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 العودة إلى المقاالت

  موقف ابن معقل األزدي من ابن جنّي في شرحه لديوان ا

  70/70/4772التاريخ:

ظً أبو الطٌب المتنبً بما لم ٌحَظ به شاعر قبله وال بعده، ح

إذ شؽل الناَس فً حٌاته وبعد مماته إلى الٌوم، وبلؽت الشروح 

 (! ٔعلى دٌوانه مبة شرح أو تزٌد)

 -العالم اللؽوي-هـ( 9ٕٖوكان أبو الفتح عثمان بن جنً )ت 

 أول شارح لدٌوانه، فله )الَفْسر(. 

ٌِّنة وما أن ظهر هذا الشرح ح تى توالت الردود علٌه، مب

ٌّنة فٌه، وذلك فً كتب خاصة ألّفها عدد من األدباء،  أخطاء مع

 وهم: 

، عمٌد الدٌن محمد بن الحسن بن سلٌمان )ت نحو  -ٔ ًّ الّزوزن

 (. ٕهـ(، وله: قشر الَفْسر)7ٖٓ

هـ(، وله: الرّد على ابن ٓٓٗأبو حٌان التوحٌدي )ت  -ٕ

 (. ٖجنً)

، علً  -ٖ ًّ هـ(، وله: التنبٌه على ٕٓٗبن عٌسى )ت الربع

 (. ٗخطـؤ ابن ِجنًِّ)

ابن فوّرجة البروجردّي، محمد بن محمد )ت بعد  -ٗ

 (. ٘هـ(، وله: التجّنً على ابن ِجنًِّ)٘٘ٗ

ٌّنوا مآخذهم علٌه فً أثناء شروحهم  فضالً عن علماء آخرٌن ب

هـ(، والعروضً 8ٖ٘للدٌوان، وهذا واضح عند: الوحٌد )ت 

هـ(، والتبرٌزي )ت 8ٙٗهـ(، والواحدي )ت ٙٔٗ)ت 

هـ(، وابن المستوفً اإلربلً )ت ٖٔٙهـ(، والكندي )ت ٕٓ٘

(... ٙهـ(، وصاحب كتاب التبٌان فً شرح الدٌوان)7ٖٙ

 وؼٌرهم. 

إّن هذه الحركة النقدٌة بشؤن المتنبً عامة وابن جّنً خاصة، 
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لم تخَؾ عن أنظار شاعر ولؽوّي درس تلك الشروح 

ا-بات، وأمكنه والتعقٌ ًٌ أن ٌصدر حكَمه على  -ِبحْكِم تؤّخره زمن

ٌِّن قٌمتها النقدٌة. فقد ألّؾ أبو  أهم أصحاب تلك الشروح، وٌب

ًّ )ت  ًّ الشام ًّ بن معقل األزدّي المهلب العباس أحمد بن عل

ا هو المآخذ على ُشّراح دٌوان أبى 7هـ()ٗٗٙ ( كتاًبا مهّمً

وتنقٌر فً شتٌت المظان  (، إذ رأى بعد تقص  8الطٌب المتنبً)

أّن الشّراح "َقّصروا فً بعض المعانً فهدموا بها تلك المبانً، 

وأشكل علٌهم بعض األبٌات، فخفٌْت عنهم تلك اآلٌات، فرأٌُت 

ٌُنّبه على ما أؼفلوه، وٌهدي إلى ما  أن أضع كتاًبا مختصًرا 

ٌّن ما جهلوه...") ٌُب  (. 9أضلّوه، و

على خمسة شّراح، وهم: ابن  -ناه-وقد اقتصر فً مإاخذاته 

هـ( فً الالمع 9ٗٗجّنً فً الَفْسر، وأبو العالء المعّري )ت 

هـ( فً ٖٔٙالعزٌزي، والتبرٌزي فً اْلُموِضح، و الكندّي )ت 

هـ( فً كتابه شرح دٌوان 8ٙٗالصفوة، ثم الواحدي )ت 

 المتنبً. 

روح وتبدو أهمٌة هذا الكتاب أّن ُمصنِّفه ابن معقل قرأ هذه الش

فعرؾ مواطن الضعؾ فً كّل  -وؼٌرها-المنقودة جمٌعها 

منها، كما استفاد من بعضها اآلخر فً مواضع محّددة، فضالً 

عن قدرته النقدٌة فً إٌراد تفسٌرات جدٌدة ألبٌات المتنبً لم 

 (. ٌٓٔسبقه إلٌها أحد)

وقدرة ابن معقل هذه لم تؤت من فراغ، خاصة أنه ٌنتقد أعالًما 

قد تتلمذ على أٌدي عدد من الشعراء واألدباء، معروفٌن؛ ف

 ًّ تمكنوا من صقل موهبته النقدٌة، وهم: ابن الدّهان الموصل

هـ(، ٙٔٙهـ(، وعبدهللا بن الحسٌن العكبري )ت 8ٔ٘)ت 

ًّ )ت  هـ(، ٕٔٙوالمبارك بن المبارك بن الدّهان الواسط

 والشٌخ تاج الدٌن زٌد بن الحسن الكندّي. 

(، وهذا ٌجعله أقرب إلى الدقة فً ٔٔعًرا)عالوة على كونه شا

الحكم على شاعر مثله، مع وجود التفاوت الكبٌر بٌنهما على 

 ما هو معروؾ! 

 منهجـه: 

 ٌتمثل منهج ابن معقل فً النقاط اآلتٌة: 
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ٌُتبعه بكلمة )قال(، ثم ٌورد نص  -ٔ ٌُثبت بٌت المتنبً أوالً، ثم 

ا مآخذه أو كالم الشارح، وبعد ذلك ٌذكر كلمة )أقول( ًٌ ، ُمبد

 تعلٌقه على كالمه. 

ٌورد األبٌات والشروح على وفق النظام الذي اتخذه  -ٕ

الشارح، فعندما ذكر شروح ابن جّنً والمعّري والتبرٌزي 

اتبع النظام األبتثً )األلفبابً(، لكنه عندما تناول َشرَحً 

 الكندي والواحدي اتبع الترتٌب التارٌخً، على منهجهما. 

ذ نظام اإلحالة، فنجد إحاالت فً أحد الشروح على اتخ -ٖ

(، فً حال تكرار ورود البٌت نفسه، موضع ٕٔشرح آخر)

المناقشة، أو عند أخذه بوجه من وجوه الشرح فً موضع، 

وإٌداعه الوجه اآلخر فً موضع آخر، ٌرى أنه مناسب إلثباته 

 (. ٖٔفٌه)

القدماء  كثرة االستشهاد، ففٌه استشهد لكثٌر من الشعراء -ٗ

ّجاز، كما أنه اقتبس من اآلٌات  والمحدثٌن، فضالً عن الرُّ

الشرٌؾ، مع استشهاده القرآنٌة الكرٌمة، والحدٌث النبوي .

 ًّ  بكالم العرب وخطبهم، وخاصة من ُخطب اإلمام عل

رجع إلى عدد من المصادر التً أعانته فً ردوده  -٘

سماء ومإاخذاته، ذكر بعضها صراحة، واكتفى بإٌراد أ

لشهرتهم، وهً ِمن كتب اللؽة  -فً بعضها اآلخر-مإلفٌها فقط 

 واألدب. 

فؤما المصادر التً ذكرها باالسم، فهً الحماسة ألبً تمام )ت 

هـ(، واْلُمْعِرب البن 8ٕ٘هـ(، والكامل للمبّرد )ت ٖٕٔ

 (. ٗٔجّنً)

هـ(، 7٘ٔوأما التً ذكر ُمصّنفٌها فقط، فهم الفراهٌدي )ت 

هـ(، 9ٕ٘هـ(، وابن فارس )ت ٕٗٗ)ت وابن السكٌت 

 (. ٘ٔهـ()ٕٖٔهـ(، وابن درٌد )ت ٖٓٓوالجوهري )ت 

ٌّنت اطالعه على  وهذه المصادر أسهمت فً توثٌق كالمه، وب

 أمهات المظاّن المهمة. 

 لقاء ابن جّنً بالمتنبً: 

وإذا كان كتاب المآخذ نقًدا ِلُشّراح دٌوان المتنبً، فٌمكن أن 

بً نفسه! وإذا كان مفهوم النقد هو بٌان الجوانب نعّده نقًدا للمتن
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اإلٌجابٌة والسلبٌة مًعا، فٌمكن أن نلحظ هذا بسهولة فً موقفه 

من الشاعر. فقد أثنى علٌه أكثر من مرة، منها تؤكٌده أّن مدٌحه 

 (: ٙٔفً جمٌع شعره أجود من ؼزله، إالّ فً قصٌدته الالمٌة)

 أنِت َوُهنَّ منك أواِهُل  لك ٌا منازل فً القلوب منازُل أقفرتِ 

 (. 7ٔلكنه أبدى امتعاضه منه فً مواضع خاصة أخذها علٌه)

نؤتً إلى موقفه من ابن جّنً، إذ افتتح كتابه به "ألنه هو 

المبتدئ لشرحه، المفتتح لَفْسِره، المسند إلٌه رواٌاته، المؤخوذ 

 (. 8ٔعنه حكاٌاته...")

اعر، بله أسبقٌته على وبهذا فهو ٌعرؾ منـزلته ومكانته من الش

 الشروح جمٌعها. 

وقبل أن أدخل فً ُصلب الموضوع، وددُت أن أقؾ عند رأي 

 ابن معقل فً عالقة ابن جّنً بالمتنبً. 

فهو ٌرى أّن ابن جّنً لم ٌقرأ على المتنبً مدٌح ابن العمٌد 

ومدٌح عضد الدولة، ألنه لم ٌكن معه فً حال توّجهه إلٌهما، 

 (. 9ٔرحٌله عنهما)ولم ٌجتمع به بعد 

 ونستشؾ من ذلك ما ٌؤتً: 

إّن ابن جّنً لم ٌذهب إلى )فارس( لمدح الوزٌر محمد بن  -ٔ

هـ(، أو إلى )شٌراز( لمدح الملك ٖٓٙالحسٌن ابن العمٌد )ت 

 هـ(. 7ٕٖالبوٌهً فناخسرو، عضد الدولة )ت 

ًّ بن  -ٕ مما ٌعّزز قول ابن معقل هو سإال ابن جّنً لعل

هـ( عن أخبار المتنبً وأشعاره، 7ٖ٘)ت  حمزة البصريّ 

 (. ٕٓوكان البصريُّ قد صحب المتنّبً إلى بالد فارس)

وقد ُسِبل عن تفسٌر بٌت له:  -وهو فً شٌراز-ثم قول المتنبً 

 (. ٕٔ"لو كان صدٌقنا أبو الفتح حاضًرا لفّسره")

تلمٌذ -هـ(، ٕٗٗعالوة على تؤكٌد عمر بن ثابت الثمانٌنً )ت 

أّن إحدى قصابد المتنبً من )الفارسٌات( فً )الفتح  -ابن جّنً

 (. ٕٕالوهبً( لم ٌقرأها علٌه، وإنما نقلها من خّطه")

( من االلتقاء ٖٕإّن ما زعمه بعض القدماء والمحدثٌن) -ٖ

( من أنهما لم ٕٗبشٌراز ؼٌر صحٌح، وما رآه أحد الباحثٌن)

 ٌلتقٌا ؼٌر صحٌح أًٌضا. 

 المآخذ على شرح ابن جّنً: 
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 وهذا بٌان بذلك: 

 الخطؤ فً المعنى والقصور فً إثباته:  -ٔ

فً دٌوان المتنبً ما ٌسّمى بـ)أبٌات المعانً(، وهً األبٌات 

الؽامضة المعنى، التً ال ٌتاح لكثٌر من الناس فهمها بسهولة؛ 

 ألول وهلة، ألّن الشاعر قصد إلٌها قصًدا، وفً ذلك ٌقول: 

 وٌسهر الخلُق جّراها وٌختصُم أناُم ملَء جفونً عن شواِرِدها 

إّن تعّمد الؽموض "هو حقٌقة واقعة، صّحت علٌها الشواهد، 

ٌّنات") (. وقد صّنؾ بعضهم كتًبا خاصة ٕ٘وقامْت علٌها الب

 (. ٕٙبها)

وحٌن اطلع ابن معقل على شرح ابن جّنً للدٌوان، رأى أنه قد 

 تنّكب عن جادة الصواب، فً تفسٌره تلك األبٌات، فضالً عن

واضحة المعنى، إالّ أنه أخطؤ فً  -ؼٌرها-أبٌات أخرى 

 تفسٌرها! 

إلى أّن ابن جّنً رجل لؽة،  -فً نظره-وسبب ذلك ٌعود 

ثم ٌطّبق علٌها  -فً الشواهد الشعرٌة والنثرٌة-ٌتقّصى ؼرٌبها 

(. لذا فهو قد 7ٕالقاعدة التً ٌرٌدها، أو التفسٌر الذي ٌراه)

جافً البعٌد الؽرٌب، لبٌت "ٌحٌد عن الظاهر الحسن إلى ال

نادر ٌقع إلٌه، فٌعّول فً المهم علٌه... مٌالً إلى اإلؼراب 

وترًكا للصواب... وهو باٍد لفظه للفهم سافر، واٍؾ معناه فً 

(. وكّل هذا على حساب المعنى، بل إنه قد 8ٕالصحة وافر")

ا وٌترك معناه) ًٌ  (! 9ٌٕشرح البٌت شرًحا لؽو

بعض شروحه ألبٌات الدٌوان داالًّ  أن ٌؤتً -بعدُ -وال عجب 

على ضعؾ أو قصور، نتٌجة عدم فهمه للمعنى المراد، أو قد 

(، بل جاءت ٌٖٓفّسر البٌت تفسًٌرا معكوًسا، ضد المعنى)

 (. ٕٖ( أو نقصها)ٖٔبعض تفسٌراته ؼٌر دقٌقة، لسوء العبارة)

وقد اضطر ابن معقل إلى أن ٌقول عن بعض تفسٌرات ابن 

ٌس بشًء"، أو: "هذا لٌس بشًء" واحًدا وثالثٌن جّنً إنها: "ل

 (! ٖٖمرة)

 -فً مآخذه-إالّ أّن المإسؾ فً األمر أّن ابن معقل ندْت 

-عبارات التجرٌح فً حّق ابن جّنً، وددنا أن ٌنـّزه قلمه عنها 

مثل: "إّن هذه لعبارة سخٌفة من  -وهو هنا بحكم الناقد القاضً
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ل إٌهامه ونفخه وجفخه"، ُؼفل سخٌؾ"، و"إّن تفسٌره من قبٌ

وإّن تفسٌره صادر "عن قُبح فهم وخبط فً ُظلم الشك 

والرجم"، وإّن "طبعه تكثٌر الكالم، وؼرضه تكبٌر الكتاب، 

 (. ٖٗفما ٌبالً بعد ذلك أخطؤ أم أصاب")

أو ٌخاطبه بقوله: "ما كان أؼناك عن التعرض لشرح معانً 

الدٌوان إلى الشعر، وأنت فٌها بهذه المنـزلة وأحوج هذا 

 (! ٖ٘ؼٌرك")

إّن هذا األسلوب القاسً الجافً بعٌد عن روح العلم 

واإلنصاؾ والبحث، التً ٌجب أن ٌتحلى بها الناقد، ال سٌما 

 أنه نصب نفسه موازًنا بٌن الشروح. 

نعود إلى ما آخذه ابن معقل علٌه من تفسٌرات رأى أنها 

 مخطوءة. 

 فمن ذلك عند تفسٌره بٌتً المتنبً: 

 ُحبُّ الجبان النفَس أورده التقى فَ 

وٌختلُؾ الرزقان والفعُل واحُد وُحبُّ الشجاع النفَس أورده 

 الحربا 

 إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا 

فقد فّسر ابن جّنً البٌت األول بقوله: "أي ٌرُد الشجاُع 

ٌُقتل فٌذكر  الحرَب، إما لٌبلً بالًء ٌشرؾ به فً حٌاته، وإما ل

 فة بعد موته". بالصبر واألن

وفّسر البٌت الثانً بؤّن الرجلٌن لٌفعالن فعالً واحًدا، فٌرزق 

أحدهما وٌحرم اآلخر، فكؤّن اإلحسان الذي رزق به هذا هو 

 (. ٖٙالذنب الذي ُحرم به هذا")

فعلّق ابن معقل على ذلك بقوله: "... معنى البٌت األول أن 

ٌُحِجم طلًبا للبقاء، والش جاع ٌحب نفسه الجبان ٌحب نفسه َف

ر لألول. ٌقول: "فالجبان  ٌُقِدم طلًبا للثناء، والبٌت الثانً مفسِّ ف

ُرِزق بحّبه نفَسه الذم إلحجامه، والشجاع ُرِزق بحبِّه نفَسه 

المدح إلقدامه، فكالهما ُمحِسن إلى نفسه بحبِّه لها. فاتفقا فً 

م الفعل الذي هو حّب النفس، واختلفا فً الرزقٌن اللذٌن هما الذ

والمدح، حتى أّن الشجاع لو أحسن إلى نفسه بترك اإلقدام، 

كفعل الجبان، لُعدَّ ذلك له ذنًبا؛ فهذا هو المعنى، وهو فً ؼاٌة 
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 (. 7ٕاإلحكام، بل فً ؼاٌة اإلٌجاز، ال ما فّسره")

والمتؤّمل للتفسٌرٌن ٌتضح له أّن ابن جّنً لم ٌدرك المعنى 

 مصٌب فً تفسٌره للبٌتٌن. الذي أراده المتنبً، وأّن ابن معقل 

 والمثال اآلخر عند تفسٌره بٌت المتنبً: 

ٌُتـؤّوُد   فرأٌُت قرَن الشمِس فً قمر الدجى ُمتؤّوًدا ُؼصن به 

إذ رأى ابن جّنً: أّن "قرن الشمس: أعالها، أي: قد جمعْت 

ها بالقضٌب")  (. 8ُٖحسن الشمس والقمر، وشّبه قدَّ

، وهو أنه شّبه صفرتها من فقال ابن معقل: "المعنى ؼٌر ذلك

الحٌاء بقرن الشمس، وهو أول ظهورها وشروقها، وشّبه 

بٌاضها بالقمر، فكانت مصفّرة الحٌاء فً بٌاض وجهها 

 (. 9ٖكالشمس فً القمر")

وهناك الخطؤ فً شرحه ألفعال تحتمل أكثر من معنى واحد، 

 فٌكون تفسٌره للبٌت معتمًدا على المعنى ؼٌر المطلوب! 

 قول المتنبً:  من ذلك

 فما خاشٌك للتكذٌب راجً وال راجٌك للّتخٌٌب خاشً 

إذ فّسر ابن جّنً: )راج( بمعنى: )خابؾ(. فمعنى البٌت عنده: 

"لٌس ٌرجو َمن ٌخشاك أن ٌلقى َمن ٌكذبه وٌخطبه فً خوفك، 

 ألّن الناس مجمعون على خوفك". 

 أما ابن معقل فرأى أّن )راج( من "الرجاء"، "وهو الطمع،

وصنعة البٌت بتركٌبه وترتٌبه ٌدّل علٌه، وهو قلب صدره 

على عجزه، والمعنى أّن خاشٌك فً الحرب ال ٌرجو التكذٌب 

من نفسه أو من ؼٌره، وراجٌك فً الجود ال ٌخشى التخٌٌب، 

 (. ٓٗألنه واثق منك بالعطاء وبلوغ الرجاء")

 وكذلك الحال فً بٌت المتنبً: 

 كُبُه خوَؾ الهالك، َحداُهُم التسبٌُح نازعُتُه قُلُـَص الركاب ور

فقد فّسر الفعل )نازع( بـ)أخذ(، والمعنى عنده: أخذُت منه 

 (. ٔٗبقطعً إٌاه وأعطٌته ما نال من الركاب)

فً حٌن فّسر ابن معقل نازعت فالًنا الشًء إذا جاذبُتُه إٌاه، 

فالمعنى عنده: "نازعُت هذا البلد الطوٌل اإلبل ألستنقذها منه، 

ٌُهلكها، وأنا أجذُبها ألنجٌها وأنجو أل نه ٌجذبها ل

 (. ٕٗعلٌها...")
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 التفسٌر متعلق بالبٌت قبله أو بعده: 

قد ٌفّسر ابن جّنً األبٌات بًٌتا بًٌتا، دون مراعاة للمعنى العام، 

فقد ٌكون البٌت موضع التفسٌر متعلًقا بما قبله، أو بما بعده، إذ 

 ال ٌجوز تفسٌر البٌت منفرًدا. 

 مثال النوع األول، فً قول المتنبً: ف

 إذا كان شّم الروح أدنى إلٌكم فال برحتنً روضـٌة وقبوُل 

قال ابن جّنً: "إذا كنتم تإثرون شّم الروح فً الدنٌا، ومالقاة 

نسٌمها، فال زلُت روضة وقبوالً واجتذاًبا إلى هواكم، وُمصًٌرا 

 إلى ما تإثرونه، وٌكون سبب الدنّو". 

عقل: "هذا البٌت مرّتب على البٌت الذي قبله، وهو فقال ابن م

 قوله: 

 وإّن رحٌالً واحًدا حال بٌننا وفً الموت من بعد الرحٌل رحٌُل 

ٌقول: رحٌل واحد حال بٌننا، وهو الفراق، وَثّم رحٌل ثان وهو 

الموُت، وهو أطوُل وأبعُد من رحٌل الفراق. ثم قال: فإذا كان 

ٌُشّم معه َروُح شم الروح أدنى إلٌكم، أي: إ ذا كان للرحٌل الذي 

الحٌاة أدنى إلٌكم، وهو رحٌل الفراق، فال زاٌلتنً روضة 

، أو  ًّ وقبول أشّمهما لطٌبهما، ألّن بهما بقاء روح الحٌاة عل

، فؤكون بهذا الرحٌل أقرُب إلٌكم من الرحٌل الثانً  ًّ زٌادتها ف

 (. ٖٗوهو رحٌل الموت")

 بٌت المتنبً:  والنوع اآلخر واضح عند تفسٌره

ـ ـِه وباٍن بؽى الّسماء فناال  ٌْ ٌٌّة بٌن أُْذَن  أقلَقْتُه َبِن

فقال ابن جّنً: ٌعنً قلعة الحدث، وذكر مإّخر رأسه ألّن ذلك 

 أبلػ فً هجابه. 

فعلّق ابن معقل بقوله: "لم ٌرد مإخر رأسه وال هجاَءه بذلك، 

ٌّة  وقوله "بٌن أُذنٌه" أراد: جملة رأسه... والمعنى: إنّ  هذه البن

كؤنها، لثقلها علٌه، حامل فوق رأسه، والبٌت الذي بعده ٌدّل 

 على ما قلُتُه، وهو: 

ًُ َفَؽّطى جبٌَنُه والقذاال)  ( ٗٗكلّما رام حّطها اّتسَع البْنـ ـ

رأى ابن جّنً أّن البٌت الذي ٌفّسره ٌشبه بًٌتا آخر للشاعر، فً 

ه ٌشبه بًٌتا حٌن رفض ابن معقل البٌت المذكور، ورأى أن

 آخر، ذكره. 
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 فمن ذلك قول المتنبً: 

ًُ والَخْصُر والردُؾ   َنفوٌر عرتها َتعرٌة فتجاذبْت سوالفها والحل

 فقد ذكر ابن جّنً أنه ٌشبه بٌته: 

 نزوعا  -لوال سواعدها-إذا ماسْت رأٌَت لها ارتجاًجا له 

 لكن ابن معقل أكد أّن: األقرب أن ٌكون مثل قوله: 

 ( َ٘ٗخْصِرها َعَجٌز كؤنه ِمن فراقهـا َوِجُل) ٌجذبها تحت

 

 مآخذ فً النحو والصرؾ واللؽة 

فً كتاب ابن معقل بعض المآخذ النحوٌة والصرفٌة واللؽوٌة 

 على شرح ابن جّنً. 

 ففً قول المتنبً: 

 تذكرُت ما بٌن العذٌب وبارٍق َمَجرَّ عوالٌنا ومجرى الّسواِبِق 

ٌن العذٌب( مفعول )تذكرُت( رأى ابن جّنً أن "تجعل )ما ب

وتجعل )مجّر عوالٌنا ومجرى السوابق( بدالً منه، على أن 

 ٌكون بدل اشتمال". 

ٌُحتمل أن تكون )ما( زابدة، وتكون  أما ابن معقل فرأى أنه "

)مجّر عوالٌنا( مفعوالً، ال على أنه بدل: أي: تذكرُت بٌن 

 العذٌب وبارق ذلك، وهذا الوجه أوَجُه مما قال ابن

 (. ٙٗجّنً")

 وعند بٌت المتنبً: 

 ذكرُت جسٌم ما طلبً وأّنا نخاطـُر فٌه بالمهِج الجساِم 

 قال ابن جّنً: إّن )ما( هنا زابدة. 

ورأى ابن معقل أنها بمعنى )الذي(، وٌكون الجزء األول من 

محذوًفا مقّدًرا، أي: الذي هو طلبً، الصلة  َتَماًما َعلَى الَِّذي

 أَْحَسَن  (.7ٗأي: الذي هو حسن، وذلك جابز")كقوله تعالى:  ، 

 وفً بٌت المتنبً: 

ر أم أُصٌبا  ٌُبالً أصاب إذا تنمَّ  شدٌد الحنـزوانة ال 

 رأى ابن جّنً أّن الهمزة ُحذفت من )أَأََصاَب( للضرورة. 

ٌُقال:  أما ابن معقل فذكر أّن الحذؾ لٌس ضرورة، ألنه 

 (. 8ٗ)صاب( و)أصاب()

)أعزل( على )معازٌل(. وقال: "إنما هو وأخذ علٌه جمعه 
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جمع )معزال(، واستشهد ببٌتٌن على قوله، أحدهما 

 (. 9ٗلألعشى)

 كما أخذ علٌه تفسٌره: الَقٌل، أنه دوَن الملك. 

ورأى أّن صوابه: الملك نفسه، واستشهد بقول ابن السّكٌت 

ٌّن أّن الخلٌل وابن درٌد لم ٌذكرا المعنى الذي  وابن فارس، وب

 (. ٓ٘ه ابن جّنً)أورد

 كما أخذ علٌه تفسٌره )َخَمَس( بمعنى: أخذ. 

وقال: هذا ؼٌر معروؾ، ثم أورد نصوًصا توّضح عدم وجود 

 (. ٔ٘هذا المعنى)

 

 مآخـذ ثانوٌـة 

فً كتاب المآخذ مآخذ ثانوٌة أثبتها ابن معقل. منها أّن البٌت 

 الذي عزاه إلى جرٌر: 

َدْي لك فً فلو كنت مولى العّز أو فً ظاللِه ظ ٌَ لمَت ولكن ال 

 الظلم 

(. وأّن البٌت ٕ٘هو فً حقٌقته للفرزدق ٌخاطب عمر بن لجؤ)

 الذي عزاه إلى مروان بن أبً حفصة: 

فٌا قبر معن كٌؾ وارٌَت جوَده وقد كان منه الَبّر والبحر 

 ُمترعا 

 (. ٖ٘هو للحسٌن بن ُمطٌر... من قطعة مشهورة...")

بٌات المتنبً قد أخذ معناه من ابن فضالً عن تؤكٌده أّن أحد أ

(، ولم ٌذكر ذلك، أو أنه أورد بًٌتا على قافٌة ٗ٘الرومً)

 (. ٘٘القاؾ دون عزوه، وهو للشّماخ)

ٌُفّسر نصؾ البٌت وٌترك نصفه اآلخر) (، ٙ٘وأخذ علٌه أنه 

(، وإهماله 7٘وعدم تفسٌره بٌتٌن للمتنبً على قافٌة الضاد)

 (. 8٘حى بها منحى المبالؽة)بٌان أّن بعض أبٌات الشاعر ن

عالوة على مإاخذات أخرى أثبتها ابن معقل لم تصل إلٌنا 

 (. 9٘لسقوطها من الكتاب فً مسّودته الحالٌة)

 

 االنتصار البن جّنً 

كان ابن معقل منصًفا البن جّنً، حٌن أثنى على شرحه فً 
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مواضع متفرقة من كتابه، وذلك عند بٌان مآخذه على الكندي 

 ي والتبرٌزي. والواحد

 الصواب فً تفسٌر ابن جّنً:  -أ

 فؤما شٌخه الكندي، فقد انتقد تفسٌره لبٌت المتنبً: 

 وأوسُع ما تلقاهُ َصْدًرا وخلَفُه رماٌء وطعٌن واألَمام ِضراُب 

إذ قال: "جعل ابن جّنً الرماء والطعن وراء أصحابه، ولٌس 

مدح". فعلّق المعنى علٌه، بل إذا كان الجمٌع من أعدابه كان أ

 ابن معقل: 

ٌكون من الفرٌقٌن فً “ رامى رماءً ”"إّن الرماء مصدر 

الفرٌقٌن، وكذلك الطعن، فإذا طاعن أصحاُبه األعداَء وراءه 

لزم أن ٌكون األعداء وراءه، إالّ الذٌن ٌضاربهم فإنهم قّدامه، 

ٌُخطا ابن جّنً على هذا التقدٌر، وفً هذا تفضٌله على  فلم 

  (.ٓٙأصحابه")

 وفً تفسٌره لبٌت المتنبً: 

ٌّراُت فً فلٍك تسُجُد أقمارها ألبهاها   ودارت الن

ٌّرات ملوك الدنٌا إذا اجتمعوا فً زمن  قال الكندّي: "ٌرٌد بالن

 عضد الدولة". “ أبهاها”واحد، وأراد بـ

ا علٌه: "قال الشٌخ أبو الفتح، وهو  فقال ابن معقل راّدً

بعضها ببعض بفلك تدور الصحٌح: شّبه الجٌوش لما اختلط 

فٌه نجومه، وشّبه ملوك الجٌوش باألقمار، وشّبه عضد الدولة 

عابدة “ أبهاها”بالشمس، ألنه أشرفهم وأشهرهم، والهاء فً 

 (. ٔٙتذّل وتخضع")“ تسجد”على األقمار، ومعنى 

 وفً تفسٌره لقوله: 

 َوَرَجْت أْن تسترٌَح عندنا ال تراها وبـالٌد نسٌر فٌهـا بالده 

قال الكندي: "رجْت أن تسترٌَح عندنا، وذلك ال تراه، ألّنا نسٌر 

ده، فما ُدمنا فً  ٌْ خدمته فال راحة صحبَتُه فً ؼزواته وَص

 لها". 

ورّد علٌه ابن معقل: "أجود ِمن هذا ما قال ابن جّنً: أّن خٌَله 

َرَجْت أن تسترٌَح عندي ِمن طول كّده لها، ولٌست ترى ذلك 

من جهتً ما دمُت أسٌر فً بالده والعمل الذي ٌتواله لسعة 

 (. ٕٙبلده...")
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زي، فرّد وٌالحظ أّن تفسٌر الكندي سبقه إلٌه الواحدي والتبرٌ

وأكد أّن القول الصحٌح هو "ما قال  -أًٌضا-ابن معقل علٌهما 

 (. ٖٙابن جّنً")

وانتصر ابن معقل البن جّنً على )الواحدي( ست عشرة مرة، 

 بعدد أبٌات المتبنً المفّسرة. 

 فمن ذلك، عند ورود بٌت المتنبً: 

 وأشنب معسول الثنٌات واضٍح سترُت فمً عنه فقبَّل َمْفِرقً 

 ل ابن جّنً: ٌعنً باألشنب ثؽًرا. وقال الواحدي: ٌعنً حبًٌبا. قا

فقال ابن معقل: "األحسن ما قال ابن جّنً، وذلك أنه قال فٌما 

بعد: "وأجٌاد ؼزالن..."، َفَعْطُؾ الِجٌد على الثؽر، عضًوا 

على عضو، أحسُن مناسبة من عطؾ األجٌاد على 

 (. ٘ٙالحبٌب")

 لواحدي علٌه بالبٌت: ونقل تفسٌر ابن جّنً ورّد ا

 كؤّن الصبَح ٌطردها فتجري مدامُعهـا بؤربعٍة سجاِم 

إذ رفض الواحدي قول ابن جّنً فً أّن: الؽروب هً مجاري 

الدمع، فعنده أنها ال تنحصر بؤربعة ذات سجام، بل إّن الشاعر 

 حذؾ المضاَؾ. 

فعلّق ابن معقل: "الصحٌح ما قال ابن جّنً، وذلك أّن لكل عٌن 

ِن، فلذلك قال: بؤربعة سجام")ؼربَ  (. ثم استشهد ببٌت ٌْٙٙ

 لفاطمة الخثعمٌة ٌدّل على ذلك. 

ولم ٌكتؾ ابن معقل بتعّقب أخطاء الواحدي فً رّده على ابن 

ًّ وابن  جّنً، بل تعّقب ما نثره الواحدي من كتاَبً العروض

جة.   فورَّ

 ففً قول المتنبً: 

ٌَُحضُّ ع ريٌّ  فانً حمى أطراَؾ فارَس َشمَّ  لى التباقً بالتَّ

ذكر قول ابن جّنً: "ٌقول ألصحابه: أفنوا أنفسكم لٌبقى 

 ِذْكركم". 

 وقال العروضً: إنه حمى فارس من الُخّراب واللصوص. 

فقال ابن معقل: "إّن قول ابن جّنً هو القول الحّق، وقول 

العروضً هو الباطل، ألّن ِذْكر اللصوص انقطع من لدن 

قهّن بال صحاب...(، وأخذ بعد ذلك فً ِذْكر ما قوله: )فباَتْت فو
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 (. 7ٙهو أعظم منهم متنقالً بذكر الحرب عنهم...")

جة فرّد علٌه حٌن ورود بٌت المتنبً:   أما ابن فورَّ

ِه النجٌُع والَؽَضُب  ٌْ ٌُْخَضُب الحدٌُد به وخاِضَب  أحسُن ما 

إذ فّسره ابن جّنً بؤنه: أحسن ما ٌخضُب الحدٌَد النجٌُع، 

أحسُن خاضبٌِه الؽضُب. و"خاضبٌه" عطٌؾ على )ما(، و

وَجَمَع الَخاِضِبٌَن جْمَع التصحٌح، ألنه أراد َمن ٌعِقُل وما ال 

ٌُكّنى عّمن ٌعقل،  ٌعقل، ألنه لما خلط الجمٌع كّنى عنهم كما 

 وَذَكر الؽضَب مجاًزا وأراد صاحب الؽضب". 

جة: "وخاضبٌه َقَسم؛ أراد: وحّق خ اضبٌِه، وجعل فقال ابن فورَّ

الؽضب خضاًبا للحدٌد، ألنه ٌخضبه بالدم، كما ٌقال: أحسُن ما 

 ٌخضب الخدود اْلُحْمرةُ والخجل...". 

ورأى ابن معقل: أّن "الوجه ما قال ابن جّنً، ألنه أعرب 

وأؼرُب وأصنُع، كؤنه قال: أحسُن خضاب الحدٌد وأحسن 

به، خاضبٌه النجٌُع والؽضُب، فالنجٌع أحسُن ما ُخِضب 

 (. 8ٙوالؽضُب أحسن َمن خضَبُه، على الوجه الذي َذَكَره...")

 

 النقل من ابن جّنً دون عزو ذلك إلٌه:  -ب

أكد ابن معقل أّن عددا من ُشّراح دٌوان المتنبً قد نقلوا 

شروًحا البن جّنً، ونسبوها إلى أنفسهم، دون اعتداد باألمانة 

 العلمٌة. 

( من ابن جّنً دون 9ٙمرات)فقد ذكر أّن التبرٌزي نقل ثالث 

 أن ٌعزو الكالم إلٌه، كالبٌت: 

 َمن لً بفهم أُُهٌل عصر ٌّدعً أن ٌحسب الهندي فٌهم باقُل 

 و: 

بضرٍب أتى الهامات والنصُر ؼابٌب وصار إلى اللّبات والنصر 

 قادُم 

 و: 

 فشْت سرابرنـا إلٌك وشّفنا تعرٌضنا فبدا َلَك التصرٌُح 

 (: 7ٓقول ابن جّنً عند تعلٌقه على البٌت)أما الكندي، فقد نقل 

 إذا مـررنا على األصـّم بها أؼنتُه عن مسمعٌـه عٌنـاهُ 

 و: 
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 النـاُس كالعابدٌـن آلهـة وعبـُدُه كالموّحـد الاّلها 

 (: 7ٔكما أوضح أّن الواحدّي نقل تفسٌر ابن جّنً على البٌتٌن)

 ٌجّل عن التشبٌه، ال الكؾُّ لُّجٌة 

ٌُرى وال هو ِضرؼاٌم وال الرأي  وال ُجرُحهُ  ٌإَسى وال ؼوُرهُ 

 مْخَذُم 

ُم  هُ ٌنبو وال ٌتثلَـّ  وال حـدُّ

 (: 7ٕبل إّن ابن فوّرجة فعل ِفعلهم حٌن َفّسر قول المتنبً)

اِز   وأطاعتُهم الجٌوش وِهٌُبوا فكالُم الِعدا لهْم كالنُّحَّ

 قال عباس الجراخ: 

ٌُعّد محَمَدة له، لكنً رأٌت أنه إّن ما أثبته ابن معقل ونّبه علٌه 

قلٌل من كثٌر، وخاصة التبرٌزي، فمعظم شرحه فً الموضح 

ا  ًٌّ  (. 7ٖمن شرح ابن جّنً) -أو بالمعنى-منقول َحرف

 مآخذ على مآخذ ابن معقل: 

على الرؼم من الجهد الذي قّدمه المصّنؾ الكرٌم، إال أننا 

  وجدنا مآخذ ومالحظ على عمله، ٌتمثل فً اآلتً:

إّن بعض المآخذ التً أوردها ابن معقل على ابن جنً  -ٔ

لٌست له، بل لبعض الشراح الذٌن سبقوه، كشؾ عن أسمابهم 

ٌّنه هنا:   حًٌنا، وطواهم حًٌنا آخر، على ما سنب

 خفً تفسٌره البٌت: 

 مبرقعً خٌلهم بالبٌض متخذي هام الكماة على أرماحهم عذبا 

بً العالء المعّري، ونقله عنه أورد تفسًٌٌرا له، ثبت لنا أنه أل

 (. 7ٗالتبرٌزي)

كؤنك برد المـاء ال عٌَش دونه ولو كنَت برَد الماء لم ٌكن 

 الِعْشُر 

 وعند إٌراد البٌت: 

كؤنك برد المـاء ال عٌَش دونه ولو كنَت برَد الماء لم ٌكن 

 الِعْشُر 

 (. 7٘أورد تفسًٌرا سبقه إلٌه أبو العالء والمؽربً الصقلًّ)

 البٌت:  أما

 سلّه الركُض بعـد وهٍن بنجٍد فتصّدى للؽٌث أهُل الحجاِز 

فالتفسٌر الذي أورده أخذه من أبً العالء المعّري والواحدي 
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 (! 7ٙوصاحب التبٌان ولم ٌذكرهم هنا)

 أما قول المتنبً: 

ًّ فٌهـا ؼرٌب الوجه والٌد واللساِن   ولكن الفتـى العرب

 (. 77بٌل الجواز)فتفسٌره هو تفسٌر الواحدي على س

ٌّن لنا  -ٕ أّن ابن معقل نقل من  -بعملٌة إحصابٌة مستقصٌة-تب

 سابقٌه الشراح على النحو اآلتً: 

الواحدي: نقل منه عشر مرات صراحة، أما عدد المرات  -أ

ٌُِشر إلٌه فهو ثالث عشرة مرة)  (! 78التً نقل منه ولم 

جة: نقل منه أربع مرات صراحة) -ب  (. 79ابن فورَّ

أبو العالء المعّري: أخذ منه خمس مرات دون أن ٌعزَو  -ج

 (! 8ٓذلك إلٌه)

ٌُشر إلٌه سبع  -د الوحٌد: نقل منه مرتٌن صراحة، لكنه لم 

 (! 8ٔمرات)

العروضً: نقل رأي العروضً خمس مرات صراحة،  -هـ

 (. 8ٕومرتٌن دون عزو)

 الخطؤ فً النقل:  -ٖ

 انتقال النظر.  أخطؤ فً النقل ِمن ُكُتب الشّراح، بسبب

 أورد قول ابن جّنً: "قال ذو الرّمة:  78ٔ/ٔففً 

 ترى بٌن مجرى نعستٌِه وثٌلِه هواء كفٌفاة بدا أهلها َقْفِر" 

 فقال: "إّن هذا البٌت للحطٌبة، من أبٌات أولها: 

ٌّة  إذا قلُت إنً آٌـٌب أهَل قفرٍة وضعُت بها عنه الول

 ( 8ٖبالَقْصِر)

 أقول: 

ابن معقل فً نقله من شرح ابن جّنً، فالنص  إّن هذا خطؤ من

 عنده: "قال ذو الرّمة: 

 والركب تعلو بهم ُصْهٌب ثمانٌة فٌفا علٌها لذٌل الرٌح َنْمِنٌُم 

 وقال الحطٌبة: 

ِه وثٌله هواًء بفٌفاٍة بدا أهلُها َقْفِر"  ٌْ  ترى بٌن مجرى ِمْرَفَق

لعلها وعلى هذا فإّن تخطبة ابن معقل البن جّنً مردودة، و

 كانت نتٌجة انتقال النظر. 

 ورد البٌت:  9ٕٙ/ٔوفً 
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 أحقُّ عـاٍؾ بدمعك الهمـُم أحدُث شًٍء عهًدا بها الِقَدُم 

 فنقل قوَل ابن جّنً: "العافً هنا: الطالب والقاصد". 

 (. 8ٗفقال ابن معقل: "العافً: الدارس والداثر")

عافً فً قلت: ورد فً الَفْسر: "العافً فً هذا: الدارس، وال

 ؼٌر هذا الموضع: الطالب". 

 (. 8٘فً شرحه الصؽٌر) -أًٌضا-وجاء هذا التفسٌر 

وعلى هذا فإّن تفسٌر ابن جّنً صحٌح، ال ؼبار علٌه، وسبب 

تعلٌق ابن معقل ومإاخذته ٌعود إلى اختالؾ نسخة الَفْسر التً 

 ٌمتلُكها. 

ان ولقد تؤكدنا أّن نسخة ابن معقل لشرح ابن جّنً على الدٌو

تختلؾ عن النسخة المطبوعة فً أماكن كثٌرة، ال مجال 

 (. 8ٙلذكرها هنا)

 أبٌات لم ٌفّسرها ابن جّنً:  -ٗ

وردْت فً كتاب ابن معقل أبٌاٌت للمتنبً أثبتها فً مإاخذاته 

 ، ورد البٌتان: 77ٔ/ٔعلى ابن جّنً، من ذلك فً 

 وجدُت المدامة ؼالَّبُة 

ٌُّج لل  مرء أشواَقُه لشًء من المرء تؤدٌبه ته

 ولكن تحّسن أخالَقُه 

 وقال ابن معقل: "لم ٌذكر ابن جّنً فٌه شًٌبا". 

 وعلى هذا فال عالقة البن جّنً أو شرحه بهذه األبٌات. 

، فقد نقل رأٌٌن للوحٌد على بٌتٌن على ٖٕٗ، ٕٔٗ/ٔأما فً 

 قافٌة المٌم دون إشارة صرٌحة إلٌه!، ثم رّد علٌه! 

(، وكذلك 87ن جّنً وانتقد المتنبً)وفً ثالث مرات ترك اب

 (. 88فً مواضع أخرى)

فهذه المواضع التً أشرنا إلٌها كان ِمن المناسب أن ال ٌقحمها 

 ابن معقل فً شرحه على ابن جّنً، ألنه ال دخل له بها. 

ٌُنكر فً نشوء الحركة  وبعد، فإّن جهد أبً الفتح ابن جّنً ال 

كان األصل واألساس فً  النقدٌة حول المتنبً، وألّن الَفْسر

ظهور الشروح األخرى بعده، حتى إذا جاء ابن معقل األزدي 

ًٌّبا، ولما رجع إلى شرح ابن جّنً استفاد من  وجد كل شًء مه

مإاخذات اآلخرٌن علٌه، ووّجه إلٌه نظرات نقدٌة أهمها من 
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الزاوٌة التفسٌرٌة، وقد رأٌنا أّن بعض ما آخذه علٌه كان 

 مخطوًءا. 

قت نفسه، نجد أّن ابن معقل ٌثنً علٌه ثناء أهل وفً الو

النََّصَفة فً بعض تفسٌراته، وٌنتصر له على الشراح 

 اآلخرٌن، خاصة أنه ٌعلم أنه أول َمن مّهد لهم الطرٌق. 

وٌبقى البن جّنً فضله، والبن معقل التنبٌه إلى ما أراد. 

 والحمد هلل رب العالمٌن. 

 الهوامش: 

 * الِحلّة، العراق. 

،ابن الندٌم، تح. محمد رضا تجّدد 87( الفهرست ٔ)

م؛ وفٌات األعٌان، ابن خلكان، 97ٔٔالمازندرانً، طهران، 

؛ ٕٓٔ/ٔم، 9ٙ8ٔتح. إحسان عباس، دار الثقافة، بٌروت، 

 . ٖٖٕٔ/ٕم، 9ٗ7ٔكشؾ الظنون، حاجً خلٌفة، طهران، 

( حّققه د. عبدالعزٌز المانع، تحت الطبع. وقد ورد فً ٕ)

أّن الكتاب ألبً حٌان  ٖ٘ٙمتنبً فً آثار الدارسٌن، كتاب ال

 التوحٌدي، وهذا خطؤ. 

، الخصابص )المقدمة( ٕ٘( ٌنظر: ابن جّنً النحوي ٖ)

ٔ/ٕٕ . 

( الصبح المنبً عن حٌثٌة المتنبً، ٌوسؾ البدٌعً، تح. ٗ)

، التبٌان فً ٖ٘ٗ/ٔم، 9ٖٙٔمصطفى السقا وآخرٌن، مصر، 

 . 8ٖٙ/ٔشرح دٌوان المتنبً، 

، العدد ٙ( حققه د. محسن ؼٌاض، فً مجلة المورد، مج ٘)

. ثم أعاده فً كتابه ٖٕٙ-ٖٕٔم، ص977ٔهـ/97ٖٔ، ٖ

شروح شعر المتنبً، تح. د. محسن ؼٌاض، دار الشإون 

 . ٖٗٔ-ٓٙم، ص ٕٓٓٓالثقافٌة العامة، بؽداد، 

( ُطبع كتاب التبٌان فً شرح دٌوان أبً الطٌب المتنبً ٙ)

قاء العكبري عدة مرات، وجاء المستشرق منسوًبا إلى أبً الب

م أنه لٌس له، ثم زاد فً ذلك 9ٖٙٔبالشٌر فذكر عام 

م، فؤورد أدلّة على أنه 9ٗ7ٔالمرحوم د. مصطفى جواد عام 

البن عدالن الموصلً الضرٌر، لكن األمر لم ٌنته إلى كل 

هذا، إذ نشر د. شاكر الفحام فً مجلة مجمع اللؽة العربٌة 
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، مقاالً أكد ٖٕٔ-ٕٓٓم(، ص997ٔ-هـ8ٔٗٔ) 8ٔبدمشق، ج

فٌه أّن الكتاب لٌس للعكبري وال البن عدالن، بل لمصّنؾ آخر 

 لم ٌعرؾ اسمه. 

ٌَر أعالم النبالء، شمس الدٌن الذهبً، 7) ( ُتنظر ترجمته فً ِس

-ٕٕٕ/ٖٕم، 988ٔتح. شعٌب األرناإوط وزمٌله، بٌروت، 

لوفٌات ، الوافً با9ٕٙ، اإلعالم بوفٌات األعالم ٖٕٕ

 . 8ٗٔ/9، أعٌان الشٌعة ٕٓٗ-9ٖٕ/7

ا بذل 8) ًٌ ( حققه األستاذ الدكتور عبدالعزٌز المانع تحقًٌقا علم

فٌه جهًدا كبًٌرا، وصدر عن مركز الملك فٌصل للبحوث 

هـ، فً خمسة ٕٕٗٔم/ٕٔٓٓوالدراسات اإلسالمٌة، بالرٌاض 

 أجزاء كبٌرة. 

نبً، أحمد بن ( المآخذ على ُشّراح دٌوان أبً الطٌب المت9)

علً بن معقل األزدي، تحقٌق د. عبدالعزٌز المانع، الرٌاض، 

 . ٓٔ/ٔم، ٕٔٓٓهـ/ٕٕٗٔ

، إذ قال عند تفسٌره البٌت: "لم ٕٓٙ/ٔ( ٌنظر: المآخذ ٓٔ)

قال: إّن  ٖٓٔ، 8٘/ٌّٔطلع علٌه أحد من ُشّراح الدٌوان"، وفً 

ٌُنظر  ٌُسبق إلٌه. و  . ٕٖٓ/ٔالمعنى لم 

األستاذ هالل ناجً فً مقدمة تحقٌقه:  ( جمع شعره أوالً ٔٔ)

، ٖٖ، العدد ٙمآخذ األزدي على الكندي، مجلة المورد، مج 

، ثم د. عبدالعزٌز المانع فً: المآخذ 7ٙٔ-ٙٙٔم، ص977ٔ

بًٌتا جدًٌدا فً ست قطع، فً  8ٔ، وقد زدُت علٌهما ٕٔ-ٙٔ/ٔ

كتاب فً نقد التحقٌق، عباس هانً الجراخ، دار الشإون 

 . ٖٔ٘-ٓٔ٘م، ص ٕٕٓٓلعامة، بؽداد، الثقافٌة ا

ٌُحٌل على: المآخذ على شرح  ٕٗ٘، 99/ٔ( فً ٕٔ)

، ٕٓٙ، 7ٕٗ، 9ٕٕ، 89ٔ، ٘ٗٔ، 7ٕٔ/ٔالمعّري، وفً 

ٌُحٌل على: المآخذ على شرح التبرٌزي. وفً  ٖٔٓ، 8ٕ٘

، ٕٔٔ/ٌُٔحٌل على: المآخذ على شرح الكندي، وفً  ٕٙ٘/ٔ

ٔٗٗ ،ٔ٘9 ،ٔ7ٔ ،ٔ9ٗ ،ٕٕٓ ،ٕٓٙ ،ٕٖٔ، ٕٔ7 ،ٔ٘9 ،

ٌُحٌل على: المآخذ على شرح الواحدي. وفً ٕ٘ٙ، ٖٔٔ  ،

أحال على شرح المعّري والتبرٌزي والكندي. وفً  ٗٗ/ٔ

ٌُحٌل على شرح ابن جّنً.  ٕٔٙ/٘  عند مآخذه على الواحدي 
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( عند مآخذه على الواحدي شرح بًٌتا قافٌته )النخٌل( على ٖٔ)

بًقا عند المعّري وجه واحد، ثم أحال على وجه آخر ذكره سا

 . ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٖ، والتبرٌزي 8ٕٔ/ٕ

ٌُنظر: المآخذ ٗٔ) ، ٕٓ٘، ٓٗٔ/ٔ( المآخذ ٘ٔ. )9ٓ/ٔ( 

ٕ/ٗ7 ،٘ٔ ،٘9 . 

ٌُنظر: ٖٓٔ/٘( المآخذ ٙٔ) ، ٕٙٔ/ٔ( المآخذ 7ٔ. )8ٗ/ٔ، و

ٔ7ٕ ،ٔ7ٗ . 

 . 9ٕٖ/٘( المآخذ 9ٔ. )ٔٔ/ٔ( المآخذ 8ٔ)

عبدهللا  ( الواضح فً مشكالت شعر المتنبً، أبو القاسمٕٓ)

م، 9ٙ8ٔاألصفهانً، تح. محمد الطاهر ابن عاشور، تونس، 

ٔٙ . 

، معجم األدباء، ٌاقوت الحموي، 9ٔ( الصبح المنبً ٕٔ)

 . ٕٙٗ/ٖ، وفٌات األعٌان 8ٕ/ٕٔم، 9ٕٗٔمصر، 

( الفتح الوهبً على مشكالت المتنبً، ابن جّنً، تح. د. ٕٕ)

 . 8ٔم، 99ٓٔإحسان عباس، بؽداد، 

، الخصابص )المقدمة(، ابن جّنً، 9ٔنبً ( الصبح المٖٕ)

، اللُّمع ٕٔ/ٔم، 9ٕ٘ٔتح. محمد علً النجار، القاهرة، 

)المقدمة(، ابن جّنً، تح. حامد المإمن، النجؾ األشرؾ، 

 . ٕٔم، 98ٕٔ

، ٙ( هو األستاذ عبدالؽنً المالح، مجلة المورد، مجٕٗ)

، ٕ، العدد ٔٔ، ومج ٓ٘ٔ-ٔٗٔم، ص977ٔ، ٖالعدد

 . 8ٗٔ-8ٖٔم، ص98ٕٔ

م، ٕٓٓٓهـ/ٕٔٗٔ، ٖٙ، سٕ-ٔ( مجلة العرب، جٕ٘)

 ، مقال د. محسن ؼٌاض. ٓ٘ص

( أهمها: الواضح فً مشكالت ِشعر المتنبً ألبً القاسم ٕٙ)

األصفهانً، والفتح الوهبً على مشكالت المتنبً البن جنً، 

جة البروجردي، تح. عبدالكرٌم  والفتح على أبً الفتح، ابن فورَّ

م، أو شرح مشكالت المتنبً البن 97ٗٔ الدجٌلً، بؽداد،

جة البروجردي، وشرح مشكل أبٌات المتنبً البن سٌده،  فورَّ

ومختصر تفسٌر أبٌات المعانً من شعر المتنبً ألبً مرشد 

سلٌمان بن علً المعّري، وشرح المشكل من شعر المتنبً 
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البن القّطاع الصقلً، وهذه الكتب مطبوعة. فضالً عن: أبٌات 

عر المتنبً لمحمد ابن جعفر القزاز القٌروانً، معان فً شِ 

واإلمالء على أبٌات المعانً، وهً أبٌات للمتنبً وؼٌره البن 

ٌُنظر: معجم األدباء  : ٖ، مجلة المورد 7ٔٗ/ٙالحاجب. 

 . 8ٖ٘م، ص977ٔ

( ٌنظر: النقد المنهجً عند العرب، د. محمد مندور، 7ٕ)

خ النقد األدبً ، تار9ٌٙٔم، 9ٗ8ٔمطبعة الفكرة، القاهرة، 

 . 8ٕ٘-8ٕٗعند العرب 

، بل إّن ابن معقل فّضل علٌه تفسٌر ٕٓٓ/ٔ( المآخذ 8ٕ)

 . 9ٕٓ/ٔالمعّري. ٌنظر: المآخذ 

، وٌراجع: النظام فً ٖٔٔ، ٕٔ، ٔٔ/ٔ( ٌنظر: المآخذ 9ٕ)

شرح شعر المتنبً وأبً تمام، ابن المستوفً اإلربلً، تح. د. 

-989ٌٔة العامة، خلؾ رشٌد نعمان، دار الشإون الثقاف

 . ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٓٔم، ٕٕٓٓ

ٌُنظر: ٖٔٓ، 8٘ٔ، ٗٙٔ، ٙٔٔ/ٔ( المآخذ ٖٓ) ، ٖٗ/ٔ. و

78 ،ٔٔٙ ،ٔ8٘ ،ٕٕٗ ،ٕ8ٔ . 

. وٌنظر: ٖ٘ٓ، 9ٗٔ، ٔٔٔ، 8ٓٔ، ٘ٓٔ/ٔ( المآخذ ٖٔ)

ٔ/ٕٓ8 . 

 . ٖٔٔ/ٔ. وٌنظر: ٔٓٔ/٘، ٖٗٔ/ٔ( المآخذ ٕٖ)

، ٙٓٔ، 9٘، 8٘، 8ٖ، 8ٓ، 7ٗ، 8ٙ، ٘٘/ٔ( المآخذ ٖٖ)

ٔ88 ،ٔٔٗ ،ٔٗ9 ،ٔ٘9 ،ٕٖٓ ،ٕٓ7 ،ٕٕٖ ،ٕٕٙ ،ٕٖٓ ،

ٕٗٓ ،ٕٕ٘ ،ٕٖٙ ،ٕٙ9 ،ٕ7ٔ ،ٕ77 ،ٖٕٓ ،ٖٓٗ ،

ٖ/ٖٔ ،ٗ8 ،ٗ/ٖ8 ،ٕٗ . 

ٌُنظر ٖٗ) . 88ٕ، ٖٓٔ، 9ٕٕ/ٔالمآخذ  -على التوالً-( 

ٌُنظر أًٌضا   ... ٕٓٔ، 9ٕٓ، 9ٕٔ، 9ٕٔ، 7ٕٔ/ٔو

 . 7ٖٓ/ٔ( المآخذ ٖ٘)

بؽداد، ( الًفْسر، ابن جّنً، تح. د. صفاء خلوصً، ٖٙ)

. ومن المناسب أن أُشٌر هنا أّن لدّي 7ٖٔ-7ٕٔ/ٔم، 97ٓٔ

مالحظات نقدٌة ونظرات طوٌلة فً المطبوع من الَفْسر 

بؤجزابه األربعة. وعلمُت أّن األستاذ هالل ناجً ود. زهٌر 

ٌُنظر: نشر  ؼازي زاهد سٌقومان بتحقٌق الكتاب كامالً. و
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طاهر، عباس هانً الشِّعر وتحقٌقه فً العراق، د. علً جواد ال

 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔم، ٕٓٓٓالجراخ، دار الشإون الثقافٌة، بؽداد، 

( 9ٖ. )ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ( الَفْسر 8ٖ. )ٕٙ-ٕ٘/ٔ( المآخذ 7ٖ)

 . 9ٕ/ٔالمآخذ 

( المآخذ ٕٗ. )8ٓٔ/ٕ( الَفْسر ٔٗ. )ٖٓٔ/ٔ( المآخذ ٓٗ)

ٔ/ٗ7-ٗ8 . 

ٌُنظر: ٖٖٕ-ٕٖٕ/٘( المآخذ ٖٗ)  . 8ٕٙ، 8٘، 8ٗ/ٔ. و

ٌُنظر: ٕٕٔ/ٔ( المآخذ ٗٗ)  . 8ٕٓ، 9ٖٔ/ٔ. و

ٌُنظر: ٘٘ٔ/ٔ( المآخذ ٘ٗ) ( المآخذ ٙٗ. )9ٕ٘، ٔٗٔ/ٔ. و

ٔ/ٔ7ٓ . 

 . ٗ٘ٔ. واآلٌة فً سورة األنعام ٕٕٙ/ٔ( المآخذ 7ٗ)

ٌُنظر: الَفْسر ٖٗ-ٖٖ/ٔ( المآخذ 8ٗ)  . ٖٓٔ/ٔ. و

 . ٓٗٔ/ٔ( المآخذ ٓ٘. )ٗٗٔ/ٔ( المآخذ 9ٗ)

نظر: دٌوان . وٌُ ٓ٘ٔ/ٔ( المآخذ ٕ٘. )7ٕٔ/ٔ( المآخذ ٔ٘)

 . 8ٕ٘/ٕالفرزدق 

ٌُنظر: ِشعر الحسٌن بن مطٌر 9ٓٔ/ٔ( المآخذ ٖ٘) . و

 . ٓٙم، 989ٔاألسدي، تح. د. محسن ؼٌاض، بؽداد، 

( ٙ٘. )9ٙٔ-8ٙٔ/ٔ( المآخذ ٘٘. )89ٕ/ٔ( المآخذ ٗ٘)

 . ٘ٓٔ/ٔالمآخذ 

، 7ٔ-7ٓ، 7ٙ/ٔ( المآخذ 8٘. )ٕٖٔ، ٖٔٔ/ٔ( المآخذ 7٘)

ٕٖٓ . 

وإضافة فً أماكن كثٌرة منه، فضالً ( فً الكتاب حذؾ 9٘)

، 8ٕ/ٔعن سقوط أوراق من المخطوطة ال ٌعرؾ مقدارها 

، ال ندري ماذا أثبت فٌها المصّنؾ من ردود على 9ٖٔ-9ٕٔ

ابن جّنً، ثم إننا عثرنا على نقدات على ابن جّنً لم ترد فً 

-ٖٕٙ، ٕٕٗ/٘، ٕٔ/ٗالجزء األول منه، بل أوردها فً 

جاء بٌت على  ٕٗ/ٖشرح التبرٌزي . وفً مآخذه على ٕٗٙ

قافٌة الحاء، قال: إنه شرحه فً الجزء األول، لكن هذا لم ٌرد 

 على اإلطالق. 

 . 8ٔ/ٗ( المآخذ ٔٙ. )7ٓ-9ٙ/ٗ( المآخذ ٓٙ)

 . ٖٕٖ/٘، ٖٗ/ٖ( المآخذ ٖٙ. )7٘/ٗ( المآخذ ٕٙ)
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، ٘ٙٔ، ٙ٘ٔ، ٕٕٔ، ٗٓٔ-ٖٓٔ، ٔٓٔ/٘( المآخذ ٗٙ)

ٕٔٗ-ٕٔ٘ ،ٕٕ8 ،ٕٖٓ ،ٕٖ٘ ،ٕ٘8 ،ٕٙٓ ،ٕٙ8-ٕٙ9 ،

ٕ8ٔ ،ٕ8٘-ٕ8ٙ ،ٕ9ٕ ،ٖ٘ٓ . 

ٌُنظر: شرح دٌوان المتنبً، الواحدي، ٘ٙٔ/ٔ( المآخذ ٘ٙ) . و

 . 99ٗم، 8ٙٔٔتح. فرٌدرٌك دٌترٌصً، برلٌن، 

ٌُنظر: شرح دٌوان المتنبً 9ٕٕ/٘( المآخذ ٙٙ)  . 78ٙ. و

ٌُنظر: شروح شعر المتنبً ٖٓٗ/٘( المآخذ 7ٙ)  . ٙ٘. و

ٌُنظر: الَفْسر . 9ٕٕ/٘( المآخذ 8ٙ) ٌُنظر نقده 8ٕٔ/ٔو . و

. وكان نقده ٖٖ٘-ٖٖٗ، 9ٕٙ-9ٕ٘/٘البن فّورجة فً المآخذ 

ا.  ًٌ  قاس

 . 8ٔ، ٔٗ/ٗ( المآخذ 7ٓ. )ٕٗ، ٘ٗٔ، 8ٕٔ/ٖ( المآخذ 9ٙ)

ٌُنظر: شرح دٌوان المتنبً 9ٕ/٘( المآخذ 7ٔ)  . 79ٔ. و

ٌُنظر: شرح دٌوان المتنبً ٔٗٔ/٘( المآخذ 7ٕ)  . 7ٖٓ. و

مر نفسه فعله التبرٌزي مع المرزوقً، إذ نقل شرحه ( األ7ٖ)

لحماسة أبً تمام وادعاه لنفسه. ٌنظر كتاب الدكتور علً جواد 

م، 99٘ٔالطاهر: المرزوقً شارح الحماسة.. ناقًدا، عّمان، 

 . ٙٔ٘-٘ٔ٘وكتابنا فً نقد التحقٌق 

. الموضح فً شرح شعر أبً الطٌب ٕٖ/ٔ( المآخذ 7ٗ)

تح. د. خلؾ رشٌد نعمان، دار الشإون المتنبً، التبرٌزي، 

ٌُنظر: معجز أحمد، أبو ٖٗٓ/ٔم، ٕٓٓٓالثقافٌة العامة،  . و

العالء المعّري، تح. د. عبدالمجٌد دٌاب، دار المعارؾ، 

 . ٕٖ٘/ٔم، 98ٙٔالقاهرة، 

ٌُنظر: النظام 7ٔٔ/ٔ( المآخذ 7٘)  . 7ٗ/9. و

ٌُنظر: شرح دٌوان المتنبً ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٔ( المآخذ 7ٙ) . ٖ٘. و

 . 9٘ٔ/9. النظام 8ٕٔ/ٖ، الموضح 77ٔ/ٕالتبٌان 

ٌُنظر: شرح دٌوان المتنبً 8ٕ/ٗ( المآخذ 77)  . 77ٙ. و

 8ٔٔ، ٗٔٔ، ٙٓٔ، 87، ٘ٙ، 9ٗ-8ٗ، ٖٖ/ٔ( المآخذ 78)

ٌُنظر: 8ٕٙ، 9ٖٕ)مرتٌن(،  ، 7ٖ، ٕٙ، ٓٙ-9٘، 9٘/ٔ. و

7ٗ ،ٙ9 ،8ٖ ،9ٓ ،9ٔ ،9ٗ-9٘ ،ٔٓ٘ ،ٔٓ8 ،ٔٔٙ . 

 . ٘ٔٔ، ٙٙ، ٔٙ-ٓٙ، 8ٗ/ٔ( المآخذ 79)

 7ٖ/ٔ. وفً 7ٙٔ-ٙٙٔ، ٖٕٔ، ٕٖ، ٕٔ/ٔ( المآخذ 8ٓ)
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قال: "وقال ؼٌره" دون تصرٌح به. ورأٌُت أّن صاحب: الّنظام 

، ٕ٘ٔ/ٔذكر أنه ألبً العالء المعّري، ونقل عنه فً  7ٖٓ/ٔ

 لكّن هذا النقل لم ٌرد فً كتابه الالمع العزٌزي. 

ٌُنظر: 8ٙٔ-7ٙٔ، ٕٕ٘/ٔ( المآخذ 8ٔ) ، 77ٔ، ٖٗٔ/ٔ. و

ٔ8ٔ ،ٔ8ٙ ،ٕٓ٘ ،ٕٓ9 ،ٖٖٙ . 

ٌُنظر: شروح ٗٔٔ، 8ٓٔ، 8ٙ، 8ٗ، 8ٖ/ٔ( المآخذ 8ٕ) . و

 . ٓٗ، 9ٖشعر المتنبً 

 . 9ٕٙ/ٔ( المآخذ 8ٗ. )79ٔ/ٔ( المآخذ 8ٖ)

، وفٌه: "المعافً َهُهنا: الدارس ٓ٘ٔ( الفتح الوهبً 8٘)

 الذاهب". 

ٌُنظر: المآخذ 8ٙ) . 87ٔ/ٖ، ووازن مع: الَفْسر 87/ٔ( 

ٌُنظر:  ، ٕٙٙ، ٖٕٔ، ٕٔٓ، ٕٓٓ، 8٘ٔ، ٕٗٔ، ٕٗٔ/ٔو

؛ إذ أّن ِفقًرا وأبٌاًتا لم ترد 8ٖٗ/٘؛ 8ٖ/ٖ؛ ٖٖٓ، ٖٔٓ، 7ٕٕ

ٌُنظر: فً نقد  فً المطبوع من الَفْسر بؤجزابه األربعة. و

 . ٖٔ٘التحقٌق 

، ٕٙٔ/ٔ( المآخذ 88. )7ٕٔ، 7ٖ، ٕٙ/ٔ( المآخذ 87)

ٕٓٙ ،ٕٔٗ ،ٕٖٙ ،ٕٙٗ ،ٕٙ7 . 

 رد - بداٌة الصفحة
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