  احلديث العريب النقدي اخلطاب

١٩٩٤.  

 إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق ،وخصومه املتنيب بني الوساطة :اجلرجاين -

  .السرقات باب. ١٩٦٦، احلليب بايب عيسى ،البجاوي حممد وعلي

 القدمي لألدب النقد نقد يف دراسة ـ األديب النقد يف املسبار :حسني ،مجعة -

  .٢٠٠٣ ،دمشق ،العرب الكتاب احتاد،  ـ

  .٢٠٠١ ،القاهرة ،الكتب عامل، والوصفية املعيارية بني اللغة :متام ،حسان -

 ،اخلاجني مكتبة ،واالجتماع التاريخ يف وأحاديث آراء : ساطع ،احلصري -

  ١٩٥١، مصر

 املعريف عامل ، – عربية نقدية نظرية حنو – املقعرة يااملرا العزيز عبد ،محودة -

   .٢٠٠١، ٢٧٢العدد ،الكوييت

 نسخة ـ األديب معرفة إىل األريب إرشاد ـ األدباء معجم  ياقوت ،احلموي -

  .املستشرق دار ،مصورة

 دار ،عباس إحسان : حتقيق ، األعيان وفيات :خلكان ابن -

  .١٩٧٧،صادر



        

 

 ٤٧٩  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 املصرية األجنلو مكتبة، - ووسائله طرقه – دباأل تذوق : حممود ،ذهين -

 : حتقيق، العرب أشعار نقد يف الذهب قراضة :رشيق ابن ).د.ت(

  .١٩٧٢، للتوزيع التونسية الشركة ،بوحيىي الشاذيل

 الفضل أبو حممد : حتقيق، واللغويني النحويني طبقات: األندلسي الزبيدي -

  .١٩٧٩، ١ ط،  املعرفة دار  إبراهيم

 ،للكتاب العامة املصرية اهليئة ،الفن يف العبقرية :مصطفى ،سويف -

١٩٧٣.  

  .١٩٤٠ ،املصرية النهضة مكتبة ،األديب النقد أصول :أمحد ،بالشاي -

 بن العزيز عبد. د: حتقيق ،الشعر صناعة فصل ،الشعر عيار :طباطبا ابن -

  . دمشق، العرب ّ       الكتاب احتاد، املانع ناصر

 العريب الشعري اخلطاب يف التناص سرتاتيجيةا : حممود جابر ،عباس -

 ،األديب جدة نادي، ٢٢٤ العدد ،٤٦ج النقد يف عالمات جملة ،احلديث

 .١٤٢٣ ،شوال

 منشورات ،العريب الشعر يف التناص جتليات ـ الغائب النص  :حممد ،عزام -

  .٢٠٠١ دمشق، العرب الكتاب احتاد

 ،القاهرة ،للكتاب العامة املصرية اهليئة، العصر أفاق :جابر ،عصفور -

١٩٩٧   .  

 نظرية التشرحيية إىل البنيوية من -والتكفري اخلطيئة :اهللا عبد ،الغذامي -

. ٢٠٠٦، ٦ط املغرب – البيضاء الدار ،العريب الثقايف املركز ،- وتطبيق

 .٧٤: ص



        

 

 ٤٨٠  

 من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية اخلامساملجلد  
 يف رشوحه الشعرية يف كتابه الكامل ) املربد(قراءة جديدة جلهود  للبنات باإلسكندرية

 طبعة، ١٩٦٧، املصرية الكتب دار، القرآن ألحكام اجلامع : القرطيب -

 .مصورة

 بن احلبيب حممد: حتقيق، األدباء وسراج البلغاء منهاج : حازم ،اجينالقرط -

 . ١٩٦٦،تونس، اإلسالمي الغرب دار ،اخلوجة

، القاهرة ،صقر أمحد السيد : حتقيق ، العظيم القرآن تفسري :كثري ابن -

  .مصورة طبعة. م١٩٥٨

. د : فهارسه وصنع عليه وعلق حققه، واألدب اللغة يف الكامل :املربد -

 .١٩٩٣ – ١٤١٣ ،٢ط ،الرسالة مؤسسة ،الدايل أمحد حممد

 حوليات ،العريب األدب يف وأصوهلا القراءة تقاليد :امللك عبد ،مرتاض -

 .وهران جامعة

 املعرفة عام جملة ،- ثانية نظرية حنو – العريب النقد :مصطفى ،ناصف -

 . ٢٠٠٠ آذار، ٢٥٥ العدد ،الكوييت

 التونسية الدار الشوميي مصطفى: له وقدم حققه ، الفهرست :الندمي ابن -

  . ١٩٨٥ /هـ١٤٠٦ ١ط ،للنشر

 دراسة – قدميال العريب النقد يف السرقات مشكلة : حممد مصطفى،هدارة -

 .١٩٥٨ ،املصرية األجنلو مكتبة، مقارنة حتليلية

 أبو وحممد، البجاوي علي حتقيق، الصناعتني ابكت :العسكري هالل أبو -

  .احلليب بايب عيسى شرن ،إبراهيم الفضل


