
 احملارضة امسابؾة ؼرشة 

 املهنج امبياين

ىو املهنج اذلي ًغير ارسار ادلال يف امتؾبري املرآ ين من خالل ابراز اهواع اجملازات والاس تؾارات وامكناايت وامتشبهيات   

 وامللامية   واهمتثيل وامتخييل واموصل وامفصل واملرص ،وابراز امؾالكة بني انوفظ واملؾىن ،وكشف ادلالالت احلامية 

 ثطور امتفسري امبياين 

"واكهت اوىل بذور ىذا املهنج ثبدو يف حماوةل امؾوامء ملؾرفة وحوه الاجعاز املرآ ين واموكوف ؽىل ارساره امبالغية فيذا ابو 

 الا بؾد ىالل امؾسكري يف نتابو امصناؼتني ًدؼو اىل اثلان ؽووم امبالغة اميت ال هيتدي ادلارس اىل مؾرفة اجعاز نتاب هللا

الاملام هبذا"  امفن فيلول "آ ّن آ حّق امؾووم ابمتّؾمل، وآ والىا ابمتحفّظ بؾد املؾرفة بؾد املؾرفة ابهلل خّل جناؤه ؽمل امبالغة، 

ىل سبيل امّرشد، املدمول بو ؽىل صدق  جعاز نتاب هللا ثؾاىل، امناطق ابحلق، اميادي ا  ومؾرفة امفصاحة، اذلي بو ًؾرف ا 

امنبوة، اميت رفؾت آ ؽالم احلّق، وآ كامت منار ادّلين، وآ زامت ش بو امكفر برباىيهنا، وىتكت جحب امّشم امرساةل وحّصة 

 بيليهنا" 

 

مث ثطور ىذا املهنج من خالل دفاع امؾوامء ؼن املران امكرمي واكن ؽىل ًد ،امرماين  ،واخلطايب ،وامباكالين ،واجلاحظ 

ل مشلك املران  ،وامرشًف امريض ،حىت عير 5:9ة)ت :( يف نتابو "هغم املران "،وابن كتيب588)ت: ( يف نتابو ثأ ًو

( بكتابو )دالئل الاجعاز ( و)ارسار امبالغة ( فأ سس بذكل اصول ىذا املهنج هغراي ،حىت 7:4ؼبد املاىر اجلرخاين )ت:

نيػ ؼبد املاىر ( ثوىل ثفضيل كضية امنغم يف ثفسريه امكشاف "فاذلي ًلارن ص ;86اذا خاء خار هللا امزخمرشي )ت:

بصنيػ امزخمرشي جيد الاول كد رمس اخلطة واؽد املثال وبني امطًرق ،وجيد امثاين كد ثوىل امتنفيذ ادلكيق ملا رمس صاحبو 

،حيث ثتبػ آ ايت امكتاب امكرمي اًة اًة ميوحض ما ؼناه اجلرخاين ابمنغم املرآ ين ،فيو اول من مسى مباحث امنغم بؾمل املؾاين 

   ىو امزخمرشي "

 

ة والابؾاد  فاجلرخاين ؽامل واسػ امثلافة ،مرىف احلس ،متوكد اذلاكء ،وكد اس تخدم ذكل يف اس تنباط الاصول الاس تؾاًر

ة ل ايت املران امكرمي ،واخضؾيا ابؼتبارىا مناذج حية نوتطبيق امؾومي  فيو اوسػ بكثري من 000امتشبهيية ،واملؾامل اجملاًز

صورة امتاكموية نولران مفلودة يف الك امكتابني ؽىل ؼغم كدرىام امبالغي ومفتلرة اىل امسؾة اجلاحظ يف ىذا املضامر ،ال ان ام

( فتح منا معق دراسة خدًدة يف امبالغة املرآ هية امتطبيلية  اهتغمت ;86متشمل املران امجػ ،حىت اذا خاء امزخمرشي )ت:

ة ؽىل ما ابتكره اجلرخاين وما اضافو ىو من ناكت بالغية ،ومؾان اجع ذلكل ًؾترب ثفسري امزخمرشي خري ثفسري يف 000اًز

 امؾربية حتدث ؼن بالغة املران واجعازه ورس هغمو وروؽة ادائو   

 وكد سار ؽىل هنج امزخمرشي يف اس تجالء امصورة امبياهية نولران امكرمي مجػ من املؾارصين مهنم 



ىا ؽىل طوبة ادلراسات امؾويا يف لكية ال داب خامؾة الاس تاذ امني اخلويل يف حمارضات من الامثال املرآ هية املا -4

 املاىرة 

 ادلنتورة ؽائشة ؼبد امرمحن يف نتابهيا امتفسري امبياين ،والاجعاز امبياين  -5

 ومحمد حسني امصغري يف نتابو امصورة امفنية يف املثل املرآ ين    -6

 وادلنتور محمد ؼبد هللا دراز يف نتابو )امنبأ  امؾغمي (  -7

 وادلنتور محمد املبارك يف نتابو )من مهنل الادب اخلادل (  -8

 

 


