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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 :شكر وتقدير
تقدي  إل  جميع الذين سككموم ا  ن ق يأ أع يديد    الأقدم جزيل الشكك، و عأى    

المحت م  ممدع   المشككك   إنجمز وذا الدمل المت اضكككعو أبا يملذأ  أسكككتم  

   ن عقتكا الممين عى مكا ن نح  ؛  قكدانجكم   كين  أدين لكا يكملشكككككككككككككك،  عالتقكدي   

 عت جيهمتا  م يصدأ ى    م    ،م أتا عش، ه.

األسككككككككككتم  ىمممس جا و عاألسككككككككككتم   مة  انجم  عجميع أسككككككككككمتذ  الق كككككككككك  الد    

 بت جيهمته  الممم  .
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ل ى   أمي    حصككل ذين  ،نمن   ن الااألسككتم   حمد ةم  عاألسككتم  لغمي ةم  

 الت  اىتمدت ى يهم.المصمدر  ن 

عا ل  يد الد س عالم ككككمىد  بنصككككمئحه    عأذلك جميع أحغمئ  عأصككككدقمئ  الذين  دل

 الذوغية عاقت احمته  القيمة.

أل  ن أقدم إل  م   التدمعس الد م  عالمد      هذا الدمل المت اضكع  م و  إ   

 قدي .كل الش،  عالت آيمت سمو     إنجمزه أسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 :التمهيد يف   -1

ومتجددة   ن إعادة النظر في الكتابات التاريخية والعلمية وتحليلها عملية مستتتمرةإ

الكتابة تعقدا، وشتتتخصتتتية المنت     توكلما ازداد ،مع مر العصتتتور وااليا 
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تتاري  ااد    تميزا، ازداد اهتمتا  الاتاينيب بهمتاع وعلذ هتألا ااعتتتتا  عر 

أثاروا ضتتجيجا كايرا في النقد اادبي، فاهتا النقاد بها   يببارز رلاالالعربي 

وا تتتتتتتت  ومع ذلك لا يتمكنوا أن يحل ،وبإنتالاتها، وبحنوا فيها طوال وعرضتتتا

في القضتتايا المختل ة التي تناولوهاع  ومب ثا   الااينيبأ ا ظموالمشتتكلة أو يرو

دون الكتتابتة فيهتا والاحت  عب إنتتالتات اادبتا  جتد  راح التدارعتتتتون الجتدد ي  

 للكشف عب أشيا  لديدة لا يتطرق إليها ااوائلع

هتتت  ف فقد ايتل  354 -هتتت  303ال حو  أبو الطيب المتناي ) الرلا ومب هؤال   

نة ممتازة، وأثار لدال كايرا يو  شتتخصتتيتع وشتتعر   في التراث اادبي مكا

دفع النقتاد إلذ تنتاولهمتا والاحت  فيهمتا مب كتل لتانتب ، وبتالتتالي عر  ااد   

ا وكي    « ،  ا تتناو  يياة المتناي وشتعر  تتتتتت   تتتتتت العربي محاوالت ال تحصتذ كم 

منها مكتاة ضتتتخمة ال يكاد ااد  العربي يعر    دراعتتتات تأل ت    ت  ع  ضتتت  و  و  

   1) »منيال لها 

ويمكب تقسيا هأل  الدراعات إلذ قسميب أعاعييب : القسا ااو  ياو  الكشف عب 

ومب هألا القستتا شتتروح الديوان   ،معاني شتتعر ، وشتترح قصتتائد  ومقطوعاتع

أشتتهرها: شتترح الوايدا، وابب لني، ،  التي بلغت خمستتيب شتتريا أو أكنر  

 وااعتاذ الارقوقي، وناصيف اليازلي، والعكارا وغيرهاع

أما القستتتا الناني فقد ياو  الحكا علذ الشتتتاعر وتحليل شتتتعر ، وتناو  قضتتتايا  

مت رقة تتعلق بع وبشتتتعر  كادعائع الناوة، وعتتترقاتع اادبية، وزالتع اللغوية 

في هألا وقد انقستتتتا النقاد واادبا    عوالاالغية إلذ لانب محاعتتتتنع وابتكاراتع

القستتا بيب متعصتتايب لع يرونع أشتتعر الشتتعرا ، وأقدرها علذ نظا الشتتعر  

ومب هؤال  أبو العال  المعرا، ومتحتامليب عليتع ال يرونتع   ،وابتكتار المعتاني

 

 ع 5  ، ص 1984العربية للكتابة  طرابلس : الدار)، الرفض ومعانيه في شعر المتنبي  يوعف الحناشي، (1
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لع يستتنة ، يتتاعون ما يعتارونع زالتل لع، أو عتترقات في شتتعر  ومب هؤال  

التعديل والوعاطة   بعض اادبا ياو    وإلذ لانب هؤال  الصايب بب عااد ،

 كالقاضي الجرلاني الألا كتب كتا  " الوعاطة بيب المتناي وخصومع"ع

لكب رغا هأل  الدراعتات الكنيرة قليل ها الأليب عنوا بدراعتة ااغراا الشتعرية 

يولع   أو الخصتائ  ال نية والمعنوية مب شتعر المتناي،  فلا أر في كلما قرأت  

بحنا أو كتابا يتناو  هألا الموضتتتوا بالألات، وقد رأيت أنها مشتتتكلة لوهرية  

ي تتتتتت التتتت قة، وبالتتت دة ودقيتت ديتت ذ دراعات عتتتتتتتت ة وايدة بل إلتتتت تحتاج ال إلذ دراع

الخصائص الفنية والمعنوية في مدائح أبي الطيب   «وا  تتت وضتتتتتت اخترت  م

ا أردت تتدقيق الاحت  ، غرا المتدح ث  وكتان أو  متا اخترت  ،    » يالمتنب

فكرعتتها في الموضتوا المألكور أعال ، اياو  عتد ال رال المولود في هألا  

د التراث اادبي بوريقات يو  هألا الجانب ااعتتتتاعتتتتي مب  الجانب ، وازو 

التي   انياس  خدشتتتعر المتناي، وأقتتتتتتتتتتتتتتد ر كنيرا الجهد الألا بأللتع الطالاة  

كنهتا أهملتت قليال الجتانتب ال ني ول  »سيييييفييا  أبي الطييب المتنبي « تنتاولتت

 منهاع 

 

ن  كتل إنتتاج أدبي يتشتتتتكتل مب  لتانايب رئيستتتتييب وهمتا : هتألا، ومب المعرو  أ 

أو بعاتتارة أخرم اال تتاظ والمعتتاني، وقتتد اخترت    الشتتتتكتتل والمضتتتتمون، 

اال اظ مب أعتتلو  علذ الخصتتائ  ال نية بدال مب الل ظية اتناو  ما يترتب  

ا الخصتتتتائ  المعنوية لانب الخصتتتتائ  الل ظية، أم  وعاط ة وخيا ، إلذ 

مدائح انها تشتتكل أها  علذ ال  عتقتصتترا، وكل ذلك فتتناو  المضتتمون ال غير

 عالمتناي  لز  مب شعر

 إشكالية البحث: -2
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ا إشتتكالية الاح  فتتوقف علذ ع ، ةييالمددة تستتاتالت ترتاب بقصتتائد المتناي  أم 

 : وهي وبحياتع وشخصيتع وبيئتع

ألا دفع الشاعر إلذ تت تت وبيئتع؟ وما التع شخصيحياتع وب مدائح المتنايثر  ما مدم تأ

ع إليها هأل  القصتائد؟ وما هي أعتاليب مديع يستب  نظمها؟ ومب ها الأليب ول  

وما مدم تأثر  بااعتتتاليب  الممدوييب؟ هل اختل ت أ  بقيت لامدة ال تتغير؟  

ما الألا ميزت هأل  القصتتتائد عب المدائح  والشتتتائعة في العصتتتور الستتتابقة؟  

فهأل  وغيرها هي   ها ال نية المتعلقة بشتكلها ومحتواها؟تما هي ميزاااخرم؟ و

 اإللابة عنها خال  هألا الاح ع ياولناتالت التي أها التسا

 وأهم مصادره منهج البحث -3

الاحتت  هتتألا  التحليلي،    اخترت في  بيب المنه  اادبي  الجتتامع  التكتتاملي  المنه  

ال يتا إال بدراعة عميقة،  -منل هألا الاح  تت فيما أرموالمنه  التاريخيف ان 

وتحليل دقيق للقصتائد بغية اعتتنااط ميزاتها وعتماتها التي تميزها عب غيرها، 

قتاد التي إلذ لتانتب إعتادة النظر في شتتتتروح التديوان، وكتتب كاتار اادبتا  والن

 تناولت شعر المتنايع

ن ا « ومب نايية أخرم يتطلب هألا الاح  دراعتتتة يياة الشتتتاعر وشتتتخصتتتيتع

الشتعر ما هو إال  عاارة عب صتورة مصتغرة للمؤلف إذععع يحاو  الشتاعر أن 

 ( 1)»يالغ بواعطتع آرا   مب الحياة وخواطر  إزا  مالبسات الواقع وت جعاتها

ارتااطا وثيقا بحياتع وشتخصتيتع، وأغلاية قصتائد  ليستت إال فشتعر المتناي مرتاب  

 ترلمة لشخصيتع المتميزة ولمواق ع في الحياةع

 خطة البحث  -4

 

 ع8  المصدر ن سع، ص 1)
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عتت الاا  ااو  منع  لدراعتة يياة أبي الطيب  وفي دراعتتي لهألا الموضتوا كر  

المتناي وشتتتتعر ، منأل صتتتتاا  إلذ كهولتع، متتاعا إيا  في تنقالتع بيب العراق 

فيع شتتخصتتيتع مب   في ظل اامرا  وأربا  الستتلطان، كما تناولت  والشتتا ، و

قافتع وفلست تع إلذ لانب ااغراا الشتعرية التي تناولها  تتتتتت خال  شتعر ، وث

 عوغيرهاالشاعر مب مدح، ورثا ، وهجا ، وغز ، وفخر، ويكمة  

وفي الاا  الناني ، ياولت معالجة قضتية المدح في شتعر المتناي لكونع الغرا 

ا عليع الاح ، ماتدئا بدراعتتتتة المدح قال عصتتتتر المتناي مب صتتتترنيالألا 

العصتر الجاهلي إلذ العصتر العااعتي محاوال الكشتف عب مميزاتع وتطوراتع  

يستتتب تلك العصتتتور اادبية وذلك في ال صتتتل ااو ، وفي ال صتتتل الناني  

ناولت أعتتاا  ميل المتناي إلذ المدحف لماذا ت را الشتتاعر للمدح؟ أكان تتتتتتت ت

لك العصتر؟ أ  لطلب اإلمارة والوالية؟ أ  ذلطلب المعاش كما كان شتائعا في  

أشتتهر مب في ال صتتل النال   لكستتب المجد والمعالي؟، وبعد ذلك،  درعتتت  

 ،دهاها، وأعتاليب مديع عنع لغ رتتتتتت محاوال التعر  بها ، وأعتاا  ت  مديها

وها : عتتتتيف الدولة الحمداني، وكافور اإلخشتتتتيدا،   ةمنها ثالث وقد اخترت  

منصتتتاا، ولمكوث الشتتتاعر   عممد وييوعضتتتد الدولة الاويهي لكونها أعلذ 

 عندها أكنر مب غيرهاع

ناولت الخصتائ  ال نية والمعنوية في مدائح أبي تتتتتت وفي الاا  النال  وااخير ت

أعتلو  الشتاعر إلذ لانب العاط ة والخيا   الطيب المتنايف وقد بدأتع بدراعتة

في ال صتتتل ااو ، وفي ال صتتتل الناني تناولت الخصتتتائ  ال نية مب يي  

الطاتائع اللغويتة والاالغيتة، وفي ال صتتتتل النتالت  الخصتتتتائ  المعنويتة التي 

 تتعلق بالمضمون والمحتومع

 



 - 9 - 

صتتتعوبة معرفة الشتتتاعر وشتتتعر ،  بهألا، وقد صتتتادفت مشتتتاكل كنيرة ترتاب  

وصتتتتعوبة فها بعض معانيع، وتحليل أشتتتتعار ، إلذ لانب قلة المرالع التي 

تتناو  خصتتتتائ  شتتتتعر ، ولكب مع كل ذلك بأللت قصتتتتارم ما في لهدا  

معرفة  علذ، وتستتتاعد الااي   الاعضستتتت يد منها ي قد  لوصتتتو  إلذ نتائ ل

 عتميز بع مدائح المتناي مب خصائ  فنية ومعنويةتشي  مما  
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 الباب األول:

حياة أبي الطيب 

 المتنبي وشعره 
 

 

 

 

 

 

 

 وحياته  ة المتنبيل: نشأالفصل األو

 المبحث األول: خصائص عصره 
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العصر  لهألا  وكان  الناني،  العااعي  العصر  في  بالكوفة  المتناي  الطيب  أبو  نشأ 

وال كرية،  وااللتماعية،  السياعية،  النايية  مب  ومميزاتع  خصائصع 

                واادبيةع                                                                                  

ة تدهورت الخالفة، وضع ت السلطة المركزية مما أد م إلذ  فمب النايية السياعي

مستقلة:   دويالت  مصر    «قيا   في  واإلخشيديون  بغداد،  في  بويع  بنو  فقا  

في   والقرامطة  إعاانية،  في  واامويون  إفريقية،  في  وال اطميون  وعورية، 

والحمدانيون في  الاحريب، والديلا في لرلان، والاريدا في الاصرة وواعب،  

          1)   »الموصل وديار بني ربيعة ثا في يلبععع

وإلذ لانب ذلك فسدت السياعة الداخلية فاعتولذ ااعالا علذ مقاليد الحكا  

كايرة  ثورات  ونشات  وال تب،  االضطرابات  وظهرت  بالحكا ،  يتالعاون 

                         ع  2) نورة الاابكيةالأشهرها: ثورة الزن ، وثورة القرامطة، و

 

أما مب النايية االلتماعية فكان الصراا بارزا بيب الطاقة اارعطقراتية وطاقة  

الكادية يتكاثرون    فال قرا   ونعيا  دعة  في  وااغنيا   واامرا   الملوك  فكان 

وال قرا  إلذ لاناها يعانون مب الجوا وال قر   ،ااموا ، ويتطاولون في الانيان

 فكان في هألا الاون الشاعع ما يغرم بالنورة و التمردع   ، ومظالا الحكا

ومب لهة أخرم انتشر اللهو والمجون والتر  فكان قصور الملوك تنافس أماكب  

الخمر والمجون واللعبع   هااللهو، وكنرت فيها الجوارا المغنيات، وانتشر في

عشق، كما  وقد كان لكنرة الجوارا في هألا الجو أثر في إييا  الغز  ويدي  ال

ا فب  نشأة  في  كاير  دور  الخمر  لمجالس  أبو كان  بع  اشتهر  الألا  لخمريات 

  3نوا ع)

 

 ع590، ص   المطاعة الاوليسية  )،تاريخ األدب العربي، ال اخورا  ينا 1)

وشوقي ضيف،   ع30، ص   1976مصر: دار المعار  )، 11، طمع المتنبي  رالع طع يسيب، 2)

  وما بعدهاع 26،ص    1981دار المعار  :مصر )،4، طتاريخ األدب العربي: العصر العباسي الثاني

  ع83- 82  رالع شوقي ضيف، مصدر عابق، ص  3)
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تمن التي  والزندقة  الشعوبية  ذلك  لانب  إلذ  بالديب  توانتشرت  االرتيا   في  لت 

          1ناوات العامةع) اإلعالمي والتشكك في ال

     

وأما مب النايية ال كرية، فقد ظهر العصر العااعي الناني كأزهذ العصور العربية 

نض  فكر ورقذ عقل، ويرلع ذلك إلذ كون الايئة العااعية ملتقذ الحضارات، 

وثقافية   علمية  يياة  خلق  في  ذلك  وأثر   ، ااخرم  بالشعو   العر   فايتك 

فنشطت   ،عي إلذ العربيةناضجة، كما اهتا العر  بنقل التراث اليوناني وال ار

يركة الترلمة، وانتشرت المكتاات ودكاكيب الوراقيب التي عاهمت في نشاط 

 الحركة العلميةع                                             

 

ومب النايية اادبية ازدهر ااد  وكنر اادبا  والشعرا  في المشرق والمغر ع  

المتناي الطيب  أبو  أشهرها  مب  العال  وكان  وأبو  الحمداني،  فرا   وأبو   ،

العميد،  وابب  ال ارا،  وابب  الديلمي،  ومهياد  الرضا،  وشريف    المعرا، 

 والصابي، والهمألاني، والحوارزمي، وأبو ال رج ااص هانيععع        

تقليد القدما    دبية، وشاعت الزخرفة الل ظية والسرقات اا  ،وقد ما  اادبا  إلذ 

هتا بعضها بتجديدها منل الشعر الصوفي، والشعر  ولكب كان هناك أبوا  ا

 ع                                                         2) ال خرا والحماعي

وإلذ لانب ذلك اهتا اللغويون بوضع قواعد النحو والصر ، وااوزان الشعرية،  

      كما اهتموا بجمع أخاار اادبا  وأشعارهاع                         

 

في هأل  الايئة المضطربة عياعيا والتماعيا، والمزدهرة فكريا وأدبيا نشأ رلل 

 أبو  الطيب المتنايع                                                                                   ذو عاقرية فأل ة وذكا  نادر فمأل الدنيا وشغل النا ، وهو

 

   الشعوبية: نزعة فكرية تسعذ إلذ ت ضيل الشعو  القديمة مب ال ر  والرومان علذ الشعب   1)

   ويضارتع،   كما تصغر مب المنل العربية العلياع وقد لعب اادبا  دورا هاما في موالهة  العربي       

 الشعوبية وااليت اظ بالقيا العربيةع        

 ع  563   رالع شوقي ضيف، المصدر ن سع، ص  2)
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 وصباه   المبحث الثاني: والدته

وقد اختلف   ،هو أبو الطيب أيمد بب الحسيب الجع ي الكوفي المعرو  بالمتناي

الرواة  في اعا لد  النال  فقيل الحسب بب عاد الصمد وقيل بب مرة بب عاد  

، ولكب أكنرها ات قوا في تاري  ميالد  وهو عنة  1)الجاار ، وقيل غير ذلك

 بالكوفةع                                    كندةفي محلة تسمذ  هي303م/915

 

نشأ ال  وقد  انع  نساع  ذكر  عب  فترفع  فقيرة  وأعرة  وضيع،  أصل  مب  المتناي 

          يتشر  بها، بل هو شرفها كما قا :                                       

  2) ادود  ال بج   ت  ر  تتخ  ت  بل شرفوا بي         وبن سي ففر  تما بقومي ش  

 

ا الصاي فقد   ر  أبو  عقاية الما  اهل المحلة،وقد ايت فعر  بعادان السقا ، أم 

اشتهر منأل نعومة أظ ار  بألكا  ياد، وفطنة شاذة مما دفع أبا  إلذ إرعالع إلذ 

تع ااولذ في القرا ة والكتابة والعلو  الشرعية مدرعة علوية يي  تلقذ دراعا

ع ومب هنا تأثر في المألهب العلوا الشيعي،   3)فيما يرلح طع يسيب  ،واادبية

 ونلمح هألا التأثير في قصائد  ااولذ في صاا ع 

   وإلذ لانب ذلك كان يختلف إلذ الكتاتيب ودور الوراقيبع وقد اتصل بكاار العلما 

وغيرهاع ويألكر بعض الرواة    عتويع، وابب د  السكرا، ون طويعواادبا  أمنا   

طلب ااد  وعلا العربية ونظر في أيا  النا ، وتعاطذ قو     «أن المتناي  

الشعر مب يداثتع يتذ بلغ الغاية التي فاق فيها أهل عصر ، وطاو  شعرا  

 ع 4) »وقتع

 المبحث الثالث: المتنبي في الشام 

 

    رالع ابب خلكان، وفيات ااعيان وأناا  أبنا  الزمان، بيروت: دار النقافة ) بدون طاعة وال  1)

  ع120ص  تاري  ،      

دار بيروت  بيروت: مجلدان، ) ،العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيبناصيف اليازلي،    2)

 ع116ص ، 1 ،      1984للطااعة والنشر

  ع35  رالع طع يسيب، مصدر عابق، ص  3)

 ع 590، مصدر عابق، ص ال اخورا  ينا 4)
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غادر أبو الطيب وأعرتع الكوفة إلذ بادية السماوة    هي312م/924وفي نهاية عنة   

وال نعر  بالتأكيد عاب هجرتها إليها أكانت للنجاة مب    ،1) في شما  الشا 

لتحس أ   الكوفة،  علذ  المتتالية  القرامطة  السياعية غارات  ظروفها  يب 

                وااللتماعية؟

                                                    

لريلة  وفي هأل  ا  ،ومهما يكب مب أمر، فقد ارتحل إلذ الشا  يي  مك  عنتيب

ااولذ إلذ الاادية، تمكب مب معرفة العربية ااصيلة بواعطة اختالطع بقايلة  

بني كلب التي كانت محت ظة بلغتها العربية ااصيلة لا يختلب بها لحب، ولا  

ح انع   ملكتع العربية،هناك لعل  المتناي أخأل و  2) يتطرق إليها فساد ومب المرل 

ر منها وإن لا يكب تأثيرها بعيد المدم في اتصل في الشا  بدعاة القرامطة فتأث

هأل  ال ترة لحداثة عنعع ويألهب بعض المؤرخيب إلذ أنع دعا إلذ النورة في  

الشا ، ولكب أغلب ظننا أن هأل  النورة لا تتا في هأل  الريلة ااولذ ان عمر   

إلذ أنع رلع    ال اخوراإذ ذاك لا تكب تتجاوز اثنتي عشرة عنة، ويألهب ينا  

 ع                                 (3)هي315م/927وفة بعد مرور عنتيب في عنة إلذ الك

 

تما    أبي  أمنا   القدما   وقل د  الشعر،  الكوفة عكف علذ  إلذ  المتناي  بعد رلوا 

والاحترا في شعر ع وفي هأل  ال ترة اتصل بأبي ال ضل وكان فيلسوفا فمديع  

                                     بقصائد نلمح فيها التأثير ال لس يع       

قصد بغداد وهناك مدح أيد العلوييب، وهو محمد   هي316م/928وفي أواخر عنة 

 بب عايد هللا العلوا بقصيدة مطلعها:

  4) أهال بدار عااك أغيدها         أبعد ما بان منك خردها

 

;  ; Q.J.Wensink…Tome 3 Houtsma. Th.  Encyclopédie de l’IslamVoir  )1( 

Paris Librairie C. Kuncksieck 1936 ; p 835. 

ر  : دار ال ك) ، تاريخ األدب العربي في العصر العباسي الثانيو خشببأ  علي رالع إبراهيا   2)

 ع 272ص   )بدون طاعة ، 1975العربي، 

 ع 598، مصدر عابق، ص ال اخورا  ينا  3)

  وما بعدهاع 96،  مصدر عابق، ص 1،  الطيبالعرف   رالع 4)
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انع لا يتمكب تحقيق  وبعد ذلك ارتحل عب العراق ربما انع لا يكب آمنا فيها، أو  

وعاد إلذ الشا  مرة ثانية يتقلب    ،ما كان يريد  لن سع مب السيادة وعلو المنزلة

النا    يمدح رلاال مب أوعاط  النروة والمجد،  باديتها وياضرتها طالاا  بيب 

رلال   اثنين وثالثيننا   تويالغ عدد الأليب تقر  إليها في تلك ااث  «وأمرائها  

 ع                                    1) »قصيدة بأربع وأربعينمديها 

اامرا   وراح  تنتشر،  وشهرتع  تعلو،  الشعر  في  منزلتع  بدأت  ال ترة  هأل   وفي 

               يطلاونع لاالطها، ويستعلون بمدائحعع فتنقل ما بيب الرملة وطرابلس وأنطاكيةع                                                     

 

ينا   عنة   ال اخوراويألهب  أواخر  في  الالذقية  إلذ  ذهب  المتناي  أن  إلذ 

يي  اتصل باعض القرامطة وتأثر منها، ومب ثا هالت أفكار    هي321م/933

، وأصاح داعيا مب دعاة القرامطة، ودعا بني كلب إلذ النورة في   2) النورية

ولكب هأل  النورة لا تكب بعيدة المدم ان   ،بادية السماوة فتاعتع لماعة منها

أبا لؤلؤ، أمير يم ، كاح لماح النائريب، وقاض علذ المتناي، وزج بع في  

 السجب لمدة عنتيبع                                                               

ااعرا   وقد اختلف المؤرخون في عاب عجنع فألهب الاعض إلذ أنع عجب ان 

وهناك   ، الناوة  اد عذ  انع  عجب  غيرها  وقا   لها،  أميرا  لعلع  في  رغاوا 

الدعائع   والنانية  الخالفة  علذ  للشغب  ااولذ  مرتيب  أنع عجب  رأوا  آخرون 

ة  ع                                                                         3) الناو 

ي السجب مرارة العيش وضيق الحياة، ثا كتب  ومما ال شك فيع أنع عجب فالقذ ف

 إلذ الوالي يستنقأل  منع في قصيدة مطلعها:

   4)دودتتدود الحسان القتتد قتأيا خدود هللا ورد الخدود                وق

 ويي  يقو :

 

ينا  1) العربي،  ال اخورا   األدب  في  المدرعة  )،  الجديد  منشورات  مكتاة  ج  1964بيروت:   ،5 ،  

  ع394ص 

 ع 599، مصدر عابق، ص تاريخ األدب العربي، ال اخورا  رالع ينا 2)

 ع 273  رالع إبراهيا علي أبو خشب، مصدر عابق، ص 3)

 ع 164 - 161، مصدر عابق، ص 1  العر  الطيب،  4)
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 دعوتك عند انقطاا الرلا                والموت مني كحال الوريد 

 وأوهتتتب رللي ثقل الحديد           دعوتك لما براني الاتتتتال      

  1) د صار مشيهما في القيودت وقد كان مشيهما في النعا               فق

 

وبعد ذلك أطلق اامير عرايع بعد ما تا  وند  علذ فعلع وفي إثر هأل  المحنة  

لقب   ويرلح المتنبيأخأل  اللقب،  هألا  مصدر  في  اختل وا  المؤرخيب  ولكب   ،

 اوة في الااديةع                                           أكنرها ادعا   الن

 

 ادعاؤه النبوة:* 

يألهب ابب خلكان في " وفيات ااعيان" ، وناصيف اليازلي في "العر  الطيب 

ة في بادية السماوة، إلذ أن المتنا   2)في شرح ديوان أبي الطيب"   ي ادعذ الناو 

وهألا رأا يؤيد  كنير مب المؤرخيب إذا علمنا أن المتناي تأثر في هأل  ال ترة 

ولعل  المتناي زعا ن سع نايا   ا أنايا ،مب القرامطة الأليب كانوا يزعمون دعاته

نت ت تح  عند ما صار داعيا مب دعاتهاع أضف إلذ ذلك الايئة العااعية التي كا

والن الدعاوا  لكل  إلذ روالمجا   للوصو   والسيادة، وخاصة مع   ات  الرفعة 

 رلل طموح كالمتنايع                             

ولكب الديوان ال يترك لنا شيئا أكيدا يمكب أن نستد  بع إلثاات هألا التناؤ اللها إال   

أبياتا نجد الصعوبة في إظهار تلميحها بأللك، إذا عرفنا شدة ماالغات المتناي 

 ومما يألكر المؤرخون قولع في صاا :في قصائد  وكاريائع الشديدع 

 ما مقامي بأرا نخلة إال              كمقا  المسيح بيب اليهتتتتود 

 إلذ أن قا  :

  3) أنا في أمة تداركها اللتتت                 تع غريب كصالح في ثمود

 

    المصدر ن سع، براني: هزلني وأنحلنيف أوهب: أضعفع  1)

  ع5ف و" العر  الطيبععع"، مصدر عابق، ص 122  رالع "وفيات ااعيانععع"، مصدر عابق، ص 2)

  ع116 - 112  العر  الطيب، مصدر عابق، ص 3)
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وإني أرلح أن هأل  التشايهات ال تعرا إال بن سع الطامحة ، وكاريائع الشديد، 

اغي أن نستد  علذ مقارنات غامضة إللقا  تهمة كايرة كادعا  الناوة وال ين

 علذ شاعر كالمتنايع                                                 

 

أنه الناوة، فأغلب ظننا،  الديب،    اوإنع وإن كان قد ادعذ  إلذ  ليس مرلعها  ة  ناو 

 دة ن سها:                  ولكنع إلذ ملكتع الشعرية واللغوية، ألا يقل في القصي

ا   الع  تأنا تر  الندم ور  القوافي            وع               1)ودتظ  الحستي  تم وغد  تم 

 كما قا  في شعر  في قصيدة أخرم :                                                

            2)فهو الشمس والدنيا فلك في الشعر ملك              صار   هألا الشعر   إن   

 

بروكلمان: يقو   ذلك  إلذ   « وفي  السجب  غاابة  في  وهو  انتهذ  المتناي  ولعل 

              3) ع »ة، وهي أن تكون شاعرا مطاوعااالقتناا برعالتع الحقيقي

الناوة   أن هأل   ناوة  –فهو يرم  أن تدعذ  نظا    -إن صح  إلذ موهاتع في  ترلع 

تناأ   أنا أو  مب  المتناي قا :  أن  ابب خلكان في  ما روا   ذلك  الشعرع ويؤكد 

 بالشعرع                                                                              

ج مب المحنة مع  ومهما يكب مب أمر ، وعوا  ادعذ الناوة أو لا يدعيع فإنع خر

 هألا اللقب الألا اشتهر بع إلذ أيامنا هأل ع                                     

 

وبعد هأل  ال ترة السودا  مب تاريخع، واصل المتناي تنقالتع في الشا  غير بائس، 

 وعاد إلذ المدح يمدح الملوك واامرا ع                            

 في ظل األمراء وأرباب السلطان المبحث الرابع: المتنبي 

 

 ع116  المصدر ن سع، ص 1)

 ع 137، ص 2  المصدر ن سع،  2)

  ع82ص  ،3، ج  1974مصر: دار المعار  )، 3، طتاريخ األدب العربي  كار  بروكلمان، 3)
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لقد لعات كنرة الدويالت في العصر العااعي الناني دورا هاما في توطيد عالقة  

الشعرا  بالملوك واامرا ف فكان لكل أمير شاعر أو شعرا  يمديونع ويألكرون 

 أمجاد  وانتصاراتع، ويعلونع علذ نظرائع في لو مملو  بالتنافسع

  ، يع الشديد ما يغريع باالتصا  باامرا  لتحقيق آمالعأما المتناي، فقد كان لطمو

أضف إلذ ذلك موهاتع في الشعر التي أغرت الملوك بع ورغاتها في مدائحع، 

واالعتعال  بها في بالطاتهاع وهكألا اتصل المتناي بكنير منها أشهرها : بدر  

بب   الدولة  اإلخشيدا،  وعضد  وكافور  الحمداني،  الدولة  وعيف  عمار،  يب 

 عععع بوي

 هي(  330- 328م /  941-939عند بدر بن عمار)  (1

انتهذ المتناي  في تنقالتع إلذ ااوارلي أبي علي هارون بب عاد العزيز، وكان   

مب المتصوفة فمديع بقصيدتيب نلمح فيهما التأثير الصوفي وبراعة الشاعر،  

ولكب ااوارلي لا يكب مقصد المتناي، بل اتخأل  وعيلة للوصو  إلذ موال   

در بب عمارع وقد نجح في ذلك  فمك  يينا عند ااوارلي  ثا اتصل بواعطتع  ب

بموال  بدر بب عمار وهو عربي تولذ والية طارية بعد عقوط اإلخشيدييب في 

 هتتع 328الشا  عنة 

 

لقي فيع ضالتع    «نع  افرح المتناي فريا شديدا باتصالع بادر، فرلع إليع آمالع  

 فمديع بدالية مشهورة مطلعها:   1،) »المنشودة مب كر  ورلولة ومجد وقومية

  2) أيلما نرم أ  زمانا لديدا            أ  الخلق في شخ  يي أعيدا

ف ي هألا الايت ما يلمح إلذ رلا  الشاعر الكاير ، وبهجتع الشديدة  كأنع عر  

صدقع ، فهو إما "يلا أ  زمان لديد"  طورا لديدا مب يياتع، طورا ال يكاد ي

يعيشع كان  الألا  وك ا اتها   ،غير  قدراتها  اختال   مع  الورم  لمع  هللا  أ  

فهألا ال رح الشديد    ،وميولها في شخ  وايد ، وهو ممدويع بدر بب عمار

في هأل  ال ترة  شغل الشاعر عب المقدمة الغزلية التي كان يستهل بها قصائد ، 

 

 ع 600، تاري  ااد  العربي، مصدر عابق، ص ال اخوراينا   1)

  ع280، مصدر عابق، ص 1  العر  الطيب،  2)
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أن يرضي يريد  كان  مجاال    كأنع  لع  يدا  أن  يريد  فائقة، وال  بسرعة  اامير 

  ع 1) للت كير

 

الشاعر   يكب مب شي  فقد يظي  بدر  بومهما  المتناي    «رضا  فأخل  في يب 

واعتطاا   وبينع،  بينع  الحجا   ألغذ  يتذ  لن سع  واصط ائع  بالخير  وإينار  

  2)ع»المتناي أن يدخل عليع وقد يجب ن سع

المتناي عند بدر زمنا طويال، فقد هالت مكانتع عند   ولكب لسو  الحظ، لا يد   

يسد الحساد، وأدخلت الضغينة في قلو  خصومع فشرعوا في الوشي بع عند 

 اامير ، وذمع فيما كان يقو  مب شعر، وفي ذلك يقو  ردا عليها: 

 ب ذا يحمد الدا  العضاالتتتتوم        أرم المتشاعريب غروا بألمي   

  3) ا  بع الما  الزالال يجد متتتتتر         ر ل مريتتتض ل     ومب يك ذا فتتتا م  

 

ولكب ذلك لا يكب مما يقطع الطريق عب خصومع وأعدائع، فقد انتهزوا فرصة  

عد  ع ر الشاعر مع اامير بدر عندما زاد  ابب رائق بعض ااقاليا في عملع،  

عرا عنع، أاي و  غضب بدر علذ المتن، ومب ثتت تا   لي سدوا عالقاتع باامير

 ثا ضاقت علذ الشاعر يياة القصر والاالط، وعز  الرييل عب بدرع

 

 فر  المتناي مب بدر ، ونز  علذ صديقع أبي الحسب علي بب أيمد الخراعاني ع

وفي هأل  ال ترة ماتت لدتع    ،م  947-941وبعد ذلك عاد إلذ تنقالتع ما بيب عنة   

 والنزعة القرمطيةع وأولها: فرثاها بقصيدة نلمح  فيها أفكار النورة 

اا وال ذم  أال ال أ را اايداث مدي   لم  هال  وال كت ها ي  ا بطش ها ل    4) ا      فم 

 

 

 ع  126 - 124رالع مع المتناي، مصدر عابق، ص     1)

 ع 238ف وقد نقلع عب الوايدا ص 136المصدر ن سع، ص     2)

 ع  293، مصدر عابق، ص 1العر  الطيب،     3) 

 ع 343المصدر ن سع، ص   4)
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ثا     خرج ابب رائق وبدرهي    329وفي عنة   مب الشا  وعادا إلذ العراق ، ومب 

للخروج،  متن سا  ذلك  في  المتناي  فولد  الشا ،  اعترلاا  اإلخشيد   تمكب 

أوائل عنة    ،التقر  مب اإلخشيدييبومحاولة   إلذ     1)   هت   335و في  وصل 

ع للعودة  اامير محمد الحسب بب عايد هللا  بب طغ  في الرملة ومديع، ثا اعتأذن

لع الشا  فأذن  إلذ  إلذ شما   العشائر، وبعد   أبي  إلذ  فارتحل عنع وانتهذ   ،

 عيف الدولة الحمدانيع

 هي(  346 -337م/  957-948عند سيف الدولة الحمداني )  2

التقذ المتناي بسيف الدولة عند أبي العشائر في أنطاكية فأعجب بع، وأراد  اامير  

 ي.ه 337م/  948لن سع، فمديع المتناي، ثا انتقل معع إلذ يلب عنة 

 

، كان فيها شاعر  الرعمي يمديع  تسع سنوا مك  المتناي عند عيف الدولة  

في كل مناعاة، ويرافقع في غزواتع ويروبعع وتعتار هأل  ال ترة أخصب يقاة 

بص ات  متص ا  أبيا  عربيا  رلال  الدولة  عيف  ولد  انع  الشاعر  يياة  مب 

العربية  ااراضي  كايرا، ومدافعا عب  والمجد، ومناضال  والكرامة  الرلولة 

فكان مالئما لما كان ينشد  المتناي ، ومب ثا  اإلعالمية ضد غارات الرومان، 

كر   لع تسع عنوات لا يمدح فيها غير  يتذ أصاح لع في اامير، فيما يقو   

ع ر   «طع يسيب،   في  لمع  إن  وهو  بن سع،  يستقل  أن  يمكب  خاصا  ديوانا 

الشعر  ألمل  بل مب  بالاقا ،  وأيقع  المتناي وأروعع  ألمل شعر  مستقل مب 

  2) ع»وأيقع بالاقا  العربي كلع وأروعع

 

ال الممتازة عند    االط خيرا كلها، بل كانت لمكانتعهألا ولا يكب يياة المتناي في 

ولكاريائع الشديد أكار أثر في إغرا  الحسود بع، وإدخا  الضغينة   3)اامير،

 

 ع  150  رالع مع المتناي، مصدر عابق، ص 1)

 ع169  المصدر ن سع، ص 2)

لع اامير أن ال يقال  3) اارا، وأن يمديع لالسا، وكان يعطيع في كل عنة ثالثة آال  دينار    قال 

  بنالث قصائد ما عدا الهدايا والخلعععع
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كان المتناي  ف  ، في قلو  ياشية اامير، فرايت تؤلب عليع وترميع بالوشايات  

 مضطرا إلذ الدفاا عب ن سع بالهجو  مرة كما قا  في الميتع: 

 ضعيف يقاويني قصير يطتتتتاو    أفي كل يو  تحت ضاني شويعر 

   1)وقلاي بصمتي ضايك منع هاز   امت عنع عاد لساني بنطقي ص 

 وباعتعطا  اامير مرة، ومب  ذلك ما قا  في داليتع المشهورة: 

 فأنت الألا صيرتهتتتتا لتتتتي يسدا  أز  يسد الحساد عني بكاتها 

  2) ضربت بسيف يضر  الها  مغمدا  إذا شد زندا يسب رأيك فيها 

 وفي ذلك يقو : وباالفتخار بن سع وبشعر  مرات، 

 إذا قلت شعرا أصاح الدهر منشدا  وما الدهتتر إال مب رواة قصائدا

 وغنذ بتع متتتب ال يغني مغتتتتردا فسار بتتتع متتتب ال يسير مشمتتترا

 بشعرا أتتتتاك الماديون متترددا ألزني إذا أنشتدت شعتترا فإنتتتما

  3م)ر الصدأنا الطائر المحكي واآلخت ودا كل صوت غير صوتي فإنني

 

ولكب لا يكب ذلك كلع مما يقطع الطريق عب الوشاة وااعدا ، بل هي   يسدها فلا  

اامر   أو   المتناي  فعاتاع  الدولة  عيف  عنع  أعرا  يتذ  لع  يكيدون  يزالوا 

 بميميتع الرائعة التي مطلعها:

ب  بجسمتي وقلاي عنتد  عقتا   تتتب قلاع شاتتتتاواير قلاا  مم       4) وم 

 اعتألر منع المتناي وتا  بقصيدة أخرم أولها:ثا 

  5)فدا  الورم أمضذ السيو  مضاربا      أال ما لسيف الدولة اليو  عاتاا 

 ويي  يقو :

  6) محا الألنب كل المحو مب لا  تائاا  وإن كان ذناي كتتتل ذنب فإن ع 

 

  ع191، ص 2  العر  الطيب،  1)

 ع  185 - 179  رالع المصدر ن سع، ص 2)

  ع185ص  –184  المصدر ن سع، ص 3)

  ع118  المصدر ن سع، ص 4)

 ع 127  المصدر ن سع، ص 5)

  ع128  المصدر ن سع، ص 6)
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ع مب خصومع، ولكب هألا التوالد السلمي  ت  أنتوبعد ذلك ع ا عنع عيف الدولة، وطم  

قد أرد  الخصو  مكائدها لع عندما  فبينع وبيب خصومع لا يد  وقتا طويالع  

يياة   ذلك  لع  فنغ   بن سع،  الظب  ويسب  بها،  االزدرا   في  الشاعر  أفرط 

النحوا الألا    تتع مع ابب خالويعالقصر، وانتهذ اامر إلذ القطيعة في يادث

ح كان في يد  عار مناظرة بينهما بمحضر اامير عيف ش  رأ  المتناي بم تا

مملكة   إلذ  يلب  مب  للرييل  واعتعد  مغاضاا  الشاعر  فخرج  الدولة، 

 اإلخشيدييبع 

 

ومب هنا انتهت هأل  الحقاة الااهرة مب يياة المتناي، والتي ولد فيها الشاعر   

العربية مب كر  وشجاعة   الرلولة  ضالتع المنشودة في رلل متسا بص ات 

مجد، فرافقع أيسب مرافقة ومديع بأيسب قصائد  يتذ أصاح اعمع ملصقا  و

باعمع، وعاها كل وايد منهما في إعال  صاياع وتخليد ، ونقشع بكلمات ذهاية 

 في ص حات التاري ع 

 هي(  350 -346م/  962 -957عند كافور اإلخشيدي )  (3

  . هي346  م/   957قصد المتناي كافورا بعد ما خرج مب يلب، وانتهذ إليع عنة  

بدمشق، ثا بالرملة، فسمع كافور أخاار  وطلاع   ويقو  بعض الرواة انع مر  

 ي الرملةع ال  مب و  

 

فور بعد م ارقة عيف الدولة، ولعل ومهما يكب مب شي  فقد انقطع المتناي لكا 

وذلك ما يصرح بع    ،طموياتع وآمالع، وليجد والية يحكمها بن سع  ذلك ليحقق

 في أو  قصيدة قالها عند كافور، والتي أولها:

  1) ويسب المنايا أن يكب أمانيا  ك ذ بك دا  أن ترم الموت شافيا

 :اويي  يقو  يخاطب كافور

 

 ع 302ص  – 294، مصدر عابق، ص 2العر  الطيبعع،      1)
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 فإنك تعطي في نداك المعاليا  إذا كسب الناعي المعالتتي بالندم 

 ويرلع ملكا للعتتراقيب والتيا   يتتر أن يزورك رالتتتتلوغير كن

  1) لسائلك ال رد الألا لا  عافيا  فقد تهب الجيش الألا لا  غازيا 

 

كان   التي  بالوالية  ووعد   عليع،  وخلع  ي اوة  بكل  المتناي  كافور  اعتقال  وقد 

رأم ثا راح الشاعر يمديع في المناعاات يمجد  ال انع يحاع، أو انع    ،يتمناها

ة، بل يمديع انع يقيفيع ما كان يرم في عيف الدولة مب ص ات الرلولة الحق

يريد أن يحقق لع مقاصد ، فكان مديع غير خال  وإن كان رائعا مب النايية  

 ال نيةع 

بألكائع ودهائع كان يعر  ما كان الشاعر يكن ع في ن سع فخيب    اوكأن كافور 

ا رأم تعاليع في شعر  وعمو   أملعع ويرم ابب خلكان أن كافورا خان الم  تناي لم 

أما    )ص عذ الناوة بعد محمد  يا قو  مب اد    «في ن سع، فلما عوتب فيع: قا :  

  2) ع»يدعي المملكة مع كافور

ولعل  كافورا كان يخا  أن يخدعع المتناي، فخيب هو رلا  ع وبعد ذلك مك   

المتناي في مصر يزينا كئياا لا يالغ غاية أملع يعيش مع أمير ال يحاع، فشرا  

 يشتكي في قصائد  ويند  م ارقة عيف الدولة في غنا  يزيب يستهل بع قصائد ع

 فاعتمع إليع وهو يصف يالتع في ميميتع المشهورة: 

 تخب بي الركا  وال أمامي    أقمت بأرا مصر فال ورائي

 يمل لقا   فتتتتي كتتتتل عتتا   وملني ال تتراش وكتتتتان لناي 

  3) كنير ياعدا صعب مرامي  قليل عائتتدا عقتتتتا فتتتتتؤادا 

 

 

   المصدر ن سعع 1) 

 ع  122  وفيات ااعيان، مصدر عابق، ص 2) 

ع القصيدة قالها في وصف الحمذ في ذا  364 - 359، مصدر عابق، ص 2ر  الطيب،    الع3) 

   ومطلعها: 959هت/ 348الحجة 

  ملومكما يجل عب المال         ووقع فعالع فوق الكال  
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وهكألا كان المتناي يعيش في مصر يايسا، أو كالحايس ليس لع بصي  أمل في 

قذ بأبي شجاا فاتك فأهدا  هدايا كنيرة، فاعتأذن المتناي  ثا الت  ،تحقيق مطامعع

كافورا في مديع فأذن لع فمديع، ولكب أبا شجاا مات بعد ذلك بأشهر في عنة 

350/ رثا   ،م  961هي  ملل    المتناي  ثا  وقد وصل  مب مصرع   بعد خرولع 

كانون   للرييل عنها خ يةع وفي  فاعتعد  أقصاها،  الشاعر وعآمتع مب مصر 

عنحت ال رصة بمناعاة عيد   هي(  350) ذي الحجة    م   962الناني مب عنة  

ااضحذ فهر  الشاعر مب مصر، وهجا أميرها هجا  الذعا مرا يصرح فيع  

 واالزدرا  في دالية مطلعها: ما كان يخ يع لع في ضمير  مب الغضب 

  1) تجديد   فيك   رل ذ أو ام  ض  ا م  بم     يا عيد   عدت   يا ل  بأية   د  تعي

 عند عضد الدولة البويهي (4

بعد كافور قصد المتناي العراق يتنقل بيب كوفة وبغداد، وفي هأل  ال ترة وصلتع  

 أولها: هدايا عيف الدولة فمديع، ثا توفيت أختها فرثاها باائيتع التي 

  2)كناية بهما عب أشر  النسب  يا أخت خير أخ يا بنت خير أ  

وبعد ذلك قصد أرلان إلذ ابب العميد ، وهناك طلاع عضد الدولة الاويهي، ومب  

ود   ثالثة  ثا  في  قصائد  بست  ومديع  الدولة  إلذ عضد  وانتهذ  العميد  ابب  ا 

ا براعتع  علذ  القصائد  هأل   وتد   عند ع  مكنها  التي  اعترد ااشهر  إذ  ل نية، 

ولكب الشاعر مع ذلك آثر العودة    ،الشاعر يريتع وملكاتع وأملع عند السلطان

إلذ العراق لساب نجهلع، وودعع بقصيدة هي آخر ما نظمع يسب ما يروا 

 الديوان، ومطلعها:

  3) فتتتال متتتتلك إذا إال فتتتتداك   فدا لك مب يقتصر عند مداك 

 

 المبحث الخامس: مقتله 

 

 ع  396  المصدر ن سع، ص  1)

  ع280  المصدر ن سع، ص  2)

 وما بعدهاع   491  المصدر ن سع، ص 3) 
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ر رمضان رلع المتناي إلذ أرلان ثا قصد الكوفة ، وانتهذ إلذ واعب في شه

 ،   فاتك األسدي  ، وفي طريقع إلذ الكوفة عرا لع    965هي /  354مب عنة  

خا  ضاة القرمطي الألا هجا  المتناي مب قال في لماعة، وكان الشاعر مع 

ابنع وغلمانع فتقاتل ال ريقان، ثا قتل أبو الطيب المتناي، وابنع محسد، وغالمع 

عند   الصافية  لع  يقا   موضع  العاقول في  بالنشاط     1)دير  مليئة  يياة  بعد 

والمحب، فرثا  أبو القاعا مظ ر بب علي الطوعي بنونيتع المشهورة التي يقو  

 فيها:

 إذ دهتتتتتانا بمنل ذاك اللسان   ال رعذ هللا صر  هألا الزمان

 ش وفي كاريائع في علطان      سع الكايرة في ليتت         كان في ن

 أا ثان يرم لاكتتتتر الزمان   المتنايما رأم النتتتتتتا  ثاني 

  2)ظهرت معجزاتع في المعاني  هتتتتتتو في شعر  ناتتتتي ولكب

 

 

 

 

 

 

الحياة  في  وفلسفته  المتنبي  شخصية  الثاني:     الفصل 

 المبحث األول: في شخصيته  
يعتار شعر المتناي أصدق ترلمة لشخصيتع وأفكار ، فقد ظهرت فيع أخالقع       

بع الشاعر مب أن ة وكاريا  وشجاعة وكرامة وما   صفوص اتع لليا، وكلما يت

إلذ ذلك، كما تجلت فيع فلس تع في الحياة، وهي فلس ة تعظا القوة وتمس أكنر 

والكرامة، إلذ لانب   لوانب الحياة تقرياا، وتطغذ عليها ذ  الدهر، والعزة

 نظرات متناثرة في الموت و الحياةععع

 

  ع123  رالع وفيات ااعيان، مصدر عابق، ص  1)

  ع500، مصدر عابق، ص 2  ذكر  ناصيف اليازلي، العر  الطيبععع،   2)
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 أنفته وكبرياؤه  -1  

لعل مب أبرز ما تتسا بع شخصية أبي الطيب المتناي اان ة والكاريا ف فهو مغرور  

                                     متعا  علذ النا  ال يرم لن سع ند ا وال منيال، كما قا  في شاابع:                                            

  1) أمب عنك تشايهي بما وكأنع        فال أيد فوقي وال أيد منلي

يمكب أن إلذ الالدان ليجد تلك اارا التي  ولربما دفعتع هأل  اان ة إلذ التنقل   

                تتسع لع، تلك اارا التي يكون فيها عزيزا كريما، مالدا، كما قا :                                                               

 تغر  ال مستعظما غير ن سع          وال قتتتتابال إال لخالقتتتع يكتتتتتتتما 

 وال والتتتتتتدا إال  لمكتتتترمة طعما       وال عالكا إال فتتؤاد عجالتتتة    

  2) يقولون لي ما أنت في كل بلدة         وما تاتغي، ما أبتغي لل  أن يسمذ

 

السالطيب ويمديها فيخلعون عليع، لا يقال   أبوا     وإنع رغا كونع شاعرا يدق     

لهاف   االنقطاا  قال  شروطا  اكنرها  وضع  بل  أمامها،  ذليال  يكون  أن  مرة 

اشترط لسيف الدولة أن ال يقا ل اارا، وأن ال يمديع إال لالسا، واشترط  ف

لكافور أن يدخل عليع ومعع عي ع فقاال لع ذلك كلع، فكان إذا مدح قسا القصيدة 

إلذ قسميب قسا لممدويع، وقسا آخر لع ي تخر بع، ويستعلي علذ مب عوا ع  

                 :ممدويع فما رأيك فيمب يقو  في مجلس فيع عيف الدولة

تتب  تسعتتذ لع قتتد   عيعلا الجمع ممب ضا مجلسنا  نت ي خيتتر  م   ّ  بأنت 

  3) والسيف والرمح والقرطا  والقلا  الخيل والليل والايدا  تعرفني

 

ولسو  الحظ، نشأ المتناي مب أعرة وضيعة، فلا ي تخر بنساع كما فعل الشعرا   

 خر بن سع ال بألداد ، كما قا : قالع، بل لعل ن سع شر  قايلتع، وافت

  4)وبتن سي افتخترت ال بجتدودا  ما بقومي شرفت بل شرفوا بي  

 

  ع105، ص 1المصدر ن سع،    1)

  ع346  المصدر ن سع، ص  2)

 123– 118، مصدر عابق، ص 2  رالع  المصدر ن سع ،  3)

  ع116، ص 1المصدر ن سع،     4)
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 وقا  في رثا  لدتع:

  1)لكان أباك الضخا كونك لي أما  ولو لا تكوني بنت أكر  والد 

 

وكان الشاعر ذا ن س أبي ة، يأبذ إال  أن يعيش عيشة ااعزا  الكرما ، كما أشار   

 ييب قا :إلذ ذلك 

 بت يت ب طع تب القتنا وخت تق الانتود  عش عزيزا أو مت وأنت كريا 

 إلذ أن قا : 

تتلود  فاطلب العز في لظذ، وذر الأل    2)   ولتتتو ك تان ف تي لنان الخ 

الجنة، ومب ثا ي ضل الموت علذ  فهو ي ضل العيش عزيزا في النار علذ ذ  في

 ك يقو  في ميميتع المشهورة: يياة يكون فيها مهانا ذليالع  وفي ذل

 ا  م  تتع الح  تتنم   ف  تش أخ  تي  تر   ع    شل تتيع  تب ل  تيتالألل   ب  تذ  متتب يغا

 إلذ أن قا :

  3)يت  تل إيتتال   تتترح بم  تتتتتا لجتتتتتتتم    عي  تتلع   ان  و  تتاله   هل  تيس   ب  تيه ب  م  

 

بمناعاة ذكرم ألف عا  مب  وعلذ هألا ااعا  قا  أيمد محر  يصف المتناي  

 وفاتع: 

 يعلو  في الدنيا لغيرك موقف    ا ت   موق   ا في يياتك  يوم   لا ترا  

  4) منزلة الألليل ويأنف   ويعتتتا     ع تالعزيز الحتتر يكر  ن س   كنت  

 

ل المتناي السالح، فخاا ثورة ضد  السلطة الجائرة   ولعل ذلك هو الألا يم 

شاابع، ولعل ذلك أيضا هو الألا دفعع إلذ مرافقة اامرا  وأربا  السلطان    يف

 :أن في غزواتها، انع كان يرم

 

  ع346  المصدر ن سع، ص 1)

  ع115  المصدر ن سع، ص 2)

  ع327  المصدر ن سع، ص 3)

بيروت: المكتاة الحدينة  )، آخرونو ، محمد يسيب هيكلأبو الطيب المتنبي حياته وشعره رالع   4)

 ع17 - 16 ، ص للطااعة والنشر
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تتب  ال يضا   تتدرك أو محار  ال ي تتنا     ال افتخار  إال  لم     1) م 

ولعلع ترفع عب المالهي والملألات، وانصر  عب الخمر ان المجد ليس مب   

 ذلك في شي ، كما قا : 

  2)فما المجد إال  السيف وال تكة الاكر  ال تحساب المجد زقتتتا وقينتةف   

 

مما يد د عنجهية الشاعر عاقريتع اللغوية والشعرية، والتي لعلتع    ولعلع كان 

بها، ويرم شعر  ملك ااشعار، وشمسا في عالا  بالشعرا  ويحتقر  يزدرا 

 الدنيا فيع فلك، كما قا :

  3)صار فهو الشمس والدنيا فلك    إن هألا الشعر في الشعر ملك

 ويدخل في هأل  الوتيرة ما قالع في قصيدة يمدح فيها عيف الدولة الحمداني:

 وأعمعت كلماتي مب بع صمتا   أنا الألا نظر ااعمذ إلذ أدبي

اها ويختصا  اأنا  مل  ل وني عب شوا رده   4)ويسهر الخلق لر 

 

 المشهورة التي مدح بها عيف الدولة: ومب ذلك ما قا  في داليتع 

 إذا قلت شعرا أصاح الدهر منشدا  وما الدهتتر إال مب رواة قصائدا

 بشعتتترا أتتتاك الماديون مرددا ألتتتزني إذا أنشدت شعتتتترا فإنما 

  5) أنا الطائر المحكي واآلخر الصدم ودا كل صوت غير صوتي فإنني

ر  لاوزا المدم، فكل ع ذلك خصوما  وغرو  رومب هنا نرم أن كاريا  الشاع 

وأعدا  ألد ة نغصوا عليع الحياة عند بدر، ثا عند عيف الدولة وغيرهماع فكان  

كان أبو الطيب كالملك الجاار، يأخأل ما يولع قهرا   « اامر كما قا  أيد النقاد:

 

 ع326، مصدر عابق، ص 1  العر  الطيبععع،  1)

 ع370  المصدر ن سع، ص 2)

 ع 137، ص 2  المصدر ن سع،  3)

 ع120  المصدر ن سع، ص 4)

 ع185ص   -  184  المصدر ن سع، ص 5)
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يي    وال  لقي  ما  ياالي  وال  يريد  مب  يهالا  الجرا   وكالشجاا  وعنوة، 

  1) ع»وقع

 

 طموحه واعتداده بنفسه: -2

كان أبو الطيب المتناي طمويا إلذ أقصذ غاية الكلمة يود مب الدنيا أن تالغع   

 منزلة ال تالغها هي بن سها، كما قا :

  2) ب  تتالزم   ب ن سع  تيالغع م   ما ليس   تتي  ن  تيالغ ي ذا أن  تن  تب زم  تم   أريد  

غدقون عليع العطايا والخلع  فلا يكب ذلك الشاعر الألا يمدح الملوك واامرا  في

ويكت ي بأللك، بل كان يتوق إلذ الحكا، وإلذ والية ليحكا منلها، ورب ما لي مدح   

 كما يمديها، ألا يقل في كافور: 

تتراقيب والتتيا وغتير كنتير أن يتتزورك رالتتل     3) ويرلع متلكا للع 

 وقا  في قصيدة أخرم في مدح كافور: 

 فإني أغني منتتتأل ييب وتشر    أنالع أبا المسك هل في الكأ  فضل

 ون سي علذ مقدار ك يك تطلب   زماننتتتا   ت ي  علذ مقتتتدار كت   وهات  

  4) فجودك يكسوني وشغلك يسلب   إذا لتتتتا تنب بتي ضيعة أو واليتتتة 

 

عندما انقطع لكافور أن ي وا إليع والية يحكمها، ويصاح    المتنايفكان مقصد   

يعتقد بها الشاعر وال يكاد    ةأميرا مب اامرا ع وهأل  الهمة العالية فلس ة كاير

 يجحد بها مرة في يياتع، ألا يقل في شاابع:

 فتتتال تقنع بتتما دون النجو    إذا غامرت في شر  مرو   

   5)كطعا الموت في أمر عظيا  فطعا الموت في أمر صغير  

 

 ، وآخرون، عز الديب إعماعيل"القصيدة والسيفأبو الطيب المتناي " ، نوابغ العربذكر في    1) 

 ع 29، ص  بيروت: دار العودة)

 ع343، مصدر عابق، ص 2العر  الطيبععع،     2) 

 ع299   المصدر ن سع، ص 3) 

ضع إليعع 338المصدر ن سع، ص    4)  ع ناط بع أمر كألا: فو 

 ع  434، ص 1المصدر ن سع،     5)
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وعلذ هألا ااعا  ععذ إلذ إعال  شأنع، وضح ذ بحياتع، وتحمل المصاعب  

الرفعة  آمالع ومقاصد  مب  تحقيق  في عايل  يائس  بائس وال  والمشقات غير 

 والعزة، كما قا :

 تتتتتعادم فيتتع وأن تتت انذ   ومراد الن س أصغتر مب أن 

 كالحات، وال يالقي الهوانا  تتر أن ال تذ يالقي المنايا غي

تتي     لع تتتد د نا أضل تتنا الشجتتعانا   ولتتو أن الحياة تاقتتذ ل ح 

  1)فمب العجز أن تموت لاانا  وإذا لتا يكب مب الموت بتتتد 

 

النحل"، فتحمل نائاات الدهر   يعلا "أن ال بد قال الشهد مب إبروكان المتناي   

يائس وال خائف انع كان يعتقد أن يوما عيحقق آمالع، ويالغ ما يتوق إليع    غير

 مب المجد والرفعة، كما قا  في هألا الصدد: 

  2)وصار ن سي علذ أيداثع الحطا     والدهر يعجب مب يملي نوائاع

 وقا  أيضا: 

  ا ته  ت  تت تكر  ت  في اآلفاق يت ذ ت تمرعت  

 ر الألعتر  تذع   أ    ت  و  تتالم   ات  أم   و   ت  قت تت      

، كتتأن  ل تتتتي  وأقتدمت  إقتتدا  ااتي 

  3)! ر  تتعوم مهجتي، أو كان لي عندها وت

وكأن الحياة رغا هأل  المجهودات الجاارة التي بأللها الشاعر ال تريد أن تلت ت   

ا ال تالغ مطامع  الشاعر كم عاق أن   اإليع فترضيع أو تروا ظمأ ، انها إم 

 :قا 

  4) ما ليس يالغع في ن سع الزمب  ب زمني ذا أن يالغني أريد م

 : أو انها ال تود  ما يود   الشاعر كما قا 

 

  ع347، ص 2   المصدر ن سع،  1)

  ع385المصدر ن سع، ص    2)

 ع  369، ص 1المصدر ن سع،     3)

 ع 343، ص 2   المصدر ن سع،  4)
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   1)ا بيننا وهي لند تو إليه  وأشكت      د    و  ت تتتتا ال تا  م  تتتااي   تتب  م   أود  

فال يكاد يجي  لع دعة إال  مب ورائع نازلة تأتي لت سدها، وأدم بع ذلك أن يصاح  

 ياسب فلس ة للقوة فيها مكانة ممتازةع ومتشائما، يأل  الدهر وأهلع، 

 

  المبحث الثاني: في فلسفته في الحياة 

ليس المتناي مب هؤال  ال الع ة الأليب لعلوا مب ال لس ة مجا  اختصاصها،  

هو   وإنما  بها،  اشتهروا  فلس ية  مألاهب  شاعر   -التعاير  لاز إن    توأعسوا 

طايعتع   فيت لسف في  تحكمع  بخواطر  ويأتي  يياتع  في  اإلنسان  يتأمل 

ص ة  وتصرفاتع، وترعا نظرية في طايعة اإلنسان بص ة خاصة ، وفي الحياة ب

 عامةع 

الشاعر  و أتت مب أع ار  وآالمع وثقافتع لعل فلس ة  ناعت مب تجربة واععة  قد 

الواععةع وقد يألهب بعض النقاد إلذ أنع أخأل فلس تع مب نظريات فالع ة اليونان  

أمنا  أرعطو، ولكب المرلح أن فلس ة الشاعر لا ت مب تجربتع في الحياة،  

ف وإخ اقع  الطامحة  لن سع  ترلمة  ينا  فظهرت  يقو   ذلك  وفي  الحياة،  ي 

المؤمب    « ورا:ال اخ الطامح  اامل  فلس ة  اإللما   علذ  المتناي  فلس ة  إن 

  2)ع»بالقوة، واامل الخائب المنقل بالنقمة والنورة والتشات 

القوة في كل شي ، ولا ت فلس تع متناثرة في قصائد   الشاعر فلس ة  تانذ  فقد 

 أشهرها: تتناو  موضوعات مختل ة 

 ذم الدهر والناس   -1

تحقيق  في  اإلنسان  يناصر  الدهر ال  أن  يرم  الحياة، كان  في  بتأمالتع  فالمتناي 

ل عرقلة أمامع تت  آمالع، وبلول المنزلة الرفيعة التي يتوق إليها، بل بالعكس يشك

 يأبذ إال أن يخيب رلا  ، وينغ  عليع الحياة، وفي ذلك يقو  المتناي: 

تب أم   الزمانا  صحب النا  قالنا ذا ع تناه تتتا  م    3) تاتنانت  تا عت  تر  م  و 

 

 ع313   المصدر ن سع، ص 1)

 ع625، مصدر عابق، ص تاريخ األدب العربيورا، ينا ال اخ   2)

    عنا  اامر: أهمع 3)
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تتتةل كتتتله     1) تاهتتتا أييتتتانت  تتتر  بعض  تع  وإن  ع   تا منتتوتولوا بغ ص 

 تا ت  تتع  ولكتتتب تت كت تتدر اإليستتتتتان اليتت لي   ب الصنيع  س  ح  ت  رب تتتما ت

 إلذ أن قا :

) ات  نتتانتتع ر  في القناة  تتالم   ركب   اة  ت  تتتنقت   الزمتتتتان   ا أنات  كلم  
2  

ت مما يد  علذ  وإنما هي  كلها،  نعمة  ليست  الحياة  واليسر، تأن   العسر  بيب  ناو  

 وبيب الحزن وال رح، كما قا  الشاعر: 

 مب عر   زمب عا تع أزمان   هي اايا  كما شاهدتها دو  

 

ي الاشر الأليب  التاز  إلذ أهلع مب بنولا تتوقف نقمة الشاعر علذ الدهر ويد ، بل  

 ها، وأخأل يألمها، كما قا :عا  ظنع بها فازدرم ب

 فأعلمها فد ، وأيزمها وغد   أذ  إلتتذ هتتتتتألا الزمان أهيلع

  3) وأعهدها فهد، وأشجعها قرد  وأكرمها كلب، وأبصرها عا 

رلوها كان ي  وقد قد   في هأل  النقمة الملوك واامرا  الأليب كان يعاشرها، والأليب

 ل ون الوعد، فقا  فيها: فيخياون رلا  ، ويعدونع فيخ

 ن  ضخا تل   ا  تله   ت  ت  انت توإن ك  تتغار ص   ع نا   تتاع  ت  ن ر  تتوده

  4) ا تتتتي  تتتتا نت  تتتتونه  ي  تتتحة ع  ت ت م    ا ملتتوكتتتر أنه  تتتأرانب غي

 

 وقا  في قصيدة أخرم: 

  5)   ثبو   ب  م   السيف   إال  أيق بضر           ت اكل  ها م  أمالك   تتتب  م   ر  اش  وال أع  

 

هألا هو أبو الطيب المتناي في تشاتمع ونقمتع علذ الزمان وأهلع، وفي تشات   

 لا يمنعع مب الك اح لتحقيق آمالع، وإعال  شأنعع

 

 ض ااييانع   تولوا أا ذهاواع يقو  لا ينل أيد مراد  مب الدنيا فمات بغصتع وإن عر في بع1)

 عالقناة عود الرمحع والسنان نصلعع 347 - 346، ص 2رالع العر  الطيب،     2)

 ع 383، ص 1   المصدر ن سع،  3)

 ع231   المصدر ن سع، ص 4)

 ع336   المصدر ن سع، ص 5)
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 في المو  والحياة   -2

ع  أن الموت شي  ال بد منع، فهو ال يستنني أيدا مهما علت منزلت  يرم المتناي

وعمت مكانتع، فال ينجو منع العالا وال الجاهل، وال الشجاا وال الجاانع ويأتي 

بنا  علذ ذلك ب لس ة تريد أن يختار اإلنسان أعلذ المنزلتيب فيعيش شجاعا  

حا بالقوة، طالاا مب المجد صهوتع، ت  جيدا ال لاانا ذليال، ويقال علذ الدنيا مسلم  

 يقو : ومب الرفعة ذروتها، وفي ذلك 

  1)و   تتج  تالن   ون  ا د  م  ت  ب ع  ت  نت تقت  ال تت  ف  رو  م    ي شر ل ف   ت  ر  ام  إذا غ  

 ويقو  في قصيدة أخرم: 

  2) الادن   ك  وي  ر   يع  ف   حب  ص  ي   ا   ما د    ترث ت  كم   ر  ي  إال  غ   ك  ر  ه  د   ال تلق  

 ويقو  أيضا: 

 ا تتي  ا  اليمانت  س  تد ن  الح  تفتتتال تستع  إذا كنت ترضذ أن تعيش بأللتتتة 

  3) تاواري  تض   ون  ت  كت  ذ تت  توال تتقذ ي          الطوم  ب  فما ين ع ااعد الحيا  م  

، ولألا رفض الواقع واعتعد    -كما مر بنا  تفهو ي ضل الموت علذ أن يحيذ ذليال  

  ،4) للصراا في عايل المجد وهأل  هي نزعة القوة التي تتسا بها فلس ة الشاعر

 ويؤكد ذلك قولع في نونيتع: 

 كالحات وال يالقي الهتتوانا  غير أن ال تذ يالقي المنايا  

  5) لاانتا العجز أن تكون   ب  م  ت  ف  تد وإذا لا يكب مب الموت بت  

نا  إال  بصراا مستمر يتطلب تحمل نوائب الدهر،  وبما أنع عر  أن المجد ال ي  

 اعتعد لأللك، فقا :  لالعراقيوموالهة الخصو  وااعدا ، والتياز 

تدرك      ا   ض  ال ي   تتتب  م  إال  ل   ال افتخار    ا   ت  تتنال ي   ار   ح  تأو م   م 

  6) تتع  غألا  يضوا بع االسا          وايتما  ااذم ورتية لان تيت 

 

 ع434   المصدر ن سع، ص 1)

 ع 343، ص 2   المصدر ن سع،  2)

 ع295   المصدر ن سع، ص 3)

 بيروت: دار الكتا  اللاناني،   ) ،2ط ،  المتنبي شاعر الشخصية القويةرالع لورج معتوق،    4)

 ع56،ص    1981     

 ع347، مصدر عابق، ص 2   العر  الطيبععع،  5)

 ع 326، ص 1   المصدر ن سع،  6)
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 وقا   في قصيدة أخرم في وصف الحمذ في مصر:

ا ارا ط  ا م را  اص  م   وإن  أمرا فم  ا  اعتزاميت  فا  تتوإن أ ي  ا ي    1) م 

 

ويردفها   إال   محاولة  في  ي شل  ال  بالقوة  مسلحا  يائس،  غير  المتناي  بقي  وهكألا 

 بأخرم، فكانت يياتع كلها صراعا، صراعا في عايل المجد والكرامةع 

 في العالقا  االجتماعية:  -3

   ولعل المتناي أدم بع خياة أملع في كنير مب الأليب عاشرها إلذ الحكا علذ النا

أو    تعلايا، فرأم أن يتح ظ اإلنسان في معامالتع مع بني الاشر انها لميعا  

أكنرها ن اق،   -علذ ااقل  منافقون يظهرون ود ا ورا   خداا، ودينا ورا   

 وفي هألا الصدد يقو : 

 افإني قتتد أكلتهتتتا وذاقتت    إذا ما النا  لربها لايب 

  2) ااقت  ت   ينهتا إال  ن  د ولتتتا أر    فلتتا أر ود ها إال  ختتداعا

 

 وعلذ هألا ااعا  فإنع ال يرم للصديق الحقيقي ولودا في الحياة،

اإلنجليزا    ال يلسو   يقو   كما  لإلنسان"  ذئب  بطايعتع  فاإلنسان  توماس  " 

 وعلذ هألا إذا أردت صديقا فاكتف بن سك، كما قا : ،(3)هوبس

  4) والكال  التجمل   وإن كنر    ي ت  خل لت  ت  ب قال م   خليلك أنت  

وفي هأل  ال لس ة ما يترلا عالقات الشاعر بالنا  الأليب عا  ظنع فيها انها  

 ،كنيرا ما يستقالونع باشاشة ولع غير أنها ال يكمنون لع في أن سها إال  الوبا 

 ولألا صار المتناي في ييرة ال يجد مب يستحق صداقتع كما قا :

 

 ع 364، ص 2   المصدر ن سع،  1)

 ع62   المصدر ن سع، ص 2)

 ية  تتتياة االلتماعتتتسو  إنجليزا اشتهر بنظرية في الح    فيل 1679- 1588هو توما  هوبس )   3)

 تألهب إلذ "أن اإلنسان ذئب لإلنسان" علذ خال  الأليب يقو  " اإلنسان كائب عياعي"ف فهو يرم       

 دعتتتا  إلتتتذ و الألا تتتأن اإلنسان بطايعتع ال يريد اخيع إال  الشر ، وأن ياع في الاقا  والسال   ه     

 لتعايش السلمي مععع ا     

 ع232، مصدر عابق، ص 1   العر  الطيبععع،  4)
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ط  تيع   ب  أص  ت  أشك فيم  ر   ّ ص  ي أ  و    1)تا اانت   بعض   ع  تن  لعلم 

ا الحكا علذ النا  ألمعيب، انع لا يعد يرم مب أخالقها وص اتها إال  أرذلها،  فعم 

وال مب طاائعها إال  شرارها، فال يكاد يؤمب بوعد لا  مب إنسان، وال يكاد  

إنسان أتذ مب  ود ا  منافق   ،يصدق  إنسانا  دا   ما  اإلنسان   : ذلك  في  وفلس تع 

 تار خد اا ع مك ت

 في الشجاعة والعقل:  -4

إن  للشجاعة في فلس ة المتناي مكانة ممتازة، فهو يراها مصدر كل مجد ورفعة،  

 كما قا : 

  2)المجد للسيف ليس المجد للقلا  يتذ رلعت  وأقالمي قوائل  لي 

 وكما قا  في صاا  يرعا فلس ة في الشجاعة:

 شقوة وإلذ كا ويتذ متذ في   إلذ أا ييب أنت في زا محر  

ك ر     غير      م ت  وتقا  الألت  ت  مكرما  السيو    وإال تمت تحت    م 

ثت تا تتتتتتتتتتة مالت تتتدل        فنت ب  واثتتتتقا باهلل و 

  3) يرم الموت  في الهيجا لنذ النحل في ال ا     

 

افقها ولكنع رغا هأل  المكانة التي يخصصها للشجاعة، ال يرم لها أهمية إال  إذا ر

الشجاعة و يكمل  الألا  فالعقل هو  السامية، العقلف  المكانة  إلذ    يرفع صاياها 

 ولألا يقد  المتناي العقل علذ الشجاعة والجرأة، كما قا : 

ه ي  الم    ان  تالرأا قال شجاعتتة الشجع    ل النانيح  ه تتو أو    و 

 كانم   كتل   العليا    تتتب  م   بلغت    ةل ر  تتتا لن س ي  ع  ا التم  فإذا هتتم  

 ب ااقران بالرأا قتتتال تطاع    ع ت  انتتر  ت  ال تذ أق تتب  ا طعت  بم  ولر  

  4)مب اإلنسان نذ إلذ شتتر ل أد    ا ت  أدنذ ضيغ لكان   لوال العقو   

 

 ع 360، ص 2المصدر ن سع،     1)

 ع383   المصدر ن سع، ص 2)

 ع 108، ص 1   المصدر ن سع،  3)

 ع 252 - 251، ص 2   المصدر ن سع،  4) 
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الاهائا،    يعلي اإلنسان علذ  الألا  الشجاعة في ااهمية انع هو  ي وق  فالعقل 

المنزلة ااولذ، فصوت العقل بالنساة لع    وعلذ هألا ااعا  لعلع الشاعر في

 أقوم كنيرا مب صليل السيف أو صهيل الجوادع

 

        

 

الح في  فلس تع  في  المتناي  الطيب  أبو  هو  القوة هألا  علذ  تقو   فلس ة  وهي  ياة، 

تشات  أبي العال  المعرا، إذ هو    عبطغذ عليها التشات ، تشات  يختلف  وي

تشات  ال يتنافذ مع الصراا في عايل المجد والرفعةع وقد تناولت هأل  ال لس ة  

اليازلي: إبراهيا  المتناي كما قا  فيع  تقرياا، فكان  الحياة    « لميع مجاالت 

  1)ع»ينطق بألسنة الحدثان، ويتكلا بخاطر كل إنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    المتنبي الفصل الثالث:  أغراض شعر

 المبحث األول: شعره 

يعتار أبو الطيب المتناي مب أكار فحو  ااد  العربي مب العصر الجاهلي   

إلذ أيامنا هأل ع فقد كان ذا عاقرية فألة، وذكا  ياد، كما كان متمكنا مب زما   

 

 ع629، مصدر عابق، ص تاريخ األدب العربي، ال اخورا   ذكر  ينا  1) 
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اللغة العربية يتصر  بها كيف يشا ، فأعجب بن سع وبشعر  منأل أو  وهلة، 

 ميميتع المشهورة: وقا  في 

  1) ويسهر النا  لتتتراه تا ويختصا أنا  مل  ل وني عتتتتب شواردها

 وقا  مخاطاا عيف الدولة: 

 بشعتترا أتتتتاك الماديون متتترددا ألتتتزني إذا أنشدت شعتتتترا فإنما

  2) أنا الطائر المحكي واآلخر الصدم ودا كل صوت غير صوتي فإنني

  

نت مليئة بالماالغات تد  علذ شعور الشاعر بالمنزلة التي  فهأل  اابيات، وإن كا

أكار   يتذ  فيها  يشك  يكاد  ال  عامية  منزلة  وهي  الشعر،  في  يحتلها  كان 

مب شعرا   وإنع، وإن لا يالغ مرتاة أشعر الشعرا ، فإني ما رأيت   ،معارضيع

العر  شاعرا أثار ضجة في الشعر كما فعلع المتناي، أو شاعرا اعتني بشعر  

بشعر  اعتني  والنقد كما  والتحليل  فيع   3)بالشرح   قا   ااعا   ع وعلذ هألا 

ا إذا نظر إلذ شعر  مب يي  هو الألا أل ع العر  منأل    « خليل مطران: فأم 

ألرا  مجرا  الااقي إلذ اليو ، فإن ي لمب القائليب بأن المتناي في الألروة العليا  

ا مب عحر الايان وقوة اإلبداا مب طاقات شعرائنا وإن ع رزق ما لا يرزق أيده

ر  ابب رشيق أيسب تصوير في عمدتع ييب قا :  ،   4)   »وعر الت وق وقد صو 

  5) ع»مأل الدنيا وشغل النا ف ثا لا  المتناي «

 

ومب النايية التاريخية لا  شعر المتناي مرآة لعصر  يصور لنا ما يدث فيع   

يولها، كما يق  علينا اايداث مب النورات واالضطرابات في العراق وما  

 

 ع 120، مصدر عابق، ص 2لطيب في شرح ديوان أبي الطيب،     العر  ا1) 

 ع 185 - 184   المصدر ن سع، ص 2) 

 ذكر ابب خلكان في وفيات ااعيان أربعيب شريا للديوان، أشهرها شرح اليازلي، وشرح ابب   3) 

    رح العكارا تت ، وش1058ي العال  المعرا )تتتت  ، وشرح أب1057شرح الوايدا  ) لني ،        

   وغيرهاع1219)      

 ع21   رالع أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص 4) 

 ، تحقيق: محمد محيي الديب عاد  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابب رشيق القيرواني،    5) 

 ع100، ص 1ي    ، جالحميد، لزآن، )الدار الايضا : دار الرشاد الحدينة، بدون طاعة وال تار      
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الجسا  التي عرفها التاري  في هأل  ال ترة نحو انتصارات عيف الدولة علذ  

الرومان، وبنائع القلعة في مدينة الحدث، والتي صورها في ميميتع المشهورة  

 التي أولها:

  1) وتأتي علذ قدر الكرا  المكار  علذ قدر أهل العز  تأتي العزائا  

 

ر لنا شعر المتناي الحياة النقافية، وما كانت  تتمنل بع مب  وإلذ    لانب ذلك صو 

 النض  ال كرا، وانتشار النزعات ال كرية كالقرمطية  والعلوية وما إلذ ذلكع 

 

ومب نايية أخرم كان شعر المتناي انعكاعا لحياتع منأل صاا  وما يتسا بع مب   

يتص ا وما  وكهولتع  شاابع  إلذ  والشجاعة،  والقومية  ال توة  الجهاد  مب  بع  ن 

والتنقالت في عايل المجد والسيادةع أضف إلذ ذلك يياتع في ظل اامرا  وما 

يدث فيها مب اايداث، والمنافسات مع الخصو  وااعدا ، وما يترتب علذ  

يقو  يناشل، والغتا  وال تب اآلمتذلك كلع م إلذ ذلكع   تضب والسرور وما 

أطوار يياتع، وكان عجال لمختلف ما تقلب   اتسا شعر المتناي  « :  ال اخورا

ويرمانع   وطمويع  وهيالع  ثوراتع  صور  يافظا  ن سي ة،  أيوا   مب  عليع 

  2)ع»وأفرايع وأيزانع

 

وأخيرا لا  شعر المتناي ترلمة لشخصيتع فتجلذ فيع همتع العالية، وكاريات ،  

في معانيع وصور  وأختيلتع  واصطاغ كل ذلك بصاغة القوة    ،واعتداد  بن سع

العتتب عاا  محمتوقد أيس  وعتاط تع،  شخصيتع في شعر   ر  تويتقاد تصتود 

فهو يي  قلات مب يكمتع أو فخر  أو غزلع أو رثائع هو هو    « يي  قا :

  3)ع»المغامر المعتد ب ضلع ال اشل في أملع الساخب علذ زمنع

 

 ع202، مصدر عابق، ص 2رالع العر  الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،     1) 

 العز : الناات والشدة فيما يعز  عليع المر ، العزائا ج عزيمة وهي ما يعز  علذ فعلع        

 ع611، تاري  ااد  العربي، مصدر عابق، ص ال اخورا    ينا2) 

 ع10تع وشعر ، مصدر عابق، ص    أبو الطيب المتناي ييا 3) 
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 الثاني: أغراض شعره المبحث 

الشعرية   ااغراا  بأكنر  الشعرا   فحو   غرار  علذ  المتناي  الطيب  أبو  اهتا 

ع وبالتالي لا   ، ووصف، وشكا، وتغز ، وعاتب، ورثافمدح، وهجا، وافتخر

 عشعر   متنوعا يتناو  أشهر ااغراا الشعرية بدرلات متوالية

 أوال: المدح 

كر   فيع أكنر    فا في شعر المتنايود  ر  يتمنل المدح كأكنر ااغراا الشعرية و   

الدولة  عيف  أشهرها  شخصا،  خمسيب  مب  أكنر  ومدح  الديوان،  ثل   مب 

الحمداني، وبدر بب عمار، وكافور اإلخشيدا، وأبو العشائر والي أنطاكية،  

 وعضد الدولة الاويهي، وأبو شجاا فاتك وغيرهاع 

، وقواد ليش، وآخرون مب  مختل و الرتب فيها أمرا ، ومواليتها وهؤال  بطايع

أوعاط النا ع ولكب أكنر مدائحع قالع في اامرا  وذوا الرتب العالية، ومب  

 ثا  اعتعلذ علذ مدح بعض الزعما  كابب كيغلغ وغير ع

 

فوق    مناليا  كائنا  ممدويع  تجعل   ، قوية  غزيرة  لا ت  فقد  مديع  معاني  ا  أم 

مب   الكامل  الرلل  بص ات  الشاعر  يص ع  وشجالاشريةف  وذكا ، كر   اعة، 

مجرا ، لرم  وما  معان  وعلا،  لا ت  ااعا   هألا  رغا  وعلذ  متقاربة  يع 

المتناي قد رعا   إن  « وفي ذلك يقو  صدقي إعماعيل:  اختال  الممدوييب،

كلها،   إنها  )في مدائحع  إنسان،  في  لاطولة خارقة مجسدة  وايدة  ععع  مالمح 

 »وكما أراد لها التحقق والحياةعمات الطايعة العربية كما أيسها هو في كيانع  

 ع 1)

ومب هنا لا ت مدائحع لكافور قوية رائعة مب النايية ال نية، وإن كانت كاذبة   

ان الشاعر مديع، ال انع رأم فيع ما يعجاع، ولكب ليحقق لع آمالع ال غيرع  

 فاصغ إليع وهو يمدح كافورا:

 

،  دمشق: دار طال  للدراعات والترلمة والنشر)، موجز الديوان شرح اليازجيعليمان العيسذ،    1)

 ع ) المقدمة مقا  لصدقي إعماعيل 62ص  بدون طاعة وال تاري   ،
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 وقد لمع الريمب فيك المعانيا  يد  بمعنذ وايتتتتد كتتل فاختتتر 

  1) فإنك تعطي في نتتداك المعاليا  إذا كسب النا  المعالي بالنتدم  

يي  لعل كافورا إنسانا كامال يجتمع فيع لميع المناقب ال اضلة، فلا تعد لع يالة  

 في اكتسا  المراتب انع هو الألا يجود بهاع 

 

خرم، تتميز مدائحع بعد  تخليها عب شخصيتع، وكنرة الماالغات،  ومب نايية أ 

 والمحسنات الاديعيةع 

 

إن مدح المتناي لي د    « ولملة القو  في مديع ما قالع لورج عادو معتوق : 

بارا لوال غلو  الممقوت، وأفخمع ما لا  في عيف الدولة وأبرعع ما لا  في 

 ع 2) »كافور

 ثانيا: الهجاء

يشتغل المتناي بالهجا  كما اشتغل بع غير  مب الشعرا  كجرير وال رزدق،  لا   

ولا يه  بقصائد مستقلة    ،فلا ي رل للهجا  إال  ييب ياغض أو ييب يريد أن ينتقا

إال  ثالثة كافور اإلخشيدا والي مصر، وابب كيغلغ، وضاةف فهجا ااو  انع 

امت لما  الس ر  عب  ياسع  انع  والناني  رلا  ،  والنال   خيب  مديع،  عب  نع 

،  إلرضا  رفاقعع وبالتالي لا  هجات  انتقاما لكرامتع النائرة ون سع الجريحة

 ع 3) ون سع المتألا

 

ا م  ومب النايية المعنوية لا  هجات  الذعا م    ا انع ال يعر  مب الهجا   م ض  ر 

بأعمائها وصمات إال الطعب القاتلف فأعقب بهجائع رلاال إلذ اابد، وألصق  

غض  منها، ولعلها أضحوكة النا  كلما قرتوا قصائد  الهجائيةع فاعتمع إليع  

 وهو يهجو كافورا: 

 

 ع299، مصدر عابق، ص 2العر  الطيب،    1)

 ع 66القوية، مصدر عابق، ص    لورج معتوق، المتناي شاعر الشخصية  2) 

 ع99   المصدر ن سع،  ص 3) 
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 يتتتافيا  رأيتك ذا نعتتتتل إذا كتتتتنت    وتعجاني رلالك في النعل إنني 

 صافيا  ار أبيض  الجهل أ  قد ص   مب    نك أعتتتتتود  وإنك ال تدرا ألتتتو  

 إلذ أن قا :

 1تتتواكيا الات   تتتتداد  تات الح  ب  ر   ك  حليض  بعيتتتدةل  بتتتتالدل  ب  ؤتذ م  ي  ومنلك 

فما رأيك في هألا المظهر الردا  الألا يستطيع أن يضخك النسا  الناكالت مع   

 كل ما يغمرهب  مب الحزن واللوعة واالاع 

ا فعل مب تخييب أملع انع ليس مب أهل    وقا  في قصيدة أخرم إنع ال يلومع عم 

 كما قا : تع،بطايع عالجميل، ومب ث ا  عالز عن

 في كل لؤ  وبعض العتتتتألر تن يد  أولتتتذ اللئا  كوي يتتتتر بمعتألرة  

  2)عب الجميل فكيف الخصية السود  وذاك أن ال حو  الايض عالزة

 

وقد تجلت في هجا  المتناي نقمتع علذ الدهر وأهلع، فلا يتوقف علذ مهجو ، بل  

 التاز  إلذ هجا  الزمان والنا  لميعاع كقولع:

 يسي  بي فيع عاد وهو محمود   ما كنت أيساني أييا إلذ زمب

  3)وأن منل أبتتي الايضا  مولود  وال توهمت أن النا  قد فقدوا 

 

 وقولع في اامة اإلعالمية: 

تتتب  ن  وعها   ااعا د  القت تتز   يب  توعادة المسلم    عادات  كل أنا ل م 

يب أن تح    4) مب لهلها ااما ت  ت  كيا أمة ضح  وا شواربكاأغاية الد  

 

فمما ال يدا مجاال للشك أن المتناي قد هجا فألاد الهجا ، وبلغ منع مقصد  مب  

ا كونع صادقا أ  كاذبا فال يوثر في لودتع شيئا ، أم  ان الشاعر    ،الجرح والمض 

 

 ع389 - 388، مصدر عابق، ص 2   العر  الطيبععع،  1) 

 ع400   المصدر ن سع، ص 2)

 ع399   المصدر ن سع، ص 3)

 ع390   المصدر ن سع، ص 4)
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اإلعا ة إلذ مب يهجو، ويارا في التشهير  قب  تت تأن ي  «يطلب منع ييب يهجو  

 ع 1)  »بع، والتشنيع عليع

   الفخر: ثالثا

كان أبو الطيب المتناي شاعرا مغرورا، ذا عنجهية نادرة وكاريا  شديد، يؤمب  

بت وقع علذ الاشرية طمويا وذكا ، وشجاعة وصاراع وقد دفعع ذلك كلع إلذ  

مناعاة يت ذ ال تكاد قصيدة وايدة مب اإلعجا  بن سع واالفتخار بها في كل  

قصائد  تتجرد مب ال خر: فهو ي تخر ييب يمدح، وييب يهجو، وييب يتغز ، 

 وييب يعاتب، وييب يصف ويت ذ ييب يرثيع فاصغ إليع وهو يرثي لدتع:

 اوالعظم   اللحا   تسكب    بها أنف أن    هتا ن وع   كأن    ل تتو  قت   ب  وإني لم  

 اويا ن س زيتدا في كرائهها قدم    اي فاذه   ئت  إذا ش  ا ني  ا د  كألا أنا ي  

  2)اوال صحاتني مهجة تقال العظتم          ية ال تعزن  بي عاع   فال عارت  

يظهر  أن  ا  وأم  والت جع،  للاكا   مناعاة  الرثا   كان  إذ  أما  ظاهرة غرياة  فنحب 

 فيع شخصيتع هكألا فمما يعتار خاصية مب خصائ  المتنايع رالشاع

 

وكنرة  هألا  عرفها،  التي  العيش  مرارة  ال خر  إلذ  الشاعر  ميل  يد د  ومما   ،

التي   الشديدة  المنافسة  إلذ  باإلضافة  اامرا   بالطات  في  وأعدائع  خصومع 

 وهألا ما يارر قولع بمحضر عيف الدولة الحمداني: ،كانت قائمة فيها

 تد  تقتذ لع تب تسع  م   بأنني خير    ضا  مجلسنا  ب  م  م    ع  م  الج   عيعلا  

) ا  توأعمعت كلماتي مب بع صم  أنا الألا نظر ااعمذ إلذ أدبي
3  

 

 ومب أشهر ما افتخر بع الشاعر: 

 ، كقولع: طموحه وقوة إرادته •

 

 ع318   مع المتناي، مصدر عابق، ص 1)

 ع348 - 347، مصدر عابق، ص 1العر  الطيب،     2)

 ع 120، ص 2السابق،   المصدر   3)
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  1)ا ليتس يالغع مب ن سع الزمتبمت    أريد مب زمني ذا أن يالغني

 ، كقولع: شجاعته وفروسيته •

 علذ قد   والحر  أقو  مب عاق  اتركب ولو  الخيل عاهتتتمة 

  2)تا  ب اللمت  م   ا ضر   تأن به  يتذ كت          يقلقها يحرقها والزلر   والطعب  

 ، منل قولع:تحمله على مصائب الحياة •

  3)وصار ن سي علذ أيداثع الحطا        والدهر يعجب مب يملي نوائاع

 ، كقولع:كرامته وإباؤه للضيم •

تتي ي ابتي وأم  تتب  أخ  تتتب الكتتتتترا إذا        وآنتف م    4)لتتتتتا ألتتتتد  م 

 وقولع:

تتب  ي غتاتب  الأل ل تيل  بع تي تشل  ا          ذ   م  تتم  تن تع  ال ح    5) ر   عي تتش أختتف  م 

 ، منل قولع في صاا :تفوقه على الناس •

تب ع جتيبل  تب  م         إن  أك تب  م عجتا ا فع ج  ع  م  ق  ن ت  تس    6)تزيدلتتا  ي جتتد  فتتو 

 وقولع:

تتتتا نه تا  بالع تي تش  ف تيه  ا أن تا م    7) ولكتتتتب معتتدن الأله تتب  الرغتتا        فتم 

 نحو قولع:  شاعريته وعبقريته •

ا أصاح  الدهر  منشد ا   وما الدهر إال  مب رواة قصائدا  إذا قلت  شعر 

تير  متترددا تتتتب  ال ي س  د اوغن تتتذ بع    فسار بع م  تتتتب  ال يغني مغر   م 

ا فإن تما   بشعتترا أتاك الماديون متتترد د ا  ألزني إذا أنشتدت  شع تر 

د ا  كتتل  صوتل غيتتتتر  صوت تي فإنت تني   و 

تد  أنت               ي  واآلختتر الص  ك  ح    8م) تا الطتتتتائ ر  الم 

 

 ع343السابق، ص  المصدر   1)

 ع 138، ص 1السابق،   المصدر   2)

 ع 385، ص 2السابق،   المصدر   3)

 ع361السابق، ص  المصدر  4) 

 ع 326، ص 1السابق،   المصدر  5) 

 ع116السابق، ص  المصدر  6) 

 ع231السابق، ص  المصدر  7) 

 ع 185 - 184، ص 2السابق،   المصدر  8) 
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أشهر   المتناي،فهألا  بها  افتخر  التي  ف  المجاالت  لا   بالمغاالة وقد  مليئا  خر  

 والماالغات، يد عي فيع الت وق في كل فضيلة ويزدرا الزمان والنا  لميعاع 

 : الرثاء ارابع

عر  المتناي الرثا  كغير  مب الشعرا ، وأشهر مب رثاها لدتع و أقار  عيف  

  عععالدولة، وأبو شجاا فاتك،  ومحمد بب إعحاق التنوخيع

قسميب: قسا لا  مصطنع لا يصدر عب قلاع، ويغلب  ويمكب تقسيا مراثيع إلذ  

فيع العقل علذ العاط ة انع لا يت جع لوفاة الم قوديب ، بل كان مضطرا إلذ  

وأختع   الدولة،  عيف  أ   رثا   في  الحا   هو  كما  آخريب  إلرضا   رثائها 

وقد اتسا هألا النوا مب الرثا  بمدح   ،الصغرم، وابب عمع وخادمع وغيرها

وبسب فلس ة في الموت والحياة، كقولع في رثا  أخت عيف الدولة    ال قيد وأهلع،

 الصغرم:

ي اة  أن س  ف ي الن  تتتت  لأليأل الح  تتلت ذ   و  ب  أن  ي متل  وأي  ه ذ م   ّ أش      و 

تتتت ا م  إذا الشي   قت ا   أ   لفت م  تتتتال    و  ا الض ع تتف  م  ي اة  وإن تم   تتل  ي 

تتة وشاتت تا    لت تتي ا ع تت   آلة العيش صح  لت ذتتفإذا و  تتتر    و    1) تب الم 

 

وقسا آخر نلمح فيع صدق العاط ة، والت جع واللوعة لتعلقع بمب يرثي، وتألمع  

ر ما يشعر في قلاع مب الحزن واالاع  فاة الم قودف فجا  رثات  عاط يا يبو صو  

 يقو :كما في رثا  لدتع، وفي رثا  أخت عيف الدولة الكارم خولة، يي  

 فزعت فيع بآمالي إلت تتذ الكت تتأل           طوم الجزيرة يتذ لا ني خا ر 

ال    2)تذ كاد  يشرق  بيبالدمع ي   شرقت        يتذ إذا لت تا  يدا لي صدقع  أم 

 

 

 ع  240 - 239، ص 2رالع العر  الطيبعع،     1) 

 286- 280المصدر ن سع، ص    2) 
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هألا هو المتناي في رثائع، فهو ال يحسب الاكا  علذ الميت إال  إذا كان المرثي   

متعلقا   عند ،  وأهلع  أثيرا  ال قيد  إلذ مدح  يلجأ  فهو  ذلك  فيما عدا  وأما  بقلاع، 

 وإرعا  الحكا التي تهز الشعور وال تؤدا إلذ الت جعع

 خامسا: الغزل 

اللهو والمجون واالعتنا    شغل طلب المجد والعزة المتناي عب االنصرا  إلذ 

 بالمرأة، كما قا :

تنا اطرا  القنا كل  شهوةل  ك    1)لت تنت تا إال  بتهتتب  ل ع تتا    فت لت تي تتس        تر 

 وقولع:

قتينة  تد  زقت ا و  تج  ال تحستاب  الم    2)فما المجد إال السيف وال تكة الاكر      و 

 

ولكنع رغا ذلك كلع تغز  ال ليرضي قلاع، وإنما ليرضي ال ب، ويتغز  كما   

تقلي العاط ة  ااعا  لا  غزلع ضعيف  هألا  قالعع وعلذ  الشعرا   ديا،  تغز  

 ، كما في قولع:  3) ومليئا بالمعاني الاطولية

ا ق تت ل ت  ش هت تتتيد   د  الخت تدود    كت ا  قت تيل كت تم  ر  و    4) لا ي اا الط ت تلذ و 

ا وال كع تتتي ون   تتته  ع تتي ون الم  تتتتتود    و  ع م  تتت تتتي تا الم    5) فتت كت ت  بالم 

 

 إلذ أنة قا :

ا اله تتد  رامياتل  لتتتتود    بأعه تتال ريش ته    6)   تتشق القلتتو  قال الج 

 

وقد فضل المتناي الجما  المطاوا  علذ الجما  المتصنع ، فآثر الادويات علذ  

 نسا  الحضر لما يتمتعب بع مب المحاعب الطايعية، وفي ذلك يقو : 

 

 ع355   المصدر ن سع، ص 1) 

 ع 370، ص 1   المصدر ن سع،  2) 

 ع624، تاري  ااد  العربي، مصدر عابق، ص ال اخورا    رالع ينا 3) 

 وهي العنقع    الطلذ ج طلية 4) 

 المها بقر الويش، شاع عيون النسا  بعيونهاف المتيا: الألا اعتعاد  الحب    5) 

 ع113 - 112، مصدر عابق، ص 1العر  الطيب،     6) 
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 ابيب تتع  تتر   التتات  الادويتت   ع  تت كأول           ما أولع  الحضر المستحسنات بع  

تلو    ج  س         بتطريةل  يستب الحضارة م  ة  ي  ف ي الا داو   ب غيتتر مجلو  تو 

ف ب  بها تا ع تأفدا ظاا   فالةل مت     1) مضغ الكال  وال صاغ  الحواليب       تتتر 

 

أبدا مب هؤال  العألرييب الأليب كرعوا في الحب كل يياتها يتذ   المتناي  لا يكبو

التعس صنو  االا وولقوا مب أللع كل ما لقو  متتب شغلها عب كل ما عوا ، 

 : يصف مدم ياع لانينة لميل ، المدرعة   التاعية، فاصغ إلذ رائد هألو

تد ت  بها، إن كان ذلك مب  عألت  من ي يتتياتي بأللتتها ولتتتو     أمتتترا ول 

، لو أخي ر  بينع، مض   تتر  الد هتتتر ذ ل تتي زمان  تتي تات تي ختتتتالد ا آخ   وبيب ي 

ب تنتت تي تنت ة      : ذرون ي عاع تة   و    2)علذ غ لة الواشيب، ثا اقطعوا عمرا لقلت 

 

 

لا  وفالمتناي لا يصل في ياع إلذ هأل  المنزلة، فقد تعددت الحاياات في غزلع،  

فعل   كما  بالغز ،  قصيدة  يت رد  رأيتع  فما  القصيدة،  بع  ليستهل  إال  يتغز  

 الغز  ماتدئا القصيدة بالحكمة أو بالمدحع أهملربما و، العألريون

 سادسا: الوصف 

ر فأيسب التصو  ومب أروا ما قالع   ،يروصف المتناي فألاد الوصف، وصو 

في الوصف القصائد الملحمية التي وصف فيها يرو  عيف الدولة، والتي قد  

رها تصويرا دقيقا رائعا تجعلك تصور المعركة كشاهد عيان، فاقرأ هأل    صو 

 اابيات التي يصف فيها ليش الرو : 

 

 ع 308، ص 2   المصدر ن سع،  1) 
   شتاعر أموا اشتتهر بالغز  العألرا الع يف يتذ    701)تهو لميل بب عاد هللا بب معمر العألرا ،

نها أبنا  قايلة عألرة الأليب قيل فيها   أصتتاح رائد تلك المدرعتتة الغزلية، وهي المدرعتتة العألرية  التي يكو 

كانوا إذا أياوا ماتواف انها ال يقوون علذ مغالاة هواها، وال يحاون إال امرأة وايدة يكرعتتون لها يياة  

عتتتتة لميتل بنينتة، ومجنون ليلي، وعاتا  بب ااينف وغيرها، ويقتابلتع في الغز  كلهتا ومب هتأل  المتدر

 مدرعة عمر بب أبي ربيعةع 

 ع59 ، ص 2002، بيروت: دار صادر2لميل بب معمر، ديوان لميل بنينة، ط  )2( 
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تتت تأت وا بج       ما  كأنتتتت تديد  وك يجت تتتترون الح    1) اتتب قوائ  له تتا تم   ادل تي  تع تر 

ائتا مثيابهت       منهتتا   ضتتر  الايتتتا تعإذا برقوا ل   2) تاتب منتتلها والع تتم 

  3) از وفي أذن الجوزا  منع الزم      خميس بشرق اارا والغر  زي ع 

تتتتةل تتب وتجمتتع فتتيع كتتتل لستتتتت   4) الترالتتتاداث إال  فما ي ها الح       أم 

أعلحتع  وكنرة  اعتعداد ،  في  تصور   يجعلك  دقيقا  تصويرا  الجيش  فهو صور 

 ولند  وتنوعها يتذ ال يت اهمون إال  بواعطة الترلمانع

 

فوصف ااعد،  ،وقد وصف المتناي الطايعة كأللك، وإن لا يكب مشتغال بها كنيرا

ان، ولاا  لانان، وبحيرة طارية وغيرهاع  وشعب بو 

 في وصف ااعد الألا هر  مب بدر : في قولع وهو ياالغ في وص ع أييانا، كما 

  5ورد  ال رات  زئ ير    والن يتتتال)  ورد  إذا ورد  الا حيرة شارب تتتا

 اق ومصر؟ فما رأيك بهألا ااعد الألا يزأر في طارية فيالغ زئير  العر

 ومما صور في وص ع أيضا طمويع ون سيتع وأخالق النا  وطاائعهاع

ا معاني وص ع فقد لا ت قوية مؤثرة، بتعاير م   حكا ووصف دقيق وتصوير أم 

 رائعع

 سابعا: الحكمة 

االسب،   بيب  متداوال  يزا   ما ال  فيها  وقا   بالحكمة،  المتناي  الطيب  أبو  اشتهر 

لا ت يكمع متناثرة في قصائد ، والتي تناو  فيها لاريا مجرم اامنا ع وقد  

ااغراا ااخرم مب مدح، وهجا ، وغز ، ورثا  وما إلذ ذلكف يينا يستهل  

بها القصيدة، ويينا يخلل بها اابيات، ويختا بها القصيدة يينا آخر، كما يجمع 

 كل ذلك في القصيدة أيياناع 

 

    السرا: عير الليلع 1)

 الايض : السيو ع   2)

 ة وهي صوت الرعد الزماز  ج زمزم .السما    خميس: ليشع الجوزا  نجمان معترضان في وعب 3)

 طاق اارا وبلغت للاتع إلذ السما عيعني أن ليشها       

 ع205   رالع المصدر ن سع، ص 4)

 ع الورد الألا يضر  لونع إلذ الحمرةع المراد بالاحيرة بحيرة  300، ص 1رالع المصدر ن سع،    5)

 اريةع والزئير صوت ااعدعط     
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اار  للنا  وإن وردت فيها   صادرة عب تجاربع الشخصية، واخت  ويكمتع لملة

 في عصر ع  منتشرةبعض معاني ال لس ة اإلغريقية التي كانت 

 

وأشهر المعاني التي تناولها في الحكمة: العزة والكرامة، وذ  الدهر، والمعاملة،  

 والعقل والشجاعة، وأخالق النا  وطاائعها وما لرم مجرا ع 

ا معانيها فقد لا ت مطاوعة بطابع القوة والع  ظمة، وبطابع التشات  أيياناع وأم 

 

 ثامنا: الشعر الوجداني  

مما ال شك فيع أن المتناي عر  في مصر مرارة العيش، وضيق الحياة: فارق   

إلذ  مضطرا  كان  ولكنع  الاغض،  لع  يكب   أميرا  وقصد  الدولة،  عيف  ياياع 

مصاياتع ال لشي  إال  لتحقيق آمالع، فوعد  اامير كافور وخدعع، ثا مرا  

صر فلا يكد يلت ت إليع فصار في مصر يزينا كئياا يحب إلذ يايب ن سع،  في م

وكالحايس ال يجد من ألا للراية، وال بصي  أمل في مستقالع، فأخأل يشتكي 

 ع 1) ويتألا في غنا  يزيب يعتار مب أروا ما قالع في مصر

 

ومب أشهر ما قا  في هألا الصدد ميميتع التي وصف فيها الحمذ عنة ثمان  

 عيب وثالثمائة، والتي يقو  فيها: وأرب

ائ ي  ر  تر  فال و  ص  امي   أقمت  بأرا م   تخب بي الركت ا  وال أم 

ناي  كت ان  ل  اش  و   يمتل  لقا     ف تي كت تتل   ع تتتتا   ومل ني ال  تتتتر 

ي  قليتتتل عائدا عتقتتا فتتتتؤادا  ام  ر  دا صعب  م  اع    2) كنير  ي 

 

 

 ع 317، مع المتناي، مصدر عابق، ص   رالع طع يسيب1)

 ع362 - 361مصدر عابق، ص ، 2  العر  الطيبععع،  2)
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اابيات، وعد ها مب أروا ما قيل في الشعر العربي فقد تعجب طع يسيب بهأل   

مب الشعر العربي ما    وما أعر  إني ولدت في كل ما قرأت    « يي  قا :

 ع 1)  »يشاهها لماال وروعة، ون اذا إلذ القلب وتأثيرا في الن سععع

 

      

 

يطغذ عليها  هأل  هي أها ال نون الشعرية التي تناولها أبو الطيب المتناي، والتي  

 المدح الألا نعالجع في الاا  النانيع 

 

 

 

 

 
 

 ع 333، ص مع المتناي  1)
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 الباب الثاني:

أبو الطيب المتنبي 

 المادح 
 

 

 

 

 الفصل األول: مكانة المدح عند العرب

مما ال شك فيع أن المدح هو أكنر ال نون ورودا في الشعر العربي، فقد اهتا بع   

ال بع شعرا   وعنوا  ااولذ،  أيامها  منأل  عمة    عر   أصاح  يتذ  تامة  عناية 

ياقة  كما قا  أيمد أبو    ،ملتصقة بشخصياتها يشغل مب يياتها نصياا م روضا

تميزون بها، وفب اهتا بع مب دون يإذا كان لكل أد  مب آدا  ااما ميزة  « :
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عائر ال نون، فإن ميزة الشعر العربي هي المديح، يتذ ليكاد هألا المديح يطغذ  

  1) »ائح لدم ااما لمعا علذ  كل ما لا  مب مد

 

وهكألا واكب المدح عير الشعر العربي، فلا يكد يغيب في عصر مب العصور،  

ولا يكد شاعر ذو شأن يعرا عنع، بل أقالوا عليع لميعا اغراا متااينة،  

 وفي أعاليب مختل ة مب العصر الجاهلي إلذ أيامنا هأل ع

 

 المبحث األول: المدح في العصر الجاهلي

مهدت الحياة الجاهلية نشأة المدح وتطور  في ااد  العربي، فقد كان الجاهلي  

بطايعتع مؤمنا بال ضائل والشيا، عاعيا إلذ التحلي بها ليظهر أما  النا  وقورا  

محترما، تطير شهرتع بينها فيعجاون بع، ويألكرون قدراتع في كل المواقفع  

في الجود والشجاعة، والمرو ة،   بها المنل    ر   ومب هنا ظهر مب بينها   مب ض  

 وغيرهاع  بن سنان حاتم الطائي، وعنترة بن شداد، وهرموالكر  أمنا  

أضف إلذ ذلك تعصب الجاهلي بالقايلة، وكونع يريصا علذ ذكر أمجادها،    

وإعالئها، والألود عنها ضد أعدائها، وكأللك الحرو  الكنيرة التي كانت تدور 

ر فرعان في غاية الشجاعة والمرو ة دافعوا عب بيب القاائل مما أدم إلذ ظهو

وا بحياتها في عايلهاع   القايلة بسيوفها وضح 

فلا يكب بد للشاعر أن ين عل أما  ذلك كلع، ويلعب دور  في المجتمع بألكر مناقب   

القايلة والننا  علذ زعمائها، عالوة علذ المساهمة ال عالة التي يجب أن يؤد يها 

ا ، والص ات ال اضلةع وعلذ هألا ااعا  عر  المدح في بلورة المنل العلي

را ملحوظا في العصر الجاهلي وبدأ الشعرا  يتنافسون في نظا القصائد   تطو 

 التي كانوا يعرضونها في أعواقهاع 

 

 

ر  في الشعر العربي، ط  أيمد أبو ياقة،  1 ( ، )بيروت: منشورات دار الشرق  1فب المديح وتطو 

 ع 15   ، ص 1962الجديد 
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ومب الجدير بالألكر أن المدح تأثر كنيرا في هأل  ال ترة بالظرو  الادائية  فكانت   

لية ياكي فيها الشاعر علذ ااطال  ويألكر  القصيدة المديية تاتدئ بمقدمة غز

محاعب ياياتع ، ثا يصف الناقة قال الوصو  إلذ الغرا ااعاعي، أال وهتو  

 المدحع

 

في هأل  الحالة لا  اإلعال  فتأثر منع المدح إلذ يد بعيد، ومب أشهر المداييب  

ال ترة   هأل   الذبياني،في  بن    النابغة  وعنترة  سلمى،  أبي  بن  شداد،  وزهير 

 ع 1، وهؤال  مب أصحا  المعلقات) وامرؤ القيس

 

ملك الحيرة يي  اعتهلها    النعمان      فاقرأ معي هأل  اابيات التي يمدح بها النابغة

 بمقدمة غزلية:

       دت  تتتتتتتنتتتي ة بالعلتتتتتيا  فالس  يتتتا دار م  

ت  وطا  عليها عالتتف  اابتتتد          2) أقتتتو 

       وق تتتتت  فيتتتتتها أصيال كتتتي  أ عائتتلها 

  3)الربع مب أيتدب عي تتتت ت  لتتتوابا ومتا      

 

 ثا أردفها بوصف الناقة: 

       فعتتتد   عتتتما تتتترم إذ ال ارتجتتتاا لتع 

  4) وانتتتا القتت تتتت ود عتتلذ عيتتترانة ألتد     

       تازلها مقتتتألوفة بتتتدخيتس النحتتتض بتت

  5)لتتتع صتتريف صتتريف القعو بالمسد     

 

 الكعاة في العصر الجاهلتتتي  تي كانت كتات بما  الألهب وعلقت علذ تتتتالمعلقات هي القصائد ال   1) 

 حابها: امرت القيس، وزهير وقيمتها اادبية وال نيةع وعددها عاعة وقيل عشرة وأشهر أصلجمالها       

 علمذ، وطرفة بب العاد، وعنترة بب شداد، والنابغة الألبياني، وعمرو بب  كلنو ، ولايدعععع بب أبي       

 العليا : المرت عع فالسند: الواداع  أقوت: بليتع   2)

 أصيال: بعد العصرع عيت: عجزتع  3)
   القتود: ريا  النوقع عيرانة: ناقة كالعيرع ألد: قوية موثقة الخلقع (4

 دخيس النحض: اللحا الكنيرع الااز : النا ع القعو: بكرة الحالع  )5(
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 إلذ أن قا  يمدح النعمان: 

       إن لتتتع  ي النعمتتتتتتان  تن  ت الغتتتتتلك تتف

 فضال علذ النا  في اادنذ وفي الاعد      

   وال أرم فتتاعال في النتتتتتا  يشاهع 

  1) توا  مب أيتتتدوال أيتتتاشي مب ااقتتتت

 

 المبحث الثاني: المدح في عصر صدر اإلسالم  

فقد لا  الديب الجديد    فكان ظهور اإلعال  ثورة عظيمة علذ الحياة الجاهلية 

الت مب  كنيرا  ون ذ  لديدة،  والمعتتبمناقب  التعصب تقاليد  نحو  الجاهلية  قدات 

االنت ويب  ذلكتبالقايلة،  إلذ  وما  السلطان  أما   والتملق  الخمر و  ،قا ،  ير  

 اريا ، ولعل ااخوة أخوة دينية ال قاليةع والك

أضف إلذ ذلك أن اإلعال  لا يكب ليحرا الشعرا  الحديني العهد بالديب الجديد 

علذ قو  الشعر، بل ن ذ هللا الشاعرية عب رعولع ووصف الشعرا  بالغواية  

والشعرا  يتاعها الغاوون ألا تر أنها في  )   والكأل ع كما قا  في كتابع العزيز:

  2)واد يهيمب وأنها يقولون ما ال ي علونععع   كل

 

وعلذ هألا ااعا  أعرا كنير منها عب قو  الشعر وانشغلوا بانا  عقيدة  

الناي)ص  والشريعة   انكا وا علذ هجا   راعخة، ولكب بعض شعرا  قريش 

الشعر  قو   إلذ  الرلوا  علذ   مضطريب  المسلمون  فكان  الغرا ،  الجديدة 

بن ثابت،    حسانللدفاا عب الرعو  والرد  عب مهالي قريشع وبالتالي قا   

وغيرها بنظا المدائح ذائديب عب الديب   بن زهير، وعبد هللا بن رواحة وكعب

د  ع)ص الجديد، ومادييب الناي وأصحابع مع ذكر مزايا الديب الألا لا  بع محم 

 

 

 ع 105 – 99، ص السابقالمصدر  في فب المديح، ذكر )1)
 ع223/224 اتياآل رواية ورش، عورة الشعرا ،  ب    القرآن الكريا (2
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ولملة القو  إن المدح لا يكب غزيرا في عصر صدر اإلعال ، ان اإلعال    

في هألا العصر إال     فلا يح ظ منع  ،ضيق مجاالتع، وشغل الشعرا  عب الشعر

بب   أشهرها قصيدة يسان  الناي وأصحابعع ومب  في مدح  قيلت  قليلة  قصائد 

 ثابت في فتح مكة، والتي مطلعها:

       عتتت ت ذات ااصتتتابع فالجوا   

 إلذ عتتتتألرا  منتتتزلها ختتال       

 ويي  يمدح الرعو  ورعالتع ويرد علذ هجا  القرشييب، وفي ذلك يقو :

       ا تتتتد  عات      هللا قتتد أرعلت  وقتتتا 

 الاتتال    إن ن تتتع    الحتتق    يقتتو        

       ي صتتدقتتو  شهدت  بتع وقتتوم  

 ا  تت فقتتلتا متتا نجيتتب وما نخ      

 إلذ أن قا  يخاطب أبا ع يان: 

       عنتتع   محمتتدا فألتتات    هجتتوت  

 الجتتتزا  وعتتند هللا فتتتي ذاك       

       لتتع بتتتكتتف ل   أتهجتتتو  ولستتتت  

كما لخيتتتركتتما ال تتدا         فشتتتر 

ت تتتتب يهج  فم          هللا منكتا   تو   تتو رع 

 ويمتتديتتع وينتتصتتتر  عتتوا       

تتتترضي         فإن أبتتتتي ووالتتتتد  وع 

وقتا  لعتتترا مح          1) تمد منتتتكا  

 

دالمدح كما يفكان     )ص ،   تجلذ في القصيدة، ذا رعالة هي الدفاا عب الرعو  محم 

المن بلورة  إلذ  تغيير توالسعي  في  كنيرا  ذلك  عاها  وقد  العلياع  اإلعالمية  ل 

 المعاني والصور الخياليةع 

 

 

  ع120 - 117  فب المديح، مصدر عابق، ص 1) 
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 المبحث الثالث: المدح في العصر األموي 

لمنافسات السياعية ازدهر فب المديح في العصر ااموا، وقوا، بعد ركود، ب عل ا

بيب اايزا  الناشئة بعد انتها  الخالفة الراشدةف فكان منها أنصار بني أمي ة،  

  وأنصار علي بب أبي طالب، وأنصار الزبير وأهلعع وقد كان لكل يز  شعرا   

 يدافعون عنع، ويمجدون زعما  ع 

الملوك   فحل  الجاهلي،  ال وضذ  يشاع  ما  إلذ  المسلميب  عودة  ذلك  إلذ  أضف 

قوا   « هتتتنا تتبون واللهتتتتو فتتي الاالطات، ومع المجتمحتتتتتل الخل تا  ورل

أكنر مما كان عليع في الجاهلية، وداخلتع مقومات لديدة، ومعان   ] المديح[

   1) ع »لديدة واتجاهات لديدة كأللك

 

ااعلو   يي   مب  ا  الجاهلي   أم  العصر  في  كان  كما  القصيدة  بنا   بقي  فقد 

 مستهلة بالنسيب قال المدحع 

 

ال ترة    واألخطل، ومسكين الفرزدق، وجريرومب أشهر شعرا  المدح في هأل  

 .وغيرها رمي، والكميت األسدياالد

 

 وإليك أبياتا مب القصيدة التي مدح بها الكميت بني هاشا:

      طربت وما شوقا إلذ الايض أطر   

 وال لعتتاا مني وذو الشيب يلعب     

      منتز ل   وال رعتتتتا    ولتتتتا يلهني دار  

 ب مخض    ولتتا يتطتربني بنتتتتان      

 إلذ أن قا  يعلل عاب فريع: 

      ولكب إلذ أهتتتل ال ضائل والنهتتتذ 

ا   ن  ت وخير ب        طلب والخيتتر ي    ي يو 

 
 ع146  المصدر ن سع، ص  (1
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      تتها ا   إلتتتذ الن تتر الايتتض الأليتب بح  

 أتقتتتتر    إلتتذ هللا فيتما نتتابني     

      بنتتي هتتتاشا رهتتب الناتتي   فإننتي 

   1) ا وأغضب بها ولها أرضذ مرار      

 

 المبحث الرابع: المديح في العصر العباسي:

نضجت الحياة ال كرية في العصر العااعي، وأثر ذلك في الشعر بص ة عامة،   

علذ   وأقالوا  النا ،  بيب  التر   وشاا  خاصة،  بص ة  المدح  الملألات، وفي 

فالتف الشعرا  يو  الملوك واامرا  يألكرون فضائلها مقابل الخلع والهداياع 

وقد لعب هألا الوضع دورا هاما في تضاعف اإلنتاج اادبي في هألا العصر  

لا يساق للعر  عهد بها، وطرأ  فيع تغييرات تمس    ظا في المدح قصائد  ت  فن

  معانيع وأخيلتعع 

 

ا بنا  القصيدة فقد تطو ر، وأصاح مب الشعرا  والنقاد مب يدعو إلذ التجديد، أم 

 ومب يدعو إلذ المحافظة علذ القدياع

 

ومهما يكب مب أمر فإن المديح في العصر العااعي كان ثريا مب النايية ال نية   

وهأل  النورة تتجلذ في الغنذ ال كرا الألا بنو  في أشعارها، والرتم التي   «

  2ع) »التي عرضوها في مدائحها انكش ت لها، واللويات المختل ة

 

للت تاريخية  صورة  المدح  كان  أخرم  لهة  الحياة  تومب  ونضارة  ال كرا  قد  

أبو نواس، وابن  ومب أشهر المداييب في هأل  ال ترة    ،والنورات وما إلذ ذلك

 .وغيرهاالرومي، وبشار بن برد، وأبو الطيب المتنبي  

 

 

 ع150المصدر ن سع، ص  )1) 
 ع202 - 201فتتب  المديح، مصدر عابق، ص     (2
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مب القصيدة التي قالها أبو تما     امقتط   ، كنموذج مب المدح في هألا العصر  ،وإليك

  في مدح المعتصا بعد فتح العموريةع

      أنتتتتاا  متتب الكتب    السيف أصتتدق  

   1) بيب الجتد واللعتب        الحد  تتتتد   فتتي ي      

      في   الصحائف    ود  الص ائح ال ع    بيض  

   2) الشتتتك والتتتريب   هتتتتب لتتال   متون      

      في شهب اارماح المعتتتتتة   والعلتتا  

   3) بيب الخميسيب، ال في الساعة الشهب     

 إلذ أن قا  : 

      باللتتع منتتقتتتتتا    ل معتصتتتتا   تدبيتتتر  

 ، متتترتقب، فتتتي هللا متتترتغتتتتب هلل     

      لا يغز قوما ولتتتتا ينهض إلذ بلتتتدل 

 متتتتب التتتترعب   إال  تقتتتتدمع لتتتيش      

      لو لتتتا يقد لح تال يتو  الوغذ لغزا 

   4) متتب ن سع ويد ها فتتي لح تتل لجب     

      رمتتتذ بك هللا برليتتتها فهتتتد متتتها 

 تتو رمتتذ بك غيتتتر هللا لتا يصب ولت     

يت   ا هرقت  لع   لا         صوتا زبطتتتري 

   5) ورضا  الخرد العر    كأ  الكرم،     

 
 والتناؤ والتنجياع    الكتب المقصودة في هألا الايت هي كتب السحر  (1

 الص ائح: السيو ع الريب: الشكوكع   )2 (

 الخميسيب: الجيشيب الكايريبع  )3 (
    الجح ل: الجيش الكنير العدد والعدةع الوغذ: الحر ع اللجب: الألا لع ضجي  وهياجع (4

 ت: منسوبا إلذ زبطرةع والشاعر يشير هنا إلذ يادثة المرأة التي صايت: وا معتصما ع هرق  )5( 

 صاات علذ االرا مب غير أن تااليع    الكرم: النو  اللأليألع الخرد: ال تيات العألارمع العر :         

 ج عرو  وهي المرأة  المحاة لزولهاع        
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       المستضامة عب   عداك ير  النغور 

   1) غور وعتب علسالتها الحصب برد الن     

 

           

 

عاها في  وهكألا ظل المدح يتذ لا  أبو الطيب المتناي، فما  إليع و  

 بعدا آخر بشخصيتع ال ألة، وموهاتع الشعرية النادرةع   ائع عط إ 

 
ا ،  :، تحقيقديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي   التاريزا،   رالع (1  مصر: )محمد عاد  عز 

 وما بعدهاع 45، ص 1، ج  اري دار المعار ، بدون ت      

 عدا  عب الشي : صرفع عنعع النغور ااولذ: ج ثغر وهي المدينة القائمة علذ الحدودع والنغور       

 النانية: ج ثغر وهو ال اع علسالها: ريقها الطيب العأل ، وهو في ااصل الما  الألا يجرا فوق       

 الحصذ، فيكون عألبا صافياع       
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 الفصل الثاني: أسباب ميل المتنبي إلى المدح

المدح وعيلة مب وعائل التعاير اعتخدمع الشعرا  لإلعرا  عب مشاعرها، وما 

يجو  في قرائحهاع وقد كان الساب ااو  الألا دفع الشعرا  إليع في الجاهلية  

ولكب   ،اإلعجا  بال ضيلة، والسعي إلذ بلورة المنل العليا، والص ات ال اضلة

اامور تغيرت مع مر  العصور فأصاح الشاعر ي رل للمدح ال لشي  إال  انع  

وال الية   كالايع  يرفة  المديح  فب   وأصاح  يالاتع،  بع  يسد   ما  يجد  أن  يريد 

مدح، وهأل  تختلف مب  والتعلياع وكان هناك أغراا أخرم أغرت الشعرا  بال

 خرمعاخر ومب بيئة آلشاعر 

ولنرلع إلذ شاعرنا لنحاو  دراعة ااعاا  التي دفعتع إلذ مزاولة الشعر بص ة 

 عامة والمدح بص ة خاصةع  

 

 ؟ المبحث األول: التكسب

ل تنا  علذ المنت كان الشاعر الجاهلي يمدح بص ة عامة رد ا علذ الجميل، أو للن 

ا والمناقب  رشيقالعليا،  ابب  قا   كما  تتكسب    « :لسامية،  ال  العر   كانت 

فكاهة أو مكافأة عب يد ال يستطيع علذ    أيدها ما يصنعع  بالشعر، وإنما يصنع

ني علذ الجميل المولع ت   فكان الشاعر ين1)   »يقها إال  بالشكر إعظاما لها  أدا 

المحسب   العادا  بع فاعلع، كما يشكر اإلنسان  بالمدح يشكر  بالشكر إليع  إليع 

العكس ال  المدح  قال  تأتي  الهدية  فكانت  الحسنةع  مر    ،وااقوا   مع  ولكب 

الشعرا    أن    إلذ العصور وتقر   الأليب كانوا يرغاون في  الملوك واامرا  

تغيرت ااشيا  رأعا علذ عقب، وأصاح الملك    يألكر محاعنها إلعال  شأنها،

رغون للملوك واامرا  يخلع علذ الشاعر ليمديع، وأصاح بعض الشعرا  يت 

ومب ثا أصاح الشعر   ،يمديونها في كل مناعاة مقابل العطايا والهدايا والخلع

 أداة للتكسب، وعلعة تااا في عوق الكسادع  

 

 ع 80مصدر عابق، ص  ،1ج العمدة،   )1 (
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وقد انتشر التكسب بالشعر في العصر العااعي مع تدفق ااموا ، والمنافسة الحادة  

 القائمة بيب السلطات في تلك ال ترةع 

 

 يطرح ن سع اآلن هو هل التكسب بالشعر ينق  مب قيمتع؟  فالسؤا  الألا 

ا صعاا لدا، وخاصة إذا عرفنا أن المقاييس  ت  عيكون الرد  علذ هألا السؤا  رد ا بات

التي يقا  بها الشعر كنيرة ومتنوعة، وأنها تتغير مب عصر آلخر، ومب ناقد  

 آلخر، ومب بيئة اخرمع

 

و  للشعر هو ال ب، فهو المتحكا عليع قال  لكب مهما يكب مب أمر، فإن المرلع اا  

وأخيلتع،   وصور ،  أل اظع،  يي   مب  وذلك  آخر،  شي   أا  علذ  التحكا 

وال أظب أن للتكسب بالشعر عالقة وطيدة    ،وعاط تع، ومجاالتع وما إلذ ذلك

بعيب   يأخأل  للقصيدة ال  ال ني  الجما   بحنع عب  في  الناقد  ولعل  اامور،  بهأل  

امنة في ن سية الشاعر، المؤدية إلذ نظمها، بل يحكا عليها االعتاار الدوافع الك

 كما وردت، وكما أنتجها الشاعر محاوال إبدا  الطاائع الل ظية والمعنوية منهاع 

 

ا ال ي  نرم  ومب لهة أخرم،    ستهان بع في قيمتع عند  أن لمصداقية القو  دور 

بت توا بالصدق ت    عامة النا  تقديرها لع، وعلذ في  وت أو علذ ااقتل عند الأليب ر 

هألا ااعا  يكون أكنر الشعر تقديرا عندها أقربع إلذ الصدقع وإذا نظرنا إلذ 

التكسب بالشعر في هألا الجانب يكون دافعا هاما لعد  مطابقة ااقوا  للواقع،  

لع، فيجعل مب    إذ يدفع الشاعر يب إرضا  الممدوح إلذ مديع بما ليس أهال

ي الص ات الحميدة، ويجعل الاخيل عخيا، والألليل الشخ  الدني  أكار قدوة ف

مجيدا، والصغير عظيما وهكألاع ولعل  الشاعر في هأل  الحالة يحسب مب النايية  

ال نية ويسي  مب النايية ااخالقية، ومب ثا يكون التكسب بالشعر نقيضة مب 

تلك الناييةع وعلذ هألا ااعا  أرم خير الشعر وأيسنع ذلك الألا يجمع بيب 

ولست  مب الأليب يؤيدون    ،جما  ال ني والخلقي إذ يكون نافعا مب عد ة ولو ال

 الشعر أكألبع"ع  أيسبالرأا القائل :" 
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فلنرلع إلذ شاعرنا، لنتسا   هل زاو  يرفة المدح وتكسب بشعر  أ  هو مب   

تلك الطائ ة النادرة مب الشعرا  الأليب يرون أن الشعر أكار مب أن يكون أداة  

 ي عوق الكساد؟عكسب، وعلعة ف

 

فهألا السؤا  أيضا ال يقل صعوبة مب ااو ، ولكب أرلح اآلرا  رأا هؤال    

الأليب يقولون إن المتناي زاو  يرفة المدح، وتالر بشعر  كما قا  عليا عاد  

كأبتتي الطيب المتناي لا يسلا متتب هأل    وغريب أن شاعتتترا فتألا  « اايتتتد :

لمع عما يجب أن تعف عنع  تلشعر[ إذ لا ينز  قالنقيضة ] أا نقيضة التكسب با

الن س، بل وقف قريحتع علذ مدح اامرا  وااغنيا  طمعا في نوالها، فإذا  

ألزلوا لع النوا  ألز  لها الننا ، وإذا طووا عنع الكشح قلب لها ظهر المجب  

  1) »وعلقها بألسنة يداد

يريصا عليع كل الحرص يرا  ومما ال شك فيع أن المتناي كان محاا للما ،   

 كما قا :   ،مصدر كل مجد ورفعة

   فتتال ينحلل فتتي المتتجد متتتالك كتتتلع 

 فينحل مجتتد كتتتان بالمتتتا  عقتتتتد  

   ودبتتر  تدبتيتتر التتألا المجتتد كتت تتتع 

 إذا يتتتار  ااعتتتدا  والمتتا  زند 

   فال مجد في الدنيا لمتتتب قتتتل متتالتتع 

  2ال ما  في الدنتيا لمتب قتل مجد  ) و

 

، إلذ اعتخدا  السالح الوييد  اي هألا الحرص علذ النروة والرفعةولربما دفع المتن

الألا كان يمتلكع للوصو  إليهما معا، أضف إلذ ذلك أن المتناي نشأ مب أعرة  

بن سع،   الشاعر  التاري  يرفة مارعها  في كتب  ألد  ولا  والد  عقا ،  فقيرة، 

 

 وما بعدهاع 79رالع المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص  )1 (

 ع 315، مصدر عابق، ص 2العر  الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،   )2 (
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فكان طايعي ا أن يستخد  ملكتع الشعرية ليجد ما يسد بع يالاتع، ويجد مقابل  

 القصائد الرائعة التي كان يلقيها لزا  وراتاا، كما قا  لسيف الدولة:

 ألتتزنتتي إذا أنشتتدت شعتتتترا فإنمتتتا 

  1)اك المتتتاديون متتترد دابشعتتتترا أتتتتت     

 

المتناي ريل   ن  ع كنير مب االيتياط والتح ظ، إذ إ إال  مولكني ال أثات هألا الرأا  

عب عيف الدولة وعضد الدولة وغيرهما مب اامرا ، مع أنع كان يجد عندها   

 عطايا لزيلة، وأمواال طائلة يتذ قا  في عيف الدولة :

ال تع    تركت   م خل ي لمب قل  م  تتدا الس ر  اك ع س ج  ي بن ع م    2) وأنعلت  أفراع 

غادر مب أنعل أفراعع ذهاا، ولا يكف  هألا ااخير عب العطا ، فأللك يجعلني    فإذا

أظب أنع كان يمدح لشي  آخر غير الما  والجزا ، أضف إلذ ذلك أنع اعتعلذ 

عب مدح أنا  مع كل ما كانوا يتمتعون بع مب النرا  والغنذ، فهو إذن، وإن  

 إلمارة!!ع تكسب بالمدح، فقد ما  إليع لشي  آخر، ولعل ذلك هو ا

 

 ؟ المبحث الثاني: اإلمارة والوالية

فال يخ ذ علذ أيد كون المتناي شاعرا طمويا إلذ أقصذ غاية الطموح، يريد   

 مب الدهر أن يالغع ما ليس يالغع، وال يرضذ أبدا بميسور يالع، كما قا :

 وفي النا  متتب يتترضذ بميستتور يالتتتع 

 لتتد  ومتتتركوبتع رلتتال  والنتتو  ل      

 ولكتتتب قلاتتتتا بيتتتتتب لناتتتتتي متتتتتا لتتتتع 

  3) متتدم ينتتتتهتي بتي في مراد أيتتتد       

ولعل تحقيق هألا المراد، الألا أرلح أنع العظمة والسيادة، هو الألا دفعع إلذ   

 التنقل في الاالد، ومصاياة الملوك واامرا ، كما يلمح بأللك في قولع: 

 
 ع184  المصدر ن سع، ص (1
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       يقولتتتون لي ما أنت فتتي كتتل بلتتتتدة

 ومتتتا تاتغتتي؟ ما ابتغي لل  أن يسمذ    

       إذا قل عزمي عتتب متتدم خو  بعد  

 فأبعتتتتد شتتي  ممكتتب لتتا يجد عتزما    

       وإنتتتي لمتتتب قتتو  كتتأن ن تتتوعتتتها

  1)بتتتها أنتتتف أن تسكتتب اللحتتا والعتزما    

 

كلما طرأ بأرا وييل بينع وبينها،   ،وقد ععذ المتناي يياتع كلها لتحقيق مطالاع

بعد أن ريل عب اامير  إلذ مصر  بلدة أخرمع وهكألا وصل  تركها قاصدا 

 ع -كما مر بنا -عيف الدولة الحمداني

وقد تعرا بمقصد  في مصر يينا، وصرح بع تصريحا ال يضع مجاال للشك  

 يينا آخرع 

   التلميح والتعريض ما قالع في أو  قصيدة مدح بها   كافور يي  يقو : ومب با

التتنيتتر أن  ي  تتيتتر  كتوغ ك ر  ور         ل  تتتتز 

اقتتل تتكتا  للع  تترلع  م  تتفتي          2) اتت  يب واليت تر 

 وقولع:

          يد  ت   ت تأعت دل تج  س  تي ع  تي ف  تت  تا  تا رغتتتوم

  3)  د  ت تجتتتتر أع  تخت     تي م  تها فتتتن  ولكت     

 أا في الحصو  علذ كرامة وم خرة وعيادةع 

 وقولع: 

      ت ا نت  نتي  تب   جب  الح   ع  ت  رفت  ي أن  تتع  اف  ت  ن ل  تته  و  

 ا   تتتج  تي   ك  تن  تم   ت  تتل  تتألا أم  تال ون  ود       

 

 ع 347 - 346، ص 1المصدر ن سع،   )1 (

 ع 299، ص 2المصدر ن سع،    )2 (
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          ةت  انت  طت  ف يك  تف  و   ات  ال  س ي  ت تتي الن  تتف  و  

  1)تا   طت  خ  ا و  تته  تد  ن  ع   تان  تي  تي ب  تتوت  ت تتكع       

 

ولعل عكوتع لا يكب إال بيان تلك المحاة الشديدة في الوالية والحكا، كأن لسان  

مب اامرا  مب ال يستحق اإلمارة أكنر من ي،    يالع يقو : لا ال أيكا وقد رأيت  

ا مب فؤاد الملوك،  ال أيكا وفؤاد  ا  ال أيكا في بلدة عر  تحكمها عجا، ل    ا  ل  

 كما قا : 

تتلب آدمتي التروا  فار  بي ما أردت مني فإني      القت تد   أعتت

   2) تب الشعترا  ن لساني يرم م       مب الملوك وإن كا وفؤادا  

ولكب كافور ب طنتع لا يرد أن يروا ظمأ الشاعر، بل وعد  وخي ب رلا  ،  

 الكناية والتعريض، فقا :فتألا الشاعر ألما شديدا، وصرح برغاتع بعد 

      أبا المسك هل في الكأ  فضتتل أنت تتال تع

تيتتتب وتشتتتر         تنتتتأل ي   فإن ي أغت نت  تتتتي م 

 وقا  في القصيدة ن سها: 

ي تع تتة   أو  واليتتتتتة          إذا لتتا  تت نت تتب  بت تي ض 

تتودك يكس تتون تي وش غتتلتك يسلتتتب         3) فت ج 

 

فال يمارا اثنان بعد ذلك في كون المتناي طالاا للوالية عند كافور، ولا يكب لع  

مب الوعائل إال الشعر فاعتعملع للوصو  إلذ مطلاع، كما قا  أيمد أميب في  

طلب الملك والملك يحتاج إلذ ما ، فطلاع بشعر  ، ولكب لا تأل    « :المتناي

يأخأل  أكنر مما  لممدويع  يعطي  أنع  يرم  فكان  الشعرا ،  ذلت  ن سع كما  أبدا 

  4)  »منها، فهو يمنحها شعرا خالدا، وها يمنحونع عرضا زائال

 

 ع357المصدر ن سع، ص   )1 (

 ع305، ص المصدر ن سع  )2 (
 ع338   المصدر ن سع، ص  (3
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اي  وذلك أيضا ما يشير إليع ااعتاذ أيمد محر  في القصيدة التي رثذ فيها المتن 

 بألكرم ألف عا  بعد وفاتع، يي  يقو :

       ، وإنع " الوالية" بالقريض    ت  م  ر  

تا تتصر   لك ف        م  ت و  واليت ة   ن   ي ال

       المضحكات بمصر يي  رأيتها 

 النعالب" منل عهدك تزيف وأرم "      

       نظمت بدائعك المواكب فختتمة 

 وتعز  ذ فتتي الاتتالد  ومشتتت تغنت      

       اليو  تنص ك الدهور ومتتا لنتا 

   1) ة منصب دم الحكوم ور ل غير الده           

فهو يرم أن الشاعر طلب الوالية بشعر ، وإنع وإن لا يحقق مأربع في والية  

يقدرونع،   لما  الوالية  منزلة  مب  أعلذ  منزلة  النا   ن و   في  فلع  يحكمها، 

ل  تالدا في الن و ، يحتتتع ختي لعلتتتامة التتناية التتب العتر  متتنون بشعتويعت

 في" يكومة" التاري  منصاا عاليا، ومنزلة عاميةع

 

ولكب المتناي، وإن كان قد طلب الحكا بالقريض، فال أرلح أنع طلب الوالية    

ياا في الحكا فحسب، وإنما كان يقصد المجد الألا ورا  ذلك، والم خر الألا  

د شيئا غير ولعلع لو ول  ن ياكما ذليال، أو مهاناع  ، فال يريد أن يكويستجد  منع

 لع لسعذ إليعع الحكا قادر علذ تحقيق الرفعة 

 

 ؟المبحث الثالث: المجد والعظمة

فال يمارا اثنان في همة أبي الطيب المتناي العالية، وطمويع الشديد، فلا يكب  

أبيا يرم اامرا   ذلك الشاعر الألا يتأللل أما  اامرا  ليخلعوا عليع، بل كان  

نظرا  ، فتعامل معها معاملة النظير للنظير، إذ كان يعتار أن ما يعطيها خالد 

 
 ع وقد ذكر الايت ااخير مع قافية بائية، والقصيدة فائيةع 17   المصدر ن سع، ص  (1
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في مقالع يو    الكيالي  ساميع وكما قا   ،باق، وما يخلعون عليع زائل فان

كاير بيب   وفرق    «:    ": لمحة عب المنازا القومية في المتنايعارة الشاا "

الألا   وبيب  ذليلها،  الن س  أعتا  ممدوييع ضعيف  بيب  الألا يرتمي  الشاعر 

يرعل شعر  فوق الن س عزيزها، ويعلب عب شخصية لها طمويات ورغاات  

  1)  »ال يد لها وال أمد

 

وقد كان المتناي مب هؤال  الأليب يتوقون إلذ المجد والعظمة، ويسعون إليهما  

 :مهما كل ها ذلك، كما قا 

 وفي النا  متتب يتترضذ بميستتور يالتتتع 

 ومتركوبتع رلتال  والنتتو  للتتد        

 ولكتتتب قلاتتتتا بيتتتتتب لناتتتتتي متتتتتا لتتتتع 

  2متدم ينتتهتي بتي في مراد أيتتتد )       

 وقا  أيضا: 

تتتب  الع تتتال  ذريتتتتني أنتتتتل متتتا ال ينتتتتا  م 

 عال في الصعب والسهل في السهل فصعب ال          

خيتتتتصة    ع تتال تتتي ر   تتتتتريتتتديتتتب إدراك  الم 

ب إبت تر الن تتحتتتل)تتتتتد متتتتتتوال بتتتد  دون الشه          
3  

واامنلة كنيرة أكار مب أن تحصذ فخأل أية قصيدة مب الديوان أو أية ص حة  

 الشاعر الشديد، وعظمتع النادرةعلتجد فيها ما يدلك علذ طموح 

 

ولعل ذلك مما يد  علذ أن الشاعر لا يكب يرم المدح غاية لألاتع، بل اتخأل   

وعيلة للوصو  إلذ ما كان ياتغيع، وربما كان أها ما ياتغيع العظمة والمجدف  

فاعتعلذ علذ مدح غير اامرا ، وهجر مب انقطع  لها مب الملوك كلما ولد  

 
 ع 38  رالع المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص  (1
 ع315ص ، 2  العر  الطيب،   (2
 ع413السابق، ص  المصدر   (3
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في مقالع    صدقي   عبد الرحمنن كرامتع ومجد ع ويؤكد ذلك  ما يقو  يائال دو

لكب الشعر لا    « " يي  يقو :: مرا ن سيجنون العظمة في المتنبي"يو   

ه   كان  وإنما  لألاتع،  قب عرضا  عب     ا  تيكب  يطلاها  فهو  العظمة،  في  الرلل 

نازعع الشك في لدوم القريض ت طريق الشعر، كما يطلاها عب غير ع ولقد ت

وهو في أو  الطريق فتردد في المضي فيها المترائع في أنها مؤدية إلذ ما 

الدر ، ومزاولة   يعد  عب يياة  أن  وقا   يسمذ"  أن  ياتغي لل  ما  ياتغيع" 

  1) » غامرة والحرو الشعر إلذ خوا المكار  والم

 وفي ذلك يقو : 

ايتا  اقترة المن تت تتتر في معت تكت        أفت

 وقتتود الخيتل مشرفة الهوادا     

نا الختتطذ عتتتزمتي  قتت لل        زعيا 

 بس ك د  الحتتواضر والاوادا     

لتوانتي  تا ذا التختتلف وا ت        إلذ كت

لتمادا فتي التمادا      تألا ا  وكا هت

       الن س عب طلب المعالي وشغل  

   2بايع الشعتتر في عتتتوق الكساد)     

 

فهو يرم أن المجد هو كل شي  في الحياة، فالسعيد مب عاش عزيزا، والسعيد   

مب عاش أبي ا، والسعيد مب عاش عظيماع ومهما كانت الوعيلة التي يستخدمها 

يلة بجمع الما  كما اإلنسان ليصل إلذ المعالي فهي خير، عوا  كانت هأل  الوع

 قا :

  وال ينحتتتلل فتتتي المجتتتد متتتتتالك كتتتلع

  3فينحتل مجتتد كتان بالمتا  عقتتد  )      
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 أو كان بالملك، كما ععذ إلذ ذلك عند كافور 

 وغيتتتتر كنيتتتتر أن يتتتتزورك  رالتتتتتتتل  

  1ويتترلتتع ملتكا للعتتراقيتب واليتت تا)       

 بغيرهما مب الوعائل، فاامر كما قا : أو 

       عَ ر  الذكك  لظككزَّ  كأ الد  ك مط 

 (2  جنمت  الخ  د)كمس  كلَّ َعلك  أَ                               
ومب هنا نرم أن غاية المتناي ااعمذ كانت المجد والسيادة والعظمة،   

إليها   للوصو   اعتخدمها  التي  الوعائل  فترات ولكب  يسب  اختل ت 

يياتع، فكانت الشعر في شاابع، ثا النروة بعد ، ثا الشجاعة والك اح،  

وأخيرا طلب الحكا في آخر طور مب يياتع، وربما لمع عدة وعائل  

 في آن وايد في فترة مب يياتعع 

 

  

 
 ع299السابق، ص  المصدر    (1
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 الفصل الثالث: أشهر ممدوحي المتنبي 

  المبحث األول: سيف الدولة الحمداني 

 ؟ لةمن هو سيف الدو .1

هو عيف الدولة أبو الحسب علي بب عاد هللا بب يمدان بب يمدون بب الحارث بب  

 ع 1)  هت  وثالثمائة  ثالثعنة    ذي الحجةمب شهر    17لقمان، ولد في يو  اايد  

 

وقد اعتطاا بأللك    ورلاية العقل،  ،وقد كان شجاعا، مشهورا بالكر ، والألكا  

إقامة دولة عربية قوية في ال ترة التي كانت السيادة ال علية فيها علذ يد ااتراك  

والعجا يتالعاون بهاع وقد أقا  هأل  الدولة في شما  الشا ، ولعل مدينة يلب  

ف وهي  فترة  2)  هت356  هت وعنة333ذ واليتها ما بيب عنة  ت  مقرا لها، وتول

نايية السياعية، وااللتماعية، واالقتصادية كما مر تاريخية مضطربة مب ال

الغارات   ضد  اإلعالمية  ااراضي  عب  الدفاا  خاللها  اعتطاا  وقد  بنا، 

الغارات   ضد  مملكتع  عب  الدفاا  أخرم  لهة  مب  اعتطاا  كما  الرومانية، 

  3)  الداخليةع

 

تمكب ق ا محاا للعلا وااد ، وبالتالي  توكان عيف الدولة إلذ لانب شجاعتع، من

روم أنع ما التمع في بالط قافي ا ناضجا في بالطعع وي  تا علمي ا وثأن يخلق لو  

ملك أو أمير منل ما التمع في بالطع مب العلما  واادبا  والمنق يبف فما رأيك 

النحوا، وأبو فرا  الحمداني، والزاهي،    الويعفي بالط فيع ال ارابي، وابب خ

ا الرفا  بب أيمد الكندا، وو أبو بكر الصنوبرا، وأبو ال رج الااغا ،  السر 

 المتناي وغيرها!!!ووالنامي، 

 

 

 ع 401وفيات ااعيان، مصدر عابق، ص   1) 
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عنة   صفربقيب مب    لخمسوتوفي هألا الرلل العظيا بحلب في يو  الجمعة   

 ع 1) ست وخمسين وثالثمائة

 

 سبب  انقطاع المتنبي لسيف الدولة:  .2

ومب ثا رافقع   ،اتصل المتناي بسيف الدولة عند أبي العشائر بأنطاكية كما أعل نا

ع  -ما مر بنات كمدة تسع عنوات لا يمدح فيها غير     عإلذ يلب، وانقطع لمدي

فيجدر التسات  عب ااعاا  التي دفعت شاعرا مغرورا ومتكارا كالمتناي إلذ 

 ايد طوا  هأل  ال ترة؟والت رل امير 

د عب هألا السؤا  هو التكس ب ذلك  ب ولكني ال أظفأو  ما يتاادر إلذ الألهب في الر 

 في ذلك، وأرلح أنع ت رل لع اشيا  كنيرة منها:  الساب الرئيس

 :  التقارب في السلوك والمقاصد  أ

مما ال شك فيع أن المتناي ولد ضالتع المنشودة في ااميرف فقد ولد  تربا لع، 

وولد  أميرا عربي ا، متعصاا للعر  مؤيدا القومية العربية، وكان الشاعر هو  

اآلخر داعيا إليها، ومتعصاا للعر  تعصاا ال تقل أهمية مب تعصب اامير ،  

 ا عجا"ع  وهألا ما دفعع إلذ القو  :"وال ي لح عر  ملوكه

وقد كان اامير عالوة علذ ذلك شجاعا مغوارا مقداما، ومناضال كايرا، ولعل  

شجاعا، ي تخر    -مع شاعريتعت  ذلك أيضا زاد مب شوق الشاعر إليع انع كان  

 بالشجاعة ويراها مصدر كل مجد ورفعة كما قا :

  2)فما المجد إال  السيف وال تكة الاكر وال تحساب المجد زقا وقينة

ق ا، وأدياا يقدر العلا وااد  يق قدرهما، ويهيئ  تضف إلذ ذلك كون اامير منأ

قد ولد في هألا   - فيما أرلح  -إلذ بلورتهماع فكان الشاعرلهما الجو المؤدا  

الايئة ما يالئمع، فأياهما ياا شديدا لا يقدر علذ كتمانع،    اامير،   وفي هأل  

 فصرخ قائال:

 

 ع 405وفيات ااعيانععع، مصدر عابق، ص   1) 
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  1) وتدعي يب عيف الدولة ااما ما لي أكتا ياا قد برم لسدا

ولعل الشاعر أيب اامير علذ بعد، كما ينات ذلك الناقد طع يسيب، فمديع قال  

 بميمية مطلعها:  2)  هت 321أن يتصل بع عنة 

  3) للات يمامي قال وقت يمامي  ذكر الصاا ومراتع اآلرا   

 

أمر، مب  يكب  بع    فقد  ومهما  اتصالع  عاب  وبرر  الدولة،  بسيف  المتناي  اتصل 

بص اتع النايلة، ومزايا  الكنيرة التي ولدها " بال واصف"، فقا  في القصيدة  

 ااولذ التي مديع بها:

ّ  ص ات تتتع   مع  غضات  لع لما رأيت    4)بال واصف والشعر  تهألا طت ماط 

وهلة   أو   في  الشبفازدرم  مب  اامير  بالط  في  كان  ونعت شعرها  مب  عرا ، 

اامير   أمجاد  بألكر  الجدير  الوييد  الشاعر  ن سع  ولعل  والسوقية،  بالركاكة 

 وص اتع كما يناغي، والقادر علذ ذلكع

ويؤكد يب المتناي لألمير مب لهة أخرم تألمع بم ارقتع في مصر، وغنات  الشديد  

ي  الألا كان يعرا بع ذلك الشوق إلذ لقا  عيف الدولة مب لديد، ويدخل ف

 ذلك قولع: 

  5)ولدتها ويايب الن س م قتود  إذا أردت كميت اللون صافية 

 :وقولع

ب نأا  ات ك  م    6)فقد كان غد ارا فكت ب  أنت  وافيا  يا ا تت تك قلاي قال  ي 

 

ومجمل القو  أن الشاعر، لا يتصل باامير ولا يمك  عند  هأل  ااعوا  التسعة   

المنشودة، ومنلع ااعلذ مب كر ، وعظمة،  إال انع أياع، وولد فيع ضالتع  

 

 ع 118، ص 2السابق،   المصدر  1)

 ع168رالع  طع يسيب، مصدر عابق، ص    2)

 ع268، ص 2العر  الطيب،    3)

 ع11السابق، ص  درالمص  4)

 ع397السابق، ص  المصدر  5)

 ع295السابق، ص  المصدر  6)
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وشجاعة وما إلذ ذلكع ولربما كان هناك أشيا  أخرم عاهمت في ذلك كقاو   

 اامير لشخصية الشاعر والهدايا وغيرهاع 

 قبول سيف الدولة لشخصية المتنبي:    (ب

إن للمتناي شخصية فألة تختلف كنيرا عب شخصيات الشعرا  الأليب كانوا يت رغون  

قدمون أما  اامير أذلة، متملقيب ال يسعون  تفقد كان أغلاها يت  فللملوك واامرا 

طموياتها تتوقف علذ    ، يحاون لحاع، وياغضون لاغضع،إال إلذ ما يرضيع

إرضا  اامير مقابل الخلع والهدايا، والمكانة الرفيعة عند ع ولكب المتناي كان 

لع شخصية أخرم،  ومب طينة  آخر،  لنس  مب  وال  يكاد  ال    شاعرا  ينساها، 

 يتناعاها، يأبذ إال أن يارزها مهما تأز  الموقف، انع هكألا، كما قا : 

   1)بها أنف أن تسكب اللحا والعظما  وإني لمب قو  كأن ن وعنا 

 

ال تغمر  التي  الشديدة  الغيرة  أيد،  علذ  يخ ذ  وغطرعتها  وال  واامرا ،  ملوك 

 ها أو يعاضدها، ولكب تفال ياغضون علذ أيد غضاها علذ مب يكات  العظيمة،

في هأل  المرة النادرة رأينا هاتيب الشخصيتيب المختل يب تعيشان لناا لجنب، 

غير   علذ  ن سها  أرعلت  إيداهما  أن  إلذ  ذلك  يعود  ولربما  طويلةع  ولمدة 

اميرف  ولعل ذلك الشخ  هو ا  ،عجيتها، فقالت ما لا يكب مب عادتها أن تقال

فقد اعتقال الشاعر بكل ي اوة، فاشترط لع هألا ااخير أن ال يقال اارا، وأن  

ال يمديع إال لالسا فقال لع ذلكع وخ  لع عند  منزلة رفيعة أدت إلذ تألب 

لع والكيد  عليع،  مديع،   ،الشعرا   كلما  بن سع  ي تخر  تركع  ذلك  لانب  وإلذ 

 يقال شاعرا يقو  لع:   ويعاتاع كلما دعت الحالة إلذ ذلك، فأا أمير

  2) فيك الخصا  وأنت الخصا والحكا      يا أعتتد  النا  إال في معاملتي 

 أو أن يقو  أمامع:

  3)بأنني خيتتتر متتتب تسعذ لع قتتتتد       عيعلا الجمع ممب ضا مجلسنا

 

 ع 347، ص 1السابق،   المصدر  1)

 ع أا إنما أخاصا فيك وأنت خصمي في هأل  المخاصمة، وأنت 120، ص 2رالع المصدر ن سع،    2)

 الحاكا فيها، وإذا كان الخصا هو الحاكا فكيف ينتصف منعع       

 ع120السابق، ص  المصدر  3)
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كوث الشاعر عند ، ومب ثا يمكب القو  بأن عيف الدولة لعب دورا كايرا في م

اقا  عند  إضافة  الولربما كان ذلك لحالتع الماعة إليع، ولكب المتناي إن آثر  

 إلذ ذلك كلع، فلجود اامير وكرمعع 

 : الهدايا والخلع  ج

كان المتناي كغير  مب الشعرا ، وككل إنسان في يالة إلذ ما يسد بع يالاتع  

كما عاقت اإلشارة إلذ    تليدفع عب ن سع ذ  السؤا ع فقد نشأ مب أعرة فقيرة  

ولا يكب أمامع مب الوعائل إال تلك الموهاة في قو  الشعر، فكان طايعيا   -ذلك

أن يجد مقابل هأل  القصائد شيئا يسد بع قوت يومع، وقد ولد ذلك عند عيف 

 الدولةع

 

ادا يعطي    لشاعر ثالثة آال  دينار بنالث قصائد افقد كان عيف الدولة عخيا لو 

 علذ الهدايا والخلع،  مما دفع الشاعر إلذ القو : عنويا، عالوة

  1) وأنعلت أفراعي بنعماك عسجدا تركت السرم خل ي لمب قل مالع 

 

لها   كانت  فقد  اامير،  عند  للشاعر  ااعلذ  المقصد  تكب  لا  وإن  العطايا  فهأل  

خطورتها في بقا  الشاعر عند ع وال يخ ذ علذ أيد كون الشاعر محاا للما  

أصلع الوضيع فكان اتصالع باامرا  بص ة عامة، وبسيف الدولة  إضافة إلذ  

 بص ة خاصة عايال لع إلذ االرتقا  السياعي وااللتماعي واالقتصاداع

 

        مدائحه لسيف الدولة: .3

،  قد لاوز النالثيب مب عمر  كان المتناي عندما اتصل بسيف الدولة الحمداني  

وال كرا، وقد ولد عند  إضافة إلذ ذلك يياة  فكان قرياا مب النض  العقلي  

فكان طايعيا أن يرتقي شعر  في    ،ثقافية ناضجة مع زمرة مب العلما  واادبا 

 هأل  الايئة إلذ النض  ال ني والمعنواع

 

 ع185السابق، ص  المصدر  1)
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أكنر مب   فقد قا  في ممدويع   ، بالغزارة  المتناي عند عيف الدولة  يتميز شعر 

وهألا المقدار كاد يشكل ديوانا بن سع  أعوا ،    تسعةقصيدة ومقطوعة في    ثمانين

 ع 1)كما أشار إلذ ذلك طع يسيب

 

ومب النايية ال نية يتميز هألا الشعر بالجودة والروعة، فقد بلغ  الشاعر ذروتع في  

أمنا    للقدما   مقلدا  كان  ما  بعد  بع  خاص  أعلو   اتخاذ  مب  وتمكب  الشعر، 

هو أعلو  المتناي ن سع،  الاحترا وأبي تما ، فأصاح ماتكرا اعلو  لديد  

إنع ملك ناصية ال ب يقا ولعل يتصر  بأل اظع    « وفي ذلك يقو  طع يسيب :

ومعانيع كما يتصر  بها ال حو ، وأثات شخصية قوية واضحة وممتازة مب 

 ع 2)  »غيرها، وأصاح مرآة لن سع ال ابي تما ،  وال للاحترا

 

معانيع، ولكنع كان يعتريع الغرابة أييانا،  وقد بلغ الجزالة في أل اظع والدقة في   

ربما لتعجيز اللغوييب الأليب كانوا في ياشية اامير، أو إلعال     اغرابة تعمده

 قصائد ، مب لهة أخرم، عب السوقيةع

 

وتنوا  الطور  هألا  في  المتناي  شعر  نض   فقد  أمر،  مب  يكب  فعال  ومهما   ،

والمدح، والعتا أغراضا كنيرة كالوصف والغ تناو  ز ،  ، والرثا ، ولكنع 

يرو  عيف الدولة غرضا لديدا وبرا  فيع، وهو الشعر الملحمي في وصف  

ومدائحع لسيف الدولة وفي هألا الشعر يقو  شوقي  ضيف:»    التي كان يشهدها،

ر فيها   تعد  مب الألروة ال مب شعر  ويد ، بل مب الشعر العربي عامة، فقد صو 

ا فيع  تشيع  تصويرا  ويروبع  بالعر  وقائعع  واالعتزاز  بالنصر،  لاهجة 

 ع 3)» نوالعروبة، ونحس كأن ن سع ال

 

 

 ع169مع المتناي، مصدر عابق، ص   1)

 ع178المصدر ن سع، ص   2)

 ،     1976مصر: دار المعار ، )، 9، ط الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف،   3)

 ع307- 306ص     
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 ويقو  أيمد محر  في هألا الشعر: 

 تتتترك السيتتو  مشتتوقتة تتشتتوق  أبقذ لسيف الدولة الشر  الألا 

 بتتتاق عتلذ طتتتو  المتدم متخلف شتتر  تحلتتتف  بعتتتد ، فكأنتع 

 دنتتيا  متتونتتقتتة تتتتر  وتنتظتتتف  فهتتتأل نجا  مب غتتو  ال تتتنا ، 

 تجني بأيتتدا الراغاتتيب وتتقتطتتتف  إنتز  بسايتتتع، فتتتتلك ثتتمارها 

 والخيل تصتهل، والقواضب ترعف المتتتتلك أفيتتح، والجنود مغيتترة

  1) ال أنت تختتطتتتئع وال هتتتو يخلتتف وال تح غاد في اللتتوا  ورائتتتتح 

 

 لثاني: كافور اإلخشيدي المبحث ا

 من هو كافور؟   .1

هو كافور بب ينعقد اإلخشيداع ومما يألكر كتب التاري  مب هألا الرلل أنع كان   

عادا خصي ا مب موالي أبي بكر محمد بب طغ  اإلخشيدع ومما ال شك فيع أنع 

لا يكب عادا عاديا، وإنما كان عادا فطنا ذكيا، ولعل ذلك مما دفع عيد  علذ  

انتصر علذ عي أنع  الجيش، ويروم  في  قائدا  في  توليتع  الحمداني  الدولة  ف 

ا     «يقو  لورج يسب معلو  فيع :  ع 2)   هي333إيدم يروبها عنة   أن كافور 

لا يكب ذلك العاد الخصي  فحسب، بل كان ذا ذكا ل ودها ل ويز  ولوال ذلك لما  

  3) ع»تمكب مب القيا  بأعاا  الملك زها  ثالث وعشريب عنة

أنع ت رد بالحكا لما توفي عيد  عب ولد صغير ، فانتزا    ال اخوراويألكر ينا   

  4) كافور الحكا منع واعتاد بعع

 

ع وقد كان،   هي  357  -  هت  334وقد تولذ كافور تدبير الحكا في مصر ما بيب عنة  

للعلا  إلذ لانب ذلك محاا  إلذ ذلك، ذكيا وطمويا، وكان  كما عاق اإلشارة 

 

 ع17 – 16رالع المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   1)

 رالع مقا  محمد شوكت التوني: أبو الطيب في مصر ناي في بالد الويي ال يويذ إليع، المتناي    2)

 ع 49يياتع وشعر ، ص      

 ع7رج يسب معلو ، نظرات في المتناي مكتاة المشكاة، مصدر عابق ص ورالع مقا  ل  3)

 ع602، مصدر عابق، ص ال اخورا رالع تاري  ااد  العربي، ينا  4)
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معتنيا بع وبأهلع، وعلذ هألا ااعا  ععذ إلذ اعتقاا  أبي الطيب المتناي في  

 واليتع مصرع

 سبب انقطاع المتنبي لكافور  .2

هألا ااخير  مما ال يخ ذ علذ أيد أن المتناي، لا يكب ليألهب إلذ كافور لو لا يكب  

عند ،   أملع  لخياة  إال   الدولة  عيف  ليترك  أيضا  يكب  ولا  ذلك،  منع  طلب  قد 

الحياة أن يحقق لع كل ما يرضذ في  يمكب  أنع ال  إلذ ذلك   ،وتوهمع  أضف 

و   عليع  الشعرا   تألب  إلذ  أدم  مما  يولع  قائمة  كانت  التي  الحادة  المنافسة 

 الوشاية بع لدم ااميرع 

 

عب يلب، وتولع إلذ مصر يي  كافور ذلك الخصي الألا وهكألا ارتحل المتناي  

كان يلح علذ اعتقاالع عند ع وال يمارا اثنان في كون المتناي راغاا في الحكا  

عندما كان زار مصر، فهو إذن لا يت رل لكافور انع أياع، بل بالعكس كان  

يكرهع في كامب ضمير ، يكرهع ويزدريع، ولكنع كان ينتظر منع تحقيق مأر  

الوالية والحكا، كما قا  خليل مطران في مط لع، وهو  لع تتا  ما ععذ  قا  

إنما كان الساب فيما    « " أبو الطيب المتناي كان عاقريا ولكبعععععع" :يو  :  

قدت، أنع رأم مطمعع لدم عيف الدولة قد يد بحد ال عايل إلذ مجاوزتع، تتتاع

وامل ن سع وهو الطمع،  وأن إلحاح اإلخشيد في اعتزارتع قد يرك فيع أقوم ع

فخيل إليع أن في مصر الواععة، وعلذ رأعها خصي  فد  غاصب للملك والية 

  1) ع » يستطيع أن يتصي دها

وهأل  الرغاة قد تعرا بها يينا في قصائد ، وصرح بع يينا آخر، كما أعل نا،  

 ومب ذلك قولع: 

   أبا المسك هل في الكأ  فضل أنالع

 ييتتب وتشتتر فإني أغتن ي منتتأل 

 

 ع25أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص   1)
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       زماننتا  وهتتتتات علذ مقتتتدار كتت ي  

 ون تتسي علذ مقتتدار كت يك تطلب     

       إذا لتتا تنتب لتتي ضيتعتة أو واليتتتتة 

  1) فجتتتودك يكستتوني وشغلك يسلب     

لف وعد ، ولا يستجب لع  لا يلت ت إليع، وعد  فأخكافورا  ولكب    ،ومنل ذلك كنير

 مشيرا إلذ عيف الدولة:ييب قا  

  2)يااتك قلاي قتتاتتل ياتتك مب نتتأا         وقد كان غد ارا فكب أنت وافيا

وقد كان أثر ذلك كنيرا في يياة المتناي في مصر، فزاد  ألما علذ ألا، فأثر ذلك  

 بالتالي في شعر  في مصرع 

 شعره في مصر  .3

بعيد، وإنع، وإن مدح   منأل عهدكان الشاعر عندما قصد كافورا قد بلغ كمالع ال ني 

كافورا علذ كر ، فإن ذلك لا ينق  شيئا مب روعة قصائد  ولمالهاع ولكب  

مدائحع لع غير خالصة انع كان يخ ي الاغضا  لع، ويزدريع ازدرا  لا يساق  

لع نظيرع ومع ذلك كان ينتظر منع أن يحقق لع مطمعع فمديع ورفعع إلذ ذروة  

 في أو  قصيدة قالع عند : العظمة والرفعة، فقا  فيع

       قواصتد كافتتور تتتوارك غيتتتتر 

تتب  قصد  الاحر  اعتقتل  السواقتي تا       وم 

 وقا  أيضا: 

تتتر ل        يد   بمعنتتتذ وايتتد كل فتتتتاخ 

 وقد لمتتتتع  الريمتتتب  فيك  المعانيا      

 إذا كستتتب  النتتتا   المعالي بالن تد م

  3) فإنتتك تعطتتي ف تتي نت تتداك المعالي تتا     

 

 ع338، ص 2العر  الطيب،    1)

 ع295  المصدر ن سع، ص 2)

 ع299السابق، ص  المصدر   3)
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ولكب عرعان ما بد  هألا المدح    ،إلذ مرتاة الكما   فقد كاد يرفعع في هأل  القصيدة

كالحايس،  كافور رلا  ، وتركع في مصر  هجا  الذعا ممضا عندما خي ب 

 فقا  فيع:

ل تتيا    أخألت بمديع فرأيت لهتتتوا  مقالي لألييمق يتت ا ي 

  1)مقالي البب آوم يت ا لت ئ تتتيا    ولما هجوت رأيتتتت عيتتتت ا 

 

ا يكب معجاا بكافور، بل مديع ليحقق لع  وهألا أيضا مما يد  علذ أن المتناي ل

مطمعع، ولألا أكنر في مديع او  عهد  عند ، فقا  فيع في عنة وايدة أربع  

 قصائد، ااولذ مطلعها:

  2) ب أمانياتويسب المنايا أن تك ك ذ بك دا  أن ترم الموت شافيا

 والنانية أولها: 

  3) دا تتتتتتتتب الاعتتتي متتولمتتتب يد ن     تتتتتا  تئتتات لألكتتتما التهن تتإن

 والنالنة أولها: 

  4) يمر الحلذ والمطتتايا والجالبيب    مب الجآذر في زا ااعاريتتتب

 والقصيدة الرابعة مطلعها:

  5)تو إليتتتها بيننتا وه تي  لند وأشك     تتتتا  متتا ال تتتتود  أود مب ااي 

 

ة انع أراد أن يظ ر رضا اامير، وأربعيب وثالثمائكل هأل  القصائد قالها عنة عت   

وبعد ذلك مديع بنالث قصائد في عنة عاع وأربعيب وثالثمائة، وبقصيدة وايدة  

 عنة تسع وأربعيب وثالثمائةع  

 

 

  392السابق، ص  المصدر  1)

 وما بعدهاع  294السابق، ص  المصدررالع    2)

 ع302السابق، ص  المصدر  3)

 ع306السابق، ص  المصدر  4)

 ع313السابق، ص  المصدر  5)
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وهألا الشعر قليل إذا قيس بما قا  عند عيف الدولة، ولعل ذلك يرلع إلذ خياة 

الشعر فيع رغا كون الظرو  متيحة   في قو   أملع، وعد  إعجابع بكافورف فقلل  

" أبو الطيب في  ا أعجب محمد شوكت التوني فقا  في مقالع :موهألا م  ،لإلنتاج

فيا للعجب! كيف تحيا العاقرية    « :  مصر: ناي في بالد ويي ال يويذ إليع"

في بالد الويي وال تنور وال تنت  وال ت يض؟ كيف يعيش الالال في الروا  

مر وال يرعل ااغاني صعدا في السما  كالسحر أو أبلغ اانيق وتحت ضو  الق

وقعا؟ كل هألا ي سر  أمر وايد وهو أن المتناي لا  إلذ مصر غازيا طامعا  

 )1(ع » مطالاا، ولا يدخلها شاعرا

 

والناني   لع،  ااو   القسا  قسميب  إلذ  القصائد  هأل   قسا  أخرم  نايية  ومب 

هأل  القصائد رغا قلتها  و ،ااييانلممدويع، وقد يلمح بسيف الدولة في بعض 

وهجاععع،  وعاتب  ورثذ  فمدح  متااينة  أغراضا  فيها  تتناو   ومتنوا  مختلف 

ألمع   الصادر عب  الولداني  الشعر  وإلذ لانب ذلك برا في فب لديد، وهو 

 الن سيع 

 

وفي مصر "اعتراح" المتناي ونجا مب تلك ااعدا  االدة  مب الشعرا ، ومب تلك  

الية، فولد بنا  علذ ذلك متن سا لالعتنا  ب نعع وعلذ هألا ااعا  الحرو  المتت

طع   يقو   الخالدةع  ال لس ية  بالمعاني  ومليئا  رائعا،  مصر  في  شعر   كان 

لقد علمت مصر المتناي الحزن الطويل العميق، والتأمل الألا كان   « يسيب:

لذ الدهر  يرمي بع إلذ ال لس ة، كما علمتع الهجا  الالذا الممض الألا ياقذ ع

  ع2) »وال يخلو عب ن ععععع

 

 المبحث الثالث: عضد الدولة البويهي 

 

 ع 51أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   1)

 ع611مع المتناي، مصدر عابق، ص    2)
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 من هو عضد الدولة؟  ع1

هو أبو شجاا فنا خسرو بب الحسب ركب الدولة أبي علي الحسب بب أبي شجاا  

ع عماد الدولة عنة   1)بويع الديلمي ع  تسلا الحكا في فار  عندما مرا عم 

 ويروم أنع أو  مب خوطب باعا الملك في اإلعال ع   ،ثمان وثالثيب وثالث مئة

وكان عضد الدولة أدياا وشاعرا يوثر أهل ال ضائل ويمجدها، وعلذ هألا ااعا   

الشعرا  في عصر  ومديو  بقصائد رائعةع وقد اعتطاا في   تولع إليع أكار  

عصر  أن يضا العراق وفار  في دولة مويدة عظيمة انحلت بعد وفاتعع وقد  

وسّت    ثالثة وثمانين هجرية موافق عنة    مئة   اثنتين وسبعين وثالث عنة  توفي  

  2)  ميالديةع مئة

 

 سبب انقطاع المتنبي له  .2

  ها كافور اإلخشيدا، مع عاد المتناي إلذ العراق، بعد أن غادر مصر وأمير    

وفي هأل  ال ترة كاتاع عيف الدولة الحمداني يطلب    ،قلب كسير  وخياة أمل كاير

منع العودة إليع مب لديد، ولكب المتناي رغا كونع  مشتاقا إليع وإلذ مجلسع، 

لا يرد العودة إليع، ال انع غضب عليع، ولو كان اامر كأللك ما رثذ أختع بعد  

في   وفاتها ، ولكب انع، فيما أرم، كان ينشد إلذ شي  كان يظب أنع عيجد 

بلدة أخرم، وأنع إلذ لانب ذلك لا يكب موقنا بأنع عينجو عند عيف الدولة مب  

 الخصو  الأليب أخرلو  عند  مب قالع  

 

الاويهي  الدولة  يي  عضد  فار   بالد  المتناي  قصد  فقد  أمر،  مب  يكب  ومهما 

لك  ذووزير  ابب العميد وهو يخ ي في ن سع أمال طا  ما ععذ ورا   ، ولعل 

ب إال  ما كان ينشد  عند كافور، كما يألهب إلذ ذلك شوقي ضيف  اامل لا يك

 

 ع444، مصدر عابق ص 2رالع العر  الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،    1)

 ،      1973ليكية ، ، )بيروت: دار المشرق، المطاعة الكاثو21، ط المنجد في اللغة األعالمرالع    2)

        ع470ص      
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رأم أن يألهب إلذ فار  وعضد الدولة ووزير      « يي  يقو  عب المتناي :

  1)ع » ابب العميد ليحظذ عندهما بما فاتع عند كافور

ولعلع أيضا كان يحب أن يصل إلذ أعلذ علطة في اإلعال ، بعد أن كان شاعر 

تع، فيصاح شاعر الدولة اإلعالمية بعد أن كان شاعر دويلة  أمرا  في  دويال

 ، كما نلمح ذلك في قولع في إيدم مدائحع لعضد الدولة يي  يقو : امب دويالته

 وعرت يتذ رأيت موالها   وقتتتتتتد رأيت الملتتتوك قاطاة 

  2) ات يأمتتتترها فيهتتتتا وينهاه  ومتتتتتب منتتتايتتاهتتا برايتتتع 

 

بألمعها وعرت    «  الملوك كلها  يتذ رأيت   في اارا وعافرت    يقو  رأيت 

أعظمها الألا يحيذ مب شا  منها ويميت مب شا  ومناياها بك ع يصرفها فيها  

       3) ع»كيف شا 

                                                              

 شعره عند عضد الدولة: ع 3    

فيها   أنت   أشهر  ثالثة  الدولة  عضد  عند  المتناي  ومقطوعة   ستّ مك   قصائد 

 : وأرلوزة

 مديع عند قدومع إليع بشيراز بقصيدة أولها: 

  4)لمب فتتتأت والاديتتل ذكتتتراها  أو  بتتتديتل متتتب قولتتتي واهتتا

ان مطلعها:  ثا مديع بنونية وصف فيها شعب بو 

) بمنزلة الربيع متتتب الزمتتتتان   المغانيمغاني الشعب طيب في 
5

  

 ومديع بعد ذلك بالمية ذكر فيها وقعتع مع وهشوذان أولها:

) ناكي وترز  تحتتتتنا اإلبتتتتتتل  لتتتت ! فتتإن تتا أي تتتها الطتتتتتلل تأث
6

   

 

 ع308ال ب ومألاهاع في الشعر العربي، مصدر عابق، ص   1)

 ع447، مصدر عابق، ص 2رالع العر  الطيبععع،    2)

 ، www.almeshkat.net، مكتاة المشكاة، موقع اإلنترنت: الديوان  شرح الواحديرالع   3)

 ع882ص      

 وما بعدهاع  444، ص 2رالع العر  الطيب،    4)

 ع452السابق، ص  المصدر  5)

 ع460السابق، ص    المصدر6)

http://www.almeshkat.net/
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 ثا أردفها بقصيدة ذكر فيها هزيمة وهشوذان أولها:

)أ  عنتتتد موالك أن نتتي راقتتتتد  د أزائتتتر يتتا خيا  أ  عتتتتتائتتت
1

   

وقا  في عضد الدولة  يصف الورد التي ننرها عليها في يو  مب اايا  ميمية 

 مطلعها:

) أن تتك صي تتترت ننتتر  ديتتتتما  قتتد صدق الورد في الألا زعما 
2

  

 وقا  يرثي عمة عضد الدولة التي توفيت باغداد قصيدة مطلعها:

م بتتتعآختتر ما  ) هألا الألا أثتتتتتر فتتتي قلاتتتتتع  المتتتتلك معتتتز 
3

  

 وقا  يألكر خرولع للصيد المية مطلعها: 

) بأن تقتتتتتو  متتالع ومتتتتتا لتي  متتا ألتتدر اايتتتتا  والليتتتتتالي 
4

   

وقا  آخر شعر ، فيما يروا الديوان، عند وداعع لعضد الدولة في أو  شعاان 

 وهو كافية مطلعها: ، م 964مسين وثالث مئة ) أربع وخعنة 

)فتتتال متتتلك إذن إال  فتتتتداكت تتا فدم لك مب يقصر عتب متتتداكتتا
5

  

 

ات مب لهة وهألا الشعر بطايعة الحا  غزير ومتنوا مب لهة، وملي  بالماالغ 

يرغب في إرضا  السلطان في أعرا وقت ممكب،   أخرم، ان الشاعر كان

فال يريد أن يترك لع مجاال للت كير والترددع وعلذ هألا ااعا  غابت العاط ة 

  6) التي كنا نلمحها في شعر  عند عيف الدولة في تلك القصائدع

 

ومب نايية أخرم اعترد الشاعر يريتع، والتي كان قد فقد قسطا كايرا منها في 

ولكنع مع ذلك لا يز  يتألا لخياة أملع، ويتأعف لما لا يالغ مقصد  في   ،مصر

 

 ع468السابق، ص    المصدر1)

 ع475السابق، ص    المصدر2)

 ع476السابق، ص    المصدر3)

 ع481السابق، ص    المصدر4)

 ع491السابق، ص    المصدر5)

 ع305رالع ال ب ومألاهاع في الشعر العربي، مصدر عابق، ص    6)
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الحياة، ذلك الألا لا ي تع إال  انع يود مب اايا  ما يود  ، ويريد أن يالغع الدهر 

 ما ليس يالغع بن سعع 

 

وفي فار  اعتنذ المتناي ب ب لا يكب يهتا بع كنيرا مب قال، وهو وصف الطايعة:  

بوان،   شعب  علذفوصف  عالوة  للصيد  السلطان  خروج  وص ع   ووصف 

تجاربع الشخصية في الحياة ، ولربما ألهمتع الايئة ال ارعية الجديدة هألا النوا  ل

 مب الشعرع 

ومجمل القو ، أن المتناي، وهو في الطور ااخير مب يياتع عند عضد الدولة، 

ن شاابع،  لا يكب ليمل مب قو  الشعر، بل نشب فيع نشاطا ال يرم يتذ في ريعا

يقو  يي   يسيب  طع  ذلك  إلذ  يألهب  عهود    « :كما  مب  عهدا  أعر   وما 

الشاعر في يياتع كلها نشب فيع شيطانع هألا النشاط )ععع ، ونشاط الشاعر ال  

يمتاز   ولكنع  فحسب،  اإلنتاج  وكنرة  بالخصب  النالثة  ااشهر  هأل   في  يمتاز 

  ع1)  » أيضا بالتنوا واالختال ععع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع367مع المتناي، مصدر عابق، ص   1)
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الخصائص الفنية 

والمعنوية في 

 مدائح المتنبي
 

 

 

 

 

 

لل الديوان،  إن  ثل   أكنر مب  المتناي، فقد كر  فيع  مدح منزلة عامية في شعر 

 ومدح أكنر مب خمسيب شخصا كما مر بناع 

 

ويمتاز مدائح المتناي بأعلو  خاص اخت  بع، وخصائ  كنيرة تميزها مب    

كما خلد   ال حو ، وخلد   منزلة  إلذ  الخصائ   تلك  رفعتع  وقد  شعر غير ، 

يجلب اهتما  اادبا  والنقاد، يتذ  - وال يزا  أبدا -شعر ، فما زا  ذلك الشعر

شرح الديوان أكنر مب خمسيب شخصا، وال يمر  عنة يغيب فيها شعر المتناي 

نقش  إال  انع  لشي   المختل ة، ال  المراكز  الجامعية، وبحوث  الدراعات  عب 
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اعمع في صخر الخلود بموهاتع الشعرية، وشخصيتع المتميزة، كما قا  علي  

أبو الطيب المتناي أرقذ شعرا     « :  "هل كان المتناي متدينا؟"في مقالع:  أدها  

أصدقها   ومب  يكمة،  وأعمقها  فكر،  منزا  وأبعدها  قلب،  ناضات  العربية 

ذلك   بعد  كان  إن  فال عجب  بأعرارها:  وأعرفها  الن س،  خ ايا  عب  إفصايا 

مر  علذ وفاتع،  أبعدها شهرة، وأخلدها أثراععععوبالرغا مب الزمب الطويل الألا  

وتغير اايوا  وتاد  المعايير اادبية، وتاايب أعاليب ال ها واختال  الألوق  

فإن شهرتع لا تخمد وال يزا  اعمع عائرا علذ االسنة وشعر  مضر  اامنا  

  1ع)  » ومستودعا مب مستودعات الحكمة

 

ت ر التي  مدائحع  الخلود  وذلك  الشهرة،  تلك  عوامل  أكار  مب  كان  بها، ولعلع  د 

الاا  دراعة   بع، وعلذ هألا ااعا  عنحاو  في هألا  الألا اخت   وأعلوبع 

علذ   مستندا  المعنوية  والل ظية  ااعلوبية  الخصائ   يي   مب  المدائح  هأل  

  .القصائد الواردة في الديوان

 

 

 

 

 الفصل األول: األسلوب والعاطفة والخيال 

 المبحث األول: األسلوب 

ميز بع، ويميز شعر  عما عوا ف فااعاليب في قو   إن لكل شاعر أعلوبا خاصا يت

وهي مختل ة كأللك مب عصر إلذ   الشعر متنوعة ومختل ة اختال  الشعرا ،

آخر، ومب بيئة إلذ أخرم، ومب غرا إلذ آخر فيكون أعلو  المدح غير 

أن   الغز  وهكألا دواليكع وبما  الرثا  غير أعلو   الهجا ، وأعلو   أعلو  

 

 ع89أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   )1( 
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الالمدح هو الألا يهمن متناي عليع  ا في هألا الاح  عنكر   دراعتنا اعلو  

 بص ة خاصةع 

 

عصر  مب الجدير بالألكر في هألا المجا  أن ااعلو  الألا كان أكنر شهرة في  

المتناي هو ااعلو  الجاهلي القديا، والألا كان ياتدئ بالوقو  علذ ااطال ، 

ثا وصف الناقة قال الوصو  إلذ المدح، وكان هألا ااعلو  أيضا داعيا إلذ 

 الويدة في الوزن والقافيةع 

فكان لكنع  و  المجددون،  إليع  يدعو  آخر  أعلو   ااعلو   هألا  بجانب  كان  قد 

 العصر بيب أعوان المحافظة، وأنصار التجديدع صراا شديدا في ذلكال

 

ومب لهة أخرم يتميز الشعرا  مب يي  ااعلو  إلذ مطاوعيب ومتصنعيب،   

فكان منها، في العصر العااعي الناني، مؤيدو الصنعة، وآخرون يدعون إلذ  

 عع تطاال

 

ا المتناي فقد بنذ أعلوبع في المدح علذ النمب القديا، ولكنع كان أكنر ت علقا بأللك أم 

ااعلو  في صاا  عندما كان مقلدا، ولكب بعد ما امتلكت ملكتع ال نية أخأل ياني 

مدائحع علذ منوالع الخاص، وأعلوبع الشخصي، وبأللك أخأل يستهل قصائد  

 بالحكمة أييانا، كما في قولع عند عيف الدولة:

)وعادة عيف الدولة الطعب في العدا     لكل امرئ مب عهد  ما تعودا
1

  

بعض   إليع  عاقع  فقد  بالحكمة  االعتهال   ياتكر  لا  المتناي،  أن  بالألكر  ويجدر 

 الشعرا  أمنا  أبي تما  كما في قصيدتع التي مطلعها:

  2في يد  الحد بيب الجد واللعب)  السيف أصدق أناا  مب الكتب 

 

 

 ع 179، مصدر عابق، ص 2ديوان أبي الطيب،   العر  الطيب في شرح  1)

 ع 45، مصدر عابق، ص 1، ج ديوان أبي تما  بشرح الخطيب التاريزا   2)
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وقد اليظنا   ،وفي بعض ااييان يترك المتناي الحكمة مندفعا إلذ المدح مااشرة

ذلك عند مدائحع لسيف الدولة، كما في القصيدة التي ينكر فيها تلك العادة التي 

 تريد االعتهال  بالنسيب، فقا : 

ا متتتيا   إذا كتتان  مدح فالنسيب  المقتد     يحل قا  شعتتتر   أكتل  فص 

  1بع ي ا تدأ الألكر  الجميل ويختتتتا)   لحتب ابب عاد هللا أولتتذ فإن تع  

ع المديح ويختمع ب الحاياة، ولألا يناغي أن يادأ بتأا أن ياع للممدوح أعلذ مب ي

 بعع

هنا يتايب لنا أن أعلو  الشاعر كان متغيرا يسب الممدوييب، فكان يستهل    ومب

بع،  اتصالع  بعد  مدائحع  في  تضا    ثا  الدولة،  بسيف  اتصالع  قال  بالنسيب 

 لب رضا الممدوح بسرعةعوخاصة في أوقات النورة أو يينما يريد ل

 

هألا، ومب مميزات هألا ااعلو  أيضا ظهور شخصيتع فيع، فهو إذا مدح افتخر  

وعند كافور أيضا تغير هألا ااعلو     ،بن سع، وقسا القصيدة بينع وبيب ممدويع

بشي  مب  المدح  الغنائي، ومزج  الولداني  بالشعر  المدائح  يستهل  بدأ  يي  

 السخريةع 

 

ا بنا  القصيدة ، في مدائح المتناي فانا  محكا، منطقي التسلسل إال  أنع يمزج بيب  أم 

 ال نون في بعض القصائدع  

ومب لهة أخرم تتميز قصائد  بالتصوير الرائع والدقيق للص ات،  وعلو الن س، 

وشدة الجر  الموعيقي كما يميل في أعلوبع كنيرا إلذ اإليجاز والتضاد وكأللك 

 التنواع  

 

ا   أل اظع فقد أض اها قوة تالئا شخصيتع، وتميزها مب شعر غير ، ولألا بدت  وأم 

أيم يقو   لديدةع  كأنها  القديمة  مقالع:  تتمعانيع  في  أميب  المتناي  "د  كان  هل 

 

 ع يقو : أكل شاعر متيا القلب يتذ يادأ بالنسيبع 76ص  ،2العر  الطيب،    1)
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ترم القوة تشع في لوانب أعالياع وقوافيع فإذا اشترك المتناي    « :  "لسوفا؟تفي

أبيا رأيت  المعاني  مب  معنذ  في  الشعرا   مب  أقوم وغير   غالاا  المتناي  ت 

قوتع،   مب  عليها  يساغ  انع  تركياا  وأمتب  قافية،  وأقوم  ل ظا  وألز   أعلوبا 

ويزيد في شدتها ويدتها مب شدتع ويدتع يتذ ليقو  المألو  وال كر الشائع 

الألا توارد عليع الشعرا  في كل العصور فيخلع عليع المتناي بعض ن سع،  

1) ع»نع لا يساق إليعوقطعة مب يسع، فكأنما هو لديد وكأ
  

 

اختيار   في  كنيرا  قد وفق  المتناي  أن  إلذ  النقاد  بعض  ااعا  ذهب  وعلذ هألا 

اني لادائع المعاني"، ولكنع لا يكب يهتا كنيرا بالزخرفة  ااال اظ أا "روائع الم

 الل ظية، كما كان ي عل الاحترا وغير  مب شعرا  عصر ع

 

بعض اال اظ الساقطة، والعاارات الشاذة  ومب نايية أخرم نرم في مدائح المتناي  

الغموا أييانا إلذ  نايية أخرم  يميل مب  وناليظ ذلك  ،  الغرياة، كما كان 

أكنر في مدائحع التي قالها في الطور ااو  مب يياتع عندما كان مقلدا لل الع ة 

 والمتصوفة، واهل التصنع أمنا  أبي تما ع 

 

أييانا لتعجيز منافسيع مب اللغوييب، وبيان ملكتع  وربما تعمد الغريب والغموا  

فتتاللغوية وال نيةع يق    « : "تجربة المتنبي"  ي مقالع:  تتو  صدقي إعماعيل 

والمتناي ي خر بأنع ال يأبع لما تعار  عليع العر  مب قواعد اللغة وأصو   

ة الايانع إن ما في منطقع مب قوة لهو فوق القامو  وم رداتع، إنع ص حة لديد

مب الخلق يتوج بها المتناي التراث العربي، ص حة مب العظمة تضا  إلذ 

2)ع»ع ر العروبة
  

 

 

 ع 23- 22أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص    1)

 ع57المتناي، مصدر عابق، ص مولز ديوان  عليمان العيسذ،   2)
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بمحاعنع   قارنا   إذا  شعر   روعة  مب  شيئا  ينق   ال  التصنع  مب  الجانب  وهألا 

كان لديع مب المهارة ال نية ما يستطيع أن    « الكنيرة، كما يقو   شوقي ضيف:

1)ع»وا فيع مب تكلف شديديخ ي بع عمات هألا التصنع وما ينط
   

 

فكان  يياتع  أطوار  يسب  متغير  مدائحع  في  المتناي  أعلو   أن  القو ،  ولملة 

متصنعا في شاابع، ولامعا بيب التصنع والتطاع بعد اتصالع بسيف الدولة، وقد 

تغير أعلوبع أيضا مب ممدوح إلذ آخر فكان مديا خالصا عند عيف الدولة،  

 ر اإلخشيداعوممزولا بالسخرية عند كافو

 

وضخ  قوة  فمأل   بشخصيتع،  كنيرا  متأثر  أعلو   بجملتع  ااعلو   امة  تتوهألا 

وأظهر    «   رائعا لميال وييويا يعتريع الغلو أييانا، يقو  خليل مطران:العلت

ما يمتاز بع شعر أبي الطيب القوة والروعة واالبتكار والنزوا إلذ غاية لا  

والقدرة علذ إرعا  المنل، ودقة الوصف والتصر  يصل إليها الشعرا  قال،  

في المعنذ القديا يتذ يعود غضا لديداع وقد تجد لكل شاعر في كل قصيدة  

ا المتناي فال تجد لع في   قالها بيتا أو أبياتا قليلة تعد مب عيون الشعر وبدائعع، أم 

الكنير مب كل قصيدة إال بيتا أو أبياتا قليلة لا تصل إلذ شأو الاعيد، والااقي  

2)  »القصيدة غرر ودرر
 . 

 

 

 المبحث الثاني: العاطفة 

لعظمة المتناي أثرا كايرا في عواط ع، فهو لا يكب مب هؤال  الشعرا  الأليب   إن

يتميزون برقة العاط ة، والتأثر السريع انع كان يرم العظمة في كل شي ،  

 تع، كما قا : وال يريد أبدا أن يتأللل أما  شي  في الحياة مهما كانت خطور

 

 ع342في الشعر العربي، مصدر عابق، ص  عال ب ومألاها  1)

 ع29أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص   2)
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)   ولو كان في لنان الخلود  فاطلب العز في لظذ وذر الأل 
1

  

 

هألا   وعلذ  والعظمة،  المجد  عب  يشغلع  آخر  بشي   قلاع  يتعلق  أن  يرد  لا  ولألا 

إن   ت  هامشيا  يتتتاع  كان  قتتتتا  صدقي    لازااعتتتا   كتتتما  انع،  التعايرت 

الحب، وينتصر لكاريا  ن سع، فيزعا كان أييانا يرفض عاط ة     « : إعماعيل

أن   مب  أقوم  وأنع  التهلكة،  إلذ  بن سع  اإلنسان  فيها  يرمي  هوة   الهوم  أن 

 انع كان يقصد المجد، والمجد بعيد عب ذلك كما قا :   2)»تصطاد  الغواني

)فما المجد إال السيف وال تكة الاكر  وال تحساب المجد زقتتا وقتتيتتتنة 
3

   

 

فكان    ،لا يرفض تماما عاط ة الحب، ولكنع قي دها بأغال  متينة  ولكب المتناي  

بعيدا مب هؤال  الشعرا  الأليب كانوا متهالكيب علذ يب النسا  ال يأخألها في 

بنينة،   لميل  أمنا   الجامحة  الشهوة  أعارم  أصاحوا  يتذ  الئا،   لومة  ذلك 

   * )مجنون ليلذ، كنير عزة وغيرها، يقو  العاا  بب ااينف

  4وشات وما آن لي أن أشياتتتتتتا)   متتب تعلتقتتتتع ناشتتتتئا  أيتتتا

أييانا، العواطف  تتتلك  علذ  تمرد   بساب  عب   « فالمتناي،  للتعاير  يصلح  ال 

المشاعر الرقيقة، وهمسات الروح الداخلية، وضرو  الجما  الخ ي، وألوانع  

5)  » الصامتة
 ع 

  

العاط ة   ضع ت  فقد  ذلك  لانب  هؤال   وإلذ  مب  يكب  فلا  المتناي،  عند  الدينية 

نون بالديب، أو ي سحون لع مجاال واععا في فنها، بل بالعكس تالشعرا  الأليب يعت

 كان متهاونا بدينع، يسخر منع يينا، ويعارضع أييانا، فاعتمع إليع وهو يقو :

 

 ع115، ص 1العر  الطيب،    1)

 ع 45مولز ديوان المتناي، مصدر عابق، ص   2)

ينتسب إلذ بني يني ة، وقد نشأ في   العألرييب العاا  بب ااينف شاعر مب شعرا  العصر العااعي *)

 ز  والوصفع ل عني بالغيياة بحاوية، فلا يكتسب  بالشعر ب بغداد وعر 

 ع 370، 1العر  الطيب،    3)

 أا أنع يحاع منأل نشأتع، وعاب لع الحب مب الولد والحرمان ما شياع قال أوان الشيب   4)

 ع85أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص   5)
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 أا عتتظيتتتتا اتتتقتتتتي   أا محتتتتتل ارتتتقتي

 تتتتا لتتتتتتا يخلتتتتتق وم  وكتل متتا خلتتتق هللا

تي    1كشعرة فتتتي م رقتتتي)   محتتقتتر في هتتتم 

 وقا  أيضا في مدح بدر بب عمار:

ا  تتك  باإللتع  مقتتتتس م   في النا  ما بع  اإللتع  رعوال  لو  كت تان  علم 

تتا أنز    ال ت اة     لو كت تان  ل ظك فيها م  ر    2واإلنجتتتتيال) فرقان  والتتتتو 

 وقا  كأنع يسخر مب النا  لميعا، وبتمسكها بالديب: 

  3) وعلمكتتتا متتت ارقة الجنتتان  أبتتتوكا آد  عتتتب  المعاصتتي 

العقيدة متيب  يكب  لا  الشاعر  ذلك ان  كنير،  ذلك  اعتقد  -ومنل  ذلك    -فيما  ولعل 

علتتي أدها إن في    يرلع إلذ تأثتتر  بالقرامطة، وبالمألاهب ال لس ية، يقتتو 

نا عب وهب العقيدة ت لف وضويا وخ ا  تتتتإشارات كنيرة تخ  « شعر المتناي :

  4)ع »ذ اآلدا  اإلعالميةوغلاة اآلدا  الجاهلية في ن سع علوضعف اإليمان،  

 

ا ما يطغذ علذ عاط ة الشاعر في مدائحع لملة، فكان اندفاا النورة والحماعة،   أم 

ونشوة اامل ، وكأللك االضطرا ، والغضب عندما يؤلب ااعدا  عليع، أو  

تي ب  أملع، وذلك إلذ لانب اإلعجا  بال ضيلة وبالمنل العلياع    ي خ 

يدة، كما هو الحا   وفي بعض ااييان يجتمع عواطف متااينة في القصيدة الوا

 في القصيدة التي مطلعها: 

  5ومب بجسمتتي ويتالي عند  عقتتتا)      اير قلاا  ممتتب قلاتتتع شاتتتاو

 يي  ينا عب ياع لسيف الدولة، وإعجابع بع وبن سع، وخياة أملع وما إلذ ذلكع

 

 

 ع141، ص 1لطيب،  العر  ا   1)

 ع304السابق، ص  المصدر  2)

 ع 455ص  ، 2  المصدر السابق،  3)

 ع90أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص   4)

 وما بعدهاع  118، ص 2رالع العر  الطيبععع،    5)
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ومب لهة أخرم أثر االا كنيرا في عواطف المتناي، يتذ أصاح إذا تكلا عنها،  

بدت كأنها ليست عواط ع ويد ، بل عواطف الاشرية الخالدة بص ة عامة، كما 

 في قولع: 

 وال نتتديا وال كتتتأ  وال عكتتب  با التعتلل ال أهتتتل وال وطتتتب

 ما ليس يالغع متب ن تتسع الزمتتب  أريتتد متتتب زمني ذا أن يالغني

 الاتدنما دا  يصحب فيع رويك   ال تلق دهتترك إال غير مكترث 

) وال يترد عليك التت ائت الحتتتزن   فما يديتا عتترور ما عررت بع 
1

  

 وقولع:

تتع  )وقص ر عما تشتهيع الن س ولد   وأتعب خلق هللا مب زاد هم 
2

   

 وقولع:

 أن ال ت ارقها فالرايلون هتتتتا  إذا تريلت عب قو  وقد قدروا 

  3اإلنسان ما يصا)وشرما يكسب   شر الاالد مكتتان ال صديق بع

ويظهر ذلك أيضا في شعر  الغنائي الولداني الألا ينا بع عب ألمع الن سي،  وهو 

 شعر بعيد ااثر في الن و ، ومب ذلك الشعر قولع عند كافور:

 شيئا تتتتتتتيمع عتتيب وال لتتتيد دهر مب قلاي وال كادا         لا يترك ال

 أ  فتتي كؤوعكما هتتتا وتسهيد    كتتتؤوعكما اقيي أختتتمر في يا ع

 هألا المدا  وال هألا ااغاريد     رة أنا، مالي ال تحتتتركنيأصختت

  4ولدتتها ويايب الن س م قتتود)    أردت كميت اللتون صافيتتتة  إذا

فهألا يعد مب أروا الشعر الغنائي، فهي ال    « في هألا الشعر:  ال اخورايقو  ينا  

عر العقلي إال ان العاط ة قد تعد ت فيها يدود ال ردية، وارتقذ  تتخأل مظهر الش

  ع5)  »إلذ مستوم العواطف اإلنسانية المنالية

 

 

 ع342المصدر ن سع، ص   1)

 ع315المصدر ن سع، ص   2)

 ع123المصدر ن سع، ص   3)

 ع 397، ص 2المصدر ن سع،    4)

 ع634، تاري  ااد  العربي، مصدر عابق، ص ال اخوراينا   5)
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وتجدر اإلشارة، مب نايية أخرم إلذ أن عاط ة المتناي كان صادقا في مدائحع 

ا عاط تع في مدائحع   لسيف الدولة انع أياع ت كما عاقت اإلشارة إلذ ذلك ت أم 

 لكافور فغير صادقة انع كان يضمر لع الاغض واالزدرا  والتهكاع 

 

 المبحث الثالث: الخيال 

ا في خيالع، فكان ذا خيا  واعع مكن ع  ر  ت تقافة واععة أثتإن للمتناي ذكا  يادا، وث

مب فتح ألوا  خيالية لديدة للشعر العربي، كما ابتدا صورا لا يساق للشعر 

خرم تمكب مب صياغة الصور القديمة صياغة  العربي عهد بها، ومب لهة أ

     لديدة تض ي إليها مب شخصيتع وقوتع فتادو كأنها لديدةع  

 

م يكت يظومب  ال  أنع  الطيب  أبي  خيا   بل   اهر  الخيالية،  الصور  مب  بالقريب 

الدقيق،  والتأمل  الطويل،  الت كير  بعد  إال   إليها  توصل  ال  إلذ صور  يتعداها 

 في عيف الدولة:  فاعتمع إليع وهو يقو 

  1كأنك في ل ب الردم وهو نائا)  وق ت وما للموت شك لواقف 

أن عيف الدولة لشدة موق ع في الحر ، يادو كواقف في ل ب الموت،    ليي  يتخي

 الموت، نائا ال يكاد ياصر ع اوهو، أ

 وقولع فيع:

 وأنتتك منتتها؟ عتتا  ما تتوهتتا أتحسب بيض الهند أصلك أصلها 

  2) متتب التتتيع فتتي أغمادها تتاسا  ميناك ختتلنا عتتيوفتتنا إذا نحب ع

يي  يتخيل أن عيف الدولة يخطأ إذا توها أن اعمع الألا أ خأل مب السيف يؤهلع  

لل خر، ان السيو ، بالعكس، هي التي  ت تخر بتوافق اعميهما يتذ إنها لتاتسا  

 الدولة الحمدانيع ا كلما ذكر اعا عمي ها : وهو عيف يه  تفريا وت  

 

 

 ع206، ص 2  العر  الطيب ،  1)

 ع81  المصدر ن سع، ص 2)
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بتأملع   بعيدة  إلذ تصوير صور  الواعع  المتناي خيال تع  يدفع  وفي بعض ااييان 

 الدقيق، كما في قولع: 

  1لخضب شعر م رقع يسامي)   ولو بتترز الزمتتان إلي شخصا 

 

فإذا كان الشاعر واعع الخيا  ال يقف عند ما   « يقو  أنيس مقدعي في المتناي :

يسع   تحت  فيجعل يقع  خيالع،  أمامع  ي تتحها  مناطق  إلذ  يتعدا   بل  فقب، 

المرئيات أعاعا لغير المرئيات، ويولد مب المحسوعات صورا مجردة يرعمها  

للاشر تأمالت وذكرياتع يقف منال في قلب الوادا فيسمع فيع ناضات الحياة 

  يمر أمامها علذ ص حات الما  يوادث التاري  فيألكر ااما الغابرة والوقائع 

المدنيات،   بازدهار  عالقتها  اايا   عار  ذلك  مب  ويستخل   الماضية، 

الخيا   صور  إلذ  توصال  الحس  فيع  يستخد   مما  ذلك  إلذ  وما  واندثارها، 

  2ع)»الاعيدة

 

ومب لهة أخرم، يظهر خيا  المتناي الريب في مدائحع لكافور يي  تمكب مب  

والتهكا، كما في    رعا صور لها ولهان ظاهر  المدح، ومب ورا   السخرية

 قولع:

  3)   بشمس منيرة عودا   ي ضح الشمس كلما ذرت الشمتت 

وقد كنرت ااقوا  والتأويالت لهألا الايت، لكني أرا  مجرد عخرية، اني ال يمكب  

أن أتخيل شمسا عودا   ومنيرة في آن وايد، ان السواد مرلعع إلذ الظلمة  

ع الشاعر إلذ القو  بعد خياة أملع  ال إلذ النور فيما أظب، و لعل هألا مما دف

 عند كافور:

  4مقالي لألييمق يا يليتتا)   أخألت بمديع فرأيت لهوا 

 السخرية قولع:  مبو

 

 ع 159ص  ، 1  ، المصدر ن سع  1)

 ع45أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص   2)

 ع304ص  ،2العر  الطيب،    3)

 ع392ص المصدر ن سع،   4)
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  1) لقد كنت أرلو أن أراك فأطر   وما طربي لما رأيتتتتك بتدعتتة 

يروم مب ابب لني، أنع قرأ هألا الايت علذ أبي الطيب، وقا  لع: لا تزد علذ أن  

  2)  لعلتع أبا زنة ت أا قردا ت فضخك المتناي لقولعع

 

إلذ اختال  اادبا  في شعر ،   أد م  الألا  أيضا هو  الواعع  الشاعر  ولعل خيا  

للديوان الوايدا في عاب شريع  يقو   الشروح فيعع  التأويالت و   :  وكنرة 

خ يت معانيع علذ أكنر مب روم شعر  مب أكابر ال ضال  واائمة العلما   «

العزيز  يت عاد  بب  علي  الحسب  أبي  كالقاضي  والنجاا   منها  ال حو   ذ 

الجرلاني صايب كتا  الوعاطة وأبي ال تح عنمان بب لنذ النحوا وأبي  

   3)ع»ريمها هللا تعالذ االار ولردالعال  المعرا وأبي علي بب فورلة 

عليها بعضع فلا يكب لها غرضع    يوخ    «وقد أكد أنها وفقوا في كنير مب المعاني  

4)ع»مدا  وامتدادالمقصود لاعد مرما  
  

  

ولعل ذلك الخيا  ال ي اا أيضا أد م بع إلذ نظا شعر غامض عب قصد أو عب  

الح نقوال  يقو   المتناي"داد: في مقالع  تتغير قصد، كما    " الغموا في شعر 

الألا     « : اامر  التصوير  في  وغلو  الخيا ،  في  إغراق  مجرد  شعر   لا  

التي تمن الصورة  إبراز  أن يعجز عب  المواقف  لت في  تاقتضذ في كنير مب 

ذهنع انع لا يجد في الل ظ بدنا كامال لها، وال في ععة العروا كسا  واععا  

ترقيعا ضي  النو   فتتحتويع، فرقع  أراد  الألا  للمعنذ  وتقا  النو   انطمس قاح 

 )5(ع»المعنذ

 

 

 ع341المصدر ن سع، ص   1)

 101ع 100، ص عالمصدر ن س  2)

 ع3ص  ، شرح الوايدا، مصدر عابق    3)

 ع3المصدر ن سع، ص    4)

 ع103أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، ص   5)
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ومهما يكب مب أمر، فقد برا المتناي في إبداا صور خيالية لميلة، وفتح للشعر 

 ععرائلديدة بخيالع الواعع وتصوير  ال تالعربي مجاال

 

  ، ل ظيةووليس ذلك الخاصية الوييدة لقصائد ، فلمدائحع خصائ  أخرم أعلوبية  

 ع ، وعنعالجها فيما يليومعنوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: الخصائص الفنية

 ،وهما اال اظ والمعاني  ،لانايب أعاعييب، ال محالة مب ولودهما  كال إن لكل   

يتذ ال يكاد يمكب ال صل    ،ا كلياوهألان الجاناان مترابطان ومتماعكان تماعك
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فهما ولهان لعملة وايدة، ال يمكب أبدا أن يستغني أيدهما   ،بينهما في الشعر

 عب اآلخرع

وبحن  كنيرا،  بهما  والنقاد  الاالغيون  اهتا  فأثارا    واوقد  وعرضا،  طوال  فيهما 

أها  الل ظ يرونع  أنصار  بيب  النقاد  فانقسا  العربي،  الشعر  ضجيجا كايرا في 

 أهمية قصوم في القصيدةع  لع مب الشعر، وأنصار المعنذ يولون بلان

قصائدها  في  الجانايب  هأليب  تناولوا  لميعا  الشعرا   فإن  أمر،  مب  يكب  ومهما 

نون  بدرلات مت اوتةف فمنها مب اهتا بالل ظ علذ يسا  المعنذ، وها الأليب يكو 

مدرعة الصنعة الل ظية، ومنها مب اهتا بالمعنذ وتهاون بالل ظ، ومنها أيضا  

 اع مب ياو  التأليف بيب المدرعتيب فاهتا بهما لميع

 

ال صل  هألا  عنعال    وفي  المتناي،  شعر  في  ال نية  الخصائ   يتناو   الألا 

الصور   لانب  إلذ  مدائحع،  في  المتناي  بها  اشتهر  التي  الل ظية  الخصائ  

 الاالغية والجماليةع  

 

 المبحث األول: الخصائص اللغوية 

I. الولوع بأساليب النداء واإلشارة والضمائر : 

اعتعما  أعما  اإلشارة والندا  والضمائر في ديوانع  أكنر أبو الطيب المتناي مب  

ا ومب تص ح الديوان يجد هأل  ااعاليب فيه  فيتذ تكاد تجد  في كل قصائد 

مب أكنر الشعرا  اعتعماال    ع وعلذ هألا ااعا  يعد المتنايكنرة م رطة  كنيرة

ما  اع يألهب الجرلاني إلذ أن ما في ديوان المتناي مب أعاليب اإلشارة ي وق  له

يقو    يي   قاطاة،  القدما   دواويب  فيع    «:في  لولدت  شعر   تص حت  ولو 

أضعا  ما ذكر  مب هأل  اإلشارةف وأنت ال تجد منها في عدة دواويب لاهلية 

بها، اعتعانة  أكنر  والمحدثون  أو علذ عايل   يرفا،  والندرة،  ال رط  في  لكب 

 ع 1)  »الغلب وال لتة

 

 ، تحقيق: محمد أبو ال ضل إبراهيا  الوساطة بين المتنبي وخصومه   علي عاد العزيز الجرلاني، 1)

 ع97، ص مطاعة عيسذ الحلاي وشركا  ) الطاعة والتاري  بدون  ،وعلي محمد الاجاوا      
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 مدح عاد هللا بب يحيذ الاحترا: ومب الشواهد علذ ذلك قولع في 

 أذا الغصب أ  ذا الدع  أ  أنت فتنة

  1) وذي تتا الألا قالتع الاتترق أ  ثغتتتر

ر اعا اإلشارة ثالثة مرات في الايت الوايد، وصغرها في المرة النالنةع    يي  كر 

 وقولع في أيمد بب الحسيب القاضي المالكي:

   2) لطت وال النلنان هألا وال النصفغ أقاضينا هتتألا الألا أنتتت أهتتتتلع  

 وقولع في ااوارلي: 

  3) يع لتتها اعتجتتدا  تتتت إذ ليتتس يأتتت يتتتتا أيها المجدم علتتتتيع رويتع  

يي  اعتخد  في الايت ن سع ضمير الغائب أربع مرات، ثالثا مع المألكر ومرة  

 مع المؤن ع 

 وقولع في القصيدة ن سها:

  اللتتأل منك هتو  لو لتتا يكب مب ذا الورم

  4) عتقمتتتتتتت بمولتتتد نستتتلها يتتتتوا      

ومب يقرأ هألا الايت يتعجب مب هأل  الضمائر واإلشارات المتتالية، والتي ربما  

 تاعد المعنذ، وتدخل اللاس في ذهب القارئع

 وقولع:

  5) يغتنذ بهتا يضر ويحتدو بهتا ع تتر  ها النا  إال أنها مب مكار  

 يي  كرر الضمير )ها  أربع مرات في الايتع

ومنل ذلك كنير أكنر مب أن يحصذ في هألا الاح ، فارلع إلذ الديوان لتجد ذلك 

 واضحا لليا وضوح الشمس في كاد السما ع

 

 

 ع ذا بمعنذ هألا ، وذيا تصغير ذاع 175، مصدر عابق، ص 1،  العر  الطيب   1)

 ع243المصدر ن سع، ص   2)

 ع272المصدر ن سع، ص   3)

 ع478المصدر ن سع، ص   4)

 ع178المصدر ن سع، ص   5)
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وتجدر اإلشارة إلذ أن المتناي أكنر مب اعتعما  هأل  ااعاليب في شاابع عندما   

كان تحت وطأة عصر  متكل ا ومتصنعا، علذ غرار أبي تما  وأكنر شعرا  

 عصر ع 

ولعلع كان يقلد المتصوفة في أعالياها كما ذهب إلذ ذلك شوقي ضيف يي  يقو  

وهو إكنار أوقعع فيع تصنعع     « :مشيرا إلذ إكنار المتناي في تلك ااعاليب

تقتر   الكشف والمشاهدة، وبأللك  أل اظ  التي تعتمد علذ  المتصوفة  اعاليب 

   1)ع»مب ااعاليب الش وية

 

ومهما يكب مب أمر، فقد أكنر المتناي مب اعتعما  اإلشارة والندا  والضمائر،   

بأعاليب أخرم وطاع بها شعر  بص ة عامة ومدائحع بص ة خاصة، كما طاعها  

 كالتصغير واال اظ الغرياة وما إلذ ذلكع

 

IIالتصغير ع : 

فهو كنير في ديوانع كنرة   ،أكنر أبو الطيب مب لهة أخرم مب اعتعما  التصغير

وقد اعتعملع في مدائحع اغراا متااينة منها: االعتهانة والتحقير،    ،م رطة

 كما في قولع:، خاصة ييب يهالا أعدا   

  2)ضعيف يقاويني قصير يطاو   اني شويعر أفي كل يو  تحت ض

كما    ،ومنها أيضا: اللطافة والتعظيا، وهما أكنر أعالياع في التصغير في مدائحع

 في قولع: 

   3)ليتتيلتتتنا المنوطة بالتتتتتنادا  أياد أ  عتتدا  فتتتي أيتتاد

 لع:  وقد اعتعمل مب التصغير أعاليب شاذة كتصغير اعا اإلشارة ذا بألي ا في قو

   أذا الغصب أ  ذا الدع  أ  أنت فتنة 

 

 ع319عابق، ص  ال ب ومألاهاع في الشعر العربي، مصدر  1)

 ع191، ص 2العر  الطيب،    2)

 ع 208، ص 1المصدر ن سع،    3)



 - 101 - 

  1) رتتترق أ  ثغتتتالألا قالتع الا وذيّييا

 وتصغير اعا الت ضيل، كما في قولع: 

  2)تا أعجتتبولتتتتوال المتتتالية لت مقتتتتتتلتتتتتتة  أحيسنييييهاأي تتتتتتاما 

 يي  صغر اعا الت ضيل أيسبع

 وتصغير لمع التكسير، كما في قولع:  

  3) األطييييفال وغتتير عتتالتتز  عنتتع  ال يحر  الاعد أهتتتل الاتتتعد نائتلع 

  « :ل ذلك كتتلع مما دفتتع شوقتي ضيف إلذ القو   تتتتتولع  ،يي  صغ تتتر ااط ا 

  4) ع»لة في شعر تويكاد اإلنسان ال يجد شاذة مب شواذ التصغير إال  ولها أمن

 وال يتوقف ذلك في المدائح ف فقد أكنر التصغير أيضا في الهجا  كقولع في كافور: 

  5، وبعض اللؤ  تت تن يد )ؤ ت  ل لت تعب ك    ةل ر  أل  تتتع  بم    ير  ت   توي  ت  ا  كت  ئتأولذ الل

 

ا دوافع ميلع إلذ التصغير، فربما كاريات  وغيظع علذ النا  وعلذ منافسيع   أم 

شخصية  "  في مقالع يو   اقاو ، ويألهب إلذ ذلك العقاد يي   المنا  اكما في  

فالولع بالتصغير الألا لويظ عليع هو عندنا مب لواز    «  :  "المتناي في شعر 

 ع  6 ) »مزالع المتكار المغيظ مب فوات رلائع

 ولعل لأللك أيضا عالقة بتصنعع اعاليب المتصوفة كما يؤكد ذلك شوقي ضيفع 

أنع أكنر مب التصغير لدوافع فنية بحتة، ولألا نرا  يستعملع بأعاليب    ولكني أرلح

 مختل ة، واغراا متااينة، كما عاقت اإلشارة إلذ ذلكع 

 

اللغوية،   وكما اعتعمل المتناي الشواذ في التصغير، أكنر مب اعتعما  الغرائب 

 والشواذ التعايرية والنحوية يتذ أصحات خاصية مب خصائ  مدائحعع 

 

 ع175المصدر ن سع، ص   1)

 ع421المصدر ن سع، ص   2)

 ع369المصدر ن سع، ص   3)

 ع320ال ب ومألاهاعععع، ص   4)

 ع400، ص 2العر  الطيب،   )5(

 ع 9أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   6)



 - 102 - 

 

III. :الغرائب والشواذ النحوية 

إن مب أشهر مميزات مدائح أبي الطيب المتناي كنرة اعتعمالع لألل اظ الغرياة،  

والتراكيب الشاذة كنرة م رطةع فهو متمرد يتذ علذ المألو  مب العاارات  

النحوية والقواعد  علذ ،  العربية،  للداللة  الغرائب  تلك  تعمد  المتناي  ولعل 

واعتعمالهافي  مهارتع   معرفة  ،  في  اثنان  يختلف  وال  النحوع  في  باعع  طو  

المتناي للغة وقواعدها، وفي هألا الصدد ورد في "وفيات ااعيان" أن أبا علي  

ذ؟ فقا  المتناي في  ت  ال ارعي قا  لع يوما: كا لنا مب الجموا علذ وزن ف ع تل

ج   ب ذ: قا  الشي  أبو علي: فطالعت  تالحا : ي  ر  ليا  أن  اللغة ثالث  كتب   لذ وظ 

 ع 1) ألد لهأليب الجمعيب ثالنا فلا ألد

ولعل تلك الك ا ة أيضا هي    ،دالة علذ ك ا تع اللغوية  - إن صحت  –فهأل  القصة  

قاعا معها بالطات الملوك  تالتي دفعتع إلذ محاولة تعجيز اللغوييب الأليب كان يت

 واامرا ع

تكل ع نتيجة  الغرائب والشواذ  تلك  أن تجي   أيضا  المحتمل  ، وعجز  علذ  ومب 

 تجسيد ما في خيالع الواععع

 

ومهما يكب مب أمر، فقد أكنر المتناي مب اعتعما  الغريب يتذ بدا كشاعر لاهلي  

ومب     « :بدوا لا يعر  يياة الحضر في يياتعع يقو  الصايب بب العااد  

وليد  كأنع  يتذ  الشاذة،  والكلمات  النائرة،  باال اظ  التصافح  يتعاطا   ما  أها 

  2) ع»ألا لاب لا يطأ الحضر، ولا يعر  المدرغخاا ، و

 

ولعل هأل  الغرائب مما عتتتاب الوها في مدائحع، وأبعد بعض معانيها، فاضتتتطر  

النقاد واللغويون إلذ شتريها ومحاولة تأويلهاف فيرم كل وايد منها فيها ما ال 

وذلك يتذ   الوييد الألا وصتتتتل إلذ فها معانيها،يرم غير ، ويعتار ن ستتتتع 

 

 ع 121- 120وفيات ااعيان، مصدر عابق، ص    1)

 ع  123/ 1وأخأل  مب اليتيمة للنعالاي  ع335ذكر  شوقي ضيف، ال ب ومألاهاع، ص    2)
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ئكة في شتعر ،  المناقشتة شتاوصتلت الشتروح إلذ خمستيب أو أكنر،  وما زالت 

إلتتت والتتتدارعتتتتتتتو التتتحتتتالتتتة  أمتتتس  فتتتي  فتتتهتتتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ،متتتدائتتتحتتتع  ذ 

مستتودا    «وكأنع، كما يقو  شتوقي ضتيفنع بدا وذلك ال لشتي  إال  ان ديوا

للتراكيتب الشتتتتتاذة في اللغتة، إذ كتان المتناي يطلتب كتل غرياتة شتتتتتاذة في  

  1)ع»التعاير

 

وكنيرا ما يقع لع ذلك مب اعتعما    « :ويعلل ذلك ناصيف اليازلي يي  يقو  

أو   الحأل   مواطب  غير  في  أو يأل  شي   اعتعمالع  غير موضع  في  الل ظ 

قديا والتأخير فيما يقع العكس أو زيادة يشو ي رق بيب تتشويش التركيب بالت

  2)ع»ألزا  المعنذ

 مب تلك الغرائب والشواذ:  اوإليك شواهد

في   لغرياة التورا  بدال مب الترا ،ااعاليب ا فمب يي  اال اظ اعتخد  بعض

 منل قولع: 

  3)ذ ااكلت  إل   الالول قال   ع  ويأكل  ع  ل فطام  تقا   أي طمع التورا   

واعتعمل مب الجموا أوزانا نادرة كأن يجمع دار علذ أدتر، وملك علذ أمالك،   

 في قولع: 

  4) أمالك طرا يا أصيد الصيد  يا أكر  ااكرميب يا ملك التت

 وأرا علذ أروا، في قولع:  

  5)وأرا أبي شجاا مب أمان  أروا النا  مب تر  وخو 

 وكو  علذ أكو ، ورأ  علذ أرت  في قولع: 

  6) وضربع أرت  الصناديتتد  د عتتتنار القنتتتا بلا تتتتع بعتت

 

 ع338المصدر ن سع، ص   1)

 ع 40، مصدر عابق، ص 1العر  الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،    2)

 ع 44، ص 2المصدر ن سع،    3)

 ع65المصدر ن سع، ص   4)

 ع 456، ص 2المصدر ن سع ،    5)

 ع63المصدر ن سع، ص   6)
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 ع  1) واعتعمل اللأل بدال مب الألا، وربتما بدال مب ربما، والقائمة طويلة 

 

 " لغة  النحوية، كاعتعما   القواعد  الشواذ مب  إلذ  المتناي  لجأ  ذلك  وإلذ لانب 

 أكلوني الاراغي " في قولع: 

  2)و  إذا اختتتتلطا د  ومسيتتحهتتت  الندم ديك مب عيل إذا عئل ن

 يي  لا  بألف االثنيب مع تأخير ال اعلع  

 واعتعما  ليس اعتعما  الحرو  كما في قولع:

تب  الصار زم   ا  ليتتس ه تتتتتا  ارتحاال بقائي شتت س    3) ا ال الجمتوا وي 

 وكأللك اعتعما  اعا الت ضيل في االوان منل قولع:

  4) لاتُّتالظ ب  ي عيني م  د  ف  و  أع   انت   تتع  لت   تتاا  تتا ال بيت  بياض   ت  د  ع  ب   د  ع  ب  إ  

ومنل ذلك كنير في الديوان  ،وهألا مما ال يقالع النحاة إال مدرعة الكوفة، وهو شاذ

 أكنر مب أن يحصذع

كان أبو الطيب  « فالمتناي في هألا المجا  كان كما قا  فيع إبراهيا اليازلي :  

كالملك الجاار، يأخأل ما يولع قهرا وعنوة، وكالشجاا الجرا  يهالا مب يريد 

  ع5)  » وال ياالي ما لقي وال يي  وقع

"   مما يجوز لكاار اادبا  كما قا  محمد مندور في كتابع "عر ال صاية  ولعل ذلك 

يااح الخروج علذ القواعد لكاار اادبا  الأليب ال يعدلون عنها إال  عب قصد    « :

وبينة وذلك ان أمنا  هؤال  ي حت  علذ اللغة بها، وال يحت  باللغة عليها ما 

  6) ع»دامت اللغة كائنا ييا تتطور وعقلية مب يتكلمونها

  

 

 ع 339 - 335رالع ال ب ومألاهاع في الشعر العربي، ص   1)

 ع184، ص 1،  العر  الطيب  2)

 ع289المصدر ن سع، ص   3)

 ع135المصدر ن سع، ص   4)

 ع 29مصدر عابق، ص  "،أبو الطيب المتناي القصيدة والسيف" ،ذكر في نوابغ العر   5)

 ،  حوليا  كليا  اآلداب "،ال صاية م هومها وبا تتحقق قيمها الجمالية"  ،ذكر  توفيق علذ ال يل  6)

 ع29، ص 1985لامعة الكويت، الحولية السادعة     
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مب   ادائح أبي الطيب المتناي، وإليك بعضهأل  ناألة مب الخصائ  اللغوية في م

 الطاائع الاالغية التي تميز بها قصائد  المدييةع

 

 المبحث الثاني: الطبائع البالغية 

المتناي مب نايية أخرم بالتجميل ال ني لمدائحع، فلجأ إلذ صور بالغية    لقد اهتا

يكب مب   لا  ذلك  ولكنع رغا  الن و ،  إلذ  وتحااع  وبها ،  الشعر رونقا  تزيد 

يب الأليب ال يقصدون ت أصحا  الصنعة الل ظية الأليب يمكب مقارنتها بالارناعي

 إال  الجما ، وال يؤمنون إال  بال ب لل بع 

ثانية  فالمتناي وإ بال ب فادرلة  اهتا  التعاير  تن  انع كان يعتني كنيرا    -إن صح 

بمعانيع، ويولي لها أهمية ال يوليها لألل اظع  ولألا نرا  يقع كنيرا فيما يعتار  

 النقاد زالت فن يةع 

االعتهال    يسب  الاالغية  النايية  مب  المتناي  مدائح  مميزات  أها  ومب  هألا، 

يجاز والتضاد كالتجنيس والمطابقة والترديد،  والتخل ، إلذ لانب أعاليب اإل

 والتشايع واالعتعارة وما إلذ ذلكع

I.  براعة االستهالل والتخلص 

إن لاداية القصيدة أهمية قصوم في بنائهاف فهي أو  لز  منها، وأو  ما يقع بيب  

فإن كانت لميلة لألابة رغب في القصيدة وتمادم في القرا ة،    ،يدا القارئ

وإن كانت رديئة ركيكة مل  عريعا، وضر  بالقصيدة عرا الحائبع يقو  

الشاعر الحاذق يجتهد في تحسيب االعتهال  والتخل     « :    الجرلاني في ذلك

ذ وبعدهما الخاتمةف فإنها المواقف التي تستعطف أعماا الحضور وتستميلها إل

  1)ع» ععاإلصغا ع

  

 

 ع 48، ص  الوعاطة بيب المتناي وخصومع، مصدر عابق 1) 
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وعلذ هألا ااعا  اهتا الشعرا  كنيرا بمستهل القصيدة وعنوا بع عناية تامة منأل 

الشعرا ، عني  والمتناي، علذ غرار فحو   أيامنا هأل ع  إلذ  الجاهلي  عصر 

 باالعتهال  والتخل  والخاتمة كل علذ يدة، وذهب بها مألاهب متااينةع 

المستحسنة،  قولع ماتدئا بالغز  كعادة الشعرا  في مدح بدر بب   عومب اعتهالال ت 

 عمار:

 ا ت  تتنتتلت  ما أعت  تتق لم عاش  تو  وألتتأل  شكت   الحب متتتتا منع الكتتتال  االسنتتا

تنذة  ت  للي ص  ص  ا  ور  مب غير ل   مالكر   ر  ج  الهالرا ه   الحايب   ليت     1)الض 

المضي في تألا ما أيدثع هجران ياياع لع، وهو يي  عر   الحب بن سع، قال  

 اعتهال  يحاب القارئ المضي في القرا ةع 

 ومنها قولع:

  2) تحسب الدمع يلقة في المآقي  أتتتتراها لكنتتترة العتتتتتشاق 

 ومنها قولع ماتدئا بالحكمة، وهو كنير في مدائحع:

  3) مكار وتأتي علذ قدر الكرا  ال علذ قدر أهل العز  تأتي العزائا 

 وقولع:

 هو أو   وهي المحل الناني  الرأا قال شجاعة الشجعان 

  4)بلغت مب العليا  كل مكتتان  فإذا هما التمعا لن س يرة

فهو، إن اعتهل بالحكمة اعتند بها لتعليل ما يريد أن يصف بع الممدوح مب الكر ،  

ا السطر ااو   أو رلاية العقل، أو الشجاعة وما إلذ ذلكع وعلذ هألا يجعل يين

 مب الايت يكمة، والسطر الناني تعليال ومديا، كما في قولع: 

  5) وعادة عيف الدولة الطعب في العدا  لكل امرئ مب دهر  ما تعودا 

 

 

 ع307، ص 1،  العر  الطيب  1)

 ع440المصدر ن سع، ص   2)

 ع 202، ص 2المصدر ن سع،    3)

 ع251المصدر ن سع، ص   4)

 ع179المصدر ن سع، ص   5)
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فاهألا نرم أن للمتناي أعاليب كنيرة مستحسنة في االعتهال  منها الغز  والحكمة،  

 بقولع:ومنها أيضا االبتدا  بالمدح مااشرة، كما علل ذلك 

  1)أكل فصيح قا  شعرا متيا  إذا كان مدح فالنسيب مقد 

فالممدوح في رأيع أيق بأن يستهل منع القصيدة، انع ليس كل شاعر عاشقا أو  

 متيما يتذ ياتدئ بالنسيبع 

 

ال تجد قصيدة     « :خشب إلذ القو     ا أباولعل تلك االبتدا ات الحسنة مما دفع علي

علذ أيسب    [يقصد براعة االعتهال   ]توفرت فيها هألا اامرمب شعر  إال  وقد  

  2) ع»صورة، وأكمل منل، وأبدا شاهد

 

ا قا  ذلكف فالمتناي رغا كونع بارعا في  علي أبو خشب بالغ عندمإبراهيا  ولعل  

ذلك اامر، ربما يسي  فيع في بعض ااييان، ان لكل رلل ه وة، كما يقو   

وة في هألا المجا  قولع في مستهل قصيدة مدح  ومما يمكب أن يعتار ه  ،المنل

 فيها كافور:

  3) ويسب المنايا أن يكب أمانيا  ك ذ بك دا  أن ترم الموت شافيا

 يي  اعتهل بالشكوم في أو  لقائع مع أمير طا  ما رغب في لقائع واعتضافتعع 

تخلصع وكما برا المتناي في االعتهال  برا في التخل  والخاتمة، ومب يسب  

 وخرولع قولع: 

  مما يشو  وال عرور كامل   لمع الزمان فما لتتأليأل خالتت  

  4)يتع المنذ وهي المقا  الهائتل  يتذ أبو ال ضل بب عاد هللا رت 

 وهو تخل  بالحكمة ثا التعليل، كما فعل في االعتهال  وهو مستحسبع 

 ومنع قولع:

 

 ع75المصدر ن سع، ص   1)

 ع298ص علي أبو خشب، تاري  ااد  العربي، مصدر عابق، إبراهيا   2)

 ع294، ص 2العر  الطيب،    3)

 ع 351، ص 1المصدر ن سع،    4)
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  1) أبي الهيجا  في قلب فيلققنا ابب      تأنتتتع ها والايتتب فتتتينا كنودعت

 في مدح علي ابب إبراهيا التنوخي:  ولكنع يسي  فيع أييانا كقولع

تتتل  تأيا   تر  نم    2راهيا ريع تتتا) تب إب تتثاير  أو اب  ك  أو ي تقت ولوا ل 

يي  علق زوا  محاتع لحاياتع بأن يقا  أن النمل لر  لال ثاير أو أن ابب إبراهيا  

، وهو تخل  و      غير مستحسبع خ 

 

 ومب يسب ختامع قولع في بدر بب عمار: 

  3)تصلتتح إال  لمنتتتلك التتتد و   منتتلك يا بدر ال يكتتتون وال 

 ومنع قولع في عيف الدولة: 

 كأنتتك مستقتتتيا فتتي محتتا   رأيتك في الأليب أرم ملوكا

  4)فإن المستك بعض د  الغتزا   فإن ت ق اانا  وأنت منهتتتا

II. اإليجاز والتضاد 

لقد عني المتناي كنيرا باعض الصور الاديعية، واعتخد  بعض ااعاليب القديمة  

إال أنع زاد فيها تعقيدا لتأثر  بمدرعة الصنعة الل ظية الشائعة في عصر ، ومب  

أشهر الصور الاالغية التي ناليظها في مدائحع أعاليب اإليجاز والتضاد، مب 

 :يا الحاوا  تتلتا إلذ ذلكع يقو  إيتتيد واالعتعارة ومالتجنيس والمطابقة والترد

عصر     « وطأة  تحت  وقع  مدم  أا  إلذ  يدلنا  والطااق  بالجنا   اإلعرا  

المعاني في   الجنا  ومعاظلة  اال اظ والحرو  في  الالهي بصنعة  الاديعي 

  5) ع » الطااق

 

 مب الصور التي تميز بها مدائح المتناي:  اوإليك بعض

 

 ع 145، ص 2المصدر ن سع،    1)

أو ااولذ بمعنذ إلذ أو إال، وثاير اعا لال ، وريع مجهو   ع215، ص 1المصدر ن سع،   انظر  2)

 راعع أا  خوفعع

 ع 289، ص 1المصدر ن سع،    3)

 ع 25، ص 2المصدر ن سع،    4)

ج )بيروت: دار الكتا   5، 1ط  ،: العصر العباسي وقصائد محللةفي النقد واألدبوا، إيليا الحا  5)

 ع 241ص  ،3   ج1980اللاناني 
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 الجناس: -أ

الجنا  هو تشابع اال اظ في الحرو ، واختالفها في المعنذ، ولع ضرو  كنيرة 

المستوف  ،ومختل ة كالجنا   أنواعها  كنير مب  في  المتناي  أن  وقد ضر   ذ: 

 يرو  الل ظ اآلخر منل قولع: يب لميع يتوفر في أيد ل ظ

ع  أ   1)الهيجا  أهوا  ب  م   ع  ت  تم  ه و    نت    ان  قت اطاة   ب و شجاا لأب و الشج 

 وقولع:

  2)ولكب عيف الدولة اليو  وايد    كنيرة فال تعجاا إن السيو   

 يي  لانس بيب السيو ، وهي لمع عيف، وعيف الدولة وهو اعا إنسانع

 وهيئاتها كقولع: والجنا  التا  أو المطلق، وهو التشابع في عدد الحرو  وترتياها  

  3) أفتتتعالع السيييفوال ي عتتل   تتتالتع آمت السيييفيؤمتتا ذا 

 وقولع:

ت  بعضد   4) يدان عضدوليس لغير ذا   الدولة امتنعت وعز 

 وقولع:

  5) أفقرت أنت وهب منك أواهتتل  منازل في القلو   منازل لك يا 

 تعني الرتاة والمقا عيي  لانس بيب مناز  التي مراد  بيوت، ومناز  التي 

 والجنا  الناق ، وهو التشابع في بعض الحرو  كقولع:

  6) دوا  كل كريا أوهي الولع  مشرفة ال زالت  المشرفيّة

 وقولع:

  7)بع مما أياذر  أعييوذيا متتب   بتع فيتما أتملتتتع  وذييأليا متتتب 

 ااخرم كقولع: والجنا  المشتق، وهو أن تكون إيدم الكلمتيب مشتقة مب 

 

 ع371، ص 2،  العر  الطيب  1)

 ع101المصدر ن سع، ص   2)

 ع70المصدر ن سع، ص   3)

 ع455المصدر ن سع، ص   4)

 ع 348، ص 1المصدر ن سع،    5)

 ع 90، ص 2المصدر ن سع،    6)

 ع 136، ص 1المصدر ن سع،    7)
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 (1) هدىوما  أهدىإليع الجيش  وهادور  مريد ضر   ضر ن سع         

 ومنل ذلك قولع: 

   2)ارتجازا للت  ييصإذا  ليييوصلي  فعتتتالي ت  ييبرقإذا  يييبرقإن 

 الطباق  -ب

الطااق أعلو  مب أعاليب التضاد الاالغية، ويتمنل في الجمع بيب ل ظيب متقابليب  

الايت   أو  في  والاكا ،  الضحك  اآلخر منل  ااو  عكس  يكون  بحي   الوايد 

 السرور والغضب، أو الحياة والموت وما إلذ ذلكع

ويعتار مب أها أعاليب اادا  في الشعر العربي، وقد اهتا بع النقاد والاالغيون   

كنيراف انع يمنل االزدوالية التي تتسا بها الحياة والكون، كما قا  تعالذ:)  

هي ازدوالية نراها في كل شي   و   3)  لعلكا تألكرون  خلقنا زوليبومب كل  

الصحة   وبيب  والعد ،  الولود  بيب  والموت،  الحياة  بيب  كاالزدوالية  تقرياا 

وهي مب نايية أخرم فكرة    ،والمرا، وبيب المحاعب والعيو  وما إلذ ذلك  

 لس ة  فلس ية طالما اهتا بها ال الع ة بص ة عامة، كما هي أصل مب أصو  ال

 الجمالية في الشعر العربيع 

ويؤكد ابب المعتز أن المراد بالطااق هو ذكر الشي  وضد  وكونهما علذ يألو  

في   التعاد   أعاعها  لمالية  نايية  علذ  تقو   عند   التضاد  فكرة  وأن  وايد، 

 ع 4)العاارة، والتوازن بيب لميع ألزا  الجملة

  

في مدائحع يتذ أصاح خاصية مب وقد لجأ أبو الطيب إلذ هألا ااعلو  كنيرا   

 خصائ  مدائحع، وقد اعتعملها بأعاليب مختل ة منها السلس كقولع: 

  5)تمردا اللئيموإن أنت أكرمت   ملكتع الكريمإذا أنت أكرمت 

 

 ع179المصدر ن سع، ص   1)

 ع391المصدر ن سع، ص   2)

 ع 49  القرآن الكريا، الألريات، اآلية : 3)

   ر: الهيئة المصرية العامة للكتا مص) ، أبو تمام وقضية التجديد في الشعررالع عاد  بدوا،   4)

 ع203، ص    1985    

 ع183، مصدر عابق، ص 2،  العر  الطيب  5)
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 يي  قابل بيب الكريا / واللئيا، وبيب ملكتع/ وتمرداع 

 وقولع في عيف الدولة: 

دا وتعطذ، مخروقا تسلا  وال زالت ااعياد لاسك بعد   ّّ   1) مجّد

 ص تيب مخروقا / و مجددا، وفعليب تسلا / وتعطذعيي  طابق في السطر الوايد  

 

 وفي بعض ااييان يأتي بالطااق بواعطة أدوات الن ي، كما في قولع: 

يييغبع مب ال  ىوغنّ   مشمرا  ال يسيربع مب  فسار ّّ دا نييّ   2)مغر 

 وغن ذ/ و ال يغن يعيي  قابل بيب عار / و ال يسير، 

ذهب   في  الوها  ويدخل  المعنذ،  ياعد  معقدا،  طااقع  يأتي  ااييان  بعض  وفي  

 كما في قولع:  ،القارئ

  3) أقار أشاا  قو   بعد وال    أباعد أشاا  قو   قربتوما 

يي  قابل بيب ما قربت / و ال بعدت، أقار  / وأباعد، وقد عقد المعنذ فاختلف  

 الايتعشراح الديوان في معنذ 

 

 وقولع:

  4) بخليعد الجاب مب  الجوادوهو   جبن يعد الاخل مب  الشجاعهو 

 ذعفي الديوان، أكنر مب أن يحص ةوأمنا  ذلك كنير

 :الترديد -ج

عب  يختلف  وبأللك  المعنذ،  في  اختال   دون  ن سع،  الل ظ  إعادة  هو  الترديد 

الشاعر مب   يستعمل  كأن  المشتقات  مع  يستعمل  وقد  اعما، التجنيس،  الكلمة 

للشعر،    ،واعا فاعل، ومصدريب وفعال الموعيقي  الجر   أثر كاير في  ولع 

 وقد أكنر المتناي منع في مدائحع إلذ لانب الجنا ع  

 

 ع182المصدر ن سع ، ص   1)

 ع184المصدر ن سع، ص   2)

 ع 427، ص 1المصدر ن سع،    3)

 ع 36، ص 2المصدر ن سع،    4)
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 ومب اامنلة علذ ذلك قولع في عيف الدولة:

  1) الشيا  األحسنما في  أحسنوكان     خلق هللا كلهتا أحسنفكان 

 وقولع:

  2) مب لا  تائاا المحوكل  الذنب محا     فإنع  ذنبكل  ذنبيوإن كان        

 كيد والماالغة، كما في قولع: ووقد يستعمل الترديد مب لهة أخرم للت

  3)ولوم يزيد وعارة تترقرق  أرق علذ أرق ومنلي يأرق

ويسي  التركيب   وفي بعض ااييان أيضا ياالغ في لعاع بالكلمات فيخ ذ المعنذ،

 كما في قولع:  بتقار  المخارج وبالتكرار،

      فه ييضع فييالضعيتذ يالغ  فييالضعوال 

  4) بل منلع ألف فيالضع فييضع فييضعوال     

 يي  كرر الل ظ الوايد عت  مرات في الايت، وقولع:

  5) قالقتتتلقالقتتتتل عيس كلهتتتب   فقتلقتتلت بالها الألا قلقتتل الحشا

 ولعلع في ذلك كان يقلد أهل التصنع، فاعتمع إلذ أيدها يقو :  

       كما  تييكنكتمت الحب  تينييك تييكنلو 

 (6) نيييكا تتتتب ذاك لتتتتولكت ييونينك ناييكييي    

 ة، وتلك القلقلة  والضعت  ة؟فما رأيك في هأل  الكنكن 

 

الصور، بعض الصور الاالغية القديمة، ولكنع  وقد اعتعمل المتناي إلذ لانب تلك  

 صاغها بصاغة خاصة، وأض ذ إليها مب شخصيتع وقوتع، ومنها: 

 ، منل قولع: التشبيه

  7)كأنك في ل ب الردم وهو نائا    لواقفل  شك    وق ت وما للموت  

 

 ع119المصدر ن سع، ص   1)

 ع128المصدر ن سع، ص   2)

 ع 124، ص 1المصدر ن سع،    3)

 ع243المصدر ن سع،  ص   4)

 قلع يركعع وقالقل العيس اإلبل خ افهاع ع قل134المصدر ن سع، ص   5)

 ع 27  ذكر  توفيق علذ ال يل، مصدر عابق، ص 6)

 ع 206، ص 2المصدر ن سع ،    7)
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 وقولع:

  1) او د  تتوالملوك ل   ر  تتكأنك بح    أرم كل ذا ملك إليك مصير  

 ي ع: وقولع في وصف ع

 وأيدا القتتو  ألنحة ال تتتراش   كأنك علذ الجمالتتا منع نارا 

  2) يعاودها المهن د متتتب  عطتتاش  كأنك لوارا المهجات متتتا 

الجمالا لشدة ضربع إياها،   لايت ااو  يصف عي ع كأنع نار تحترقيقو  في ا

 وكأن أيدا القو  المقطعة يولع ألنحة ال راش التي تطير إلذ النار فتحترقع 

وفي الايت الناني شاع ما يجرا مب دما  قلو  أعدائع بالما  ولعل عي ع يعاود   

 مرة أخرم كالعطشان يعاود الما ع

 وفي بعض ااييان يعقد التشايع تعقيدا يكاد يغمضع، كقولع: 

  3)تراقتس ولكتب كالشمس  في اإلش كالشمت يس قولي في شمس فعلك  ل

 ، كقولع في مدح علي بب إبراهيا التنوخي:حسن التقسيمومنها 

 ت لح عر  ملوكها عجا   وإنما النا  بالملوك ومتتتتا 

  4)وال عهود لهتتتا وال ذما   ال أد  عندهتتا وال يسب 

 وقولع: 

  أهتتتتون عندا مب الألا نقلع   ع إن الكتتتألا  الألا أكتتتاد بتتت

  5) وان وال عتتتتالز وال تكتتتلع  فال ماتتتا  وال متتتتتتتداج وال

 ، منل قولع:االستعارة ومنها أيضا 

  6) تسلا مخروقا وتعطذ مجددا  وال زالت ااعياد لاسك بعد  

 

 ع190المصدر ن سع ، ص   1)

 ع 448، ص 1المصدر ن سع،    2)

 س ليس كالشمس أيضا  تو كالشم تتدوح الألا هتتتع أا أن قولع في فعل المم444المصدر ن سع، ص   3)

 ع بن س  تتفيكون ك ؤا لع ولكنع بالنساة إلذ إشراقها فإنع أوعع مب لرمها بأضعا  كنيرةع يشاع قول     

 الشمس وفعل الممدوح بأشعة الشمس التي تمأل الكائناتع ويروم في الشمس كاإلشراق أا أن قولع      

 عليع فيكون بمنزلة اإلشراق مب الشمسع ال يالغ فعل الممدوح في الشر  والرفعة ولكنع يد     

 رح اليازلي  ) رالع ش    

 ع219المصدر ن سع، ص   4)

 ع457المصدر ن سع، ص   5)

 ع182المصدر ن سع، ص   6)
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 وقولع:

  1)ويأكلع قال الالول علذ ااكل  أي طمع التورا  قال بلوغع 

اعتعارات يسنة، ولميلة تعطي شعر  بها  ولماال، ولكنع ي رط فيها في  وهي  

 وذلك مما عا  النقاد عليعع فاعتمع إلذ منل قولع:  ،بعض ااييان فتأتي معقدة

  2)ويسرة في قلو  الايض واليلب     مسرة في قلو  الطيب م رقها 

 يي  لعل للطيب والايض قلااع 

 وقولع:

  3)ااه  د  تإي  ان  ت  مز  تال اد  ؤ  ت تف ل   تتم     تتتا  م  ه      اد  تتؤ  ي فت  ف   تجمعت  

  يي  لعل للزمان فؤاداع 

 ، كما في قولع في وصف الجيش الرومي:البراعة في الوصفومنها 

 تب منتتلها والعمائتتتا تتثيابهتتا م  إذا برقوا لتتتتا تعر  الايض منهتتتا 

 از  تتالجتوزا  منع زموفي أذن   خميس بشرق اارا والغر  زي ع 

   4)ترالاتتفما ي هتتا الحد اث إال  الت  تجتتمع فيتتع كتتتل لستتتتب و أمتتتتتتتة

 

هأل  أها الخصائ  الل ظية في مدائح أبي الطيب المتناي،  وقد كان لتلك القصائد  

 إلذ لاناها خصائ  معنوية ال تقل أهمية عنها، وهي التي عنتناولها اآلنع  

 لث: الخصائص المعنويةالفصل الثا

الل ظية بخصائ     الخصائ   إلذ لانب  المتناي  الطيب  أبي  تميزت مدائح 

أخرم معنويةف وهي لانب مها مب شعر  إن لا تكب أها لز  منعع فقد اهتا  

المتناي بمعانيع اهتماما بالغا، ولخ  فيها فلس تع في الحياة، إلذ لانب المنل 

 عة والعظمة وما إلذ ذلكع  العربية العليا مب الكرامة والشجا

 

 ع 44، ص 2المصدر ن سع،    1)

 ع 283المصدر ن سع،   2)

 ع449المصدر ن سع، ص   3)

 ع205رالع المصدر ن سع، ص   4)
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ولكب ذلك لا يمنعع مب اللجو  إلذ المعاني القديمة، وإدخالها في لاا  يدي  لديد  

ترم القوة تشع في لوانب  « يجعلنا نتخيل أنها لديدة، كما يقو  أيمد أميب :

أعالياع وقوافيع فإذا اشترك المتناي وغير  مب الشعرا  في معنذ مب المعاني  

ال أبيات  وأمتب رأيت  قافية  وأقوم  ل ظا،  وألز   أعلوبا  أقوم  غالاا  متناي 

تركياا، انع يساغ عليها مب قوتع ويزيد في شدتها ويدتها مب شدتع ويدتع ت  

كل   في  الشعرا   عليع  توارد  الألا  الشائع  وال كر  المألو   يقو   لقد  يتذ 

لديد  هو  فكأنما  مب يسع  وقطعة  ن سع  بعض  المتناي  عليع  فيخلع  العصور 

   1) ع»ع لا يساق إليعوكأن

قويت  قوية عظيمة كما  فتادو  المتناي يض ي علذ معانيع شخصيتع،  وذلك ان 

 شخصيتعع 

 

ومب نايية أخرم ابتكر المتناي بعض المعاني وت رد بها، وهي معان تتميز   

في كنير مب ااييان بالجودة  في ااعلو ، والتعاير الدقيقف يقو  ناصيف  

بل هو في غالب يالع غاية الغايات في اعتحكا     « الشعر :اليازلي في هألا  

ال صاية   كستع  قد  المراد،  ووضوح  الساك  ولودة  التعاير  وبداهة  التأليف 

زخرفها، وألقذ عليع الايان نور ، فتسابقت معانيع إلذ اافها ، وعلقت أل اظع  

علذ   والتقذ  والعامي،  الخاصي  إنشاد   في  واعتوم  وااوها ،  بالخواطر 

  2)ع»سانع العالا وااميإي

فإنع وإن كان مب اادبا  مب تعصب عليع، فال يرم لع يسنة فإن أغلاها يوافقون  

علذ إيسانع في عاك المعاني، وابتكاراتع فيهاف ولعلع كان هو بن سع أو  مب  

 تعجب بهألا الشعر، وبتلك المعاني، فقا : 

ع ترل تكتتا  تي ض  مب ن وره ا الحار  ت  ي اإذا ك تا  د  ب تي وت تع  وما قلت  مب  ش 

اكأن  المعان ه  هت  ي في فصاية ل ظ  ي ا أو خالئقت ك الزُّ   3) تر  نجو  النر 

 

 ع23 - 22أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص    1)

 ع45، ص 1،    العر  الطيب2)

 ع374المصدر ن سع، ص   3)
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وتلك القالئد ليست أفراد أبيات في الديوان، بل هي كنيرة فيع، أكنر مب أن تحصذ 

في هألا ال صلع  ولعل ذلك يرلع إلذ ععة خيا  المتناي، ويدة ذكائع، وععة 

 ومب تلك المعاني قولع: ، كير اطالعع وت

تو   ولتتتكتتب   فضلتتتها بتتقصتتتدك ااقت تتد ا     خير  أعضائ نا الرُّ

تا     قد لعمرا أقصرت عنك وللوفتت  ي  د   تد  ازديتتا   وللعتتطايا از 

تتتتا ات ك  ااقتتتوا   خ ت  إن صرت  في يمينك أن تأ ألني  فت تي ه    1)خ 

أعضا  الجسا انها هي التي تسعذ إلذ الممدوح، ولعل  يي  لعل ااقدا  خير  

عاب تأخر  عب زيارتع خوفع مب أن يجعلع الممدوح مب ضمب الهاات انع  

 يهب كل ما يملكع

 وقولع:

 دا فك تتان القتا   قتال التالقتتي  بعنوا الرعب  في قلو  ااعتتتا

دوهتتتا  ي ن ستها  وتكتاد الظتتاذ لما عتتتو  ض   ّ   2) إلذ ااعتتناق تت تن تتت 

كأنها  ذلك  فأضع ها  إليها،   قال وصولها  ااعدا   فوا  خو  الجند  إن  يقو   يي  

وتضر    ن سها  تستل  تكاد  أنها  عيوفها  في  ويقو   الحر ع  قال  قاتلوها 

دوها ضر  ااعناقع   ااعناق، لما عو 

 وقولع:

  3) ي غ را ب يوأننني وبياا  الصاح       أزورها وعواد  الليل ي ش ع لي 

 وقولع:

ع  بيب الما  والنار في يدا م  د  وال هما وما الج  ب  أن ألمع  الج    4) بأصعب م 

 وقولع:

ال ع      5) مخافة فقتتترل فالألا فع تتتل  ال قتتتتر ومب ين ق الساعات في لمع م 

 

 ع330، ص المصدر ن سع  1)

 ع الظاذ ج ظاة، وهي يد السيفع وتنتضي تستلع 443، ص المصدر ن سع  2)

 ع 307، ص 2،  المصدر ن سع  3)

 ع 347، ص 1،  المصدر ن سع  4)

 ع370، ص المصدر ن سع  5)
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 وقولع: 

ر  اانا  لنتتتا فكتتتان قصيتتتدة    1) متب أبياتتها ك تن ت  الاديتتتع  ال تتترد   ذ ك 

  2) ومنل ذلك كنير، ال تخلو منع قصيدة مب قصائد  المديية تقريااع

 

تما ع   ، وخاصة أباولع إلذ لانب ذلك معان كنيرة اشتركها مع غير   مب الشعرا 

الشعر  تاري   في  كايرا  ضجيجا  القضية  وأثارت  فيها،  بالسرقة  ا   ات ه  ولألا 

ومتعصب عليعع وأكار ظننا أن أكنر هأل     العربي، فانقسا النقاد بيب مؤيد لع

المعاني كانت مب توارد الخواطرع وذلك ما قالع أيمد بب أبي طاهر في محالة  

 الاحترا عندما ادعذ عليع السرقة:

 فمتتنع منشغتتب أو غتير منشغتتب   والشعر ظهر  طريقل أنت  راكاع 

   3) بوألصق الطنب العالي علذ الطن  وربما ضا بيتتب الركتب منهجع

وإليك أمنلة   ،وقد ذكر القاضي الجرلاني أمنلة كنيرة فيما يتعلق بمعانيع المشتركة

 منها:

 قا  أبو تما :

 رد د تتتعوم يسب مما فعلت م  ومهما تكب مب وقعة بعد ال تكب 

 فقا  أبو الطيب: 

ا فإنما د ت  شعر    4) بشعرا أتاك الماديون م رد دا  ألزني إذا أن ش 

 الاحترا:قا  

 وفر بأرا عدوها يتنهب  متسرعيب إلذ الحتو  كأنها 

 وقا  المتناي:

اتسما    5) يتذ كأن لع في قتل ع  أربتتتا  بكل أش ع    يلقي الموت  م 

 

 ع368، ص المصدر ن سع  1)

 وما  45وما بعدهاف والعر  الطيب، مصدر عابق، ص  162رالع الوعاطة، مصدر عابق، ص   2)

 بعدهاع      

 ع 215ذكر  صايب الوعاطة، المصدر ن سع، ص   3)

 ع184، مصدر عابق، ص 2العر  الطيب،    4)

 ع 230، ص 1،  المصدر ن سع  5)



 - 118 - 

 قا  أبو نوا :

ةل   لغيرك إنسانا فأنت الألا نعني   وإن لرت اال اظ يوما بمد ي 

 وقا  أبو الطيب:

تترادا  وظنتونتتتي مديتت تها قديتتما   1) وأنت  بما  مديتت ها م 

ومنل ذلك كنيرع وتجدر اإلشارة في هألا المجا  إلذ أن المعاني المشتركة لا ين  

كانت عرقة   إذا  إال  شيئا  الشاعر  شاعرية  مب  تنق    ال  وأنها  شاعر،  منها 

 متعمدة، وال أظب أن المتناي كان يتعمد السرقة في كل هأل  المعانيع 

المتناي بخصائ  معنوية أشهرها: القوة والعظمة، الحكا   وهألا، وقد تتسا مدائح

 واامنا ، وكأللك الماالغة والغمواع 

 المبحث األول: القوة والعظمة 

إن مب أها خصائ  معاني المتناي القوة والعظمة، فمعانيع قوية كما قويت أل اظع 

  انع يرم القوة في كل شي ، كما عاقت اإلشارة إلذ ذلك، وال يمدح أيدا إال 

يض ي عليع تلك القوة، والمنل العليا التي آمب بها إيمانا راعخاف  وأكنر ما  و

 تادو تلك القوة ييب ي تخر بن سع في المدائح، كما في قولع: 

 يتذ ضربت وموج الموت يلتطا ومرهف عرت بيب الجح ليب بتتتع 

 والسيف والرمح والقرطا  والقلا  الخيل واللتيل والايتتدا  تعتترفتتتني 

  2) يتذ تعجب مني القتتور وااكتتا  ت في ال لوات الويش من ردا  صحا

 

ولألا   ،والمتناي ييب يمدح ممدوييع، يألكر شجاعتها وعظمتها، وهممها العالية

 بدت  معاني مدائحع كأنها وايدة رغا اختال  الممدوييب، كلها تتسا بالقوةع

 فهو يقو  في كافور: 

 وقد لمع الريمب فيك المعانيا   فاختتريد  بمعتتنذ وايتتتد كتل  

 

 ع213ص المصدر ن سع،   1)

 ع القور ج قارة وهي اارا ذات الحجارة السودا ع وااكا ج أكمة  121، ص 2العر  الطيب،    2)

 وهي الجال الصغيرع     
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  1) ياتفإن تك تعتطي في نداك المعال  إذا كسب النا  المعالي بالندم 

 ويقو  في عيف الدولة: 

 يطاتق في أوصالتتع وي صمتتا تعرا عيف الدولة الدهتر  كلتتع 

  2)وبان لع يتذ علذ الادر ميس ا   فجاز لع يتذ علذ الشمس يكمع 

 أيمد بب عامر اانطاكي:ويقو  في 

ات قلاع  ها قلب لما ضمع صدر  فتذ ال يضا القلب هم     3) ولو ضم 

 وقا  في الااشق  ييب أطلق علذ عماناة فأخألها:

تتتب  كل   شي  بلغت المتترادا  وفتتتي كتتل شتتأو شأوت العاادا  أم 

  4)تب كتان عتتاداوماذا تركتتت لمت  لتتا يستتتتتدفماذا تركت لمتتتب 

فكل هأل  اابيات رغا اختال  الممدوييب في الرتاة، ترمي كلها إلذ شي  وايد  

 عظمة الممدوح، ومكانتع العالية التي ال يستطيع أيد أن يالغع فيهاع

 

الممدوييب    غزوات  وذك ر   بالاطولة،  تغنيع  والعظمة  القوة  با   في  ويدخل 

ش كان  كما  معركة  شاعر  المتناي  كان  فقد  يرم  وانتصاراتهاف  مناعاة،  اعر 

الشجاعة مصدر كل مجد، ويرم أن رعالة الشاعر ال تتوقف علذ ذكر مناقب 

ر، ولأللك قيل فيع تتالملك، ولكب تتعدا  إلذ الدفاا عب الوطب بالسيف وبالشع

منأل أيامع ااولذ في الشعر، كان المتناي ذلك الصوت الألا ارت ع ضد    « :

يرفض   الألا  الصوت  وذلك  والقهر،  ويحرا المأللة  والخضوا  االعتكانة 

  5) ع»اإلنسان علذ خوا المعركة مب ألل كرامتع وشرفع

 

 

 ع299المصدر ن سع، ص   1)

 ع ميسا : أثر الحسبع 75المصدر ن سع، ص   2)

 ع 372، ص 1المصدر ن سع،    3)

 ع419المصدر ن سع، ص   4)

 ع65، مصدر عابق، ص "المتناي القصيدة والسيفأبو الطيب "   5)
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وعلذ هألا ااعا  نرا  كلما مدح ملكا أو أميرا مديع بالشجاعة واإلقدا ، ونرم 

أكنر قصائد  في عيف الدولة تلك التي يصف فيها معاركع، وهي ملحميات في  

 شداد أو ت وقهاعغاية الجودة تجارا ملحميات عنترة بب 

 فاعتمع إليع وهو يمدح أبا محمد الحسب بب عايد هللا بب طغ  بالرملة: 

  1)معتتظمة متتتألختتورة للعتتظائتتتتا وال يتلتتقذ الحتتتر  إال بمهتتجتة

  2) بناج وال التتويش المتتنار بسالتتا وذا لجتتتب ال ذو الجناح أمامتتع

  3) عع متتب بيتتب ريش القشاعتتاتطال تمر عليع الشمس وهتتي ضعي تتة

ر فوق الايض منتتل الدراهتتتا إذا ضوتها القذ مب الطير فرلة    4)تدو 

  5) متتب اللمتتع في يافاتع والهماهتتتا ويخ ذ عليك الرعد والارق فوقتع

رابا ي مش ي الخيل فوق الجمالا أرم دون ما بيتتب ال رات وبرقتة    6)ض 

 

الرلل الألا يستقال الحر  بن س عظيمة ، تستعد لجميع اامور  فما رأيك في هألا  

العظا ، وبجيشع العرمر  الألا ال ينجو طائر مر أمامع، وال تستطيع الشمس  

أن تادا ضو ها إال مب خال  ألنحة النسور لكنرة القتلذ، ذلك الجيش الألا 

  يمنع بريق ااعلحة فيع لمع الارق عب الظهور، وتمنع أصوات الصدور عب 

 أن ي سمع صوت الرعد!!! 

وهأل  المعاني، أو ما يشابهها تتكرر في لميع مدائحع تقرياا، عوا  في وصف  

وانع    ،الحرو  أو المناعاات ااخرم، انع يؤمب بالشجاعة كمانذ كل مكرمة

لرا  مقدا ، إن صح ما قالع في ن سع، وال يرم الكريا المالد إال الشجاا  

ك ر  ، كما يقو :   الم 

  7) تقتو  أمات الموت أ  ذعر الألعتتر ت باآلفتتتاق يتتذ تركتتتها تمتترع

 

 المهجة الن سع والعظائا اامور العظيمةع  1)

 اللجب اختالط ااصوات أا بجيش ذا لجبع والمنار الألا أثار  الخو  مب مكمنعع  2)

 القشاعا النسورع   3)

 ال رلة الخللع الايض، ب تح الاا ، لمع بيضة وهي الخوذة مب الحديد   4)

 يافاتع لواناع، والهماها ج همهمة  وهي الصوت  يردد في الصدرع  5)

 ع ال رات النهر المعرو ، برقة قرية في العراقع  406ص  – 405، ص 1العر  الطيب،    6)

 تمر  بع تحككع الألعر الخو     7)
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  1) عوم مهجتي أو كان لي عندها وتر وأقتتدمت إقتتدا  اابتتي كتتأن لتتتي

  2)فمتت تتتترق لتتاران دارهما العمتتر ذر الن تتس تأخأل وععها قال بتتينها 

  3) المجد إال  السيف وال تكة الاكتترفما      وال تحستتاب المجتتتد زق تتتا وقينتتة

  4) رم     لك الهاوات السود والعسكر المجترت  وتضريب أعناق الملوك وأن ت

  5) تداو  عمتتع المتر  أنملتع العشتتتر وتركك فتتي الدنتيا دوي تتا كأن تتتتتما 

 

المعالي    هأل  إلذ  اإلنسان  يرتقي  أن  يرم  الحياة  في  المتناي    بالمخاطرة فكرة 

والمغامرة دون ترالع ما دا  علذ قيد الحياة، أما شر  الخمر ومداعاة النسا   

 ليسا مب المجد في شي عف

  « وعلذ هألا قا  الشريف الرضذ في الم اضلة بينع وبيب أبي تما  والاحترا :

أما أبو تما  فخطيب منار، وأما الاحترا فواصف لؤذر ، وأما أبو الطيب 

  6)ع»فقائد عسكر

مب كنرة ما يقرأ القارئ عب السيو  والمعارك والخيل في  « ير  قائال:ويرد  غ

قصائد المتناي يكاد يخيل لع، لو قا  بقرا ة عطحية غير واعية، أن عقل المتناي  

  7)ع»كان مقاض عي ع، أو في يوافر لواد عيف الدولة

 

*   *   * 

الحكمة في شعر  يتذ  إلذ لانب هأل  المعاني الاطولية، أكنر المتناي مب إرعا   

 قارئ الديوان أنع أما  شاعر يكيا أو يكيا شاعرع  لليتخي

 المبحث الثاني: الحكم واألمثال 

 

 مب مكان بعيدع والوتر النأر  ااتي السيل يأتي  1)

 ذر: داع الوعع الجدة والطاقةعالجاران يقصد منهما الروح والادنع يقو  : دا ن سك تأخأل ما يمكنها   2)

 شرح اليازلي   رالع أخأل  مب لألة أو ما  أو علطان فإنها غير باقية مع الجسد )      

 ة المرة مب ال تك وهو الاطش واالغتيا عالزق السقا  يجعل فيع الخمرع القينة الجارية ع ال تك  3)

 الهاوات الغاراتع والمجر الكنيرع   4)

 وما بعدهاع  369الدوا صوت الريحع اانمل رتو  ااصابعع رالع المصدر ن سع،   5)

 ع 66أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   6)

 ع89عابق، ص ، مصدر " أبو الطيب المتناي القصيدة والسيف"    7)
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قد أكنر أبو الطيب مب إرعا  الحكا واامنا  في قصائد  يتذ ال تكاد قصيدة مب  

مدائحع تخلو منهاع فحينا يستهل بها القصيدة، كما في قولع يمدح أبا الحسيب 

 مد الخراعاني:علي بب أي

 متتتدركل أو متحار ل ال يتتنا    ال افتتتخار  إال  لمتتب ال يضتتتا   

ا ما عاق عنع الظال   ليس عزما ما مرا المر  فيع    1)ليس هم 

 ويينا يختا بها القصيدة، كقولع في آخر قصيدة مدح بها كافورا:

  2)وال اعترد يتياة منك معطيها  أتا ععدك مب أعطاك أولع 

 ييانا يخلل بها القصيدة ، كما في قولع في قصيدة يمدح بها عيف الدولة: وأ

  3) تعاتت فتي متترادها االتسا  وإذا كانت الن تتو  كتاارا 

وهأل  اابيات كنيرة في الديوان، ولعلنا ال نجد في أا ديوان آخر ما نجد في ديوانع  

التع لاز  إن  ال ب،   هألا  عيد  ولعلع  واامنا ع  الحكمة  شكيب مب  يقو   اير، 

قد فاقع أبو تما  في الرثا  وربما  و   « ارعالن يقارنع مع غير  مب الشعرا  :

المجون   في  نوا   وأبو  الزهد،  في  العتاهية  أبو  عليع  وعال  المديح،  في 

والحالرا في الغز  والاها  زهير في الرقة وابب عهل االشايلي في دماثة 

أبت أن تعطي لغير أبي الطيب قيادها،  العشق، ولكب الحكمة هي المملكة التي  

فجميع الشعرا  هناك عائرون تحت لوائع يقا  لكل وايد منها: اطرق كرمع  

 ع 4)»ويقا  ذلك بحق

 

وكانت الحكمة     « وقد ناغت هأل  الحكا مب تجربتع في الحياة، وت كير  الواعع ،  :

ب ذلك االلتحا  بالنساة لع خالصة تجربة مر بها، ومب خال  التحامع بالحياة، م

 

 ع326، ص 1العر  الطيب،    1)

 ع  322، ص 2المصدر ن سع،    2)

 ع14المصدر ن سع، ص  3)

 ع ذكر  في مقالع يو  " المتناي بيب  74أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   4)

 محاعنع ومااذلع"ع      
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الألا ربما لا يمر بع شاعر مب قال، انطلقت يكا المتناي في مختلف قصائد ، 

 )1(ع»كما تنطلق الكهربا عععمب مساقب الميا 

 

وقد تميزت يكمتع إلذ لانب الغزارة بالتعاير الدقيق، والتصوير الرائع كما  

لقوة واإليجاز  فاق شعرا  الحكا لميعا في الجمع بيب  ا « :ال اخوراقا  ينا 

آفاقا شاععة   وقوة وتشمل  تناض يياة  بليغة،  أبياتع عألبة  واإليكا ، فجا ت 

 )2(ع»ومعرفة عميقة للن س اإلنسانية

 

هألا، ولا تأت يكا المتناي في مدائحع بدون قصد، بل لا  بها في كنير مب ااييان  

 قولع: مستشهدا بها لتأييد يالتع أو فلس تع ومواق ع في الحياة، كما في 

 ما دا  يصحب فيع رويك الادن   ال تلق دهرك إال غير مكترث 

  3) ت ائت الحتتتزنوال يرد عليتك ال  ور ما عررت بعفما يديا عر

 

اليأ    مب  تمنعع  والتي  المتناي،  يياة  تميز  التي  القوة  فلس ة  هي  ال لس ة  وهأل  

يقت ي آثار   والترالع مهما كنرت النوائب واشتدتف ولألا يطلب مب كل إنسان 

أن ال ييأ  ما دا  علذ قيد الحياة، انع ال فرح يدو  في الحياة وال ألاف فاايا  

 دو  مب عر  زمب عا تع أزمانع

 

وأكنر ما أرعل المتناي الحكمة عندما ي تخر بن سع، أو في شعر  الولداني الغنائي 

ييد ص ات  الألا يعكس ألمع، وتقلاات الدهر عليعع وقد يأتي بالحكمة أيضا لتأ

 ممدوييع، وتارير مواق ها وتصرفاتها، كقولع في عيف الدولة: 

  رأيتك محض الحلا في محض قتدرة 

 ولو شئت كتان الحلتتا منتتك المهتنتتتدا

 

 ع85، مصدر عابق، ص " أبو الطيب المتناي القصيدة والسيف"   1)

 ع629، تاري  ااد  العربي، مصدر عابق، ص ال اخوراينا   2)

 ع343، مصدر عابق، ص 2العر  الطيب،    3)



 - 124 - 

 ومتتا قتتتل اايتترار كالعتتت و عنهتتا

 ومتتتب لك بالحتتتر الألا يح تظ اليتتتتدا       

  تتعإذا أنتتتتت أكتتترمتت الكريتتتا ملكت

 وإن أنتتتتت أكتترمتت اللتتئتيا تمتتتتردا 

 ووضع الندم في موقف السيف بالعلذ 

  1)مضر كوضع السيف في موضع الندم                  

يي  ياو  تأكيد يسب معاملة الممدوح مع النا ، انع يؤدا لكل ما يستحقع:  

و لزا   يجزا المحسب، ويعاقب المسي ، والخطأ في ذلك كمعاقاة المحسب أ

ويع و الحر إذا تطلات    الظالا يؤدا إلذ خلل في النظا ، وفساد في المجتمعع

 اامور ذلك، واللئيا ال يع ذ انع ينورع   

 

ومب لهة أخرم ذهب المتناي بالحكمة مألاهب مختل ة، يينا يألكرها في عدة أبيات 

بيات  كأنع في قصيدة في الحكمة، كما في المنا  السابقع ويينا يألكرها في أ

 مت رقة داخل القصيدةع كما نجد ذلك في قصيدة يمدح بها كافور، ومطلعها:

  2)وأشكو إليتتها بتيتنتنا وهي لتند   أود متتتب اايتتتا  متتتا ال تتتتود  

 ويينا يألكر الحكمة في عطر وايد يعلل بها السطر اآلخر، كما في قولع: 

  3)ر اعتقل السواقياب قصد الاحوم اصد كافتتور تتتوارك غيتتتر قتتو

 

ا موضوعات يكمع داخل المدائح فقد لا ت مت رقة يتناو  فيها لوانب مختل ة أم  

 مب الحياة، ولكب مب أشهرها: 

 : فهو يراهما شيئيب متكامليب لانا  العظمة، كما في قولع: الشجاعة والعقل 

 ي المحتتل النانيهتتو أو   وه   الرأا قتال شجاعتتة الشجعان

ةفإذا    4)بلغت متتب العليتتا  كل مكتتان  هتتما التمعا لن س يتتر 

 

 ع183المصدر ن سع، ص   1)

 وما بعدهاع  313، ص 2العر  الطيب،    2)

 ع297المصدر ن سع، ص   3)

 ع252ص  – 251المصدر ن سع، ص   4)
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 وقولع:

ل الحتتياة تتتاقذ لح   ن  اولتتو   لعتتددنتتا أضلنتتتا الشجعتتانتتتا   تتي 

  1) فمب العجز أن تموت لاتتانتتتا  وإذا لتا تكتب متتب الموت بتتد

 كقولع: المجد والعزة،

 ل مجتد كتتان بالما  عقتتد فينح  فال ينحلل في المجد ما لك كلع 

  2) وال ما  في الدنيا لمب قل مجد   فال مجد في الدنيا لمب قل مالع

 وقولع: 

  3)فما المجد إال  السيف وال تكة الاكر      فال تحساب المجتتد زقت تا وقينة

 كقولع:: األلم والسرور

  4) ال الحوإن يرص الن و  علذ   فقتتتلت لكتتتل يي يتتو  عتتو  

 وقولع:

  5) تاة عنتتانتتاركب المر  في القنتت  ن قنتتتاة  كتتلما أنتتات الزمتتا

 كقولع: المو  والحياة،

 توا تلمعتتتها الدنتتيا فلتتتا يت رقت  ناكي علذ الدنيا وما مب معشر

  6) واكنزوا الكتنوز فما بقيب وما بق  أيب ااكاعرة الجاابترة االتتذ 

 وقولع:

  7) توتتتا آئتتتتاتتالا تلق خلقا ذاق مت  لص ات طااعع تعر  با فالموت

 : كما في قولع:ذم الدهر والناس

م رمحع غير رايا  ومب عر  اايا  معترفتي بتها    8)وبالنا  رو 

 وقولع:

 

 ع347المصدر ن سع، ص   1)

 ع315المصدر ن سع،  ص   2)

 ع 370، ص 1المصدر ن سع،    3)

 ع453المصدر ن سع، ص   4)

 ع 347، ص 2المصدر ن سع،    5)

 ع 125، ص 1المصدر ن سع،    6)

 ع246المصدر ن سع، ص   7)

 ع404المصدر ن سع، ص   8)
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 ا وإن كتانت لهتتا لنتتت  ضخت  غارودهتتر نتتتاعع نتتتا  صتتت

  1) نهتتتتا نيتتتتتتا تة عيتتتو مت تتحتت  ملتتتتتوك تتر أنتتتها أرانب غيت

 ، منل قولع: المعامال 

  2)وكل مكان ينتات العتتتز طيتتتب  وكل امرئ يولي الجميل محاب  

 وقولع:

  3) لمتب بتتات فتي نعتتمائع يتتتقتلب  وأظلا أهل الظلا مب بات ياعدا 

 وقولع:

  4)تاد  متتب توهتتايعتوصتتدق متا  المر  عا ت ظنونعإذا عا  فعل  

 وقولع:

  5)ب في فعلتتع والخالئتتقإذا لا يكتفي ولع ال تذ شرفا لع     وما الحسب 

 

  ، ولع أيضا في مدائحع يكا في موضوعات أخرم تمس لميع لوانب الحياة تقرياا

 فرالع الديوان تجدها متوفرة تروا ظمأك فيهاع

  

وإلذ لانب الحكا واامنا  اتسمت مدائح المتناي بخصائ  أخرم منها الماالغة  

 والغمواع 

 

 

 المبحث الثالث: المبالغة والغموض 

Iالمبالغة ع: 

 

 ع231المصدر ن سع، ص   1)

 ع339المصدر ن سع، ص   2)

 ع 340، ص 2المصدر ن سع،    3)

 ع324 سع ، ص المصدر ن  4)

 ع216المصدر ن سع، ص   5)
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،  1)الماالغة لغة مب بالغ ياالغ ماالغة التهد في اامر ولا يقصر  معنى المبالغة:

الالغا  اختلف في معنا  فقيل فيها أقوا  كنيرة منها ما قا  محمد غنيمي  وعند 

هال  في كتابع النقد اادبي الحدي : وهو أن تنات للشي  وص ا مب ااوصا   

، وقيل : هي زيادة   2) تقصد فيع الزيادة علذ غير  فتالغ بالمعنذ أقصذ غاياتع

التما  عب  ما      3،)المعنذ  إلذ  المعقو   المعنذ  يتجاوز  أن  رأيي  في  وهي 

 يصعب تحقيقع أو ايتما  ولود ع

 

وقد اشتهرت الماالغة في العصر العااعي ب عل ايتكاك العر  بالشعو  ااخرم، 

 ودخو  آرا  لديدة ومألاهب يدينة في  الشعر العربيع

غرا  ما كان  وهي علذ ثالثة أنواا: التاليغ وهو ما كان ممكنا عقال وعادة، واإل

 ممكنا عقال ال عادة، والغلو ما هو مستحيل عقال وعادةع

ويستحسنونه  يؤيدونها  مب  فمنها  الماالغة،  في  واادبا   النقاد  اختلف  ،  اوقد 

  أيسب ويعتارونها مما يض ي علذ الشعر لودة، وهؤال  ها الأليب يقولون :)  

م في  يقتتو   الألا  لع تتر  بب  قدامة  ومنهتتا  أكألبع ،  المألهاتيتب  الشعر  قارنة 

بالشعر،    « : ال ها  أهل  إليع  ذهب  ما  وهو  المألهايب،  ألود  عندا  الغلو 

والشعرا  قديماع ان مب ذهب إلذ الغلو إنما أراد بع الماالغة والغلو بما يخرج  

عب الولود، ويدخل في با  المعدو ، يريد بع المنل وبلول النهاية في النعت،  

  4) ع »وهألا أيسب مب المألهب اآلخرععع

ومنها مب يستهجنونها، ويعتارونها أقاح الشعر، وهؤال  ها الأليب يقتتولون:) خير  

بالتعاليا   مااشرة  بص ة  تأثروا  الأليب  ها  هؤال   وأكنر   ، أصدقع   الشعر 

 فوزنوا الشعر بميزانهاع فهألا يسان بب ثابت يقو : ،اإلعالمية

 

 ع48ص  ،المنجد في اللغة وااعال ، مصدر عابق  1)

 رالع كتا  لابر عاد الريمب يحيذ، الماالغة في الشعر العربي في العصر العااعي، مصر:  2)

 ع13، ص 1986مؤعسة ععيد للطااعة،      

 ذكر  محمد بب عاد هللا القزويني، التلخي  في علو  الاالغة، شرح عاد الريمب الارقوقي،  3)

 ع370بيروت: دار الكتا  العربي، ص      

 ع19/ قدامة بب لع ر، نقد الشعر، ص  33الماالغة في الشعر العربيععع، مصدر عابق، ص   4)
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 ن يمقا علذ المجالس إن كيسا وإ  إنما الشعر لب المر  يعرضع و

  1) بيتتت يتقا  إذا أنتشتدتتتع صدقتا  ان أشعتر بتتيت أنتت قتتائلتع 

 

ومما ال يدا مجاال للشك أن أبا الطيب المتناي كان مب أنصار المألهب ااو  إن  

لا يكب رائدهاف فهو صايب ماالغة يعما بها شعر  بص ة عامة ومدائحع بص ة  

م تخلو  مدائحع  مب  قصيدة  تكاد  ال  يتذ  في   ،نهاخاصة  رشيق  ابب  يقو  

صرت إلذ أكنر النا  غلوا، وأبعدها    أبي الطيبإذا صرت إلذ  ف « العمدة:

 )2( »ععفيع همة، يتذ لو قدر ما أخلذ منع بيتا وايداع

 فاعتمع إليع وهو يمدح ابب زريق الطرعوعي:

 لما أتذ الظلمات صرن شموعتا  لو كتان ذو القترنيتب أعمل رأيتع 

 في يتتو  معتتركة اعتيا عيستتذ  رأ  عازر عي ع أو كان صاد  

 ما انشق يتذ لتتاز فيع موعتتذ  أو كتتان لت  الاحتتر منتل يمتيتنع 

  3) عادت، فصتتار النا  مجتوعتتا  أو كتتان للنيتتران ضتتو  لاينتع 

 

بالديب   تهاون  هي  بل  غلو،  بعد   ما  غلو  و  ماالغة،  بعدها  ما  الماالغة  فهأل  

حقق معجزة  ل  الاحر منل يميب الممدوح أن ي  وبمعجزاتع، فكيف يمنع كون

النار منل ضو    بكون ضو   النا  مجوعا  مب معجزات هللا، وكيف يصير 

بها   يطاع  أن  أراد  مألهب  المتناي  عند  فالماالغة  معاذ هللا!!ع  الممدوحع  لايب 

وال الشيعة  يمدح  وييب  في صاا ،  المتناي  بالغ  ما  وأكنر  متصوفة،  مدائحع، 

وربما كان لأللك صلة بتأثر  بالشيعة والمتصوفة،  يقو  شوقي ضيف في ذلك  

علذ أن هألا االلتجا  اعاليب المتصوفة، وما عاقع مب التجائع اعاليب     «:

  4) ع»المتشيعة بع  فيع ياال مب الغلو والماالغة في مدح أصحابع

 

 ع370، وفي كتا  التلخي ، مصدر عابق، ص 36ذكر في المصدر ن سع، ص   1)

 ع 63، مصدر عابق، ص 2العمدة، ج  2)

 وما بعدهاع 168، مصدر عابق، ص 1العر  الطيب،     3)

 ع323ال ب ومألاهاع في الشعر العربي، مصدر عابق، ص   4)
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للمتصوفة والشيعة، بل تظهر في  ولكب ماالغات المتناي لا تتوقف علذ مدائحع  

لميع مدائحع تقرياا، يتذ ييب ي تخر بن سع داخل القصيدة، فاصغ إليع وهو  

 يقو  في قصيدة مدح بها الحسيب بب إعحاق التنوخي:

  كأني ديوت اارا مب خارتي بها 

  1) كأني بنذ اإلعكندر السد مب عزمي

 وقولع في قصيدة يمدح بها عيف الدولة: 

 بأنني خير متب تسعتذ بع قتتد   ممب ضتا مجلسنا  عيعلا الجمع

 وأعمعت كلماتي متب بع صما   أنا الألا نظر ااعمذ إلذ أدبتي

  2)هتا ويختصااويسهر الخلق لر    أنا  مل  ل وني عب شواردهتا

 

االغة يتذ في آخر طور مب يياتع، يقو  مهألا، ولا يرد المتناي أن يكف عب ال

 في عضد الدولة: 

 متتل  فتؤاد التزمتان إيداهتتتا  فتي فتتؤاد  هتتمتتتا تجتمتعتت 

  3)أوعتتع مب ذا الزمتان أبداهتتتا  فتتإن أتتتتذ يظتتها بأزمنتتتتة 

أا أن هممع أعظا مب أن يضمها قلب الزمان الألا لضيقع ال يستطيع إال أن يضا  

 ألا الزمان أظهرها فيهاع ه وايدة منها، فإن أتت أزمنة أوعع مب 

 ي ختا  القصيدة:ويقو  ف

  4) وعاتتتتد  كالمتتويتتد اللتتهتتتا  النتتتا  كالعتابديتتتب آلهتتتتة 

وعما المتناي هأل  الماالغة في شعر ،   « فال غرو إذا قا  شوقذ ضيف بعد ذلك :

إلذ   المدح  مب  تتسر   نراها  فنحب  خاص،  موضوا  عند  بها  يقف  ولا 

 

 ع201، ص 1،  العر  الطيب   1)

 ع 120، ص 2المصدر ن سع،    2)

 ع449صدر ن سع، ص الم  3)

 ع ويقصد النا  في خدمتها لغير  كمب يعاد آلهة مب دون هللا انع هو   451المصدر ن سع، ص   4)

 الملك ، وغير  مب الملوك زور، وهو باقتصار  علذ خدمتع دون غير  كمب يويد هللا وال يشرك      

 بعع     
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 وكأنها لون لديد يريد أن يوشيالموضوعات ااخرم مب غز  وغير غز ، 

  1) ع »بع شعر ، وأن يطرز بع قصائد ععع

 

ذ المتناي بالماالغة شعر  فأصاحت خاصية مب خصائصع، يلجأ إليها  ت  فعال قد وش

مع   توافقت  هل  ياالي  وال  يغضب،  ومب  يرضي  مب  ياالي  وال  مدح  كلما 

مدائحع، إلذ لانب  ذ علذت  و لعل المتناي أوش ،المعتقدات اإلعالمية أ  تعدتها

 الماالغة، لونا آخر وهو الغمواع

 

II. :الغموض 

فكما كان المتناي صايب ماالغة كان صايب غموا يظهر في لل مدائحع يتذ  

كما فاق أهل عصر  في    « أصاح عمة مب عماتهاع يقو  ااعتاذ الارقوقي :

المتناي  الجزالة واإلفصاح، فاقها في الغموا واإلغرا  والتعقيد، فغموا  

  2) ع»ياأل غموا عائر الشعرا  كما وكي ا

فالمتناي رغا علو كعاع في الاالغة واإلفصاح، قد لجأ إلذ الغموا والتعقيد في  

وقد أبعد ذلك بعض معاني مدائحع فاختلف اادبا  وشراح    ،كنير مب ااييان

تلف ولهألا اخ  « يقو  نقوال الحداد :  ،الديوان في تأويلها وبيان مقاصدها فيها

الشراح في ت سير كنير مب اابيات لشدة إبهامها وغموضها، وربما فس روا بيتا  

  3) ع»بمعنذ لا يرد  المتناي وبقي مراد  الألا لا  في ذهنع دفينا معع

 

وهألا الغموا ت فيما أظب ت مألهب مب مألاهاع في الشعر تعمد  يينا، ودفع إليع 

   كنيرة ربما أغرتع بع، ومنها: أييانا، ويمكب أن يعلل عاب لجوئع إليع بأشيا

 

 ع 324ص  ،ال ب ومألاهاعععع، مصدر عابق  1)

   ع ذكر  في مقالع : الغموا في شعر 99أبو الطيب المتناي يياتع وشعر ، مصدر عابق، ص   2)

 المتناي هل كان المتناي يتعمد ؟      

 ع104المصدر ن سع، ص   3)
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في   ▪ أكنر  الغموا  نرم  ولألا  عصر ف  في  المنتشرة  الصنعة  بمألاهب  تأثر  

مدائحع في صاا  عندما كان يقت ي آثار المتصنعيب أمنا  أبي تما ، ومسلا بب 

 الوليدع

▪ : اليازلي  ناصيف  يقو   كما  اإليجاز،  أعاليب  في  مب    « الماالغة  يكب  فلا 

يع وازديامها في خاطر ، ومع تاحر  في اللغة وطو  العجيب مع كنرة معان

معع  يظهر  ال  إبها   كالمع  بعض  في  يقع  أن  المجاز،  أعاليب  في  باعع 

  1)ع»المقصود

 ععة خيالع، وغلو  في التصوير ▪

 محاولتع إعال  معانيع عب السوقية   ▪

وربما    «  ها، يقو  ناصيف اليازلي :تتتي عاق إليتتا  المعاني التتتتمحاولة إخ  ▪

كان المعنذ مب منل ذلك مساوقا فيحاو  أن ياعد بع عب أصلع ويغير دياالتع  

  2) ع»بغير لونع في سد عليع

 اوقد ظهر الغموا بمظاهر مختل ة في مدائحع، منها اعتعمالع أل اظا ويشية، كم

 في قولع: 

  3)فدم كل ماشية الهيألبذ  أال كل ماشية الخيزلذ 

 اإلبل ، والهيألبذ مب مشي الخيل قيل : الخيزلذ مشية مب مشي 

 وقولع:

  4شيا علذ الحسب ااغر دالئل)   بها ل خت وها ال يج خون بها

 ول   بمعنذ فخر، 

اعتعمالع    المعنذ  أغمض  الايتيب  هأليب  كل  اعتعمل الال اظ  اف ي  فلو  ويشية، 

 التضح المعنذع   ل  )، بدال مب  فخر)

 قولع:ومنها التقديا والتتأخير، كما في 

 

 ع59، ص 1العر  الطيب،    1)

 ع40المصدر ن سع، ص   2)

 ع 401، ص 2المصدر ن سع،    3)

 ع 354، ص 1المصدر ن سع،    4)
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  1)بأن تسعدا والدمع أش تع عالمع  وفاتكما كالربع أشجا  طاعمع

 وقولع:

  2) أقل لزا  بعضع الرأا ألمع  فتذ ألف لز  رأيع في زمانع

وقد ركب في هألا الايت مب التقديا والتأخير والحأل   « يقو  اليازلي في الايت:

إذا يللت تركياع النحوا  واإلبها  ما ال يااح منلع في أعاليب الكال ، يتذ إنك 

ولدتع باقيا علذ غموضع، وال يظهر لك الغرا إال بعد إطالة النظر وإعنات  

  3)ع»الروية

 ومنها اعتعما  ل ظ مشترك، أو كناية أو اعتعارة بعيدة، أو تشايع معقد، كقولع: 

   4) ف ي النا  بوقات لها وطاو   إذا كان بعض النا  عي ا لدولة 

 وقولع: 

  5) لييلتنا المنوطة بالتنادا  دا  في أياد أياد أو ع

يي  يقو  هأل  الليلة كأنها معلقة بالقيامة، وكأنها ليالي الدهر كلها، وأن كل ليلة 

  6)منها طويلة كأنها عت ليا  في ليلةع

 

ومنها اعتعمالع لألل اظ الغرياة والتراكيب الشاذة، كما عاقت اإلشارة إلذ ذلك،  

 كما في قولع: 

  7)عها يعأل  والسها  تريح  رمتا يدا  فصابنيرمذ وما 

 كما في قولع:  ،ومنها تالعاع باال اظ، ومحاولة تجسيد بعض اافكار ال لس ية

  8) وال بعدت أشاا  قو  أقار    وما قربت أشاا  قو  أباعد

 

 ع 5، ص 2المصدر ن سع،    1)

 ع 130، ص 1المصدر ن سع،    2)

 ع 40، ص 1المصدر ن سع،    3)

 ع 166، ص 2المصدر ن سع،     4)

 ع لييلة تصغير ليلة،  المنوطة المعلقة ، والتنادا كناية عب القيامةع 208، ص 1المصدر ن سع،    5)

 ع208رالع المصدر ن سع، ص   6)

 ع181المصدر ن سع، ص   7)

 ع 427، ص 1المصدر ن سع،    8)
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: فقا   كلع  ذلك  تلخي   اليازلي  للمتناي مب خ ا     « وقد ياو   ذكر  ما  ولكب 

في  المعنذ   والتعمية  الل ظ  في  اإلبها   قايل  مب  الغالب  في  وارد  وغموضها 

صور التراكيب وإلاا  المعنذ غير ثوبع الألا تظهر بع تقاطيعع وإنزالع في 

غير منزلع الألا يقرا عليع بابع، وهي طريقة لع اختطها لن سع وأكنر التعمل 

  1) ع»لها والنزوا إليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخـاتمة
 

 ع39المصدر ن سع، ص   1)
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وصتلت إلذ بعض تإثر تتاعي للشتاعر أبي الطيب المتناي في يياتع، وفي مدائحع 

 االعتنتالات أهمها:

يعا  الأل  والهوان،  أنع شتتاعر مميز، ذو شتتخصتتية فألة وشتتعر بارز، وهو أبي  

وطموح يتوق إلذ الستيادة والمعالي، وذو كاريا  نادرة  يعامل الملوك معاملة  

 يكاد يجحد بها مرة في يياتع، وهي فلستتت ة  النظير للنظير، ان لع فلستتت ة ال

 القوة التي تسربت  يتذ في شعر ، فصار قويا في كل لواناعع

إلذ أن المتناي تناو  لميع ااغراا الشعرية تقرياا،    توصلتوإلذ لانب ذلك، 

علذ لميع ااغراا ااخرم ولكنع كان مد ايا قال كل شتتتتي  فطغذ المدح 

شتعرا  ربما مدح لتحستيب يالع، ولكب أكار هو كمب عتاقع مب ال، وفي شتعر 

بي صتتتترح بتع هو ن ستتتتع عنتدمتا قتا  اكمتا    هو طلتب المعتالي،    عدافع لمتديت 

 :العشائر

ت ع اش  )  ي  تال  ع  الم   ي طلب  تإليك ف    ت  ر  فس  اا  ف ي طلت ب  الم  و  ع ار  ع  و 
1  

     

متدح الستتتتوقتة   لذاعتتتتتعلذ عف انتع  ولتألا كتان أكنر مب متديها الملوك واامرا 

 وعامة النا ع

بتالقوة رغا اختال  ممتدوييتع، فهو  المتناي ومب نتاييتة أخرم اتستتتتا متدح   

وصت ع بصت ات الرلولة الكاملة، وبالمنل العليا مب الشتجاعة،    كلما مدح رلال

 وعلو الهمة، والجود وما إلذ ذلكع

 

رصتانة، كما يقو  ابب  فكان قويا ، متستما بجزالة الل ظ، وال في المدح  أما أعتلوبع

المراد مب الشتتتتعر إنمتا إبتداا المعنذ الشتتتتريف في الل ظ « ا :زااثير الجو

الجز  اللطيف فمب ولتد ذلتك فكتل مكتان خيتت فهو بتابتل، وقتد اكت يتت في هتألا 

  2)»بشعر أبي تما  يايب بب أو ، وأبي عاادة الوليد، وأبي الطيب المتناي

 

 ع452، ص 1  العر  الطيب،  1)

 ع19بق، ص الرفض ومعانيع في شعر المتناي، مصدر عا  2)
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 وهو شاعر مطاوا ، ولكنع يلجأ إلذ التصنع أيياناع

 

صتتادقة عند عتتيف الدولة ،  توأما عاط تع، فقد اختل ت يستتب الممدوييب فكان

 وكاذبة عند كافور، وخيالع واعع ريب ، وقد أدم إلذ غموا شعر  أيياناع

إليها فتنقستا إلذ خصتائ  لغوية وأخرم  توصتلتوأما الخصتائ  الل ظية التي 

 عاعتا اإلشتارة والضتمائر، وكأللك ولوعة، فاللغوية هي كنرة اعتتعمالع غيبال

، وأخير اللجو   إلذ ااعتاليب الشتاذة أييانا وللتعظيايينا    بالتصتغير للتحقير

هي براعتة    الخصتتتتتائ  الاالغيتة، والغرائتب اللغويتة اعتتتتاتا  مختل تة، و

اعتتتهالالتع، وكنرة اعتتتخدامع أعتتاليب اإليجاز والتضتتاد كالجنا  والطااق  

 واالعتعارة والتشايع والكناية وغيرها ، وتعقيد  لتلك ااعاليبع

 

، فهي تكرر معتاني القوة عهتا في متدائحت توأمتا الخصتتتتتائ  المعنويتة التي ولتد

ا والغموا يينتا  وكتأللتك الحكا واامنتا ، إلذ لتانتب الماتالغتة يينت   والعظمتة،

 آخرع

 

فيع لا يكب   يإليها في هألا الاح  المتواضتع، وهدف  توصتلتلنتائ  التي فهأل  أها ا

أبدا  الحكا علذ المتناي بالجودة أو الردا ة ، أو تأييد رأا المتعصتتايب لع، أو 

مجرد دراعتة موضتوعية لما يتستا بع مدائحع مب  ع كان المعارضتيب لع، ولكن

 لدارعيب مب معرفة أوعع وأدق للشاعرعالخصائ  بغية تمكيب ا

 

علذ الموضتوا فما لئت بع ليس إال مستاهمة متواضتعة  االيتوا وال أدعذ أبدا  

في تعريف الخصتتتتتائ  ال نيتة والمعنويتة مب متدائح المتناي، وليس لي أا 

الديوان، فضتتل في ذلك ، فال ضتتل كل ال ضتتل لمب فتحوا المجا  مب شتتراح  

تتت مك يبالألاار اادبا  والنقاد  كو نونا مب معرفة المتناي، وفها شعر ، وكأللك  تتت 
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إن أريد إال  « و ،ونا للاح  والنقدعد  أو  ،اللغة وااد   اعتتاتألتنا الأليب علمونا

  ع1 ) »  اإلصالح ما اعتطعت وما توفيقي إال باهلل عليع توكلت وإليع أنيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالترتيب األبجدي   والمصادر قـائمة المراجع  

I.  المصادر والمراجع العربية 

 برواية ورش. القرآن الكريم  (1

 

 ع88  القرآن الكريا، عورة هود، اآلية  1)
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بيروت: دار الثقافة ) بدون    .ـانان وأنباء أبناء الزمـوفيات األعي  .ابن خلكان (2

 طبعة وال تاريخ(. 

تحقيق: محمد   .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  .ابن رشيق القيرواني (3

محيي الدين عبد الحميد، جزآن. الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة،) بدون  

 طبعة وال تاريخ(. 

:  تاريخ األدب العربي في العصر العباسي الثانيأبو خشب، إبراهيم علي ،   (4

 م )بدون طبعة(. 1975دار الفكر العربي، 

ن، نبيلة إبراهيم، أحمد كمال زكي، صالح عبد الصبور،  إسماعيل، عز الدي (5

سعيد أحمد  شميس،  المنعم  عبد  خورشيد،  فاروق  بسيسو،  محمدية،    معين 

، " أبو الطيب المتنبي القصيدة نوابغ العرب فاضل السباغي، خليل الهنداوي.  

 والسيف". بيروت: دار العودة، )بدون طبعة وال تاريخ(. 

حاقة.   (6 أبو  المديحأحمد  العربي  فن  الشعر  في  األولى.  وتطّوره  الطبعة   ،

 م.1962بيروت: منشورات دار الشرق الجديد 

. مصر: الهيئة المصرية  أبو تمام وقضية التجديد في الشعربدوي، عبده .   (7

 م.1985العامة للكتاب، 

،الطبعة الثالثة، الجزء الثالث. مصر: تاريخ األدب العربيبروكلمان، كارل.   (8

 م. 1974دار المعارف 

. تحقيق: محمد الوساطة بين المتنبي وخصومه الجرجاني، علي عبد العزيز. (9

عيسى الحلبي وشركاه )  أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي. مطبعة  

 الطبعة والتاريخ بدون(. 

دار  (10 بيروت:  النانيةع  الطاعة  بنينةع  لميل  ديوان  معمرع  بب  لميل 

 . 2002صادر
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الشخصية القوية، الطبعة الثانية. بيروت: دار جورج معتوق. المتنبي شاعر   (11

 م.1981الكتاب اللبناني، 

إيليا.   (12 محللةالحاوي،  وقصائد  العباسي  العصر  واألدب:  النقد  ،الطبعة  في 

 م. 1980أجزاء . بيروت: دار الكتاب اللبناني  5األولى،

حسين.   (13 المتنبيطه  المعارف  مع  دار  مصر:  عشرة.  الحادية  الطبعة   ،

 م.1976

بيروت: دار   العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب.جي، ناصيف .  الياز (14

 م.1984هـ/1404بيروت للطباعة والنشر 

.  المبالغة في الشعر العربي في العصر العباسييحيى، جابر عبد الرحمن.   (15

  م1986مصر: مؤسسة سعيد للطباعة، 

المشرق، ، الطبعة الحادية والعشرون. بيروت: دار  المنجد في اللغة األعالم (16

 م. 1973المطبعة الكاثوليكية، 

العقاد، عباس محمود،  محمد حسين هيكل، أحمد محرم، أحمد أمين، خليل  (17

مطران، علي الجازم، زكي المبارك، سامي الكيالي، عيسى اسكندر المعلوف، 

عبد  الهواري،  محمد  حسن  التوني،  شوكت  مقدسي،  أنيس  الجبري،  شقيق 

الطناحي، شك األحد، محمد  الرحمن صدقي، طاهر  يب أرسالن، سليم عبد 

الحداد.   نقوال  البرقوقي،  أدهم، محمد مظهر سعيد،  توفيق، علي  أبو  محمد 

. بيروت: المكتبة الحديثة للطباعة والنشر) بدون الطيب المتنبي حياته وشعره

 طبعة وال تاريخ(. 

 حولياتعلى الفيل، توفيق ." الفصاحة مفهومها وبم تتحقق قيمها الجمالية ".   (18

 م.1985جامعة الكويت، الحولية السادسة  كليات اآلداب،
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19)   . سليمان  اليازجيالعيسى،  شرح  الديوان  طالس  موجز  دار  دمشق:   .

 للدراسات والترجمة والنشر ) بدون طبعة وال تاريخ(. 

حنا.  الفاخوري (20 العربي ،  األدب  في  منشورات الجديد  مكتبة  بيروت:   .

 م. 1964المدرسة 

 . المطبعة البوليسية . ألدب العربيتاريخ ا، حنا.  الفاخوري (21

الخطيب.   (22 التبريزي  التبريزي،  الخطيب  بشرح  تمام  أبي  تحقيق:  ديوان   .

 محمد عبده عّزام. مصر: دار المعارف، بدون تاريخ . 

شوقي.   (23 العربيضيف،  األدب  الطبعة  تاريخ  الثاني،  العباسي  العصر   :

 م. 1981الرابعة.مصر دار المعارف

الطبعة التاسعة. مصر:   ه في الشعر العربي،الفن ومذاهبضيف، شوقي.   (24

 م. 1976دار المعارف، 

هللا.   (25 عبد  بن  محمد  البالغةالقزويني،  علوم  في  عبد التلخيص  شرح:   ،

 الرحمن البرقوقي. بيروت: دار الكتاب العربي.

 

 

 

IIمرجع فرنسي ع 

Encyclopédie de l’Islam ;. Th. Houtsma ; Q.J.Wensink…Tome 3 ; Paris 

Librairie C. Kuncksieck 1936 ; p 835. 

III.  مرجع إلكتروني 

www.almeshkat.net/  ديوان المتنبي بشرح الواحدي/مكتبة المشكاة 

 

http://www.almeshkat.net/
http://www.almeshkat.net/
http://www.almeshkat.net/


 - 140 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األعالم حسب الترتيب األبجدي 
 
 ي ا ي

 ،90آد  

 ،120، 18الخراعاني أبو الحسب، علي بب أيمد 

 ،14أبو لؤلؤ 

 ، 120، 116، 56، 11أبو نوا  

 94أبو علي بب فورلة 
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 ،100أبو علي ال ارعي 

 ، 120أبو العتاهية 

 ، 132، 69، 38، 19أبو العشائر 

 ،68، 11أبو فرا  الحمداني 

 106، 13أبو ال ضل 

 ،24أبو القاعا مظ ر بب علي الطوعي 

 ، 53أبو ع يان 

 ،133، 129، 120، 119،  115، 98، 87، 86، 73، 56، 13أبو تما  

 ، 43، 38، 23أبو شجاا فاتك 

 ، 132ابب ااثير الجوزا 

 ، 94، 4ابب لني 

 ، 12ابب دعتويع 

 ،126ابب زريق الطرعوعي 

 ،39، 38ابب كيغلغ 

 ،108ابب المعتز 

 ،79، 23، 11ابب العميد 

 ، 11ابب ال ارا 

 ،56ابب الرومي 

 ، 126، 58، 37ابب رشيق 

 ، 19، 18ابب رائق 

 ،120ابب عهل اإلشايلي 

 68، 21ابب خالويع 

 ، 22، 16، 15ابب خلكان 

 ،105إبراهيا علي أبو خشب 

 ،97، 17ااوارلي، أبو علي هارون بب عاد العزيز 

 ،50أيمد أبو ياقة 

 ،113، 87، 63أيمد أميب 

 ،115أيمد بب أبي طاهر  

 ،97أيمد بب الحسيب 

 ،117اانطاكي أيمد بب عامر 

 ، 74، 64، 26أيمد محر  

 ، 106إيليا الحاوا 

 ،51 امرت القيس
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 ،93أنيس مقدعي 

 ، 11ااص هاني، أبو ال رج 

 ، 30أرعطو ،54اخطل 

 

 ي ب ي
 ، 68الااغا ، أبو ال رج 

 ،106، 104، 90، 38، 28، 19، 18، 17بدر بب عمار 

 ، 119، 116، 115، 87، 73، 13الاحترا 

 ،16بروكلمان، كار  

 ، 128، 4الارقوقي 

 ، 56 بشار بب برد

 

 ي ج ي
 ، 74لورج يسب معلو  

 ،39لورج عادو معتوق 

 ، 89، 45لميل بنينة 

 ،115 ،104، 96، 94، 5الجرلاني، القاضي  

 ،54، 39لرير 

 

 ي هي  ي 
 ، 11الهمألاني 

 ،50 هر  بب عنان

 

 ي و ي
 ،94، 4الوايدا 

 

 ي ز ي 
 ، 68الزاهي 

 ، 54الزبير  

 ، 120، 51زهير بب أبي علمذ 

 

 ي ح ي 
 ،120الحالرا 
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 ،50ياتا الطائي 

 ، 11الحوارزمي 

 ،121، 92، 74، 37، 30، 14، 13ينا ال اخورا 

 ، 126، 53يسان بب ثابت 

 ، 127الحسيب بب إعحاق التنوخي 

 ، 118الحسب بب عايد هللا بب طغ  

 

 ي ط ي
 ، 82، 78، 73، 70، 48، 19، 12طع يسيب 

 

 ي ي ي 
 

 ، 102، 35اليازلي، إبراهيا 

 ،131، 130، 129، 113، 101، 15، 4اليازلي، ناصيف 

 

 ي ك ي
،  47،  40،  39،  38،  29،  28،  25،  23،  22،  21،    17،  7كافور اإلخشيدا  

62 ،63 ،67 ،74 ،75 ،76 ،77 ،79 ،86  ،88 ،91 ،92 ،93 ،94 ،99  ،

105 ،117 ،120 ،122 ،133، 

 54 الكميت ااعدا

 ،  53كعب بب زهير 

 ،89كنير عزة 

 

 ي م ي
 ،89مجنون ليلذ 

 ،11مهياد الديلمي 

 126موعذ عليع السال  

 ، 54، 53محمد )ص  

 ،43محمد بب إعحاق التنوخي 

 ، 74محمد بب طغ  

 14محمد بب عايد هللا العلوا 

 ،19محمد الحسب بب عايد هللا 

 ، 103محمد مندور 
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 ، 125محمد غنيمي هال  

 ، 77وني محمد شوكت الت

 94، 35، 11، 5المعرا، أبو العال  

 ،56المعتصا 

 ،  54الدارمي  مسكيب

 ،133، 129مسلا بب الوليد 

،  18،  16،  15،  14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4المتناي، أبو الطيب  

19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27  ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33  ،

34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،43  ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49  ،

، 71،  70،   69،  68،  67،  66،  65،  64،  63،  62،  61، م60،  57،  56

72 ،73 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81  ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87  ،

88  ،89  ،90  ،91  ،92  ،93  ،94، 95  ،96  ،98  ،99  ،100  ،101  ،102  ،

103  ،104  ،105  ،106  ،107  ،109  ،110  ،111  ،112  ،113  ،114  ،

115  ،116  ،117،119  ،120  ،121  ،122  ،124  ،126  ،127  ،128 ،

131 ،132 ،133 ،134، 

 

 ي ن ي
 ، 51النابغة الألبياني 

 ،68النامي 

 ، 52، 51النعمان 

 ،  12ن طويع 

 ،128، 94نقوال الحداد 

 

 ي ص ي
 ، 11الصابي 

 ، 100، 5الصايب بب عااد 

 ، 89، 87، 39صدقي إعماعيل 

 

 ي ع ي
 ، 89اينف العاا  بب ا

 12عادان السقا  

 ، 97عاد هللا بب يحيذ 

 ،53عاد هللا بب رواية 
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 ، 66عاد الريمب صدقي 

 ،126عيسذ عليع السال  

 ، 90، 84علي أدها 

 ،  54علي بب أبي طالب 

 ،111، 106علي بب إبراهيا التنوخي 

 ،118، 51، 50عنترة بب شداد 

 ،99، 38العقاد، عاا  محمود 

،  107،  82،  81،  80،  79،  78،  61،  38،  23،  17،  7الاويهي  عضد الدولة  

127، 

 ،4العكارا 

 

 ي ف ي  
 ، 68ال ارابي 

 ،54، 39ال رزدق 

 ،24فاتك ااعدا 

 

  ي ض ي 
 ،39، 24ضاة القرمطي 

 

 ي ق ي
 ، 125قدامة بب لع ر 

 

 

 ي س ي
 ،65عامي الكيالي 

،  37،  36،  28،  27،  25،  23،  22،  21،  20،  19،  17،  7عيف الدولة الحمداني  

38  ،41  ،43  ،44  ،46   ،47  ،61  ،62  ،68  ،69  ،70  ،71  ،72  ،73  ،74  ،

75  ،76  ،77  ،78  ،79  ،81  ،85  ،86  ،88  ،91  ،92  ،93  ،106  ،107  ،

109 ،110 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،127 ،133، 

 ،68السرا الرفا  

 ،12السكرا 

 ،60عليا عاد اايد 
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 ي   ي
 ،33توما  هوبس 

 

 ي خ ي
 ، 5خد نيا  

 ،44خولة 

 ،88، 75، 36خليل مطران 

 

 ي ش ي
 ،128، 126، 101، 99، 98، 88، 79، 73شوقي ضيف 

 ، 120شكيب أرعالن 

 ، 119، 11شريف الرضا 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األماكن والبلدان حسب الترتيب األبجدي 
 

 ي ا ي
 69، 38، 19، 14 أنطاكية

 10إفريقية 

 24، 23أرلان 

 10إعاانية 

 

 ي ب ي
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ان   81، 80، 46بو 

 10الاحريب 

 10الاصرة 

 81، 23، 14، 10بغداد 

 

 ي ج ي
 10لرلان 

 

 ي د ي
 24دير العاقو  

 21دمشق 

 

 ي و ي
 24، 10واعب 

 

 ي ح ي
 37الحدث 

 75، 69، 68، 21، 19، 10يلب 

 14يم  

 

 ي ط ي
 46، 17طارية 

 

 ي ك ي
 24، 23، 13، 12، 10الكوفة 

 12كندة 

 

 ي ل ي
 14الالذقية 

 46لانان 

 

 ي م ي
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 10الموصل 

 53مكة 

، 77، 76، 75، 74، 70، 64، 62، 48، 47، 46، 33، 23، 22، 10مصر 

78 ،79 ،81 

 

 ي ن ي
 46النيل 

 

 ي ص ي
 24الصافية 

 

 ي ع ي
 56العمورية 

 79، 46، 37، 24، 23، 19، 14، 7العراق 

 

 ي ف ي 
 81، 79، 78فار  

 46ال رات 

 ي ر ي 
 21، 19، 14الرملة 

 

 ي س ي
 10عورية 

 15، 14، 13السماوة 

 

 ي ث ي
 106ثاير 

 

 ي ش ي
 68، 19، 17، 16، 14، 13، 7الشا  

 80شيراز 
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