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لتقبله اإلشراف على هذه  "بديار الشافعي"أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي 

رشاداته أثناء إعداد هذه الدراسة، فجزاه اهلل عني  المذكرة، الذي لم يبخل علّي بنصائحه وا 

 خير الجزاء

أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه  كما

 المذكرة ولما سيبدونه من مالحظات قّيمة تثري الدراسة ال محالة.

كما أتقدم إلى األساتذة األفاضل في قسم اللغة واآلدب العربي بجامعة أم البواقي ممثلة 

من عون ومساعدة خالل دراستي في  في عميدها تعظيم الشكر واالمتنان لما قدموه لي

 الجامعة.

 والشكر لكل من أسهم في إتمام هذا العمل

 فللجميع خالص شكري وتقديري

 



 

 الحمد هلل الذي يسر لي إنجاز هذا العمل، والذي أهديه:

 إلى والديا الكريمين

 إلى إخوتي وأخواتي

 وكل عائلتي

 إلى أصدقائي

 إلى أساتذتي األجالء

 إلى كل من علمني حرفا من حروف نور العلم واألدب

 إلى كل طلبة العلم والمعرفة

ليك أنت وأنت بالذات  إلى كل من يعرفني وا 

 تقرأ اآلن في إهدائي هذا الذي

 أهدي هذا العمل المتواضع

 هدى

 إهداء



 

 مقدمة
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شعر، والّشعر يتمّيز بالجمال من إيقاع وموسيقى، ومن ثّم فقد أخذ  أّي كالٍم منظوم فهو
من المعايير الجمالّية نصيبًا وافرًا وقد يكون شعر المتنبي أجمل من كثير األشعار نظرًا 
الحتوائه على الكثير من القيم المتمّيزة بجمالها والخبرات والتجارب الّدالة على حيوّية النفس 

ه يحدث أثرًا في حياتنا الفكرّية إلى مل هو متمّيز في إيقاعه الحيوي، مّما جعلوتطّلعها  ،البشرّية
باعتبار شعر المتنبي ذا قيمة جمالّية خّصصته بالّدراسة فجاء بحثي موسومًا بـ: ديوان المتنبي و 

 دراسة جمالّية.

 :إشكالّية البحث 

ويات الجمال في شعر على مشكلة فكرّية مفادها: ما هّي أوجه أو مست يقوم هذا البحث 
المتنبي؟ وكيف يمكن الّتعرف على عليها؟ وما هّي الممّيزات الّتي جعلت شعر المتنبي يرقى 

 ذا الجمال على مختلف أغراض شعره؟إلى مستوى الجمال؟ وهل طغى ه

 :اختيار الموضوعدوافع  

زت مستوى من الذاتّية والموضوعّية، فصار لذلك اجاء اختيار الموضوع لدوافع ح 
 ، أال وهو:إلنجازهاالختيار مبّرر 

رغبتي الملّحة في تذّوق جمال شعر هذا الّرجل الذي مأل الّدنيا وشغل الّناس بفخره وذاته 
 خ ألي كان.ضالمتعالية الّتي ال تر 

اضه من أسلوب وبالغة ... باإلضافة إلى قيمة شعر المتنبي الذي يعتبر كتلة جمالّية بكّل أغر 
 كما جعلتني هذه الّدراسة أخطو خطوة في كسب المعارف واإللمام بجوانب الّلغة.
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 المنهج المعتمد:

كونهما  يلإلجابة على اإلشكالّية المطروحة اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليل 
 األنسب لهذه الّدراسة.

والتعليق على شعر المتنبي، أّما المنهج الوصفي يظهر من خالل التحليل ي فالمنهج التحليل
 فيظهر من خالل وصف الّظاهرة المتوّصل إليها بالتحليل.

 موضوعات الّدراسة: 

بّد من خطوات ومراحل حّتى نستطيع معالجة القضّية، فتناولت موضوعات الّدراسة  ال 
ه يغنيان عن بقّية شعر المتنبي بكّل أغراضه، بحيث اخترت من كّل غرض نموذجين من قصائد

 القصائد ألّن الغرض واحد، وذلك على الّنحو الّتالي:

 الدموع تنجدني والّظالم ينجدها: يتمّثل النموذج األّول في قصيدة أّواًل ــــ المدح عند المتنبي
 كيف يموتها الّشاعر محّمد بن عبد الّله العلوي، والّنموذج الثّاني مقتطف من قصيدة مدح في

 يمدح أبا المنتصر شجاع بن محّمد الّرضي. من ال يعشق

 عش عزيزًا أو مت: تناولت في الّنموذج األّول مقتطفًا من قصيدة الفخر عند المتنبيــــ  ثانياً 
 كّل كريم يّمان.أّما النموذج الثّاني فهو قصيدة  وأنت كريم،

يرثي محّمد بن  التراب تغور الكواكب فيالّنموذج األّول هو قصيدة  الّرثاء عند المتنبي:ــــ  ثالثاً 
 نفوسهم بهاإسحاق التنوخي، والنموذج الثّاني تناولت فيه المقتطف الخاص بالّرثاء من قصيدة 

 ، يرثي جّدته.اأنف أن تسكن الّلحم والعظم

والّنموذج  أشخصًا لحت لي أم مجازيا؟: النموذج األّول هو قصيدة رابعًا ــــ الهجاء عند المتنبي
 مصر كافور اإلخشيدي. ملكيهجو فيهما  ا الحّر بينهم يتيمكأنّ الثّاني 
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الّليل : تناولت في العتاب مقتطفًا من قصيدة المتنبي المشهورة خامسًا ــــ العتاب والشكوى
يعاتب فيها الخليفة سيف الّدولة الحمداني، أّما في الشكوى فتناولت  والخيل والبيداء تعرفني

عش عزيزًا أو وآخر من قصيدة  يشكو من الحب، ال يعشقكيف يموت من مقتطفًا من قصيدة 
 .يشكو الّزمان مت وأنت كريم

 حنانيك مسؤواًل ولبيك داعيا: تمّثل النموذج األّول في قصيدة سادسًا ــــــ االعتذار عند المتنبي
يعتذر من  شغلي عنك بكيعتذر من سيف الّدولة الحمداني، والنموذج الثّاني هو مقطوعة 

 بعض إخوانه.

 كان تسليمه: فأّما النسيب درست فيه مقطوعة بعنوان ب والغزل عند المتنبييسابعًا ـــــ النس
 عش عزيزًا أو مت وأنت كريم.، وأّما الغزل فتناولت فيه مطلع قصيدة وداعاً 

يصف  قادر  تمنع من سهاد أو: تناولت فيه مقتطفًا من قصيدة ثامنًا ـــــ الوصف عند المتنبي
 فيها الحّمى واكتفيت بهذا المقتطف ألّن كّل ما تناولته سابقًا من أغراض تضّمن الوصف.

قمت بتحليل ِحَكٍم تناولتها في قصائد سابقة، باإلضافة إلى ذكر  تاسعًا ـــــ الحكمة عند المتنبي:
 بعض حكم المتنبي المشهورة.

 وفي كّل غرض من هذه األغراض قمت بـ: 

 رض وكيف جاء عند المتنبي وأحيانًا أورد موقف بعض الّنقاد.تعريف الغ -

 تحليل القصيدة أو المقطوعة. -

 تقطيع نموذج منها. -

 خالصة. -

كّل هذا يبدأ بمقّدمة وينتهي بخاتمة تضّمنت أهم النتائج المتوّصل إليها، وملحق تضّمن لمحة 
 عن حياة المتنبي وديوانه.
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 المصادر المعتمدة:

عليها ضئياًل، وأهم مصدر اعتمدت عليه هو التبيان في شرح الّديوان  تماديلقد كان اع
فساعدني كثيرًا على فهم المعنى، وكذلك شرح  كبري الذي كان سندا في هذا البحثألبي بقاء الع

مصطفى البياتي الذي جاء فيه شعر المتنبي مرتب زمنيًا وليس حسب القافّية، باإلضافة إلى 
 شيق الذي استعنت منه بمفاهيم ساعدتني في الّتحليل.كتاب العمدة البن ر 

 :الصعوبات المعترضة

طبيعة كّل بحث ال تخلو من الّصعوبات والعراقيل الّتي تعترض سبيل الباحث منها 
 حيث من الّصعب اإللمام بكّل جوانبه باإلضافة إلى قّلة الخبرة. ،الموضوع واتساعضيق الوقت 

                      يألستاذن أتقّدم بخالص الشكر واالمتنان وال يسعني في الّنهاية إاّل أ
 الذي أمّدنا بنصائح وتوجيهات ولواله لما وصل البحث إلى هذا المستوى."  ر الّشافعيابدي" 

 وفي األخير تقّبلوا مّني فائق االحترام واّلقدير.
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خ ، استطاع بموهبته أن يسّجل اسمه في سجّل الّتاريالمتنبي قامة من قامات الّشعر العربي
بحروف من ذهب، فكان ومازال من أهم الشعراء اّلذين أنجبتهم العربّية، نظًرا لما يتمّيز به شعره 
من جزالِة أسلوٍب، وقّوة األلفاظ والمعاني، ورصانة القوافي ومتانة التراكيب، والقدرة العالّية على 

األغراض الشعرّية، كما كان شعره صورة صادقة لتجارب عاشها حّتى  الّتصوير، وجمعه لمختلف
 أصبح أنموذجًا ُيْحَتَذى به في كتابة الشعر لما له من شمولّية وتمّيز وذوق خاص.

كان المتنبي صاحب طموح، يعتّد بنفسه وشعره كثيًرا، أراد أن يغّير ما كان عليه حاله  
بل ذ من الشعر وسيلة حّتى يصل إلى مبتغاه، فُقِتل قويجعل من نفسه فوق كل ملك وأمير، فاّتخ

 أن يصل إليه.

 ضلهزله أو رثائه، هّو المعتد بففهو حيث قلبت من حكمته أو فخره أو غ"  يقول العّقاد:
 الفاشل في أمله، الّساخط على زمنه ... ".

 (.06ص  –أبو الّطيب المتنبي حياته وشعره )                                                       

الح نجح في تخليد اسمه وترك شعر ص هرغم أّن المتنبي فشل في تحقيق مطامحه، إاّل أنّ 
ن تحّدثنا عن الجمال في الشعر العربي، فللمتنبي حضور قوي فيه واإلبحار في في كل زمان ، وا 

      شعره يجعلنا نكتشف تلك الّصورة الجمالّية الّرائعة. 

لمختلف األغراض من مدح وفخر وهجاء ورثاء ووصف ونسيب  اكان شعر المتنبي مّتسع 
فأكثر المتنبي في المدح وأجاد في الوصف وتعالى في الفخر، وصدق في رثاءه وقّل  وحكمة ...

ّنما صاغه  هجاؤه، وترجم تجاربه في حكم، أّما الغزل فلم يخّصص له الّشاعر قصيدة بعينها وا 
 علها مقّدمات لقصائده.في قطع ج
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 المدح عند المتنّبي:أواًل: 

وسبيل الشاعر _ إذا مدح ملكًا _ أن يسلك طريقة اإليضاح واإلشادة  المدح: " -
بذكره للممدوح وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقّية غير مبتذلة سوقّية، ويجتنب مع ذلك 

 ."التقصير والّتجاوز والتطويل 

 (.148 ، ص2 ج العمدة في محاسن الّشعر وآدابه ونقده، ،أبي علي الحسن بن رشيق)                   

 عَكَس شعوره الّصادق، جزلَ  اوقد سلك المتنبي هذا المسلك في مدحه، فجاء واضح
 المعاني نقي األلفاظ، كما أخذ المدح القسم األكبر من شعره.

، ومن تختلف قصيدة المدح عند المتنبي من شخص إلى آخر، حيث يتنوع الممدوح 
، كافور الحمداني العلوي، سيف الّدولة محّمد عبد الّله الشخصيات الّتي مدحها المتنبي:

 ادحه صادقفأحيانًا يكون م .صر شجاع بن محّمد ..اإلخشيدي، بدر بن عّمار، أبو المنت
كما أّن المتنبي ال ينسى الحديث عن نفسه، فيخّصص دومًا جزًءا ، وأحيانًا يكون غير صادق

 من القصيدة يتحّدث فيه عن شؤونه وحاله.

 الّدموع تنجدني في قصيدة "  )محّمد بن عبد الّله العلوي( المتنبي هي أّول شخصّية مدحها
  يقول:، والّظالم ينجدها "

ُدهــــــــــــــاـــــــا  بـــــــــــــــاَن  عـــنـــأْهاًل  بــــــــداِر  َسبـــــــــــــــــــــاَك  أْغَيـــــــــــــــُدَهــــــــــــــــــــا          أبـــعــــَـُـد مـ  ـــــــــــَك  ُخـــــــــرَّ

 ـــوَق  ِخــْلــــــبــَِهـــــــا  يـَــــــــُدهــــــــــــــــــــاِظْلــــــــــــــــــَت  بهـــا  تـَـنَطـــــــــوي  عـــلى  َكِبــــــــــــٍد          نـــــــــضـــــيـــَجــٍة  فــــــ

 (. 299 – 297/ 1التبيان في شرح الّديوان،  أبو البقاء العكبري، )                                         

 وقد جاء في شرح العكبري: " أهالً " أهاًل المتنبي قصيدته المدحّية بلفظة "  استهل 
 الحقيقة دعاء لهاتكون مأهولة، وهّو في منصوب بمضمر تقديره، جعل الّله أهاًل بتلك الّدار ف

                      (.297/ 1)المصدر نفسه،                 ".                         بالّسقيا 
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( لكّنه حذف جملة    فعل + فاعلهّي مفعول به منصوب لمحذوف تقديره جعل الّله )" أهاًل " 
 والخبر بغرض الّتوسع في المعنىء "، ليّدل على تأرجح هذه العبارة بين الّدعا جعل الّله" 

فيدعوا الّله راجيًا عودة أهل الّدار إليها كما كان لها تعبير واضح على حالة المتنبي الّنفسّية 
ن في البيت مناسبًا، ثّم يبيّ  االستهاللوهّي الّشوق ألهل الّدار والّدعاء لهم بالعودة، فكان هذا 

ن شّدة الشوق خاف على كبده من أن تنشّق، وهذا نوع م مدى تأثره بالفراق إلى درجة أّنه الثّاني
 من المبالغة.

 ـــــــُدهـــــــــــــــا ــــــــــتــــــًا  قُـــــــَبــــيـــْــــــــَل  أفــْــــــقـِـــيـــــا  حــــــاِديــَـــْي  ِعـــــيــــــــــِرهـــــــــا  وأْحســَـبـُـــنــِـــــي          َأوجـَــــــــُد  َمــــْيـ

ُدَهــــــــــــــــــــــاِقـــــفـــــــــا  بــــــــهـــــــــا  قـــــــلــيـــاًل  عـــــــــــــلـَـــّي  فـــــــــاَل          أقَـــــــــــــ  ـّل    ِمـــــــــن    نــَـــــْظـــــــــَرٍة    َأَزوَّ

 (. 300/ 1 لتبيان في شرح الّديوان،ا)                                                               

تضّمن كالم المتنبي نداء، ينادي الحاديين، ولكّنه حذف ما ناداهما له وذكره في البيت  
المحبوبة، وغرض  [، فهّو يطلب منهما أن يقفا قلياًل معه على ديار... قفا قليالً الّتالي بقوله: ] 

 المتنبي من هذا الّنداء هّو إظهار الحب والّشوق.

 ثمّ  قلياًل "،" في البيت الموالي، فذكرها أّول مّرة مصدر "  " قّلةكما كّرر الّشاعر لفظة  
تكرار جزئي ألّن الّشاعر غّير في بنية الكلمة وغرضه من هذا  "، وهو أقلذكر اسم الّتفضيل " 

 اشتياق"، دّل على  أقلالّتكرار هّو التأكيد على طلبه، كما أّن استخدامه السم الّتفضيل " 
 نظرة لديارى الوقوف ولو قلياًل، حّتى يلقي المتنبي، فهّو ال يطلب من حاديي اإلبل سو 

 المحبوبة ال أكثر وال أقل.

 اِر  الجـــــــــــحــــــــــيِم  أْىــــــــــــــــَرُدهـــــــــــــاــــفـــي  فــــــؤاِد  المــــــِحــــــــــبِّ  نـــــــــــــاُر جــــــــًوى          أحــــَــــــــرُّ  نــــــــــــــفَـــ

 ـــــــاـَـــــــــْرُق  لـِـّمــِتِه          فصــــــــــاَر  مـِــــــــثْـل  الدََّمقـْـــــــِس  أسـْـــــــــــَوُدهـــــــــــشــــــــــــــــــــاَب  ِمـــــَن  الهــــــــْجِر  فــ

 (.300/ 1، )المصدر نفسه                                                               
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"، فالمتنبي يريد أن  أفعلعلى وزن "  أبرد(ـــــ  )أحرّ المتنبي صيغة مبالغة  متضّمن كال
يقول للُمتلقي أّن حر الفؤاد أشّد من حر الجمر، فهذه الّصيغة زادت من جمال هذا البيت من 

ّنما قال       " بارد" و  " حارحيث الشكل، كما زادته جمااًل من حيث المعنى فهّو لم يقل  "، وا 
تأّثر نفسّية المتنبي، كما عكست الّتجربة الشعورّية الّتي مّر  " دّلت على شّدة " أبرد" و  " أحر

  كما كّرر الّشاعر لفظة وهّو طباق اإليجاب،  )أحر و أبرد( بها، توّلد عن هذا تقابل داللي بين
 في صدر البيت وعجزه، كّل هذا زاد من جمالّية هذا البيت وكشف عن رونقه. " " نار

، شّبه المتنبي في الّتشبيه فنّية بالغة الجمال تمّثلتي صورة البيت الموال كما تضّمن
والجامع بينهما هّو البياض والّنعومة، فهّو من  وهّو الحرير األبيض(الّشعر بالّدمقس ) شيب 

خالل هذه الّصورة يريد إخبار المتلقي عن مأساته بعد هجر الحبيب، وتشبيهه الّشعر بالحرير 
(، والمشّبه به )الّلمةبعدما أصبح أبيض، فذكر المشّبه  األبيض داللة على جمال الّشعر حتى

 بيه تام حيث ذكر فيه جميع أركانهعلى أّنه تش البياض(( ووجه الّشبه ))مثل( واألداة الّدمقس)
فهذه الّصورة رائعة تظهر لنا مدى قدرة المتنبي على مزج األفكار والّتصوير، وهذا من أرقى 

 صّور الجمال.

   عـــــــْنــــــــــَد  القيــــــــــــــاِم  ُيــــــــْقــــــــِعــــــــــــُدَهـــــــــــــابـــــــــــانـــــــوا  بـــــــُخـــــْرعوَبـــــــــِة  لهــــــــــــــا  َكــــَفــــــــــــٌل          يَكــــــــــادُ 

ُدَهـــــــــــــــــــــــاِبحْ ــــــــــــا         ِســــــــــــــــــٍة  أســمــــــــــــــــــٍر  ُمــــَقــبَّـــــــــلـــــــــُهَ َربـــــــَحــــــــــــــلَ   ـــــــــَلـــــــــــٍة  أبــــــــيـــٍض  ُمــــــــــــــــــَجــــــــــــرَّ

 .(301/ 1، في شرح الديوان )التبيان                                                              

 بها، والخرعوبة هّي المرأة الجميلة جامعًا في هذا وايصف المتنبي المرأة الّتي سار   
حيث نتج عن هذا الجمع  صورة من صور جمال األسلوب، الوصف بين الّسمار والبياض، وهذا

( وهّو طباق اإليجاب لتوافق الضّدان إيجابًا والقعود القياموبين ) أبيض(أسمر و طباق بين )
 وسلبًا، أّكد المعنى المراد.
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" وهّي  سبحلة" في صدر البيت، ثّم قال في عجزه "  ربحلةكما كّرر المعنى بقوله: "  
 صفة المرأة الجميلة.

 ــــــَئًة          أَضـــــــّلهـــــــــــا  الـــــّلُه  كيــــــــــَف  تـــُــــــــــرشـِـــــــُدهــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــا  عـــــــاِذِل  العـــــــــاِشــــقـــيَن  َدُع  َفـ

  منــــــــــَك  عـــــــــنـــــــــــَك  أبــــــــــعـَــــــُدهــــــــــالـــــيَس  ُيحــــــــــِيُك  المــــــــــــالُم  فـــــــــــي  هـِـــــــــَمٍم          أقــْـــــَرُبهـــــــــــا  

 (. 302/ 1) التبيان في شرح الّديوان،            

( كيف ترشدهاوهّو نداء، وقوله ) ()ياعاذل، في قوله اإنشائي اتضّمن كالم المتنبي أسلوب     
ال ينتظر  ؟ ولكّنه هناضّله الّله في الهوىتعذل من أكيف استفهام، فالمتنبي يسأل المنادى:  هو

 صح وعذل من أضّله الّله في الهوىعن سؤاله، بل يريد القول للمنادى أّنه ال يمكن ن جواب
رشاده.  ولهذا ال داعي من نصحه وا 

  ، جاء في صيغة الّنفي باألداة   اخبري اكما تضّمن كالم المتنبي في البيت الموالي أسلوب     
 يؤّثر في الُمالم ألّنه بعيد عنهال  ّلوملا" يريد المتنبي من خالله إعالم المخاطب أّن  ليس" 

الجناس بين  الثّاني(، وأبعدهاو  أقربهاطباق اإليجاب بين لفظي ) األّولموّظفًا لونين مع البديع، 
لمة وهّو ( وهّو جناس ناقص لتشابه الّلفظين واختالفهما في حرف واحد في أّول الك)منك وعنك

 ( في عنك.)العينفي منك و  الميم()

 ـــن  يــــــبـــيُت  َيـــْرُقُدَهــــــــــــــــــا بـِـــــــــْئَس  اللـــــــــيالـــــــــي  َسِهـــْدُت  مـــــن  َطَرٍب         َشـــــــــْوقــــــــًـا  إلـــــــى  َمــ

 ـــــــــــهــــــا  والــــــــــظَّالُم  يـُـــــــْنــــــجـِــــــــُدهــــــــــــــــــا أْحــــــــيــــَــيــُتهــــا    والــــــــدُّمــــــوُع  تـُـــــــْنــِجــــــــُدنــِـــــــي          شــــــــــــؤونُ 

 (. 305 – 303/ 1، المصدر نفسه )                                                               

يقول العكبري: " في البيت أربعة حذوف: حذف المقصود بالّذم وهّو ليال، وحذف من       
 وكان يقول سهرتها، والّرابع حذف من يرقد فيها ".سهرت فيها، وحذف الّضمير من سهرت، 

 (. 303 /1، المصدر نفسه )                   
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سهرت فيها من طربي، شوقًا إلّي من يبيت يرقد  الّليالي ليال   بئسوتقدير الكالم: )     
ثّم يصف جاز، والتّناسب مع الوزن الّشعري، ض الّشاعر من هذا الحذف هّو اإليوغر ، فيها(

كناية ( هّي شؤونها والّظالم ينجدها تنجدنيالمتنبي حالته من خالل صورة كنائّية في قوله )
 عن كثرة الّدموع.

في صدر البيت  األولىلكن بشكل مختلف، فقد وردت  تنجد(كما كّرر الّشاعر كلمة )     
"، والياء المّتصلة تحيل إلى الّشاعر، ووردت  هيّ ( الفاعل ضمير مستتر تقديرة " )تنجدني

"، أّما الهاء تحيل إلى  هوّ ( الفاعل ضمير مستتر تقديره " )ينجدهافي عجز البيت  الثّانّية
الّليالي، وهّو تكرار جزئي ألّن الّشاعر غّير في بنية الكلمة، وغرض الشاعر من هذا التكرار هّو 
 تأكيد المعنى وتقريره في الّذهن، كما أضفى موسيقى خاّصة زادت من جمال هذا البيت ورونقه.

 ـُدهــــــاالــــــــّرديــــــــَف  وال          بــــــــــالّســـــوِط  يـــــــــــوَم  الـــــــــــّرهـــــــــــاِن  ُأْجـــــِهـ  ال  نـــــــــــاقـَــــــــتي  تـَــــــــقـــــــــَبلُ 

 ِزمـــــــــــامـُـــــــهـــــــــا  والشَّــــــــــــــــســــــــــوُع  ِمــــــْقَوُدهــــــــــــــــا شـِــــــــــــراُكــــــــــهـــــــــــا  ُكـــــــــــوُرهــــــــــــا  وِمْشــــــَفــــــــُرهـــــا          

 ــــــــــْطِوهــــــــــــا  تـــــَــــــأّوُدهـــــــاــــــــــَن  خـــَــأَشـــــــــــــدُّ  َعــــــــْصِف  الــــــــّريــــــــــاِح  يــَــــــــْسُبقُــــــُه          َتحـْــــــــتي  مــــــ

 (. 306/ 1، التبيان في شرح الّديوان )                                                              

 يجهدها وال ال هأن وسرعتها كما ناقته، ويتحّدث عن قّوتهايصف الّشاعر في هذه األبيات       
 شراكها، كررها، مشفّرهاوخالل هذا الوصف اتفقت فواصل الكالم " يحّملها فوق طاقتها، 

شّيقة خفيفة، خالّية من ر " حيث اختار المتنبي مفردات  بالّسجع" شّكل ما يسمى "  زمامها
 في نفسه. االّتكلف، تجذب الّسامع وتترك أثر 

 ــَـــــــــْرَدُدهـــــــــــــاالِمــــــــــــَجّن  ُمتّــــــــِصـــــٍل         بمـــــــثــــــــِل  َبــــــــطـــــــــنِ  المـِــــجــَــــــــّن  قـفـــــــي  ِمثـــــــــِل  َظهِر  

 (. 307/  1، المصدر نفسه )                                                                     
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 التكرار، أّما رلتّأخيو ا لّتقديمو ا التشبيهو : التكرار زخر هذا البيت بعّدة ظواهر فنّية هيّ       
" في صدر البيت المجن في صدر البيت وعجزه، كما كّرر لفظة "  مثل "كّرر المتنبي لفظة: " 

مّما خلق تماسكًا وعجزه أيضًا، وهّو تكرار تام، حيث كّرر الّلفظتان دون أن يغّير في بنيتهما، 
 وارتباطا بين صدر البيت وعجزه.

( والمشّبه األرض( بظهر المجن، فذكر المشّبه )القرقدشّبه المتنبي األرض ) التشبيه:أّما      
تكّلف  ف وجه الشبه على أّنه تشبيه مرسل أي أرسل بالوحذ مثل(( واألداة ))ظهر المجنبه 

 فذكرت أداة التشبيه بين الّطرفين.

ولعّل ما ساعد المتنبي على رسم صورته التشبيهّية هذه، هّي تلك العواطف الّتي أفرزتها      
 التجربة الشعورّية الّتي مّر بها، فزادت هذه الصورة جمااًل فوق جمالها.

        خر لفظة " وهّي خبر مقّدم، وأ مّتصل: فقد قّدم الّشاعر لفظة " أّما عن التقديم والتأخير     
"، والمتنبي هنا يقصد هذا ، وذلك  قرقدها مّتصل  " وهّي مبتدأ مؤّخر، وتقدير الكالم "  قرقدها "

 مع الوزن الّشعري. للتالؤم

 ــا  َوفَــــــــــْدفــَـــــــــــــــُدهـــــــــــــــــايطاُنـــــــــهـــــــُمــــــــــرتِميـــــــــــاٌت  ِبنــــــــــا  إلـــــــى  ابــِن  ُعَبْيـــــــــــ          ــــِد  الّلِه  غـِــــــــــ

 القــُــــــــلــــــــــوِب  ُمـــــــــوِرُدهـــــــــــــــــــاإلـــــــــــــــى  فتــــًـــى  ُيْصــــــــــِدُر  الـــــــــّرماَح  وَقـــــد          أنــــَهلَــــــها  فــــــــــي  

 (. 308 – 307/ 1 التبيان في شرح الّديوان،)                                                        

ضّمن الّشاعر كالمه ميزة من ميزات الّلغة وهّي الّتقديم والّتأخير حيث قّدم الّشاعر الخبر       
(، والهاء تعود على        انها مرتمياتغيظ( وتقدير الكالم )انهاغيظعلى المبتدأ ) مرتميات()
 .ّتقديم هّو التنبيه على الخبرّية" المذكورة في البيت الذي قبله، وغرض الّشاعر من الاألرض" 

" وغرض أنهلها " دخل على الجملة الفعلّية "  " قدكما ضّم كالمه مؤّكد لفظي وهّو       
" كناية عن شجاعة  في القلوب أنهلهاالمتنبي هنا هّو التأكيد على المعنى وتقويته، وقوله " 

 الممدوح.
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 ــاــــــــــّد   ِمـــــــــــنـــــهـــــــــــــا   َوال    ُأعـَــــــــــّدُدهــــــــــــــلـَــــــــــــه   أيـــــــــــــــاٍد   إلـــــــــــــــــــّي   ســــــــــــــابـِـــقـَــــــــــــٌة          أَعـــــ

 (. 308/ 1، التبيان في شرح الديوان)                                                              

يتحّدث الّشاعر عن كرم الممدوح وكثرة عطاياه ونعمه عليه، فله فضل على المتنبي إلى      
" كناية عن الكرم  له أياد  إليَّ سابقة"  :، وقولهدرجة أّنه اعتبر نفسه من بعض نعم الممدوح

( جناس أ َعدِّد َها –َعدُّ أ  والعطاء واإلحسان، كما تضّمن كالمه محّسن بديعي، وهّو الجناس بين )
 الّلفظين في عدد الحروف. الختالفغير تام 

 بـــــــــهـــــــــــا   وال   َمــــــنــّــــــــٌة   يـُـــــــــــنـَـــــــكــّـــــُدهـــــــــــــــــــا ُيعــــــــــــطــــــــــي  َفـــــــــــــال  ُمـــــــــْطلَـــــــٌة  َيكــَــّدُرهـــــــا          

 ـا   نــــــــــائـِــــــــاًل   و أْجـــــــــَوُدهــــــــــــــــاــُرهـــــــــــَخـــــــــــيـْـــــــُر  قــُـــــــــَريــــــــٍش  أبـــــــــــًا  وأمـــــــــَجُدهـــــا           أكــــــــثــَـــــ

ُدهــــــــاـــالّســـــــــيــــــــــِف  جــَــــْحـــــــــــــجـــاحُ أطـْـــــــــــعـَــــــــــــــُنهـــــا  بـــــــــالقـَـــــــناِة  أضـــــــَربـــُـــهــــــــــا           بـــــــــــ  ها  ُمسوَّ

 ــاعــــــــــــًا  ومـِـــــغــْـــــــواُرهـــــــــــــــا  وَســــــــّيـــــــــــُدهــــــــــــــاأفـْـــــــــَرُسهـــــــــــــــا  فـــــــــــــاِرســـــــــــًا  وأْطـــــــــــَولُـــــــهـــــــــا           بـــــــ

 (. 310 – 309/ 1 ،المصدر نفسه)                                                        

 )خيرصيغ الّتفضيل أكثر من مّرة  في هذه األبيات اعتماد المتنبي على االنتباهما يلفت       
وغرضه من استخدام هذا  أمجدها، أكثرها، أجودها، أطعنها، أضربها، أفرسها، أطولها(،

 وكرمه، والمفاضلة بين شجاعته وباقي الفرسانهّو الداللة على شجاعة الممدوح األسلوب 
كما أّن تالقي أسماء الّتفضيل خلق روعة تصويرّية فنّية إلى أعلى المراتب، فة إلى رفعه باإلضا

  تنبي لم يكن يقصدها.مبالغة، وكأّن الم بأفضلّية الممدوح، فانبثقت عن هذاجميلة، أشعرتنا 

دهاكما اعتمد على تكرار المعنى باختالف الّلفظ، وذلك في كلمتي )       ( جحجاحها ومسوَّ
   " هّو السّيد العظيم، ومعنى جحجاح "  المعنى مختلفان في الّلفظ، فمعنى فهما متساويان في

د " هّو الّشخص الذي جعله قومه سّيًدا، فكلتا الكلمتين تحمالن معنى الّسيادة، فاستخدام  " م َسوَّ
 المتنبي للّتكرار ساعد على توضيح المعنى وأكسبه قّوة أكثر، وبّين لنا ثراء معجم المتنبي.
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 ـِه           ســَــــــــــــما  لــــــهـــــــــا  فــَــــــــرعــٌـــــــهـــــــــا  وَمـــــــْحِتُدهــــــــا تـــــــــــــــاُج  لُـــــــــــؤّي  بـــــــــــــِن  غـــــــــــاِلٍب  وبـــِـــــــ

 هــــــــــــــا  َزبـــــَـــــــْرَجـــــــــــــُدهــــــــــــاــــــــــرِ شـــــــمُس  ُضــــــــــحاهـــــــــا  ِهـــــــالُل  لــــــيَلِتهـــــــــا           ُدرَّ  تـــَــــــــقـــــــــــاصيـ

 .(311/ 1 ،في شرح الديوان )التبيان            

ثّم فشّبهه بالّتاج ثّم بالّشمس، ثّم بالهالل ثّم بالبدر  أراد الّشاعر اإلعالء من شأن الممدوح      
الموجودة في الّطبيعة، حيث حذف المشّبه (، وهّي من أجمل األشياء جوهر معروفالزبرجد )

الّشاعر أكثر من  استعار، وصّرح بالمشّبه به، والجامع بينهما هّو الّنور والحسن، الممدوح()
( للّداللة على الممدوح ووضعه في أعلى المراتب ر، الزبرجددّ التّاج، الّشمس، الهالل، اللفظ )

ّنه يثير البهجة ويرضي الّنفوس، وهّو روعة من على سبيل االستعارة الّتصريحّية، وهذا جمال أل
 روائع الّتصوير عند المتنبي.

 ُمـــــــَهـــّنــــــــُدهــــــــــــــاـــــــي   وجـــــــــهـِــــــِه  أثّــــــــــــَر  فيهـــــــــــــا  وفـــــــــــــي  الحديــــــــــِد  ومــــــا           أثـّــــــــــــــَر  فـــــــ

 ــــاـَلــــــــَه  والـــــجـَــــــــراُح  تَــــــــــحــــــــُســــــــــُدهــــــــــــفــــــــــــاَغـــــتَــــــَبـــــــَطت  إذ  رأْت  تــــــــــــَزّيــــــــَنــهـــــــــا           بـَــــــــمثــــــــ

 .(312 – 311/ 1، نفسه )المصدر  

أراد الّشاعر أن يكون مثل الممدوح في شجاعته، فتمنى أن تتاح له ضربة مثل الّضربة      
عجابه بشخصّيته كما " داللة على شّدة حّبه  " ليتالّتي أتيحت للممدوح مستخدمًا أداة التمني  وا 

( بحيث جعل الّضربة كائن حي يتأّثر، فأسند الفعل أّثر فيهاالمة مجاز في قوله )تضّمن ك
 إلى الّضربة بدال من إسناده إلى كائن حي يتأّثر، ألّن الّضربة شيء ال يصّح فيه الّتأثير. )أّثر(

، لعدم توافق طباق الّسلب نوعه: أّثر(، )أّثر وماباإلضافة إلى الّطباق بين كلمتي       
 ( منفّية.)ما أّثر( ُمثبة و ر)أثّ الّضدان إيجابًا وسلبًا فلفظة 
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 ـَلــــــــَه  والـــــجـَــــــــراُح  تَــــــــــحــــــــُســــــــــُدهــــــــــــــــافــــــــــــاَغـــــتَــــــَبـــــــَطت  إذ  رأْت  تــــــــــــَزّيــــــــَنــهـــــــــا           بـَــــــــمثــــــــ

 ـــــــِر  فـــــــــــي  قـــــــلِبـــــــِه  ســـَــَيحِصـُدهـــــــــاوأـيـــــــــــــــــــــــــَقـــَن  النــــــــــــاُس  أّن  زاِرَعـــــــــــهــــــــــــا           بـــــــالمــــــكــ

  .(312/ 1، )التبيان في شرح الديوان                                                               

 المتنبي الّضربة على وجه الممدوح، بطريقة تجعل الّسامع يحسبها زينة وليست يصف      
(، شّبه الّضربة بإنسان يرى )رأت تزّينهاستعاري فقوله: جرح، معتمًدا في ذلك على تشكيل ا

 االستعارةفحذف المشّبه به، وترك الزمة من لوازمه وهّي الرؤية، وذكر المشّبه على سبيل 
، فذكر المشّبه وحذف المشّبه به ( شّبه الجراح باإلنسان الحسودالجراح تحسدهاوقوله ) ،المكنّية

كنّية، ويبرز وجه الجمال في أّن الم االستعارةمع ترك الزمة من لوازمه وهّي الحسد على سبيل 
من خالل هذا الّتشكيل أّن الّضربة هّي رمز لشجاعة الممدوح، ثّم يقول أّن القول الّشاعر أراد 

هًا المكر بالقمح والقلب الّناس يعلمون بأّن الذي مّكر بهذه الّضربة سيحصد ما زرع، مشبّ 
مكنّية حتى يوصل فكرة أّن الممدوح ال االستعارةوترك أحد لوازمه زارعها، على سبيل  باألرض

 سيجازي من غدر به.

 ويـــــُـــــْصِعـــــــــُدهــــــــــــــــــــــاـــــــــا  خــــــــــوفُـــــــــــُه  أصـــــــــــبــــــــَح  ُحّســـــــــــــاُدُه   وأنــــــــــــفُـــــسـُــــــهُــــــــــُم           ُيـــــــْحِدُرهــ

 .(313/ 1 ،المصدر نفسه)                                                             

حدرهم وأصعدهم، معتمًدا فأ الة نفوس حساد الممدوح الّتي أقلقها خوفهصّور لنا المتنبي ح      
فشّبه الّنفوس بإنسان له  " أنفسهم يحدرها خوفه ويصعدها"  :على صورة فّنية في قوله في ذلك

وترك الزمة  اإلنسان((، وحذف المشّبه به ))النفوس، فذكر المشّبه وهّو قدمين يصعد وينزل
، على سبيل واالستقرارمن لوازمه وهّي ينحدر ويصعد، والجامع بينهما هّو عدم الثّبات 

)يحدرها ّتصوير محّسن بديعي، وهّو الطباق بين كلمتي المكنّية، كما نتج عن هذا ال االستعارة
 ( وهّو طباق اإليجاب لتوافق الّضدان إيجابًا وسلبًا، أكّد المعنى المراد.ويصعدها
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 أّنـــــــــــــُه   يـــُــــــــــجـــــــــــــــّرُدهــــــــــــــــــــــاتـَــــــــــبكي  عـــــــلى  األْنُصـــــــــِل  الُغُموُد  إذا           أنـْــــــــــــــَذَرهـــــــــــــــــــا   

 غـْــــــــِمــــُدهــــــــــــــــــــــاـُه  فـــــــــــي  الّرقــــــــــــــــــاِب  يُ ِلــــــــِعْلِمهـــــــــــا  أّنـــــــــــهــــــــــــا  َتصـــــــــيُر  دمـــــــــــــًا           وأّنـــــــــــــــ

 .(313/ 1، )التبيان في شرح الديوان                                                              

يواصل المتنبي حديثه عن شجاعة الممدوح، ويقول أّن الغمود تبكي إذا أنذرها بتجريد       
ماء، معتمًدا في هذا ال ترجع إلى مكانها وتبقى في الّرقاب حّتى تتلّطخ بالدّ  منها ألّنها األنصل

 ستعاري مكني، شّبه فيه الّشاعر الغمود بالمرأة بجامع البكاء، كما شّبه األنصلعلى تصوير ا
 بالّشيء الثمين بجامع البكاء أيضًا.

 هـــــــــــــــــــاـــــــــن  َجـــــــــــَزٍع           يـَــــُذّمهـــــــــــا   والّصـــــــــــــــديُق   يــَــــــحـــــْــــمـَـــــدُ أطلـَــــَقــــــهــــــــا  فــــــالــــــــــعـــــُدّو  مِ 

 ـــــــــــاَوَصــــــــــبُّ  مـــــــــــــاء  الـــــــّرقـــــــاِب  يـــُـــْخــِمـــــــُدهـتــَــــنـــــقـَـــــــــدُح  الــــــــّنـــــــاُر  مــِـــــــن  مضــاِرِبهــــا           

 هُـــّن   تــَــــنّشـُــــــــــُدهــــــــــــــــافـــــــــأطــــــــرافـُـــــــإذا  أَضـــــــــّل   الهُــــــــمــــــــاُم  ُمـــــــــهــْــــــجـَــــــتـُــــُه           َيـــــــومـــــــــــًا   

 ـــــــَن  الــّنـــــبــــّي  أْوحـَـــــــــُدهـــــــــــــــاقـَــــــد  أجــْـــَمعــَــــْت  َهـــــــِذِه  الَخــــــليقـَــــــُة  لي           أّنـــــــــَك   يـــــــــــــا  ابــ

 ــــدٍّ   وأنـــــــــــَت   أْمـــــــــــــَرُدهــــــــــــــــــــاوأّنــَــــــــــَك  بـــــــــاألمِس  كـُــــــنــــــــَت  ُمــْحتـَـِلمـًا           َشـــــــيـــْـــَخ   َمــــــعــــَـ

 (. 315 – 313/ 1، در نفسهالمص)                                                      

إذا أطلق األنصل ذمها العدّو من جزعه وحمدها الّصديق، فنتج  يقول الّشاعر أّن الممدوح     
ثّم يصف  ما ( أّكد المعنى المراد، ديق يحمدها)الصّ  )العّدو يذّمها(،عن هذا تقابل داللي بين 

الّنار بالّدّم، وقوله  هاالضرب، ويخمديفعله الّسيف إذا صار على األرض، فيقدح الّنار من شّدة 
 كناية عن الّدم وكثرة الموتى. )ماء الّرقاب يخمدها(

ثّم يقول أّن الخليقة كّلها أجمعت أّنه أوحدهم شجاعة وكرمًا معتمًدا في هذا على استخدام      
حّتى يفّضل الممدوح على كل الخالئق ويضعه في أعلى  )أوحدها، أمردها(،صيغ الّتفضيل 

 فانبثقت عن كالمه مبالغة. المراتب
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 ــــــنــَك   َمــــــــْولـِــــــُدهــــــــــا ـْــــــتَـــَهـــــــــا  كــــــــــــاَن  ِمــوكــَـــــــــــم  وكـــَــــــــــــــم  ِنــعـــــمــــَــــٍة  ُمـــــَجلَّــــلــَـــــــــٍة           َرّبــــــــــيــ

 أقــْـــــــَرَب   ِمـــــــنـّي   إلــــــــــــّي   مــَــــــــْوعـــِــــــــُدهــــــــــــــــــــا  حـــــــاَجٍة  َسَمْحَت  ِبَها            َوكـَــــــــــــم َوكــَـــــــــــــم

 (.316/ 1، التبيان في شرح الديوان)                                                               

دد الّنعم الّتي منحها له الممدوح، وعن عدد الحاجات الّتي سمح يتساءل الّشاعر عن ع     
الّنعم والحاجات كثيرة ال تحصى  له، وغرضه من هذا االستفهام هّو القول أّن تلك بقضائها

" أربع مّرات، ساعد على تأكيد المعنى وتقريره في  " كمًدا على تكرار أداة االستفهام ممعت
 الّذهن.

 )كمكما استخدم الّشاعر ظاهرة فنّية، ساهمت في تقوّية المعنى وهّي الحذف، في قوله:      
(، وفي بقضائهاسمحت ( وتقدير الكالم هّو )قضاء(، فحذف المضاف وهّو )حاجة سمحت بها

يجاز والتّناسب (، وغرضه من هذا الحذف هّو اإل)موعد قضاءها( وتقدير الكالم موعدهاقوله: )
 مع الوزن الشعري.

( )أقرب مّني إليّ ( في قوله: التقديم والتأخيراعتمد على ظاهرة فنّية أخرى وهّي ) اكم     
(، دّل )أقرب(، بغرض الّتخصيص واستخدامه السم التفضيل )أقرب إلّي منيوتقدير الكالم 

 ف على ذلك.لّ لتزم بموعد قضاء الحاجات، وال يتخ، أي أّن الممدوح يالزمانيعلى القرب 

 ـــــــــَرّدُدهـــــــــــــــــــــــاَمــــــنـْــِزلـــــــــــي  تــُـــــَوَمــــــــْكُرَمـــــــاٍت  َمَشْت  علــــــى  قـََدِم  اْلــــــــ           ــــــِبــــــــــــرِّ  إلـــــــــــــــى  

 لـــــــــــــَمماِت  أْجـــــــــَحــــــــــُدهـــــــــــــــاأقـــَـــــــــــــــّر  جـِــْلِدي  بهـــــــا  علـــــــــــيَّ  َفــــــــــال           أْقــــــــــــِدر  حـــتـــى   ا

 ـــــريــــِم  أْعـــــــــــَوُدهــــــــــــــابهــــــــــــــا  ال  َعـــــــــِدمـــْـــُتها  أبـَـــــدًا           َخـــــــــْيُر  ِصـــــــــــــالِت  الكـَـــــــــ  فَـــــــــُعـــــــــدْ 

 .(317 – 316/ 1، ر نفسهالمصد)                                                                         

ستعاري جعل ًدا في هذا على تشكيل الطفه، معتمأراد الّشاعر التأكيد على كرم الممدوح و       
، والبر إنسان يمشي( فشّبه المكرمات بمشت على قدم البرّ فيه المكرمات تمشي في قوله )
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( المشي والقدم) مع حذف المشّبه به، تاركًا ما يدّل عليه بكائن حي له قدم، مصّرحًا بالمشّبه
المكنّية، ثّم يقول أّنه ال يستطيع إنكار نعم الممدوح عليه ألّن جلده أقّر  االستعارةعلى سبيل 

 بها، مشّبها الجلد باإلنسان.

 أعودها(و ) )خير(وحتى يؤّكد المتنبي على كرم وعطاء الممدوح استعان بصّيغ تفضيل      
كما أّنه يطلب منه إعادة العطّية وعدم التوّقف عنها، وهذا يبّين مدى استفادة المتنبي من تلك 

( وهّو جناس ناقص ع ْد و َأْعَودْ العطايا، فجاء كالمه متضّمنًا لمحّسن بديعي وهّو الجناس بين )
 بشخصيته. لعدم التوافق في عدد الحروف، فالمتنبي رسم لممدوحه صورة تجعل المتلقي ُيْعَجبْ 

 تقطيع نموذج من القصيدة:

 َخـــــــــْيُر  ِصـــــــــــــالِت  الكـَــــــــــــــريــــِم  أْعـــــــــــَوُدهــــــــــــــا  فَـــــــــُعـــــــــْد  بهــــــــــــــا  ال  َعـــــــــِدمـــْـــُتها  أبـَـــــداً 
 أْعـــــــــــَوُدهــــــــــــــا ِت ْلَكِريــــــــــمِ  ِصالَ  َخـــــــــْيرُ  أبـَـــــداً  َعـــــــــِدمـــْـــُتهاال َ  ِبَهـــــا فَـــــــــُعـــــــــدْ 

 //0  //0  /0  //0 /  /0  ///0   /0  ///0  /0  //0 /  /0  ///0  
 ُمْسَتِعُلنْ  ُمْفَعاَلتُ  ُمْسَتِعُلنْ  ُمْسَتِعُلنْ  ُمْفَعاَلتُ  ُماَتْفِعُلنْ 
 مطوي مطوي مطوي  مطوي مطوي مخبون

 

بعد تقطيعنا للبيت الشعري تقطيعًا عروضيًا، توّصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على  
الذي المنسرح  بحروهّي تفعيالت من ، مستفعلن ن، مفعوالت،مستفعل التفعيالت الّتالّية:

  مفتاحه:

 نــعلـــــــــــوالت مستفــــــــعــــن مفـــلـــــــــعــــــمستف منسرح فيــــــــــــــــــه يضـــــــــــــــــــرب المثـــــــل         

 قد طرأت عليه بعض التغييرات وهّي:و 

وأصبحت  مستفعلندخل على  ، والّطيمتفعلنوأصبحت مستفعلن دخل على  :الخبن 
 .م ْفَعاَلت  وأصبحت  مفعوالتكما دخل على  م ْسَتِعل ْن،
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  )الّتي يفصل بين ساكنيها ثالث متحّركات(أّما القافية فهّي من المتراكب  -

 (. 213) فاضل عّواد الجنابي، المنقذ في علم العروض والقافية، ص                                                      

 ــــــالِت  الكـَــــــــــــــريــــِم  أْعـــــــــــَوُدهــــــــــــــافَـــــــــُعـــــــــْد  بهــــــــــــــا  ال  َعـــــــــِدمـــْـــُتها  أبـَـــــدًا           َخـــــــــْيُر  ِصـــــــ

 0  / / /0 

 .ء()الهاوالقافية هنا مطلقة ألّن روّيها متحّرك 

      الخالصة: 

المتنبي بدّقة  اختارهابتصوير المدح بألفاظ وعبارات خاّصة  ةتمّيزت هذه القصيدة المدحيّ        
 أمجدها، أكثرها، أجودها، أطعنها خير،)معتمًدا في هذا على صيغ الّتفضيل: وتمّعن، 

وذلك لإلعالء من شأن الممدوح، فكان   أطولها، أوحدها، أمردها، أعودها(، أضربها،أفرسها،
 جزل ولغته قوّية باإلضافة إلى غلبة الّشعور والعاطفة . هأسلوب

ومجاز  استعارةكما تبين من خالل هذه القصيدة قدرة الّشاعر على إبداع الّصور الفنّية من      
ل كثرة توظيف واضح من خالوكناية وتشبيه، باإلضافة إلى عنايته بالموسيقى الّداخلّية وهذا 

فجاء اإليقاع ، بحر المنسرحكما اعتنى بالموسيقى الخارجّية الّتي تمّثلت في استخدام  التكرار،
    مناسبًا يث عّبر عن حالة الّشاعر المستقّرة.

باإلضافة إلى وحدة الموضوع بحيث ال يكتمل معنى البيت الواحد إاّل من خالل البيت      
 الذي بعده، كّل هذا نتجت عنه قصيدة بالغة الجمال من حيث الشكل والمضمون.
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 ( د بن أبا المنتصر بن شجاع بن محمّ من الّشخصيات الّتي مدحها المتنبي أيضًا في بداياته
" كيف  مقتطف الّخاص بالمدح من قصيدتهسنقوم بتحليل ال ي(،الّرضي األزدأوس بن معن بن 

 :يقول، يموت من ال يعشق"

 قُ ـــــــــــــــــــنُ ـــــــــيِه االيْ ــــــــَدى إلــــــــْن ُتحْ ـــــــــــأَعزُّ مَ ــــــــــفَمْعــــــــــِن َبِن الــــــــــّرَضــــى            نِ ــا بُنو أْوِس بــــــــــــأمّ 

 (. 343/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                               

" وهم قوم الممدوح، ويقول بأّنهم أعّز من  بنو أوس بن معن بن الّرضىيمدح الّشاعر "      
 ما "أأن "  العكبري(، وقد ذكر )لسخائهمّصاد لطلب المال إليهم القُ  تحدى إليهم اإلبل ويقصدُ 

  (. 343، ص المصدر نفسه)             جاءت للّتفضيل.

(، فالمتنبي عمد إلى ق)أعّز من ت ْحَدى به األْين  وهذا واضح من خالل قول الّشاعر:      
فمن خالل أسلوب الّناس، كّل الّتفضيل للّداللة على كرم هؤالء الممدوحين وفضلهم على 

ه، وتوضيح معنى ما أراد إبالغه كما ذكر يالّتفضيل استطاع المتنبي التأثير في ممدوح
 .قْ األن واألصل: و على غير قياس، جرت (: جمع ناقة ق)األْين  ( أن لفظة العكبري)

 (. 343، ص ) التبيان في شرح الّديوان                                                                                  

ق، فخرج المتنبي عن المحدود الذي ترسمه رك الّقياس وقال في جمعها األْينُ فالمتنبي ت     
 د، زاد من جمال شعره.فرّ من الّتجاوز منح المتنبي أسلوب متالقاعدة، وهذا نوع 

ـــــــا َبـــــــــَدْت           ِديَ ْوَل ـــــــْرُت حَ ـــــــــــــَكبَ   ِرقُ ــــــــــــشـــا المــــــــيهـــــيَس فــــــــــوُس َولــــــا الشُّمــــــــــــمنهـــــــــِرِهـــــْم لمَّ

 (. 344/ 2، المصدر نفسه)                                                                     

 )الّشموس جمعيكّبر المتنبي متعّجبًا لّما رأى الّشموس طالعة من حيث ال تّطل عادة      
جاءت في نواحي المغرب وليست في نواحي المشرق، وقوله: ( ألّن منازل الممدوح شمس

جهة المغرب كّبر  ( هّو اختصار حكاّية: أي قال: الّله اكبر، فلّما رأى الّشمس تطلع منكبرت)
وذكر  الممدوح(وهذا إشارة إلى تشبيه الممدوح بالّشمس: فحذف المشّبه وهّو ) ذلك لتعّجبه من



 دراسة جمالية                                                       المدح عند المتنبي 
 

21 
 

 حّيةالّتصري االستعارة(، والجامع بينهما هّو علو المكانة، على سبيل )الّشموسالمشّبه به 
فكالمه قّمة في الجمال ألّنه يثري البهجة في نفس الّسامع، أراد من خالله رفع الممدوح إلى 
مرتبة عالّية كالّشمس في الّسماء، وهّو روعة من روائع الّتصوير، ال نجده عند أي شاعر أو 

خراجها بطري  قة ممّيزة.فّنان، داللة على تمّيز المتنبي وتفّرده وقدرته العالّية في إبداع الّصور وا 

 وِرقُ ــــــــــــا ال تُ ــــــــــوِرهــــــا وَصخُ ـــــــــهــــــــــْوقِ ــــــن فَ ـــــــــــــم           مْ ــهـــــــــفّ ـــــاُب أكــــــــــن أْرِض َسحــــــــــوَعِجبُت م

 .(344/ 2، )التبيان في شرح الديوان                                                               

يواصل الّشاعر حديثه عن الممدوح، ويتعّجب من الّصخور كيف ال تنبت ورق وفوقها       
الّسحاب يمطر، لفضل الممدوح على السحب، وهذا الكالم داللة على كثرة عطاء الممدوح، كما 

 فيه مبالغة.

صورة فنّية للممدوح فشّبه الهبات والعطايا الّتي يمنحها الممدوح بالّسحاب  رسم المتنبي    
أو بالمطر الذي يتساقط، فحذف المشّبه وذكر المشّبه به والجامع بينهما كثرة العطاء  العزير

 التصريحّية. االستعارةعلى سبيل 

 قُ ـــــشَ ــنـــْستَ ـــتُ  انةٍ ــــــــــــــــّل مكــــــــــــــــُم بكــــــــــــــــــــَلهُ         نـــــــــــــاِء َرواِئــــــــــــــــٌح   مـــــــــن طِيـــــــــــِب الثّـــــــــ وحُ ــــــــفــــــــــوت

  قُ ـــــــــــــــتْعبَ  ال  ُم ــــــــواهُ ــــــــــِبسِ   ّيةٌ ــــــــشــــــــــــَوحْ هــــــــا           أّنـــــــــــــ إاّل   حــــــــاتِ ــــــــفَ ـــــــــالنّ   ةُ ــــــــيّ ـــــــــكــــــــــسْ ــــــــــمِ 

 .(345 – 344/ 2، نفسه )المصدر                                                       

ذكر يريد المتنبي القول من خالل هذه األبيات أّنه من كثرة الثّناء على هؤالء الممدوحين )     
هذا بالّرائحة الّطيبة المنتشرة ( أصبح ذكرهم يسمع في كّل مكان، ووصف المتنبي ممحاسنه

الّتي تستنشق في كّل مكان بعيد أو قريب، فأصبح يقصدهم كّل محتاج لطلب المعروف لكثرة 
 فشّبه الكالم الذي يسمع بالّرائحة الّتي تستنشق والجامع بينهما هّو الّطيب نعمهم وعطاياهم،

التصريحّية، ووجه الجمال يبرز في أّنه  االستعارةفحذف المشّبه وصّرح بالمشّبه به على سبيل 
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شّبه شيء جميل يدرك بحاّسة الّسمع بشيء أجمل يدرك بحاسة أخرى وهّي الّشم، فأعتمد في 
 رسم صورته على إشباع الحواس.

هّو كناية عن الكرم والعطاء والّسمعة الطّيبة، كما خّصص  النفحات( )مسكّيةوقوله      
 الّشاعر الثّناء على الممدوح به وحده فال يستحّقه أحٌد سواه.

 قُ ـــْلحـــــــــيُ   ال ا ـــــــــــــم  الِب ــــــــبطِ   اــــــــُلنـــــبْ ــــت  ال  ُمَحّمٍد  فـــــــــي  َعْصـــِرنــــــــــا           لَ ــــِمثْ  ريَد ـــــــــأمُ 

 ــــقُ ــــلَــــــــــــخْ ــــــــيُ  ال   هــــــــأّنــــ ي ـــــــــنّ ــــَوظَ  ًدا ـــــــــــــأح        ّمٍد   ـــــُمحَ   لــــــــــمث  نُ ــــــّرْحمـــــــال ُلِق ـــــــم َيخْ ــــــــــل

 .(346/ 2، في شرح الديوان )التبيان                                                              

تضّمن كالم المتنبي نداء موّجهًا كالمه لمن يطلب مثل ُمَحّمٍد في عصره، ويقول: ال تفعل      
ذلك، فطلبك مستحيل ألنه فريد في زمانه ال يوجد شخص مثله، فكالمه داللة على علِو منزلته 
الممدوح بفضل عطاياه، إلى درجة عدم وجود شخص يشبهه في كرمه وعطاءه، فقد فاق كّل 

ثّم يجزم ويقول أّنه لم يخلق أحد مثله في ما مضى  ُمعطي، وهذا من أروع صّور المدح،كريم و 
 وينفي بظّنه أّن ال يخلق مثله في المستقبل.

 ّدقُ ـــــــــــصَ ـــأتَ  ِذِه ـــــــــأخْ ـــــــب ِه ـــــــيْ ـــــــــَعلَ   يـــــــــأنّ الَكـــــثـــيــــــــــــَر َوِعْنــــــَدُه            بْ ــــــــذي َيهَ ـــــــــــا ذا الـــــــــــــــــــــيــ

 َرقُ ــــــــــــــأغ ال   مةٍ ــــــــــبَرحْ  ّي ـــــــإل  ْر ـــــــــاْنظُ            ّرةً ـــــثَ   وِدكَ ـــــــــــج  ابَ ــــــــــــَسح  يّ ــــــــــَعل  ْر ـــــــــــأْمطِ 

 ْرَزقُ ـيُ  يٌّ ـــحَ  َت ـــوأنْ   رامُ ـــــــــالكِ   اتَ ـــــــــــــــــمِه           ِلـــــــــــــَجهْ ــٍة  يقـــــــــــــوُل  بلَ ــــــــاعِ ــــــــــف ابُن   َذبَ ـــــــــــك

 .(347 – 346/ 2 ،)المصدر نفسه                                                                          

متعّجبًا من فضله، فمن شّدة كرم هذا الّرجل يعطي العطايا ويهب ينادي المتنبي الممدوح      
ثّم يشّبه الممدوح يه ووهب له ألّنه يفرح بما يعطيه، الهبات، ويعتبر من أخذها منه تصّدق عل

( وذكر المشّبه )الممدوحبالّسحاب الذي يمطر، والجامع بينهما هّو كثرة العطاء، فحذف المشّبه 
 التصريحّية. االستعارة( على سبيل )الّسحاب والمطربه 
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 م حّتى يستطيع شكره والّدعاء لهثّم يطلب من الممدوح أن ينجده إذا رآه يغرق في هذه الّنع     
فمادام الممدوح حي اية عن كثرة العطاء، ويقول لمن يظّن أّن الكرام ماتوا أّنه جاهل، وكالمه كن

يرزق ال نقول مات الكرام، فكرم الممدوح يكفي كّل محتاج، وال ينقطع الكرم إاّل بموته، وما أكّد 
 ؟وائع المتنبيأخرى من ر  ألسنا أمام روعة تصويرّية(، مات وحيهو الّطباق بين لفظي )المعنى 

 تقطيع نموذج من القصيدة:

 مـــــــــــــــــاَت  الِكـــــــــراُم  وأْنـــَت  َحـــيٌّ  ُيـْرَزقُ   كـــــــــــَذَب  ابُن فــــــــــاِعــــــــَلٍة يقـــــــــــــوُل بــَجْهـــِلــــــــــهِ 

  ُيْن ُيْرَزُقو  ُم َوَأْنَت َحيْـ   مـــــــــــــاَت  ْلِكـــــــــرا  بــَجْهـــِلــــــــــهِ ُل  ِعَلِتْن َيُقو   كــــــَذَب ْبُن فا
 ///0  //0   ///0  //0  ///0  //0   /0/0//0  ///0//0  /0/0//0   

   ُمْتفاِعُلنْ   ُمَتفاِعُلنْ   ُمْتَفاِعُلنْ   ُمَتفاِعُلنْ  ُمَتفاِعُلنْ  ُمَتفاِعُلنْ 
  مضمر  سالم  مضمر   سالم  سالم  سالم

 

 ّن القصيدة تقوم على الّتفعيالت الّتالّية:عنا للبيت الّشعري، توّصلنا إلى أبعد تقطي 
 الذي مفتاحه: بحر الكاملوهّي تفعيالت من ، متفاعلن ،متفاعلن ،متفاعلن

ـــــــــَل الجمــــــــــال مــــــــن البحــور الكــــــــامل             اعلنــــــــــــاعلن متفــــــــاعلن متفــــــــــمتف َكم 

 جاء صدر البيت سالم، أّما عجزه فقد طرأت عليه بعض الّتغّيرات، وهّي: 

في  والثّانّيةفي الحشو  ألولىمّرتين ا، مْتفاعلنوأصبحت  مَتفاعلندخل على  :اإلضمار
                                 الضرب. 

 (.)وهّي الّتي يفصل بين ساكنيها متحّركانأّما القافّية فهّي من المتدارك  -

 (. 366) المنقذ في علم العروض والقافّية، ص                                                                           
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 ْرَزقُ ـــــــــُيـ يٌّ َحـــ  اَت  الِكـــــــــراُم وأْنـــتَ كـــــــــــَذَب  ابُن  فــــــــــاِعــــــــَلٍة  يقـــــــــــــوُل  بــَجْهـــِلــــــــــِه           مـــــــــــــــــ

   0//0 

 )القاف(.والقافّية هنا مطلقة ألّن روّيها متحّرك 

 الخالصة:

مّرة حرص المتنبي في هذه القصيدة على رفع الممدوح إلى أعلى المراتب فوصفه      
بالّسحاب ومّرًة بالّشمس، وجعل رائحته كرائحة المسك، معتمًدا في هذا على استخدام أسماء 

(، وهّو أسلوب سمح للمتنبي بإبراز قدرته الّلغوّية واألسلوبّية )أوقر، أنزق، أعزالّتفضيل: 
 نى القصيدة إلى الِوجهة الّتي يريد.وتوجيه مع

كما اعتمد الّشاعر على توظيف قسم من الفنون البديعّية من جناس وطباق ... باإلضافة      
 وتشبيه وكناية ... ساهمت في نقل المعنى نقاًل غير مباشر. استعارةإلى الفنون البيانّية من 

   .الهادئةالذي عكس حالته  الكامل بحروسيقى القصيدة توّسل الّشاعر بأّما بالّنسبة لم -
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 الفخر عند المتنبي:ثانيًا: 

قومه، وكّل إاّل أّن الشاعر يخّص به نفسه و  " االفتخار هّو المدح نفسه،: االفتخارـــــ 
 ما حسن في المدح حسن في االفتخار، وكّل ما قبح فيه قبح في االفتخار ".

 (.162/ 2)العمدة،                                                                             

بشعره وقومه ونفسه، لكن هذه األخيرة، أخذت القسم  افتخاره المفرط ما يمّيز المتنبي هو 
ًدا في عالم بلغ درجة الغرور والّتكبر، ما جعله متفرّ  عتدادمن شعره، فهّو يعتّد بذاته ااألكبر 

(: " من الّصعب أن نجد في األدب العالمي كّله شاعًرا أشّد غومثالّشعر واألدب، يقول )
 اعتزاًزا بنفسه من المتنبي ".

 (. 30غومث، مع شعراء األندلس والمتنبي، ص  ) إيميلو غرسية                                           

بالّنفس، وذكر صفاته ومحاسنه حّتى يعّظم ذاته  االعتزازفالمتنبي يعتمد في فخره على  
ويضعها في أعلى المراتب، تجاوزت أحيانًا المعقول، ولتوضيح األمر سنقوم بتحليل نموذجين 

ّية العالية الّتي نتجت من تبرز فيهما ذاتّية الّشاعر وفخره بنفسه، بغرض الّتذوق الجمالي والفن
 الفخر.

   يقول: " عش عزيًزا أو مت وأنت كريم "يتمّثل النموذج األّول في مقطع قصيدة          

ُفوا  بـــــــــل  ش  ــــــُرْفُت  بـــــــوِمي  ش  ــــــــــال  ِبق   ب           يـــــر   دوِديـــــــــــــْرُت  ال  ِبجُ ـــــــف خ    ي ــــــسِ ـــــــفْ ـــــــن  ــــو 

 (. 327/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                               

تدوران  إلى أخرى يفخر المتنبي بنفسه فهذا البيت يشير إلى حسن االنتقال عنده من فكرة 
ضمن دائرة االعتزاز بالّشرف، فهّو هنا يقول أّن قومه هم من شرفوا به وليس هّو من شرف 

"، إذ ينفي أخذ شرفه من أهله ويؤّكد كالمه ويقول أّنهم ال بهم، مستخدمًا في هذا أداة النفي " 
( وبين جمع المذّكر )شرفتهم من شرفوا به، وفي كالمه هذا تماثل لفظي بين الفعل الماضي 
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، ثّم ينفي في عجز البيت (، ساهم في تأكيد المعنى وأعطى بيته نوعًا من الحركةشرفواالسالم )
فخره بجدوده، ويقول أّنه يفخر بنفسه، فمن خالل هذا يتبّين أّن المتنبي شديد االعتزاز بذاته 

 ونفسه، وهذا جمال.

 دِ ــــــريـــــــــْوُث  الطّ ــــــــــاني  و غ  ــــــــــْوُذ  الجـــــــــد   وع  ــــق   الّضــــــــا           كـــــــــــّل  م ْن  ن ط ـــ  وبهْم  ف ْخرُ 

 (. 328/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                               

حّتى يؤّكد فكرة مفادها أّن  إلى مدح أجداده انتقل المتنبي في هذا البيت من الفخر بنفسه
قومه كانوا أفصح العرب، وفخر لكّل عربي وملجأ الخائف والمنفي وكل من استنجد بهم، وهذا 
داللة على شجاعتهم وكرمهم، ولكن المتنبي رغم مكانة أجداده الّرفيعة وعّزتهم إاّل أّنه صنع 

 هم.لنفسه مكانة بعّزته وشجاعته دون االعتماد علي

بــــــــــإْن  أكُ   زيدِ ــــــــــــن  م  ــــــــــــِه  مِ ــــْفسِ ـــــــــوق   ن  ــــــــــْم  ي جْد  ف  ــــــــل    يٍب       ــــــُب  ع جـــًا  فُعجـــــــــْن  ُمعج 

 (. 328/ 1، المصدر نفسه)                                                                                             

، ويقول أّن فخره بنفسه لم يأِت من فراغ، بل أّن كّل الّناس يواصل الّشاعر اعتزازه بذاته 
صرار وعزم ، كما أّن إعجابه بنفسه تشهد أّنه أشرف وأعّز الّناس، وهذه الّشهادة زادته ثقة وا 

 أّول" ثالثة مّرات بصّيغ مختلفة أّكد المعنى، فذكرها  اإلعجابيعجب الّناس، وتكراره لكلمة " 
( أي ف ْخٌر، ثّم ُعْجبُ على التوالي ) لثّانّية( دّلت على إعجابه بنفسه، ثّم ذكرها للمّرة ااً معجبمّرة )

وهذا مبالغة في الفخر واالعتزاز  فخرون بهيأي يعجب به الّناس و  عجيب() لثالثةقال للمّرة ا
 بالنفس وهّو قّمة في الجمال.

ِسم           يــــــــوافــــو ر بُّ  الق    د ى ـــــــــــالنّ   ْرُب ــــــــــا  تِ ــأن يــــــــالعِ   اُم ـــــــــــــو  س  ُظ ـــــــــــد ى  وغ   ودِ ـــــــــــالح 

 (. 328/ 1، المصدر نفسه)                                                                                             
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بنفسه، وشعوره بالثّقة والتعالي والفخر  اعتزازهأّكد على شّدة  لألنا "استخدام المتنبي "  
( أي جعل نفسه أخو الجود ترب الّندى )أنا... هذه الّصفات جعلته متفّرًدا ومتمّيًزا، فقوله 

 ( أي أّنه هّو صانع القصائد والقوافي.القوافي رب  والكرم، وقوله )

( أي يفعل في عدّوه ما يفعله الّسم، وهنا شّبه نفسه بالّسم، وكل هذه سمام العداوقوله: ) 
كّل عربي كّونت شخصّية أصيلة يطمح كما والميزات كّونت غيظ في قلب الحسود،  الّصفات

 إلى الوصول إليها، ووصفه هذا لذاته ونفسه هّو الجمال.

ـــــهــــــــا  الــلّــــــــ ي ـــــــــأفــــــــــأن ك   مودِ ـــــــــــــي  ث  ــــــــــــاِلٍح فـــــــــٌب   كصـــــــريــــــــــــــــُه  غ  ـــــــــ           ُأّمـــــــــٍة   ت ـــــــــــدار 

 (. 328/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

يواصل المتنبي وصفه لذاته الّسامّية، المتعالية، العظيمة، ويقول أّن تمّيزه هذا جعله  
المتنبي لهذه الّشخصّية جعلته ينفصل عن اآلخرين لعدم وجود  فامتالك، غريب في مجتمعه

ة سّيدنا صالح عليه ه، حّتى يختلط معهم، ثّم شبه غربته هذه بغربأشخاص بنفس مكانته وسموّ 
يه هّو الّسالم في ثمود، ذكر فيه كل أركان الّتشبيه، وهّو تشبيه تام، وغرضه من هذا الّتشب

نبي من األنبياء، وهذا  بة أي شخص عادي بل شّبهها بغربةالتعالي إذ لم يشّبه غربته بغر 
 الّسمو والتعالي هّو جمال يضاف إلى جمالّيات المتنبي الّتي ال تعّد وال تحصى.

 تقطيع نموذج من القصيدة:

ُفوا  بـــــي            ـــــــــر  ـــــــُرْفُت  بــــــل  ش  بــــن ـــــ  ال  ِبق ــــــــــوِمي  ش  ـــــــْرُت  ال  ِبُجـــــــــــــدوِديو    ــْفـــــــِســــــي   ف خ 
ـــــــُرْفُت  بـــــ ْـل   ال   ِبق ــــــــــوِمي   ُفو بــِـي            ش  ـــــــر  بــــن ـــــــْفـــــــِســــــي ش  ـــــــْرُت  ال     و    ِبُجـــــــــــــُدوِدي ف خ 

/0//0/0   //0/ /0  ///0/0   ///0/0  //0//0  ///0/0   
   ف ِعال ُتنْ   ُمت ْفِعُلنْ   ف ِعال ُتنْ   ف ِعال ُتنْ   ُمت ْفِعُلنْ  ف اِعال ُتنْ   

  مخبون  مخبون  مخبون   مخبون  مخبون سالم  
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         بعد تقطيعنا للبيت الّشعري، تّوصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على الّتفعيالت الّتالّية: 
       الذي مفتاحه: البحر الخفيفوهّي تفعيالت من ، فاعالتن ،لنفاعالتن، مستفع

 نــاعالتــــــــــــن فــلـــتفعــن مســاعالتـــــــــــفخـــفَّــت بـــــــه الحــــركـــــــات            اً يــــــــــــــــا خـــــفــيف

 :وهيّ وقد طرأت عليه بعض التغّيرات، 

 ُلْن.ُمَتْفعِ  فأصبحتمستفعلن  على كما دخل، نْ تُ الَ عِ فَ فأصبحت َفاِعاَلُتْن  دخل على الخبن: 

 (.وهّي الّتي يفصل بين ساكنيها متحّرك واحدأّما القافّية فهّي من المتوافر ) -

 (. 366في علم العروض والقافّية، ص  )المنقذ                                                                           

بــــن ـــــــْفـــــــِســــــي    ُفوا  بـــــي           و  ـــــــــر  ـــــــُرْفُت  بــــــل  ش  ـــــــْرُت  ال  ِبُجـــــــــــــدوِديال  ِبق ــــــــــوِمي  ش   ف خ 

                                                                                       0/0 

وهو صوت مرتبط بالقّوة فكل من الوزن ال(، )الدّ  والقافّية هنا مطلقة ألّن روّيها متحّرك -
 والقافّية عّبر عن حالة الّشاعر المنفعلة.

 الخالصة: 

 أنا ترب الّندى، ربّ بتصوير الفخر بألفاظ قوّية وعبارات جزلة ) المقتطفتمّيزت هذا  
 القوافي، سمام العدا، غيظ الحسود، بنفسي فخرت، كصالح في ثمود ...(.

 نفس والكرامة والّشجاعة، الّطموحالمتمّثلة في عّزة ال المتنبي،كما تجّسدت صفات ذات  
كما اعتمد المتنبي  مات الّشخصّية العربّية األصيلة،االعتداد بالنفس، ... وهذه الّصفات من مقوّ 

 على التكرار كثيًرا، فكان له أثر في األذن وفي الّنفس.
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  يقول:" كل كريم يمان" أّما النموذج الثّاني فهّو قصيدة ، 

 روِف الّزمـــــــــــــــــــــاـنِ ـــــــــــــــــــلص ْرت  ــــــــذي اّدخ  ــــــــــي الف ــــت ى الّـــــــــــ           ــــــــُم أّنـــــــــــــــل  ــُة ت عْ ـــــــــــاع  ـــــــــــــــــــُقض

 ــــــانِ ـــــي مـــــــ  ك ريـــــــــــــــــــــــــــــمٍ   ـــــــــلّ ــــــى أّن ُكـــــــــــــد ٍف           علـــــــــــــــنْ ــــــــخِ   يـــنــــــب   ــــُدلُّ ــــــــــي ــــ ْجــــــــدي ــــــوم  

 (. 199/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                               

يفخر الّشاعر بنفسه، ويذكر صفاته وهّي الكرم والّشجاعة، وألّنه يتمّتع بهذه الّصفات  
 ضاعة حّتى يستفيدوا من منافعه في الحروب والمصائب.اّدخره أهل ق

حيث شّبه نفسه بشيء يّدخر ويخّزن كالمال أو الّذهب ...، فذكر المشّبه وكالمه تعبير مجازي، 
( على دخرت)ا(، وترك الزمه من لوازمه وهّي الشيء الثمين( وحذف المشّبه به ))الّشاعر

على شيء ثمين يّدخر يستهلكه الّناس  هعتمادفي ا المكنّية ويبرز وجه الجمالسبيل االستعارة 
 وقت الحاجة، حّتى يبّين مكانته وقيمته في مجتمعه.

ا لليمن من مكانة دينّية كرمه مثل مجد وكرم أهل اليمن، لمكما جعل المتنبي مجده و  
أبي تكّلم عن أهل اليمن في قوله: عن   -صلى الّله عليه وسّلم  –وتاريخّية، خاصة وأّن النبي 

رّق أفئدة وألين أتاكم أهل اليمن هم أم، قال: " هريرة رضي الّله عن النبي صلى الّله عليه وسلّ 
قلوبا، اإليمان يّماٍن والحكمة يمانّية والفخر والخيالء في أصحاب اإلبل والسكينة والوقار في 

 .-رواه البخاري  - .أهل الغنم "

 فضرب لنا ضرب من ضروب الشجاعة والكرم، حّتى يثبت ذلك لنفسه.         

راِب أنـــــــــــاب اـــــــــــــأن           أنـــــــــا ابــــــــــُن الّسخــــــــاءِ قاِء ـــــــُن اللّ ـــــــــا ابـأن ـــــــــ  انِ ــــــــُن الطِّعـــــــــــا ابــــــــــــُن الضِّ

 اِن ــرِّعــُن الـــــــــــــــا ابـــــــــــروِج أنـــــــُن السّ ـــــــــــــاب اـــــــــــأنأنــــــــا ابـــــــُن الق وافــــــي           يافِي ــــــــُن الف  ــــــــــا ابـــــــــأن

 (. 192/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             
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فالمتنبي أراد من خالل هذا  " " أنااستخدام الضمير  في ذات الّشاعر المتعالّية تبرز 
فيها، فنسب  ليعّبر بها عن ذاته وهوّيته من خالل البيئة الّتي يعيش أرائهالبناء الفّني أن يبرز 

راب، والطِّعان. نفسه إلى الّلقاء، و   الّسخاء، والضِّ

 " كناية عن الّشجاعة والبسالة. أنا ابُن الّلقاءفقوله: "  -

 ية عن الكرم والجود.ا" كنأنا ابُن الّسخاءوقوله: "  -

رابوقوله:  -  " كناية عن القّوة. " أنا ابُن الضِّ

 " كناية عن القّوة والّشجاعة والصالبة. أنا ابُن الطِّعانوقوله: "  -

 وتصويره يبرز صفات الفارس الفذ القائد المغوار.

 والّرعان. وافي والّسروجلفيافي والقًا لسه ابنثّم ينسب نفسه إلى أشياء أخرى، فجعل نف 

 " كناية عن كثرة الّترحال والتّنقل ومواجهة الّصعاب وتجاوز العقبات. " أنا ابُن الفيافيفقوله: 

 لناصّية الّشعر واألدب. امتالكه" كناية عن  أنا ابن القوافيوقوله: " 

 " نسب نفسه للّنور المشرق المنير. " أنا ابُن الّسروجوقوله: 

 " كناية عن الّرفعة والمقام العالي. أنا ابُن الّرعانوقوله: " 

أشياء جامدة صفة من صفات اإلنسان  همنح الجمال في هاذين البيتين في ويبرز وجه 
 "على الّنص مسحة الّتعظيم للذات. " أناوهّي األبّوة، كما أضفى تكرار 

ـــــــــاِد           اـــــج  ــــــالن   ُل ـــــِويــــــــــط    انِ ـــــــــــــــالسِّن   ُل ــــــــــــــــِويـــــط   اِة ـــــــــــالق ن   ُل ــــــــــــــِويـــــط  ِد  ط ــِويــــــــــُل  الِعــم 

اِظ ـــــُد الل  ــــــــــديـــــح    انِ ـــــــنــــــــالج    دُ ـــــــــــديــــــــح    مِ ــــــتُحس  ـــــال ُد يـــــــــدـــــــــــح             اظِ ـــــــــــِحف  ــــــــال ُد ـــــــــديـــــح   ح 

 (.193/ 4، التبيان في شرح الديوان)                                                                                    
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ساعد المتنبي وجماله  قوة يذكر المتنبي صفاته الّتي يتمّيز بها، وهي صفات تّدل على 
وكرمه، كما أّنه يتباهى بها ألّنها من مقّومات الّشخصّية العربّية األصيلة الّتي يطمح إليها كل 

 عربي، فهّو يرى ذاته بصورة تعّزز ثقته بنفسه وتمّيزها.

 " كناية عن صفة طول القامة الّتي تمدح بها العرب. طويل الّنجادفقوله: " 

 " كناية عن كرم وحسن الضيافة. طويل العمادوقوله: " 

 كناّية عن الّشدة والقّوة. " طويل القناةوقوله: " 

 " كناية عن الّشجاعة. طويل الّسنانوقوله: " 

يضيف المتنبي صفات أخرى لشخصيته وهّي: الّنباهة وقّوة المالحظة وسرعة الحفظ  
هذه الّصفات  إلضافة إلى ربطّوة والّشجاعة، باكما أّنه كّرر معنى القوعدم الخوف والّرهبة، 

" وكأّنه يريد أن يقول أّن ال أحد يقدر على قطعه، ألّن المعدن ال يقطعه إاّل  الحديدبمعدن " 
 المعدن، وهذا يدّل على صالبته جسديًا ومعنويًا.

 " كناية عن النباهة وقّوة المالحظة. الحديد الّلحاظفقوله: " 

 الحفظ وقّوة الذاكرة. " كناية عن سرعة حديد الحفاظوقوله: "

 " كناية عن الصالبة والقّوة والّشجاعة. حديد الحساموقوله: " 

 " كناية عن عدم الخوف والّرهبة. حديد الجنان" وقوله: 

وأعطاه وقع " أضفى حركة خاّصة لهذا البيت،  حديد" و " طويلكما أّن تكراره لكلمة "  
 غرضه من هذا التخصيص." و  ا" أنّ ضمير المتكّلم  هحذف باإلضافة إلىموسيقي خاص، 
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ــــنـــــــــاي ــــــــــا  الـــــِعـبـــــــــاِد           س يْ   قُ ــــــــابِ ــــســــــيُ   انِ ــــــــــــــــــــــر ه ي ــــــــــــــف  اـــــمـــــهُ ــــــأنّ ـــــــــــك    ِهمْ ـــــــيْ ــــــإل  ـــــــفي  م 

 يــــــــــــأران ال   و ةٍ ـــــْبـــــــــــــي ه  ــــــــــــــــف  تُ ــنــــــك إذا ُه  غــــــــاِمضــــــــاِت  القُــــــــلــــــوب           دُّ ــــــــح    ر ىـــــــــــــي  

ل             ــــــــــوسِ الّنف ي ـــــــــــــف ًا ـــــــــك مــح   ُه ـــــــلُ ـــع  ــأجْ ــــــــــــس    يــــــانِ ـــــفـــــك   ي ـــــانِ ـــــســلِ  ُه ــنــــع اب  ـــــن    وْ ــــــــــو 

 (. 195 – 194/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                        

" هذا كناية عن كثرة  ق سيفي منايا العباديساب المتنبي عن سيفه، ويقول: "يتّحدث      
 الموتى الذين قتلوا بسيفه، كما دّل على شجاعته في الحروب والقتال.

" تعبير مجازي، حيث شّبه الّسيف بكائن حي، فذكر المشّبه  " يسابق سيفيوقوله:       
على سبيل  يسابق(ك الزمة من لوازمه )وتر  (الكائن الحي( وحذف المشّبه به ))الّسيف
ي جامد بكائن حي تنبض في ويبرز وجه الجمال في أّنه شّبه شيء مادّ  المكنّية االستعارة
ثّم يقول أّن سيفه يرى قلوب األعداء، مشّبهًا الّسيف مّرة أخرى بكائن حي تنبض فيه الّروح، 

 بصر قلوب األعداء.الّروح وله عينين تُ 

يختم المتنبي ويقول أّنه فحل في المعارك والحروب، كما أّنه متمّكن من قول الّشعر، فرسم      
هذا في صورة جعل فيها لسانه حاد كحّدة الّسيف فإذا الّسيف يجرح فلسانه يجرح أيضًا، حيث 

 نه بحّدة السيف، وهو تشبيه ضمني.شّبه حّدة لسا
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 تقطيع نموذج من القصيدة:

ـــــــ ــك مـــــــــًا  فـــــــــــــي  الّنفــــــــــوِس           س  ـــــفـــــاِنــــــي   ـــــأْجــع ـــلُـــــــُه  ح  ل ــــــــــْو  ن ـــــاب   عــــنــُه  ِلــســـــاِنـــــي  ك   و 
ــــــــــــأْجــع   ــك مـــًا فـــِْنـ   لُـــــــُهْو ح   س  ل ـــــــــْو ن ـــــا ــوسِ ــــــفُ نُ   ح  ـــفــ ـانـِيْ    ِلــســ ـــاِنـــــيْ  ب  عـــنــُه    و   ك 

 //0 /  //0 /  //0/0 //0/0  //0 /0  //0 / //0/0 //0/0 
 َفُعوُلنْ  َفُعوُلنْ  َفُعولُ  َفُعوُلنْ  َفُعوُلنْ  َفُعوُلنْ  َفُعولُ  َفُعولُ 

  صحيح  سالم مقبوض  سالم   صحيحة  سالم مقبوض مقبوض 
 

         بعد تقطيعنا للبيت الّشعري، تّوصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على الّتفعيالت الّتالّية:      
 الذي مفتاحه: ،بحر المتقاربوهّي تفعيالت من ، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن

 نـــــعولــــن  فـــــعولــــن  فـــــعولــــــن  فـــــــعولــــــف           عـــــــــن المــتــــقــــــارب قــــــــال الخـــــليــــل

 وقد طرأت عليه بعض الّتعييرات وهّي: 

  ، أصاب حشو البيت فقط.َفُعولُ فأصبحت  َفُعوُلنْ دخل على  :القبض

                    .أّما القافّية فهّي من المتواتر -

ل ــــــــــْو  ن ــ ــك مـــــــــًا  فـــــــــــــي  الّنفــــــــــوِس           و  ــــــــــــأْجــع ـــلُـــــــُه  ح  ـــــفـــــاِنــــــيس   ـــاب   عــــنــُه  ِلــســـــاِنـــــي  ك 

                                                                                      /0/0 

 .االنفعال الّنفسي للّشاعر وثوريتهجّسد  )النون(والقافّية هنا مطلقة ألّن روّيها متحّرك 
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 الخالصة:      

وّضحت القصيدة شّدة اعتداد الّشاعر بنفسه، وما هّو مالحظ كثرة استخدام المتنبي      
أنا ابن الّلقاء، أنا ابن الّسخاء، أنا ابن ) مقّدراهر وأحيانًا أحيانًا ظ" أنا لضمير المتكلم " 

 القوافي، أنا ابن الّسروج طويل الّنجاد، حديد الّلحاظ ... (.

سمح للّشاعر بإبراز صفاته المتمّثلة في الّشجاعة والفروسّية والكرم والجود، والقّوة والنباهة      
وظيف قسمًا من الفنون البيانّية للبوح وقّوة المالحظة، الصالبة وعدم الخوف ...، معتمًدا على ت

 (.الّتي اعتمدها بكثرة، الّتشبيه، الكناية )االستعارةعن ذاته، ومن هذه الفنون: 
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 الّرثاء عند المتنبي:ثالثًا ــــ 

وليس بين الّرثاء والمدح فرق إاّل أّن يخلط بالّرثاء شيء يدّل على أّن  " الّرثاء: -
ًا بالّتلهف واألسف ون ظاهر الّتفجع بين الحصرة مخلوطوسبيل الّرثاء أن يك ،المقصود به مّيت  

 االستعظام، إن كان المّيت ملكًا أو رئيسًا كبيًرا ".                                                           

 (. 166/ 2) العمدة،                                                                            

ظ في رثاءه أّنه ال يرثي إاّل من أحب بصدق، ومن جاء رثاء المتنبي صادق، وما يالح 
ومحّمد بن الشخصيات الّتي رثاها الّشاعر أخت سيف الّدولة الحمداني ويقال أّنه كان يحّبها، 

 إسحاق التّنوخي، وجّدته الّتي رثاها في قصيدة تعتبر من أقوى قصائد الّرثاء عنده.

 وهّي أّول ما  ،محّمد بن إسحاق التنوخي "" ا ومن أمثلة الّرثاء عند المتنبي قصيدة رثى فيه
 نّظمه في الّرثاء، يقول:

ــــِبــيــــــر            م  ــــل  ــألع    يــــــــــــإنّ  ن    اة  ـــــــــيــــــح  ـــــــــال  أنّ ،  واللّـــــــبـيـــــــب   خ  ور  ـــــــــــــــغ    ت  ـــــــــر ص  ــــــح    و ا   ر 

ـــــه            م   الا ـــــــــــــــــــــك    ت  ــــــــ  و ر أي ل  لّـــــــــــة  ـــــــعِ ــــــــت  ــبِ ـــــــــا  ي ع ــّلل   ن ف س   ــــر  ــــــــيـــــصِ ـــــــي    اءِ ــــــــــن  ـــــــالف   ى ــــــــــــــــوا 

 (. 125/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

المتنبي قصيدته الّرثائّية بحكمة مفادها أّن مصير اإلنسان الموت، وفناء الّدنيا استهل  
، ويّتضح هذا المعنى من خالل قوله: وزوالها حتمّية ال يمكن الّتهرب منها، هذه سّنة الحياة

الّدنيا، ، أي أّنه يعلم أّن مصير كّل إنسان هّو الموت فال داعي للغرور برأيت(و ) (عم )إّني أل
 ن، كان مصيرهم الموت أيضًا.كما رأى أمثااًل للمغتري

الخبرة والتجربة، شّبه الحياة  صورة فنّية معتمدًا في تصويرها على )الحياة غرور( وقوله: 
فعن طريق الخبرة شّبه زوال ملّذات  ،هبّ بليغ، حذف فيه األداة ووجه الشبالغرور، وهّو تشبيه 
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باإلضافة  فكّل من الغرور والحياة أمر زائل،الحياة بالغرور الذي كّلما طمحنا إليه زال أيضًا، 
وِر". َمَتاع   ِإَلّ  الدُّْنَيا اْلَحَياة   "َوَماإلى االقتباس من قوله تعالى:   اْلغ ر 

 (. 185) آل عمران، اآلية                                                                                                

في صدر البيت مع آخر حرف من الكلمة األخيرة كما توافق آخر حرف من الكلمة   
 (، فحدث ما يسّمى بالّتصريع.غرورـ ــ) خبير األخيرة في عجزه 

ــــــــــــاِس ــــدَّي  ـــــال  اِورـــــــــج  ــــأم   ــ م   ور  ــــــــــنّ ــــوال  هِ ـــهِ ـــــــو ج  ـــــــب  اء  ــــــــــــالّضي ا ـــــــــيهـــــفق ــــــــــر ار ة              ــن  ــــــر ه 

 ور  ـــت غ    رابِ ــــــــــــــــــالت   ي ــــــــــــــــف  واِكب  ـــــالك    أنّ  الّثر             في  دفنك    لــــــقب  أحسب    ا كنت  ــــــــم

ــــــــل   كنت    اـــــم  ر  ــت سي  الِ ــــالّرج دي ـــــــأي ى ـــــــــعل و ى ــــــر ض  ـــــــــل   ن عِشك   أن أر ى           ق بـ  آم 

 (. 126/ 2بيان في شرح الّديوان، ت) ال                                                                                   

عليها  استقره الّتي الذي يزيل الّظالم، مبّينًا حالت ينادي الّشاعر الم رثي ويصفه بالّنور 
معتمًدا  ه صورة فنّية تمّثلت في الّتشبيهتضّمن نداءيوم البعث، كما  إلى فيه ( إلقامتهالقبررهن )

البرزخّية، مشّبهًا المرثي بنور يشرق  في تصويره على الخيال، ألّننا ال نعلم ما يوجد في الحياة
 ه القبر، وهّو تشبيه ضمني.ر بنو 

وشّبهه بالكواكب، أراد من خالله وضع  استزادهالمتنبي بجعل المرثي نور، بل  لم يكتف 
ي في مكانة عالّية، كمكانة الكواكب في الّسماء، وهّو تشبيه ضمني أيضًا، ثّم شّبه جثمان المرث

، وهّو تشبيه ضمني أيضًا، واالرتفاع الّشاهقالمّيت بجبل رضوى، وهّو جبل عظيم ع رف بالعلو 
ّو هو جبل الويبرز وجه الجمال في أّنه شّبه مكانة المرثي وهّي شيء ال يرى بالعين الم جّردة، ب

 شيء يمكن رؤيته، حّتى يجّسد مكانة المرثي.
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 بيَّن عظم الفقد بموت هذا البطل فتشبيه المرثي مّرة بالّنور ومّرة بالكواكب ومّرة بالجبل، 
(، أّكد المعنى ما كنتوكذا إشارة إلى علو مكانة المرثي، كما كّرر الّشاعر النفي في قوله )

 ر بالحزن واألسى لفقدان هذا الّرجل.المراد إيصاله إلى المتلقي، وهّو الّشعو 

ع قل ــــــــف ــــــــــــــه            اك  خ  ـــــــــــك ــــــــــــــّل بــــِه ولِ ـــــــــــوا بـــر ج  ــــــــــــــــــخ   م  د كَّ الط  ـــــــوس ى ي  ـــــــــات  م  ــــــــص   ور  ــــــــــــــــو 

 ور  ـــــــــــــم  ــاد  ت  ــــــــــــــــــــــكــٌة ت  ـــــــــف  ــــــــــواج  واألر ض     ٌة        ــــــــاء  مريض  ــــــــــــــِد الّسمــــــــي ك بِ ــــــــــــمس  فـــشّ ــــــــوال

في ِنح  ــــــــوح  ل ــــــــــــه            ِك ــــــــــــــــال ئِ ـــــــــــــــِة الم  ـــــف  أج  ـــــــــــو   ور  ــــــــــِة ص  ــــــــــيـّ ِل الاّلذقِ ــــــــــــــــــــــون  أهـــــــــــــــــوع ي  ح 

 (. 127/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

ي صّور المتنبي حالة أهل الفقيد وأحّبته يوم تشييع جنازته، وشّبه تأّثرهم بموت المرثي  
يوم الّطور، معتمًدا في تصويره على الخيال ألّن  –عليه الّسالم  –وبكائهم عليه، بتأّثر موسى 
ّنما تخّيله، وهذا زيادة في المبالغة ترجع إلى الحز  رما حدث يوم دّك الّطور غي ن معروف، وا 

 .الّشاعر بسبب فقدان المرثي نفاكتالّشديد الذي 

 ".َصِعًقا م وَسى   َوَخرّ  َدكًّا( اقتباس من قوله تعالى: " موسى يو  دّك الطور صعقاتوقوله: )

 (. 143األعراف، اآلية  ) سورة                                                                                           

 لبشر فقط، بل شمل الّطبيعة أيضاً ثّم يقول أن الحزن على الميت لم يقتصر على ا 
 األرض( و )الّشمس في كبد الّسماء مريضةفالّشمس مرضت واألرض اضطربت، فقوله: )

تعبير مجازي، حيث شّبه الّشمس باإلنسان بجامع المرض، وشّبه األرض باإلنسان  واجفة(
نسان((ـ وحذف المشّبه به )األرض( و ))الّشمسبجامع االضطراب، فذكر المشّبه  مع ترك  اإل

المكنّية، وغرضه من هذا هّو  االستعارة(، على سبيل واجفة( و )مريضةقرينة دّلت عليه )
 لقي.تعظيم األمر لدى المت
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ن حوله أصوات أجنحتهم، معتمًدا في ت جنازة المرثي، فكأثّم يقول أّن المالئكة حضر  
 صوت أجنحة المالئكة ال يسمع. تصويره على الخيال ألنّ 

ا ــــــــــــأت   ى ــــحت د ث و  ريح    أنّ ـــــــــــــــك    اً ـــــــــج  د  ــــــــم   ّل ـــــــــــــك    ل بِ ــــــــق   ي ــــــــــــــه            فـــــــــض  ف  ـــــم    و حِّ  ور  ـح 

د  ــــــــــــــــم  ــــــــب وَّ ـــــــــن  م ل ِكِه             ن  ــــــــــــف  ـــــــــــك    ز  ث    ف  ـــــــــم غ  الب ل ى  م   ور  ـــــــــــف  اــــــــــالك  هِ ـــــــنِ ـــــــي  ــــع    ِمد  ـــــــــو ا 

  (. 128/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

، مجّسًدا المعنى قلب كّل مسلمأراد الّشاعر أن يقول أن ذكرى المرثي ستبقى خالدة في  
ّو الحفر ( ووجه الّشبه ه)كأنّ ( واألداة المشّبه بهبالقلب )بصورة تشبيهّية، شّبه فيها الحدث 

بالّنائم، مع حذف  رثي وكأّنه نائم، مشّبهًا المّيتواألثر، وهّو تشبيه تام، ثّم يصف  المتنبي الم
األداة ووجه الشبه، وهّو تشبيه بليغ، فكشف هذا الّتشبيه عن شعور المتنبي الذي لم يتقّبل وفاة 

 عنه كأّنه نائم لفترة فقط ثّم يعود.المرثي، فيتحّدث 

 ر  ــــــوالِخي ى ــــــــــــالِجح    ع  ــــــــــــــم  ــأج   أس  ـــــــــــوالبوالف صاحـــــــــــــة   والّتق ـــــــــــى            ة  ــــــــــــالّسماح    هِ ــــــــــفي

يـــــــاِتـــــــــِه          ر  ـــــــــبِ   ه  ـــــــــل ــــــــــ  اء  ـــــــــالثّن   ــــــل  ـــــــك ف ــ  ور  ــــــــــــش  ـــن ـ م    ه  ـــــــــــــأنّ ــــــــــــفك و ى ــــــــــان ط    اــــــــــــــلمّ ّد  ح 

ي ـ ن  ــــــــــــب  ِعيس ى أّنما ـــــــــــــــوك ر  ـــــــــــــــع أّن ـــــــــــــــــوك ر ه          ـــــِذك    ـــــــم  ـــــــــــم ر  ص    از  ق ب    ه  ـــــــــــش خ   ور  ـــالم 

 (. 129/ 2، المصدر نفسه)                                                                                             

يمان قوييذكر المتنبي كّل الّصفات الّتي امتاز بها المر    ثي، من فصاحة وسماحة، وا 
 ثناء الّناس عليه، وذكرهم إّياه ويقول أّن ذكرى المرثي ستبقى خالدة حّتى بعد موته، بسبب

فجعل ذكره بمثابة وجوده، ثّم شّبه ذكرى المرثي بذكر عيسى بن مريم، وهّو تشبيه ضمني أراد 
 اإلعالء من شأن المرثي ووضعه في أعلى المراتب.من خالله 
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 تقطيع نموذج من القصيدة:

ـــــر ه   ي ـــــــــــــــــــم   ِذك  ق ب ـــور    وكـــــــــــــــأّنما  ِعيس ى  بــــــــــــن   م ر  ـــــــــــه   الم  ص  ر   ش خ   وكــــــأّن  عــــــــــــــاز 
ا ك أ ن ن م  ـــــر ه و بن  م ر   ِعيس ى و  ا ي ـــــــم  ِذك  ك أ ن ن  ع  ـــه   و  ص  ر   ش خ  و ز  ق ب ور   م 

///0//0 /0/0//0 ///0//0  ///0//0 ///0//0 /0/0/0 
 ف اِعل ن  م ت   م ت ف اِعل ن   م ت ف اِعل ن   م ت ف اِعل ن   ف اِعل ن  م ت   م ت ف اِعل ن  
 مقطوع سالم سالم  صحيحة مضمر سالم

 

بعد تقطيعنا للبيت الشعري، توّصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على التفعيالت الّتالّية:  
َتَفاِعم نْ   بحر الكامل .من  وهّي تفعيالت ،م َتَفاِعم ْن، م َتَفاِعم ْن، م 

 وقد طرأت عليه بعض التغييرات وهّي:

َتَفاِعم ْن والقطع دخل على م ْتَفاِعم ْن، وأصبحت م َتَفاِعم ْن : دخل على إلضمارا وأصبحت م 
 م ْتَفاِعْل.

 أّمأ القافّية فهّي من المتواتر. -

ـــــر ه           وكـــــــــــــــــأّن   ي ـــــــــــــــــــم   ِذك  ق ب ـــور  وكـــــــــــــــأّنما  ِعيس ى  بــــــــــــن   م ر  ـــــــــــه   الم  ص  ر   ش خ    عـــــــــــــــاز 

                                                                                       0/0     

 )الرّاء(.والقافّية هنا مطلقة ألّن روّيها متحّرك 
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 الخالصة:

تمّيزت هذه القصيدة بتصوير الّرثاء بألفاظ وعبارات قوّية، عّبرت عن تجربة عاشها  
كم حاول من بر وحِ (، تضّمن رثاء المتنبي عِ فقد محّمد بن إسحاق التنوخيالّشاعر وهّي )
ومؤازرة أهل المّيت، وهذا األمر يحسب لصالح المتنبي إذ أّنه لم يظهر في حالة  خاللها مؤانسة

ّنما كان في موقف قّوة حّتى في الّتعبير عن حزنه، ومن الّصور الّتي اعتمدها الّشاعر  ضعف وا 
لجبل، بغرض اإلعالء ومّرة بالّنور ومّرة با ة التشبيه، فشّبه المرثي مّرة بالكواكبوخاصّ  االستعارة
لبديع أّما فنون االفصاحة، والتقوى والكرم والّشرف، ، كما ذكر صفاته وهّي: التسامح، من شأنه

فلم يعتمد سوى على الّتصريع، واالقتباس من القرآن، واستخدام الّشاعر لبحر الكامل عكس قّوة 
 موقفه اّتجاه الموت بداًل من الحزن. 

  تسكن الّمح   نأ فسه  بها أننفو "   عند المتنبي، قصيدة مثال آخر من قصائد الّرثاء
 به، يقول: "، رثى فيها جّدته الّتي ماتت سروراً  اموالعظ

هـــــــــــا ب طٌشهـــــــــــفمـــــــــــا           ًا وال ذمّ ـــــــــــدحــــداث  م  ـــــــــــــــاألح أال ال أري  اـــــــــا ِحلم  ــــــاًل وال كف هـــــــــــا ج 

 (. 103/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                   

( لألحداث أي المصائب، ألنها ليست مسئولة وفاة جّدتهما جرى له ) نسبة ي المتنبيينف 
على ما تفعله به، وكّل ذلك تقدير من الّله عّز وجّل، فال يّصح مدحها وال ذّمها، وما أّكد هذا 

 شيء إّنما يدّل على قّوة الّشاعر"، وكالمه هذا إن دّل على  " َلكراره لحرف الّنفي المعنى ت
 .فبداًل من الّضعف واجه الموت بقّوة وصبر، فجاء االستهالل مناسبًا لغرض الّرثاء

وهو طباق  (ً جهاًل وحمماوبين ) مدحًا وذّمًا(جمع المتنبي بين معنيين متضادين ) 
 هو استعارة، شّبه األحداث بإنسان( األحداث أ رياإليجاب، ساهم في تأكيد المعنى، وقوله )

نسان( وحذف المشّبه به )األحداثفذكر المشّبه ) ( )أ ري( مع ترك الزمة من لوازمه وهّي اإل
 على سبيل االستعارة المكنّية.
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صدر البيت مع آخر حرف من باإلضافة إلى توافق آخر حرف من الكلمة األخيرة من 
 (، وهذا ما يسّمى تصريع، زاد في البيت رونقًا وعذوبة.ذّمًا وحمماالكلمة األخيرة من عجزه )

مِ ـــــري كمــــــدي وي كـــــــا أب  ـــــود  كم  ــــــــي ع  الفتى مر جــــــع  الفتى            ان  ــــــــا كـــــــل مـــــــى مثــــــــــــــــإل  يـا أر 

 (. 103/ 4شرح الّديوان،  ي) التبيان ف                                                                                   

يريد المتنبي القول من خالل هذا البيت، أّن مصير كّل إنسان هو الموت فمهما عال  
الّشاعر من قوله  اقتبسهاله األّول، وهذه حكمة، شأنه وزاد في الّدنيا، سيأتي يوم ويرجع إلى حا

 ".ن ِعيد ه   َخْمق   َأّولَ  َبَدْأَنا َكَماتعالى: " 

 .(04األنبياء، اآلية  )سورة                                                                                              

المّهمة في األداء الّلغوي الفّني، وهو الّتقديم اعتمد الّشاعر على أسلوب من األساليب  
( غرضه تعيين )إلى مثل ما كان الفتى( وقّدم جملة مرجع الفتىوالّتأخير، حيث أّخر جملة )

الحال الذي كان عليه اإلنسان، كما كان له مدلول نفسي، فقّدم الّذي بيانه أهم له ويعنيه أكثر 
 وهو أّن كّل شخص سينقص كما زاد.

( ومعنى يكرى يكرى وأرمىوّظف الّشاعر لون من ألوان البديع وهو الّطباق بين )كما  
 هو ينقص ومعنى أرمى وهو زاد.

ــبـــيـــــــــِبـــــهــــــــا           ن  م  ـــــــــه مِ ـــلـّ ِك الـــل   ـــــــة  بح  يـــــــــــــِة ش  ــــل  ــــيِـــ تــــــق  ف ج وع  ق  غ  ص  ــــــهـــقـــــِر م لحـــــــــو    اـــــــمــا و 

ثــــــــــــوأه           التّــــــي ش ِرب ت  بهاأِس ـــــــــى الكـــــــــّن إلــــــــــــأحِ  مّ ــــــــــــــراب  ومــا التّ ـــــــــــــــــواهـــــوى لم   ا ــــــــا ض 

 .(103/ 4، التبيان في شرح الديوان)                                                                                    

ألّنها اشتاقت  وص (يدعو الّشاعر لجّدته الّتي ماتت بسبب شوقها له، وهذا ليس عيب ) 
بر الذي ضّمها، وحّتى يقّرب القلولدها، كما اّنه يتمّنى أن تكون نهايته مثل نهاية جّدته، وأحّب 

سَّد ه  في صورة فنّية بالغة الجمال، فقوله: "   َقِتيَمِة َشْوق  َغيِر م محقهاالمعنى إلى ذهن المتلقي ج 
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محسوس، بشيء ماّدي يقتل، ثّم حذف " استعارة، شّبه الّشوق وهو شيء معنوي غير  َوْصما
، ولّما كان المشّبه به غير مصّرح به ّبه( وذكر المشقتيمةالمشّبه به وأتى بشيء من لوازمه )

 سمّيت االستعارة مكنّية.

 " استعارة أيضًا، فشّبه الموت بشيء سائل أِحّن إلى الكأِس الّتي َشِرَبْت بهاوقوله: "  

مع ترك الزمة  (السائل، وحذف المشّبه به )الموت(المشّبه وهو )يشرب بواسطة الكأس، فذكر 
 ، ولّما حذف المشّبه به سمّيت االستعارة مكنّية.الشرب(من لوازمه وهو )

ل   ت  ـــب ك ي   يـــاِتهـــــــا            ا ـــــيهــــع  م  ــــــــــقِ  ِه ـــــــــاِحبِ ــــــــــــص ا ـــــــالنـــــــــكِ  وذاق  ِخـــــيف ـــــــًة  فـــــي  ح   اـــــــــــــــــــد 

ــحـــــــّبــــيــن  ك ــــــلَّه ـــــــــــم            ر  اــــــه ج  ـــل  الـــــــــواو  ق ت   ّدت  ل  ــــــــــــٌد بـــــــى ب ل  ــــــــــم ض  لـــــم  مـــــــــــــاق  أج  ر   اـــــــــه  ص 

 (.104/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                     

ألّنه غاب عنها  يقول الّشاعر أّنه ذاق طعم فراق جّدته في حياتها، كما ذاقته هّي أيضًا، 
(، ومعنى الثكل هو الفراق، فشّبه كالنا ثْكَل صاحبه)ذاق فترة طويلة، فنجد االستعارة في قوله: 

( مع ترك المأكل والمشربالفراق بشيء له طعم وذوق كمأكل أو مشرب، ثّم حذف المشّبه به )
 الزمة من لوازمه، وذكر المشّبه على سبيل االستعارة المكنّية، فكالهما ذاق طعم الفراق مبّكرًا.

 ها ألّنه كان يحّبهاذلك لقتل بلدك ولو كانمحّبين، لثّم يقول أّن الهجر ال يقتل كّل ا 
( حيث شّبه الهجر باإلنسان قتل الهجر: )هقول مجّسدًا المعنى في تشكيل استعاري مكني، في

 بجامع الفناء. باإلنسان ( شّبه البلدمضى بمدالقاتل، وقوله: )

ف   ن ع ت  بنـــــــــا           الي ق  ـــــــــت  الّليـــــــعر  ني بهـــــــــــــــا د ه ت ِني لــــــــف ل مّ بـــــــــل  مـــــــــــا ص   اـــــــــــــا ِعل مــــــــــــــم ت ِزد 

 (.104 / 4، المصدر نفسه)                                                                                             

أراد المتنبي القول من خالل هذا البيت أّن سّنة الحياة هّي الفراق، فال يوجد شخص خلد  
بأّن الّليالي  عارفاً  نزده علما، ألّنه كافي هذه الّدنيا، وأّن هذه المصيبة الّتي حّلت عليه لم ت
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( شّبه الّليالي بإنسان ياليعرفت المّ لمعنى في صورة فنّية، في قوله: )تفرق بين األحّبة، مجّسدًا ا
نسان العي ع ر ف، فحذف المشّبه به ) ( على سبيل االستعارة )الّميالي(، وذكر المشّبه رفااإل

 .المكنّية

( فشّبه الّليالي بالمعّلم، فذكر المشّبه الّليالي، وحذف ل  تزدني بها عمماوكذلك قوله: ) 
  ( على سبيل االستعارة المكنّية أيضًا.تزدني عمما(، تاركًا الزمة من لوازمه )المعّم المشّبه به )

وى أن تجـــّذى وت  ـــــــــتغّر فـــــــــــــــــي ن ف ـــــــــع  غ ير هـــــــــــــــــا           ا ض  ــــــــــــــم ناِفع ها م  اـــــــــــــــوع  وأن ت ظ مــــــــــر 

 (. 105 / 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                              

 يحتمل كالم المتنبي معنيين:

 اآلخرين قول أّنها كانت كريمة ت ِحب  اإلحسان إلى: قد يكون كالمه عن جّدته فيالمعنى األّول
 تفّضل غيرها على نفسها، فما يضّرها ينفع غيرها. أيمها لغيرها وتجوع لينتفع غيرها، تمنح طعا

(، أي من نفع األحداث أن تجوع المصائبقد يكون كالمه عن األحداث ) المعنى الثّاني:
 ( حّتى يهلك الّناس، فما ينفعها ضار لغيرها.)تعبير مجازيوتعطش 

وهذا ما زاد  (ظمأتروي وت( وبين ))تغّذى وتجوع( وبين ضر ونفعطباق بين ) فنتج عن كالمه
 ّنه بالّضد يّتضح المعنى.المعنى توضيحًا أل

ـــــــــــة            ي ب  ـــــــــابــــــــــــــــاها ِكتــــــــأت ح  ت ر  ورًا بــــــــــات ت  س  ـــــــــــــــف م  عـــــــــد  يــــــــــــــأس  و  مّ ــي ف م ت  بهــــــــــر   اـــــــا غ 

ور  فإّنــنـــــــي           ى ق  ـــــــــــــــراٌم علـــــــــــــح    اــا س مّ ـــِه ب ع د ه  ـــــــــــات ت  بـــــــــذي مــــــــــــّد الـــــــــــــأع  لبــــــــــي الّســـــــــــر 

 (.  105/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

كثيرًا حّتى فقدت أمل لقائه واشتّد حزنها، ولّما وصلها  هيقول المتنبي أّن جّدته انتظرت 
كتابه ماتت من شّدة الفرح به، كما مات هو من شّدة حزنه عليها، فحزنه لفقدها كالموت بالّنسبة 

 إليه.



 دراسة جمالية                                                                                          الرثاء عند المتنبي 
 

44 
 

( استعارة، حيث شّبه الكتاب بإنسان يمشي، بجامع المجيء، فذكر )أتاها كتابيوقوله:  
نسان( وحذف المشّبه به ))الكتابالمشّبه  على سبيل  (أتى( تاركًا الزمة من لوازمه )اإل

 االستعارة المكنّية.

"، ومّرة بضمير  " ماتت" في قوله  " هيّ ( مّرة بضمير الغائب الموت)كما كّرر لفظة  
 ه  و"، أكّد شّدة حزنه على جّدته، باإلضافة إلى الّطباق بين )متُّ " في قوله "  أناالمتكّلم " 

 د المعنى أكثر فأكثر.وهو طباق اإليجاب اعتمده ليؤكّ  ور(سر 

 فًا من أن يفعل به ما فعل بجّدتهكما أّن المتنبي حّرم على نفسه الّسرور والفرح، خو  
 ى ال يقتله الّسرور كما قتل جّدته.ولهذا اعتبره سّمًا يقتل، فأصبح يتجّنبه حتّ 

ّطـــــــــي كأّنمـــــــــــــــا           ن  ـــــــــــــت ع جَّب  مِ  م  ـــــــــِر أغِربـــر ِف الّسطــــــــــر ى بح  ــــــــــتل ف ظـــــــــــي وخ   اـــــــــــًة ع ص 

ي ن  ــــــــــــــــم ح  حتّــــــــــــى أصــــــــــــــــار  ِمـــــــــــــــداد ه             ه  ــــــــــــــــم  ـثِ ـــــــــل  ـــوت    اــــــــــــا س حم  ـــــــــــــــا وأن ياب هـــــــــــــي ه  ـــــاِجر  ع 

 (. 106/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

يصف المتنبي حالة جّدته عندما وصلها الكتاب، فذلك الّشوق الجياش جعلها تتأّمل  
حيه ريشة بيضاء ... وهو )الذي في أحد جناكلماته وحروفه، متعّجبة كأّنها رأت غراب أعصم 

 قميل الّوجود(.

  (. 106، ص المصدر نفسه)                                                                                             

ر ِف الّسطِر أغِربًة ع ْصَماوقوله:   ( كناية عن الّتعّجب واالستغراب، كما أّن جّدته )تَرى بح 
ألّنها  وأسنانها أيضاً كانت تقّبل كتابه وتضعه على عينيها حّتى أصبحت محاجر عينيها سوداء 

 طليت بالحبر، وما دّل على حزن الّشاعر هو اختياره لّلون األسود.
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ق   فّ ـــــــــــا الجـــــــــهـــع  ـا د م  ــــــــــــر  بّ ـــــــــــــــا           وفــــــــــونهــــــت  جفــــــاري وج   ىــا أدم  ــا ب عد مـــــــهــــــــي ق لب  ــــــــار ق  ح 

 (. 106/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

صبح قلبها ال يشعر بحّبه وال يقول أّن دمعها انقطع بعد ما كان يجري فجّفت جفونها، وأ 
 )فاَرقَ ، وقوله: عن توّقف قلبها وموتهاكناية اق ألّنه توّقف عن الّنبض، فكالمه هذا هو يشت

ّبي َقمَبها َبعَدما أدَمى ( هو استعارة مكنّية، شّبه الحب وهو شيء معنوي ال يرى بالعين ح 
نسان( وحذف المشّبه به وهو ))الحبالمجّردة، باإلنسان الذي يترك، فذكر المشّبه هو  ( مع اإل

 الفراق(.ترك الزمة من لوازمه وهّي )

ّنمـــــــــــــــــايــــــــــن  ـــــــا إاّل الم  ــــــــهـــــــــلِ ـــــــس  ـــم ي  ـــــــــــول  ب  الس ق ماـذي أذه  ــــــن  الس قِم الــــــــــدَّ مــــــــــأش  ـــــــــــــا           ا وا 

 (.  106/ 4، المصدر نفسه )                                                                                            

مع الّسقم، ليّبن  )أشدّ يقول: أّن الموت أشّد من المرض ألّنه يذهبه، موّظفا  اسم الّتفضيل  
ألّنه يذهبه، أراد المتنبي القول أّن الموت تؤثر في اإلنسان أكثر، ألّنها  أّن الموت أشّد من الّسقم

 تفقده أحّبته، فأختار األسماء الّتي توافق المعنى. 

وقوله  ساهم في تأكيد المعنى الّسقما(و ) السُّق (ل لفظي بين )كما يظهر في كالمه تماث 
 .ابنها( كناية عن المرض الّشديد الذي تسّبب فيه فراق أَشّد مَن السُّقِ  الذي أذَهَب السُّْقما)

ظّ ــــــــــــط ل ب ت  له ِضي ت  بــــــــــوقــــــــًا ف فــــــــــــات ت  وفــــــــــــــــــــــات نــــــــي           ا ح  اـــي لـــــــــد ر   و  ر ضيت  بها ِقسم 

ت  ـــــــــــــف ت  أس  ب ح  ّماـــــقي الــــت  أست  ــــد كنــــــــا           وقــــــــــِرهــــــبـــــــــام  لق  ــــــــــــي الغ مـــــقـــــأص   و غى والقنا الص 

 (. 107/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

يقول أّن سبب فراقه هو البحث عن معيشة كريمة، ففاتته هّي وفاته الحّظ، ألّن جّدته  
، كما أّن المتنبي ال ينسى الحديث عن نفسه والفخر بها ، وهو لم يرضراضّية بعيشهاكانت 

 )كنت  حّتى في مقام الّرثاء، ما يؤّكد بروز العنصر الّذاتي في شعره، ويظهر من خالل قوله: 



 دراسة جمالية                                                                                          الرثاء عند المتنبي 
 

46 
 

ّما(، رب والقنا دماء األعداء، هذا ما كان عليه أي أّنه كان يسقي الح أسَتقي الَوغى والقنا الصُّ
 )أْصَبْحت  كما ذكر ما صار عليه حاله من خالل قوله:  ،كناية عن الّشجاعةاله، فكالمه ح

كناية عن طمب المطر (، أي أّنه أصبح يدعوا الّله سقيا قبرها، وهذا أْسَتقي الَغماَ  لَقبرِها
    .والماء

فذكر كلمة    ، التكراروما ساهم في تأكيد المعنى وتقريره في الّذهن اعتماد الّشاعر على  
 "فاتني "، ثّم كّررها وقال "  " هيّ " الفاعل ضمير مستتر تقديره فاتت "، ذكرها أّول مّرة "  " فات

 رضى "" ، كما كّرر كلمة والّياء المّتصلة تحيل إلى الّشاعر هو "الفاعل ضمير مستتر تقديره " 
( الّتاء رضيتثّم كّررها وقال )"، هّي " الفاعل ضمير مستتر تقديره "  " رضيتذكرها أّول مّرة 

تكرار تام، أضفى موسيقى  " " أستسقي(، وهو تكرار جزئي، كما كّرر الّشاعرالفاعل )تاء هّي 
 خاّصة.

ِت أست  ـــــــــل  المـــت  ق ب يـــنــــوك ِت الّصغر ى الّتي كانِت العظـــد صـــقــو ى           فــــــــــم  النّ ــــــظِ ــــعـو   مىار 

ّمىــــــِك مــــــــأِر فيـــــــــــأخِذ الثّ ــــــــــيف  بِ ــــدى           فكـــــن  العِ ــــــــــأر  فيِك مــــــــــــي أخذت  الثّ ـــــــــه بين  ن  الح 

   (. 107/ 4في شرح الّديوان، ) التبيان                                                                                    

أراد المتنبي القول: أّنه كان يّظن أّن الفراق هو أعظم المصائب ولكّن بعد وفاة جّدته  
أدرك أّن موتها أعظم من فراقها، ثّم يتساءل متعّجبًا عن كيفّية أخذ الثّأر من الحّمى، الّتي 

ال يّصح أخذ الثّأر منه، وما  ، وهذا تعبير مجازي، ألّن الحّمى شيء عرضيتسّببت في قتلها
جعله يقول هذا الكالم هو شّدة تعّلقه بجّدته جعله يعاتب الحّمى ألّنها أخذتها منه إلى درجة 

 جعلته يتساءل عن كيفّية مجابهتها.

دّل على حرقة (، الثّأَر، الثّأرِ ( و )أستعظ ، العظمىاعتمد الّشاعر على الّتكرار، فذكر ) 
غرىفي نفسه، كما نتج عن كالمه مقابلة بين  (، فهذا الّتقابل كانت الع ظمى( و ))صارت الصُّ

 ساهم في تأكيد المعنى.
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فـــــــّن ط  ــــــــــا           ولكـــــــــّي لِضيِقه  ـــــــــــــــا علـــــــــّدِت الّدن يــــس  ــــــا انــــــــــــــوم  ىـــــــــــم  ــِه أعــــــــــــًا ال أراِك بِ ـــــــــــر 

 (. 108/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

يصف المتنبي حاله بعد وفاة جّدته، ويقول أّن الّدنيا ضاقت به وأصبح حاله كحال  
فعّبر عن حالته هذه بصورة فنّية بالغة األعمى ال يبصر الّنور، وال يرى سوى الّظالم والّسواد، 

ثّم  فشّبه الّدنيا بشيء ينسد وينغلق، وما انَسّدِت الّدْنيا عمّي لِضيِقَها(الجمال من خالل قوله: )
نسداد، وحذف المشّبه به مع ترك الزمة من لوازمه وهي الّدنيا(ذكر المشّبه وهو ) ( على )اَل

 سبيل االستعارة المكنّية.

م  ـــــــــــا حــــــم ِلئ    ذ ي  ــــــِر اللّ د  ــــــــــــر أِسِك والصّ ــــــــلِ             الً ـــــــــبّ ــــق  ـــــــــّب م  ـــــــــأاّل أكِ   اـــــــــــفـــــو ا أس  ـــــــــــــف    اــــــــــــــز 

ــــــــِك الط ــــــّيـــب  الــــــــذي           وأ  اـــــــــــه  جسم  ـــــــــــــان  لــــــــــــــّي الِمسِك كــــــــــــــــــأّن ذكـــــــــكاّل أ القـــــــــــي روح 

 (. 108/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

 " " وايتأّسف المتنبي في هذا البيت، لعدم حضوره دفن جّدته، مستخدمًا حرف الّنداء  
مجازي ألّن  رالطّيب، وكالمه تعبية ثّم يصف جّدته، ويتأّسف لعدم مالقاته روحها غرضه الّندب

الّروح شيء غير محسوس ال يمكن مالقاته، فشّبه الّروح بالجسم فذكر المشّبه وحذف المشّبه به 
(، على سبيل االستعارة المكنّية، ثّم يقول أّن رائحة روحها )أَلقيمع ترك الزمة من لوازمه 

 .كانت بمثابة جسم لهاالطّيبة 

م  والـــــــت  أك  ــــــي ِبن  ــــــــت كون مـــــــــو  لـــــول   م  كون  ـــــــــــــــان  أبـــــــــــد            ل كـــــــِــــ ر   اــــــــــــي أ مّ ـــــــــــــِك لــــــــــاِك الّضخ 

ـهــــ ذّ ــــــــن  ل  ـــــــــل ئِ  ل  ــــــــــــق  ـــــل             ــــاي ـــــــــــــِوم  الّشاِمِتـــيـــن  ِبي ــــوم  م  ــــــــــهِ ــــــفِ ــــــــي ألن  ــــــنّ ــــــــد ت  مـــــــــــــــد  و   اـــــــــــــِم ر غ 

 (.   108/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

أراد المتنبي القول أّن نسب جّدته عظيم من طرفين: أبيها وحفيدها، وما أّكد هذا المعنى  
 هو األكرم من بين الّناس جّدته " بحيث جعل والد  أكر هو استخدامه السم الّتفضيل " 
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بأصالته باإلضافة إلى نسبه العظيم، الذي يزيدها نسب فوق نسبها، كما أّن المتنبي يفخر 
 موتها ، أّنه خلق ما يرغم أنوفهموعراقته، ويذّل كّل مستهين به وشامت فيه، ويقول لمن شمت ب

 .أي يضعها في الّتراب، وهذا الكالم أثبت ثقة المتنبي العالّية بنفسه وفخره بها

ما يالحظ أّن المتنبي يفخر بنفسه مّرة أخرى، ولعّله أراد إثبات نسبه، بعد اتهامه اّنه  
 َلكاَن أباِك الّضْخ َ ير معروف األب، فأراد أن يوّثق الّصلة بين نسب أجداده ونسبه، وقوله: )غ

نْ ( كناية عن افتخاره بالّنسب العظيم، وقوله: )كون ِك لي أ ّما ( كناية عن ِفِهِ  َرْغَمااَوَلَدْت مّني أل
 القهر واإلذالل، أي أّنه هو من صنع ما يقهر ويذّل األعداء.

ت ع  ــــــــت غ   ــــيـــــــــر  ن ـــف ـــــِســــــــــِه           ظِ ــــــّرب  ال م س   اـــــــم  ــــــــك  ـــــــــِه ح  ــــــــــــقِ ــــالِ ـــــــاًل إاّل لخـــــــــــــابِ ـــــــــــوال قــــــــمـــــــًا غ 

 (. 109/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

ر ح ، وصّرح بهذا من خالل قوله:   يعتّز الّشاعر بنفسه، ويقول أّنه ال يريدها أن تذّل أو ت ج 
 )وَل قاِباًل إَّل لخاِلِقهِ ينفي استعظامه ألحد غير نفسه، وقوله:  )َتَغّرَب َل م ْسَتْعِظمًا َغيَر َنْفِسِه(

ْكَما( ينفي قبوله لحكم أي أحد ويستثني حكم الّله عّز وجّل، وهذا أسلوب قصر بالّنفي  ح 
واالستثناء، فكالمه داللة على تقدير المتنبي العالي لنفسه، إلى درجة اّنه فّضل أن يتغّرب 

 يذّل نفسه ويحقرها، وهذا من أعلى درجات الّذاتّية.ويفارق أحبابه على أن 
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 تقطيع نموذج من القصيدة:

ــــيـــــــــر  ن ـــف ـــــِســــــــــهِ  ــــــِظـــــمـــــــًا غ  ت ع  ـــ  ت غ ــــــــّرب  ال م س  ـــــــاوال قـــــــــــاِبـــــــــــــاًل إاّل لخـــــــاِلــــِقــــــــــــِه ح  ــــــــم   ــــــك 
ر   ـب   ت غ ر  ت ع  ي ـ الم س  م ن  غ  ا ِقِهي   ِلخأِلـ ِبل ن  ِإل ال   و ال  قــ ـــــا   ن ـف ِســِهي  ر   م  م  ك   ح 

//0/ //0/0/0 //0/0 //0//0  //0/0 //0/0/0 //0/ //0/0/0 
ف اِعيل ن   ف ع ول   ف اِعل ن   ف ع ول ن   م  ف اِعيل ن   ف ع ول ن   م  ف اِعيل ن   ف ع ول   م   م 
 سالم مقبوض سالم سالم  مقبوض سالم سالم مقبوض

 

فعولن  بعد تقطيعنا للبيت الشعري، توّصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على التفعيالت الّتالّية: 
 الذي مفتاحه:ّطويل، ال بحرمن  وهّي تفعيالت ،مفاعيمن، فعولن، مفاعيمن

            ن            ــفعولـــــــن مفــــــــاعيمن فعولــــــن مفــــــــاعيم               لـــــــه دون البحور فضائــــــل  طويـــــــل  

 وهّي: وقد طرأت عليه بعض التغييرات

، أّما َفع ول  وأصبحت  َفع ول نْ فدخل على أّما في الحشو ، الحشو والعروض: الذي أصاب لقبضا
 َمَفاِعم ْن.وأصبحت  َمَفاِعيم نْ فدخل على  العروضفي 

              أّما القافّية فهّي من المتواتر. -

ــــيـــــــــر  ن ـــف ـــــِســــــــــِه           وال قـــــــــ ــــــِظــــــــمـــــــًا غ  ت ع  ـــــــاــاِبـــــــــــــاًل إاّل لخــــــت غ ــــــــّرب  ال م س  ــــــــم  ـــــــــك   ـاِلــــِقــــــــــــِه ح 

                                                                                   /0  /0 

 )المي (.والقاّفية مطلقة ألّن روّيها متحّرك 
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 : الخالصة

هذه القصيدة من أحّر مراثي المتنبي، رثى فيها جّدته الّتي كان يحّبها كثيرًا، كما  
تضّمنت بعض حكمه، وكذا فخره بنفسه ما دّل على قّوة شخصّية الّشاعر، بحيث حّول الّضعف 
اتجاه الموت إلى حكم وفخر، تمّيزت بتصوير الّرثاء بألفاظ تناسبت مع المعاني المعّبرة عن 

حّبي  ثكل، بكيت، استسقى، المنايا، دمعها الجاري، فارقلّتي عاشها الّشاعر مثل: الّتجربة ا
 ها، األحداث ... قمبها، الكأس الّتي شربت ب

فجاءت القصيدة قوّية سحما  الغراب األعصم،توحي بالحزن: أشياء  كما اختار الّشاعر 
توظيفه  من خاللى الّتصوير، األلفاظـ، ذات معاني عميقة، كما برزت قدرة الّشاعر العالّية عل

 الكثير من االستعارات والتشابيه والكنايات.

باإلضافة إلى توظيف البديع: من طباق ومقابلة وتصريع، وعناية الّشاعر بالموسيقى  
الّداخلّية من خالل كثرة توظيف الّتكرار، باإلضافة إلى العناية بالموسيقى الخارجّية الّتي تمّثلت 

    الحزينة. الذي تناسب مع حالة الّشاعر، الّطويلفي استخدام بحر 
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 الهجاء عند المتنبي:رابعًا ــــ 

( في حديثه عن الهجاء أّن: الكالم في الهجاء مصطفى صادق الرّافعيذكر ) " الهجاء:
األخالق واألحوال يحتمل كثيًرا من فلسفة الّنفس كتعريف العيوب والّرذائل وما يتأّثر بها من 

 الّتي يكون فيها هذا الّتأثير على اختالفه لينًا وشّدة ".

 (.  72/ ص 2) مصطفى صادق الّرافعي، تاريخ آداب العرب، ج                                                           

ء على ذكر مساوئ وعيوب ( يقوم الهجامصطفى صادق الرّافعيانطالقا من كالم )
 الهجاء هو نقيض المدح.الخصم، ف

ور اإلخشيدي، بعد أن من أقوى قصائد المتنبي في الهجاء، قصائده الّتي هاجا فيها كاف
بوعده المتمّثل في جعله ولّيًا على والية في مصر، ومعروف عن المتنبي أّنه  خذله ولم يف  
اها الّشاعر أيضًا: إذ لم يهج إاّل بعد خيبة أمل، ومن الّشخصيات الّتي هجقليل الهجاء 

 )القاضي الذهبي، ضبة بني يزيد الّضبي ...(.

سنقوم بتحليل نموذجين من هجاء المتنبي لكافور، ووقع اختيارنا عليهما، ألّنهما من 
 أبرز قصائد الهجاء عنده.

  أشخصًا لحت لي أم مخازيًا ؟ "المتنبي كافور هّي قصيدة بعنوان " أّول قصيدة، هجا فيها 
 رأى شقوق في رجليه، يقول:عندما 

 ا ـــــــَك َرضيَ ـــــــَوال عن  فسيــــْن نَ ــــــــا عـــــــا أنَ ـــــــَومَ            ـــاف ـــيـــاً ّنفُس خــــْو أخَفت  الــــــــَك الّرَضى لـــــُأري

 (. 300/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

يعّبر المتنبي في مطلع قصيدته الهجائّية، عن شعوره اتجاه كافور اإلخشيدي، وهو  
وال راضيًا عن نفسه ألّنها  الّسخط والكراهّية، فهو ليس راٍض عن كافور ألّنه قّصر في حّقه،
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" حّتى ينفي رضاه عن نفسه  ماقصيدته، واعتمد في هذا على أسلوب النفي، فاستخدم األداة " 
 ". عدم الّرضا" حّتى ينفي رضاه عن كافور، فتكرار الّنفي أّدى إلى إثبات "  " الثّم األداة 

" لما لها من دور في إبراز القّيم  الّتقديم والتّأخيركما اعتمد المتنبي أيضًا على ظاهرة "  
 )أخفت( وجملة الشرط )لو( على أداة الّشرط )ُأريك الّرضاالجمالّية، فقد جملة جواب الّشرط 

وغرضه من هذا الّتقديم  )لو أخفت الّنفس خافيًا أريك الّرضا(،وأصل الّتركيب:  الّنفس خافيًا(،
 هو الّتخصيص.

وتكرار  (أخفت، خافياً " مّرة فعل ومّرة مفعول مطلق ) " الخفاءباإلضافة إلى تكرار كلمة  
شّبه  " أخفت الّنفس "(، وقوله: الّرضا، راضياً )" مّرة مصدر، ومّرة اسم فاعل  الّرضاكلمة " 

( وحذف المشّبه الّنفسالّنفس وهّي شيء غير محسوس، بشيء محسوس يخفي، فذكر المشّبه )
 المكنّية. االستعارة(، على سبيل )أخفت( مع ترك الزمة من لوازمه وهّي )الّشيء المحسوسبه 

( الذي أـحدث جرسًا موسيقيًا تطرب له األذن )خافيًا، راضياً باإلضافة إلى الّتصريع  
 وترتاح له الّنفس.

خْ  ًا ـــــأَمْين  اً ـــــــمخازي ي أْم ــــــل َت ــُلح  اً ــــــَخصــأش  ًا،ــــــــــنــُجبْ وَ    ـــــــــًة        سّ ــَوخ   ْدًرا ــــــَوغَ   اً ــــــــــالفــــــَوا 

ْبطَ  اًء ـــــــَرج ي ـــاتــــــــَن ابت سامــــــظُ ـــــتَ   اـــــــيَ ـــــــــئ  َرج ْن ـــــــــم    ك  ـــــــــاح  ــــــــض إاّل   أنَ   اــــــــــــــَومَ    ًة        َوغ 

 (. 300/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

ر فالّشاعر يهجو كافور وب استفهام، وغرضه منه هو الّتحقيتضّمن كالم المتنبي أسل 
خالف الوعد، والغدر وخّسةويصفه  ل األصل والجبن، والّذل والهوان، أراد من خال بالكذب، وا 

هانتههذا الوصف تحقير كافور وذّله  ألّنه أخلف وعده، فأصبح غّداًرا جباناًـ وقد اعتمد في  وا 
" لما لها من دور في إبراز القّيم  الحذفنقل هذه الّصورة على ظاهرة تتمّيز بها الّلغة وهّي " 

 تمين، تخلف، تغدر(.( وحذف األفعال )فا، ددرامينا، إخالالجمالّية، فذكر المصادر )
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ثّم يضحك المتنبي على حاله، ألّنه أصبح يرجو رجل حقير، يخلف وعده، معتمًدا في  
(، فهو ما، إالّ ) واالستثناء( بالنفي من رجائيا ما أنا إاّل ضاحكهذا على أسلوب قصر في قوله )

 رجل مخلف بوعوده، غّدار، جبان. ينفي عن نفسه أّي شيء، ويستثني ضحكه، ألّنه ترّجى

،ـــالّنع  يــــف  الكَ ــــر جْ   يــــنـــبُ ـ  جــَوتُ   اـــــــاف يَ ـــــــــــحَ  َت ــنــــــك إذا  ٍل ــــــعْ ــنَ   ذا  كَ ــــتُ ــــــــَرأي           نيــإنّ   ل 

نّ   اف َياــص أبيَض   صارَ  قد   الجهل  أمْ   نـــــم            ــــــــــَودُ ــــــأسْ   كَ ـــــــْونُ ــــألَ   ْدريـــــــــــتَ   ال َك ــــــــَوا 

 اــــــــار يَ ــــــّزيت  عــــَن الـــــــــْوب  مــــــي ثَ ــــــــَك فـــَوَمْشيَ             ك ُرنــــــــــي َتخـــــــ يــيـــــُط َكـــــــعب ـــــــك َشقَّــــــــهُ ذْ ــــــــــــَويُ 

 (.         301/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

جلد رجليه وتشّققها وسواد بشرته ساخًرا منه  لظيهجو الّشاعر كافور بصفاته وهّي غ 
يستحسن هذه الّصفات، ولكّنه يسخر منه ويستهزأ، كما وصفه ( ال تعني أّنه )تعجبني :فقوله

) ال تدري ألونك أسود  :ظّن أّنه مثل عبيده البيض، وقولهيبالجهل، ألّنه جهل أّن لونه أسود و 
 هو أسلوب إنشائي غرضه الّذم والّتحقير. الجهل( من

( مّرة مسبوق بحرف جر، ومّرة مسبوق لنعكما اعتمد الّشاعر على التكرار، فكّرر كلمة ) 
( أّكد معنى أبيض وأسود( وبين ))ذا نعل وحافياباسم إشارة، كما تضّمن كالمه طباق بين 

 االستهزاء والّتحقير.

يَ ـــــــلَك ه ه  ـــــــّري بــــــي ســـــــف ُت ـــا كنـــــــبمـــًا           ادحــــــَك مـــــاس  ْجْئتُ ــــــوُل النّ ــــــــُفضُ  ْوال ــــــــَولَ   اــــــاج 

ـــدُ أْصَبحْ ــــــــف ْن ك           ـــُت  َمـــــسُروًرا  بَمــــــــا أَنــــــــا ُمنش   اـــــــــاليَ ــــــــغَ  ُوَك ــــــــَهج االْنشاد  ـــــــــب  انَ ـــــــــــَوا 

  (. 301/ 4، المصدر نفسه)                                                                                            

يقول أّن كافور يستحّق الهجاء ال المدح، وألّنه جاهل كان ال يفّرق بين مدح المتنبي  
وهجاءه، فقد كان يّسر ويفرح بإنشاد المتنبي للهجاء، ويحسبه مدحًا، ثّم بقول أّنه ال يستحق 
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( أّكد المعنى مادحًا وهاجياً حّتى الهجاء ألّنه أحط من أن ُيهجا، فتضّمن كالمه طباق بين )
 ي أراد الّشاعر.الذ

يَ ـــــــالمَ   م شَفَرْيكَ   ّلحظيـب  ْدتُ ــــــــــــــَأفَ           ُكــــــنَت  ال  َخيـــــــًرا  أَفْدَت  فــــــــــإّنـــــني  إنْ ــــــــــــــف  اـــــــــاله 

ــــــــْن  ب ـــــــــــالٍد  َبــعيـــــــــَدٍة        ْؤتَ ـــــيُ   كَ ـــلُ ـــثْ ــــــــَومْ   اـــــــــيَ ـــَواك  ــــالبَ   داد  ـــــــــالح    ات  ـــــــَربّ   كَ ـــــــلُيْضح     ـــــى  م 

 (. 302/ 4ّديوان، ) التبيان في شرح ال                                                                                   

ن لم أستفد منك خيًرا ولم أيقول المتنبي للمهجو: ح  صل إلى مبتغاي، فيكفيني أّني ّتى وا 
سيلة تضحك الّنساء لهوت بالّنظر إلى صورتك القبيحة والّسخرّية منك، ثّم جعل من كافور و 

أي  أفدت(مّرة ) زواجّهن معتمًدا في هذا على تكرار كلمة اإلفادة، فذكرها أّولالّلواتي مات أ
( يضحك، البواكي)اعر، كما تضّمن كالمه طباق بين ( أي الشّ )أفدتُ كافور، ثّم كّررها وقال 

 ضحك الحزينأّكد المعنى المقصود، ويبرز وجه الجمال في أّنه جعل من كافور أضحوكة ت
 سالكًا في هجاءه طريقة الّتهّكم والّسخرّية. ال  وملهى يتسّلى به الم

 نموذج من القصيدة:تقطيع  

ــــــــْن  ب ـــــــــــالٍد  َبــعيـــــــــَدٍة            ـــَيـــــــــا   َوْمــــــــثْـــلُـــَك  ُيـــــْؤتَـــــى  م  ـــــــــداد   الَبــــَواك  ـــــــَك  َرّبـــــــات   الح   لُيْضح 
ـنْ َكُيْؤتى  ــثْـــلُ ـــــَومْ  ــ َبــعيـــــــــَدت نْ  ب ـــــــــــالُدنْ  م  ـــــــــداد  ْلـ َك َرّبـات  ْلـ لُيْضح  ـــَيـــــــــا ح   َبــــَواك 
//0/ //0/0/0 //0/0 //0//0  //0/ //0/0/0 //0/0 //0//0 

يُلنْ  َفَعولُ  ُلنْ  َفُعوُلنْ  َمَفاع  يُلنْ  َفَعولُ  َمَفاع  ُلنْ  َفُعوُلنْ  َمَفاع   َمَفاع 
 مقبوض سالم سالم مقبوض  مقبوض سالم سالم مقبوض

 

 َفُعوُلن  بعد تقطيعنا للبيت الّشعري، تّوصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على الّتفعيالت الّتالّيةَ:   
، َمفَاِعيُلن   ، َمَفاِعيُلن      .بحر الّطويلوهّي تفعيالت من ، َفُعوُلن 
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في  لحشوالقبض، افأصاب  الحشو، والعروض، والّضرب،وقد طرأت عليه بعض الّتغييرات في 
 .َمَفاِعُلن   فأصبحت العروض والّضرب َمَفاِعيُلن   كما أصاب َفُعوُل،فأصبحت  َفُعوُلن  تفعيلة 

          أّما القافّية فهّي من المتدارك. -

ـــــــــداد   الَبــــوَ  َوْمــــــــثْـــلُـــَك  ُيـــــْؤتَـــــى  ـــــــَك  َرّبـــــــات   الح  ــــــــْن  ب ـــــــــــالٍد  َبــعيـــــــــَدٍة           لُيْضح  ـــَيـــــــــام   اك 

                                                                                      0//0 

عكست حالة الّشاعر الحزينة بسبب خيبة  )الياء(لقة ألّن روّيها متحّرك والقافّية هنا مط -
 األمل.

 يهجو فيها كافور أيضًا، يقول: " كأّن الحّر بينهم يتيم " أّما القصيدة الثّانّية فهّي بعنوان 

 ومُ ـــــــــــــــــمُ ــــــهُ ــال  لب  ـــقَ ــال  ن  ــــــــع  ه  ــــــــب    ُزولُ ـــــــــتَ يـــــــــــــُم           ر  ـــــــــا كَ ــــــــــيَ نْ دَ ــــــال  ه  ذ  ـــــــــهَ  ي ــــــــــــف ا ـــــــــأمَ 

 مُ ــــــــــيـــــُمقــــــال  ارُ ـــــــــــجـــــال  ه  ـــــل  ـــــــأه  ـــــــب    ر  ــــــــسَ ـــــــيُ ـــــــــاُن           كَ ـــــمَ   اـــــــــيَ نْ دَ ـــــال  ه  ذ  ـــــــــــــهَ   يــــــــف  اــــــــــــأمَ 

 (. 153/ 4، ) التبيان في شرح الّديوان                                                                                   

استهّل المتنبي قصيدته الهجائّية باستفهام، غرضه الّتعجب، مستخدمًا أداة االستفهام     
 "، متعّجبًا عن حال الّدنيا وخلّوها من الكرام الذين يأنس بهم ويشكو لهم همومه.الهمزة " 

ويكّرر االستفهام في البيت الثّاني، لكّنه يتساءل  عن مكان به رفاق يفرح بجوارهم  
ر بجيرته في جود مكان ُيْحَفُظ فيه الجار ويسّ ، فهو يتعّجب من عدم و ّتعّجب أيضاً وغرضه ال

"  أّما في هذه الّدنياوسط ساده الّلوم، ولتأكيد المعنى وتقريره في الذهن كّرر الّشاعر جملة " 
 في البيت األّول والثّاني.

" حيث اّتفق آخر الّتصريع"  وما أعطى هذا البيت َجْرسًا موسيقيًا جمياًل يجذب الّسامع 
حرف من الكلمة األخيرة في صدر البيت األّول، مع آخر حرف من الكلمة األخيرة في عجزه 

 (.كريم، الهموم)
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ب ــــــــــَدى           ــــال ت  ـــــــــهَ ـــابَ ــــــــشَ ــــــــــتَ  يـــــــــــــــــَوالصّ   يـــــــــــــــــَوالــــــــــَوالمَ   اـــــــــنـــــــيْ ــــَعلَ َبَهـــــــــــائ ــــــــــُم  والع   مُ ـــــــــــــــم 

 (. 153/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

(، ويقول )ألّنهم اختلطوا بالعبيد( وأهل مصر )ملك مصرانتقل المتنبي إلى هجاء كافور 
، فأختلط البهائم والعبيد، واألحرار لّما أسندت األمور لغير أهلها أصبح الّلئيم يظّن نفسه كريماً 

 .لط الّنسب ألّنهم تشابهواوالمختاس ال يفّرقون بين الخالص والموالي، وأصبح النّ 

 مُ ــــــــــــــــــديـــــــــــــقَ  داء    أمْ   اســــــــنَّ ـــــــال  ابَ ــــــــــــــــــــــأصَ            َحــــــــــــديــــــــث    َوَمـــــــــــــــــــا  أدري   أَذا   داء  

 (.  153/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

 أم حديثهل هو داء قديم ثّم يتساءل المتنبي عن الّداء الذي أصاب الّناس في مصر:  
فهو يتعّجب  وغرضه من هذا االستفهام هو الّتعّجب واالستنكار ؟في أّيام كافور اإلخشيدي

الّداللي كما ركز المتنبي على التقابل ويستنكر من وصول العبيد ومن ال يستحّقون إلى الّسلطة، 
 وهو طباق اإليجاب. حديث وقديم(لبيان المعنى وتوضيحه بين لفظي )

، كأّنه أراد أن في صدر البيت وعجزه أّكد المعنى المراد داء(باإلضافة إلى تكرار لفظ ) 
 يقول أّن كافور هو المسئول عن هذا الّداء الذي أصاب مصر. 

 مُ ـــــــــــــــــــــــيـــت  ـــيَ   مُ ــــهُ ــنَ ـــيـــبَ   رّ ـــــــــــــــــالحُ   أنّ ـــــــــكَ  صـــــــــــــَر  علــــــــى  َعــبيــــــٍد          م    أْرض  ــــــــب  لتُ ــَحصَ 

 (. 153 / 4،  نفسه المصدر)                                                                                           

فيها كإقامة  على األحرار في مصر، أصبحت إقامة المتنبيعندما أصبح العبيد ملوكًا  
( ووجه الّشبه )كأنّ ، األداة اليتيم(( المشّبه به ))الحرالمشّبه شّبه الحر باليتيم، اليتيم المهان، 
اإليجاب بين ما مهان مسلوب الحقوق في أرض مصر،كما استخدم طباق محذوف: فكاله

 (.الحرّ  عبيد )
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 ومُ ــــــــــــــــــــــــَوبُ    م  ـــــــــــــَرخَ   هُ ـــــــــــْولَ ـــــــــــحَ   َراب  ــــــــــــــــــــغُ ــــْم           ه  ــيــــــف  يّ ــــــــالبـــــــال َوَد ــــــــــاألسْ   أنّ ــــــــــــــــكَ 

 (. 153/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

الّلون  ( والّصفة الجامعة بينهما هيّ )المشّبه بهثّم شّبه الملك كافور اإلخشيدي بالغراب،  
ّية الملك وأصحابه، بخساس الطير الّتي الّتصريحّية، وشّبه حاش االستعارةاألسود، على سبيل 

تصاحب الغراب كالبوم والرخم، ونوع الّتشبيه تمثيلي، حيث قابل صورة الملك وحاشيته بصورة 
 ح المشّبه بإلحاقه بمشّبه به قبيح ومكروه.تقبيالغراب والّطيور المصاحبة له، وغرضه 

                                                                         مُ ــــــــــيـــــــل  ـــــــــحَ  ا ـــــــــــــــــي  ق  ـْلأُلَحْيم    يــــــــالــــــــــقَ ـــــــــــمَ وًا           ـــــــهْ ــــــــــلَ   َرَأْيتُ ـــــــــــــفَ  ه  ــــــْدح  ــــــمَ ــــــب   ْذُت ـــــــــــأخَ 

 (. 153/ 4،  ) المصدر نفسه                                                                                           

ّنما        أراد المتنبي القول : أّنه عندما كان يمدح كافور اإلخشيدي لم يكن يمدحه حبًا فيه، وا 
ولكن يقصد أّنه أحمق وداللة الّتصغير ، هذاال يقصد  ياحليم كان يستهزأ به، فعندما يقول له 

(في قوله ) ( ألي )أخذُت بمدحه( هّي التقليل من شأن كافور، وقوله )ُفَعيعلعلى وزن  ُأَحي ِمق 
 أّنه مدحه مكرهًا.

ـــّيــــــــــًا           جَ ــــهَ   أنْ   اــــــــــمّ ــــــــَولَ  ُت  َرأْيــــــــُت  ع   مُ ــــــــــــــــــــيـــــــَلئ    اـــــــــــي   آَوى  ن  ــــــــــــــــالب  يّ ــــــــلـــــَمقَ ـــــــــو 

 (. 154/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

ألّنه ال يستحّق الّتحّدث  )عيب(يواصل حديثه ويقول عندما هجاه وصفه بالّلئيم وهذا عّي       
هو تقليل من شأن المهجو، أي أّنه ألئم من أن يقال له لئيم  )ابن آوى(،عنه ولو بالّسوء، وقوله 

 أصغر من )دويبةفشّبه كافور بابن آوى  االستعارةمستعماًل في ذلك إحدى الّصور الفّنية وهي 
ابن آوى للمشّبه وهو كافور الّلفظ الّدال على المشّبه به وهو  استعيربجامع اللؤم، ثّم  الكلب(

 ". " يا لئيمالّتصريحّية، والقرينة  االستعارةاإلخشيدي، على سبيل 

          



 دراسة جمالية                                                                                         الهجاء عند المتنبي 
 

58 
 

ٍر  فــــــــي  َذا  َوفـــــــــــــي  َذاَفهَ  ـــــــــْن  َعاذ   مُ ـــــيـــــم  الّسقــــــــقَ ــــــــى السّ ـــــــــــإلل وع  ـــــــــْدفُ ــــــمَ ــــــــفَ            ــــــــــْل  م 

 (. 154/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

 وهجاءه فقد كان مضطّرًا على ذلك يطلب المتنبي من الّناس أن يعذروه على مدحه      
، ألّن  بالمرض الذي يحّل على المريض فجأةً ويلتمس لنفسه العذر، فشّبه مدحه وهجاءه لكافور 

لغاية وهّي االستفادة من عطايا كافور، وتوّلي والية في مصر، وهجاءه كان بسبب  نمدحه كا
يجد شيئًا أكثر من الهجاء حّتى يذّمه يه، ومّما كان الفتًا للّنظر جمع المتنبي بين أّنه لم 

يبرز موقفه ويغرق في هجاءه "، حّتى الّسقيم " وبين صيغة المبالغة "  الّسقمالمصدر  " 
مّرتين، أشار مّرة للمدح ومّرة أخرى للهجاء، أثبت المعنى  " " ذالكافور، كما كّرر اسم  اإلشارة 

 المراد.

يـــــــــٍع           اإل  ت  ــــــــإذا أتَ  ــــــــــــــــــــُن  َوض  ي م  ـــــــــــألُ   مــــــــــَولَســـــــــــاَءُة  م   ومُ ــــــــــــــــــــألُ  ْن ــــــــمَ ـــــفَ  َئ ــــــالُمس 

  (.  154/ 4،  المصدر نفسه)                                                                                            

المتنبي تقديم عذره، ويقول أّن من أساء إليه يقابله هو بالهجاء، هذا هو سبب  يواصل      
وذلك  أتت اإلساءة(،هجاءه لكافور، مستخدمًا في ذلك صورة فنّية هّي المجاز في قوله: )

هو سبب  المسيءعالقته سببّية ألّن  )اإلساءة(( إلى غير فاعله الحقيقي ت)أتبإسناد الفعل 
 اإلساءة.

مشتق  : اسم فاعلوالمسيء( فاإلساءة: مصدر، والمسيءاإلساءة حظ الّتكرار بين )ويل      
( وهو طباق السلب أكّد المعنى لم ألم وألوممن الرباعي، باإلضافة إلى المحّسن البديعي )

 المراد.
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 نموذج من القصيدة: تقطيع

يـــــــــٍع            ــــــــــــــــــــُن  َوض  يــــــَئ  فَـــــَمــــــــْن  ألُــــــــــــــــــــومُ    إذا أتَــــــــت   اإلَســـــــــــاَءُة  م   َولــــــــــم  ألُـــــــــــم   الُمس 
ــــُن  إَســــــاَءُة   إَذا أتَــــــــت ْل   ْن            م  يـــــــــع  يـَئ  َفـَمـْن    َولــم ألُــــم  ْلـ  َوض   ألُــــــــــــــــــــوُمْو  ُمس 

//0///0  //0///0  //0/0   //0///0  //0///0  //0/0   
لُ    ُمفَاَعَلُتنْ  ُمفَاَعَلُتنْ    لُ  ُمفَاَعَلُتنْ    ُمفَاَعَلُتنْ  َمَفاع     َمَفاع 

  مقطوف  سالم  سالم   مقطوف  سالم سالم 
       

بعد تقطيعنا للبيت الّشعري، تّوصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على الّتفعيالت الّتالّية:       
، ُمفَاَعَلُتن   ، ُمفَاَعَلُتن   :الذي مفتاحه بحر الوافر، وهّي تفعيالت من ُمفَاَعَلُتن 

 ُمفــــــَاَعَلــتُــــن  ُمفـــــَاَعـــــَلتُـن  ُمفـــــَاَعَلتُـن                     ــرها جــــميـــــل  ـــــبـــحــــور الّشعـــــر وافــــ

 قد طرأت عليه بعض التغييرات وهّي:و 

القطف لّما أصابها ُمفَاَعَلُتن  فأصل الّتفعيلة هو  وضربهالبيت  عروضالذي أصاب  :لقطفا 
. أصبحت  َمفَاِعل 

 أّما القافّية فهّي من المتواتر.           -

يـــــــــٍع           َولــــــــــم  ألُـــــــــــ ــــــــــــــــــــُن  َوض  يــــــَئ  َفـــــَمــــــــْن  ألُــــــــــــــــــــومُ إذا أتَــــــــت   اإلَســـــــــــاَءُة  م   م   الُمس 

                                                                                    0  /0  

 الّشاعر المنهزمة. عبّر عن حالة )الميم(وهّي مطلقة ألّن روّيها متحّرك 
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     الخالصة:      

هجاء المتنبي رّدًا على من أساء إليه، فكان من أشّد معاني الهجاء كونه تضّمن جاء       
الّنواقص الخلقّية للمهجو، من سواد البشرة، وتشّقق الكعبين، كما نعته ببعض النعوت الذميمة 

من شأنه، وجعله أضحوكة  تقليال باألحمقوصفه و  عد والّلؤم والجهل والكذب ...كإخالف الو 
 استعاراتموّظفًا  (ضاحكاً  ـــتعجبني تضحك األرامل، سالكًا في هجاءه طريق الّتهّكم والّسخرّية )

(، كما اعتمد على الّطباق دويبةوتشابيه، فشّبهه مّرة بالغراب ومّرة بالبهائم، ومّرة بابن آوى )
 بكثرة حّتى يبرز المعنى.
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 :عند المتنبيوالشكوى العتاب خامسًا ــــ       

ن كان حياة ": ــــ العتاب 1       فاء، فإّنه باب من أبواب الموّدة، وشاهد الو  العتاب وا 
فاء، فإذا قّل كان داعية يسرع إلى الهجاء، وسبب وكيد من أسباب القطيعة والج الخديعة
ذا كثر خشن جانبه وثقل صاحبه، وللعتاب طرائق كثيرة وللّناس فيه األلفة، وقيد الّصحبة، وا 

ضروب مختلفة، فمنه ما يمازجه االستعطاف واالستئالف، ومنه ما يدخله االحتجاج 
 من واإلجحاف ".واالنتصاف، وقد يعرض فيه ال

 (.  179/ 2) العمدة،                                                                                                     

ومن أشهر قصائد المتنبي في العتاب ميميته الّرائعة، يعاتب من خاللها سيف الّدولة  
  ربأقزاع بينهما، أصّر فيها الّشاعر على العتاب ألّنه لم يكن عاداًل معه بسبب الخصام والنّ 

من أن يكون هجاًءا، ثّم تدارك الّشاعر األمر من خالل تضمين قصيدته بعضًا من المدح وهذا 
 المتنبي وحنكته. ةساسإن دّل على شيء إّنما يّدل على 

 الهجاء: " سلك طريق ابن الّرومي فألّح في العتاب حّتى كاد يبلغ يقول طه حسين 
 العتاب، فكان يجرح بيد ويأسر بأخرى ".بح ما أفسد وأسرف في المدح ليصل

 (. 264مع المتنبي، ص )طه حسين،                                                                                     

ألساليب، كما افجاءت القصيدة محكمة البناء، غنّية بالّصور الفنّية وألوان البديع، وتعّدد  
الفخر بنفسه وشعره حّتى في عتابه، وسنبّين هذا من خالل تحليل مقتطفات  أّن المتنبي لم ينس

 من القصيدة تحلياًل جماليًا.

 يقول:
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م  ن  ــــــــَومَ َشِبــــــــُم             هُ ــــــبُ ـــل  ــقَ   ن  ـــــــــــــــمّ ــم ُلَباُه ـــــقَ   رّ ـــــــــــَواحَ   مُ ـــــــَسقَ  َدُه ــــــن  ــعِ   اليـــــــَو ح  يــبِجس 

تُِّم  ي ـــــــــالـــم لـــــــال  فِ ــَسي  بّ ــــــحُ   َدعيــــــــَوتَ         دي   ـــــَجسَ  َرى ـــبَ   َقد    اً ــــــــُحبّ  أك   مُ ـــــــــــاألمَ  ِة ــّدو 

رِ ـــــــِبقَ   اــــــــــــــــأنّ  َلي َت ــفَ            ةَ ــــــّريَ ــــغُ ـــــلِ   ب   ــــــحُ  ا ـــــــنَ ــَمعُ ـَيج    انَ ـــــــــــكَ  إن   مُ ـــــــــــسِ ــــتَ ـــــَنق    بّ ــــــــــالحُ   د 

 (. 384 – 382/ 3) التبيان في شرح الّديوان،                                                                           

"غرضه الندبة، أراد من خالله أن يظهر لسيف  َوااستهّل الّشاعر قصيدته بحرف نداء "  
نهما، معتمدًا الخصام والّنزاع بي ه وما أصاب جسمه وحاله من سقم بسببالّدولة مدى حرقة قلب

(، بحيث جعل القلب شيء ماّدي قلباهواحّر ستعاري مكني في قوله: ) في ذلك على تشكيل ا
(، تاركًا )الشيء الماّديوحذف المشّبه به  )القلب(،يحترق كورق أو قماش ... فذكر المشّبه 

وهو  ( ومعنى َشِبُم البردحّر، َشِبم  فنتج عن هذا تقابل داللي بين ) )حّر(،الزمة من لوازمه وهّي 
( أضفى )شبم، سقملع القصيدة تصريع طباق اإليجاب ساهم في تأكيد المعنى، كما ضّم مط

سًا موسيقّيًا يترك وقع في الّنفس، فجاء االستهالل مناسبًا مع غرض العتاب.  َجر 

ثّم يوّضح الّشاعر في البيت الثّاني الفرق بين حّبه لسيف الّدولة وحّبه لحاشيته، فهو كان  
كما  (عييكتم ويدّ و الّطباق بين )صادقًا، أّما الحاشّية فكانت تّدعي ذلك وما يؤّكد هذا المعنى ه

شّبه الحب بالّسر فذكر المشّبه  ()أكتم حّبهستعارّية أخرى في قوله استعان الّشاعر بصورة ا
ولّما حذف المشّبه به  كتم()أمع ترك الزمة من لوازمه وهّي  )الّسر(وحذف المشّبه به  )الحب(،
( برى جسديمكنّية باإلضافة إلى استعانة الّشاعر بتعبير كنائي في قوله ) االستعارةسمّيت 

 كناية عن المرض.

المنازل عند سيف الّدولة بقدر ذلك الحب، حّتى  اقتساموفي البيت الثّالث يتمنى الّشاعر  
 "، غرضه منها العتاب. " ليتيأخذ الّصادق حّقه، والكاذب حّقه، مستعينًا بأداة الّتمني 
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"، فذكرها في البيت الثّاني  " الحب اعتمد الّشاعر في هذه األبيات على تكرار كلمة   
، الح ب  (، وكّررها في البيت الثالث )حّبًا، حب  مّرتين   المعنى المراد وقّرره في الّذهن (، أّكد)ح بٌّ

 كما أظهر صدق مشاعر المتنبي اّتجاه سيف الّدولة.

ب ومّرة يمدح ومّرة يفتخر بنفسه وِشعره، ومن أبيات يواصل الّشاعر حديثه فمّرة يعات 
 الفخر في هذه القصيدة يقول:

 مُ ـــــــَصمَ  هِ ــــــِـ ب ن  ــــي مَ ـــــاتـــــــملِ ـــــــكَ   ت  ــــــــــع  مَ أس  وَ            بــــــــيأدَ ى ـــــــإل  ىــــمَ ــاألع   رَ ــظَ ـــَـ ذي نــا الـــــــــــــــأنَ 

َء ُجــــفُــونــــــيأن َتصِ   اـَــــــــــــرَّاهـــــجَ  ُق ــــــــل  الخَ   رُ ـــــهَ س  ـــــيَ وَ            ــــــــاـهَ دِ ارِ ـــــــــوَ شَ   ن  ـــــــعَ   ـَــــــاُم ِمـــل   مُ ــــويخ 

 (. 388/ 3) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

كما أّنه  أي أّن شعره وصل إلى كّل الّدنيا، حّتى سمعه األصّم، ورأى أدبه األعمى، 
ساهرًا يحّلل كالمه ويحاول  (، ويبقي غيرملء جفونيعندما يقول الّشعر ينام مرتاح البال )

(، كناية عن أنا الذي نظر األعمى إلى أدبيوهذا قّمة المبالغة والفخر بالّذات، فقوله ) شرحه،
( كناية عن قّوة شعره، فنتج عن هذا أسمعت كلماتي من به صممقدرة الّشاعر األدبّية، وقوله )

 كيد المعنى المراد.( ساهم في تأ)نظر، األعمى( و أسمعت، صممتقابل داللي بين )

 تقطيع نموذج من القصيدة:

ــــــَدُه  َسَقـــــــمُ   َواَحـــــــــــّر  قَـــــُلَباُه  مــّمـــــــــــــــن   قَــل ـــُبــــــُه  َشِبــــــــمُ  مــي  َو حـــــــالي  ِعــن   َوَمــــــــن   بِجس 
َر َقـــــل ـ  ـــ  َواحـــــر  ـ          َشبِــــــــُمن   ِمن  َقــل ُبُهو    َباُه مــم  ــَدُهو    ا   ـي َوحَ ـم َوَمـن  بِجس   َسقَـــــــُمو    ِلي ِعــن 

 /0/0//0 /0//0  /0/0//0 ///0   //0//0  /0//0 /0/0//0  ///0   
َتف ِعُلن    َتف ِعُلن    َفاِعُلن   ُمس  َتف ِعُلن   َفاِعُلن   ُمَتف ِعُلن     َفِعُلن   ُمس     َفِعُلن    ُمس 

  مخبون سالم  سالم  مخبون   مخبون سالم  سالم سالم 
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 بعد تقطيعنا للبيت الشعري، توّصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على التفعيالت الّتالّية: 
 :مفتاحهالذي بحر البسيط، وهّي تفعيلة من  ،مستفعلن، َفاِعل ْن، مستفعلن، فاعلن

 ــــــاعلن            ــمستفعلـــــن َفـــــاِعل ْن مستفعلــــن فـ      ط األمـــــــل           ـــــّن البسيـــــط لـــديــــه يبسإ

 هّي:  وقد طرأت عليه بعض التغييرات

 َفِعل ْن.وأصبحت  َفاِعَلنْ ، كما دخل على م َتْفِعل نْ فأصبحت  م ْسَتْفِعل نْ : دخل على الخبن

 أّما القافّية فهّي من المتراكب. -

ــــــَدُه  َسَقـــــــمُ َواَحـــــــــــّر  قَـــــُلَباُه  مــّمـــــــــــــــن   قَــل ـــُبــــــُه  َشِبــــــــُم           َوَمــــــــن   بجِ  مــي  َو حـــــــالي  ِعــن   س 

                                                                                     0///0 

 عبر عن حالة الّشاعر المهتز تأثيرًا وكرامة. الميم(وهّي مطلقة ألّن روّيها متحّرك )

 الخالصة:

حيث ن مكان يدور في نفسه من عتاب، فجاء قّوي  عّما عّبر الّشاعر في هذه المقتطف 
 ، كما أّن الّشاعر برهن فيهقدرة الّشاعر على التعبير وتمكنه من البالغة الّلفظ والمعنى، أبرز

  .ضّمن القصيدة أبياتًا من الفخر ألّنه على عّزة نفسه
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االضطهاد في لجأ المتنبي إلى الشكوى عندما شعر باأللم والحزن و  :الشكوىـــــ  2
 الّظلم الواقع عليه من مجتمعه.بغرض دفع االجتماعّية  حياته

من ألوان الّشعر جداني العميق، وهّي بعد ذلك لون فن من فنون الّشعر الو "  :الشكوى
المتجّدد التساع نطاقها بين الّشعراء نتيجة للحياة االجتماعّية القاسّية في ذلك العصر، وبخاّصة 

 شكوى الّزمان ".

 (. 60) مصطفى الّشكعة، فنون الّشعر في مجتمع الحمدانيين، ص                                                        

 ، ومن أمثلة الّشكوى عند المتنبيفأحيانَا يشكو الّشاعر الّزمان وأحيانًا يشكو الحب 
 مقاطع وردت في قصائد تناولناها سابقًا:

 يشكو الحّب يقول: أرق على أرق " " المقطع األّول من قصيدة 

ــــــــــــــَرٌة  تَـــــــتَــــــــــــَرق ـــــــــــَرقُ أَرٌق  علـــــــــــــــى  أَرٍق  َوِمث ِلــــــــــــــي َيـــــــــــــــــأَرُق           َوَجــــــــــــًوى َيــــــــــ  ــــِزيــــــــــُد َوَعـب 

فقُ ُجه ـــــــــــُد  الّصَباَبــــــــــــِة أن  تكـــــــــــوَن كما أَرى           َعــــــيـــــــــــــــــُن  ُمــــــــسَ   هّــــــــــــَدٌة  وقَـــــــــــل ـــــــــٌب  َيــــــــخ 

ٌق أو  تَـــــــــــــــــــرَ   ـَؤاٌد  َشّيـــــــــقُ ّنَم َطاِئــــــــــــــــٌر           إاّل ان ثَــــــَنــــــــَيـــــتت   َولـــــــــــــــــــي  فُـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا الَح َبر 

 .(339ص  /2في شرح الّديوان،  )التبيان                                                                              

يشكو الّشاعر من فقدان الّنوم والّسهاد واألرق المتواصل، بسبب العشق معتمًدا في ذلك          
( )يأرق( اسم مجرور، ثّم أرق  ( خبر، ثّم ذكرها ))أرق  ، فذكرها أّول مّرة أرق(على تكرار كلمة )

( وغرضه هو )بي أرق  فعل، كما حذف المبتدأ، ألّن أرق هّي خبر لمحذوف وتقدير الكالم 
مجّسدًا المعنى في تشكيل بطه بسبب العشق ستنا جعل الّسامع يشعر بحرقته والحزن الذي

( بالشيء الّمادي العشق)الحرقة من ( استعارة حيث شّبه الجوى جًوى يزيدفقوله ) استعاري
 فذكر المشّبه وحذف المشّبه به. الذي يزيد
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 )وهّي شيء غيرالّصبابة  يضًا، حيث شّبه( استعارة مكنّية أجهد الّصبابةوقوله )      
بشيء محسوس يحتاج إلى جهد وطاقة، فاستعار الّشاعر الجهد للّداللة على بلوغه  محسوس(

 أقصى درجات المعاناة في الهوى، وكانت نتيجة هذا الجهد: 

أي قلب  قلٌب يخفق وثانياً الّنوم بسبب المعاناة من الّشوق،  داللة على عدم عين مسهدة أّولً 
 دائم االضطراب بسبب الّشوق لمن أحب.

تذّكر أحّبته، وما عكس حالة  ترّنم()ى برق، أو سمع غناء الّطائر أكما أّن الّشاعر كّلما ر       
فقّدم شبه الجملة  )لي فؤاد(المتنبي الّنفسّية الّتي كانت شديدة االضطراب تقديم الخبر في قوله 

 بغرض الّتخصيص. )فؤاد(،وهّي خبر مقّدم وأّخر المبتدأ  )لي(

ـــــــــــِق حتــــــــــى  ُذق تُـــــــــُه           فعجبــــُت كيــــــــ ـــــــــــــــَل الِعش   ـَف َيمـــــــــوُت َمـــــــــن ال َيعَشــقُ َوَعَذلــــــــــُت أه 

ُتهُـــــــ ُتُهم   َفَلِقيُت منــَوَعـــــــــــــَذر   ـــــــــــُه مــــــــــــــــــا لقُـــــــــــواـــــم  وَعـــــــــــــــــَرف ُت  َذن بي أَنـــــنــــــــــــــي            َعّيــــــــــــــــــر 

 (. 340/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

قبل أن يكون المتنبي عاشق كان يلوم العاشقين عل معاناتهم بسبب العشق، ولكّنه بعد ما       
أصبح عاشق صار يعذرهم ويلوم نفسه، كما أصبح يعّظم أمر العاشقين، مجّسدًا هذا المعنى 

       فاستعار لفظة  كالّطعام والّشراب،ق شيء يتذّوق في صورة بالغة الجمال جعل فيها العش
" للّداللة حالته، مشّبهًا  العشق بالّطعام والجامع بينهما هو الّتذّوق، فذكر المشّبه وحذف  مذاق" 

المشّبه به مع ترك الزمة من لوازمه على سبيل االستعارة المكنّية، فأجاد المتنبي في الّتعبير 
ع يشعر به، كما تضّمن كالمه استفهام باستخدام األداة    عن حالته بطريقة رائعة تجعل الّسام

 " غرضه الّتعجب مّمن ذاق العشق وأحّس بشّدته ومازال على قيد الحياة. " كيف
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   " ته في " يشكو فيها الّشاعر غرب عش عزيًزا أو مت وأنت كريمالمقطع الثّاني من قصيدة
 مجتمعه، يقول:

ــــــــــــَلـــــــــَة  إاّل          كُمقــــــــــــــاِم  المــــســيـــــمـــــــــــــــا   ِض  َنخ   ــــــــــِح  َبيــــــــــَن  الَيــــهـــــــــــودِ ُمقـــــــــــــامي  بــــــــــــأر 

 كـِــــــــــــــ          ــــــــــــــَن  َقـــــــــميصي  مســـــــُرودٌة  ِمن  َحديــــــدِ َمــف ــــــــــــــَرشي  َصه ـــــَوُة  الِحصـــــــــــــــاِن  َوَلــــــ

ـــــــــَكـــــــَمــ َجهـــــــــــــاألَمـــــــــــــــــــــٌة   فـــــــــــــاَضـــــــــــٌة   أضـــــــــــــاٌة   ِدالٍص          أح   َيـــــــــــــدا  داُودِ    ــــــــت    َنس 

 .(324/ 1في شرح الّديوان،  )التبيان                                                                                   

من خالله إثبات أّن  (، أرادالنفي والستثناءجاء كالم المتنبي مخّصصًا بأسلوب قصر )      
تشبيهه بأّي مقام آخر، فالّشيء المخّصص  عيسى عليه الّسالم، ونفيم سّيدنا مقامه يشبه مقا

( وهو المقصور )مقام سّيدنا عيسى( وهو المقصور، والشيء المخّصص به هو مقام المتنبي)
 (المتنبي )مقام هو فالمشّبه تشبيه: الّتخصيص، هذا عن نتج ،في المبالغة غلوٌ عليه وكالمه 

 مرسل :نوعهو محذوف، الّشبه ووجه الكاف() األداة (،اليهود بن المسيح مقام) به والمشّبه

 مجمل.

وال ينزع درعه  فرسه ظهر يفارق ال دومًا، منهم ذرٌ ح فهو ولهذا له، أعداء بين يقيم يفالمتنب      
 )الّدرع(له، ومن المسرودة  شاجة أّنه جعل من صهوة الحصان مفرّ به، إلى در  واحّتى ال يغدر 

  الحذر والّشجاعة. عن لباسًا له، وكالمه هذا هو كناية

ـــــــــــ          ــــــــــــــــِر  بـــــــــَعي شٍ  ـــــــــــُت  مـــــَن  الّده  لي  إذا  َقِنع  ــــــــِل  التّـــــنــكــــيـــــــــدِ أيـــــــــــــَن  َفض     ُمـــــــَعــــــــجَّ

 ــوِديـاَق  َصدري  وطـــــــاَل  في  طَلِب  الّرز           ق  قيـــــــــــــامي  وَقــــــــــــّل  عنـــــــــــُه  ُقعـــــــــضــــــــــ

 .(325/ 1، نفسه )المصدر                                                                                            
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الّزمان، متسائاًل عن مكان فضله في الّدنيا إذا اقتنع بعيش تسارع فيه الّشر يشكو الّشاعر       
وتأّخر الخير، ألّنه تعب من معاندة الّدنيا له، رغم سعيه لطلب الّرزق، دون الحصول عليه فنتج 

 (، ما زاد المعنى جمااًل.قّل قعودي( و )يمطال قياعن كالمه تقابل داللي بين )

ــــــــمــــــــي          فـــأ  ـــي  ُنُحــــــــــــوٍس  َوِهمــــــــّتي  فـــــي  ُسُعــــــودِ َبـــــــــــــــدًا  أق ــــَطـــــــــــــُع  الـــــــــِبـــــــــالَد  َوَنـــــــــــج 

ــــــــــــــ           لُـــــــــــُغ  بالّلط ــــــــِف  مـــــــــــن  عِزيــــِز  َحميـــــدِ  َوَلَعـــــــــــــّلي  ُمؤّمــــــــــــٌل  َبعــــــــــــَض   مـــــــــــــــا  أب 

 .(325/ 1في شرح الّديوان،  )التبيان                                                                                   

إاّل أنه غير  السهولتنبي كالمه ويقول: رغم كثرة سفره، وقطعه للجبال و يواصل الم      
إاّل أّن هّمته عالّية، أي أّنه  فيها وقّلة حّظه الدنيا تعاكسه دومًا، ورغم معاندته لهمحظوظ، ألّن 

 .بإخالٍص وتضحيةمازال يسعى لكسب الّرزق ونشاطه بالغ في القّيام 

" كناية عن كثرة الّسفر، كما ضّمن كالمه محّسن بديعي وهو طباق  " أقطع البالدوقوله:       
(، ثّم يقول: رغم معاناته وتعّثره في هذه الّدنيا إاّل أّنه لم يستسلم نحوس  وس ع ود  اإليجاب بين )

وأمله في الّله مازال قائم، ولعّل ما خّبئه الّله له أحسن مّما يتوّقعه، فهو الّرازق العزيز، الّلطيف 
 حميد، الذي يرزق من حيث ال نعلم.ال

 :الخالصة      

تناول المتنبي في شكواه مشاكل خاّصة متمّثلة في الّشكوى من الحبيب ومشاكل عاّمة       
في  هتمّثلت في شكواه من الّزمان مجّسدًا من خاللها معاناته وشعوره باالضطهاد، كما رسم

 ليات المتنبي. ا، وهذا جمال من جمصّور تجعل المتلقي يتعاطف معه ويتأثر لتأّثره
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 االعتذار عند المتنبي:سادسًا ــــ 

اضطره المقدار  نل شيئًا يحتاج أن يعتذر منه، فإ" وينبغي للّشاعر أن ال يقو  :االعتذار
رف كيف يأخذ عالقضاء فليذهب مذهبًا لطيفًا، وليقصد مقصًدا عجيبًا، ولي هإلى ذلك وأوقعه في

 بقلب المعتذر إليه، وكيف يمسح أعطافه، ويستجلب رضاه ". 

 (. 195/ 2) العمدة،                                                                                                     

 عند المتنبي حين اعتذر من سيف الّدولة جهًرا، بعد العتاب الذي أوشك أن  وهذا ما نجده
 يكون هجاًءا، يقول المتنبي معتذًرا:

 ــــــــــا  بار  ض  م   وف  ــ ـــــى الّسيــــــــــى أمض  ر  و  ــــــال داء  ــ ــــــف           باات  ــــــــــع   م  و  ــــــالي   ة  ــ ــــــــلّدو  ــال ف  ــيس  ــــا لــــأال م

ر ت   ت  ق  ا اشت  ـــــــــــالي إذا مـــــــــــــوم س    اــــــــهــــــاق  ـــــــت  ــــأش    ال ف  ـــــــــــــائ  ــــن  ــــت  دون ه             أب ص  ـــبــــــــــب  ــــو   ا  ـــــــاس 

ق نـــــــــــد كــو  ائ ــه             يــــــان ي د   اـــــــــــب  ـــو اك  ــــــــــــــــــــك  ــو ال ا ـــــــــــد ر ه  ـــــا ب  ـــــــــهـيـــــاد ث  فـــــــــأحم جل سي مـــــن سم 

  (.                                                             83 – 82/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                                              

راد المتنبي من خالل " بغرض التنبيه، كما أأال استهّل الّشاعر القصيدة بأداة االستفتاح "  
وهّي الحذف في  أن يعرف سبب غضب سيف الّدولة منه، معتمًدا على ظاهرة لغوّية هذا البيت

 هو أمضى)وتقدير الكالم  )هو(،وع تقديره ( فهّي خبر لمبتدأ مرف)أمضى الّسيوفقوله 
أي سيف الّدولة، وغرضه من هذا الحذف هو تجنب التكرار ألّنه ذكر سيف الّدولة  الّسيوف(

(، كما شّبه عاتبًا، مضارباً في صدر البيت، وما أعطى البيت نغمة موسيقّية هو الّتصريع بين )
 " هّي تفضيل أمضىسيف الّدولة بالّسيف الحقيقي، ويقول أّنه أمضى من كّل الّسيوف وقوله " 
 أراد من خالل هذا اإلعالء من شأن سيف الّدولة، وتفضيله على كّل الّناس.

ثّم يقول في البيت الثّاني أّنه مشتاق لرؤيته ولكّنه ال يستطيع فعل ذلك ألّن الخصام  
نع حاجز، وكأّن بينهما أرض بعيدة، ثّم يّصف الّشاعر كيف كان برفقة سيف الّدولة بينهما ص
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قبل الخصام، فشّبه مجلسه بالّسماء، وسيف الّدولة بدّرها، والحاشّية هم الكواكب، فأبدع الّشاعر 
ويستجلب رضاه حين في رسم هذه الصورة، عرف من خالله كيف يأخذ بقلب سيف الّدولة 

 يقول: ثمّ جعله بدًرا، 

ن   ـــــك  داعــــيـــــــــــًا           ؤوالً ــــــــس  ــــــم    ك  ــــي  ــــــان  ــــــــــح  ل ّبـــي  بـــــب  ــــــس  ــــًا وح  ــــــــــــي  م و ه وبـــــــــبــــــســــو ح   و   اً ـــــــــــــــك  و اه 

ب  إن  كـــــــزاء  الـــــــــــذا ج  ــــــــــًا           أهـــــــت  صادقــدق  إن  ك نــــزاء  الصّ ـــــــــذا ج  ـــــــــأه بـــــــنت  كــــــكذ   اً ـــــــــاذ 

ن ك  اً ـــــــــــت جاء  تائ بـلَّ ال م حو  م  ــــــــــــا الّذن ب  كـــــــــه            م حــــــــإنّ ــــــــــــٍب فــلَّ ذ ن  ــــــــــــي كــــــبـــــان  ذ ن  ـــــــــــو ا 

 (. 83/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                      

ّثم يطلب منه أن يعامله من هبات وعطايا  الّشاعر سيف الّدولة على ما وهب له يشكر 
ذا كذب في مدحه يقابله بالكذب أيًضا، فنتج  بالمثل، فإذا صدق في مدحه يقابله بالّصدق، وا 

أهذا جزاء الكذب إن كنت وبين ) )أهذا جزاء الّصدق إن كنت صادقًا(عنه تقابل داللي بين 
 كاذبًا(.

هذا اقتباس من الحديث، يقول ثّم يقول في البيت الذي يليه أّن التوبة تكفي لمحو الّذنب و  
 ."َله   َذن بَ  اَل  َكَمن   الذَّن بِ  ِمن   التَّاِئب  الّرسول صّلى الّله عليه وسّلم "

 (عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن ماجة ابن رواه)
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 ة:المقطوع تقطيع نموذج من

ـــــبــــــي كــــــــــــلَّ ذ ن ــٍب  ن كـــــــــــان  ذ ن   م حـــــــــا الّذن ب  كــــــــــــلَّ ال م حو  م ـت جاء  تائ بـــــــــــاً   فــــــــــــإّنــــــــه  و ا 
ن ك ذ ن ـ وفـــــإّنـــــه   لـ ذ ن ــب ن   ـــي كـ  ـبــذ ن  ن  ـــاــــــو ا  ا ب ك ل ل  ل م ح   م ح  ذ   ء ت ائ ب ن   و  م ت  ج 

 //0/0 //0/0/  //0/0 //0//0   //0/0 //0/0/0  //0/0  //0//0   
ي ل   ف ع ول ن   ل ن   ف ع ول ن    م ف اع  ل ن   ف ع ول ن    م ف اع  ي  ل ن    ف ع ول ن    م ف اع     م ف اع 

 مقبوض سالم  سالم  سالم   مقبوض سالم  مكفوف سالم  
 

 تقوم على التفعيالت الّتالّية: المقطوعة بعد تقطيعنا للبيت الشعري، توّصلنا إلى أنّ  
، فعولن، مفاعيلن ، َمَفاِعيل ن   ّطويل.ال بحرمن  وهّي تفعيالت ،َفع ول ن 

 وقد طرأت عليه بعض التغييرات هّي:

،  : أصابالكف ، والقبض  فأصبحتَمَفاِعيل ن   علىدخل لعروض والضرب، أصاب اَمَفاِعيل 
. فأصبحت َمَفاِعيل ن    َمَفاِعل ن 

 القافّية فهّي من المتدارك.أّما  -

ـــــبــــــي كــــــــــــلَّ ذ ن ــٍب فــــــــــــإّنــــــــه            م حـــــــــا الّذن ب   ن كـــــــــــان  ذ ن   كــــــــــــلَّ ال م حو  م ـت جاء  تائ بـــــــــــاً و ا 

                                                                                      0//0 

 . اء()البوهّي مطلقة ألّن روّيها متحّرك 
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 الخالصة:

وقد ذكر طه حسين: " ذه المقطوعة أن يرضي سيف الّدولة استطاع الّشاعر من خالل ه 
فكفَّ عن خصومه، وآمنه على حياته، وأذن له في العودة إلى وقد عفا األمير عن شاعره، 

 ". القصر

 (. 266) مع المتنبي، ص                                                                                                

  ومن أمثلة االعتذار أيضًا عند المتنبي مقطوعة، نّظمها عندما عاتبه بعض إخوانه على عدم
 رد الّسالم، فقال معتذًرا:

 ك  ــــــــــــــــــــبــــــــــجّ ـــــــــــعــــــــــــــتــــــــــل   ب  ــــــــــــــج  ـــــــ  عـــــت  ـــــــــــــــم  لــــــــعــــــتــــــــبـــــــــــــــــــك                ب  ــــــــــــــات  ــــــــــــع ا ـــــــــــــــــــــــــــأن

 ك  ــــــــــــــ  بـــــــي  ــــــــغ  ــــــــــت  ــــــــــــــــل  اً ــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــوجّ ـــــــــــــتــــــــم    لــــــقــــــــيــــتـــــــــــــني           ن  ــــــــــــــــيــــــــح ت  ــــــــــــــنــــــــــكإذ 

ل  ــــــــــشـــــــف  ك       ــــــــــب    ك  ــــنــــــع  يـــــــــــلــــــغــــــش    انــــــــــــــــــــوك  مال             ــــــــــــالسّ  رد   ن ــــــــــــــــــــــــــــــع  ت  ــــــــــغ 

 (. 73/ 1) مصطفى البياتي، شرح ديوان أبي الّطيب المتنبي،                                                             

جاء اعتذار المتنبي لطيف المذهب، عرف من خالله كيف يأخذ بقلب العاتب، فقال أّنه  
يلوم نفسه لعدم رد الّسالم، ثّم يذكر السبب  ويقول أّن ما دفعه إلى فعل ذلك هو غياب المعتذر 

المشغول به، فكان اعتذاره قّمة في الجمال، بحيث جاءت إليه عنه، فما شغله عنه هو نفسه 
المقطوعة خفيفة تطرب الّسامع وتلّين القلوب، وذلك العتماد الّشاعر على مظاهر أعطت 

 المقطوعة إيقاعًا خاصًا وهّي:

توافق آخر حرف من الكلمة األخيرة في صدر البيت األّول مع آخر حرف من  الّتصريع: -
( أحدث جرسًا موسيقيًا تطرب له األذن وترتاح له )تعتبك، تعجبكالكلمة األخيرة في عجزه 

 الّنفس.
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 )عنكوهو جناس ناقص الختالف الّلفظان في نوع الحروف، و  تعتبك، تغّيبك() الجناس: -
 جناس ناقص أيضًا. بك(

( وهو تكرار يشغلت، شغل) ،(متعّجب، تعجبك(، )عاتب، تعتبككّرر الّشاعر ) التكرار: -
أسلوب ساعد الّشاعر على إبراز المعنى  الّشاعر غير في بنّية الكلمة، كما أّنهناقص ألّن 

بالغه إلى المتلقي، كما أعطى إيق إيقاعًا شعريًا  أعطىاعًا شعريًا خاصًا لهذه المقطوعة، كما وا 
 خاصًا بهذه المقطوعة.
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 :المقطوعةتقطيع نموذج من 

ل ــــــــــت   عــــــــــــــــــــــــــــــن  رد   الّســــــــــــال  ب ــــــــــك  م  وكــــــــــــــــــــان  ش ــــــغــــــلـــــــــــي  عــــــنــــك     فـــــــشــــــــــغ 
ل ــــــــــت   عــــــــــــــن ــــــــــال    فـــــــشــــــــــغ  س  ـ  رد  د   س  ــــــــــــــــــــا ن   ش ــــــغ  ك   عــــــنــــك   ب ــــــــــك  ل ي    م   و 

///0//0 /0/0//0  ///0//0 /0/0//0 
ل ن   ل ن   م ت ف اع  ل ن   م ت ف اع  ل ن   م ت ف اع   م ت ف اع 
 مضمر سالم  مضمر سالم

 

بعد تقطيعنا للبيت الشعري تقطيعًا عروضيًا، توّصلنا إلى أّن المقطوعة تقوم على  
، م ت َفاِعل ن   التفعيالت الّتالّية: وهو ما كان على الكامل،  مجزوء من وهّي تفعيلالت ،م َتَفاِعل ن 

 أربع تفعيالت:

ــــــتــــــــََفــــ ــــتــــ َفــــــــاِعــــــــــل ن                 م  ــــــتــــــــََفـــــــــاِعـــــــــل ن  م  ــــتــــ َفــــــــاِعــــــــــل ن  م   ـــــاِعـــــــــل ن  م 

 .( 319علم العروض والقافّية، ص المنقذ في  )                                                       

،فأصبحت  م ت َفاِعل ن  ر، دخل على ضماالبيت إ عروض وضربوقد أصاب  ما جعله  م ت َفاِعل ن 
 أكثر دّقة وتناغمًا.

 

 أّما القافّية فهّي من المتدارك. -

ل ــــــــــت   عــــــــــــــــــــــــــــــن  رد   الّســــــــــــال             م  وكــــــــــــ  ــــــــان  ش ــــــغــــــلـــــــــــي  عــــــنــــك   ب ــــــــــك       فـــــــشــــــــــغ 

                                                                                  0  / /0 

 )الكاف(.والقافّية هنا مقّيدة ألّن روّيها ساكن 
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  النسيب والغزل: سابعًا ــــ 

 المعاني سهلها، غير كّز وال غامض" حق النسيب أن يكون حلو األلفاظ رسلها، قريب 
 اإليثار رطب المكسر شفاف الجوهر وأن يختار له من الكالم ما كان ظاهر المعنى، لّين

ها معاني واحدة وأّما الغزل لّ الّرصين ... والّنسيب والتغّزل والّتسيب ك يطرب الحزين ويستخفّ 
 فهو إلف الّنساء والّتخلق بما يوافقه ".

 . (137/ 2، )العمدة                                                                                                    

 النسيب عند المتنبي:ـــ  1       

واضح المعاني، عكس  المتنبي شعره في النسيب بأسلوب جزل، سلس األلفاظ، صاغ      
 شعوره الّصادق، وعواطفه الاّلهبة، يجذب الّسامع.

  ومن أمثلة النسيب عند المتنبي مقطوعة نظمها ارتجاال في صباه، تحّدث فيها عن تجربة
 لوالده، يقول:صادقة عاشها وهّي فقده 

 وقضى  الّله  بـعــــــــــد  ذاَك  اجتمـاعــــــــــــــــــــــــــــا                  فتَــــــــَرْقــنــــــــــاـــافـــــــ  ه  ــــــــَودْدت  َمن    أبيــــــــب

ــــــــــــــــــــه   علــّي  َوداعــــــــــــــــــــــــــــــا               فــــــاْفتَـــــــــَرْقنـــــــا  َحـــــــــْوال   َفلّمـــــــــا  التَقْينــــا     كــــــــــــان  َتســليــم 

 .(284/ 2في شرح الّديوان،  )التبيان                                                                                   

فكان تسليمه علّيه لقاء ا  لقاء،آخر  التقى المتنبي بأبيه(، عامبعد الفراق الذي دام حوال  )
المتنبي صّور حالته هذه بطريقة رائعة ، عّبر فيها عن عواطفه  الوقت،ووداعا  في نفس 

الّصادقة ، كما  انتقل المتنبي من قضّية إلى قضّية فجمع بين الّلقاء والوداع وهذا قّمة في 
 الجمال.
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وما زاد المعنى جماال ، اعتماد المتنبي على الحذف في البيت األّول، فحذف الفعل مع 
 ( هّي باء الّتفدّية)بأبيباء في (، وال)أفدي(، وتقديره بأبيبشبه الجملة )تعّلقه فاعله، دّل عليه 

 واعّل غرض المتنبي من هذا الحذف هو تعظيم األمر لدى المتلقي.

دون أي تغيير في بنية  ( في صدر البيت األّول والثّاني)افترقناكما كّرر الّشاعر لفظة 
مع المعنى المراد تحقيقه، مما  كما شّكل رّنة موسيقّية تجاوبت الكلمة، أحدث تماسكا  بين البيتين

 أعطى بناء ا صوتيا  جميال  يلفت انتباه القارئ.

( أضفى نوع من الموسيقي جعلت افترقنا والتقيناباإلضافة إلى الّطباق بين كلمتي )
 المقطوعة أكثر جماال .
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 :تقطيع نموذج من المقطوعة

ــــــــــــــــان ـــــــــكـــ  فــــــاْفتَـــــــــَرْقنـــــــا  َحـــــــــْوال   َفلّمـــــــــا  التَقْينــــا  ـــــا  ــــــــــّي  َوداعـــــــــــــعلــه  َتســليــم 
ــــ  اْ َمْلتَقْينـَـــ َحـــــْوَلْن  َفلْمــ     فـَـــــاْفتَـــــــــَرْقنـــَــــا  َوداعــــنْ َي  هو   علــْي    كـــــــــان  َتســليــم 

 /0//0/0  /0/0//0 /0//0/0   /0//0/0  //0//0  ///0/0   
 َفِعاَلت نْ  م َتْفِعل نْ  َفاِعاَلت نْ  َفاِعاَلت نْ  م ْسَتْفِعل نْ  َفاِعاَلت نْ 

  مخبون  مخبون سالم    صحيحة  سالم سالم 
 

بعد تقطيعنا للبيت الشعري، توّصلنا إلى أّن المقطوعة تقوم على التفعيالت الّتالّية: 
 .بحر الخفيفمن  وهّي تفعيالتفاعالتن، مستفعلن، فاعالتن 

 :جاء صدر البيت سالم أّما عجزه فطرأت عليه بعض التغييرات وهي

، كما دخل على ُمَتْفِعُلنْ فأصبحت  ُمْسَتْفِعُلنْ ، دخل على حشوه وضربهالذي أصاب  :الخبن 
 َفِعاَلُتْن.فأصبحت  َفاِعاَلُتنْ 

 أّما القافّية فهّي من المتواتر. -

ــــــــــــــــــــه   علـ              فــــــاْفتَـــــــــَرْقنـــــــا  َحـــــــــْوال   َفلّمـــــــــا  التَقْينــــا    َوداعــــــــــــــــــــــــــــــا  ـّي  ــكــــــــــــان  َتســليــم 

                                                                                  0  /0 

 عكس حالة الّشاعر الحزينة بسبب الفقد. )العين(وهّي مطلقة ألّن روّيها متحّرك 

 الخالصة:

مبّكرة، إاّل هذه المقطوعة من أجمل ما قيل من الحب والفراق، رغم أّن المتنبي قالها في سن     
( عكست عواطفه وانفعاالته وتناسب لفراقعّبر فيها عن تجربة عاشها )ا أّنه أجاد في صنعها،

 هذا مع اإليقاع. 
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 الغزل عند المتنبي:ــــ  2      

لم يخصص قصيدة بعينها  صاغ المتنبي غزله في قطع جعلها مقّدمات لقصائده، إذ      
وقد ذكر أنيس مقدسي: " أّن القطع الغزلّية الّتي يصوغها مقّدمات لقصائده تدور للغزل فقط، 

 وصفه لشّدة الوجد وأثره في المحب من سقم وسهاد وعناء وألم ".على 

 (. 46) أبو الّطيب المتنبي حياته وشعره، ص                                                                             

  كريم" عش عزيًزا أو مت وأنت بها قصيدته  استهلومن مقّدمات المتنبي الغزلّية، قطعة " 
 يصف فيها جمال المرأة وشّدة الوجد وما أصابه من سقم وسهاد، يقول:

ــــــــــــدودِ قَـــــــتـيــــــــٍل   كــمــــــا  ق ــــــــِتــــــْلــــت   َشــهــيــــــــــِد          بـــِيـــــــــاِض  الـــّطــكـــــــــَْم    ـــَلــــــــــى   َوَوْرِد  الــــخ 

ـــــــيــــــون    اـلــمـــــهــــــــــا   وال    ــــــتَـــــيَّـــِم   الـــــــمَو ع  ـــــــــودِ َكـــــع ـــــــــيــــــــ وٍن          فــــــــَتَــــــــَكـــــــــْت   بـــــالــــم                     ْعــــم 

 (. 318 – 317/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                                           

يتساءل عن عدد القتلى الذين  كم قتيل ؟(،استهّل المتنبي القصيدة باستفهام في قوله: )      
، وسؤاله عن عددهم داللة على كثرتهم قتلوا بسبب جمال األعناق البيضاء، والخدود الوردّية

بشيء يقتل  على من يراه ه تأثيرهشهيد، كما شبّ ( وجعل من يموت بسبب هذا الجمال )القتلى
( وحذف المشّبه )بياض الّطلى وورد الخدودكسيف أو رمح يردف ناظره شهيد ا، فذكر المشّبه 

المكنّية، وجملة  االستعارة( على سبيل وهّي القتل( تاركا  الزمة من لوازمه ))السيف أو رمحبه 
هّي و (، لخدودا بياض الطلى ووردلى جملة )( معطوفة عالعكبريكما ذكر ) عيون المها(،)

كناّية عن جمال العيون وسعتها، كما شّبه العيون الّتي أسرته بجمالها، بشيء قتله ب ْغَتة، فذكر 
 المكنّية أيضا   االستعارةعلى سبيل  فتكت()( في قوله القتل( وحذف المشّبه به ))العيونالمشّبه 

هذا المعنى من  واتضحأّنه وصفها بالقاتلة، إلى درجة  ودّل هذا على شّدة تأّثره بتلك العيون
 " عيون ".خالل تكراره لكلمة 
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ــــــــــوِديــولـــــــــــي  بـــــــــداِر  أثْـــــــَلَة  َدرَّ   َدرُّ  الّصـــــــَبــــــــاِء   أّيـــــــــــاَم   تَـــــــْجـــــــِريــــــــــــ          ــــــِر  ذ يـــــــ  ع 

ــــــــــق ـــــــــــودِ َهـــــــــــــْل  َرأيــــــــَت  بــــــــــــــــــد را           َطَلــــــــــَعــــْت  فــــــــــــي  َبــــــــــــرَ   َعـــــــــْمـــَرَك  الـلّــــه   اِقــــــــع   وع 

 (. 318/ 1) التبيان في شرح الّديوان/                                                                                    

ينادي الّشاعر أّيام الّصبا الّتي كان يلهوا فيها ويطلب منها العودة، حّتى ينّبه الّسامع أّنها       
فذكر أّول مّرة  الّدر(،حاضرة في قلبه ولم ينساها، وما أكّد هذا المعنى تكرار الّشاعر كلمة )

( هّي كناية عن الّنشاط والّلهو، ثّم يسأل تجرير الّذيول(، وقوله )در  بالّنصب، ثّم بالّرفع ) )دّر(
المتنبي صاحبه متعّجبا ، إن كان رأى بدور تلبس البراقع والجواهر، وكالمه تعبير مجازي، حيث 

( )البدرتعير الّلفظ الّدال على المشّبه به وهو شّبه العيون بالّدور بجامع الّصفاء والّنقاء، ثّم اس
 ". طلعت في براقع وعقودالتصريحّية، والقرينة "  االستعارةعلى سبيل  )العيون(،للمشّبه وهو 

 ــــّق  الق ــــــــــلـــــــوَب  قـــــــــبَل  الجــ ل ـــــــــودِ راميـــــــــــــاٍت  ِبــــــــأْسه ـــــــــٍم  ريــــــــش هـــــــــــــا  الــــــــــَهــــــــد          ب   تَــش ـ

 ــــــيــــــــدِ فـــــيـــــِه   َحــــالَوة    الـــــــــتّــــــــْوحــــَيـــــــتَــــَرّشــْفـــــَن   ِمــــــــــن   فَــــــــــــــمــي  َرَشــــفـــــــــــــــاٍت          ه ـــــــــنَّ   

 (. 320/ 1، المصدر نفسه)                                                                                             

شّقت قلبه ويقصد هنا  تلك العيون، فقال بأّنها ضربته بأسهم ليواصل المتنبي وصفه لجما      
النظرات، فجعلها أسهم وجعل الّرموش ريش لتلك األسهم ألنها زادتها قّوة وتأثير ا، كما يفعل 
الّريش للّسهام، فشّبه نظرات العيون باألسهم، ثّم شّبه الّرموش بالّريش بجامع القّوة والتأثير، ثّم 

للمشّبه وهو نظرات العيون، والّرموش استعير الّلفظ الّدال على المشّبه وهو األسهم والّريش، 
 الّتصريحّية. االستعارةعلى سبيل 
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ــــــــمصاَنــــــــــــٍة  أَرَق  مــــــــــَن  الَخْمـــــــــــ          ــــــــــــــــِر  بـــــ ــــودِ ــَقـــــــْلٍب  أقــــــــــَسى  ِمـــــــَن  ك ــــــــــــلَّ  خ  ْلم   الج 

ــــــــــــِرَب  الَعْنـــــــــــــ          ــــــــــَبــــــــــر   ــــــــــــــودِ   ذاِت  فـــــــــــــــْرٍع  كــأّنـــــمــــــــا  ض  ٍد  َوع   فــيـــــــِه  بــــــــمـــــــــاٍء   َور 

ـــــــــــو          جيَّ   أثــيــــٍث  َجــــــْعــٍد  بــــــــــال  تَــــــــْجــــــــعــيــــ  غ ــــــــــداِف لكــــــــاحــــــاِلــٍك   ـــــدِ َجـــــــثْـــٍل    َدج 

ودِ   تيـــتـــــــرُّ  عـــــــــن  شَ تَـــْحِمـــل   الِمْســــــَك  عــــــن  َغــــــــــدائِرهــــا  الّريــــ          ـــــــــــــــــح   َوتَــــْفـــتَ   َبـــــــر 

 (. 322/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                               

 يّصف المتنبي المرأة  الجميلة بأّنها حمصانة أي ضامرة البطن، ورغم نعومة هذه المرأة      
" ليّدل على نعومة ورّقة  أرقإاّل أنها قاسّية القلب كالّصخرة، فاستخدم اسمي الّتفضيل، األّول " 

)أرق " ليّدل على قسوة قلبها، فنتج عن هذا تقابل داللي بين  أقسىتلك المرأة، والثّاني " 
 ( وهو طباق اإليجاب.وأقسى

فاعتمد امع بينهما هو الّرائحة الّطّيبة، والج، ثّم يّصف شعر تلك المرأة، ويشّبهه بالعنبر      
حتى يشبع حواسه، ثّم  ،بالعنبرذة، فعن طريق الحواس شّبه الّشعر المتنبي في تشبيهه على اللّ 

أي كثير وكثيف، فشّبه الشعر بالغداف  وجثل أثيثيقول أّنه حالك دجوجي أي شديد الّسواد، 
( )الغداف(، والمشّبه به الشعر الحالكبجامع الّسواد الشديد، والمشّبه ) )وهو الغراب األسود(

 تشبيه تام.(، نوعه: )الكاف( واألداة شديد الّسوادووجه الّشبه )

تنبعث منه رائحة المسك، ويحملها الّريح كما جعل المتنبي شعر المرأة المعشوقة مصدر عطر، 
" في  الفاعل" وتأخير "  المفعول بهعلى تقديم "  إلى المتنبي فتزيده إيثار ا، فاعتمد المتنبي

( وغرضه من هذا تحمل الّريح المسك( وتقدير الكالم ))تحمل المسك عن غدائرها الّريحقوله: 
 الّتقديم هو التخصيص.
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 ـــــــــــــــــــِم  وَبْيـــــــــــَن  الــَجــــف ـــــــــوِن  والّتْســــــــِهيــــــــــــــدِ َجَمــــــــَعـــــــْت  بيـــــــــَن  جسِم  أحَمــــــــَد  والسَّْقــــــــــــ          

ــــْهـــــــــــَجـــتي  َلــــــــــــــَدْيــــــــــِك  َلَحـــــــــيــنـــــــي          فـــــــــا  ِبهـــــــا  أو  فزيــــــــدينق صي  ِمـــــــن  َعــــذاَهـــــــــِذِه  م 

 (. 322/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

يّصف حالته وما صار به  فأصابه الّسهاد واألرق، يقول المتنبي أّن تلك المرأة أّثرت فيه      
وترك لها  جة أّنه سّلم معشوقته قلبه وروحهبسبب العشق، الذي زعزع كيانه الّداخلي، إلى در 

نتج عن كالمه ه عذابا ، القرار، إّما أن تقبل حّبه فتنقص من عذابه، أو ترفضه وتهجره فتزيد
نظر هالك أو الّنجاة، فأ(، فمصير المتنبي بين يدي معشوقته، إّما الأنقصي وزيديطباق بين )

 ؟ المتنبي المتعالي المتفاخر بنفسه سّلم أمره لمعشوقته.ماذا يفعل العشق بصاحبه

 الخالصة:      

 )سقما حّل به من الم بسبب العشق ف مصْ وَ أجاد الّشاعر في التعبير عن وجده وَ       
 راميات بأسهم، تشّق القلوب)قتلت، في ذلك ألفاظ وعبارات عبرت عن حاله  ( مستخدما  العذاب
 بياض الطلى، ورد الخدود، ذات فرع كأّنما ضربكما وصف المعشوقة بأجمل الّصفات )...( 

 معتمدا  على استعارات وتشابيه جّسدت المعنى المراد. ،العنبر ...(
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 الوصف عند المتنبي:ثامنًا: 

 صف، وال سبيل إلى حصره واستقصاءهالّشعر، إاّل أقّله، راجع إلى باب الو "  الوصف:
وهّو مناسب للّتشبيه مشمل عليه، وليس به ألّنه كثيًرا ما يأتي في إضعافه، والفرق بين الوصف 

 والّتشبيه أّن هذا إخبار عن حقيقة الّشيء، وأّن ذلك مجاز وتمثيل ".

 (. 294/ 2العمدة، )                                                                                                     

 ففي المديح يصف الممدوح ومحاسنه اختلف الوصف عند المتنبي، فكّل شعره وصف، 
الغزل يّصف الُمحب أو المحبوبة، وفي الفخر يصف نفسه ويتحّدث عن بطوالته، وفي وفي 

الّرثاء يصف محاسن الميت، وفي الهجاء يصف عيوب المهجو، فكّل ما تناولناه سابقًا من 
 ضّمن للوصف.أغراض مت

نبي: " ... إّن المتنبي " في حديثه عن الوصف في شعر المت أنيس مقدسييقول: "  
شاعر عظيم، نعم إّنه لم ينصرف خاصة إلى الوصف، ولكن شعره عمومًا  قطاتهبرغم بعض س

وأحوالهم، وهّو يمتاز بدّقة التعبير عن الحركات  هيوصف بليغ لعواطفه ولمناقب ممدوح
 والّنزاعات ... ".

 " المتنبي الحّمى الّتي  فيه " وصف تمنع من سهاد أو رقاد سنقوم بتحليل مقطع من قصيدة
  أصابته مجّسًدا إّياها في صورة إمرة، يقول:

 الم  ـــــــــــالظّ  ي ـــــــــف  إالّ   ُزورُ ـــــــــــــــــــتَ   ْيَس ـــــلَ ـــــــــــاًء           فَ ـــــــــــــــَحيَ   اـــــــــــــــــــبهَ  أّن ــــــــــــــــــــــــــكَ   يـــــــــَرتــــَوَزائ  

 (. 148/ 4ن ) التبيان في شرح الّديوا                                                                                    

قلب وروح، مجّسًدا المعنى يصف الّشاعر زائرته الّتي تأتيه لياًل وهّي الحمى، كأّنها امرأة لها 
ذكر المشّبه لحّمى بالمرأة  بجامع الّزيارة، جعل فيها الحّمى زائرة، فشّبه ا استعارّيةبصورة 
ولّما حذف المشّبه  زائرتي(مع ترك الزمة من لوازمه وهّي ) ()المرأة( وحذف المشّبه به )الحّمى
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مكنّية، معتمدا في تصويره هذا على الخيال حيث صّور الحمى وكأّنها كائن  االستعارةبه سّميت 
في هذا على أسلوب من األساليب الفّنية وهّو التكرار، حيث كّرر  اً حي له جسد وروح، معتمد

( الذي ساهم في إبراز المعنى رتزو (، ومّرة فعل مضارع )زائرتيكلمة الّزيارة، مّرة اسم فاعل )
بالغه.  وا 

ينفي  " بالّنفي واالستثناء، ليس تزور إاّل في الّظالم "باإلضافة إلى أسلوب القصر، في قوله: 
 أكّد المعنى أيضًا.  ()الّليلزيارة الحّمى له ويستثني الّظالم 

 يـــــــظامــع   ي ـــــــــــــف اَتْت ـــــــــــــَوبَ   اـــــــْتهَ ـــافَ ـــــــــعَ ــفَ والَحَشاَيــــــــــا             ار فَ ــــــــطَ ـــــالم ا ـــــــــــــله َذْلُت ـــــــــــبَ 

 (. 148ص/ 4ج وان،التبيان في شرح الّدي)                                                                               

ّنما باتت في  تْ ب  المتنبي الّتحدث عن زائرته ويقول أّنها لم تُ ُيواصل   في الفراش وا 
      عظامه، وقد اعتمد المتنبي على أسلوب من األساليب المهّمة في األداء الّلغوي الفّني وهوّ 

( على المفعول )لها(، حيث قّدم شبه الجملة بذلت لها المطارف" في قوله: ) " التقديم والّتأخير
 ( وغرضه هّو االهتمام والتخصيص.بذلت المطارف لهاوتقدير الكالم ) المطارف(به )

( هّي كناية عن )باتت في عظاميكما تضّمن كالمه صورة كنائّية تمّثلت في قوله:  
 تمّكن الحمى منه.

يــــيَ  ي ـــــنَ  ْن ـــــــــعَ  ُد ــــــــلْ ــــــالج   ُق ـــــــض   ام  ـــــــــــالّسقَ  أْنَواع  ــــــــــــــــــــــــــــــب    ُعهُ ــــــــــــوس  ـــــــــــــَفتُ            اــــــــنهـــــَوعَ  ْفس 

 (.  148ص/ 4 ج ،نفسه ) المصدر                                                                                      

يتحّدث الّشاعر في هذا البيت عن الّتغّيرات الجسّدية الّتي تسبب فيها المرض، فتضّمن  
ضعف وهّو كناية عن ما أصابه من  )توّسعه بأنواع الّسقام(وصفه لحالة تعبير كنائي في قوله 
 ( ساهم في تأكيد المعنى.يضيق وتوسعهونحول نتج عنه تقابل داللي بين )
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عُ ــــمَ َفَتجـــــــــــــــــــر ي            اـــــــــــــــــَيطُرُدهَ  الّصْبَح   أنّ ــــــــــــك جَ  ٍة ـــــــــــعَ ــــأْربَ ـــــــــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــــــهَ ـــــَدام   ام  ـــــــــــــــــــــس 

 (. 148/ 4) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

 الحّمىيقول المتنبي أّن الحّمى تفارقه في الّصبح، مشّبهًا الّصبح بالّطارد الذي يطرد  
ستعاري آخر شّبه فيه العرق الذي تسّببه الحّمى بالّدموع، فحذف مستعينًا في هذا بتشكيل ا

 الّتصريحّية. االستعارةعلى سبيل  الّدموع(المشّبه به )( وذكر )العرقالمشّبه 

 ام  ـــــهَ ــــتَ ـــسْ ـــالمُ   وق  ـــــــــشُ ــــــــــــالمَ   ةَ ــــــــبَ ـــــــــَراقَ ـــــــــــــــــــــمُ َشــــــــــــــْوٍق             ر  ــــــــــَغيْ  ْن ـــــــــــم    اـــــــــــَوْقَتهَ   ُأَراق بُ 

 (. 148/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

أصبح المتنبي ينتظر الحّمى لكن بال شوق، رغم أّنه ينتظرها بشوق ولهفة كما يفعل  
، وكأّن آثار المرض تعادل آثار الحب ، فمّثل لحالته وهّو ينتظر الحّمى بحالة المشتاقالمشتاق

 وانتظار المحبوب.

 ام  ـــــــــظــــالع    َرب  ــــــــالكُ   يـــــــــــــف َقاَك ــــــــــأل إذا            َشــــــــــــــر   ْدُق ــــــــــَوالصّ   اــــــــــُدهَ ـــــــَوعْ   ُدقُ ــــصْ ــــَويَ 

 (. 149/ 4، المصدر نفسه )                                                                     

يصف الّشاعر الحّمى بصفة من صفات اإلنسان وهّي الّصدق والوفاء بالوعد ولتجسيد  
 ستعاري، شّبه فيه الحّمى باإلنسان الوفي الّصادق، فذكراستعان الّشاعر بتشكيل اهذا المعنى 

(، فلّما يصدق( مع ترك الزمة من لوازمه وهّي )إلنسان( وحذف المشّبه به )االّحمىالمشّبه )
 مكنّية. االستعارةحذف المشّبه به سمّيت 

ويبرز وجه الجمال في أّنه منح، الحّمى وهّي شيء غير مرغوب فيه صفة حسنة وهّي  
ير مرغوب فيه ألّنه ألحق به " أي أن صدقها هنا غ" الّصدق شرالّصدق، ثّم وّضح ذلك وقال 
ومّرة  )يصدق("، مّرة فعل مضارع لّصدق التكرار، فكّرر كلمة " ا الّضر، معتمًدا مّرة أخرى على

 أّكد المعنى المراد. الصدق(،مبتدأ )
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 ام  ــــــــــالّزح َن ــــــــم  ت  ـــــــــأن  ت  ــــلْ ــَوصَ   فَ ــــــــَكيْ ـــٍت           فَ ـــنْ ــب    لَّ ــــــــــكُ   ديــنـــع    ر  ــــــــدَّهْ ــــــــال  تَ ـنْ ـــأب  

  (. 4/149) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                     

"،  الهمزةاستخدم فيه األداة "  نداءجاء كالم المتنبي أسلوبًا إنشائيًا، فصدر البيت  
 "، وغرضه الّتعجب. " كيفمستخدمًا األداة  استفهاموعجزه 

(، حّتى يسألها كيف وصلت إليه رغم تزاحم )الحّمىينادي المتنبي متعّجبًا بنت الّدهر  
 كما منح الّدهر صفة األبّوة. )بنت(،الّشدائد عليه، مانحًا الحّمى صفة من صفات اإلنسان وهّي 

 ام  ــــــــّسهَ ــــــــال واَل  وف  ـــــــــيُ ـــــسّ ـــــــــــلل  ان  ــــــــــــــــــــــَمكه            ــــــــــفي َق ــــــــبــــــيَ   مـــــــــل  اً ــــــــرَّحــُمجَ   ت  ــــَرحْ ـــــجَ 

 (. 149/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

أي أنه ُشف يَّ حّتى من جروح  ،وكأّن الّشاعر في هذا البيت يحّدث الحّمى عن شجاعته 
( مّرة ح)الجر الحروب فما بالك الحّمى، معتمًدا في هذا على أسلوب الّتكرار حيث كّرر كلمة 

 ( مفعول مطلق.)ُمَجرِّحاً ( فعل والّتاء فاعل، ومّرة )جرحت

ع  تَ ــيـــلَ   اـــــــأال ي يـــــــــــــيَ   رَ ــــــــــش   ام  ــــــــــز مَ   أوْ  اٍن ـــــــــــنَ ـــع   ي ـــــــــــــف  رَّفُ ــــــصَ ــــــــتَ       أتُــْمــســــــي       د 

 (. 149/ 4، المصدر نفسه)                                                                                             

أصابته ويرجع كما كان سابقًا، حّتى يسافر ويقود يتمّنى الّشاعر الّشفاء من الحّمى الّتي  
 أزمة اإلبل وأعنة الخيل.
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 تقطيع نموذج من القصيدة:

ي  أتُــْمــســــــي  عــــــــــَر  َيـــــــــــــد  ـــَنـــــــــــاٍن  أْو    أال يـــــــا  َلـــيــَت  ش  ُف  فـــــــــــــي  ع  َمــــــــــام  تَــــــــَصــــــرَّ   ز 
ْعــــَرَيــــد ي   تَ  أاَل يـَــــــا  َلـــْيــ  ــــــيْ    ش  ـــَنـــــــ  تَــــَصــْرَرُف ف ــي    أتُــْمــس    ز َمــــــــــام يْ  ان ْن أْو  ـــع 

//0/0/0  //0///0  //0/0   //0///0  //0/0/0  //0/0   
لْ   ُمَفاَعَلُتنْ  ُمَفاَعَلُتنْ    لْ   ُتنْ ُمَفاَعلْ   ُمَفاَعَلُتنْ   َمَفاع    َمَفاع 

  مقطوف  معصوب  سالم   مقطوف  سالم  معصوب
 

بعد تقطيعنا للبيت الشعري، توّصلنا إلى أّن القصيدة تقوم على التفعيالت الّتالّية:  
 بحر الوافر.من  وهّي تفعيالت ،ُمَفاَعَلُتْن، ُمَفاَعَلُتْن، ُمَفاَعَلُتنْ 

 أصابه فقدالحشو  فأّماحشوه، وعروضه، وضربه،  طرأت عليه بعض التغييرات في وقد
 .ُتنْ ُمَفاَعلْ فأصبحت  ُمَفاَعَلُتنْ  دخل علىالعصب، 

  .َمَفاِعلْ فأصبحت  ُمَفاَعَلُتنْ دخل على  القطف، هفقد أصاب العروض والضربأما 

 أّما القافّية فهّي من المتوافر: -

ـــنَ أال يـــــــا   ي  أتُــْمــســــــي           تَــــــــَصــــــرَُّف  فـــــــــــــي  ع  عــــــــــَر  َيـــــــــــــد  َمــــــــــام  لَـــيــَت  ش   ـــــــــــاٍن  أْو  ز 

                                                                                      0 /0 

 منه. االحّمى وتمكنهبتعبيرًا عن شّدة تأّثره  )الميم(وهّي مطلقة ألّن روّيها متحّرك 
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 الخالصة:

كما تحّدث عن الّتغّيرات الّنفسّية  ويصفها بصفات المرأة، يتحّدث الّشاعر عن الحمىّ  
والجسدّية المصاحبة لها، معتمًدا في ذلك على توظيف ألفاظ وعبارات قوّية وجّزلة تناسبت مع 

زائرتي، يصدق وعدها، بنت الّدهر، جرحت مجرحًا، تجري مدامعها، باتت في المعنى المراد )
 عظامي ...(.
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  :الحكمة عند المتنبيتاسعًا ــــ       

   (: نور الّدين الّسدالحكمة نتاج تجارب يمّر بها اإلنسان، يقول ) مفهوم الحكمة: -      
"الحكمة كما هو معروف هّي تسجيل خالصة لتجربة إنسانّية عميقة ذات أبعاد ودالالت كبيرة 

 في حياة الفرد والمجتمع". 

 (. 116/ 2الّدين الّسد، الّشعرّية العربّية،  )نور                                                                           

الّتي استقاها في الغالب من تجارب عاشها، كما استقى بعض اشتهر المتنبي بالحكمة  
حكمه من إّطالعه الكثيف على الفلسفة فأصبحت حكمه أمثااًل ُيْحَتَذى بها، وفلسفة المتنبي من 

 الحياة تظهر من خالل حكمه.

"، في حديثه عن الحكمة عند المتنبي، " لو رجعنا إلى  أحمد أمينوقد ذكر األستاذ "  
شية من نفسه وليس فيها أثر من تقليد وال ناها منطبقة تمام االنطباق على محيطه و حكمه لوجد

وما دّلته عليه تجاربه ال ما نقل إليه من حكم غير إاّل  تصّنع فهو ينّظم ما يحول في نفسه
 القليل الّنادر ".

 (. 19الطيب المتنبي، حياته وشعره، ص  أبو)                                                                            

جاءت قصائد المتنبي ثرّية بالحكم، سواء في المدح أو الّرثاء، أو الهجاء، أو الفخر.  
 قصائد تناولناها سابقًا. منبّثة فيسنعرض مجموعة من الحكم جاءت 
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  " يقول: عش عزيزًا أو مت وأنت كريممقطع من قصيدة ،" 

 ــــــــِق  الُبنـُـــــــــودِ عزيــــــــــــزًا  أو  ُمـــــْت  وأنـــــَت  َكريــــــــــــٌم          َبــــــيَن  َطـــْعــــــِن  الَقنــــــــا  وَخفْ ِعـــــــــْش  

 ـــــ          ـــــــــــــِظ  أشــــــــــَفى  ِلغـــــــــّل  َصـــدِر  الحقُــــــودِ فَـــــــــــــــــُرُؤوُس  الّرمــــــــــــــاِح  أْذَهـــــــــــُب  للــــــــَغـــــــْيـــــ

 (. 326/ 1) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

جربة حقيقّية عاشها، فمن خالل هذه حكمة من حكم المتنبي المشهورة استقاها من ت 
وال  عزيزًا، ويموت على حالتهمعاناته وأحزانه في الحياة، توّصل إلى أن اإلنسان عليه أن يعيش 

 أشرف أكرم له من العيش ذليالً يرضى بالذّل والهوان ولو استلزم األمر يمت بين الحروب، 
 عّزة وكرامة.فالمتنبي يعظ الّناس بالّترّفع عن الذّل ويحّث على العيش ب

وتشفي الغليل أكثر من إزالته بالسلم، كما جاء كالمه  كما أّن رؤوس الّرماح تزيل الغيض 
 ( ساهم في توضيح المعنى المراد.عش و متمتضّمن لمحّسن بديعي وهو الّطباق بين )

ذا  ُمـــــــــتَّ  ُمـــــــــتَّ    َغْيـــــــَر  َفـــــــقــــيــــــــــــــدِ ال  كـــــمــــــــــا  قــــــــد  َحيــــيــــــَت  َغيـــــــــــَر    َحـــميـــــــٍد          وا 

 َنــاِن  الُخلـــودِ ـاَن  فــــــي  جِ فاْطلُـــب  الِعـــــــــــّز  فـــــــــــي  لَــــــــَظى  َوَدِع  الـــــــــــّذ          ّل  َوَلـــــــــْو  كـــــــــ

 (. 327/ 1، المصدر نفسه)                                                                                             

المتنبي في حوار مع ذاته، يقول: إذا عاش اإلنسان غير محمود بين الّناس َيُمْت في  
الّناس في حياته يتذّكرونه بعد موته، اّلّن الّناس تتذّكر الحرب غير مفقود، فإن لم َيَتَذكَُّرُه 

 الشجعان واألبطال.

ثّم يقول المتنبي على اإلنسان أن يعيش عزيزًا حّتى لو كان في جهّنم ويترك الذّل حّتى  
، وكالمه غلّو في المبالغة ألّنه ال عّز في جهّنم وال ذّل في الجّنة، ويرى لو كان في الجّنة

(، مّما أعطى البيتين بناءًا حييت ومت  ( وبين )العّز والذلّ الّداللة في الّتقابل بين ) القارئ وضوح
مّرتين على الّتوالي، دون تغيير في بنية الكلمة جعل  )مْت(فّنيًا ممّيزًا، كما كّرر الّشاعر كلمة 
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لمتنبي ، وما زاد هذا البناء جمااًل هو رسم اتوشّكل نغم موسيقي الف المعنى أكثر وضوحًا،
(، فشّبه كل من العّز والذّل بشيء ماّدي يترك ذر الذلّ ( و ))أطلب العزّ لصورة فّنية في قوله 
( وحذف المشّبه به مع ترك الزمة من لوازمه وهّي فعل الّترك العّز والذلّ ويؤخذ، فذكر المشّبه )

 واألخذ على سبيل االستعارة المكنّية.

  (، الّتي تعّرضنا ي)أبا المنتصر شجاع األزدكما وردت الحكمة أيضًا في قصيدة مدح فيها
 إليها في غرض المدح، يقول:

 قُ ـــــــــــعِ ـــــــنْ ــــــــا يُ ـــــــــــيهــِن فـــــيْ ـــَراُب البــــــــــــــــــدًا غُ ــــــــــــــأبأبينـــــــــا نحــــــــــن أهـــــــــــل منـــــــــــــــــازٍل           ي ــــــــــأبنــ

 واــــــــــــــــــّرقـــــــــــيتف م ــــــــــــــــفل  اـــــــــــالّدني  مـــــتهـــعــــــــجمّدنيـــــا وما من ومعتسٍر           ى الــــــــــي علــــــــــــــنبك

 (.  340/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

تضّمن كالم المتنبي أسلوب نداء، وقد يكون نداءه إلخوته، وقد يكون نداءه لجميع  
المَخاَطبين الّناس، ألّن الّناس كّلهم بنو آدم، وغرض المتنبي من هذا الّنداء هو شد انتباه 

موّعظًا إّياهم بأّن مصير كّل إنسان هو الموت وأّن الّدنيا زائلة وال بقاء فيها، ثّم ينصح الّسامعين 
فما  ة الحياة البشرّيةبأخذ العبرة من األمم الّسابقة وعدم الحزن والبكاء على الفراق ألّنه من طبيع

ة كنائّية، ليخبر الّناس أّن الموت يدعوهم من قوٍم خلدوا في هذه الّدنيا، كما توّسل المتنبي بصور 
سنتفّرق عنها  "، وهّي كناية عن الموت، فهذه المنازل الّتي تنزل فيها غراب بينفي قوله " 

 بالموت.

 واـــــــــــن وال بقـــيــــا بقـــــــــــــــفم وز ــــــــــــــزوا الكنـــــــــــــــكنكــــــــــــاسرة الجبــــــــابــــــــــــرة األلـــــــــــى           ن األـــــــــــــأي

 قُ ــــــــي  ـــــــــــضَ    دٌ ـــــــــــــحْ ــــــــــلَ    واهُ ـــــــــــحـــــــــف   ىــــــــــحتّ ذاق الفضـــاُء بجيِشِه            نـــــــــــّل مـــــــــــن كــــــــــم

 قُ ـــــــــــطلـــــمُ   اللٌ ـــــــــــــح م ـــــــــــهــــل الم ـــــــــــــــالك أّن ــــــــــوُدوا كــــــأّن لـــــــــم يعلمـــوا           ْرٌس إذا نُ ــــــــــــــــــخُ 

   (. 342 – 341/ 2، المصدر نفسه)                                                                                     
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يعطي الّشاعر مثااًل عن األمم الّسابقة الّتي لم تخلد في الّدنيا رغم قّوتها وأختار األكاسرة  
ألنهم كانوا جبابرة عظماء حصلوا على مبتغاهم في الّدنيا، من مللك وجاه ... ثّم قضى الموت 

ّم يصّور لنا المتنبي حالة األكاسرة الذين لم يأخذوا من ث عليهم فما بقيت كنوزهم وال بقوا هم،
الّدنيا إاّل قبر ضّيق بعد أن كان الفضاء واسع بهم ويضيق بجيشهم فال يجيبون من ناداهم 

 ألّنهم موتى.

 قُ ـــــــــــــمـــــاألح  هـــــــــــــلدي  اــــــــــبم  رّ ـــــــــــاِئٌس            والمستغــــــــــــنف وُس ـــــــــــــــــــوالنُّفُ   آتٍ  وُت ــــــــــــــــــفالم

 َزقُ ـان ُة ــــــبـــــــوالّشي  ُر،ــــــــــــــــــــــــــــــُب أوقـــــــــــٌة            والّشيــــــشِهيّ  اُة ــــــــــــــــــــــوالحي  ل،ــــــــــــيأم  رءــــــــــــوالم

 (. 342/ 2) التبيان في شرح الّديوان،                                                                                    

ن كانت الّنفوس وعظهيواصل المتنبي   ، ويقول أّن الموت هو مصير كّل نفس، حّتى وا 
أّن الّشيب خير لإلنسان من عزيزة، ومن يفخر ويتكّبر بما لديه من مال وجاه أحمق، كما 

 الشبيبة، ألّنه يزيده وقارًا.

( )الحياة شهّيةكما صّور لنا المتنبي الحياة على أّناه شيء ماّدي ُيشتهى في قوله:  
(، وحذف المشّبه به وذكر )الحياة" للّداللة على الّلذة، فذكر المشّبه  الّشهّيةفاستعار لفظة " 
يريد القول أّن لّذة الحياة زائلة فال نغتر  يل االستعارة المكنّية،على سب )شهّية(الزمة من لوازمه 

 بها.

( وهو )الشيب والشبيبة( و )نفوس ونفائسكما استعان الّشاعر بالبديع، في قوله:  
(، وما ساهم في تأكيد المعنى أيضًا هو توظيف أوقر وأنزق) جناس ناقص، والّطباق بين

 ( ليبّين أّن الشيب أفضل لإلنسان من الشباب.)أنزق  ( و أوقر  الّشاعر السم الّتفضيل )

 ومن حكم المتنبي الّتي تناولناها سابقًا أيضًا، قوله:

 ـيدي وُيكــــــري كمـــــا أْرمِ إلــــــــــــــــى مثـــــــل مـــــــا كــــــــاَن الفتى مَرجــــــُع الفتى           َيُعــــــــوُد كَمـــــا أْبـــــــ
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 وقوله:

ْن  َحــــــَرْصـــــــــُت  ُغـــــــــــــــُرورُ إّنــــــــــــي  ألْعــَلــــُم،  واللّـــــــبـيـــــــُب  َخــــِبــيــــــُر           أّن  الـــــــــَحــــــيـــــــــ  اَة  َوا 

لــــــــــــــــى  الفَـــــــَنــــــــــاِء  يَ َوَرأيــــــــُْت  ُكــــــــــــــــــتالًّ َمـــــــــا  يُ   ـــــــِصـيــــــــــــــــرُ َعــّلُل  َنْفَســـــُه           ِبــتَــــــــِعـــــــلّـــــــــــٍة  وا 

 ومن حكمه المشهورة أيضًا:

 ـــــــزاِئــــــُم           َوتــــــــــــأتي َعلـــــــــى َقْدِر الِكــــــــــــَراِم الَمَكــــــــــــاِرمُ َعلـــــــــى قَـْدِر أْهــــــــــِل الَعــــــْزِم تــــــــــأتي الَعـــ

 مُ ــــــــــالَعظيِم الَعظائِ ن ــــي َعيــــــــــُر فـــــــــيـــــــــِر صغــــــاُرهــــــــا           َوَتْصغُ ــَوَتْعظُـــــُم فــــــــــي َعيــــــِن الّصغ

 (. 138/ ص 2) مصطفى البياتي، ج                                                                                    

 َفــــــــــــــال  َتظُــّنـــــّن  أّن  اللّــــْيــــــــَث  َيـــْبــــتَـــــــِسـمُ  إذا َرأْيـــــــــــــــــَت  ُنــــــُيــــــــوَب  الــــلّـــــْيــــِث  بــــــــــــــــــاِرَزًة          

 (. 83) المصدر نفسه، ص                                                                                               

 َما ال َتشَتهي الّسُفنُ َيــــتَـــَمـــّنــــى الَمــــــْرُء ُيـــــــــْدِرُكـــــــــــُه           تــــــــجري الــــــــــــّريــــــــــاُح بَمـــــــــــا كــــــــْل مــــــــا 

 .( 235ص ) المصدر نفسه،                                                                                             

  الخالصة:

من  ب أبرز من خاللها تمّسكه بالحياةعكست حكم المتنبي مجموعة من الخبرات والّتجار  
منظور وجودي عام وآخر فردي خاص، وهو ما يعرف بفلسفة الحياة، كانت حكم المتنبي ذات 
أبعاد إنسانّية عميقة، رغم مرور قرون عليها إاّل أّنها تتناسب مع كّل عصر، فمازال اإلنسان في 

  .وقتنا الحالي يتداولها
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بعد رحلة علمية دامت سنة كاملة مع شعر المتنبي، بغرض تذوقه جماليا والتعرف على 
 خصائصه وسماته الجمالية، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:

المتنبي باختيار ألفاظ تناسب معاني أغراضه، ففي المدح والرثاء يتوسل بألفاظ  اعتناء -1
ُيْعلى بها من شأن الممدوح أو المرثي ويضعه في أعلى المراتب، وفي الهجاء يقلل بها من 
شأن المهجو وينزله أدنى المنازل، أما في الفخر فتعكس ذاته المتعالية، وتلين قلب المعتذر 

تبرز معاناته  تغزل بالمعشوقة في النسيب والغزلر، وتجسد حالة الحب أو الإليه في االعتذا
 في الشكوى، وتضم ما يدور في نفسه من عتاب.

 جاءت عبارات المتنبي سهلة الصياغة قوية التأثير تجذب السامع وتترك أثرا في نفسه. -2
كما  ي نفسه وخيالهجسدت ما كان يجول فأبدع المتنبي في رسم الكثير من الصور الفنية،  -3

 دلت على عبقريته.
الشاعر على بعض التجاوزات من حذف، وتقديم وتأخير، وذلك لبناء المعني  اعتماد -4

أحيانا، وللتالؤم مع الوزن الشعري أحيانا أخرى، كما أنها تعتبر عالمات فارقة تدل على 
 الشاعر.

 المعنى وتقريره في ذهن السامع. عناية الشاعر بتوظيف الطباق والمقابلة وذلك بهدف تأكيد -5
 )الوزنواإليقاع الخارجي  تصريع، جناس، تكرار(المتنبي باإليقاع الداخلي ) اهتمام -6
 ذي تناسب مع حالة الشاعر ونفسيته.(، الالقافيةو
بروز ذات الشاعر المتعالية في مختلف قصائده، سواء في مقام المدح أو الرثاء أو العتاب  -7

 .وحتى في الهجاء
 تضمن شعر المتنبي، حكم، ذات أبعاد إنسانية عميقة تتناسب مع كل عصر. -8
العصور داللة واضحة على توفر القيم الجمالية فيه التي إن خلود شعر المتنبي على مّر  -9

 .طغت على مختلف أغراضه الشعرية
 .ونسأل اهلل عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا إنه سميع مجيب
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 نبذة عن حياة أبي الطيب المتنبي وديوانه:

 اسمه ونسبه: -1

أجمعععع الععععتاجمععععياةاالجمععععوجاحاععععوااجمماى ععععساو ععععلحوجالاوجىعععع ا  عععع اأةاج ععععم ا أحمععععل  ا  عععع احععععاةا
ل اععععلج اوجمععععيفاىلجحعععع اسععععساج ععععواأ اعععع امععععوايلععععل ااجخاالسععععوجخا فععععوجاسععععساج ععععواأ اعععع اوجععععل او  ععععالا ا

معوصععععععلو او ا ععععععامواج ععععععةاجىععععععساجمععععععيفاجوم عععععع اواحععععععل ا ماعععععع اسلوىعععععع ا اى مععععععوامععععععولا ا يا ععععععوت ا
جملوسععععم اومومععععل امى عععععوا لىععععلاا ععععىما عععععال ااأهععععتجمطاععععماأحمععععلا عععععةاجمح ععععاةاجمماى ععععسامعععععةاا)أ ععععو
ا مةم اواوسسا ىماأل  اوخم اة او ال

 (.14-13لشعر المتنبي، ص محسن كاظم، التركيب اللغوي  )ظاهر

 كنيته ولقبه:  -2

ج عععععععا لاجم عععععععو لا لىااععععععع اومه ععععععع احاععععععع اال  اعععععععوا  ععععععع اج عععععععم اوج عععععععواأ اععععععع  اسعععععععالااععععععععل ا   ا ععععععععا
ا)جمماى س اأوا)أ واجمطام اأوا)أ واجمطاماجمماى س ا

 (.16)المرجع نفسه، ص   

 عناية العلماء بديوانه: -3

موااحظالاوجةامةالوجواةاجم علاجمعل سامىيا صلاموا  تاجإل الو اوحا ااومىواهيجا مواحظسا
  الاوجةاجمماى سامةاحا ال لاا لوح اوجهاموواجم غوااةاوجمىحوااةاوجم الالااةاوجمىهولا  ا ح وا

او لحواوىهلجاحا ا وتاسا اج ةال اقاجمهالوجىسامهوما اجمم  ولا ا)جوءاجمماى ساسمألاجملىاو
و غتاجمىوس .اسهلايللالوللاسا وجل اوماخوةاتا وجلاسسالاو  موا)لجةلاجمللج ما ىلاجمماى س  ا

  لحالاوجى امىياأاوواحاوا احا اازالا   ا موىاةا لحوام  ا يا لعاجمىحواوةاوجم غواوةااسامو
 ا صلىواهيج اومةاأ لزهواج ةاجىساوجموجحلفاوجمخطاماجما لازفاوأ وا الءاجممعلفاوجمعل لف

 (20)المرجع نفسه، ص ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااومةاجممحل اةاجماوزجساوجم ل و س.
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او لا  والجل وا علاجمماى سا عل ا   اخمسامجمو و اوهس ا

  ا ااو2352جم وماو  او للاأ اوا وا) -
  ا ااو154جم افاو  او للاأ اوا وا) -
  ا ااو528جملوسولاو  او للاأ وا وا) -
  ا ااو326جم الجزاو  او للاأ اوا وا) -
  ا ااو357جمفوالاو  او للاأ اوا وا) -
  ا ااو5117سالوةاجمجموعا) -

 .(22-20اهر محسن كاظم، ص )ظ                                                

ـــ  شـــر  ملـــطف   ـــاد عل ـــي، با عتم ـــي للقلـــاسد المدروســـة مـــن شـــعر المتنب ـــب اليمن الترتي
 البياتي:
اا  ام اولج و.لوةا .1
 جملموعااىجلىساوجمظالوااىجلهو .2
ا شا زازجاأوام اوأى اللاو .3
الا اامو امةا ااع ق .4
التاللاواام وة .5
ا غ سا ىكا ك .6
اجملوجلماسساجمالجمااغول .7
اىفو  وا  واأىقاأةاا لةاجم حواوجمعظمو .8
اجمخاتاوجم اتاوجم الجءااعلسىس .9
احىوىاكاوم اكالج او .10
ااما امةا  ولاأوال ول .11
ا؟أوامجوزاواأ خَصوامح امس .12
الأةاجمحلا اى وااااو .13
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 القرآن الكريم 
 الحديث النبوي الشريف 

 معلومات النشر عنوان المصدر أو المرجع لفاسم المؤ 

شرح ديوان أبي الطيب  البياتي مصطفى
 المتنبي

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 
 .2000األولى، 

الجنابي فاضل 
 عواد

المنقذ في علم العروض 
 والقافية

دار قنديل، عمان، األردن، الطبعة األولى، 
2009. 

 مع المتنبي حسين طه
دار المعارف، مصر، دون طبعة، دون 

 تاريخ
الرافعي مصطفى 

 تاريخ آداب العرب صادق
مكتبة اإليمان، المنصورة، أمام جامعة 

 األزهر، دون طبعة، دون تاريخ

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون  الشعرية العربية السد نور الدين
 .2007طبعة، 

فنون الشعر في مجتمع  الشكعة مصطفى 
 الحمدانيين

عالم الكتب، بيروت، لبنان، دون طبعة، 
 دون تاريخ

ظاهر مصطفى 
 كاظم

التركيب اللغوي لشعر 
 المتنبي

دار الرضوان للطباعة والنشر، عمان، 
 .2013األردن، الطبعة األولى، 

 العكبري أو البقاء
التبيان في شرح ديوان 

 المتنبي
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

 1997األولى، 
غومث إميلو 

 غرسية
ت. أحمد طاهر 

 مكي

مع شعراء األندلس 
 والمتنبي 

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة 
7 ،2004. 

القيرواني ابن 
 شيقر 

العمدة في محاسن الشعر 
 وآدابه ونقده

المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 
 .2001لبنان، الطبعة األولى، 
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أبو الطيب المتنبي حياته  مجموعة مؤلفين
 وشعره

مكتبة النهضة، بغداد، دون طبعة، دون 
 تاريخ.

 



 الفهرس

 الصفحة العنوان
  شكر وعرفان

  إهداء
  مقدمة
 1 تمهيد

 19-2 أوال: المدح عند المتنبي
 29-20 ثانيا: الفخر عند المتنبي
 45-30 ثالثا: الرثاء عند المتنبي

 55-46 رابعا: الهجاء عند المتنبي
 63-56 خامسا: العتاب والشكوى عند المتنبي

 69-64 المتنبيسادسا: االعتذار عند 
 76-70 سابعا: النسيب والغزل عند المتنبي

 82-77 ثامنا: الوصف عند المتنبي
 87-83 تاسعا: الحكمة عند المتنبي

 90-89 الخاتمة
 93-92 الملحق

 96-95 قائمة المصادر والمراجع
  الفهرس
  ملخص

 


