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 المستخلص
 المرزلقا  قارا   منهاا األل، اساترر  فصال،, ثالثا  علا  فجاا ,التطبيقيا  بالدراسا  الخااص البحث متن أما

 مهمااا   نقااديا   متنااا   الحماساا  لنصاالص قرا تاا  ضاال  فاا  فااتنت  فيهااا, غياار  قاارأ  عمااا مختلاا  بشاا ، للحماساا 
 المؤسسااا  تصااالر يمثااا،  اااان الااا   الشااارر لرمااالد الرامااا  لاألساااس لمفهلمااا , الشااارر عااان تصااالرات  ضااام 
 عاان فضااال  . اتباعهااا اللاجاا  القاال، لساانن , للشااررا  لضاارتها التاا  لاشااتراطاتها,قااديما   الررباا  للنقااد الرساامي 
 القااااديم بااااين الصااااراع أل لالصنر , الطبع قضي  لهما, المقدم  مبان  من مبنيين أهم البحث تنال، فقد  لك,

 لفهام لالنثار, الشارر باين الفصا، بإشا الي  المترلا  الثاان  باالمبن  الفصا، ليخاتم الرربا , الشرر ف  لالجديد
 .لها المرزلق 

 ممااا ابتاادا   .الشاارحا  عنااد القاارا   جهاااز م لنااا  أهاام إلاا  فياا  البحااث تطاار  فقااد , الثااان  الفصاا، أمااا 
 لال   الررب , للشرر المتصد  يلاج  ما دائما   ال   باالرتباك مرلرا   , لأخبار حلادث من بالنصلص أحاط
 لأخياارا  . النسااب  مجهاال، بقاااؤ  أحيااان   لفاا  شاااعر, ماان أ ثاار إلاا  نساابت  لتراادد الشاارر, رلايااا  بتراادد يتمثاا،

 عناصار مان يتاا  ماا ب ا، مساترين مان تحصايلها, طريقا  فا  الشارحا  اختلا  التا  الشاررا  مقاصد تحصي،
 .لحد  النص عل  اعتمادا   التلجي  من بالجاهز م ت    آخر لمن لخارج , النص داخ،

 التاا  لاآلفااا  لداللاا , لتر ياا  إيقاااع ماان الشاارر , القاال، مسااتليا  الثالااث الفصاا، تنااال، حااين فاا  
 خاال  المرزلقا  أن فا  يتمثا، باارز, مرطا  إلا  الفص، ه ا افض  لقد.لها الشرحا  تلق  ضل  ف  تش ل 
 االعتاارا  عاان صاام  بااتن ل لااك للنصاالص, شاارح  خااال، الشاارر  الرماالد اشااتراطا   ثياار , ملاضااع ,فاا 
 لهال بقائلهاا, ليشايد , قيمتهاا مان يرلا   اان انا  با، لاالساترار , التشابي  فا  البرياد  الدالال  من  ثير عل 
 عناصاار قاال  فجااا   لالتشاابيها   االسااترارا  قاار  الرماالد, بنظرياا  المااؤمنين  اا، خلفاا  لماان طلاا , الاا  

 ماان الا   المر ااز  الهاد  لهاال.المرزلقا  مقدماا  فا  لهااا قالانين ماان لضاع ممااا أعلا  الحماساا  فا  التخييا،
 الغرابا  مان فيهاا تشابيهي , لحتا  , اساتراري  لبنياا  قاديما   الشارر تضامن أ  االختيار, تمام ابل لضع أجل 
 .القللي  لالتقاليد االصل، عن خارج  ترد ان يم ن ما
 :يتت   ما ف ان البحث ه ا ف  الشرل  غمار خل  إلي  تلص، ما أبرز أما

 إن  ب، الشرري , الدلالين بطلن ف  متناثر  نصلص جمع عل  قائما   عمال  ( تمام اب  اختيار)  ي ن لم – 1
 م هبا  ال  لجهها الت  الطرلن عل  اعتراضات  خالل  من تمام ابل سج، نقديا, ملقفا   جلهر  ف   ان

 .الشرر برملد المؤمن النقد  الخط أنصار
  فاااإن(,النقاااد  الملقااا  ف ااار )  البحاااث اثبتهاااا التااا  الف ااار  هااا   هااا  االختياااار, لضاااع أصااا،  اااان للماااا – 2

 الزمن ف  ال حينها ف  مثلتها الت  التحد  بمستلى ت ن لم تجاهها افرالهم لردلد لها, الشرا  استجاب 
 ا ماا، هاال شاارح  إن باطمئنااان, , القاال، يم ننااا الاا  ,المرزلقاا  االماار هاا ا ماان ُيسااتثن , لهااا الالحاا 
 .قيم  لأرفرها الشرل 



 لقفتاا  ت اان لاام لاا لك,االختيااار ماان تمااام اباا  غاياا  البحااث, فاا  لظهاار باادا مااا علاا  , المرزلقاا  الااتقط – 3
 , لالصاانر  لالطبااع لعماالد , الشاارر عاان تصاالرات  فيهااا فّصاا، لالتاا , مقدمتاا  تضاامنتها التاا  التنظيرياا 
 اساااتجابت  أن علااا  دليااا، سااالى اللقفااا  هااا   ت ااان لااام اقااال،,لالنثااار الشااارر باااين الحااادلد تبياااان لمحاللااا 
  اناا  الشاار , فاا  بتفصاايالت  ال,محاادد  غاياا  لاا   ااامال   متنااا بلصاافها بمجملهااا , الحماساا  لنصاالص
 .عند  متميز  نقد  لع  عن  شف  لمغاير , مختلف  استجاب 

 ل اان. لللمتلقاا  للنصاالص إغنااا    عنصاار يمثاا، , غيرهااا أل الحماساا  فاا  الشاارا  بااين القاارا ا  ترااار  -4
.  لالتاريخياا  اآلنياا  قيمتهااا القاارا ا  هاا   ,سااتفتقد السااابق  القاارا ا  مااع الالحقاا  القاارا ا  تتطاااب  حااين
 با،, ثيار  مفاصا، فا  عن  لانخفض  المرزلق  شر  مع تطابق  لالفارس  مرقد لابن التبريز  فشرل 

 بقيما  شارحيهما قيم  ت ن لم ل لك مباشرا , نسخا   المرزلق  إلي  تلص، ما نسخا مرقد لابن التبريز  ان
 األخياران الشارحان فجاا .لمهما   ثيار  محطاا  فا  المرزلقا  فارقاا اللا ين لالشنتمر  جن  ابن شرح 
 .منهما المتلقع غير ال  يحيالن جديدين لتتليال   فهما   ليضيفا

 فا  تماارين مجارد الرملياا  ها    انا  الرار , عناد الشارر شار  عملياا  بهاا مار   ثيار  محطا  ف  - 5
 اسائل  يطار  أل نقديا  إضااف  اليقادم بماا النصالص نثار اعااد  ال,المفاردا  مراان   شا  غايتهاا اللغ 
 .لمتلقيها المشرلح  النصلص بين جمالي  ملاجه    تخل  ان أل, الشرر لاقع تخص

 مراااان  عااان االللااا  ال شااا  غايااا  علااا  مؤسسااا  ت ااان لااام البحاااث, فااا  مااار  التااا  الشااار  عملياااا  إن – 6
 يتابرااا  االللااا , الدرجااا  فااا  المرزلقااا  يخاااص إنااا  بااا،,شاااامال   لااايس طبراااا   لهااا ا الحماسااا , نصااالص
 مقدمتا  مثلتا  , مختلا  قرائا  بانمط للشرلع خطا   رسم فالمرزلق . اآلخرلن ,الشرا  متفالت  ,بدرجا 
 .شرح  متلق  مع اإلبداعي  الملاجها  ألل  تمث،  ان  الت  النقدي 

 


