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إن كان ال بد لكل عمٍل من خاتمة, فإن جيدًا يبذل في الكشف عن كنوز النص 
عجائبو لألذىان ال خاتمة لو, ولكن ما يمكن الَعَموي المبارك واتجاىات شرحو وتقريب 

الخروج بو بعد رحمة بحٍث, جمعت بين الفائدة والحيرة المعرفية والكشف بعد جيد جييد 
 يمكن ان نخرج منيا بنتائج ابرزىا :

التعريف بالكيدري بوصفو أحد عمماء العربية المبرزين في القرن السادس   -1
بالتأليف والتدريس وترك لنا جممة من اآلثار اليجري, إذ طرق فنون العربية جميعًا 

التي وصمت الينا ولم يعرف بو سابقًا في الدرس االكاديمي العراقي, فضاًل عن 
 الكشف عما ينطوي من معمومات تتعمق بحياتو وتحديد سنة وفاتو .

عمى الرغم من ان العنوان الذي اختاره المحقق ىو )حدائق الحقائق في شرح  -2
إن ما نص عميو الكيدري, وما ثبت في اغمب كتب المتقدمين نيج البالغة ( ف

ىو)حدائق الحقائق في فسر دقائق افصح الخالئق (, إذ لم يتسَن لمباحث أن يغيَر 
 فيما ُحقِّق وثُبِّت, فإنو يوصي بأن يعاد التحقيق إلثبات االسم الذي اختاره الشارح .

, عمى أن الباحث وجد لم تحدد المصادر المتقدمة تاريخ مولده وال وفاتو  -3
بعض الدراسات الحديثة قد أرخت لوفاتو, اعتمادًا عمى ما ورد من إشارة تاريخية في 
خاتمة كتابو, تشير الى فراغو من كتابة شرحو النيج المعروف بـ) حدائق الحقائق في 

ه(, التي افترض بعض الباحثين انيا 567فسر دقائق أفصح الخالئق (, وىي سنة )
توفاه اهلل تعالى فييا وىو امر لم يقم عميو دليل لإلثبات, لوجود مصادر السنة التي 

 ه(.578أكدت انو كان حيًا سنة )

 انفرد الكيدري في النقل عن الوبري ذي الشرح المفقود لنيج البالغة.  -4

يعد شرح نيج البالغة لمكيدري أحد اقدم الشروح لمنيج, إذ يقف من حيث   -5
ن الشروح التي وصمت الينا, ولم يسبقو الى شرح النيج الزمن في المرتبة الثالثة بي

ه( والراوندي في منياج البراعة 559غير البييقي في معارج نيج البالغة )ت 
 ه( .573)ت

عمى الرغم من تصريح الكيدري بأنو اعتمد عمى المعارج والمنياج في شرحو   -6
في التناول نيج البالغة, فإنو استعمل عبارات ناقدة عمى نحو يكشف عن حّدة 



ونقد ينطوي عمى حرص معرفي عمى صاحبي المعارج والمنياج في مواضع 
 متعددة من شرحو .

زخر شرح الكيدري بعموم العربية جميعًا من: أصوات وصرف ونحو ومعجم   -7
وبالغة, وقد برزت عناية الكيدري بالجانب المعنوي ليذه الفنون دون االنتقال الى 

اشتمل عمى منحى منطقي في معالجة بعض القضايا, ومن ىنا  فمسفتيا, وقد
 اصطبغ شرحو بصبغة داللية ترجح االىتمام  بمستويات المغة.

اىم مظاىر الداللة الصوتية عند الكيدري تتضح في ابدال االصوات  -8
الصوائت والصوامت, إذ اشار في كثير من امثمتو الى عالقة الصوت بالمعنى وما 

مبدلة من دالالت, تختمف فييا الكممة عن اختيا التي تشابييا تبرزه االصوات ال
 في اكثر الصوامت, واختمفت معيا في صامت واحد .

اضفى الكيدري عمى سائر الظواىر الصوتية مسحة من الداللة والسيما في   -9
 تناولو اليمز والتنغيم والوقف واالبتداء وغيرىا.

بنية االفعال, أم أبنية االسماء ففي عني الكيدري بمعاني أبنية العربية سواء أ - 11
أبنية االفعال قرن االفعال المجردة بطائفة من الدالالت المستحصمة, من بناء 
الفعل الثالثي بحسب حركة عينو وتممس داللة االفعال المزيدة بحرف واحد او 

 بحرفين او بثالثة احرف . 

خمة عمى االفعال من كثيرًا ما كان ينبو عمى ما تفيده االحرف الزوائد الدا  - 11
دالالت متعددة يمكن ان تؤثر في سياق النص العام . أما أبنية االسماء فقد 
تنوعت دالالتيا مع توخيو حين ذكرىا مناسبتيا سواء منيا االسماء المجردة أم 
المزيدة بحرف او بحرفين فأكثر, وفي كل بناء اسمي يذكره الكيدري يوزع داللتو 

قد يدل البناء الواحد عمى اسم الذات االفرادي أو اسم عمى امثمتو المختمفة, ف
الجنس الجمعي أو الصفة المشبية أو المصدر أو اسم المصدر أو جمع التكسير 
أو يكون محواًل من بناء الى آخر, كفاعل بمعنى مفعول او فعيل بمعنى فاعل 

 ونحو ذلك .

أتعمق ذلك التوجيو أفاد من معرفتو النحوية في توجيو داللة النص العموي, سواء  -12
 )عميو السالم(.بشرح بعض العبارات المفردة أم بفقرة مركبة من نص االمام 



التفت الكيدري الى أىمية السياق النصي في توجيو الداللة النحوية, ولم يقع  -13
تركيزه عمى حدود الجممة فحسب في بعض المواضع من شرحو, وانما عالج 

النصي الموسع سواء في تعدد أوجو االعراب  الداللة النحوية تبعًا التجاه السياق
في النصب والرفع وداللة األدوات, أم في توجيو الداللة السياقية وجية واحدة 

 وظواىرىا من حذف, وعود ضمير, واضافة, وتعريف وتنكير..

لم يغفل إبراز داللة تراكيب النص الَعموي من خالل ما يشابييا من   -14
م والحديث النبوي الشريف, فضال عن الشعر نصوص, في صدارتيا القرآن الكري

 وشيء من مأثور االقوال.

 
 


