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رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

ملخص البحث: 
نصٍّ  يف  دة،  حمدّ ة  نحويّ عنارص  لوظيفة  تطبيقيًّا  ا  اختبارً البحث  هذا  يكون  ال 
دة  تتحقق فيه سمة الفصاحة، بل هو حماولة اكتناه جانب من العالقات النحوية املرتدِّ
د املحكوم  ، يف نصّ أديبّ رفيع، هو شعر املتنبي. ذلك الرتدّ بني أكثر من عنرص نحويّ
، عىل فرض رفع أنموذجية التلقي  بفهم العالقات الناشئة بني مكونات ذلك النصّ
يقول  كام  فهم،  كلّ  فإنّ  إليه،  متتدّ  التي  الفهم  وعمليات  بالنصّ  ا  اعتدادً واحلوار، 
تودوروف، (التقاء بني خطابني؛ أي: حوار)، وهذا ما يتعاطى مع فكرة (التعليق) 
العالقات  يف  د  الرتدّ أن  البحث  أوضح  وقد  النحو.  معاين  توخي  يف  اجلرجانيّة 
ة له يف ذاته، ولكن يف ما يمدّ  النحوية، يف نص املتنبي، ال يعمل يف فراغ، وأنّه ال مزيّ
د  النصّ بكثري من األنواع الداللية، فكان أن دار البحث يف حمورين اثنني، مها: الرتدّ

د يف عود املقيّدات.  يف عود الضمري، والرتدّ
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Abstract
This research could not be applied a test to specific gramma�cal 

items in a text characterized with formal language, but it is to try 
to understand a side of the gramma�cal rela�on that is repeated in 
more than gramma�cal items in a sophis�cated literary text ,  Almu-
tanabbi poetry. So hesitance is measured by the understanding of 
the growing rela�ons between the  cons�tuents of the text , as the 
text and its understanding processes are sophis�cated. Such refers 
to the concept of ‘’altaaleeq’’ that men�oned by Aljurjany in the un-
derstanding of grammar indica�ons. The research endeavours more 
vehemently than anything else to trace the hesitance in the grammat-
ical rela�ons in Almutanabbi poetry ,the hesitance provides us a lot 
of indica�ons. Here the research cuddles two axes: the hesitance in 
reference to the pronoun , the hesitance in reference to limita�ons. 
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رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

مدخل: 
يف  فرتد  النحويني،  أفهام  تتجاذهبا  التي  النحوية  املصطلحات  من  الرتدد  ليس 
عن  معربّ  خري  أنه   أر أمرٌ  هو  بل  الدارسون؛  ويتعاورها  جمالسهم،  أو  مؤلفاهتم 
شعر  تضمنه  الذي  املعنى  عن  للكشف  ضعِت  وُ التي  املؤلفات  يف  تشيع  ظاهرة 
د املنشود ال  املتنبي، وال سيام رشوح الديوان. وحيسن يب أن أشري إىل أن هذا الرتدّ
ا يف  ا، وهو كثري، وال يكون أيضً ا ونصبًا وجرًّ يكون يف األوجه النحوية اجلائزة، رفعً
، فليس  تعدد األوجه اإلعرابيّة لكلّ عنرص نحويّ ثبت له الرفع أو النصب أو اجلرّ
ْكِم عنارص  ة، وإنّام الرتدد الذي أعنيه يف العالقة التي حتُ بني كلّ ذلك عالقات نحويّ
نحوية معينة بأخر تعود عليها بمعنى؛ تلك العنارص التي ال خالف يف توصيفها 
د يف متعلَّق  ا أو نعتًا أو غري ذلك، بمعنى أن يكون الرتدّ ، بكوهنا فاعالً أو خربً النحويّ

هذه العنارص التي صحّ هلا هذا التوصيف النحويّ أو ذاك. 
بمعنى:  د)،  (ردّ الفعل  مطاوع  وهو  د)،  (تردَّ الفعل  مصدر  اللغة  يف  والرتدد 
ومن  واملجيء(٢)،  الذهاب  تكرار  بمعنى  األصل  يف  د)  و(الرتدّ ر(١)،  تكرّ أو  ع  ترجّ
بعد  اليشء مرة  إىل  «الرجوع  العام هو:  بمعناه  الرتدد  إن  أهل االصطالح  قال  هنا 
ا بـ (إىل) و(عىل) و(يف)(٤)، والذي  د) متعديً أخر»(٣). وجييء الفعل املطاوع (تردّ
مل  أو  يثبته،  فلم  فيه  اشتبه  األمر:  يف  د  تردّ يقال:  (يف)،  بـ  تعديه  هنا-   - منه  يعنينا 
مْ  فَهُ ُمْ  لُوهبُ قُ ابَتْ  تَ ارْ «وَ تعاىل:  قوله  ومنه  املجاز،  من  وهو  فيه(٥)،  وحتريّ  حيسمه، 
يقرّ يف  املتحري ال  ؛ ألن  كنايةً أو  ُ جمازاً  التحريّ د  بالرتدّ راد  ويُ  ،«(٦) دُونَ دَّ َ رتَ يَ مْ  بِهِ يْ رَ يفِ 
دٌ بني أمرين»(٨).  مكان(٧)، وهلذا فهو بمعنى التذبذب، إذ قالوا يف املتذبذب إنه «مرتدِّ
والظنّ رجحان  التجويز،  استواء طريف  «الشك  أنّ  فذكروا   ، الشكّ واستعملوه يف 
أحد طريف التجويز»(٩)، والشكّ عند أهل االصطالح « كام يُطلق عىل ما ال يرتجح 
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د هو  ا أن الرتدّ د»(١٠). ومن ثَمّ صار واضحً ا عىل مطلق الرتدّ أحد طرفيه يُطلق أيضً
ا الستوائهام يف  التذبذب الناشئ من عدم القطع واليقني يف أمرٍ ما بني طرفني، نظرً
أكثر من طرفني،  بني  د  الرتدّ يكون هذا  متضاهيني، وقد  بمعنيني  وقيامهام  القبول، 

وإنّام قالوا فيه إنه يكون بني طرفني، ألن االثنني أدنى اجلمع(١١). 
أيّ   ، النصّ يكتنفها  التي  النحو  معاين  بتوخي  يكون  إنّام  هذا،  فالرتدد،   ، وبعدُ
نص، وذلك بفهم العالقات الناشئة بني الكلم، أو حماولة فهمها عىل وجه غري منكر 
، وتوخي معاين  أو ضعيف، وهذا جوهر فكرة (التعليق) عند عبد القاهر اجلرجاينّ
النحو ما هو إالّ الوجوه التي يُتصور هبا املعنى، ورضوب التأليف بني املعاين التي 
رسم  وقد  التعالق(١٢).  عىل  دالالت  من  التأليف  يؤدي  ما  بكل  املفردات،  تؤدهيا 
أن  يف  يكون  اإلنسان  من  الفكر  أن  «ومعلوم  قال:  التوخي،  هذا  حدود  اجلرجاينّ 
خيرب عن يشء بيشء، أو يصف شيئًا بيشء أو يضيف شيئًا إىل يشء، أو يُرشك شيئًا يف 
حكم يشء، أو خيرج شيئًا من حكم قد سبق منه ليشء، أو جيعل وجود يشء رشطًا يف 
وجود يشء، وعىل هذا السبيل. وهذا كله فكر يف أمور معقولة زائدة عىل اللفظ»(١٣)، 
، وقضية اإلبداع يف النحو  ومن هنا ساغ ملصطفى ناصف أن يقول إن «النحو إبداعٌ
كانت غريبة إىل حدٍّ ما عىل أذهان الباحثني قبل عبد القاهر»(١٤)؛ مع مالحظة أن هذا 
من  تبدأ  عكسية،  بطريقة   ، حتامً يكون،  إنام  نريد،  الذي   ، النحويّ للمعنى  التوخي 
، وليس بأن تكون من املبدع وتنتهي باملتلقي،  ا بالنصّ املتلقي لتنتهي باملبدع، مرورً
، كام  ، فإن اإلعراب يُؤتى من جهة املعنى الذي انتهى إليه مبدع النصّ ا بالنصّ مرورً
أن املعنى يؤتى من جهة اإلعراب(١٥)، وعىل ذلك فهو طريقة يف االستبطان، أو لنقل 
يف  شيوعها  حسب  عىل  د  الرتدّ هذا  موارد  وسأتناول  التامهي.  حوار  يف  طريقة  هو 
د التي تولدها صحة العالقة النحوية بني أكثر  املتن، حماوالً الوفاء بأبرز ظواهر الرتدّ

من عنرص، وما يرافقها من دالالت. 
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املحور األول: الرتدد يف عود الضمري 
ه، بمعنى أن عود الضمري صورة   يقتيض نظام اللغة وجود مرجع للضمري يفرسّ
فالضامئر  اللسانيون،  يعربّ  كام   ، النيصّ واالنسجام  التامسك  أشكال  من  شكل  أو 
 ،(١٦) النيصّ واحلبك  السبك  تعمل عىل  اللغوية؛  اإلحالة  الضامئر من وسائل  وغري 
ا  وما اإلحالة هذه إالّ عالقة داللية يف الرتكيب اللغوي، وبغريها يكون النصّ مفككً
د الضمري بني أكثر من مفرسِّ صالح له؛ تنشأ عنه معانٍ خمتلفة  غري ذي معنى(١٧). وتردّ
ا  للوحدة الكالمية(١٨)، وال يعدّ ذلك الرتدد يف الضمري عيبًا يف النص، إن كان نصًّ
للنفس،  والرائقة  للذهن  املمتعة  اخلفيّة  العالقات  ألوان  من  لونٌ  هو  بل   ، مسؤوالً
يعرب عن رهافة حسّ ونشاط فكر، وغموضه غموض  فيه  وتقيصّ وجوه اإلحالة 
إىل  به حاجة  أنّ  قريب، غري  اإلحالة عىل عنرص  يساوي وضوحه يف  مقبول  داليل 
الرتدد  هذا  ومن  قه.  تفوّ ة  ومزيّ النصّ  قيمة  يساويان  تدبّر(١٩)،  ومزيد  تأمل  فضل 
املقصود نورد مواضعَ تردد الرأيُ فيها، وكلٌّ منها مقبول غري منكر، ال حيسن تركه 
املتنبي يف  أو الغضّ منه، ألنه صورة من قيمة النص ومتيّزه. ومن ذلك ما يف قول 

وصف (كلب صيد)(٢٠): 
لِ زَ ريِ أعْ دَ غَ ــــرَ ــــــــــــــــــــبٍ أجْ نَ «ذي ذَ
مــّلِ ضِ حســـابَ اجلُ  خيـــــــــــــطّ يف األرْ
لِ زِ عْ هِ بمَ مِ سْ نْ جِ ــــــــــــــــــــــــــــــهُ مِ كأنّ
ــيل» طَ حتريكٌ بَ ـــوْ بيل السّ لـــوْ كــــــــانَ يُ

يكاد يرتك  الكلب من رسعته وحدته  أن  الثالث  البيت  ابن جني من  فهم  فقد 
ي هذا الفهم من الشعر(٢١)، وهذا يعنى أنه فهم أن  جسمه ويتميّز عنه، ومتثّل بام يقوّ
الضمري (اهلاء) يف (كأنّه) يعود عىل الكلب، وهو ما ذهب إليه التربيزي(٢٢)، وابن 
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اح- بطريقني،  ا، ونحا إليه ابن وكيع التنّييس - من غري الرشّ اح أيضً سيده(٢٣)من الرشُّ
مرتبة  وصور  بأشكال  اجلمل  حساب  أن  فذكر  الثاين،  البيت  التمس  أنِ  أحدمها: 
ا معها، بل إن هذا يكون من  مقصودة، ال يأيت مثلها بسحب الكلب لذنبه فيأيت متفقً
حركة الكلب، واآلخر: أن الكالب ال توصف بسحب األذناب، ومل يرد يشء من 
نَب، قال أبو  ا عىل الذَّ هذا(٢٤). وثَمّ من ذهب إىل معنى يقيض بأن يكون الضمري عائدً
نَب الكلب،  القاسم األصفهاين: « ليس يعني جسم الكلب وال يصفه، وإنّام يصف ذَ
 ،(٢٧) (٢٦)، وابن معقل املهلبيّ فلذلك شبّهه بالسوط»(٢٥)، وهو ما ذهب إليه الواحديّ
د  (٢٩). ويبدو أن أبا العالء املعريّ تردّ ا، وبه أخذ الربقوقيّ وأبو سهل الزوزين(٢٨) أيضً

نَب(٣٠).  ا عىل الذَّ ا عىل الكلب، أو أن يكون عائدً بني أن يكون الضمري عائدً
الصناعة  إىل  الركون  من  بد  ال  ذلك،  يف  احلقّ  وجه  عىل  الوقوف  أجل  ومن 
النحوية يف امتحان املذهبني املتقدمني، ليكون الرأي عىل سنن صحيحة. واحلق أن 
م اسامن أو أكثر  ين-عىل اختالف العبارة – أمجعوا عىل أنّه إذا تقدّ النحويني واملفرسِّ
ا للضمري, يكون الضمريُ  ً ، وكان كلٌّ منها صاحلًا ألن يكون مفرسِّ عىل ضمريِ الغائبِ
ا إليه(٣١).  ألقرهبا  منه، إالّ أن ترد قرينة خترجه لغريه، أو يكونَ ذلك األقربُ مضافً
ومعنى هذا أهنم ال جيعلون الضمريَ لألقربِ أصالً ثابتًا, وإنَّام يكونُ هو لألقرب ما ملْ 
دين  وْ تيضِ العدول عنه إىل غريه. وبالعود إىل ضمري املتنبي، فكال العَ يكن ثمة ما يقْ
هَ ما قدمه أبو  ، بلْ نَب) هو األصل صناعةً صحيح غري مدفوع، فعوده لألقرب (الذّ
تدعو  اخلارجية  القرينة  إذ  ا،  أيضً سليمٌ  أمرٌ  األبعد  عىل  وعوده  معنى،  من  القاسم 
إليه، والقرينة هي كلّ ما ذكروا من معنى، وهذا يقيض بأن يكون األبعد (الكلب) 
احَ  يَ لُ الرِّ سِ رْ ي يُ ذِ ث عنه. و نظريه - مع الفارق- ما يف قوله تعاىل: {اهللاَُّ الَّ هو املتحدَّ
لِهِ  الَ نْ خِ جُ مِ ْرُ دْقَ خيَ وَ  الْ َ ا فَرتَ فً هُ كِسَ لُ ْعَ جيَ اءُ وَ يْفَ يَشَ ءِ كَ امَ طُهُ يفِ السَّ يَبْسُ ا فَ ابً حَ تُثِريُ سَ فَ
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(٣٢)، فقد تعدد قول املفرسين  ونَ ُ تَبْرشِ سْ مْ يَ ا هُ بَادِهِ إِذَ نْ عِ اءُ مِ نْ يَشَ ابَ بِهِ مَ ا أَصَ إِذَ فَ
 ( حابِ (السَّ ه  مفرسِّ فقيل:  يعود؟،  أيٍّ  عىل  خالله)  (من  قوله:  يف  ضمري(اهلاء)  يف 
امء، أو يف حالة التقطُّع  الذي ذُكر أوالً، وذلك يف حالة االتصال عند بسطه يف السّ
ث عنه،  حابِ يف احلالتني، فهو املتحدَّ ا، أي: فرت املطرَ خيرجُ من السَّ عند جعلِهِ كِسفً
ف)، عىل قراءة من قرأ  وهو قول مجاعة(٣٣). وثمة من قال: الضمريُ عائدٌ عىل (الكِسَ

ا)، بسكون العني(٣٤).  فً (كِسْ
عىل  منغلق  غري  ا  مفتوحً وجيعله  النصّ  يثري  أمرٌ  املوضع  هذا  مثل  يف  والتعدد 
ابتداع  اح، ونحوهم، يف  الرشّ لدن  من  افتنانًا  التعدد  هذا  كان  أ  حمدد، سواء  معنى 
معنى  بكل  التفريط  عدم  بداعي  كان  أم  املفرسين(٣٥)،  عند  نجده  كالذي  الوجوه، 
فهو  مقبول،  األقرب  عىل  (كأنّه)  يف  الضمري  عود  أن  سيام  وال   . حمتمالً كان  ولو 
املتقدمة التي ترصفه إىل  القرائن  قِبل  ا، من  البعيد مقبول أيضً األصل، وعوده عىل 
طريق  من  ضعيف  غري  مقبول  األخري  العود  هذا  أن  وعندي  البعيد.  املفرسِّ  ذلك 
مل  االلتفات  النوع من  أن هذا  بالغيًّا، مع  (التفاتًا)  العود  يكون ذلك  أن  آخر، هو 
تطأه أقالم البالغيني، فكل الذي ذكروه بشأن االلتفات هو أن يكون بضمري الغائب 
إىل غريه؛ وليس منه االلتفات إىل لفظ بعيد ودونه لفظ أقرب يساويه يف العود(٣٦)، 
عىل  فهو  جتمعه،  بضوابط  يتخصص  ال  الفنّ  هذا  أن  إىل  التفتَ  األثري  ابن  أن  بيد 
ا  ة سابقً حسب مواقعه من البالغة وموارد اخلطاب(٣٧)، فوضعه يف أنامط وصور معدّ
تان،  هيدر الكثري من جوانب املعنى(٣٨). وااللتفات إىل البعيد يف هذا املوضع  فيه مزيّ
إحدامها: جتديد نشاط ذهن املتلقي وصيانة خاطره من امللل الذي يولِّده كون الكالم 
التشبيه يف  عىل وترية واحدة(٣٩). واألخر التي تكون وقت االلتفات عينه: كون 
ك  ا- فرتُ ا أو غلوًّ )، جاء بأحد أساليب املبالغة - إغراقً قوله(كأنّه من جسمه بمعزلِ
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يه وحركته، يف  للذهن أن يتصور أن يكون املوصوف من جسمه بمعزل، لكثرة تلوّ
، وهو  حني أنّ جعل الضمري للقريب يفيض إىل أن املبالغة يف التشبيه تبليغٌ ليس إالّ
أدنى رضوب املبالغة، كام هو معلوم. وكل ذلك النظر، يف هذا العود، ولَّده الرتدَّد 
در، وناهيك بالقرائن  بني القريب الذي يأخذ باألصل، والبعيد الذي ال حيسن أن هيُ
ا للمعنى الذي يرونه، ومن هنا يكون تردد أيب  اخلارجية التي قدمها املعنيون تعزيزً

العالء املعري يف ذلك العود يف حملّه. 
دُ أيب العالء يف عود الضمري، يف قول أيب الطيب(٤٠):  د تردّ وعىل هذا النحو من الرتدّ

ا» اقَ وَ ا رِ بَ العَجاجُ هلَ َ دْ رضَ قَ ادي     وَ وَ قَ اهلَ ــــــوْ هُ فَ احُ مَ بِيتُ رِ «تَ
هي  التي  (اهلوادي)  عىل  أو  (الرماح)،  عىل  يعود  (هلا)  يف  الضمري  أن   رأ إذ 
تبيتُ  الدولة)  (سيف  املمدوح  رماح  أن  املعنى  يكون  وبذلك  اخليل(٤١)،  أعناق 
خيلّون  ال  والفرسان  فهو   ، العدوّ إىل  رساه  يف  املتأهبة  اخليل  أعناق  فوق  معروضةً 
، إذ  ا باحلزم، وكأنّ هذه الرماح من العجاج الذي تثريه حتت رواقٍ ظهور اخليل أخذً
ا حتمله كالعمد، مؤتزرةً بذلك الرواق الذي صنعه  استعار الرواق للعجاج، فكأهنّ
الغبار  برواق  تأتزر  اخليل  أعناق  أن  املعنى  يكون  أن  ا  أيضً الكثيف، ويصحّ  الغبار 
ا، بل إنه أعاد عبارة أيب العالء  الكثيف. ومثل هذا الرتدد نجده عند التربيزي أيضً
ا عىل (الرماح)  بلفظها(٤٢)، يف حني ذهب فريق آخر إىل معنى أن يكون الضمري عائدً
، فعود الضمري عىل األقرب (اهلوادي) هو األصل، وعوده عىل  ليس غري(٤٣). وبعدُ

األبعد (الرماح) تشدُّ إليه القرائن اخلارجية، ولذا مل ينكره أحدٌ من الفريقني. 
ا ما يف قول املتنبي(٤٤):  د أيضً    ومثل هذا العود املرتدٍّ

« بَلِ بّيهـــــنَّ كالقُ ــــنْــــــدَ حمُ ــــــــــــنُ عِ لِ     والطَّعْ بنى عىل األسَ «أعىل املاملكِ ما يُ
بأحد  يفرط  أن  يريد  ال  كأنّه  د،  مردَّ قولٍ  إىل  كعادته-   - العالء  أبو  ذهب  فقد 
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) يف  نّ املعنيني، فكلٌّ آخذٌ بطرف الصحة والقبول، إذ رأ أن صحة عود الضمري (هُ
)؛ كصحة عوده عىل (الطعن) كام يصحّ عىل (املاملك). فعوده عىل (املاملك)  بّيهنَّ (حمُ
لـ  ا  أبا الطيب جعل (الطعن) مجعً بالنظر إىل أنّ  معنًى ظاهر، وعوده عىل (الطعن) 
(٤٦)، وصاحب (التبيان)(٤٧).  (طعنة)(٤٥)، وتابعه عىل هذا املعنى الطريف ابن األفلييلّ
نة) يصحّ أن  ا عىل األقرب، وذلك أن (طَعْ وهذا معنًى غري بعيد فضالً عن كونه عودً
رة) عىل  خْ ل)، و(صَ لة) عىل (نَمْ بْل)، و(نَمْ بْلة) عىل (نَ مع (نَ ن)، كام جتُ مع عىل(طَعْ جتُ

 :(٤٩) ر)(٤٨)، قال اهلذيلّ خْ (صَ
« ائِفُ وَ بٌ وطَعْن جَ ْ هُ    أذاعَ بــــــه رضَ كانَ تُمْ مَ لِمْ بْسٍ قد عَ «فإن ابنَ عَ

فإن «الطَّعنَ ههنا: مجع طعنة، بدليل قوله جوائف»(٥٠). 
ا عىل (املاملك)(٥١). ويقال يف ذينك   وأخذ مجاعة بمعنى أن يكون الضمري عائدً
والقبول،  السالمة  من  جهتهام  عىل  فهام  السابقني،  املوضعني  يف  قيل  ما  العودين 
وكالمها معنًى ال جيمل باملتلقي تركه، بل أر أن عود الضمري عىل (األسل) معنًى 
د فيها، ال ختذل  دات التي يصحّ الرتدّ ا، وإن مل يقل به أحد. وكل هذه املعوِّ مقبول أيضً
(االفتنان)(٥٢)الذي أخذ أبو الطيب به يف هذا البيت، فال افتنان إالّ بعود الضمري عىل 

د فيه ليعيل من قيمة ذلك االفتنان البديع.  م، وإنّ الرتدّ إيٍّ مما تقدَّ
ويف قوله(٥٣):

« ثِيبِ لّ مُ ثَـــــــــابٍ من أجَ ــــــــــــــــلُّ مُ هُ        أجَ رَ إنّ لَةِ األجْ وْ يْفُ الدّ ضَ سَ عُوّ  «فَ
استعذب ابن جني عود الضمري يف (إنّه) عىل (األجر)، أو عىل (سيف الدولة)، 
فذكره يف  (الفرس)، حتى عاد  الكبري  أودعه يف رشحه  أن  يفتأ  فلم  عىل حدٍّ سواء، 
ه (الفتح الوهبيّ عىل مشكالت املتنبي). وإنّام رأ عود  رشحه الصغري، الذي سامّ
الضمري عىل (األجر)، ألن (املثاب) يف البيت مصدر بمعنى (الثواب)، كـ (املَصاب) 
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بمعنى (املصيبة)، و(املَقام) بمعنى (اإلقامة)، واملثيب هو اهللا سبحانه، فكأنّ املعنى 
أن األجر أجلّ ثواب اهللا الذي هو أجلّ مثيب. ويصحّ - بال نقصان- عود الضمري 
عىل (سيف الدولة)، وذاك بأن يكون (مثاب) اسم مفعول ال مصدر، واملعنى أن 
قٌّ عن الصرب ال عن املصيبة،  سيف الدولة أجلّ من أُثيب عند اهللا، وإنّام األجر مستحَ
وإليه  العوض(٥٤)،  من  أفضل  والثواب  واألجر  العوض،  املصيبة  عن  قّ  واملستحَ
د أبو سهل الزوزين النكري عىل ابن جني لقوله  اح(٥٥). وشدّ ّ ذهبت طائفة من الرشُّ
وأباحه  واإلثابة  األجر  الدولة  سيف  منع  أنه   رأ إذ  (األجر)،  عىل  الضمري  بعود 
العوض(٥٦)، وهذه حذلقة ظاهرة من أيب سهل. وذهب ابن معقل املهلبيّ إىل إنكار 
ا عىل (األجر) لكان عىل  أنْ لو كان الضمري عائدً قِبل  ا، ولكن من  العود أيضً هذا 
ا، ال أن يكون بضمّ ميمه، فهو  ثاب)، بفتح امليم، ليكون مصدرً املتنبي أن يقول (مَ
- ال حمالة - اسم مفعول ال غري(٥٧)، وهذا غري صحيح عند أهل الصناعة اللفظية 
قام)  (مُ مثل  ا،  أيضً مفعول  اسم  ويأيت  ا  مصدرً يأيت  ثاب)  (مُ فـ  هبا(٥٨)،  العارفني 

ح ألحدمها.  ناخ)، والسياق هو املُرشِّ راد) و(مُ و(مُ
- سليامن غري مهضومني، وقد قال هبام جلّ املعنيني،  دان -كام تبنيّ  والعودان املردّ
د الذهن إليه - وإن مل يقل به قائل- وهو عود الضمري عىل  ويبدو يل معنًى آخر يرتدّ
ض)، فقد حكى سيبويه عن بعضهم  وِّ بالفعل (عُ املصدر(العوض)، املدلول عليه 
بأن  استغنى  أنه  إالّ  له،  ا  رشًّ الكذب  كان  «يريد:  له):  ا  رشًّ كان  بَ  ذِ كَ نْ  (مَ قوله: 
ل حديثه»(٥٩). ومثله قوله تعاىل:  ب) يف أوّ ذِ املخاطَب قد علم أنه الكذب، لقوله (كَ
الفعل  من  املصدر  عىل  يعود  (هو)  فالضمري   ،{(٦٠) وَ لِلتَّقْ بُ  أَقْرَ وَ  هُ وا  لُ دِ {اعْ
يكون  (العوض)،  عىل  العائد  الضمري  عىل  ا  وعودً (العدل)(٦١).  وهو  (اعدلوا)، 
ضٍ مثيبٍ أجلّ من كل  الدولة هلو عوضٌ جليل، من معوِّ املعنى أن عوضَ سيف 
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مثيب، وكل هذه املعودات الثالثة صاحلة سائغة غري مطروحة، تستويل عىل الذهن 
م، ويف  . وكذلك هو العود يف كل ما تقدّ الصحيح، وهو ال ينكص دوهنا بال متويهٍ

مواضع أخر نكتفي باإلشارة إليها(٦٢). 
د يف عود املقيِّدات املحور الثاين: الرتدّ

ة(٦٣)، بمعنى أن جواز االستغناء عنها أصل ال عارض،  املقيِّدات فضالت نحويّ
كاحلال والنعت والتمييز وغريها، وهذا يعني أن عروض امتناع االستغناء عنها ال 
ة عىل معنى غري معناها دون  خيرجها عن كوهنا فضلة(٦٤). واجلملة تصري بالقيد دالّ
ناءَ عنها، وأن اجلملة قد ال تصلح إالّ به، بل  ذلك القيد، وإن القيد يؤدي وظيفة ال غَ
قد ال تفيد معنًى دونه، أو أن تكون هلا داللة من دونه، ولكن ال تكون تلك الداللة 
(٦٥). وقد حرضت يف نصّ املتنبي مجلة  هي املعنى الذي سيق من أجله الكالم أصالً
من  أكثر  بني  العالقة  دة   مردّ وهي  معينة،  وظائفَ  لتؤدي  النحوية،  املقيدات  من 
س معاين  دة، وأحاول تلمّ عنرص نحوي، وسأقف هنا عىل أهم هذه املقيدات املردَّ

ى وشائج السياق وقرائنه، عىل النحو اآليت:  الرتاكيب، وأتوخّ
د يف عود املعطوف:  ١- الرتدّ

 ومنه ما يف قوله(٦٦): 
« دُّ لِ الرّ سَ هِ املُرْ مِ هْ ــــــــــــنُهُ يف سَ كـِ مْ يِهِ           ويُ مْ بلِ رَ «يكادُ يُصيبُ اليشءَ من قَ

أنه   ورأ (يكاد)،  عىل  معطوفًا  يمكن)   ) الفعل  يكون  أن  جني  ابن  منع  وفيه 
معطوف عىل (يصيب)(٦٧)، وهو منع نجد صداه يف كتب اخلالفني أليب الفتح، عىل 
نحو إمهال العطف عىل (يكاد)، وذكر العطف عىل (يصيب) وحده(٦٨). وقد أحسن 
أن  مة-   املتقدِّ املنع  العطفني، فذكر - مستبطنًا فكرة  ده بني  تردّ ا يف  العالء كثريً أبو 
القول بعطف (يمكن) عىل (يصيب) إنّام فيه ختليص للشاعر من املبالغة املفرطة يف 
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طف (يمكن)  ا إذا عُ املدح عىل نحو الكذب، إذ قوله (يكاد يصيب) يعني مل يصبه، أمّ
وهذا  ل،  املرسَ املمدوح  سهم  ردّ  بإمكان  حكم  أنه  املعنى  فيكون  (يصيب)،  عىل 
املعنى األخري هو الذي فرّ منه ابن جني ألنه أشدّ يف املبالغة، يف حني أنه أكثر حسنًا 
ا، ملا فيهام من  يف نقد الشعر(٦٩). وذهب الواحدي(٧٠)، وابن سيده(٧١) إىل املعنيني معً

دين بينهام من غري ترجيح.  حسن وقبول، مردّ
ا عىل ما سبق نقول: إن منع ابن جني حمكوم بكون هذه املبالغة من الغلوّ  وعطفً
بمكان، وهذا الرضب من املبالغة يُعرف عند البالغيني بـ (مبالغة الغلوّ أو اإليغال)، 
، وإن صاحبها يعمد إليها لعجزه عن استعامل املألوف  التي تكون مستحيلة عقالً وعادةً
اجلاري عىل األساليب املعهودة(٧٢)، وأغلب الظن أن ابن جني إنّام صار إىل العطف 
ا، ولكنّها (مبالغة إغراق)، فهي،  اآلخر، ذلك ألنه مقبول، وإن كان فيه مبالغة أيضً
، أي ليس وقوعها مستحيالً يف اخلارج(٧٣)،  ، ممكنة عقالً وإن كانت غري ممكنة عادةً
وحقيقٌ باإلشارة - هنا- إىل أن املبالغة بصورة عامة ختتلف عن الكذب، الذي هو 
اإلخبار بوقوع يشء مل يقع، وفيه استجهال للسامع واإلهيام عليه، فهي إبداع تصعيد 
احلدث - كام يقول النقد - وتطعيمه بشحنات خيالية تنقل تفاعل املبدع إىل املتلقي، 

ولذا نجدها يف اخلطاب القرآين، من دون أن تكون مستكرهة أو قبيحة(٧٤). 
ا من مماطلة املعنى، وال  د يف ردّ املعطوف عىل املعطوف عليه، رضبً وقد يكون الرتدّ
: إن أفخر الشعر « ما غمض فلم يعطِك غرضه إالّ بعد مماطلة  ضري، وقد قيل قديامً
ا- هي تأخرٌ يف إنجاز الوعد(٧٦)، وهي يف الشعر تزيد من  منه»(٧٥). واملامطلة -مفهومً
د يمدّ يف حلظات احلركة النفسية املمتعة املمتدة بني ترقّب  ة اإلمتاع، ملا فيها من تردّ لذّ
د، أو لنقلْ املامطلة، فنًّا يعالج املتلقي فيه  املعنى وحلظة إنجازه(٧٧). ويكون ذلك الرتدّ
جتربة البحث عن جواهر املعنى غري املتفاضلة، كالذي نجده يف قول أيب الطيب(٧٨): 
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« عُ يمُ األروَ رِ عيــــــــــشَ هبا الكَ نْ أنْ يَ ةً      مِ ـــــقَ فْ مُ صَ ــــرُ واملكــــــــــــارِ سَ دُ أخْ «املَجْ
االسم  هذا  كون  منها  يشغلنا  والذي  (املكارم)،  رفع  يف  األقوال  دت  تعدّ إذ 
يتبع ذلك من معنى. فقد  أكثر من معطوف عليه، وما  ا بني  دً ا مرتدِّ املرفوع معطوفً
املرفوع؟،  هذا  عليه  طف  عُ يشءٍ  أيِّ  عن  املتنبي  بشعر  واملعنيون  اح  ّ الرشُّ تساءل 
فذهب مجاعة - وهم حياولون املعنى- إىل أن الظاهر أن يكون معطوفًا عىل (املجد)، 
وا بذلك(٧٩)، وما لبثوا حتى حاول عددٌ  واملعنى: املجد واملكارم  أخرس صفقة، وأقرّ
ر، وهو أنّه ال جيوز الفصل بني العامل  ه، ذلك ألنه خيلّ بأصل نحوي مقرّ منهم غريَ
(٨٠)، فـ (صفقة) هي معمول اسم التفضيل (أخرس)، وال جيوز أن  واملعمول بأجنبيّ
يُفصل بينهام باملعطوف، فهو أجنبيّ بينهام(٨١)، وذهبوا إىل أن (املكارم) معطوف عىل 
الضمري املسترت يف (أخرس)، ونُصب (صفقة) بـ (أخرس)، وحينئذٍ ال فاصلَ أجنبيَّ 
ا)، بعطف (عمرو) عىل  و خبزً بينهام، فيصري الكالم نحو: (مررتُ برجلٍ أكلَ وعمرٌ
ا بـ(أكل)(٨٢). غري أن هذا مذهبٌ للبرصيني  ا) منصوبً الضمري يف (أكل)، ويكون (خبزً
يف العطف ال يكون إالّ يف الشعر، وإالّ وجب توكيد الضمري املسترت بضمري مناسب 
ا(٨٣).  له، أو أن حيل بني الضمري املسترت واالسم املعطوف ضمري فصل مناسب أيضً

 ) به  ينتصب  فعل  إضامر  وهو  ثالثًا،  ا  وجهً د  املردَّ العطف  هبذا  ا  أيضً وحاولوا 
فيكون  الضمري يف (أخرس)،  ا عىل(املجد)، ال عىل  (املكارم) عطفً صفقة)، وجعل 
وتنتصب  الكالم  يُستأنف  ثم  كذلك،  واملكارم  أخرس  املجد  تقدير:  عىل  الكالم 

 .(٨٤) (صفقة) بفعل مضمر يدلّ عليه ( أخرس)، وكأنّه: خرستْ صفقةً
د املعطوف (املكارم) بني عطفه عىل الضمري يف (أخرس)، أو  م يتضح تردّ وممّا تقدّ
ا عطفه عىل الضمري املسترت يف (أخرس)، فهو من رضائر الشعر  عطفه عىل (املجد)، فأمّ
عند البرصيني، وهو عند الكوفيني جائز يف اختيار الكالم(٨٥). وقد يقول قائل: إن 
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م نحو الكوفيني يف شعره، كام يف هذا املوضع، واحلقّ أن األمر ليس  أبا الطيب يرتسّ
ا لفنّه، كام تبنيّ لطه حسني(٨٦)، وإنّ  كذلك، بل هو مرسل نفسه عىل سجيتها، مطيعً
ا لنحوهم، كام ذهب  اتفاق شعره يف الغالب ومذهب هؤالء؛ ال يقيض بكونه حمتذيً
أبو جناح(٨٨)، فاملتنبي  الدكتور صاحب  (٨٧)، وقد سبق إىل هذه اإلشارة  املخزوميّ
مرسلٌ نفسه مع ما يقتضيه فنّ الشعر، واألمثلة عىل مثل ما نحن بصدده كثرية، وال 

عالقة هلا بمذهب نحوي، منها، قوله(٨٩): 
« ردُ دٌ فَ ِّعَتْ واحِ ضلهمْ     وأَلْف إذا مـــــــا مجُ دْتَ بفَ رَ فَ ىضَ وبَنوه وانْ                    «مَ

« هُ دُّ صَ لهُ      فكيف بحب جيتــــــــــمعن وَ ياًّ جيتمعنَ ووصُ نَ حِ دْ بـــاعِ وقوله(٩٠): « يُ
« شيجُ ــــــــــبُ والوَ اضِ وَ مَ القَ اضٍ     بامَ حكَ ــــريُ رَ تُــــقُ غَ سْ مُ ينَا والدُّ ضِ وقوله(٩١): «رَ
أخرس  املجد  واملعنى:  بتقديرين،  أحدمها  فباعتبارين،  (املجد)  عىل  عطفه  ا  وأمّ
خيالف  عطف  ولكنه  تقدير،  بال  ظاهر  واآلخر:   . صفقةً خرستْ  كذلك  واملكارم 
العالء:  أبو  قال  حتى  لقوته!،  عليه  يصربوا  كادوا  أهنم  بيد  ا،  رً مقرّ صناعيًّا  أصالً 
راقت  عبارة  ا  أهنّ ويبدو  معروف»(٩٢)،  الغرض  ألن  تمل،  حيُ أنّه  إالّ  قليل  «وذلك 
العالء  أيب  من  العبارة  تلك  وما   ،(٩٣) بحرفٍ ا  حرفً فأعادها  التربيزي،  زكريا  أليب 
د الذهن إليه بال ضعف نجد  نٍ يف نفسيهام. ولرتدّ وأيب زكريا إالّ ملا للمعنى من متكّ
فساد  إىل  أفىض  وإن   ، رضورةً والتأخري  التقديم  عىل  حيمله  اخلفاجيّ  سنان  ابن  أن 
أمر جائز  فيه أن خمالفة األصل - أيّ أصل-  ة(٩٤)، والذي ال مراء  النحويّ الصنعة 
عند النحويني لو أفضت املخالفة إىل معنى معترب، قالوا: «وال يعدل عن األصل إىل 

غري األصل لغري معنى»(٩٥). 
دين؛ ما هو إالّ نوع  ويبدو أنّ مثل هذا الذي يكون من أيب الطيب وغريه من املجوِّ
من مماطلة املعنى الناجتة عن قيد الوزن وضيق مساحة البيت، » فلامّ كان النَّفَس ال 
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يمتدّ يف البيت الواحد بأكثر من مقدار عروضه ورضبه - وكالمها قليل- احتيج أن 
ح  »(٩٦)، ولعل هذا وغريه ما رشّ يكون الفصل يف املعنى، فاعتمدوا أن يلطف ويدقّ
عند الواحدي أن يكون املعنى عىل عطف (املكارم) عىل (املجد)(٩٧)، من غري التفات 

 .(٩٨) رة، وهو ظاهر قول اليازجي من بعدُ إىل األصول املقرّ
مها  (أخرس)؛  يف  املسترت  الضمري  عىل  أو  (املجد)،  عىل  العطف  فإن   ، ةٍ أيّ وعىل 
دوا يف  م اختالف أذهان العلامء إليهام، مثلام تردّ معنيان يرتددان يف الذهن، وقد تقدّ
غريمها من املواضع، بني أكثر من معطوف وقع أليب الطيب، وعاجلوا جتربة البحث 

ا حينًا آخر(٩٩).  عن القصد، بمامرسة الصناعة حينًا، أو الصناعة واملعنى معً
٢- الرتدد يف عود النعت: 

ومنه قوله(١٠٠):
« دائـــــــــــدُ للنّصلِ ــــــلٌ والشّ ـــــكَ نَصْ  به      فإنّ تَـــــــــــدَ ولَةِ املُقْ يفَ الدّ كَ سَ زاءَ «عَ

(عزاءك)،  لـ  نعتًا  يكون  أن  بني  به)،   املقتد) إعراب  يف  املعربون  د  تردّ وفيه 
أن  إىل  فقد ذهب  ابن جني،  قول  معنى  الدولة)، وهو  لـ (سيف  نعتًا  يكون  أن  أو 
الضمري يف (به) يعود عىل العزاء، أو أن يعود عىل (سيف الدولة)(١٠١)، وملا كان اجلار 
ا بـ (املقتد)، أفىض إىل أن يكون املتعلَّق به نعتًا للعزاء أو نعتًا  قً واملجرور(به) متعلِّ
ا يف عود النعت عىل أحدمها  دً ح به أبو العالء، مرتدِّ . وهو القول الذي رصّ للمعزّ
اح عىل غري أن يكون نعتًا لألول  بال ترجيح(١٠٢)، يف حني مل يقوَ ذهن فريق من الرشّ
ا، وإنّ  د أبو الفتح وأبو العالء فيهام، أو إليهام معً منهام(١٠٣)، فلوال قوة العودين ملا تردّ

ا يف مثل هذا املوضع يعود عىل النصّ بداللته املرجوة، وحيفظ عليه معناه.  ً تبرصّ
 والذي عليه النحويون أن للنعت وظائفَ داللية، يفرزها السياق ويدلّ عليها، 
كالتخصيص والتعميم واملدح والذمّ والتعليل وغريها(١٠٤)، وليس أن يكون بداللة 
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راد به (التعليل)، بمعنى أهنام غرضان يف آن  ا يُ واحدة. وكون النعت للعزاء أراه مدحً
َا النَّاسُ  ا أَهيُّ واحد، أو أن املدح عامّ والتعليل معنى خاصّ فيه، كالذي يف قوله تعاىل: » يَ
»(١٠٥)، فاملوصول وصلته  ونَ تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ مْ لَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ ذِ الَّ مْ وَ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ بُدُ اعْ
التعظيم  إليه  يفيض  الذي  التعليل  للداللة عىل  لـ(ربّكم)،  نعت   ( (الذي خلقكم... 
التشبيه الضمني يف  التعليل الذي يؤديه (املقتد) يتساوق وحضورَ  هنا(١٠٦). وهذا 
 ، )، فهو من (حسن التعليل)(١٠٧) بمكانٍ الشطر الثاين (فإنّك نصلٌ والشدائد للنصلِ

وهو عىل حدّ قول أيب متام(١٠٨): 
كانِ العَايل» بٌ لِلْمَ ـــــــــــرْ يْلُ حَ نَى       فالسَّ نَ الغِ يِمِ مِ رِ طَلَ الْكَ ي عَ نْكرِ «ال تُ

مه من  ا ضمنيًّا، يتناسب وما تقدّ ا تشبيهً فإن يف التعليل الذي يف الشطر الثاين أيضً
حال املشبّه(١٠٩)، وأقرب منه قول البحرتي(١١٠): 

« ـــقُ نَ وْ رَ دٌّ حنيَ يَسطو، وَ ــــــيفِ حَ للسّ هم     وَ وعُ ـــرُ هوَ يَ ، وَ حوكٌ إىل األبطالِ «ضَ
، وحتققُّ دقة هذا التشبيه وخفاؤه بالغة ال نجدها يف غريه  ملا فيه من تشبيه ضمنيّ
- متلبّس بـ (حسن تعليل)،  من رضوب التشبيه األخر(١١١)، وهذا التشبيه - بعدُ
أغراض  من  فهو  السامع،  نفس  يف  املشبّه  حال  تقرير  يظهر-  كام   - منه  والغرض 
هذه  تضافرت  وقد  املتنبي،  بيت  يف  نجده  ذلك  وكلّ  البالغيني(١١٢)،  عند  التشبيه 
القرائن (التشبيه الضمني وحسن التعليل والغرض من التشبيه)؛ يف خروج النعت 

للتعليل وهيّأتْه. 
- أن يكون هذا النعت نفسه داالًّ عىل(التنبيه)،  دد يف الذهن - وال مشاحةَ وقد يرتّ
اكَ  وَّ كَ فَسَ لَقَ ي خَ يمِ * الَّذِ رِ كَ بِّكَ الْ كَ بِرَ رَّ ا غَ انُ مَ نْسَ ِ َا اإلْ ا أَهيُّ كالذي يف قوله تعاىل: { يَ
(١١٣)}، فـ( الذي خلقك... )، نعت يراد به التنبيه عىل أن من يقدر عىل ذلك  لَكَ دَ فَعَ
الً هلو قادر عليه ثانيًا(١١٤)، والذي ياملئ التنبيه يف هذا النعت ما يف الشطر الثاين  أوّ
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د يف قبول أن يكون عزاؤه  قدوة  املنكر املرتدِّ  منزلة  املعزّ فيه  أُنزل  ا، فهو خرب  أيضً
لرعيته، إذ قد خيرج اخلرب إىل مثل ذلك(١١٥)، وهذا اخلروج املشفوع بإنزال املخاطب 
ن  تضمّ أنه  اخلرب  هذا  شأن  من  ويعيل  الشعر،  فنّ  يف  سائغ  أمرٌ  د،  املرتدِّ املنكر  منزلة 
ا، فليس ذكره للنصل عبثًا، بل ذكره ليناسب اسم املمدوح (سيف  (تنكيتًا)(١١٦) بارعً
الدولة)!، فالنصل هو حديد السيف(١١٧)، بل هو، هنا، السيف عينه، ملكان التنكيت. 
ه (حسن  وقد أحىص الثعالبيّ هذا االستعامل البديع يف شعره- ومنه هذا البيت- وسامّ

ا.  الترصف يف مدح سيف الدولة بجنس السيفية)(١١٨)، ومل يُزد عىل ذلك وصفً
م تتضح مرشوعية الرتدد يف عود النعت (املقتد) عىل العزاء أو  ومن كلّ ما تقدّ
ِ كليهام يف  ا يف املنعوتَنيْ ، وقد يصحّ أن يكون النعت بدالالته املتقدمة مرادً عىل املعزّ
ىلَ *  َعْ بِّكَ األْ مَ رَ بِّحِ اسْ آن واحد، عىل نحو االتساع واإلجياز، كام يف قوله تعاىل: {سَ
(١١٩)، وكأن الكالم: سبّح االسم األعىل لربّك األعىل(١٢٠). وقد  وَّ لَقَ فَسَ ي خَ الَّذِ
حرضت يف شعر أيب الطيب أمثلة مناظرة أخر، ترددّ املعربون يف عود النعت عىل 

 .(١٢١) أكثر من عنرص نحويّ
د يف عود احلال:  ٣- الرتدّ

ومنه ما يف قول املتنبي(١٢٢): 

مُ لَ عْ ها وهيَ تَ تْفَ ـــرُ منهُ حَ تيــــــبَةٍ         تُســــــايـِ مْ من كَ «إىل املَــلِكِ الطّاغــي فكَ

ليلٍ سيُلْطَمُ نْ قَ دٍّ عَ ـــــــــــــــةِ خَ تْ لَــــهُ        أسيلَ زَ ةٍ بَرَ ـــــــــــــــرصانَ ــنْ عاتِقٍ نَ ومِ
« مُ وَّ شيجُ املُقَ تُــــونُ املَذاكي والوَ ا        مُ وهنُ صُ يْـــــــــثٍ يف لُيُـــوثٍ حُ ا للَ وفً فُ صُ

من  حال  (صفوفًا)  أن  إىل  الثالث؛  البيت  إيضاح  يف  جني  ابن  قول  أفىض  وقد 
(عاتق) التي هي الشابة البكر من النساء، أو أهنا حال من (كتيبة)، قال: « أي: برزتْ 
ا هنا يف معنى مجاعة، كام تقول: كم من رجلٍ جاءين، فالرجل  له صفوفًا، ألن عاتقً
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دَ يف عود  أنه تردّ الكتائب»(١٢٣)، بمعنى  هنا مجاعة، وجيوز أن تكون الصفوف هي 
احلال إىل صاحب بعينه، فكالمها يتوقد له الذهن. وهو قول املعريّ بعد أيب الفتح 
ا، ولكن ببيان نحويّ أوضح، من دون أن يغض أبو العالء من العودين برتجيح  أيضً
ا  أو نحوه(١٢٤)، وكذا فعل صاحب (التبيان)، الذي أعاد عبارة األخري نفسها، تعبريً
ده بني العودين، ورضاه باملعنيني(١٢٥). غري أن أبا سهل الزوزينّ نقم عىل أيب  عن تردّ
ا من عود احلال عىل (عاتق)، قال: «وما تصنع النساء  ه وأزر به، ساخرً الفتح قولَ
ن عىل نفسه،  بمصافّة الرجال؟، وهل هو إالّ عني املحال»(١٢٦)، وليت أبا سهل هوّ
وحفظ عليه قوله، إذ مل يشتط أبو الفتح يف العود الذي نكفه هو، وإنه جارٍ عىل أفانني 
خيرجن  وهنّ  سان  احلِ العواتق  الشاعر  ذكر  وإنام  الشعراء،  عليها  درج  التي  الشعر 
م وانكسارهم أمام املمدوح يوم  ، وهي خزي رجاهلن وذهلّ ا، كنايةً عن صفةٍ صفوفً
ه به، إذ مل يكن اخلروج  ن من خدورهن هلذا احلادث الذي نوّ ر، وقد برزْ نرصه املأزّ
ومصافّة الرجال إالّ هلذا املعنى، وإن خروج النساء ومصافّة الرجال مل يكن هينًا عىل 

العريبّ آنذاك، وهذا ما يشهد به الشعر نفسه، قال مهلهل بن ربيعة(١٢٧): 
        باألمسِ خــــارجة ًعنِ األوطــــــــــــانِ اتِقِ أَنْ تُرَ وَ ــىلَ الْعَ ارُ عَ غَ نَّا نَ «كُ

« هُ هبــــــــــــوانِ اً       مستيــــقناتٍ بعــــــــــــدَ رسَّ يْبٌ حُ لَ  كُ نيَ ثَوَ نَ حِ جْ رَ     فَخَ
وقول الفرزدق يف الفخر(١٢٨): 

« ، عيابَ الّلطائِمِ ارٍ اء ذي قَ مْ        بِبَطْحَ ادَتْ نساؤهُ حوا حتى هتَ ام بَرِ «فَ
التي  الرفيعة  الفنون  من  واحدة  اجلرجاين-  القاهر  عبد  يذكر  كام   - والكناية 
تأيت   - بعدُ  - الكناية  وبراعة  النحو(١٢٩)،  معاين  وتوخي  النظم  مقتضيات  من  هي 
املعنى(١٣٠)، ولعلنا ال  فهي معنى  املسلك ولطف اإلشارة،  ة  املأخذ ودقّ من حسن 
نخرج عن حدود البحث، بل نحن يف الصميم منه، إذا قلنا: إن هذا ما يُدعى عند 
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أكثر  الشعرية  يعني  الذي  النصّ  الغائب)، وهو  بـ(النصّ  بالنقد احلديث  املشتغلني 
احلارض  النصّ  يقله  مل  نصٌّ  ألنه  الشاغل؛  شغلها  فهو  احلارض)،  (النصّ  يعنيها  ممّا 
(١٣١). ويعيل من شأن هذه الكناية، التي يف قول املتنبي، أهنا جاءت عن طريق  مبارشةً
(١٣٢)، إالّ أن فرصة حتققها يف الواقع ضئيلة  مبالغة التبليغ، كوهنا مقبولة عقالً وعادةً
ا  عً مشجّ ذلك  كلّ  كان  وربّام  ا.  صفوفً العواتق  خروج  هنا:  بالواقع  وأعني  ا،  جدًّ
دوا إىل هذا العود وحده دون غريه، كالواحدي(١٣٣)،  لعدد من الرشاح عىل أن يرتدّ

واليازجي(١٣٤)، والربقوقي(١٣٥). 
عود  وهو  تبعه،  ومن  جني  ابن  من  تقدم  كام  اآلخر،  العود  إىل  د  الرتدّ ويصحّ 
(صفوفًا) عىل (كتيبة)، وهي بمعنى اجلمع الذي أفادته من (كم) اخلربية(١٣٦)، وكأن 
ا لليثٍ يف ليوث من أصحابه، ليس هلم  املعنى: أن هذه الكتائب تساير حتفها صفوفً
حصون غري ظهور خيلهم ورماحهم، وهو تعريض باألعداء (الروم) الذين اختذوا 
من اجلبال والقالع حصونًا، ذالًّ وجبنًا. وعود احلال عىل صاحبٍ بعيدٍ إنام هو رضبٌ 
 ، قبلُ من  االلتفات  من  الرضب  هذا  ذكر  ا  أحدً أجد  ومل   ، البالغيّ (االلتفات)  من 
مت، يف موضع سابق، من ابن األثري، وهي أن هذا الفنّ ال  سو اإلشارة التي تقدّ
ه، فهو يقع عىل ما تقتيض موارد اخلطاب. وهذا التحول  يتخصص بضوابط معينة حتدّ
يف العود من القريب إىل البعيد؛ إنام كان تنشيطًا لذهن املتلقي وإيقاظًا، ومفاجأةً تثري 
تأمله بحثًا عن املؤثرات السياقية والظالل الداللية، وليس االلتفات، بصورة عامة، 
د إىل القول هبذا العود أبو سهل الزوزين(١٣٨)،  ر املعنيون(١٣٧). وتردّ إالّ كذلك، كام يقرّ
وأبو معقل املهلبي(١٣٩)، وما ذلك إالّ ملا تقدم من معنى، أو ملعنى آخر صحّ عندمها. 

(١٤٠)، يف غري هذا املوضع، وال  د املعربون يف عود احلال عىل أكثر من صاحبٍ وتردّ
اه الشاعر.  د من معنى ظاهر، أو نكتة متاهي الذوق الرفيع الذي توخّ خيلو هذا الرتدّ
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د يف عود شبه اجلملة:  ٤- الرتدّ
د ما كان يف قول أيب الطيب(١٤١):  ومن هذا الرتدّ

و غْدو إلَـــــيْها كامَ تَغدُ كافـــــــــأةً يَ مُ ــتْــكـمُ  زنٍ سقَ يلٍّ كلَّ مُ قَى ابنُ عَ سَ
خرُ واملـجـــــدُ قَكِ الفَ وْ نْبُتَ فيها فَ ويَ نْتِهـا  ي بالداً سكَ وِ  كمـــا تُرْ وَ لتَـــــرْ

دُ ْ جلِ الربُ مٍ عىل الرّ حْ قُ من زَ ْرَ وخيُ كوبِهِ  مَ رُ صُ األبصارُ يوْ بمن تَشخَ
بعدُ  والعامل  معني،  بعامل  متعلقة  تكون  أن  بدَّ  ال   ( (بمن...  اجلملة  فشبه 
وأمهية  ا))(١٤٢)،  تقديرً أو  ا  ظاهرً وينصبها  يملؤها  بعمل  ويربطها  معناها  ((يظهر 
أنه ما من قيد إالّ ووراءه فائدة، وإالّ  ا، ومن املعلوم  التعليق تتضح من كونه مقيدً
ا(١٤٣)، وختتلف داللة التعليق بحسب حروف اجلر ومعانيها السياقية، قال  كان لغوً
: (( وخيتلف ذلك االتصال باختالف معانيها، وحتتها أرسار))(١٤٤)، وكذا  العلويّ

ا للزمان أو املكان.  إذا كان املعلِّق ظرفً
إىل  جني  ابن  فذهب  اجلملة،  شبه  تعليق  يف  املعربون  تردد  الثالث  البيت  ويف 
ا متعلقة بـ (ترو)، أو أن تكون متعلِّقة بـ (ينبت)(١٤٥)، وتبعه عىل ذلك  القول بأهنّ
ه به،  ت معنًى من هذا القبيل إالّ ونوّ أبو العالء املعري(١٤٦)، الذي دأب عىل أالّ يفوّ
ثم تبعهام عىل ذلك جلّ الرشاح املعربني(١٤٧). وما ذهاهبم للرتدد بني العودين، بال 

ا.  بخس أو توهني، إالّ لقوة املعنى فيهام مجيعً
احلدث  تضبط  التي  القيود  من  قيد  عامة-  بصورة  واملجرور-  اجلار  تعلق  إن 
شبه  فتصري  املناسب،  الفرعيّ  معناها  يمنحها  ا  أيضً جهته  من  وهو   ، فرعيّ بمعنى 
ا جزء منه، ال يظهر معناها إالّ به، وال يكتمل  اجلملة املركبة من اجلار واملجرور «كأهنّ
»(١٤٩)فالالم  بَتْ تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ ا مَ معناه إالّ هبا»(١٤٨)، كام يف قوله تعاىل: «هلََ
، وقد أفادت الالم  إنّام ذُكرت عند سبق الرضّ إنّام ذُكرت عند سبق النفع، و(عىل) 
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هِ،  ا معنًى من قيدِ معنى التملك واالنتفاع من الفعل الذي هو هلا، وأفاد الفعل أيضً
ا جاءت بمعنى االستعالء الذي يفيض للقهر،  ، وكذا (عىل) فإهنّ الذي هو حرف اجلرّ

وال يكتمل املعنى إالّ بالفعل، والفعل من جهته مقيد بمعنى ذلك احلرف(١٥٠). 
 (ترو) بني  ا  مرددً وجعلوه  (الباء)،  هو  تعلقه  يف  دوا  تردّ الذي  اجلر  وحرف 
تقيد  وبه  انفراد،  عىل  فعل  كلّ  عليه  أضفاه  الذي  السياقي  ملعناه  ا  نظرً و(ينبت)، 
كال  مع  السببية،  بمعنى  هنا  (الباء)  أن  املعربني  اح  الرشّ قول   ومؤد منهام،  كلٌّ 
الفعلني(١٥١)، قال ابن جني، وتبعه مجاعة: « والباء يف (بمن... ) معلقة، إن شئت 
نْ أو بسببه»(١٥٢)، وهذا التعليق  بـ (ترو) وإن شئت بـ (ينبت)، والتقدير: بجود مَ
}(١٥٣)، فالباء  لَ عِجْ مُ الْ َاذِكُ مْ بِاختِّ كُ سَ تُمْ أَنْفُ مْ ظَلَمْ عىل نحو ما يف قوله تعاىل: { إِنَّكُ
د شبه اجلملة (بمن... ) يف عودها بني الفعلني؛ حيمل معه مبالغة  فيه سببية(١٥٤). وتردّ
حة باملجاز، فقد نسب أبو الطيب عىل سبيل االدِّعاء - واملبالغة ادِّعاء-  غالية، متوشِّ
إىل السحاب أنه يرو بسبب شخوص األبصار إىل املمدوح، وكذا مع الفعل اآلخر 
غ  (ينبت)، وكلّ ذلك يتامهى مع غرض القصيدة الذي هو املدح، إذ الغرض يسوّ
مثل هذه األفانني يف الشعر، وحيدد السامت األسلوبية، التي يلتمسها الشاعر املبدع 
لة يف الرتاكيب لوال ما وضعت له، إذ  ا(١٥٥)، فاملعاين النحوية ال تكون متحصّ خمتارً
أنفسها، ومن حيث هي عىل اإلطالق، ولكن تعرض  بواجبة هلا يف  املزية  «ليست 
الطيب  أيب  شعر  ويف   .(١٥٦)« الكالم...  هلا  يوضع  التي  واألغراض  املعاين  بسبب 
د املعنيون فيها، وجالت أذهاهنم بسحر التعلق، وترددت  الكثري من املواضع التي تردّ

إىل أكثر من عامل ينهض بمعنى رشيف(١٥٧). 
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خامتة: 
د يف العالقات النحوية يف شعر املتنبي ال يعمل يف فراغ، وأنّه ال  اتّضح أن الرتدّ
التعامل مع  الداللية، وأن  األنواع  بكثري من  النص  يمدّ  ما  بل يف  ذاته،  له يف  ةَ  مزيّ
ا،  د ما، جيب أن يكون تعامالً حذرً الرتاكيب النحوية التي حيصل بني عنارصها تردّ
فهو تعامل مع الفن نفسه، بام حيتاج إليه من تلطف يف الكشف واإليضاح، وما حيدث 
بني املعاين من تداخل وجتاذب. إن إعادة اللحمة بني النحو و معانيه - كام أراد عبد 
د العنارص النحوية  د يف العالقات النحوية، وأن تردّ القاهر- كشفت عن فاعلية الرتدّ
يف عودها عىل أكثر من عنرص نحوي؛ يمدّ الداللة برضوب من الفنون البالغية التي 
وحسن  واملبالغة  كااللتفات   ، الشعريّ القول  أجله  من  هنض  الذي  الغرض  متالئ 
التعليل والتنكيت واملجاز العقيلّ وغريها، وهذه الرضوب الداللية هي من جهتها 
ا،  د بام يميزه و حيدده، فبينها عالقة من األخذ والعطاء مستمرة أبدً أيضاً متدُّ هذا الرتدّ
وكان للسياق أثر يف رصد هذه العالقة التبادلية التي تعربُ عن جانب من اإلبداع 
، ذلك اإلبداع الذي ال يكون يف النظام الثابت، بل يف األداء املتغري، املتمثل  النحويّ

باختيار الوظائف النحوية. 
ا  ؛ هو الرتدد األكثر حضورً وتبني أن الرتدد يف عود الضمري عىل أكثر من مفرسِّ
قيمته يف  للمعنى  اإلحالة حيفظ  الرتدد يف هذه  الطيب، وتقيصّ وجوه  أيب  يف شعر 
يف  االفتنان  بداعي  تكون  ال  د  الرتدّ جوانب  من  الكثري  أن  بالذكر  واحلقيق  النص، 
د  ابتداع الوجوه النحوية، بل بداعي عدم التفريط يف هذه املعاين اجلليلة. وبدا الرتدّ
د املتقدم،  ا من الرتدّ ا يف عود املقيِّدات النحوية، وإن كان أقلّ حضورً ا أيضً واضحً
د يف عود  املعطوف، وتردّ د يف عود  تردّ فثمة  ا،  تنوعً د  الرتدّ أكثر رضوب  لكنّه كان 
عىل  د  الرتدّ هذا  وتوافر  اجلملة.  شبه  عود  يف  د  وتردّ احلال،  عود  يف  د  وتردّ النعت، 
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فنون بالغية تتامشى والغرض املنشود، من غري أن يكون العود يف أحدها متفاضالً 
د، وكلّ ذلك من وسائل التأثري  عىل غريه من العنارص النحوية، وهذا هو رشط الرتدّ

قه من زخم داليلّ آرس.  لد املتنبي يف متلقيه، بام حيقِّ
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اهلوامش: 

١) ينظر: أساس البالغة: الزخمرشي: (ردد): ٢٦٧.  
٢) ينظر: روح املعاين: اآللويس: ٧/ ٢٤٩.  

٣)التوقيف عن مهامت التعاريف: حممد عبد الرؤوف املناوي: ١٧١.  
٤) ينظر: املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون: مادة (ردد): ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.  

٥) ينظر: املصدر نفسه: مادة (ردد): ١/ ٣٣٨.  
٦) التوبة: ٤٥.  

٧)ينظر: روح املعاين: اآللويس: ٧/ ٢٤٩.  
٨)لسان العرب: ابن منظور: (ذبب): ١/ ٤٤٨.  

٩) الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري: ٩٨.  
١٠)الكليات: الكفوي: ٥٢٦.  

١١) ينظر: املصدر نفسه: ٣٣٧.  
١٢) ينظر: نظرية عبد القاهر يف النظم: درويش اجلندي: ٥٤.  

١٣)دالئل اإلعجاز: ٤١٦.  
أبريل،  النحو والشعر- قراءة يف دالئل اإلعجاز، بحث منشور يف جملة فصول، م١، ع٣،   (١٤

  .١٩٨١: ٣٣
: د. حممد عبد الفتاح اخلطيب: ١٢٣.   ١٥) ينظر: بني الصناعة النحوية واملعنى عند السمني احللبيّ

  .١١١، ١٢٨ : ١٦) ينظر: نحو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي: د. أمحد عفيفيّ
ان: ١١٦.   ١٧) ينظر: يف املعنى النحوي واملعنى الداليل: د. خالد إسامعيل حسّ

١٨) ينظر: الداللة الرتكيبية لد األصوليني يف ضوء اللسانيات احلديثة (أطروحة): حممد عيل 
مقابلة: ٨٥.  

١٩) ينظر: ظاهرة اللبس يف العربية: د. مهدي أسعد عرار: ١٢٦- ١٢٧، لسانيات النص: حممد 
خطايب: ١٧٣-١٧٦.  

٢٠) ديوان أيب الطيب املتنبي: ١٢٢.  
٢١) ينظر: الفَرس(الرشح الكبري): ٣/ ١٢٨.  

ح يف رشح شعر أيب الطيب املتنبي: ٤/ ٣١٩.   ٢٢)ينظر: املوضِ
٢٣) ينظر: رشح مشكل أبيات املتنبي: ١١٠- ١١١.  

٢٤) ينظر: املنصف للسارق واملرسوق منه: ١٠٧.  
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٢٥) الواضح يف مشكالت شعر املتنبي: ٦٧.  
٢٦) ينظر: رشحه عىل الديوان: ٢/ ٢٠٤.  

اح ديوان أيب الطيب املتنبي: ١/ ٢٣٣- ٢٣٤، ١١٧/٣.   ٢٧) ينظر: املآخذ عىل رشّ
٢٨) ينظر: قرش الفرس: ٢/ ٢٦٤.  

٢٩) ينظر: رشحه عىل الديوان: ٢٣٥/٣.  
٣٠) ينظر: معجز أمحد: ٢/ ٢٣٨.  

٣١) رشح التسهيل: ابن مالك: ١٥٣/١، حاشية الصبان عىل رشح األشموين: ١ / ١٨٧.  
٣٢) الروم: ٤٨.  

٣٣) ينظر: جامع البيان: الطربي: ١٠ / ١٩٥، معاين القرآن وإعرابه: الزجاج: ٤ / ١٨٩، نظم 
الدرر: البقاعي: ١٥ / ١٢٠، روح املعاين: ٢١ / ٥٣.  

٣٤) ينظر: املحرر الوجيز: ابن عطية: ٤ / ٣٤٢، البحر املحيط: أبو حيان: ٧ / ١٧٣.  
٣٥) ينظر: التأويل النحوي يف القرآن الكريم: د. عبد الفتاح احلموز: ٢٢/١.  

٣٦)  ينظر يف ذلك ما مجعه الدكتور طالب الزوبعي عن البالغيني وسواهم، يف كتابه: من أساليب 
التعبري القرآين: ٩٦- ١٣٥.  

٣٧) ينظر: املثل السائر: ٢/ ١٧١.  
٣٨) ينظر: من أساليب التعبري القرآين: ١٦٠.  

الزركيش:  القرآن:  الربهان يف علوم  ينظر:  البالغيني ونحوهم،  فائدة االلتفات عند  ٣٩) وهذه 
  .٣/ ١٩٧

٤٠) ديوانه: ٢٨١.  
٤١)ينظر: الالمع العزيزي: ٢/ ٧٧٥، ومعجز أمحد: ٣/ ٥١٤.  

٤٢)ينظر: املوضح: ٢/ ٨٩-٩٠.  
الكندي: ١١٩/١،  املتنبي ورشحه:  الواحدي: ٤٢٨، الصفوة يف معاين شعر  ينظر: رشح   (٤٣
مآخذ ابن معقل املهلبي: ٢/ ٨٠، ٣/ ٨١-٨٢، رشح الربقوقي: ٣٣/٣، العرف الطيب يف رشح 

شعر أيب الطيب: اليازجي: ٣٢٢/٢.  
٤٤)ديوانه: ٢٦٥.  

٤٥) ينظر: الالمع العزيزي: ٢/ ٨٩٣.  
٤٦) ينظر: رشحه عىل الديوان: ١/ ٢١٧.  

 ٤٧) ينظر: التبيان يف رشح الديوان: ٣٤/٣. وهذا الرشح نسبه حمققوه إىل العكربي خطأً، ورأ



م.د. عبد الكاظم جبر عبود

٢٣٠

الدكتور مصطفى جواد أنه البن عدالن املوصيل، غري أن األستاذ عبد الرمحن اهلليل نفى أن يكون 
ألحدٍ ممّا تقدم، ببحثه املوسوم بـ (التبيان ال للعكربي وال البن عدالن: ١٨٥)، ورأ أنه لـ (زكي 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  اللغوية،  الدراسات  جملة  ينظر:   )  .( السعديّ الدين 

اإلسالمية، ع ٢، م٣، الرياض، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م).  
ا هلا باملصنوعات. ( ينظر: التكملة:  ٤٨) هذه اجلموع تأيت يف املخلوقات أو األشياء املعنوية تشبيهً

  .(٤٢٩ : أبو عيل الفاريسّ
  .(٣/ ١١٥٦ : ٤٩) البيت لـ (ساعدة بن جؤية) كام يف (رشح أشعار اهلذليني: أبو سعيد السكريّ

٥٠) لسان العرب: مادة (طعن): ١٣/ ٣٢٣.. 
 /٣ الربقوقي:  رشح   ،١٢٠/٢ املهلبي:  معقل  ابن  مآخذ   ،٤٠٢ الواحدي:  رشح  ينظر:   (٥١

١٢٠، العرف الطيب: ٢/ ٣٠٥.  
٥٢)  االفتنان عند البالغيني: هو أن يأيت البليغ بفنني متفاوتني من فنون الكالم، يف بيت واحد، 
أو يف مجلة واحدة، مثل النسيب واحلامسة، والتعزية والفخر. (ينظر: معجم املصطلحات البالغية 
وتطورها: د. أمحد مطلوب: ١٥٥)، وقد جاء أبو الطيب يف هذا املطلع بألفاظ الغزل واحلرب، 

عىل نحو مل يُسبق إليه. (ينظر: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص: الثعالبي: ١ / ٢٣٩).  
٥٣)ديوانه: ٣١٦.  

٥٤) ينظر: الفرس: ١/ ١٩٥، الفتح الوهبي: ٣٤.  
٥٥) ينظر: معجز أمحد: ٣/ ٥٧٠، رشح مشكل أبيات املتنبي: ٢٢٤، رشح الواحدي: ٢/ ٤٧٠، 

املوضح: ١/ ٢٠٢، التبيان: ١/ ٥٣، العرف الطيب: ٢/ ٣٥٤، ورشح الربقوقي: ١/ ١٢٦.  
٥٦) ينظر: قرش الفرس: ١/ ٢٧- ٢٨.  

٥٧) ينظر: املآخذ: ٣/ ١٣.  
٥٨) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٩٠، ترصيف األفعال واملصادر واملشتقات: د. صالح الفاخري: 

  .١٨١
٥٩) كتاب سيبويه: ٢/ ٣٩١.  

٦٠) املائدة: ٨.  
٦١) ينظر: البحر املحيط: ٣/ ٤٥٥.  

ا، وقف عندها املعنيون بشعر أيب الطيب، ويكفي أن أشري إىل مآخذ ابن  ٦٢) املواضع كثرية جدً
ا من هذه املواضع، وإن كان ذكره هلا عىل سبيل الردّ أو  معقل املهلبي عىل الرشاح، فقد ذكر كثريً
: املآخذ: ١/ ١٣٨، ١/ ٢٨٣، ١/ ٢٩٠، ١/ ٢٩١، ٢/ ١٥، ٢/ ١٧،  التضعيف. (ينظر مثالً



٢٣١

رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

 ،٢/ ١٢٤، ٢/ ١٣١، ٢/ ١٤٥، ٢/ ١٧٥، ٢/ ١٧٦، ٢/ ٢١٩، ٣/ ٣٠، ٣/ ٣٧، ٣/ ١٤١
 ،٣/ ١٦٤، ٤/ ٣١، ٤/ ٣٣، ٤/ ٤٦، ٤/ ٥٧، ٤/ ٦٠، ٣٩/٥، ٥/ ٧٩، ٥/ ٨٦، ٥/ ١١٢

  .( ١٣٢/٥
٦٣)ينظر: اجلملة العربية - تأليفها وأقسامها: د. فاضل السامرائي: ٣٥.  

٦٤)ينظر: املساعد عىل تسهيل الفوائد: ابن عقيل: ٢/ ٦.  
٦٥)ينظر: أرسار تقييد املسند بأدوات الرشط: د. حممد موسى محدان: ٢٢.  

٦٦)ديوانه: ١٨٦.  
٦٧) ينظر: الفرس: ١/ ٩٩٩.  

٦٨) ينظر: املوضح: ٢٣٩/٢، العرف الطيب: ٢٢٧/١، رشح الربقوقي: ٢/ ٦٨.  
٦٩) هذا هو قول أيب العالء املعري، وقد خال منه كتابه (الالمع العزيزي)، كام خال من أقوال 
أخر، بيد أن أبا املرشد املعري ذكره عن كتاب أيب العالء هذا، يف كتابه (تفسري أبيات املعاين يف 
شعر أيب الطيب: ٥٣)، وقد تضمن  (معجز أمحد: ٢/ ٣٦٢) فحو هذا القول. وكان عىل املحقق 

أن يقول شيئًا يف هذا النقص الذي اعتور الكتاب.  
٧٠) ينظر: رشحه: ١/ ٣٠٠.  

٧١) ينظر: رشح املشكل: ١٤٨.  
٧٢) ينظر: الطراز: العلوي: ٤٥٦.  

٧٣) ينظر املصدر نفسه: ٤٦٠.  
٧٤) ينظر: تكوين البالغة: عيل الفرج: ٣٢٩- ٣٣٠.  

٧٥) املثل السائر: ٢/ ٣٥٦.  
٧٦) ينظر: لسان العرب: ٧٤٤/١١.  

٧٧) ينظر: مماطلة املعنى يف شعر املتنبي: د. عبد امللك بومنجل: ٨.  
٧٨)ديوانه: ٥٠٧.  

٧٩) ينظر: الفرس: ٢/ ٤١٢- ٤١٣، الالمع العزيزي: ٢/ ٧٠٨، معجز أمحد: ٤/ ٨٩٩، تفسري 
أبيات املعاين  من شعر املتنبي: ٩٢- ٩٣، املوضح: ٣/ ٣٣٢- ٣٣٣، التبيان: ٢/ ٢٧١، رشح 

الربقوقي: ٣/ ١١-١٢.  
: (املقتضب: املربد: ٣/ ١٩٧، األصول  ٨٠) وهذا أصل نحوي ال يُرتك عند النحويني، ينظر مثالً

يف النحو: ابن الرساج: ٢/ ٢٢٤).  
٨١) ينظر: الفرس: ٢/ ٤١٢-٤١٣، الالمع العزيزي: ٢/ ٧٠٨، املوضح: ٣/ ٣٣٢- ٣٣٣.  
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٨٢) ينظر: الفرس: ٢/ ٤١٢-٤١٣، الالمع العزيزي: ٢/ ٧٠٨.  
: املسألة (٦٦): ٢/ ٤٧٤- ٤٧٥.   ٨٣) ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف: األنباريّ

٨٤) ينظر: الفرس: ٢/ ٤١٢-٤١٣، الالمع العزيزي: ٢/ ٧٠٨، املوضح: ٣/ ٣٣٢- ٣٣٣.  
٨٥) ينظر: اإلنصاف: املسألة (٦٦): ٤٧٤/٢.  

٨٦) ينظر: مع املتنبي: ٣٠٩.  
٨٧) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو: د. مهدي املخزومي: ٩٠.  

٨٨) ينظر: دراسات يف نظرية النحو العريبّ وتطبيقاهتا: ٢٦٣.  
٨٩)ديوانه: ١٨٦.  

٩٠)املصدر نفسه: ٤٥٠.  
٩١)املصدر نفسه: ٢٩٩.  

٩٢) الالمع العزيزي: ٢/ ٧٠٨.  
٩٣) ينظر: املوضح: ٣/ ٣٣٢.  

٩٤) ينظر: رسّ الفصاحة: ١١١- ١١٢.  
٩٥)البسيط يف رشح مجل الزجاجي: ابن أيب الربيع: ٢/ ١٠٠٣.  

٩٦) املثل السائر: ٢/ ٣٥٦.  
٩٧) ينظر: رشحه: ٢/ ٧١٣.  

٩٨) ينظر العرف الطيب: ٢/ ٥٤٥.  
٩٩) ينظر مثالً: معجز أمحد: ٤/ ٩٢٥، ٢/ ٣٦٤، رشح الواحدي: ٧٨٢.  

١٠٠)ديوانه: ٢٧٠.  
١٠١)ينظر: الفرس: ٢/ ٧٣٣.  

١٠٢)ينظر: معجز أمحد: ٣/ ٣٩٥.  
رشح   ،٤٦  /٣ التبيان:   ،١٠٧  /٤ املوضح:   ،٤١٠  /٢ الواحدي:  رشح  مثالً:  ١٠٣)ينظر 

الربقوقي: ١٢٧/٣.  
١٠٤)ينظر: أسلوب النعت يف القرآن الكريم: قاسم الشبول: ١١٧- ١١٨.  

١٠٥)البقرة: ٢١.  
١٠٦)ينظر: تفسري البيضاوي: ١/ ٥٤.  

املعروفة،  اليشء  أو ضمنًا، علة  املبدع، رصاحة  إنكار  البالغيني: هو  التعليل، عند  ١٠٧)حسن 
وإتيانه بعلّة أدبية طريفة تناسب غرضه املنشود. (ينظر: معجم املصطلحات البالغية وتطورها: 
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رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

  .(٣٩٠- ٣٩٢
١٠٨)ديوان أيب متام: ٣/ ٧٧.  

١٠٩)ينظر: أساليب البيان يف القرآن: جعفر احلسيني: ٣٣٧.  
١١٠)ديوان البحرتي: ٣/ ١٤٩٦.  

١١١)ينظر: أساليب البيان يف القرآن: ٣٣٩.  
١١٢) ينظر: مواهب الفتاح (يف ضمن: رشوح التلخيص): ابن املغريب: ٣٩٨/٣.  

١١٣) االنفطار: ٦-٧.  
١١٤)ينظر: تفسري البيضاوي: ٥/ ٢٩٢.  

١١٥)ينظر: مفتاح العلوم: السكاكي: ٢٦٢- ٢٦٣.  
ذلك  ولوال  املعاين،  من  ملعنى  أشياء،  دون  شيئًا  تقصد  ((أن  هو  البالغيني:  عند  ١١٦)التنكيت 

ا يف النقد)). (البديع يف نقد الشعر: أسامة بن منقذ: ٥٦).   لكان خطأً من الكالم وفسادً
١١٧)ينظر: لسان العرب: ٧٩٠/١١.  

١١٨)ينظر: يتيمة الدهر: ٢٣٠ -٢٣٢.  
١١٩)األعىل: ١-٢.  

١٢٠)ينظر: اتساع الداللة يف اخلطاب القرآين: د. حممد نور الدين املنجد: ١٢٢.  
 ،٣٨٦  /٢ الواحدي:  رشح   ،٤٦٤  /٣ أمحد:  معجز   ،٨٣٠  /٢ العزيزي:  الالمع  ١٢١)ينظر: 

مآخذ املهلبي: ٢/ ١٠٦.  
١٢٢)ديوانه: ١٠٥ - ١٠٦.  

١٢٣)الفرس: ٣/ ٥٢٦.  
١٢٤)ينظر: معجز أمحد: ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨.  

١٢٥)ينظر: التبيان: ٤: ٨٩.  
١٢٦)قرش السفر: ٣٢٥.  

١٢٧)ديوان املهلهل: ٨٦.  
١٢٨)ديوان الفرزدق: ٢/ ٤١٤.  

١٢٩)ينظر: دالئل اإلعجاز: ٣٩٣.  
١٣٠) ينظر: املصدر نفسه: ٢٦٣.  

١٣١)ينظر: معنى املعنى عند عبد القاهر اجلرجاين: د. عطية أمحد أبو اهليجاء: ٢٩١.  
١٣٢)ينظر: الطراز: ٤٦٠.  
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١٣٣)ينظر: رشح الواحدي: ١٨١.  
١٣٤)ينظر: العرف الطيب: ١/ ١٣٤.  

١٣٥)ينظر: رشح الربقوقي: ٤/ ١٥٦.  
١٣٦)ينظر: معجز أمحد: ٢/ ٢٠٧.  

١٣٧)ينظر: أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية: د. حسن طبل: ١٤٦.  
١٣٨)ينظر: قرش الفرس: ٣٢٥.  

١٣٩)ينظر: املآخذ: ١/ ٢٧٥، ٥/ ٩٥.  
١٤٠)ينظر مثالً: الالمع العزيزي: ٢/ ٦٨٤، تفسري أبيات املعاين: ٨٨، رشح الواحدي: ١/ ٩٨، 

١/ ١٧٦، أمايل ابن الشجري: ٣/ ١٨، التبيان: ١/ ١٢٩، ٢/ ٢٠١- ٢٠٢.  
١٤١)ديوانه: ١٩٢.  

١٤٢)إعراب اجلمل وأشباه اجلمل: د. فخر الدين قباوة: ٢٧٣.  
١٤٣)ينظر: مفتاح العلوم: ٣٠٩.  

١٤٤)الطراز: ٢٢٧.  
١٤٥)ينظر: الفرس: ١/ ١٠٢١.  

١٤٦)ينظر: الالمع العزيزي: ١/ ٣٧٦.  
الطيب: ١/ ٢٣٥، رشح  العرف  التبيان: ٥/٢،  الواحدي: ١/ ٣١١،  مثالً: رشح  ١٤٧)ينظر 

الربقوقي: ٢/ ٧٥.  
١٤٨)إعراب اجلمل وأشباه اجلمل: ٢٧٣.  

١٤٩)البقرة: ٢٨٦.  
١٥٠)ينظر: علم املعاين - دراسة بالغية: د. بسيوين عبد الفتاح: ٢٣٠/١.  

رشح   ،٢٣٥  /١ الطيب:  العرف   ،٥/٢ التبيان:   ،٣١١  /١ الواحدي:  رشح  ١٥١)ينظر: 
الربقوقي: ٢/ ٧٥.  

١٥٢)الفرس: ١/ ١٠٢١.  
١٥٣)البقرة: ٥٤.  

١٥٤)ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام: ١٣٩.  
جني:  ابن  نموذج  العريب-  البالغي  التفكري  أسس  يف  دراسة   - واألصول  البالغة  ١٥٥)ينظر: 

حممد مشبال: ٢٨٠.  
١٥٦) دالئل اإلعجاز: ٨٧.  



٢٣٥

رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

١٥٧)ينظر مثالً: معجز أمحد: ١/ ٢، ٣/ ٥٧٤، ٣/ ٧٥٢، التبيان: ١/ ٢٩، ١/ ١١٠، ٤/ ٧٤، 
 .٤/ ٨٢

إربد، ٢٠١٠م. 
• من أساليب التعبري القرآين: د. طالب حممد إسامعيل الزوبعي، دار النهضة العربية، ط١، بريوت، 

١٩٩٦م. 
• املنصف للسارق واملرسوق منه: أبو حممد احلسن بن عيل بن وكيع التنّيس (ت٣٩٣هـ)، حتقيق: 

عمر خليفة بن إدريس، منشورات جامعة قار يونس، ط١، بنغازي، ١٩٩٤م. 
يعقوب  ابن  التلخيص):  (رشوح  ضمن  يف  املفتاح،  تلخيص  رشح  يف  الفتاح  مواهب   •

املغريب(ت١١١٠ه)، دار الكتب العلمية، ط١، بريوت، د. ت. 
• املوضح يف رشح شعر أيب الطيب املتنبي: أبو زكريا حييى بن عيل التربيزي (ت٥٠٢ هـ)، حتقيق: 

د. خلف رشيد نعامن، دار الشؤون الثقافية العامة، ط١، بغداد، ٢٠٠٠م. 
• لسان العرب: مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور (ت٧١١هـ) حتقيق: عامر أمحد 

حيدر، دار الكتب العلمية، ط١، بريوت، ٢٠٠٣م. 
• املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلقّ بن عطية األندليس (ت ٥٤٢هـ)، 
األوقاف  مطبوعات  العناين،  الصادق  الشافعي  وحممد  األنصاري،  إبراهيم  بن  عبداهللا  حتقيق 

والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، ط٢، الدوحة، ٢٠٠٧م. 
• مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو: د. مهدي املخزومي، دار الرائد العريب، ط٢، 

بريوت، ١٩٨٦م. 
ي الزجاج (ت٣١١ هـ)، حتقيق: د. عبد اجلليل  • معاين القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم الرسَّ

عبده شلبي ، عامل الكتب، ط١، بريوت، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م. 
• مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام األنصاري (ت٧٦١ هـ)، حتـقيق: مازن املبارك ، 

وحممد عيل محد اهللا ، دار الفكر، ط٥ ، بريوت، ١٩٧٩م. 
• املقتضب: أبو العباس حممد بن يزيد املربد (ت ٢٨٥ هـ)ـ، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة ، عامل 

الكتب ، بريوت، د. ت. 
ط١،  الرشق،  زهراء  مكتبة  عفيفي،  أمحد  د.  النحوي:  الدرس  يف  جديد  اجتاه   - النصّ  نحو   •

القاهرة، ٢٠٠١م. 
• نظرية النحو التوليدي التحوييل يف الدراسات اللسانية العربية احلديثة: كريم عبيد عليوي، دار 

الشؤون الثقافية العامة، ط١، بغداد، ٢٠١٢م. 
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• نظرية عبد القاهر يف النظم: د. درويش اجلندي، مكتبة هنضة مرص، ط١، مرص، ١٩٦٠م. 
• نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: لإلمام برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي 

(ت ٨٨٥هـ) ، دار الكتاب اإلسالمي، ط٢، القاهرة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢ م. 
بن  الطاهر  حتقيق:  (ت٣٣٦هـ)،  األصفهاين  القاسم  أبو  املتنبي:  شعر  مشكالت  يف  الواضح   •

عاشور، الدار التونسية، ط١، تونس، ١٩٦٨م. 
• يتيمة أهل الدهر يف حماسن أهل العرص: أبو منصور الثعالبي (ت٤٢٩هـ)، حتقيق: مفيد حممد 

قميحة، دار الكتب العلمية، ط١، بريوت، ١٩٨٣م. 



٢٣٧

رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

ثبت املصادر واملراجع
القرآن الكريم. 

الكتب: 
 د. حممد القرآين:  الداللة يف اخلطاب  اتساع   

دمشق،  ط١،  الفكر،  دار  املنجد،  الدين  نور 
٢٠١٠م. 
 اهللا حممود القاسم جار  أبو  البالغة:  أساس   

إحياء  دار  (ت٥٣٨هـ)،  الزخمرشي  عمر  بن 
الرتاث العريب، ط١، بريوت، ٢٠٠١م. 

 ،احلسيني جعفر  القرآن:  يف  البيان  أساليب   
طهران،  ط١،  والنرش،  الطباعة  مؤسسة 

١٤١٣ه. 
 أرسار تقييد املسند بأدوات الرشط (إن وإذا 

حممود  د.  الكريم:  القرآن  يف  وموقعها  ولو) 
القاهرة،  ط١،  وهبة،  مكتبة  محدان،  موسى 

٢٠١١م. 
 .د القرآنية:  البالغة  يف  االلتفات  أسلوب   

القاهرة،  العريب، ط١،  الفكر  دار  حسن طبل، 
١٩٩٨م. 
 قاسم الكريم:  القرآن  يف  النعت  أسلوب   

احلديث،  الكتاب  عامل  الشبول،  سالمة  حممد 
ط١، إربد، ٢٠١٠م. 
 بن سهل بكر حممد  أبو  النحو:   األصول يف 

احلسني  عبد  د.  حتقيق:  (ت٣١٦ه)،  الرساج 
بريوت،  ط٢،  الرسالة،  مؤسسة  الفتيل، 

١٩٨٧م. 
 إعراب اجلمل وأشباه اجلمل: د. فخر الدين 

قباوة، دار القلم العريب، ط٥، حلب، ١٩٨٩م. 

 أمايل ابن الشجري: أبو السعادات هبة اهللا بن 
عيل بن حممد بن محزة احلسني العلوي املعروف 
حممود  د.  حتقيق:  الشجري(ت٥٤٢هـ)،  بابن 
حممد الطناحي، مكتبة اخلانجي، ط١، القاهرة، 

١٩٩٢م. 
 النحويني بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف   

األنباري  الربكات  أبو  والكوفيني:  البرصيني 
عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  (ت٥٧٧هـ)ـ، 
ط٤،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار   ، احلميد 

١٩٦١م.  – ھ ١٣٨٠
 أنوار التنزيل وأرسار التأويل: نارص الدين أبو 

سعيد عبد اهللا بن عمر البيضاوي(ت٦٨٥هـ)، 
دار إحياء  املرعشيل،  الرمحن  حتقيق: حممد عبد 

الرتاث، ط١، بريوت، د. ت. 
 يوسف بن  حممد  حيان  أبو  املحيط:  البحر   

عادل  الشيخ  حتقيق:  (ت٧٤٥هـ)،  األندليس 
الكتب  دار  ين،  وآخرِ املوجود  عبد  أمحد 

العلمية، ط١، بريوت، ١٩٩٣هـ. 
 منقذ بن  أسامة  الشعر:  نقد  يف  البديع   

(ت٥٨٤هـ)، حتقيق: أمحد أمحد بدوي وحامد 
احللبي،  البايب  مصطفى  مطبعة  املجيد،  عبد 

ط١، مرص، ١٩٦٠م. 
 الربهان يف علوم القرآن: بدر الدين حممد بن 

حممد  حتقيق:  (ت٧٩٤هـ)،  الزركيش  عبداهللا 
الدار  العرصية،  املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو 

النموذجية، ط١، بريوت، ٢٠٠٦م. 
 اهللا عبيد  الزجاجي:  مجل  رشح  يف  البسيط   

األشبييل  الربيع  أيب  بـابن  املعروف  أمحد  بن 
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الثبيتي،  عيد  بن  عياد  د.  حتقيق:  (ت٦٨٨هـ)، 
دار الغرب اإلسالمي، ط١، بريوت، ١٩٨٦ م. 

 البالغة واألصول - دراسة يف أسس التفكري 
حممد  جني):  ابن  العريب(نموذج  البالغي 

مشبال، دار رؤية، ط١، القاهرة، ٢٠١٦م. 
 السمني عند  واملعنى  النحوية  الصناعة  بني   

الكتاب  الدر املصون يف علوم  احللبي يف كتابه 
دار  اخلطيب،  عبدالفتاح  حممد  د.  املكنون: 

البصائر، ط١، القاهرة، ٢٠١١م. 
 .د الكريم:  القرآن  يف  النحوي  التأويل   

ط١،  الراشد،  مكتبة  وز،  احلمّ عبدالفتاح 
الرياض، ١٩٨٤م. 
 التبيان يف رشح الديوان، املنسوب خطأً أليب 

مصطفى  حتقيق:  العكربي(ت٦١٦هـ)،  البقاء 
السقا وآخرين، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 

ط١، القاهرة، ١٩٥٦م. 
 .د واملشتقات:  واملصادر  األفعال  ترصيف   

القاهرة،  دار عصمى، ط١،  الفاخري،  صالح 
١٩٩٦م. 
 الطيب أيب  شعر  من  املعاين  أبيات  تفسري   

(ت  املعريّ عيل  بن  سليامن  املرشد  أبو  املتنبي: 
بعد ٤٩٢هـ)، حتقيق: جماهد الصواف وحمسن 
الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  غياض، 
مكة،  ط١،   ،القر أم  جامعة  اإلسالمي، 

١٣٩٩هـ. 
 ،(ت٣٧٧هـ)الفاريس عيل  أبو  التكملة:   

حتقيق: كاظم بحر املرجان، عامل الكتب، ط٢، 
بريوت، ٢٠١٠م. 

 :تكوين البالغة-  قراءة جديدة ومنهج مقرتح 
عيل الفرج، دار املصطفى، ط١، قم، ١٣٧٩هـ. 

 عبد حممد  التعاريف:  مهامت  عىل  التوقيف   
رضوان  حممد  د.  حتقيق:  املناوي،  الرؤوف 
ط١،  الفكر،  دار   ، املعارص  الفكر  دار  الداية، 

بريوت ، دمشق، ١٤١٠هـ. 
 جامع البيان يف تأويل القرآن: أبو جعفر حممد 

الكتب  دار  ٣١٠هـ)،  (ت  الطربي  جرير  بن 
العلمية، ط١، بريوت ، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م. 

 .د أقسامها:  و  تأليفها   - العربية  اجلملة   
ط٣،  الفكر،  دار  السامرائي،  صالح  فاضل 

ن، ٢٠٠٩م.  عامّ
 عىل األشموين  رشح  عىل  بان  الصَّ حاشية   

ت   ) بان  الصَّ عيل  بن  حممد  مالك:  ابن  ألفية 
سعيد،  الرؤوف  عبد  طه  حتقيق:  ١٢٠٦هـ)، 

املكتبة التوفيقية – القاهرة، د. ط، د. ت. 
 :دراسات يف نظرية النحو العريب وتطبيقاهتا 

د. صاحب أبو جناح، دار الفكر، ط١، عامن، 
١٩٩٨م. 
 القاهر عبد  بكر  أبو  اإلعجاز:  دالئل   

د.  عناية  ٤٧٤هـ)،  أو   ٤٧١ (ت  اجلرجاينّ 
جدة،  ط٣،  املدين،  دار  شاكر،  حممد  حممود 

١٤١٣هـ- ١٩٩٢م. 
 :ديوان أيب متّام برشح اخلطيب التربيزي، حتقيق 

حممد عبده عزام، دار املعارف، ط٤، د. ت. 
 كامل حسن  حتقيق:  البحرتي،  ديوان   

الصرييف، دار املعارف، ط٣، مرص، ١٩٦٤م. 
 :له وقدم  وضبطه  رشحه  الفرزدق:  ديوان   
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رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

 ، العلمية  الكتب  دار   ، فاعور  عيل  األستاذ 
بريوت، ط١ ، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧. 

 عبد د.  حتقيق:  املتنبي،  الطيب  أيب  ديوان   
التأليف والرتمجة والنرش،  الوهاب عزام، جلنة 

ط١، مرص، د. ت. 
 الواحدي أمحد  بن  املتنبي برشح عيل  ديوان   

(ت ٤٦٨هـ)، حتقيق: فريدرخ ديرتييص، طبعة 
برلني د. ت. 
 ديوان املهلهل بن ربيعة، حتقيق: إنطوان حمسن 

ال، دار اجليل، ط١، بريوت، ١٩٩٥م.  القوّ
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 

عبد  بن  حممود  الثناء  أبو  الدين  شهاب  املثاين: 
عيل  حتقيق:  (ت١٢٧٠هـ)،  اآللويس  اهللا 
ط١،  العلمية،  الكتب  دار  عطية،  الباري  عبد 

بريوت، ١٤١٥هـ. 
 اخلفاجي سنان  ابن  الفصاحة:  رس   

ط١،  العلمية،  الكتب  دار  (ت٤٤٦هـ)، 
بريوت، ١٩٨٢م. 
 سعيد أيب  صنعة  اهلذليني:  أشعار  رشح   

ري (ت٢٧٥هـ)، حتقيق: عبد الستار أمحد  كَّ السُّ
اج، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د. ط، د. ت.  فرّ

 املرادي قاسم  أم  ابن  التسهيل:  رشح   
مكتبة  النبي،  عبد  حممد  حتقيق:  (ت٧٤٩هـ)، 

اإليامن، ط١، املنصورة، ٢٠٠٦م. 
 وتكميل الفوائد  تسهيل   ) التسهيل  رشح   

(ت  مالك  بن  حممد  الدين  مجال   :( املقاصد 
٦٧٢ هـ)، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، طارق 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السيد،  فتحي 

ط١، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١ م. 
 رشح الريض عىل الكافية: رىض الدين حممد  

بن احلسن الريض اإلسرتاباذي (ت ٦٨٦هـ) ، 
تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر ، مؤسسة 

الصادق، ط٢، طهران، ١٣٨٤هـ. 
 ،الربقوقي الرمحن  عبد  املتنبي:  ديوان   رشح 

دار الكتب العلمية، ط٢، بريوت، ٢٠٠٧م. 
 رشح شعر املتنبي: أبو القاسم املعروف بابن 

األفلييل(ت٤٤١ه)، حتقيق: د. مصطفى عليان، 
مؤسسة الرسالة، ط١، بريوت، ١٩٩٢م. 

 أبو احلسن عيل املتنبي:  أبيات   رشح مشكل 
حتقيق:  ٤٥٨هـ)،  (ت  سيده  بن  إسامعيل  بن 
اإلعالم،  وزارة  طبعة  ياسني،  آل  حسن  حممد 

دار األندلس، ط١، بغداد، ١٩٧٧م. 
 أبو ورشحه:  املتنبي  شعر  معاين  يف  الصفوة   

الكندي(ت  احلسن  بن  زيد  الدين  تاج  اليمن 
الفالح،  صالح  اهللا  عبد  د.  حتقيق:  ٦١٣هـ)، 

النادي األديب، ط١، الرياض، ٢٠٠٩م. 
 وعلوم البالغة  إلرسار  املتضمن  الطراز   

بن  عيل  بن  محزة  بن  حييى  اإلعجاز:  حقائق 
عبد  حتقيق:   ، ٧٩٤هـ)  (ت  العلوي  إبراهيم 
بريوت،   ، العرصية  املكتبة  هنداوي،  احلميد 

ط١، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م. 
 التواصل جدل   - العربية  يف  اللبس  ظاهرة   

وائل،  دار  عرار،  أسعد  مهدي  د.  والتفاصل: 
ط١، عامن، ٢٠٠٣م. 
 :الطيب أيب  ديوان  رشح  يف  الطيب  العرف   

الطباع،  اليازجي، عناية: عمر فاروق  ناصيف 
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دار األرقم، ط١، بريوت، ١٩٩٦م. 
 ملسائل ونقدية  بالغية  دراسة  املعاين -   علم 

فيود،  الفتاح  عبد  بسيوين  د.  املعاين:  علم 
الثقافية-  املعامل  القاهرة، دار  مؤسسة املختار- 

اإلحساء، ط١، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م. 
 الفتح الوهبي عىل مشكالت املتنبي: أبو الفتح 

حمسن  حتقيق:  جني(ت٣٩٢هـ)،  ابن  عثامن 
غياض، دار احلرية، ط١، بغداد، ١٩٧٣م. 

 العسكري هالل  أبو  اللغوية:  الفروق   
اهلجري)، حتقيق:  اخلامس  القرن  أوائل  (تويف 
حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، ط١، 

القاهرة، ١٩٩٧م. 
 ديوان عىل  الكبري  جني  ابن  رشح  الفرس-   

املتنبي: أبو الفتح عثامن بن جني، حتقيق: رضا 
رجب، دار الينابيع، ط١، دمشق، ٢٠٠٤م. 

 يف املعنى النحوي واملعنى الداليل: د. خالد 
إسامعيل حسان، مكتبة اآلداب، ط١، القاهرة، 

٢٠٠٩م. 
 احلسن بن  حممد  سهل  أبو  الفرس:  قرش   

العزيز  عبد  د.  حتقيق:  ٤٤٥ه)،  (ت  الزوزين 
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  املانع،  نارص  بن 
الرياض،  ط١،  اإلسالمية،  والدراسات 

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م. 
 كتاب سيبويه: أبو برش عمرو بن عثامن (ت 

هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  ١٨٠ه)، 
مكتبة اخلانجي، ط٣، القاهرة، ١٩٨٨م. 

 الكليّات - معجم يف املصطلحات والفروق 
الكفوي  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  اللغوية: 

درويش،  عدنان  د.  حتقيق:  (ت١٠٩٤هـ)، 
وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، ط٢، لبنان، 

١٩٩٨م. 
 العالء أبو  العزيزي:  الالمع   

سعيد  حممد  حتقيق:  املعري(ت٤٤٩هـ)، 
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  مولوي، 
والدراسات اإلسالمية، ط١، الرياض، د. ت. 

 الطيب أيب  ديوان  رشاح  عىل  املآخذ   
معقل  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أبو  املتنبي: 
العزيز  عبد  د.  حتقيق:  املهلبي(ت٦٤٤هـ)، 
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  املانع،  نارص  بن 
الرياض،  ط٣،  اإلسالمية،  والدراسات 

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م. 
 ضياء والشاعر:  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل   

الدين بن األثري(ت٦٣٧هـ)، حتقيق: أمحد احلويف، 
بدوي طبانة، مكتبة النهضة، ط١، مرص، د. ت. 

 املساعد عىل تسهيل الفوائد: رشح اإلمام اجلليل 
كتاب  عىل  (ت٧٦٩هـ)  عقيل  بن  الدين  هباء 
التسهيل البن مالك، حتـقيق: حممد كامل بركات، 
(ج٢) من منشورات جامعة أم القر، طبعة: دار 

١٩٨٢م.  ھ الفكر، دمشق، ط١، ١٤٠٢
 مع املتنبي: د. طه حسني، منشورات مؤسسة 

هنداوي، ط١، مرص، ٢٠١٢م. 
 .د حتقيق:  املعري،  العالء  أبو  أمحد:  معجز   

عبد املجيد ذياب، دار املعارف، ط١، القاهرة، 
١٩٨٦م. 
 .د وتطورها:  البالغية  املصطلحات  معجم 

أمحد مطلوب، نارشون، ط١، بريوت، ٢٠٠٧م. 



٢٤١

رِ املتنبّي (قراءةٌ يف األبعادِ الدالليَّةِ) عْ ةِ يف شِ دُ يف العالقاتِ النحويَّ الرتدُّ

 مصطفى إبراهيم  د.  الوسيط:  املعجم   
وآخرون، دار الدعوة، ط٢، استانبول، ١٩٨٩م. 

 بني اجلرجاين  القاهر  عبد  عند  املعنى  معنى   
اهليجاء،  أبو  أمحد  عطية  د.  والتطبيق:  النظرية 

دار اخلليج، ط١، عامن، ٢٠١٠م. 
 ّالسكاكي يعقوب  أبو  العلوم:  مفتاح   

(ت٦٢٦هـ)، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، 
دار الكتب العلمية، ط١، بريوت، ٢٠٠٠م. 

 أنامطها املتنبي-  شعر  يف  املعنى  مماطلة   
الكتب  عامل  بومنجل،  امللك  عبد  د.  ومداها: 

احلديث، ط١، 

األطاريح واملجالت: 
 ضوء يف  األصوليني   لد الرتكيبية  الداللة   

فالح  عيل  حممد  (أطروحة):  احلديثة  اللسانيات 
كلية  عواد،  حسن  حممد  د.  إ.  إرشاف  مقابلة، 

الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ٦٠٠٢م. 
 فيصل امللك  مركز  اللغوية،  الدراسات  جملة   

 ،٢ ع  م٣،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 
الرياض، ٢٢٤١هـ - ١٠٠٢م. 

 ،جملة فصول، اهليئة املرصية العامة للكتّاب م١ 
ع٣، أبريل، القاهرة، ١٠٤١-١٨٩١. 




