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 خاتمة البحث
 

وىي تكشف عن  المغة من أىم وسائل التواصل ونقل األفكار والعواطف،تعد 
 العالم الداخمي لكل فرد.

يحاءات وظالل خاصة يمنحيا لرموزه المفظية إوتوصف لغة الشاعر بأنيا ذات  
مصُدرىا تجربتو الشعورية ، والشاعر مطالب بالتعامل مع الكممة عمى أساس الكشف 
عن داللتيا، وما يمكن أن تقوم بو من دور في نقل التجربة الشعورية، وقد تطفح 

سطح حياتو؛ لذا يجب عميو أن يكون مممًا بأسرار المغة واقفًا عمى دالالتيا،  عمى
حيث يستنفد ما فييا من طاقات تعبيرية؛ لتتالئم مع مشاعره الفياضة، وتنسجم مع 

 مواقفو المتعددة.
ولكي يرقى بمستوى لغتو ال بد لو من استغالل تمك الطاقات في المغة بما في 

ت وموسيقى وظالل في االلفاظ واتساق كل لفظة بأخرى ذلك من تنوع في الدالال
 مجاورة ليا.

نما بواسطة المعاني  والخطاب ال يصل عن طريق المعاني المعجمية وحدىا وا 
 ، لذلك فإن لمسياق أثره في تعيين الداللة المقصودة.المحيطة بالكممة

لي فيي لقد رأينا من خالل البحث أن األعم األغمب من المفردات ذات تعدد دال
السياق لم تتحدد المعاني المطموبة، وأما عمى  الفي أغمبيا من المشترك المفظي، ولو 

فإن ألفاظ  –وىو في بحثنا ألفاظ الطبيعة  -مستوى النص، ونقصد شعر المتنبي
المتنبي واضحة الداللة دقيقتيا، إال في بضع كممات وجدناىا من المشترك، كمفظة 

لحيوان المعروف، والشمس، والفتاة(، وبيذه الدالالت )غزالة( التي تعني معجميًا)ا
، ولفظة الورد بين النبات وردت، والسياق ىو الذي حسم األمر في تعيين دالالتيا

 .واألسد والخيل
ومما يبرز أمامنا في شعر المتنبي مسألة األلفاظ ذات الدالالت األكثر أىمية 

رمز لغوي أو شعري ميم  يأوتحديدىا، وحسب فيمنا أن الكممات التي تشير إلى 
ىي ألفاظ ذات أىمية خاصة، وىذه األلفاظ ليس بالضرورة أن نجدىا في الكثرة، بل 
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قد نجد لفظًا بمغ تكراره حدًا قمياًل جدًا يمكن أن نعده ميمًا حتى مع نسبة الشيوع 
قرود( مثاًل وردت خمس مرات بصيغتي المفرد  -القميمة التي ورد بيا، فمفظة)قرد

، وىذه المفظة جديرة بمقالة منفصمة تبين تطور نظرتو إلى الناس في عصره، والجمع
ولكي تكون الرؤية واضحة ينبغي أن تدرس المفظة تاريخيًا، أي تبعًا لزمن ورودىا 

 رة كان ينظرىا.نظلنرى أيَّ 
وىذا يأخذنا إلى مسألة ميمة أخرى ىي مسألة المجاز؛ فمن النتائج الممموسة 

ا سعة االستعمال المجازي لأللفاظ كناية واستعارة، مع بروز األخيرة التي برزت أمامن
بشكل واضح، ومعموم أن االستعارة من عوامل التغير الداللي، فاستعارات الشاعر 

وفق رؤيتو لمعالم من حولو، فألفاظو تبني  عمى دالالت جديدة يضفييا عمى األلفاظ
اظ يستعمميا بإرادتو حينًا وحينًا آخر عالمو التصوري، والعالم من حولو يمجئو إلى ألف

يستعمميا قسرًا إذا اقتضى مقتٍض أن يمدح أو ييجو أو يرثي؛ فإن كثيرًا من المفاىيم 
ال يتبادر إلى الذىن بصورة تمقائية وبسيولة إال بعد ظيور سبب ُيَذكَّر أو ضرورٍة 

لشاعر لمعالم تستدعيو؛ فإحصاء األلفاظ ونسب شيوعيا ليس حاسمًا في معرفة رؤية ا
إدراكاً تامًا؛ ألن كثيرًا من األلفاظ جاءت في سياقات فرضتيا الظروف الخارجية 

فأما األولين فأكثر تأثيرًا في إلجاء الشاعر إلى ألفاظ  ،كالمدح والرثاء واليجاء
يتعمدىا ردَّ فعٍل وال يختارىا، وأما اليجاء فمنو جنبتان إحداىما من جية الشاعر؛ إذ 

 حد الشريكين في ىذا الغرض.إنو أ
 مخص أىم النتائج فيما يأتي:نويمكن أن 

بمغ عدد األبيات التي أحصينا ألفًا وسبعمئة بيت، وىذا يدل عمى أن لمطبيعة  .1
 مكانيا البارز في شعر المتنبي وعالمو الشعري الخاص وعالمو التصوري.

(، 288)األرض(، فألفاظ 633)زمانأعمى مستوى لمتردد كان في ألفاظ ال .2
 (.3(.. عمى وفق ما جاء في الجدول)268)المطرفألفاظ 

ت التي ورد فييا ذكر لمحيوان ظاىرًا أو مضمرًا ما زاد عمى ابيبمغ عدد األ .3
 ف بيت، وىذا يدل عمى أىمية الحيوان في شعر أبي الطيب.لاأل

أكثر حقل ألفاظًا في حقل الحيوان كان حقل الخيل ويميو حقل اإلبل فحقل  .4
اللة ذلك واضحة ألىمية األول والثاني في حياة الشاعر العممية، األسد ود
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في ميدان الشجاعة والغمبة التي كانت الشاغل الكبير  ثوالداللة الرمزية لمثال
 في حياة الشاعر وممدوحيو.

لمسماء وما فييا حضور واضح وال سيما ألفاظ الشمس والنور والضياء التي  .5
، وىو أمر ما يرى بعض الباحثينك عند غيره تشير إلى خمفية صوفية

 .مستبعد في مشاغل المتنبي وتطمعاتو
االستعمال الواسع لممجاز وال سيما االستعارة كان واضحًا، وىو يدل عمى  .6

 .الشاعر من فنو وقوة قريحتو في توليد الصور الفنيةتمكن 
شيوع ظاىرة التقابل في شعر المتنبي التي يمكن إرجاعيا إلى وضع نفسي  .7

إلى ثقافتو المنطقية والجدلية التي تجمع النقائض وتترصد  ، أوخاص
المفارقات، ونرى ذلك جميًا في المقابمة بين السماء واألرض، والنور والظالم، 

 والتقبل في الجيات.. وغيرىا.
المشترك المفظي يكاد يكون معدومًا في ىذا الحقل)ألفاظ الطبيعة(، إال في  .8

 .ذلك، كم أشرنا إلى مواضع قميمة جداً 
الترادف عند الشعراء حاجة ممحة إلقامة الوزن والقافية؛ لذا نجده شائعًا في   .9

 .شعر المتنبي مثل الميث والضرغام والورد واألسد
بعد وضوح داللة المفظ تعين أن يتغير ترتيب الحقول وفقًا لمترتيب  .11

 المفيومي ال المفظي.
وال سيما في وضوح الرمزية في استعمال ألفاظ الطبيعة عند المتنبي  .11

، وىو مظير من مظاىر قوة مخيمة الشاعر واستحضارىا ألفاظ الحيوان
 الرموز المناسبة.

 يا.ئمكنا من إحصاتىذه بعض النتائج التي 
 يالطويل الذ وأخيرًا فمنا بعض االقتراحات التي قدحيا في الذىن الزمنُ 

 وفيو، ومنيا: قضيناه مع البحثِ 
ليتسنى لمباحث أن يمم بما يبمغو  االقتصار عمى حقل ضيق من الحقول .1

وسعو ولكي يكثف جيده مستعينًا بأكبر قدر من النظريات التي تعين 
 عمى البحث.
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 وضع معجم داللي مفيومي يشمل كل ديوان الشاعر. .2
لما كانت الدالالت ىي الحاسم في تقسيم الحقول وجب أن تكون  .3

، لكن لمعجميالدالالت المجازية ىي التي تقرر محل المفظ ال المعنى ا
 .الضبط ال يكون إال بالصيغ المعجمية

نقترح دراسة النص الشعري أو الدبي دراسة داللية شاممة لجميع نتاج  .4
المبدع بعنوان)سيمانتك شعر ....( أو معربًا إلى )عمم داللة شعر .... 
(، عمى أن يدرس فيو النص داللًة وعالقاٍت داللية وعالقة األلفاظ 

براز األل فاظ المحورية أو المركزية وغيرىا مما يؤدي إلى فيم ببعضيا وا 
نظرة المبدع إلى العالم والتي من خالليا نفيم كيف يفكر المبدع وعوامل 

 اإلبداع وسيكولوجيتو. 
وأخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء عمى جانب من جوانب إبداع 

 شاعر العربية الكبير أبي الطيب المتنبي.
 لرب العالمين.والحمد هلل 

    
 

 


