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 .يقديت

 

 أ
 

الحمد هلل منطؽ البمغاء في البكادم ك مكدع المساف ألسف المسف اليكادم مخصص  
عركؽ القيصـك ك غضى القصيـ بما لـ ينمو العير ك الجادم مفيض األيادم بالركائح       
ك الغكادم لممجتدم ك الجارم، نافع عمى الصكادم باألىاضيب الثكادم، دافع معرة العكادم 
بالكـر الممادم، مجرم األركاء مف عيف العطاء لكؿ صادم، باعث النبي اليادم، مفحما 

 بالمساف الضادم كؿ مضادم 
فإف مف أحب اهلل، أحب رسكلو المصطفى صمى اهلل عميو ك سمـ، ك مف أحب ىذا : أما بعد

النبي العرب األمي، أحب العرب، ك مف أحب العرب، ك مف أحب العرب أحب المغة العربية 
التي بيا نزؿ أفضؿ الكتب عمى أفضؿ العجـ ك العرب، ك مف أحب العربية اىتـ بيا ك ثابر 
عمييا، ك صرؼ ىمتو إلييا، فيي خير المغات ك األلسف، ك اإلقباؿ عمى تفيميا شعرا ك نثرا 
مف الديانة إذ ىي أداة العمـ ك مفتاح التفقو في الديف، ك سبب إصالح المعاش ك المعاد، ثـ 

ىي إلحراز الفضائؿ ك االحتكاء عمى المركءة ك سائر المناقب، كالينبكع لمماء، ك الزند 
 .لمنار

 أصفى مف العسؿ، أشد بياضا مف المبف، –ك الذم رفع الماء بغير عمد - تاريخنا -
أنصع مف الثمج، أنضر مف الكركد، أزىى مف الزىر أحمى بكثير مف ابتسامة الطفؿ 

 .، أطيب مف المسؾ(الميمة القمراء)الكليد، أجمؿ مف القمر ليمة البدر

" ك ىاتكا برىانكـ إف كنتـ صادقيف" قد يقكؿ قائؿ ما الدليؿ؟ : نممؾ عباقرة ليس ليـ نظير
إننا نممؾ العمماء العامميف ك العباد الزاىديف ك القادة الفاتحيف، : فالجكاب بإذف الجميؿ كالكابؿ

حتى األطفاؿ األبطاؿ األطيار األطيار، نممؾ القادة الفاتحيف،  ك الممكؾ المجاىديف، إف لنا 
الكتاب البمغاء، ك الشعراء المكىكبيف أمتيا ك الذم تقسي بيدة، أمة الكـر ك الجكد، معطاء 

ك ىؿ القيادات ك الكفاءات التي قدمت ... كلكد ال تعرؼ العقـ ك الجيكد أبدا، أبدا، أبدا
لمعالـ إال خير دليؿ عمى صدؽ األقكاؿ ال ادعاء ك ال افتراءات فكاهلل ما لمتاريخ مف غيرنا 



 .يقديت
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طعـ، ك ليس لمدنيا إف أغفمنا رسـ ك يكفينا مف العز ك الفخارة ك السؤدد أننا ننتمي إلى أمة 
 .عمى رأسيا سيد النبييف ك إماـ المرسميف محمد صمى اهلل عميو ك سمـ

 أبا الطيب المتنبي –إف مف بيف ىؤالء العظماء الذيف أنجبتيـ أمة العظماء ذكر ال حصر 
شاعر الفردكس المفقكد، أسطكرة الشعراء، ك شاعر كؿ العصكر، ىذا العبقرم الذم يطكم 
خالؿ عمر كاحد أعمار ك أجياؿ سبقتو، ك أجياؿ رافقتو، ك أجياؿ أتت بعده يحيا العبقرم 
في قمب األجياؿ ألنو يعطي أالميا الخرساء ألسنة مف نار ك يمد أماليا المقعد بأجنحة مف 
نكر، فمحـ ك الدـ في كؿ مكاف ك زماف مغاكر سحيقة تتزاكج في ظمماتيا الممذات، فتنسؿ 
أكجاعا، ك لمركح أجكاء فسيحة يردىا الفكر ك الخياؿ فيضرماف الشكؽ إلى االنعتاؽ مف 

الكجع ك العبقرم مف استطاع أف يسبر األغكار كجكب األعالي، ك أف يعكد مف ىذه ك تمؾ 
، ك ال  بصكرة اإلنساف األمثؿ ك ىدفو األسمى، أال ك ىك الحياة التي ال تأخذىا سنة ك ال نـك

 .ذلؾ ىك العبقرم....... تكبميا قيكد، ك ال تحصميا حدكد الزماف ك المكاف

 :المتنبي -

ىذا الرجؿ الذم يخيؿ إلي أف األمة العربية اختارتو دكف غيره لتضع فيو ركحيا المتكمـ 
فأكجبت لو ما لـ تكجب لغيره، ك إعانتو بما لـ يتفؽ لسكاه ك كىبتو مف القدرة ك التمكيف ك 
أسباب الرياسة ك خصائصيا عمى قدر أمة تريد أف تككف شاعرة، ال عمى قدر رجؿ في 

 .نفسو، ك بو كحده استطاعت األمة العربية أف تقكؿ لمتاريخ الشعرم ك أدبي

متى طمعت في مكضع فقد طمعت : ك ىذا االسـ الذم كاف في األدب كالشمس مف المشرؽ
في كؿ مكضع، ك متى ذكر في بمد مف بالد العالـ العربي اتسع معنى اسمو فدؿ عمى 

الكطف العربي كمو مف المحيط إلى الخميج ك مف المشرؽ إلى المغرب رجؿ عاش حتى تـ، ك 
ذلؾ برىاف التاريخ عمى اصطفائو، ك دليؿ العبقرية عمى أف فيو السر المتحرؾ الذم ال يقؼ 
ك ال يمؿ ك ال يكؿ ك ال يقطع نظاـ عممو، كأف فيو حاسة نحمة في الحديقة، ك يكبر شعره 



 .يقديت

 

 ج
 

كمما كبر الزمف، ك لـ يقع دكف أبعد غاياتو ك كأنو مع الدىر عمى ساؽ كاحد، ك كأف شعره 
فمـ يجمد ك لـ يرتكس ك بقي خياؿ صاحبو إلى : تاريخ مف الكالـ يتطكر أطكاره في النمك

آخر عمره في تدبير السماء كعارض الغمامة سحابة كثير البرؽ ممتمئ مطرا ينصب مف 
 .ناحية يمتمئ مف أخرل

، لكف األديب الحؽ ىك ذلؾ الذم يخرؽ ىذا  ك الناس يكتب عمييـ الشباب ك الكيكلة ك اليـر
إذ كانت في قمبو الغايات الحية لمشاعرة، ما . النامكس ك يكتب عميو شباب ك كيكلة ك شباب

تنفؾ يمد بعضيا بعضا إلى ما ال انقطاع لو العمة في ذلؾ أنيا ليست مف حياة الشاعر التي 
 .خمقت في قمبو، ك لكنيا مف حياة المعاني

إف كؿ شاعر عربي ىك جزء مف جزء، ك لكف المتنبي جزء مف كؿ، ك الفرؽ بيف الجزئيف أف 
األخير في قكتو ك عظمتو ك تمكنو ك اتساع شعره جزء عظيـ كأنو بنفسو الكؿ، فيك شاعر 

العربية المنقطع عف القريف ك النظير، مالئ الدنيا ك شاغؿ الناس، المقدـ عمى شعراء 
الناس، فيك شاعر الفردكس المفقكد، أسطكرة الشعراء شاعر كؿ العصكر، أشعر مف أظمت 
الخضراء ذات الرجع ك أرىؼ مف أقمت الغبراء ذات الصدع، عال صكتو في اآلفاؽ، ك ذاع 
صيتو حتى بمغ السبع الطباؽ فمف لـ يعرؼ المثنى لـ يعرؼ شعرا، ك مف لـ يقرأ المتنبي لـ 

 .يقرأ شعرا

 لكف لماذا احتؿ المتنبي ىذه المكانة دكف غيره مف باقي شعراء العربية؟

في جيازه العصبي العجيب الذم ال يقؿ : أف السر كاف في ثالثة أشياء- ك اهلل أعمـ- أعتقد
في رأم عما في دماغ شكسبير، في ممدكحة األديب الممؾ الذم ينزؿ مف ىذا الجياز منزلة 
الميندس الكيربائي مف آلة عظيمة يديرىا بعمـ ك يقـك عمييا بتدبير ك يحكطيا بعناية، ثـ في 
األفؽ عصره المتألؽ بنجـك األدب التي ال يمكف أف يظير بينيا إال مف ىك في قدرىا، ك ال 
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يتميز فييا إال مف ىك أكبر منيا، ك ال يتركيا كالمنطفئة إال شمس كشمس المتنبئ تتفجر 
 .عمى الدنيا بمعجزاتيا النكرانية 

إف شاعرا كبيرا كالمتنبي لجدير بالدراسة ك التحميؿ، فيك رمز الشخصية العربية الفذة بكؿ 
 :كيؼ ك ىك القائؿ. صفاتيا ك تفاعالتيا

 أنا الذم نظر األعمى إلى أدبي      ك أسمعت كمماتي مف بو صمـ

 : ك ىك القائؿ أيضا

 ك ما الدىر إال مف ركاة قصائدم     إذا قمت شعرا أصبح الدىر منشدا

رب الشعر العربي األكؿ ك ترب الندل ك رب ... المتنبي ىك المتنبي... حقا ما زاؿ المتنبي
القكافي ليذه األسباب ك تمؾ تـ اختيار المكضكع حيث قررت تخصيص ىذه الدراسة 

المتكاضعة ليذا الشاعر الفارس الفحؿ صاحب المكانة األدبية الكبيرة، ك الحاسة الشعرية، ك 
القيمة الفنية، ك ىك قمة في اإلبداع ك الجماؿ، ك مف خالؿ األسطر التي كتبت أىدؼ أف 

فقد . أصؿ إلى اآلخريف أف بالمتنبي أصبح بحر الشعر عذبا فراتا، بعدما كاف ممحا أجاجا
أبدع في المعاني غرائب ك أكضح لمف بعده طرقا فجاجا، حتى أضحت ركضة الشعر 

متفتحة األنكار، يانعة الثمار، متفتحة األزىار متسمسمة النيار، إف أبا الطيب المتنبي شاعر 
العربية الذم تشرب ركحيا ك تممكت ىي ركحو فحمى أسمكبيا ك عرضيا عمى أىؿ القراف 
معربة عنو كما أعربت عما قبمو، حمؿ لكاءىا خفاقا في األفاؽ، كما تكج عمى شعرائيا في 

 .كؿ األقطار باستحقاؽ

إف عمالقا كالمتنبي ميما كتب عنو ماضيا، ك ميما سيكتب عنو حاضرا ك ميما سيكتب 
عنو مستقبال فمف يكفيو حقو ك ال يمكف ذلؾ، ك ما قيؿ عنو ك ما سيقاؿ فيك قميؿ ألنو دكلة 
 .في الشعر ك األدب ال تدـك ك ال تزكؿ، فقد أرىؼ مخادـ البراعة، ك أرىؼ مخاطـ اليراعة



 .يقديت

 

 ه
 

ك دراستي ىذه المتكاضعة ليست بدعا في ىذا المجاؿ فقد صدرت دراسات كثيرة عنيا ال تعد 
 :ك ال تحصى، ك نخص بالذكر منيا

كتاب قصيدة المديح لزكي العشماكم ك تطكرىا الفني، ك بعض المقاالت التي كتبت  -
حكؿ المتنبي ك ديكانو الذم غمب عميو غرض المدح، باإلضافة إلى شيرتو األدبية 

 .الذائعة
مقدمة كثالثة فصكؿ :      ك لدراسة  ىذه اإلشكالية  ارتأينا أف نقسـ بحثنا ىذا إلى

حيث تناكلنا في الفصؿ األكؿ المتنبي ك عصره مف خالؿ ذكر الحياة السياسية ك 
االجتماعية ك الفكرية األدبية ثـ عرجنا عمى حياة المتنبي، ثـ انتقمنا في الفصؿ 

الثاني إلى اإليقاع مف منظكر العرب القدامى ك المحدثيف ك بعدىا انتقمنا إلى الفصؿ 
األخير حيث ذكرنا فيو المكسيقى الشعرية في شعر المتنبي، ك مف أىـ المصادر     

 :ك المراجع التي كضحت لنا الرؤيا كىي 
ديكاف المتنبي الذم اعتمدنا عميو في معظـ البحث، ك قصيدة المديح عند المتنبي ك  -

تطكرىا الفني لزكي العشماكم ك العصر العباسي الثاني لشكقي ضيؼ ك عصر أبي 
 "......أبك الطيب المتنبي" فراس ليكسؼ بكار ك رجيس بالشير

إف أم عمؿ يقـك بو اإلنساف يريد أف يرتقي مدارج الجماؿ، ك يرـك معارج الكماؿ ال  -
بد أف تكاجيو صعكبات، ك إف تعترضو عراقيؿ، ك تقؼ في كجيو معكقات فيذه سنة 

اهلل في الككف،ك لف تجد لسنة اهلل تحكيال، فأثناء القياـ بيذا العمؿ ك تناكؿ ىذه 
الدراسة ك ىذا األمر كاجيت مف المعاناة ك المكابدة ك العنؼ ك المجاىدة في الرحاؿ 
مف مقر سكنام إلى مكاف عممي لمقياـ بميمة التدريس، التي تتطمب التفرغ ك الجدية 

كبذؿ النفس ك النفيس، ك قاسيت األلكاء أثناء الكتابة عف شاعر الخيؿ ك الميؿ ك 
البيداء، اآلف ىذا الجيد يتطمب شجاعة ك جيدا جبارا ك كما معرفيا ىائال فما العمؿ 

 ك المكضكع طكيؿ ك الزاد قميؿ؟
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ال بد مف كثرة االطالع ك سعة الباع، ك لف يككف ذلؾ إال بتكافر المصادر ك المراجع  -
القيمة، ك ما ألؼ ك صنؼ مف كتب كما قدـ مف دراسات ك ىذا أيضا يتطمب كقتا 

كثيرا لمقراءة ك الجمع ثـ التصنيؼ ك الترتيب ك التدكيف لتقديـ مادة كافية شافية كافية 
جامعة مانعة تحظى بالرضا ك القبكؿ تشفي العميؿ ك تركم الغميؿ ك تسمف اليزيؿ، 

 .   .لكف ما كؿ ما يتمناه المرء يدركو، تجرم الرياح بما ال يشتيي المالح

إياؾ " بعد كؿ ما ساؿ مف الحبر ال بد مف أداء كاجب الشكر الذم ىك بمنزلة مف منازؿ 
ك زيادة في الرضا "الرضا"ك ىي مف أعمى المنازؿ، كىي فكؽ منزلة " نعبد ك إياؾ نستعيف

: مندرج في الشكر إذ يستحيؿ كجكد الشكر مف دكنو ك ىك نصؼ اإليماف، ك اإليماف نصفاف
نصؼ شكر ك نصؼ صبر، ك قد أمر اهلل سبحانو ك تعالى بو، ك نيى عف ضده، ك أثنى 

عمى أىمو، ككصؼ بو خكاص خمقو ك جعمو غاية خمقو ك أمره، ككعد أىمو بأحسف جزاءه    

 ڤ ڦ ڦ چك جعمو سببا لممزيد مف فضو ك حارسا ك حافظا لنعمة اهلل قاؿ تعالى

 ،   چڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

تبهضنر خدّى اهٌـى ّ اهضنر كٖد اهٌـى اهيّسّدث ّظٖد اهٌـى اهيفلّدث، اهضنر : ّ كد كٖل فَٖ
ضبرس اهٌـى اهضبهٖج ّ سبهة اهٌـى اهيشخلتوٖج ّ يب داى ؿوٓ ُذٍ اهينبٌج ّ ُذٍ اهلٖيج، فِّ 

شتة ضظّل اهـتد ؿوٓ اهيزٖد فٖيب ٖرغة ّ ٖرٖد، إذ ال تد ييً ضنر أظضبة اهيخً 
اهـؼٖيج ّ اٗالء اهسشٖيج أتدا أّال ٖضنر اهلل شتضبٌَ ّ خـبهٓ اهيٌـى اهضنّر ؿوٓ يب ٖشر 

يً أشتبة، ّ فخص هٕ يً أتّاة، ّ ُدإٌ إهٓ ظّة اهظّاة، ّّفلٌٕ إهٓ أؿؼى 
يػوّة أال ّ ُّ اهـوى اهذٔ ُّ ٌّر اهتظبئر يً ؿيبُب، ّ ضفبء اهظدّر يً أدّائِب     
ّ ضٖبث  اهلوّة، ّ هذث اهٌفّس ّ ضبدٔ األرّاش إهٓ تالد األفراش، اهيٌبدٔ تبهيشبء       

ٖب ػبهة اهـوى ضٕ ؿوٓ اهفالش، ّ أذٌٓ تيً كرً اهلل ؿز ّ سل ؿتبدخَ تِيب : ّ اهظتبش

ّ كرً ضنرٍ تضنرُيب ضٖد كبل فٕ اهذنر ،   چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچكبل خـبهٓ

و هًب وانداي انكسًٌٍٍ جزاهًب هللا خٍسا       ،    چڌ ڎ ڇ ڍ ڍ ڌچاهضنٖى 

و أجزل نهًب جزاء يب قديب يٍ تضحٍبث جسبو ال ٌكبفئهًب عهٍهًب إال ذو انجالل و اإلكساو، 

يٍ نى :" و أنً بشكس انُبس ففً انحدٌج انُبىي انشسٌف عٍ خٍس انُبس صهى هللا عهٍه و سهى



 .يقديت

 

 ز
 

ٌشكس انقهٍم نى ٌشكس انكخٍس و يٍ نى ٌشكس انُبس نى ٌشكس هللا و انتحدث بُعًت هللا شكس ،      

 ".و تسكه كفس، و انجًبعت زحًت

انري دعى بحخُب ببنتىجٍه     " بٍ ٌشى انجٍالنً.د.أ" حى أتقدو ببنشكس انجزٌم نألستبذ انًشسف

يعًس عبد هللا انري أعبًَُ و سبعدًَ عهى إكًبل . د.و انتقىٌى دوٌ أٌ أَسى األستبذ انفبضم أ

 .هرا انبحج فهه كم انشكس و انتقدٌس، ببإلضبفت إنى بقٍت األسبترة و انًعهًٍٍ دوٌ استخُبء
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 المتنبًوشعره
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: الحياة السياسية
ـ ىك عصر المتنبي، ذلؾ القرف الذم عرؼ 10/ق4شاءت األقدار أف يككف ؽ          

اضطرابات سياسية ىامة، ساىمت في إضعاؼ الدكلة العباسية ك بداية تفككيا، فمنذ 
منتصؼ القرف ق استحكمت أسباب الفكضى ك الفساد في البالد ك تغمب األتراؾ عمى 

السمطة فييا فاحكك قبضتيـ عمى أمكر السياسة ك تدخمك في كافة شؤكف الدكلة بعد أف تييأ 
الذم لجأ إلييـ باعتبارىـ أخكالو  (ق227-217)ليـ ذلؾ في عصر الخميفة المعتصـ 

ليعتمدىـ في حربو ضد الفرس، ك لـ يكتؼ بجعميـ جندا لمخالؼ فحسب، بؿ اتخذ ليـ 
. ك جعميا عاصمة لمدكلة" سامراء " مدينة خاصة 

       الترؾ أصحاب عمد:" ك يصكر لنا الجاحظ ىذا العصر تصكيرا دقيقا في رسالتو فيقكؿ
فحيف لـ تشغميـ ... ك سكاف فيافي ك أرباب مكاشي، ك ىك أعراب العجـ، (خياـ  )

الصناعات ك التجارات ك الطب، ك الفالحة ك اليندسة، ك ال غرس ك ال بنياف، ك ال شؽ 
أنيار ك ال جباية غالت، ك لـ يكف ىميـ غير الغزك ك الغارة ك الصيد ك رككب الخيؿ ك 

... مقارعة األبطاؿ ك طمب الغنائـ ك تدكيخ البمداف، ك كانت ىميـ إلى ذلؾ مصركؼ
 1..."فأحكمك ذلؾ األمر بأسره

ك يعد ما قاـ بو المعتصـ تحكال خطيرا في تاريخ الدكلة العباسية، حيث أخذ سمطاف 
العباسييف في الزكاؿ ك سارت الخالفة نحك تفكؾ نيائي، ك انفصمت عنيا دكيالت ك إمارات 

بعد أف أيقنت عجز الخالفة عف السيطرة، ك كلدت حكاضر جديدة في المشرؽ ك المغرب 
، كما 2فاستقؿ القرامطة بالبحريف ك السمانية بخرساف، ك العمكية بإفريقيا ك التاصر باألندلس

                                            
 .11ى، ط1986، 6، ػ(اهلبُرث، يظر  )ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، دار اهيـبرف-  1
ى، 2000ّٖشف تنبر، ؿظر أتٕ فراس اهضيدإٌ، يؤششج سبئزث ؿتد اهـزٖز شـّد اهتبتػًٖ هإلتداؽ اهضـرٔ،-  2

 .25ط
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ػ ك البالد ق4بدأ القرف . ظيرت شيع ك حكاضر ك طكائؼ حيث تمزؽ شماؿ الخالفة العباسية
العباسية تحت خالفة المقتدر باهلل حيث تكلى الخالفة نتيجة خطأ كقع فيو الخميفة المكتفي إذ 

كلى أخاه المقتدر ك ىك ال يزاؿ صبيا ك الدكلة العباسية في أكج اضطرابيا نتيجة نفكذ 
 1.األتراؾ حيث أسيـ ذلؾ في إضعاؼ الخالفة ك تدىكرىا

 سنة، كما فسد الحكـ في عيد المقتدر فسادا شديدا ألنو كاف لعبة في 25ك قد دامت خالفتو 
أيدم األتراؾ، كما كانت أمكاؿ الدكلة في عيده تختمس مف طرؼ الكزراء ك الكالة ك رجاؿ 

الدكلة مف أجؿ تقديـ اليدايا لمخميفة ليحافظكا عمى مناصبيـ، أما الخميفة فيبعث بأمكاؿ 
 ىػ ك كاف عمر 320الرعية ك يبذر يمنة كسيرة إلرضاء جكاريو ك حضاياه، قتؿ الخميفة سنة 

المتنبي سبعة عشر سنة أم أنو كاف كاعيا لمظركؼ التي تمر بيا الدكلة، ك الفساد الذم 
تفشى بيا كما أنو عايشيا كغيره مف الرعية، ك مما ال شؾ فيو أف الظركؼ ك ىذا المناخ 

الذم أحاط بيذه المرحمة التاريخية مف عمره قد ساىـ في تحديد مكقفو ك نظريتو اتجاه الحياة 
بعد المقتدر تكلى القاىر باهلل الحكـ بتعييف مف مؤنس التركي ك تميز ىذه الخميفة . ككؿ

بتحريمو الشراب ك الغناء عمى الرعية، كما تمكف مف القضاء عمى مؤنس ك أتباعو مما أثار 
 ىػػ ك بايعكا ابنو الراضي ك قد ظير في عيده نظاـ 322نقمة األتراؾ عميو فخمعكه سنة 

، ك ضعفت بذلؾ سمطة الكزير ثـ تكفس الراضي ك خمفو أخكه المتقي الذم 2امرأة األمراء
تميز عيده بكثرة الفتف ك الحركب فخمع ك تكلى بعده المستكفي باهلل الذم لـ يبقى لو مف 

الحكـ سكل بغداد ك بعد المستكفي تكلى المطيع الخالفة ك كاف مثال لضعؼ خمفاء العصر 
. 3العباسي ك لقد تحكـ األتراؾ ك أصحاب لقب أمير األمراء في مقاليد الحكـ

                                            
رٖسٖس تالضٖر، أأتّ اهػٖة اهيخٌتٕ، دراشج فٕ اهخبرٖخ األدتٕ خرسيج اتراُٖى اهنٖالٌٕ دّٖاً اهيػتّؿبح اهسبيـٖج -  1

 .6ى،ط1975، (اهسزائر  )
 .24ى ط1982اهلبغٕ اهٌـيبً، أتّ فراس اهضيدإٌ، اهيّكف ّ اهخضنٖل اهسيبهٕ، دار اهذلبفج هوٌضر ّ اهخّزٖؾ -  2
 .30ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، ط-  3
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: عاصر المتنبي ستة خمفاء مف العصر العباسي ىـ

 .(ىػ320-295)المقتدر  .1
 .(ىػ322-320)القاىر  .2
 .(ىػ329-322)الراضي  .3
 .(ىػ333-329)المتقي  .4
 .(ىػ338-333)المستكفي  .5
 .(ىػ363-338)المطيع  .6

حيث اشتير عيدىـ بالفكضى ك كثرة الحركب ك الفتف، فالعصر العباسي الذم كجد فيو 
المتنبي لو ميزات يجمع عمييا الدارسكف ك المؤرخكف ك ىي غركب شمس الدكلة العباسية ك 

ما كاف مف ضعؼ الخمفاء ك استبداؿ العماؿ، ك تغمب النزاعات األعجمية عمى الركح 
العربية الصميمية ك انبثاؽ دككيالت في أطراؼ المممكة اإلسالمية، كاف ىـ رجالتيا أف 

  1يستأثركا بخيرات ىذه الممالؾ كتكطيد نفكذىـ الشخصي ك إرىاؽ الشعب بضركب التعسؼ

إضافة إلى ىذه الككارث فقد نشأت ثكرات تنخر في عيد الدكلة ك تزيد األكضاع الداخمية 
الزنج ك القرامطة ، ك قد عايش المتنبي جزءا مف ثكرة القرامطة ظيرت : اضطرابا منيا ثكرتي

 ىػ 2القرمطية كحركة اجتماعية ثـ تكسعت ستائر اإلصالح الديني ك ذلؾ في منتصؼ القرف 
ك كاف صاحبيـ األكؿ يدعك إلى إماـ مف أىؿ البيت النبكم ثـ أصبح صاحب حيؿ ك 

شعكذة ك تنجيـ، ك يقاؿ أف رجال مف خكزستاف يدعى الحسف اليكزم نزؿ بالككفة لينشر 

                                            
 .30ّٖشف تنبر، ؿظر أتٕ فراس اهضيدإٌ،ط-  1
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الدعكة فمرض ىناؾ ك اشتد عميو المرض فحممو رجؿ يدعى كرمتو عمى ثكره، ك كانكا 
يمقبكنو بيذا المقب الحمرار عينو، ك قد استجاب ىذا الرجؿ لدعكل األىكزم، ك حمؿ لكاء 

  1.الدعكة بعد مكتو ك ككف لو فرقة كبيرة عرفت بالقرمطية

ك لقد انضـ ليذه الدعكة الكثير مف الناس خاصة الفالحيف منيـ، ك الطبقات الكادحة التي 
إال أف ىذه الرعية البائسة لـ تعمـ أف القرمطية قد استغمت ظركفيا .كانت تعاني البؤس

االجتماعية المتردية كستار ألطماع سياسية ك كانت تدعك الناس لمتحمؿ مف الديف اإلسالمي 
  2 .ك فركضو حتى أنيـ أنكركا البعث ك الحساب ك الجنة ك النار

يحيى محمد )أبك سعيد الحسف بف بيداـ الجنابي، كزكركيو ك بنك : ك مف أبرز قادتيا
ك كميـ كانكا سفاحيف محبيف إلراقة الدماء، فعاثكا فسادا في المدف التي مركا بيا ك  (الحسف
 . 3 ك قتمكا سكانيا لكنيـ في األخير تـ صمبيـ في بغداد مف قبؿ الخميفة    نيبكا

ك لقد تمكنت الدكلة مف السيطرة عمى ىذه الحركة في عدة مناطؽ كمنطقة الككفة التي 
عانت كثيرا مف طغيانيا لكف ىناؾ بعض المناطؽ عرفت نجاحا ك استمرارا ليذه الدعكة 

الذم تمكف مف إقامة دكلة القرامطة المستقمة ك بعد   (الجنابي)كمنطقة األحساء ك البحريف
مقتمو تكلى أمره ابنو أبك الطاىر سميماف الذم استطاع دخكؿ البصرة ثـ دخؿ الككفة ك بعد 

ىػ بعد إصابتو بمرض عانى جراه عذاب ك آالـ كثيرة 332ما تكفي سميماف الجنابي سنة 
فخمفو أخكه سعيد حيث دخمت الدكلة القرمطية في طاعة الدكلة العباسية كما تخمى القرامطة 
عف مذىبيـ ك ىكذا انتيى عصرىـ ك ال نغادر العصر العباسي لممتنبي دكف الحديث عف 

 ىجرم يرجع اسـ األسرة إلى حمداف 4الحمدانييف الذيف تمكنكا مف إقامة دكلتيـ في القرف 

                                            
زنٕ اهيضبشٌٕ، ضـر اهضرة فٕ أدة اهـرة، فٕ اهـظر األئّ ّ اهـتبشٕ إهٓ ؿِد شٖف اهدّهج دار اهيـبرف -  1

 167  ، ط 1970 ، 2،ػ (يظر)
 .36ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، ط-  2
 . 38اهيرسؾ ٌفشَ، ط- 3
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بف حمدكف، ك ما ىمنا مف ىذه العائمة ىك سيؼ الدكلة منيا ما ىك داخمي ك يتمثؿ في 
مكاجياتو مع القبائؿ الخارجة عنو ك مكاجية األحكاـ المجاكريف لو أما الخارجية فتتمثؿ في 

غزا الرـك أربعيف غزكة لو : " حركبو مع الـر خاصة ما فعمو فارس بني حمداف حتى قيؿ أنو
 1"ك عميو

ك قد حفظ لنا المتنبي في قصائده أحداث ىذه الحركب ك صكر لنا أمجاد ك بطكالت فارس 
بني حمداف خير تصكير ك تمثؿ قصائده كثيقة لمتاريخ السياسي ك التحقيؽ األدبي عف 

. عصر سيؼ الدكلة

: الحياة االجتماعية

حيثما نظرنا إلى كؿ قطر مف أقطار العالـ اإلسالمي في ذلؾ العصر رأينا الثكرة غير )
مكزعة تكزيعا عادال ك ال متقارب، ك رأينا الحدكد بيف الطبقات كاضحة كؿ الكضكح فجنة ك 

معاف في الترؼ يقابمو فقداف لمقكات  . 2(نار ك نعيـ مفرط ك بؤس مفرط، كا 

: أدل التفاكت في تكزيع الثركات إلى ظيكر ثالث طبقات أساسية في المجتمع العباسي

يمثميا الخمفاء ك الكزراء ك األمراء ك قكاد الجيش ك رجاؿ الدكلة ك حاشية : الطبقة األكلى
. الخميفة يعيشكف في ترؼ خيالي

ك تشمؿ تيار المكظفيف التجار ك : ك التي يصفيا شكقي ضيؼ بالكسطى: الطبقة الثانية
. أصحاب القطاعات ك األراضي ك المالؾ ك رجاؿ الجيش ك مكظفي الدكاكيف

                                            
-تٖرّح)ٖخٖيج اهدُر فٕ يضبشً أُل اهـظر، خضلٖق يضٕ اهدًٖ ؿتد اهضيٖد، دار اهفنر: أتّ يٌؼّر اهذـبهتٕ-  1

 .28ى،ط1،1973،ر2ػ.(هتٌبً
 .67ى ، ط2008، 1،ر(هتٌبً- تٖرّح)أضيد أيًٖ، ؼِر اإلشالى، دار اهنخبة اهـرتٕ-  2
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أك الدنيا كما نعتيا شكقي ضيؼ فتشمؿ سكاء الناس مف العامة كالمزارعيف ك : الطبقة الثالثة
الحماليف ك السقائيف، ك كؿ مف يشتغؿ بالحرؼ الصغيرة إلى جانب الرقيؽ ك االخدـ حيث 

الجزية ك : كانت الطبقة األكلى تحظى بالترؼ ك النعيـ تحصؿ عمى المكاؿ مف عدة مصادر
أمكاؿ الخراج ك أمكاؿ المصادرات ك الجبايات ك الضرائب التي تفرض عمى الرعية فيي 

األمكاؿ تجمع ك تدخؿ بيت الماؿ لتتجو بعد ذلؾ إلى غير كجيتيا الصحيحة كاإلسراؼ عمى 
متع الحياة ك ترؼ العيش ك الشعب المسكيف يكدح ك يشقى ك يعاني غصات البؤس ك مرارة 

حيث يحفظ لنا " بناء القصكر"الحرماف، ك مثاؿ ىذه المتع التي ينفقكف عمييا مالييف الدكلة 
التاريخ عف قصكر العباسييف ك ما يحتكيو مف فرش ك خدـ ك جكارم ك أثاث ك حدائؽ ك 

ك كأنيا مستمدة مف حكايات ألؼ ليمة ك ليمة كمف أمثمة ىذه القصكر ما كاف .... نافكرات
 ، ك كؿ 1في عصر الخميفة المتككؿ، فقد قاـ ببناء قصكر عديدة إلى أف بمغ عددىا العشريف

قصر يحمؿ إسما فيناؾ العركس ك الجعفرم ك الغريب ك البرج ك المميح ك البارككار ك 
ك بعد قصر البرج مف أجمؿ ىذه القفصكر ك أحسنيا زينة ألنو بني .... البديع ك الؤلؤ

بالذىب ك الفضة حسب ما يقكلو المؤرخكف أما جدرانيا فقد لبست بالرخاـ المذىب ك غيرىا 
. 2مف أصناؼ الترؼ

ك مف أمثمة ىذا النعيـ أيضا ما أكرثو الخطيب البغدادم في كصفو لقصر الخميفة المقتدر 
ك عمقت ... ك قد أمر المقتدر أف يطاؼ بالرسكؿ في الدار : " إثر زيارة رسكؿ الرـك يقكؿ

الستكر ك نظـ جكىر الخالفة في قاليات عمى درج غشيت بالديباج األسكد، لما دخؿ الرسكؿ 
إلى دار الشجرة ك رآىا، كثر تعجبو منيا، ك كانت شجرة مف الفضة كزنيا خمسمائة ألؼ 

 3..." درىـ، عمييا أطيار مصنكعة مف الفضة

                                            
 .99اهيرسؾ اهشبتق،ط-  1
 .19ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، ط-  2
 .94ّٖشف تنبر، ؿظر أتٕ فراس اهضيدإٌ،ط-  3
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ك كاف الكزراء يعيشكف في ترؼ مماثؿ لمخمفاء، لما كانكا يتقاضكنو مف أجكر كبيرة كما 
ك إذا تركنا الخمفاء ك الكزراء ك عرجنا عمى آؿ حمداف . يختمسكنو مف الدكلة أك ما يرتشكنو

نجد أنيـ عمى الرغـ مف انشغاليـ بحرب الرـك ك بإخماد الفتف إال أنيـ لـ يككنكا بمنأل عف 
 (يكسؼ بكار)درجة عصرىـ مف بناء القصكر ك اإلمعاف في الترؼ المفرط ك يعمؽ الدكتكر

ك قد عد غراـ الحمدانييف ببناء القصكر الفخمة، عدكل سرت إلييـ عف : " عمى ىذا بقكلو
ك تعد قصكر سيؼ الدكلة مف أفخـ قصكر بني  . 1"العباسييف مف خالؿ إقامتيـ ببغداد حقبا 

حمداف، خاصة قصره الذم بناه بالحمي شماؿ عاصمة حمب، إذ يعد ىذا القصر أية مف 
ك عندما فتحت أبكاب القصر لممرة : " آيات ىذا العصر كما يصفو مؤرخ ركماني يقكؿ

األكلى، كاف ىذا مثارا لمدىشة ك اإلعجاب ألف األبكاب كانت مف البركنز النحاسي، نقشت 
عمييا أالؼ التصاكير المستغربة الجميمة ك ىي تدكر عمى قكاعد مف الزجاج حتى ال تأتي 

ك عمى النحك مف المغاالة في الترؼ، كاف يعيش الكالة ك األمراء ك القكاد الذيف  . 2"بحركة
كانكا يتحكمكف في الخميفة ك يأخذكف منو األمكاؿ حتى شاءكا، ك كانكا يصغكف أيدييـ عمى 
إقطاعات كاسعة تدر عمييـ أمكاؿ كافرة،مما مكنيـ أف يعيشكا عيشة الخمفاء فميـ خدميـ ك 

ك مف مظاىر ترؼ ىذه الطبقة . حشميـ ك مماليكيـ ك حجابيـ ك مكاكبيـ ك نفقاتيـ الخاصة
كذلؾ، اىتماميا المبالغ بالطعاـ ك الشراب، فقد كاف في بيكت الكبراء عمؿ خاص بصاحب 
المطبخ ك اخر خاص بالشراب ك ىك الذم ييتـ بالشراب ك الفكاكو، إضافة إلى الخبازيف ك 
الشكائيف، ك الحمكانييف، ك غيرىـ مف المختصيف في إعداد الطعاـ، ك قد أسرفكا في المكاـز 

أدب )إلبف قتيبة ك  (عيكف األخبار)إلى درجة أنيـ كضعكا مصنفات خاصة بيا مف ذلؾ 
ك كتابة المكاشي ك غيرىا   (النديـ

                                            
 .95اهيرسؾ ٌفشَ، ط -  1
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باإلضافة إلى اىتمامات أخرل كاقتناء الجكارم المختمفة ك اإلكثار مف الخدـ ك العبيد ك 
ك قد دخمت ىذه الرغبات ذاتيا في تشكيؿ . الحرس كما اىتمك بالمالبس ك الزينة ك العطكر

أحالـ المتنبي ك دفعت بو إلى المغاالة في الطمكح، ك السعي كراء المناصب الميمة في 
الدكلة خاصة ك أنو عاش طفكلة صعبة عانى فييا الفقر كغيره مف عامة الناس، ك إذا انتقمنا 

ك ىي قريبة في غناىا مف الطبقة األكلى لكجدناه تضـ العمماء : لمحديث عف الطبقة الثانية 
ك الفقياء ك الشعراء ك عماؿ الدكاكيف ك غيرىـ مما يتقاضكف ركاتب مف الدكلة، ك يمكف 
ألفراد ىذه الطبقة في أحياف كثيرة أف يرتفعكا إلى الطبقة األكلى إذا اتصمكا بالخمفاء أك 

الكزراء ليذا كمو كانت كؿ أنظار الناس مكجية إلى الخمفاء ك مديحيـ ك التجار إف كقع 
ك مف ىذه الطبقة أيضا، ... 1شيء ثميف مف جكرم، ال يجدكف نقاقا ليا إال في قصكرىـ

التجار ك أصحاب المحالت الذيف يربحكف في صفقة كاحدة أمكاال ميسكرة، كما نجد كذلؾ 
تجار الرقيؽ، خاصة الذيف يتعاممكف مع الخميفة ك أتباعو ك إذا انتقمنا إلى الطبقة الثالثة ك 

ك ىي طبقة العامة مف الرعية لكجدناىا تتخبط في البحر مف الفقر ك البؤس ك : األخيرة
الحرماف ألنيا كانت تشتغؿ في األعماؿ الحقيرة المتعبة، التي بالكاد تكفر ليا لقمة العيش، 
فكاف منيا الحمالكف ك خدـ القصكر ك بيكت الميسكريف، كمنيا مف اشتغؿ في الحقكؿ ك 

القطاعات ك الحرؼ الصغيرة كما عمدت إلى خدمة الطبقات العميا ك تحقيؽ أغراضيا، فيي 
فكؿ ما تتقمب فيو ... التي تقـك عمى تقديـ أسباب الحياتيف لمطبقتيف الكسطى ك العميا 

 ك مما زاد مف سكء ىذه الطبقة، أف 2الطبقتاف مف نعيـ إنما ىك مف أيدم ىذه الطبقة العامة
األسعار لـ تكف ثابتة فكثيرا ما كانت ترتفع فيشتد الغالء كما انتشرت الكثير مف اآلفات 

األخالقية ك االجتماعية نتيجة األكضاع المزرية حيث ظيرت العديد مف الحركات السياسية 
ت مف ىذه الظركؼ ستارا ليا، تحكلت إلى ثكرات دمرت البالء ك أنيكت قكل ذالتي اتخ

                                            
 .115أضيد أيًٖ، ؼِر اإلشالى، ط-  1
 .62ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، ط-  2
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ك مف الظكاىر التي ظمت تسكء المجتمع العباسي في . الشعب كثكرتي الزنج ك القرامطة
القرف الرابع اليجرم، استرقاؽ الجكارم حيث أصبحت منافسات لمنساء الحرائر بؿ كثيرا مف 

   1...الرجاؿ كانكا يفضمكىف الحرائر ألنيف كف مف أجناس ك أشكاؿ مختمفة

ىذا ما جعؿ المجتمع العباسي يصاب بمحف أخالقية كما شيد ىذا العصر ارتقاء بعض 
السادة في الحكـ ك مثاؿ ذلؾ كافكر األخشيدم الذم ارتقى إلى حكـ مصر بعد أف كاف 

ك ىكذا تنكعت صكر الحياة في المجتمع العباسي، تنكع طبقاتو ك فئاتو ك أفراده، فكاف .عبدا
المجكف ك التيتؾ ك الزندقة ك في مقابمو التقى ك الزىد ك التصكؼ ك كاف التفنف ك ممذاتو ك 
المعاناة في الفقر ك البؤس، ك خالصة القكؿ أف المجتمع العباسي كما يصفو الدكتكر طو 

حسيف يتنكع بيف األغنياء الذيف ال تحصى ثركتيـ ك الفقراء الذيف ال يتصكر فقرىـ ك 
المضطربكف بيف الغنى ك الفقر، الذيف يكاتييـ الحظ فيبمغكف أقصى النعيـ ثـ تخمفيـ األماني 

.    2ك عكدىا فييبطكف إلى قرارات البؤس

القرف الرابع ىك العصر الذم نضجت فيو الحضارة اإلسالمية ك : الحياة الفكرية األدبية
أدركت رشدىا ك استكممت قكتيا، ك أخذت تؤتي ثمرىا طيبا لذيذا في كؿ فرع مف فركع العمـ 

 3 .ك الفمسفة ك األدب ك الفف

ك مف األسباب التي ساعدت عمى بعث الحركة الفكرية ك أشغاؿ جذكتيا في ىذا القرف 
االنقساـ الذم حصؿ في الدكلة العباسية، حيث أدل ىذا االنقساـ إلى تنافس الدكؿ تنافسا 
كبيرا في العمـ ك األدب ك استقطاب العمماء ك األدباء مف كؿ الجيات، فتكرميـ ك تغدؽ 

عمييـ، كما فتح األمراء ك الكزراء أبكاب قصكرىـ ك استقمكا المفكريف ك الشعراء ك ضمكىـ 
ك أدل ىذا التنكع إلى االىتماـ بكؿ العمـك ك العمؿ عمى ازدىارىا . لمجمسيـ ك تفاخركا بيـ 

                                            
 .82اهيرسؾ اهشبتق، ط-  1
 .34، ط3، ر4، ػ1988، ( هتٌبً –تٖرّح )ػَ ضشًٖ، يً خبرٖخ األدة اهـرتٕ اهـوى هويالًٖٖ-  2
 .35ػَ ضشًٖ، اهيرسؾ اهشبتق، ط-  3
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ك ركاجيا، خاصة بعد أف أصبحت الدكؿ المستقمة ال تبعث بأمكاليا إلى بغداد بؿ تنفقيا في 
شؤكنيا الخاصة، ك قد ناؿ العمـ ك األدب ك المشتغمكف بيما حظا كافرا مف ىذه األمكاؿ لـ 

ك لـ يقتصر اىتماـ الخمفاء بالعمماء الذيف . يتسف ليـ ميمو تحت راية الدكلة العباسية األـ
يضميـ مجمسيـ فحسب، بؿ تعدل إلى االىتماـ بالعمماء المحاضريف بالمساجد ك الكتاتيب 

. 1فخصصكا ليـ ركاتب شيرية حتى ال يثرم بعضيـ مف راتبو ثراء طائال

كاف ألبناء الخمفاء ك تابعييـ معممكف خصكصيكف، ك كاف ليؤالء المعمميف حضرة خاصة، 
إذ يتقاضكف ركاتب كبيرة إضافة إلى اليدايا القيمة، حيث يركل اف احد نكاب المتككؿ عمى 

سنة يتناكؿ الغذاء معو عمى 13بغداد لما اسند تعميـ ابنو اإلماـ الككفي المشيكر، ظؿ 
مائدة،ك فرض لو أف يأخذ يكميا خبزا فاخرا ك لحنا كثيرا حيف انصرافو إلى منزلو، ك جعؿ لو 

  2ألؼ درىـ شيريا 

ك لـ يكف التعميـ في ىذا العصر حكرا عمى األغنياء ك أكالدىـ فحسب، بؿ كاف في متناكؿ 
كؿ الطبقات، حيث يبدأ الصغار في الكتاتيب أيف يأخذكف المبادئ األكلى في الخط ك القراءة 

ك مف شاء بعد ذلؾ مكاصمة تعميمو ك النفقة ... ك حفظ القرءاف ثـ الفقو ك النحك ك الحساب
في عمـ معيف عميو االختالؼ إلى المساجد، حيث تقاـ الحمقات مف قبؿ العمماء ك كانت ىذه 

. الحمقات تشمؿ كؿ العمـك مف فقو ك حديث ك تفسير ك نحك ك فمسفة

ك مف أشير فالسفة تمؾ الفترة الفرابي حيث كاف عالما بأمكر الطب ك الفمسفة ك المكسيقى، 
ك ىك مف نظر إلى الفمسفة نظرة شاممة كاممة، ك مف أىـ المكضكعات الفمسفية التي تصدل 

                                            
 119ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ،ط-  1
 .117اهيرسؾ ٌفشَ، ط -  2
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ليا بالمناقشة ك التحميؿ مكضكع النفس اإلنسانية ك األخالقية ك العقؿ، ك كاف متأثرا في ذلؾ 
 . 1بأفالطكف خاصة في جميكريتو، مكتب عمى غرارىا المدينة الفاضمة

ك ىي فمسفة إسالمية عقمية، :"مصادر فمسفة الفرابي فيقكؿ (شكقي ضيؼ)ك يحمؿ لنا
استمدت مف ركحانية اإلسالمية، ك مف نظريات العقؿ ك مف أفكار الفالسفة خاصة 

. 2" أفالطكف، مازجو بيف ىذه العصائر جميعا مستخمصة منيا فمسفتنا اإلسالمية

أما إخكاف الصفا فكانكا جمعية سرية بالنصرة ك بعداد، يجتمعكف سرا ك يتباحثكف في الفمسفة 
عمى أنكاعيا ك قد دكنكا دائيـ في خمسيف رسالة، عرفت برسالة إخكاف الصفاء تضـ 

خالصة أبحاثيـ في الفمسفة، ك ىذا بعد ما اطمعكا عمى أفكار اليكناف ك الفرس ك اليند ك 
 .  3عدلكىا كفؽ ما تقتضيو الشريعة

كما شيد ىذا العصر ظيكر المتكمميف ك أصحاب المذاىب ك اآلراء الذيف أفسحكا لمفمسفة 
مجاؿ التأثير في مذاىبيـ الكالمية مثؿ أبي ىشاـ الجبائي، الذم تناكؿ بالتحميؿ صفات اهلل، 

ك انفرد فييا بمذىب خاص متميزا بو عف المعتزلة، ك قد تحكلت المعتزلة في القرف الرابع 
  4. يبمغ غيره في الكمـ مبمغ إلى مذىبو ك أرائو مؤمنيف أنو لـ

ك قد أدل النماذج بيف الثقافة العربية اإلسالمية ك غيرىا مف الثقافات األخرل إلى ظيكر 
فرؽ ك مذاىب ذات أراء معارضة ألفكار المعتزلة، مف ذلؾ الحركة الشعرية نسبة إلى أبك 

ك كانت ىذه .  ىػ 330قد ظيرت في العراؽ سنة  ( ىػ 330)الحسف األشعرم المتكفي سنة 
الحركة تتكسط في آرائيا، فمثال في قضية خمؽ اإلنساف ألفعالو اتخذت مكقفا كسيطا بيف 

                                            
 .، دح10، ػ ( هتٌبً –تٖرّح )أضيد أيًٖ، ؼِر اإلشالى، دار اهنخبة اهـرتٕ -  1
 .142ٌٖؼر ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، ط-  2
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أراء الجبرية ك المعتزلة ففي حيف تذىب الجبرية إلى أف اهلل خالؽ ألفعاؿ اإلنساف، ك تذىب 
المعتزلة إلى اإلنساف ىك الخالؽ الحقيقي ألفعالو، تتكسط الشعرية بينيا، فتقكؿ أف األفعاؿ 

مف خمؽ اهلل، ك ىي لالنساف كسبا ك ارادة، ك غيرىا مف الفرؽ التي كاجيت المعتزلة إال أف 
 1ىذه الفرؽ جميعا تشترؾ في شيء كاحد ك ىك الدفاع عف عقيد السمؼ

ك مف ثـ فقد تميز ىذا العصر بالثراء الفكرم، ك تعددت الثقافات ك اختالؼ المصادر ك 
الركافد ىذا راجع إلى سبب رئيسي ىك حركة الترجمة القكية التي تمتد جذكرىا عمى بداية 

الخالفة العباسية، حيث أسيـ الخمفاء األكائؿ في بعث الحياة الفكرية ك األدبية ك تنشيطيا، 
فشجعكا حركة البحث العممي، ك عممكا عمى نقؿ الذخائر العممية التي تركيا اإلغريؽ ك 
الركماف ك الفرس ك الينكد ك السرياف ك األقباط ك غيرىـ إلى المغة العربية حتى إذا كاف 
عيد المأمكف، نجد جميرة مف المترجميف يتدفقكف عمى دار الحكمة بغداد، ك قد شجع ىذا 
الخميفة الحاكـ الحركة العممية ك أحاط العمماء برعايتو، ففتح ليـ خزائف الماؿ استحاثا منو 
ليـ لنقؿ التراث الضخـ، ك قد تـ كذلؾ نقؿ عمـك الطب ك التشريح ك الفمسفة ك المنطؽ ك 
األخالؽ ك السياسة ك الفمؾ ك الرياضيات ك النبات ك الحيكاف، ك غيرىا مف العمـك التي لـ 

 .  2يكف لمعرب عيدىا 

ك إذا كانت الحركة الفكرية قائمة عمى أشدىا في ىذا العصر، فإف الحركة المغكية ك األدبية 
لـ تكف أقؿ شانا منيا، ك ما مف شؾ أف ىذا العصر يعد مف العصكر الزىرة في عمـك المغة، 

ك مف مميزاتو التكسع في . مف حيث كثرة المؤلفات ك ما طرأ عمييا مف تحديث ك تجديد
،    (المقاييس )لصاحبو اسماعيؿ أبك جماد الجكىرم ك  (الصحاح)المعاجـ فقد ظير معجـ

                                            
.178المرجعنفسه،ص- 1
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جكاىر )البف فارس ك منيـ مف ألؼ في معاجـ المعاني كقذامة بف جعفر في  (المجمؿ )
 . 1(فقو المغة)ك الثعالب في  (المفظ

 (جميرة المغة)كما نجد كذلؾ معجما مف أىـ المعاجـ التي ظيرت في ذلؾ العصر ك ىك
أنو ليس :" البف دريد محمد ابف الحسف البصيرم، عمى الرغـ مف أف النقاد تصدكا لو ك قالكا

 ك ىذا ك قد انتشرت مناىج مدرستي الككفة ك 2"أكثر مف التعريؼ لمعجـ العيف لمخميؿ 
البصرة ك أفكارىا، فبرزت أسماء سطع نجميا في النحك مف أمثاؿ أبي عمي الفارسي، ك 

أحمد بف فارس، ك لبف جني الذم كاف مف أصحاب المتنبي ك خمصائو ك مف أكبر 
. المعجبيف بشعره

ك مف الدراسات المغكية الميمة التي استحدث في ىذا العصر، مسألة االشتقاؽ االكبر ك 
محكر ىذه الدراسة مادة الكممة دكف ىيئتيا، ك قد ظيرت بذكرىا األكلى عند أبي عمي 

الفارسي، ثـ أخذىا عنو تمميذه ابف الجني، كما تعرؼ عمى مناىج المدرستيف البصرية ك 
الككفية ك ما جاء بو مف جديد في القياس أك ما عرفتو مف اختالؼ كجيات النظر، ك يبدك 
لنا ىذا بكضكح مف خالؿ الركايات الكاردة عف المتنبي في مجالس سيؼ الدكلة، حيث أنو 

كاف يدلي بأراء قاطعة في مسائؿ المغكية مما يدؿ عمى أنو استكعب ىذه الثقافة بقدر ضارع 
فيو المغكييف أنفسيـ ك عرؼ ما في المغة مف ضركرات ك استخدميا في شعره ببراعة تصؿ 

.  إلى حد العبقرية ك التفرد

ك إذا انتقمت لمحديث عف الحياة األدبية لذلؾ العصر، كجدناىا صكرة حية لمحياة االجتماعية 
في ترفيا ك بؤسيا ك ربما كاف أكبر مف يمثؿ كتاب النشر بف العميدة ابف عباد ك الخكارزمي 

                                            
.155ٌوسؾبكار،عصرأبًفراس،ص- 1
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كما كاف أكبر مف يمثؿ الشاعر المتنبي ك ابف حجاج ك الشريؼ ... ك بديع الزماف اليمداني 
  . 1الراضي ك أبك عالء المعرم

أما النثر فقد تعددت أجناسو األدبية في ىذا العصر، فكاف جنس الرسالة في الطميعة ك ىك 
. قسماف رسائؿ سمطانية ك أخرل ديكانية

ك قد التـز الكتاب في ىذه الرسالة بالسجع ك التأنؽ في البديع حتى أف أحمد أميف يصفيا لنا 
  2 ."تقرأىا فكأنك تنظر إلى قطعة من الزجاج المموه أو الخشب المخروط: " فيقكؿ

ك مف األجناس المميزة التي عرفيا العصر كذلؾ، جنس المقامة التي أبدع فييا بديع الزماف 
ك إذا انتقمنا لمحديث عف األدب ك الشعر كنو الحمدانييف، نجد أنو عمى الرغـ مف . اليمداني

عدـ االستقرار الذم عرفكه بسبب األحداث الداخمية ك الخارجية التي تصدكا ليا، إال أف حمب 
كانت في أيامو دار العمـك ك األدب ك ممتقى الشيكخ ك المفكريف فمـ يجتمع قط بباب أحد مف 

. 3الممكؾ ما اجتمع ببابو مف شيكخ العصر نجـك الدىر

ك لربما يعكد شغؼ الحمدانييف بالشعر إلى أصكليـ القديمة األكلى، فإف ما استثنينا سيؼ 
  الدكلة ك أبا فراس الحمداني، تطالعنا أسماء أخرل كأبي زىير ميميؿ بف نصر بف حمداف، 
  ك أبي العشائر، ك أبي كائؿ تغمب أبي داكد ابف حمداف، ك أبي المطاع بف ناصر الدكلة، 

ك الحسف بف ناصر الدكلة، أما سيؼ الدكلة فكاف شاعرا، كناقدا مثقفا، ك مف شعره ما أكرده 
: في يتيمة ففي كصؼ قكس قزح يقكؿ (الثعالبي )

   و قد نشرت أيدي الجنوب           عمى الجود كنا و الحواشي عمى األرض  

           يطرزىا قوس الغمام بأصفار      عمى أحمر في أخضر تحت مبيض  

                                            
.131أحمدأمٌن،ظهراإلسالم،ص- 1
.96المرجعنفسه،ص- 2
.16أبومنصورالثعالبً،ٌتٌمةالدهر،ص- 3



 .المتنبيوػصره:الفصلاألول

 

23 
 

           كأذيال خود أقبمت في غالئل        مصبغة و البعض أقصر من بعض  

ك مف أشير العمماء الذم حكاىـ بالط سيؼ الدكلة، الفيمسكؼ الفذ الفرابي الذم سبقت 
. 1االشارة إليو ك قد كاف عمدة لمحياة العقمية عند بني حمداف

ك إلى جانبو نجد ديكنيسكس اميندس الرياضي، ك الصابي البعميكي المنجـ، ك أبك القاسـ 
الفنكي ك أبك الفرج عبد الكاحد بف نصر المعركؼ بمقب الببغاء ك إلى جانب ىؤالء لمعت 

. أبي عمي الفارسي، ابف جنى، الخكارزمي، ك ابف خالكيو: أسماء في المغة ك األدب ك أمثاؿ
أما إذا انتقمنا لمكالـ عف شعراء البالط، نجد أنيـ كثيركف، سكاء تغمؽ األمر بالمقيميف منيـ 
أك الكافديف مف األمصار األخرل، ك ربما مف األسباب التي شجعتيـ عمى القدـك إلى بالط 

. األمير الشاعر أنو كاف يغدؽ األمكر عمييـ بسخاء

ك كؿ ىؤالء الشعراء كانكا مف خكاص سيؼ الدكلة فقد اشترككا جميعا في مدحو ك خدمتو ك 
ك في ... كثيرة مع الشعراء:" تمقى عطاياه ك أخبار سيؼ الدكلة كما يقكؿ ابف خميكاف

ك قد كاف مف بينيـ أعداء ك حساد كثير لممتنبي،أكليـ أبك فراس، ك أبك . 2" تعدادىـ طكؿ
العباس النامي الذم كاف الشاعر المفضؿ لسيؼ الدكلة، ثـ أخذ المتنبي مكانو بعد قدكمو 
إلى البالط ك غاظو ذلؾ ك حمؿ لو حقدا كبيرا، ك كاف المتنبي يحظى بمكانة متميزة لدل 
األمير، حيث يركل أف النامي ساؿ سيؼ الدكلة عف سر تفصيؿ المتنبي عميو فأجابو بعد 

. 3:ألنؾ ال تحسف أف تقكؿ كقكلو: إلحاح

يعكد مف كؿ فتح غير مفتخر    ك قد أغدا غير محتفؿ 

                                            
.184ٌوسؾبكار،عصرأبًفراس،ص- 1
.191المرجعنفسه،ص- 2
.194المرجعالسابق،ص- 3
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عاش المتنبي إذف في عصر أقرب ما يككف بعصر االنفتاح، حيث أنو عصر متعدد 
الثقافات متنكع األفكار مختمؼ الفمسفات، حافؿ بالمتناقضات، ك بالنظر إلى ما يعرؼ عف 
المتنبي بأنو متطمع شره إلى اكتساب المعارؼ، ذك نفس طمكحة ك عبقرية شعره فال بد أف 
يككف ك قد عايش ىذا العصر قد تمكف ك تشكؿ نفسيا ك فنيا بمكف متميز ك منفرد مالمحو 

   ك مف الطبيعي عاش المتنبي في خضـ اختالؼ اآلراء، . بارزة في شعره شكال ك مضمكنا
ك تعدد النظريات في الفكر العربي اإلسالمي، حيث تقدمت الحركة العممية ك بمغ العقؿ 

  العربي ذركة النضج أف يتأثر كغيره مف الشعراء ك أدباء عصره بما تمقاه مف عمـك ك آداب 
      اسيةمك ال شؾ في أف ىذا العصر الذم عاشو المتنبي بكؿ مظاىر الحياة الس.ك فمسفة

. ك االجتماعية ك الفكرية قد أسيمت في تشكيؿ نتاجو الشعرم

:  سيرة الشاعر

بالككفة في  (ـ 915- ىػ 303)كلد المتنبي أحمد بف الحسيف بف عبد الصمد الجعفرم سنة 
محمة كندة، فعرؼ بالكندم الككفي، ك ليست نسبتو ىذه إلى قبيمة كندة المعركفة، ك إنما ىي 

كلد المتنبي ألسرة رقيقة الحاؿ، متخمفة المعيشة، حيث كاف كالده يسقي . لمحي الذم كلد فيو
 ، فأطمؽ عميو سكاف المدينة لقب عبداف 1الماء عمى بعير يحمؿ قربتيف ترشحاف بالماء 

السقاء، ك يبدك أف كالدتو تكفيت بعد كالدتو مباشرة كما أنيا مجيكلة النسب مما دفع 
لقد شككا في نسب  " (شكقي ضيؼ )بالمؤرخيف إلى التشكيؾ في نسب المتنبي حيث يقكؿ

 2."المتنبي في أشعاره أم إشارة ألبيو ك أمو

ك ليس مف شؾ عندم في أف المتنبي لما تقدمت بو السف  " (طو حسيف)ك يضيؼ الدكتكر 
قميال قد عرؼ مف أمر نفسو، ك مف أسرتو ما أنكره، ك ما لـ يستطيع أف يقيـ معو في 

                                            
م،1975،ترجمةإبراهٌمالكٌالنً،(الجزابر)رٌجٌسبالشٌر،أبوالطٌبالمتنبً،دراسةفًتارٌخاألدب،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة- 1

.43ص
.73،ص1976،(القاهرة)شوقًضٌؾ،فصولفًالشعرونقده،دارالمعارؾ- 2
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عاش المتنبي طفكلة فقيرة، لـ يحظ فييا مف نزؼ العيش بغير دالؿ 1 ،"الككفة، فأثار الرحيؿ
جدتو ك حنك كالده فيذكر تمؾ األياـ اليانئة الممزكجة ببيجة الطفكلة البريئة التي ال تعي مف 

. ىمـك الحياة شيئا 

ك قد تميز أبك الطيب المتنبي عف سائر أترابو بالذكاء ك الميؿ إلى المعرفة ك التعميـ، فألحقو 
كالده بكتاب فيو أكالد أشراؼ الشيعة العمكييف، ك بعد ىذا أكؿ اتصاؿ لممتنبي بمف ىـ أعمى 
مرتبة في الغنى، فدرس ىناؾ مبادئ الديف عمى الطريقة الشيعية كما تعمـ دركس العربية 
شعرا ك نحكا ك إعرابا، ك كاف يختمؼ عمى الكراقيف لينيؿ مف كتبيـ مف كتبيـ التي يعجز 

عف اقتنائيا لفقره، ك قد تميز المتنبي بقكة نادرة في الحفظ حيث ركل عنو أحد الكراقيف ألبي 
الحسف محمد العمكم نادرة تبيف قكة حافظتو ك ىي أنو كاف عنده فاستعرض مف أحد الدالليف 

: "  كرقة، فأطاؿ تأممو فيو إلى أف قاؿ لو الدالؿ20كتابا مف كتب الصمعي فيو أكثر مف 
أريد بيعة ك قد قطعتني عف ذلؾ، فإف كنت تريد شرائو فعجؿ الثمف، ك إف كنت تريد حفظو 

: " قاؿ" فإف كنت حفظتو في ىذه المدة فمالي عميؾ :" فقاؿ أبك الطيب" فيذا يككف في شير
    2.قاؿ الكراؽ فأخذتو مف يده فأقبؿ يسرده عمي إلى آخره" أىب لؾ الكتاب 

لقد أخذ المتنبي أكثر عممو مف الكراقيف، فكاف كثير اإلطالع عمى كتبيـ ك ما حكتو مف 
عمـك مختمفة، فقرأ في المغة ك األدب ك الفمسفة ك  المنطؽ ك استمع إلى عمماء كثيريف 

.  أجالء كالزجاج ك ابف السراج ك األخفش ك ابف دريد ك أبي عمي الفارسي ك غيرىـ

 ىػ  فحمؿ الحسيف ابنو إلى بادية السماكة ك 312ك قد حدث أف ىجـ القرامطة الككفة عاـ 
 سنكات، فاختمط ىناؾ بقبيمة بني كمب ك بالضبط بني صابي، 9كاف لو مف العمر أنذاؾ 

فنيؿ مف المغة العربية األصيمة ك أكمؿ معرفتيا لما كاف بجيمو مف فصيح الكالـ، عاد 

                                            
.18م،ص2،1980،ط(القاهرة)بنظرطهحسٌن،معالمتنبً،دارالمعارؾ- 1
..04م،ص13،1984ط(لبنان-المشرقبٌروت)فؤادأفرامالبستانً،أبوالطٌبالمردبحواألهاجً،منشوراتدارالمشرق- 2
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المتنبي إلى الككفة بعد أف أمضى عاميف في البادية ك يذىب الدارسكف أنو مف نتائج إقامتو 
تمؾ إضافة إلى اكتساب المغة الفصحى الخالصة، قد مستو عدكل قرمطية فمـ تكف قبيمة بني 

 . 1الصابي أك سكاىا التي استضافة أبا الطيب بمنجى مف تمؾ العدكل 

ىػ اتصؿ المتنبي بأبي الفضؿ ك كاف مف المتفمسفة فمقنو 315بعد عكدتو إلى مدينتو سنة 
ك كاف ألبي الفضؿ نزعة قرمطية أخذىا عنو  . 2الفمسفة الييمينية ك بخاصة آثار أريسطك

ك كاف ليذه الشخصية تأثيرا كبيرا عميو ك في ديكاف المتنبي قصيدة ميداة إليو يقكؿ . المتنبي
.  3إلييا 

و لم تجمع األضداد في متشابو     إال لتجعمني لعرمي مغنما       [البسيط] 

 كصفات أوحدنا أبي الفصل          التي بيرت فانطق واصفيو و أفيما        

 يا أييا الممك المصفى جوىرا من ذات     ذي الممكوت أسمى من سما  

  نور تظاىر فيك الىوتيو             فتكاد تعمم عمم ما لن يعمما  

إننا نرل في ىذه األبيات مديحا متسما بالغمك : " عمى األبيات يقكؿ (بالشير)يعمؽ الدكتكر 
 4"الذم نجده في شعر أبي الطيب

ك قد حدث أف غادر المتنبي الككفة مرة ثانية باتجاه بغداد ك ذلؾ بعد اشتداد خطر القرمطية 
ك كانكا أنذاؾ بقيادة أبي الطاىر فعاثكا فسادا فييا حتى غادرىا سكانيا الذيف أفرعتيـ ىذه 
الثكرات المتتالية، فأخذت ىذه المدينة التي عرفت فييا المتنبي طفكلتو اليادئة السعيدة في 

                                            
50رٌجٌسبالشٌر،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 1
.52المرجعنفسه،ص- 2
.16-15م،ص2005،دط،(لبنان-بٌروت)المتنبً،الدٌوان،دارالجٌل- 3
.54رٌجٌسبالشٌر،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 4
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االنحطاط، لذلؾ اثر مغادرتيا مخمفا كرائو إلى جانب ذكريات جدتو التي لـ تشأ مفارقتيا، ك 
.  ىػ 316قد كاف ذلؾ أكاخر عاـ 

كانت بغداد في ذلؾ الكقت مسرحا ألحداث كثيرة أكليا االضطرابات ك الفتف التي خمفتيا ثكرة 
القرامطة، إضافة إلى ضعؼ الخالفة التي كانت بيدم المقتدر باهلل ك قد انتيز المتنبي 

فرصة كجكده ببغداد لينيؿ مف شيكخيا ك عممائيا ك يستزيد عمى عممو عمما اخر، ك ببغداد 
أيضا تسربت إليو أفكار السمطة ك الثكرة بعدما شاىده مف مظاىر الترؼ ك السمطاف مف 

. قصكر فخمة ك خدـ ك حشـ

كما زاكؿ ىناؾ مينة المديح، فامتنح محمد بف عبيد اهلل العمكم الشيعي ثـ مدح متصكفا 
. 1يسمى ىاركف بف عمي األكراجي ك قد لقنو بعض مبادئ الصكفية 

بعد أف مضى أبك الطيب عاميف ببغداد انتقؿ إلى الشاـ حيث طاؼ ىناؾ بمعظـ األقطار 
الشامية فمر بحمب ك انطاكيا ك الالذقية، أيف احتفى بو نفر مف األعياف ك الكبار كسعيد بف 
عبد اهلل الكالبي ك أبي المنتصر األزدم ك بدر بف عمار األردني ك قد مدحيـ بشعره عمى 

شيكة القكة عند  (بالشير )عادة العرب، ك لما كاف المتنبي يؤمف بمبدئ القكة أك ما سماه 
نيتشو ذلؾ المبدأ الذم أمده بمجمكعة مف العكامؿ التي تعاكرت عمييا منيا تأثير القرامطة ثـ 
كفاة أبيو الحسيف الذم تركو كحيدا مما زاد في عزلتو ك تشاؤمو ثـ ما منى بو مف خيبة أمؿ 

. 2عند الشامييف، إذ أصبح يشعر أف قصائده لـ تعد استجابة إال قميال 

إف كؿ الظركؼ ك األكضاع السياسية ساعدت الشاعر لكي يبدأ في مغامراتو الكبرل التي ال 
مكضع أخذ ك رد ك دراسات ك آراء متناقضة، ذلؾ أف أبا الطيب عمؿ في الالذقية عمى 

الدعكة إلى الثكرة ضد نظاـ الحكـ عمو يحقؽ أحالما ك طمكحات سياسية ثـ انتقؿ إلى بادية 

                                            
.304،طت،ص6ط(مصر–القاهرة)شوقًضٌؾ،الفنومذاهبهفًالشعرالعربً،دارالمعارؾ- 1
.93رٌجٌسبالشٌر،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 2
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السماكة، أيف قيؿ أنو ادعى النبكة فانضـ إليو الكثيركف مف البدك مف قبيمتي بني كمب ك بني 
و النجم سيار و :" كالب، ك أخذ يتمك عمييـ كالما زعـ أف قرءاف أنزؿ عميو فمف ذلؾ قكلو 

 ، ك في قضية ادعاء النبكة ىذه 1" الفمك دوار و الميل و النيار، إن الكافر لفي أخطار
يختمؼ الدارسكف القدماء ك المحدثكف، فمنيـ مف يقبؿ ادعاء أبي الطيب لمنبكة كإبف خمكاف 

قيؿ لو المتنبي ألنو ادعى النبكة في بادية السماكية ك تبعو خمؽ كثير مف بني :" الذم يقكؿ
طو حسيف، بالشير، غكمث :  ك ىناؾ فئة ثانية تنكر عمى المتنبي ادعائو ىذا ك منو2" كمب

.  3ىذا األخير يرل أف ىذه الدعكة كانت تقميدا دقيقا لمناىج الفرقة الشييرة 

:  ك يذىب ابف جني أف ىذا المقب أطمؽ عميو لقكلو

ما مقامي بأرض نخمة إال    كمقام المسيح بين الييود   

أنا في أمة تداركيا اهلل         غريب كصالح في ثمود 

فيذا اذف لـ يتنبأ بمعنى النبكة، إنما خمع عميو ىذا المقب لتشبيو باألنبياء، ك في تعميؿ 
. أنا أكؿ مف تنبأ بالشعر: المتنبي لمقبو بعد أف سأؿ عنو فقاؿ

ك ميما يكف كف أمر أبي الطيب، سكاء ادعى النبكة أـ أف دعكتو كانت سياسية فقط فقد 
استطاع أف يجمع أناسا، ك حاكؿ أف يقـك ببعض االنقالبات حتى خرج لو أمير حمص لؤلؤ 

الغكرم الذم كضع حدا لتمرده فتفرقت جماعتو ك أسره ك ىك بالقرب مف سميمة ك سجف 
 ىػ ك بدأ المتنبي ينظـ قصائده حمميا أكجاعو ك معاناتو ك بعد انقضاء 322بحمص سنة 

عاميف مف معاناة السجف أطمؽ سراحو األمير إسحاؽ بف كغمغؿ الذم حؿ محؿ لؤلؤ أكاخر 
أنو كاف قد " غادر المتنبي ك ىك عمى يقيف مف أمر كاحد .  بعد أف شفع لو الكالي234عاـ 

                                            
.76فؤادأفرامالبستانً،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 1
.119بالشٌرٌجٌس،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 2
.21،دت،ص5،ط(مصر-القاهرة)إٌمٌلٌوؼرسٌةؼومث،معالشعراءاألندلسوالمتنبً،دارالمعارؾ- 3
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طمع في شيء قد طمع فيو مف ىك دكنو ك إنما ىي مقادير يديرىا في العمك مدير، يظفر 
 . 1بيا مف كفؽ 

ك في النياية ال يمكننا أف نجـز جزء ما قاطعا ألف المتنبي قد ادعي النبكة أك أنو لـ يدعييا 
. أك ربما كبرياء نفسو ك عظمتيا قد صكرت لبعض الدارسيف ادعائيا ليا

عاد المتنبي مف جديد إلى حياتو السابقة في ظركؼ ال تختمؼ كثيرا عف الظركؼ التي كانت 
بالشعراء الجكاليف  (بالشير )قبؿ دخكلو السجف حيث أخذ يجكب الشاـ مف جديد حتى شبيو 

فيمدح بعض الكالة أك البرجكازييف المجيكليف ك ينتقؿ مف مكاف ألخر، إلى * أك التدركبادكر 
أف تعرؼ عمى بدر الديف عمار الخرشي ك كاف كاليا عمى طبرية فانضـ إليو ك صار شاعره 

 ىػ ك كاف ىذا المقاء فرصة لممتنبي إذ أصبح نديـ أمير فذاع صيتو ك 328الخاص سنة 
بدأت شيرتو كما حظي ىناؾ بما كاف يحمـ بو عطايا ك ىدايا ك تقدير، ثـ قصد المتنبي بعد 
ذلؾ أنطاكيا حيث نزؿ في حماية قاضييا محمد بف عبد اهلل بف محمد بف الخطيب ك ىناؾ 

كصمو خبر كفاة جدتو، كما كضع نفسو لخدمة األخشدييف فمدح مساكر ك ىك أحد قكاد 
الجيش المصرم ك محمد اإلخسيدم ثـ انتقؿ إلى الرممة في فمسطيف فمدح ىناؾ األمير 

ك كاف المتنبي يأمؿ مف ىذا األمير الشاب أف يثكر عمى كافكر ك  (ابف األخشيد )حسيف 
لكنو كجده خير سند ليذا العبد فيجره ك عاد إلى أنطاكيا ك كاف عمييا أنذاؾ أبك العشائر 

. الحمداني مف قبؿ سيؼ الدكلة فاتصؿ بو ك مدحو

لـ يكف حسف الكفاء ألبي العشائر فيك لـ يكد يتصؿ "غير أف المتنبي كما يقكؿ طو حسيف، 
بسيؼ الدكلة حتى أعراض مف غيره مف الناس، ك نسي أيا العشائر نسيانا تماما، فمـ يذكره 

                                            
.142رٌجٌسبالشٌر،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 1

. ضرنج ضـرٖج ؼِرح فٕ يٌػلج ترّفس سٌّة فرٌشب: اهخدرّتبدّر*
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ك لـ يشر إليو ك كاف الرجؿ خميقا اف يمقى مف صنيعتو بعض الشكر عمى ما قدمو إليو مف 
. 1" إحساف 

كانت حمب أياـ المتنبي عاصمة إلمارة عربية تشمؿ الجزيرة ك شماؿ سكريا ك أميرىا عمي 
كاف بنكا حمداف : يقكؿ عنو الثعالبي" سيؼ الدكلة"بف حمداف ك الذم منحو الخمفة لقب 

ممككا ك أمراء، أكجييـ لمصياحة ك ألسنتيـ لمفصاحة ك أيدييـ لمسماحة ك عقكليـ لمرجاحة، 
غزة الزماف ك عماد اإلسالـ ك مف بو ... ك سيؼ الدكلة مشيكرا سيادتيـ ك كساطة قالدتيـ 

سداد الثغكر ك سداد األمكر، ك كانت ك قائمة في عصاة العرب تكؼ بأسيا ك تغؿ أنيابيا ك 
فيراه نمكذجا دقيقا ألمير مف ألؼ ك ليمة، كسما، تمتقي فيو  ):  أما غكمث2...تذؿ صعابيا 

كؿ خصائص الشيخ اليدكم الردمء متقمب األطكار تتأرجح شخصية بيف القسكة ك الشيامة، 
. 3(...مخمصا كفيا لرفاقو شيكانيا، كريما ك أديبا 

ىذه إذف صكرة سيؼ الدكلة في أذىاف الكثير مف معاصريو ك غير معاصريو ك لكف دكف 
ىػ ك ىي السنة التي دخؿ 337جدكل ك قد كفؽ أبك الطيب في االتصاؿ بسيؼ الدكلة سنة 

فييا األمير أنطاكية أيف كاف المتنبي في خدمة أبي العشائر ىذا األخير الذم لعب دكر 
الكسيط بيف المتنبي ك سيؼ الدكلة فقدمو إليو ك أثنى عميو فأعجب بو األمير أنما إعجاب، 
ك طمب منو االنضماـ إلى بالطو ألنو أدرؾ منذ المقاء األكؿ بينيما، آف انضماـ رجؿ في 

قبؿ المتنبي عرض . مثؿ طمكح ك كبرياء المتنبي إلى بالطو سيزيد مف نفكذ في نظر أعدائو
سيؼ الدكلة ىذا العرض الذم لطالما حمـ بو، حيث كاف يرل في شخص ىذا األمير رمز 

. دكلة العرب العظيمة 

                                            
.264طهحسٌنمعالمتنبً،ص- 1
.104بنظرأبومنصورالثعالبً،ٌتٌمةالدهر،ص- 2
22ؼرٌسةؼومث،معالشعراءاالندلسوالمتنبً،ص- 3
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ك قد اشترط المتنبي عمى سيؼ الدكلة انو إذ انشده بيتا ال ينشده ك ىك قاعد ك أال يكمفو 
تقبيؿ األرض بيف يديو، فقبؿ سيؼ الدكلة ىذه الشركط ، ك منذ ذلؾ الحيف أصبح المتنبي 
شاعره الخاص كما شاءت األقدار أف تخمد بطكالت االمير بشعر أبي الطيب، فمكث عنده 

.  سنكات كاف خالليا مقربا مف األمير 9حكالي 

أصبح المتنبي يصحب سيؼ الدكلة في غزكاتو، فيشيد بانتصارات حامية ك يصؼ رباط 
جأشو في المعارؾ العظاـ، ك قكة جيشو ك حسف تنظيمو ك إعداده، ك كما كاف الشاعر يرافؽ 

بالط سيؼ الدكلة في تنقالتو في أنطاكية ك الرقة ك حمب، ك لكف ىذه الرفاىية التي كاف 
يحظى بيا جمبت لو حسادا كثيريف راحكا يكيدكف لو عند األمير ك يشيعكف نقائصو ك 

يصححكف عيكب شعره لكف المتنبي قاكميـ بعنؼ ك احتقارىـ كما استنجد سيؼ الدكلة، ك 
أبك فراس الحمداني ك ابف خمكيو ك أبك فراس ىك ابف عـ سيؼ : كاف مف أشد خصكمو

الدكلة ك كاف يحمؿ لو حقدا كبيرا يسبب تفضيؿ الدكلة لو ك كاف يغيضو أف يعرض المتنبي 
عف مدحو، ك ظؿ أبك فراس يتربص بو حتى جعؿ سيؼ يدير كجيو عنو ، فيركل أنو قاؿ 

إف ىذا المتشدؽ كثير اإلذالؿ عميؾ ك أنت تعطيو كؿ سنة ثالث آالؼ دينار عف ثالث :" لو
 ك 1،"قصائد، ك يمكف أف تفرؽ مائتي دينار عمى عشريف شاعر يأتكف بما ىك خير مف شعره

  .فما لجرح إذا أرضاكم ألم*** إن كان يسركم ما قال حاسدنا :  لما قاؿ المتنبي

أعجب سيؼ الدكلة بيذا البيت فأكـر المتنبي ك رضي عنو عمى أف ىذه القصيدة ك إف 
كانت قد أرضت سيؼ الدكلة فإنيا لـ ترض حساده الذيف تمادكا في كرىو حتى أف أبا 

. العشائر قد حاكؿ قتمو لكنو تمكف مف النجاة

ك جاءت األزمة الفاصمة التي أنيت عالقة المتنبي بحاميو، ك كاف ذلؾ في أحد المجالس 
حيث طرحت مسألة لغكية تكمـ فييا ابف خمكيو مع أبي الطيب المغكم ك طمب سيؼ الدكلة 

                                            
.22ؼرٌسةؼوث،معشعراءاألندلسوالمتنبً،ص- 1  
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مف المتنبي التدخؿ فأدلى برأم لصالح أبي الطيب فأخرج ابف خمكيو مفتاحا مف كمو ك 
ضرب بو المتنبي فشج كجيو فغضب أبك الطيب مف ذلؾ كمما زاد الطيف بمة أف سيؼ 

الدكلة لـ يحرؾ ساكنا فمـ ينصر لو قكال ك ال فعال فكاف ىذا ىك السبب النيائي الذم فرؽ 
كما يقكؿ , ق، ترؾ الشاعر األمير بعد أف قاؿ فيو القصائد الشيء الكثير أ342بينيما سنة 
إف لممتنبي في سيؼ الدكلة ديكانا خاصا، يمكف أف يستقؿ بنفسو ك ىك إف جمع :" طو حسيف

في سفر مستقؿ لـ يكف مف أجمؿ شعر المتنبي ك أركعو ك أحقو بالبقاء بؿ مف أجمؿ الشعر 
 ك عمى الرغـ مف ىذه القطيعة النيائية بينيما إال أف 1".العربي كمو ك أركعو ك أحقو بالبقاء

المتنبي بقي يحمؿ في نفسو إعجابا لفارس بني حمداف الذم ظؿ طيمة تسع سنكات مثمو 
. األعمى

فارؽ المتنبي حمب متكجيا إلى دمشؽ، ك منيا إلى مصر أيف التحؽ ىناؾ بكافكر 
اإلخشيدم، ذلؾ العبد الذم عرؼ كيؼ يسمك بنفسو ليبمغ درجة الممكؾ ك ىناؾ احتفى بأبي 

 2:الطيب ك أكرمو ك أمر لو بمنزؿ ك خدـ ك حاشية فمدحو المتنبي بقصيدة يقكؿ فييا

إذا اكتسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطى في نداك المعاليا 

و تحتقر الدنيا احتقار مجرب كل ما فييا و حاشاك فانيا 

ك ميما يكف مف أمر فمقد لقي المتنبي حفاكة مف كافكر، فكاف يحظر المجالس ك يناؿ مف 
الشعر كما كاف يفعؿ في مجمس سيؼ الدكلة حيث بقي المتنبي يرجك مف كافكر أف يكليو 
صيدا مف بالد الشاـ أك غيرىا ك ىك يباطؿ ك يراكغ ك يستعمؿ الحمية إلرضائو فيجزؿ لو 
العطايا حتى استحكمو اليأس ك كره المقاـ عنده ك أراء السفر ك أرسؿ إلى كافكر يستأذنو 

غير أف ىذا األخير رفض ك ىذا يؤلمو، ك لما تأكد بأف بقاءه ال جدكل منو ك بأنو لف يظفر 

                                            
.169طهحسٌن،معالمتنبً،ص- 1  
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بشيء مف كافكر أعد العدة لمرحيؿ بما أف كافكر منشغال خرج المتنبي ليال يطكم الفيافي ك 
حمؿ معو مالو ك رجالو ك خيمو ك كؿ ما ممؾ متجيا إلى الككفة بعدما أقاـ في مصر ما 
يزيد أربع سنكات ك عمى الرغـ مف الضيؽ الذم لقيو في مصر إال أنو كجد مف عطؼ 

. األمير أبك شجاع فاتؾ ما يحبو

 سنة ثـ ترؾ الككفة متجيا إلى بغداد ك كاف 34 ىػ بعد غياب 351دخؿ المتنبي الككفة سنة 
عمييا إسما فقط ال فعال الخميفة المطيع باهلل أف السمطة الحقيقية فكانت بيد معز الدكلة 

البكييي ك كزيره الميبمي الذم طمب مف أبي الطيب أف يمدحو فرفض ذلؾ ك ترفع قائال أنو 
ال يمدح سكل الممكؾ ك قد أغرل بو شعراء بغداد منيـ لبف الحجاج ك أبك الفرج األصفياني 

 ، لكف المتنبي لـ يجيبيـ ك لـ يعبأ بيـ ثـ غادر 1ك ابف  لنكؾ فتنافسكا بيجائو ك سرقاتو
المتنبي بغداد إلى بالد فارس بعد أف عرج عمى الككفة ك في فارس اتصؿ بأبي الفضؿ بف 

. العميد كزير عضد الدكلة ك مدحو

كما تعرض لو أبك العباس الصاحب بف العباد ك دعاه لزيارتو بأصياف بغية مدحو لكف 
المتنبي لـ يقـ لو كزنا ك لـ يجبو، مـ جعؿ الصاحب يحقد عميو ك راح يظير عيكب شعره ك 

ىفكاتو لكف المتنبي لـ يأبو لو، ثـ قصد بغداد محال بأمكالو ك متاعو برفقة كالده محسد ك 
غممانو، فبمغ األىكز ك منيا كاصؿ إلى كاسط أيف نزؿ بضيافة أبي نصر الجبمي ك ىك أحد 
كجياء الناحية، فمما عمـ بسفره ليال حذره مف فاتؾ بيف أبي جيؿ األسدم، ك كاف المتنبي قد 

 ): ىجا لبف أخيو في إحدل المناسبات ك عرض عميو بعض رجالو لمرافقتو في الطريؽ قائال
ك انطمؽ أبك  (ك اهلل ال أرضى أف يتحدث الناس بأنني سرت في خفارة أحد غير سيفي

الطيب بعد أف كدع مضيفو متجيا نحك بغداد خرج عميو فاتؾ ك جماعتو فجرت بيف 

                                            
.12فؤادأفرامالبستانً،أبوالطٌبالمتنبً،ص- 1
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الجمعيف معركة غير متكافئة قتؿ فييا غمماف المتنبي ك حاكؿ ىك النجاة بنفسو ك لكف أحد 
":  ال يتحدث الناس عنؾ بالفرار ك أنت القائؿ:" غممانو قاؿ لو

و الميل و الخيل و البيداء تعرفني    و السيف و الرمح و القرطاس و القمم  

( 965-ىػ 354)فأجابو المتنبي قتمتني فعاد المتنبي إلى المعركة ىناؾ أيف انطفأ  شمعو عاـ
 (.ك لكف اختفى المتنبي بجسمو فاف شعره يبقى شاىدا عميو )



 

 

 

 الفصل الثانً

 اإلٌقاع من منظور العرب القدامى و المحدثٌن
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 : تعريف اإليقاع 

يختمؼ النقاد ك الباحثكف ك الدارسكف لألدب، في تعريؼ اإليقاع ك ذلؾ تبعا لرؤاىـ المختمفة 
ك مشارب ثقافتيـ المتنكعة مف جية، ك مف جية أخرل لما لإليقاع مف طابع عاـ ك ىيمنة 

إنو مف أكثر المصطمحات تداكال ك . عمى العمؿ األدبي سكاء مف الداخؿ أك مف الخارج
إشكاال في تاريخ األدب، ك ال شؾ أنو سيستمر تداكؿ إشكالو ما دامت الحياة مستمرة، إذ 

كمما أراد دارس أف يحيط بمفيكمو إال ك برز مف يضيؼ أك مف يغاير التكجو، حتى إف أراء 
مرمكقة لـ تنزؿ إلى حد اآلف ال تفيـ مف تطكر الشعر سكل ككنيا نقمة مكسيقية حصمت مف 
الشعر العمكدم إلى شعر التفعيمة إلى قصيدة النثر، ىذه الشساعة في داللة اإليقاع مردىا 

إيقاع لمطبيعة ك آخر لمعمؿ ك آخر لإلشارات " إلى أف اإليقاع يشمؿ كؿ شيء، فيناؾ
الضكئية ك إيقاعات لممكسيقى ك ىناؾ بالمعنى المجازم إيقاعات لمفنكف التشكيمية، كما أف 

، ك تطكر مفيـك اإليقاع ال ينحصر في منطقة معينة مف الكرة 1"اإليقاع ظاىرة لغكية عامة
األرضية بؿ ىك تطكر ككني ثـ إقميمي، ك بيذا االعتبار ننظر إلى ما يجرم في حكض 

. البحر األبيض المتكسط مف اليكناف إلى العرب ثـ إلى الغرب حاليا باعتبار األخذ ك العطاء

إف المرء ليندىش اليـك حيف يقارف المفاىيـ البالغية بيف ما استقر في التراث العربي القديـ ك 
ما تراكـ في البالغة الغربية القديمة، فيناؾ لكائح عجيبة ال يفرؽ بينيا غير التقطيع 

اإليقاع في جميع أنحاء العالـ، حسب " اإلجرائي، ك ما اختصت بو لغة عف لغة أخرل،
   2(القصيدة )الكممة المشيكرة لماياككفسكي، ىك القكة المغناطيسية لمشعر

أف اإليقاع سابؽ لخمؽ الحيكاف ك الطبيعة ألنو المبدأ " ك مف ىذا المنطمؽ رأل أحد الدارسيف
الذم أقره الخالؽ سبحانو ك تعالى أساسا لبقاء الككف ك دكامو، ك الككف بأسره ىك يتجمى ذلؾ 

                                            
.170،ص1987محًالدٌنصبحً،المؤسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت:رٌنٌهوٌلٌكوأوستنوارٌن،نظرٌةاألدب،ترجمة- 1
2 -introduction à la poesie orale paul zumthor.1983.Edition de seuil.p.156-157  
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بكضكح في الحركة اإليقاعية التي تؤدييا الككاكب في مدارىا كحركة األرض حكؿ نفسيا ك 
حكؿ الشمس، ك ىي الحركة التي اختمت الختؿ النظاـ الذم يضمف الحياة عمى كجو 

البسيطة، فالخالؽ الذم أرسى قكاعد الحياة عمى مبدأ اإليقاع ىك خالؽ اإليقاع فجعمو قانكنا 
. 1"يضمف استمرار حركة الككف ك بقائو

ك في ىذا الفصؿ سنتناكؿ اإليقاع ك تعاريفو المختمفة، ك سنتبع في فصمنا ىذا تطكر مفيـك 
اإليقاع المكسيقي الشعرم عبر مراحمو المختمفة معرجيف عمى المعنى المغكم ثـ 

. االصطالحي

في المعاجـ العربية القديمة ال " كقع" إف استقراء دالالت الفعؿ : (لغة )اإليقاع  -01
يخرج عف المعنى االصطالحي المشاع في الكتب الحديثة، فقد جاء في معجـ النقد 

المطرقة، ك االيقاع مف ايقاع : الميقع ك الميقعة " العربي القديـ أف اإليقاع لغة
 ك جاء في المعجـ الكسيط 2" المحف ك الغناء ك ىك أف يكقع االلحاف ك يبينيا

 ك جاء في تيذيب المغة 3"اتفاؽ األصكات ك تكقيعيا في الغناء:" اإليقاع ىك
اإليقاع ألحاف الغناء، ك ىك أف يكقع األلحاف ك يبينيا، ك سمى الخميؿ :" لألزىرم

 ك لعؿ أبرز ما يمفت النظر في 4" كتابا مف كتبو في ذلؾ المعنى كتاب اإليقاع
التعريؼ المغكم المعجمي ىك الربط بيف اإليقاع ك الغناء ك ىذا ما سنجده عند 

الكممة " معظـ الفالسفة ك المغكييف العرب، ك يرل أحد الدارسيف المحدثيف أف 
مشتقة أصال مف اليكنانية بمعنى الجرياف أك التدفؽ، ك المقصكد بو عامة ىك 

التكاتر المتتابع بيف حالتي الصمت ك الصكت، أك النكر ك الظالـ، أك الحركة ك 
السككف، أك القكة ك الضعؼ، أك الضغط ك الميف، أك القصر ك الطكؿ، أك اإلسراع 

                                            
 .41،ص1986محمدالعٌاشً،نظرٌةإٌقاعالشعرالعربً،المطبعةالعصرٌة،تونس- 1
.119،ص1،ج1،2001أحمدمطلوبمعجمالنقدالعربًالقدٌم،مكتبةلبنانناشرون،ط- 2
.1050م،ص2004/هـ4،1425المعجمالوسٌط،مكتبةالشرقالدولٌة،ط- 3
.38،ص3عبدالحلٌمنجار،الدارالمصرٌةللتألٌؾوالترجمة،ج.األزهريتهذٌباللؽة،تحقٌقد- 4
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إلخ، فيك يمثؿ العالقة بيف الجزء ك الجزء ... ك اإلبطاء، أك التكتر ك االسترخاء
اآلخر، ك بيف الجزء ك كؿ األجزاء األخرل لألثر الفني أك األدبي، ك يككف ذلؾ في 

قالب متحرؾ ك منتظـ في األسمكب األدبي ك في الشكؿ الفني، ك اإليقاع صفة 
مشتركة بيف الفنكف جميعا تبدك كاضحة في المكسيقى ك الشعر ك النثر الفني ك 

فيك إذف بمثابة القاعدة التي يقـك . الرقص، كما تبدك أيضا في كؿ الفنكف المرئية
   .1"عمييا أم عمؿ مف أعماؿ الفف

تناغـ : إيقاع مكسيقي: - أكقع( مصدر")[ك ؽ ع ]ك في معجـ المعاني أيضا جاءت مادة 
إتفاقيا ك تكقيعيا عمى مكاقعيا ك : األصكات ك تكافقيا في الغناء ك  العزؼ، إيقاع األصكات

 . 2" ميزانيا

المطرقة، ك اإليقاع مف إيقاع : الميقع ك الميقعة: اإليقاع لغة" ك كرد في معجـ النقد العربي
  3"أف يكقع األلحاف: المحف ك الغناء كىك 

 : (اصطالحا )اإليقاع  -02
حركة األصكات المنظمة داخؿ " قد يعني اإليقاع مف الناحية االصطالحية ىك

الدائرة الكزنية ك مف ثـ الدكائر التي تؤلؼ إيقاع القصيدة أك مكسيقاىا في شكؿ 
 . 4"لمحركة متصكر التنظيـ

، كما 5"اتفاؽ األصكات ك تكقيعيا في الغناء: اإليقاع"ك جاء في المعجـ الكسيط أف
مصطمح مكسيقي ينصب عمى مجمكعة مف مف : اإليقاع: " كجد في المعجـ الفمسفي

                                            
،2001محمدصابرعبٌد،القصٌدةالعربٌةالحدٌثةبٌنالبنٌةالداللٌةوالبنٌةاإلٌقاعٌة،منشوراتاتحادالكتابالعرب،دمشق،سورٌا،- 1

.90ص
.02السابق،ص.م- 2
.257،ص1أحمدمطلوب،معجمالنقدالعربًالقدٌم،ج- 3
.177،ص1،1998عبدالقادرالرباعً،جمالٌاتالمعنىالشعريالتشكٌلوالتأوٌل،المؤسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،ط- 4
".وقع"،مادة1993،ص2،دت،ج3المعجمالوسٌط،مجمعاللؽةالعربٌة،المكتبةالعلمٌة،ط- 5
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أكزاف النغـ فاإليقاع مركب مكسيقي يشتمؿ عمى أكزاف غير متساكية، ك ىك جانب 
  1"المكسيقي في الشعر، ك الكزف صيغة آلية ك اإليقاع إبداع جمالي

إطراد الفترات الزمنية يقع فييا أداء :" ك في معجـ الركس العربي األساسي ىك
. 2"صكتي ما، بحيث يككف ليذا األداء اثر صار لمنفس لدل سماعو

اتفاؽ : اإليقاع في المغة:" أما المعجـ الفمسفي لمدكتكر جميؿ صميبا فقد كرد فيو
األكؿ عاـ، ك ىك : األصكات ك تكقيعيا في الغناء، ك في االصطالح معنياف

إطالقو عمى اتصاؼ الحركات ك العمميات بالنظاـ الدكرم، فإذا كانت الحركات 
متساكية األزمنة، يسمى اإليقاع مكصال، ك إذا كانت متفاضمة األزمنة في أدكار 

 3". قصار سمي اإليقاع مفصال
ىك الرجكع المنتظـ في السمسمة الكالمية لإلحساسات :" ك في معجـ المسانيات

 .4" السمعية المتشابية التي تكلدىا العناصر النغمية المتنكعة

اإليقاع مف إيقاع ألحاف الغناء، ك ىك أف يكقع :" ك جاء في القامكس المحيط
 5"األلحاف ك يبينيا

أف اإليقاع :"(العيف ) ك مما نقمو ابف سيدة عف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في كتاب 
  6"حركات متساكية األدكار ليا عكدات متكالية

عند الغربييف فيجمع الدارسكف عمى أنو   (RYTHME)أما مصطمح لفظ إيقاع 

                                            
.29،ص1979المعجمالفلسفً،مجمعاللؽةالعربٌةالهٌبةالعامةلشؤوناألمٌرٌة،بٌروت،- 1
.ت.د.المعجمالعربًاألساسً،المنظمةالعربٌةللتربٌةوالثقافةوالعلوم- 2
.185،ص3،ج1982المعجمالفلسفً،جمٌلصلٌبادارالكتاباللبنانً،بٌروت،- 3

-JEAN DUBOIS- Dictionnaire de la linguistique. Paris.1989.p424.4  
.10،ص3،ج4مج"وقع"،شركةفنالطباعة،مصر،دت،مادة5محًالدٌنالفٌروزأبادي،القاموسالمحٌط،ط- 5
.10،دت،الكتبالعلمٌة،لبنان،ص"وقع"،مادة13ابنسٌدة،مخصص،السفر- 6
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، ك المقصكد بو عامة ىك 1مصطمح انجميزم اشتؽ مف اليكنانية بمعنى الجرياف أك التدفؽ
التكاتر المتتابع بيف حالتي الصكت ك الصمت، أك النكر ك الظالـ، أك الحركة ك 

. إلخ...السككف

النقمة عمى النغمة في أزمنة محدكدة "         ك اإليقاع في االصطالح المكسيقي ىك
المقادير  النسب، أك تقدير لزماف النقرات، أك قسمة الزماف المحف بنقرات ك ىك النقمة عمى 

أصكات مترادفة في أزمنة تتكالى متساكية ك كؿ كاحد منيا   يسمى دكرا، أك إظيار مناسبات 
أجزاء الزماف مف القكة إلى الفعؿ بحسب اختيار الفاعؿ، أك صياغة المحف حسب أجزاء 
متناسبة مف المفاصؿ الزمنية محدكدة في كؿ ميزاف، أك جماعة فقرات بينيا في أزمنة 

محدكدة المقادير ليا أدكار متساكية الكمية عمى أكضاع مخصكصة يدرؾ تساكم األزمنة ك 
األدكار بميزاف الطبع السميـ ك كما أف عركض الشعر متفاكتة األكضاع مختمفة األكزاف ال 

يفتقر الطبع السميـ فييا إلى ميزاف العركض، كذلؾ ال يفتقر إلى إدراؾ تساكيو أزمنة كؿ دكر 
مف أدكار اإليقاع إلى ميزاف يدرؾ بو ذلؾ بؿ ىك غريزة جيؿ عمييا الطبع ك تمؾ الغريزة 

  2"لمبعض دكف البعض اآلخر ك قد ال يحصؿ بكد ك اجتياد

تكافؽ صكتي بيف مجمكعة مف الحركات ك السكنات يؤدم :" ك يعرفو محمد صابر عبيد بأنو
 3".كظيفة سمعية، ك يؤثر مف يستجيب لو ذكقيا، ك ىذا التكافؽ قد ترتضيو أذف دكف أخرل

: كقع يقع كقعا ك كقكعا" في لساف العرب (ك ؽ ع )ك مف االستعماالت الكاردة في مادة
سقط، ك سمعت كقع المطر ك ىك شدة ضربو األرض إذا كبؿ، ك الكقعة ك الكاقعة صدمة 

الحرب، ك الكقعة في الحرب صدمة بعد صدمة، ك الكقعة أف أقضي في كؿ يـك حاجة إلى 
، ك التكقيع في السير شبيو  مثؿ ذلؾ مف الغد ك أنحك الكقعة أم أحدث مرة في كؿ يـك

                                            
.481،ص1974مجديوهبة،معجممصطلحاتاألدب،مكتبةلبنان،بٌروت،- 1
.140-1980،139هاشممحمدرجب،دارالرشٌدللنشر:صفىالدٌنعبدالمؤمناألرمونًالبؽدادي،كتاباألدوار،شرحوتحقٌق- 2
.11محمدصابرعبٌد،القصٌدةالعربٌةالحدٌثةبٌنالبنٌةالداللٌةوالبنٌةاالٌقاعٌة،ص- 3
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: بالتمفيؼ ك ىك رفع اليد إلى فكؽ، ك التكقيع إصابة المطر بعض األرض ك إخطاؤه الكقعة
رمي قريب ال تباعده كأنؾ تريد : ك التكقيع: صدمة الحرب: النكمة في آخر الميؿ، ك الكقعة

أف تكقعو عمى شيء ك التكقيع إصابة إصابة المطر بعض األرض ك إخطاؤه بعضا ك 
اإليقاع مف إيقاع المحف ك ىك أف يكقع األلحاف ك يبينيا، ك يسمى الخميؿ بف أحمد رحمو اهلل 

 . 1" كتاب اإليقاع: كتابا مف كتبو في ذلؾ المعنى

. 2"اتفاؽ األصكات ك تكقيعيا في الغناء: اإليقاع"ك جاء في المعجـ الكسيط أف

التناكب ك التتابع الذم يسرم  ك السمة المشتركة بيف ىذه التعاريؼ المغكية أنيا تكحي لمعنى
. كفؽ نظاـ ثابت أك تعاقب فعميف يناقض أحدىما اآلخر

لكف رغـ محاكلة ضبط تعريفو لغكيا، فإف مفيـك اإليقاع يعد مف أكثر المفاىيـ اضطرابا ك 
غمكضا ك التباسا سكاء في فكر القدماء أـ المحدثيف، ك التعريفات التي كردت حكلو إنما ىي 
اجتياد لبياف صفتو، ك ىذا ما أسس لمعرفة االختالؼ، فأصبح اإليقاع مفتكحا عمى االجتياد 
ك الرؤل المتغيرة، فال يكمف في تعريؼ محدد، ثابت، جامع، مانع، فيك كينكنة تتجمى بعدد 

 ، لكف رغـ صعكبة حصر 3الرؤل المختمفة بو يتحرؾ جكىره في تكقيع األلحاف ك بنيتيا 
تعريؼ جامع مانع لإليقاع، إال أننا نجد كثيرا مف التعريفات التي حاكلت القبض عمى 

ك سنتتبع المعنى اإلصطالحي بدءا بالعرب القدماء ثـ العرب المحدثيف ثـ نتناكلو . ماىيتو
. عند الغرب

 

 

                                            
.477،ص1،1997،دارصادربٌروت،ط"وقع"ابنمنظور،لسانالعرب،مادة- 1
.111،ص8،مج2،1982خالدةسعٌد،حركٌةاإلبداع،دارالعودة،بٌروت،ط- 2
.210،ص1،2012عبدالناصرهالل،قصٌدةالنثرالعربٌةبٌنسلطةالذاكرةوشعرٌةالمساءلة،مؤسسةاالنتشارالعربً،بٌروت،ط- 3
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 : اإليقاع عند العرب القدامى .3
ال يخمك الدرس العربي مف مصطمح اإليقاع فقد تناكلو الفالسفة كما تناكلو النقاد ك 

"... الدارسكف المغكييف، ك مف أبرز الفالسفة الذيف تناكلكه ابف سينا، ك اإليقاع عنده
تقدير ما لزمف النقرات، فإف اتفؽ إف كانت النقرات منغمة كاف اإليقاع لحنيا، ك إذ 

 ، 1.."اتفؽ أف كانت النقرات محدثة لمحركؼ المنظـ منيا الكالـ، كاف اإليقاع شعريا
مف خالؿ ىذا الكالـ تبيف أف اإليقاع عند ابف سينا مرادؼ لممكسيقى، فاإليقاع ىك 
تتالي منتظـ لمحركات ك السككف تككف ممثمة في الحركؼ التي ينتظـ منيا الكالـ 

فإف كانت ممحنة كانت غناء، ك إذا كانت غير ممحنة كانت شعرا، ك كأني بو أيضا 
يشير إلى الفرؽ بيف النغـ ك اإليقاع عمى اعتبار أف النغـ لحف ك صكت يتغنى بو 

. بينما اإليقاع ىك تكاتر منتظـ خالي مف الحس ك الشعكر
ك لمشعر المكزكف إيقاع يطرب الفيـ لصكابو، ك يزيد عميو :" أما ابف طباطبا فيقكؿ

مف حسف تركيبو ك اعتداؿ أجزائو، فإف اجتمع لمفيـ مع صحة كزف الشعر صحة 
، ك إف نقص جزء مف أجزائو التي ...المعنى، ك عذكبة المفظ صفا معقكلة مف الكدر

يعمؿ بيا ك ىي االعتداؿ ك صكاب المعنى، ك حسف األلفاظ كاف إنكار الفيـ إياه 
، ك ىذا الفيـ لإليقاع يكاد ينطبؽ عمى مفيـك المكسيقى 2"عمى قدر نقصاف أجزائو

الشعرية التي تتعدل معنى اإليقاع باعتباره تكاترا منتظما لمحركات ك السكاكف ك يبدك 
أف مفيـك اإليقاع في التعريؼ السابؽ يعد فيما شامال أك كما عمؽ عز الديف 
لـ :" إسماعيؿ في معرض حديثو عمى مفيـك اإليقاع عند الفالسفة العرب حيث قاؿ

   3"يككنكا بعيديف عف مفيـك اإليقاع كما يتمثؿ في الشعر

                                            
.81،ص1956ابنسٌنا،جوامععلمالموسٌقى،تحقٌقزكرٌاءٌوسؾ،نشروزارةالتربٌة،القاهرة،- 1
.21،ص1958عبدالعزٌزناصرالمانع،دارالعلومللطباعةوالنشر،الرٌاض،المملكةالعربٌةالسعودٌة،:ابنطباطبا،عٌارالشعر،تحقٌق- 2
.196م،ص1992/هـ1412دارالكتابالعربً،القاهرة،-عرضوتفسٌرومقارنة-عزالدٌناسماعٌل،األسسالجمالٌةفًالنقدالعربً- 3
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إف اإليقاع يككف : ك إذا أردنا التعرؼ عمى مكاطف اإليقاع في النص األدبي فنقكؿ
في النص األدبي فيشمؿ بنيتو الداخمية، ك بنيتو الخارجية، كما قد يشمؿ بنيتو العامة 

الصكت الخارجي  )مف بعد ذلؾ، ك اإليقاع في تمثمنا، يجمع بيف الركم الشعرم
، ك نيايات الكحدات يشمؿ المكقعة، ك التركيبات الداخمية لمخطاب، فكأف (لمبيت

اإليقاع الصكتي كمو في البنية السطحية لمنص األدبي، فاإليقاع في تصكرنا أعـ مف 
الركم، ك القافية، ك السجعة، بؿ ربما كاف أعـ مف العركض نفسيا، فيك متسمط 

   . 1"عمى النص األدبي في كؿ مظاىره الصكتية ك اإليقاعية، الخارجية ك الداخمية
تتناغـ فيو أصكات الحركؼ في الكممات طكال ك قصرا، شدة ك رخاء، "ك لذا فاإليقاع 

تقاربا ك تباعدا مع كؿ ما تحكيو الصكر، ك ما تكحي بو مف أفكار ك انفعاالت، لقد 
أما إذا تتابعت األفكار في تسمسؿ :" قيمة اإليقاع في الشعر فقاؿ" شكبنيكر"كصؼ

طبيعي مسترسؿ عمى إيقاع الكممات، ك تناغـ القكافي فإنو يككف لمغة الشعر تأثير 
 .2"السحر

ك النفس البشرية بطبيعة تككينيا تطرب لإليقاع أينما كجد، ك تجمو حيث تمتقطو 
" اآلذاف ك تمذ بو النفس فتسمك في عكالـ حالمة فيمتزجاف في عالقة حميمة بحيث 

ك إنما ىي عالقة . 3"إف العالقة بيف النفس ك اإليقاع ليست عالقة التابع بالمتبكع
. الزىرة بعطرىا ك النحمة بشيدىا ك العصافير بشدكىا

ك كما كرد ىذا المصطمح عند بعض الفالسفة كرد عند بعض المغكييف فجاء عند 
:" أحمد بف فارس في معرض نفيو لمشعر عف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ في قكلو

إف أىؿ العركض مجمكعكف عمى أنو ال فرؽ بيف صناعة العركض ك صناعة 
اإليقاع، إال أف صناعة اإليقاع تقسـ الزماف بالنغـ، ك صناعة العركض تقسـ الزماف 

                                            
"أٌنلٌالي"يدراسةسٌمٌابٌةتفكٌكٌةلقصٌدة-عبدالملكمرتاض،ا- 1
.34،ص-التشكٌلوالتأوٌل-عبدالقادرالرباعً،جمالٌاتالمعنىالشعري- 2
.34،ص-التشكٌلوالتأوٌل–كرٌمالوابلً،جمالٌاتالمعنىالشعري- 3
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بالحركؼ المسمكعة، لما كاف الشعر ذا ميزاف يناسب اإليقاع، ك اإليقاع ضرب مف 
، ك يدؿ ىذا الحديث عمى 1"المالىي، لـ يصمح ذلؾ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ

إدراؾ صاحبو لمفيـك اإليقاع ك ما تقسيمو الزمف إال دليال عمى ذلؾ، ك ما إشارتو 
لإلجماع عند أىؿ العركض عمى عدـ التفريؽ بيف صناعة العركض ك صناعة 

اإليقاع إال دليال آخر عمى شيكع المصطمح ك دخكلو معترؾ النقاشات بيف المغكييف 
آنذاؾ، ك مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف مفيـك مصطمح اإليقاع كاف مرادفا 

لمصطمح المكسيقى ك مرافقا لمعركض عند العرب القدامى ك ىذا ما ذىب إليو ابتساـ 
ظؿ مصطمح اإليقاع :" أحمد حمداف حيف تناكؿ مفيـك عف العرب القدامى في قكلو

 . 2" عند العرب مرتبطا بالمكسيقى

:  اإليقاع عند العرب المحدثين .4
أما الدارسكف المحدثكف فقد تأثركا بالدراسات الغربية الحديثة ال سيما مف كانت لو 
فرصة االحتكاؾ المباشر بالتيارات الثقافية المختمفة المتعددة مف خالؿ الدراسة في 
الجامعات األكربية ك الجامعات األمريكية فتنكعت نظرتيـ إلى اإليقاع ك تباينت 

بحسب تأثرىـ باالتجاىات ك التيارات ك المذاىب األدبية المختمفة، ىذا باإلضافة إلى 
انتعاش حركة الترجمة التي كاف ليا دكر فاعؿ في تشكيؿ الكعي النقدم الجديد الذم 

. 3"باعتباره عنصرا أساسيا في الفنكف كميا" تناكؿ مكضكع اإليقاع
ك لنا أف نتتبع بعض المفاىيـ الميمة لإليقاع عند بعض النقاد العرب المحدثيف 

الحركة : فمحمد العياشي يذىب إلى أف مفيـك اإليقاع يتكزع عمى ثالث حركات
، ك ىك (الرقص )، ك الحركة البدنية(المكسيقى )، ك الحركة الصكتية(الشعر )المفظية

                                            
أحمدبنفارس،الصاحبًفًفقهاللؽةالعربٌةومسابلهاوسننالعربفًكالمها،تعلٌقأحمدحسنبسج،منشوراتدارالكتابالعلمٌة،- 1

.212م،ص1997/هـ1،1418بٌروتلبنان،ط
.26م،ص1،1418/1997ابتسامأحمدحمدان،األسسالجمالٌةلالٌقاعالبالؼًفًالعصرالعباسً،دارالقلمالعربً،حلب،ط- 2
.53،ص1،1982شكريمحمدعٌاد،مدخلإلىعلماألسلوب،دارالعلومللطباعةوالنشر،الرٌاض،ط- 3
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ليس شيئا ماديا كما يرل أصحاب النزعة المادية، بؿ ىك شيء كامف في قمب الفناف 
الذم يخرجو لمناس في قالب لفظي أك صكتي أك حركي إذ تعمؿ المادة عمى تجسيمو 

، ك ىذا التقسيـ الذم يشمؿ ما تتيحو المغة مف 1حيف يتمبس بيا فيتخذ شكال ماديا
أدكات لصناعة اإليقاع ك ما تكفره المكسيقى مف أنغاـ تشكؿ ايقاعا خاصا بيا ك ما 
تصنعو الحركة بصفة مطمقة سكاء كانت حركة عشكائية أك حركة منتظمة فيي تكلد 
إيقاعا ثالثا، ك ىذا ما يمكف أف نطمؽ عميو حسب مفيـك العياشي باألبعاد الثالثة 

. لإليقاع
المقاطع التي تستغرؽ كما مف :" أما شكرم عياد فيرل أف اإليقاع متنكع العناصر فيك

الزمف في أثناء النطؽ بيا، ك ثانييا التنغيـ الذم يساعد عمى إظيار حاالت التكمـ 
إلخ، ك آخرىا النبر الذم يساعد عمى إبراز ما ...مف إخبار أك استفياـ أك تعجب

ك ال يبتعد الغذامي عف ىذا . 2"يعتبر المتكمـ أنو الجزء األىـ في الكممة أك الجممة
المفيـك كثيرا فباإلضافة لمكزف ك الكقع النفسي الذم تتركو القصيدة ككحدة كمية فيك 
يشير إلى الكزف العركضي ك الكزف الصرفي ثـ إلى النظاـ المقطعي ك النظاـ النبرم 

يعرؼ قراء الشعر أف لكؿ قصيدة كقعا عمى قارئيا، يختمؼ عما سكاىا حتى :" يقكؿ
ك إف تماثؿ كزنيف العركضي، ك لك كاف الكزف مصدر اإليقاع لتساكت القصائد التي 

ك السبب في ذلؾ أف لكؿ كممة لغكية كزنا ... عمى بحر الخفيؼ مثال في إيقاعيا
. 3..."عركضيا، ك ليا كزف صرفي كما ليا نظاما مقطعيا، ك فييا نظاما نبريا

كما قرف كماؿ أبك ديب اإليقاع بالنبر ك اعتقد أنو البديؿ المكسيقي لألكزاف الشعرية 
أما اإليقاع فيك شيء آخر، إنو الفاعمية التي تنؽ إلى المتمقي ذم :"فيعرفو ك يقكؿ

الحساسية المرىفة الشعكر بكجكد حركة داخمية، ذات حيكية متنامية، تمنح تتابع 

                                            
.40بنظرمحمدالعٌاشً،نظرٌةاٌقاعالشعرالعربً،ص- 1
.140ابتسامأحمدحمدان،األسسالجمالٌةلإلٌقاعالبالؼًفًالعصرالعباسً،ص- 2
.341،ص4،1998عبدهللامحمدالؽذامً،الخطٌبةوالتكفٌرمنالبنوٌةإلىالتشرٌحٌة،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتب،ط- 3



 .اإليقاعمنمنظورالؼربالقدامىوالمحدثين:الفصلالثاني

 

46 
 

الحركي كحدة نغمية عميقة عف طريؽ إضفاء خصائص معينة عمى عناصر الكتمة 
الحركية، تختمؼ تبعا لعكامؿ معقدة، اإليقاع إذف حركة متنامية يمتمكيا الشكؿ الكزني 
يف تكتسب فئة مف نكاه خصائص متميزة عف خصائص الفئة أك الفئات األخرل فيو، 

اإليقاع بمغة المكسيقى ىك الفاعمية التي تمنح الحياة لمعالمات المكسيقية المتغايرة 
، فقد تأثر كماؿ أبك ديب بالشعر االنجميزم ك 1"التي تؤلؼ بتتابعيا العبارة المكسيقية

سعى في نظريتو إلثبات بديؿ لإليقاع بالمفيـك القديـ المقركف بالمكسيقى ك تعكيضو 
بالنبر ك ىي عممية إسقاط مفيـك عمى مفيـك أخر مف غير جنسو ألف النبر خاصية 
تمتاز بيا المغة االنجميزية ك باءت محاكلتو بالفشؿ لما تمقى مف انتقادات الذعة مف 

. النقاد ك الدارسيف عمى حد سكاء
ك يرل سعد مصمكح أف اإليقاع تصكر ذىني ك ىك مف عمؿ المتمقي ك ليس مف 

إف اإليقاع تصكر ذىني قبؿ :" عمؿ الممقي ك ال يمكف أف يككف ردا فعميا لممثير يقكؿ
كىذه الحقيقة متفؽ عمييا في دراسة اإليقاع، سكاء كاف إيقاعا . أف يككف كما فيزيقيا

إف اإليقاع تصكر ...صكتيا ك بصريا، ك سكاء كاف اإليقاع الصكتي مكسيقيا أك لغكيا
، ك يبدك أف سعد 2"ذىني مف عمؿ المتمقي ك ليس استجابة ميكانيكية لممثير الحسي

مصمكح قد تأثر أيما تأثر بالتيار الذىني الغربي فصدر عنو مثؿ ىذا الكالـ ك قد 
كجيت لو انتقادات كالتي كجيت لمتيار الذىني الغربي الذم تبنى أفكاره ك حاكؿ أف 

. يطرحيا كمفيـك جديد لإليقاع
أما خالدة سعيد فاإليقاع عندىا لغة ثانية غير األكزاف تقكؿ بعد أف تتساءؿ ما 

انو ليس مجرد الكزف بالمعنى الخميمي أك غيره مف األكزاف، اإليقاع بالمعنى :"اإليقاع؟ 
العميؽ لغة ثانية ال تفيميا األذف كحدىا ك إنما يفيميا قبؿ األذف ك الحكاس الكعي 

                                            
نحوبدٌلجذريلعروضالخلٌلومقدمةفًعلماالٌقاعالمقارن،دارالعلمللمالٌٌن،-كمالأبودٌب،فًالبنٌةاالٌقاعٌةللشعرالعربً- 1

.231-230،ص1974بٌروت،دٌسمبر
.161-137م،ص1،1969سعدمصلوح،دراساتنقدٌةفًاللسانٌاتالعربٌةالمعاصرة،طبعةعالمالكتب،القاهرة،ط- 2
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اإليقاع لغة، بؿ سابؽ لمغة المصطمح عمى تسميتيا كذلؾ، إنو ... الحاضر ك الغائب
ك اإليقاع ال يقتصر عمى الصكت انو النظاـ الذم يتكالى أك ... ما قبؿ اصطالح

ك ىك  (حسي سحرم، ركحي)أك جك ما (صكتي أك شكمي  )يتناكب بمكجبو مؤثر ما
فيك إذا نظاـ أمكاج  (التناغـ، التعارض، التكازم، التداخؿ)كذلؾ صيغة لمعالقات

ىذه رؤية تقترب مف الشمكلية  . 1"صكتية ك معنكية ك شكمو، ذلؾ أف لمصكرة إيقاعيا
لفيـ مصطمح اإليقاع ك تتجاكز الفيـ الضيؽ القائـ عف االنطباع التقميدم الذم ينظر 

إلى لفظة اإليقاع ك كأنيا مرادفة لمفظة المكسيقى ك يشاطرىا ىذه الفكرة رجاء عيد 
ك ليس اإليقاع عنصرا محددا، :" الذم ال يستثني دكر الكزف في صنع اإليقاع فيقكؿ

ك إنما ىك مجمكعة متكاممة، أك عدد متداخؿ مف السمات المميزة تتشكؿ بجانب 
عناصر أخرل مف الكزف ك القافية الخارجية أحيانا، ك مف التقنيات الداخمية بكاسطة 
التناسؽ الصكتي بيف األحرؼ الساكنة ك المتحركة، ك يضاؼ إلى ذلؾ ما يتصؿ 

بتناسؽ زمنية الطبقات الصكتية داخؿ منظكمة التركيب المغكم، مف حدة أك رقة أك 
ارتفاع أك انخفاض، أك مف مدات طكيمة أك قصيرة، ك جميع ذلؾ يتـ تناسقو ك يكتمؿ 

ك ال تبتعد نيى  "2انتظامو في إطار الييكؿ النغمي لمكزف الذم تبنى عميو القصيدة
إف اإليقاع يظير :" الشاكشي عف ىذا المفيـك الشامؿ لمعظـ مككنات اإليقاع فتقكؿ

في كافة حاالتو كصيغة معينة مف النظـ يصكغيا صانع اإليقاع بعممية أساسيا في 
ىيئة متماسكة تتعمؽ أجزاؤىا البعض بالبعض ك البعض بالكؿ ك تنتظـ حسب نسب 

ك مقادير، ك مكاضيع، ك إمداد، ك أكصاؿ أك فكاصؿ مضبكطة جميعا ضبطا ال 
 3"تصيبو زيادة أك نقص أك تغيير إال اختؿ أك انعدـ قكاـ اإليقاع المقصكد صنعو

                                            
.111،ص1،1979خالدةسعٌد،حركٌةاإلبداعفًاألدبالعربًالحدٌث،دارالعودةبٌروت،ط- 1
.15رجاءعٌد،التجدٌدالموسٌقًفًالشعرالعربًمنشأالمعارؾباإلسكندرٌة،دط،دت،ص- 2
.18،ص2003بسمةنهىشاوش،اإلٌقاعفًشعراألعشى،مركزالنشرالجامعً،تونس،- 3
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فاإليقاع انتظاـ مكسيقي :" ك يعرفو صاحب كتاب اإليقاع في الشعر العربي بقكلو
جميؿ، ك كحدة صكتية تؤلؼ نسيجا مبتدعا، ييبو الشاعر ليبعث فينا تجاكبا 

، فاإليقاع ىنا تجاكز المفيـك 1"متماكجا، ىك صدل مباشر النفعاؿ الشاعر بتجربتو
الذم يعد الكزف ىك اإليقاع ك تجاكز المفيـك الذم يعد نغـ األصكات ىك اإليقاع فيك 

صدل االنفعاؿ النفسي الكجداني، ك ما تكلد عف تجربة الشاعر الحياتية،  (اإليقاع )
ك قبؿ أف ننيي الحديث عف مفيـك اإليقاع نكرد ىذا التعريؼ الذم جمع بيف الديباجة 

إف اإليقاع ىك صدل األصكات التي تالقت " األدبية الجميمة ك دقة التحديد العممي
محممة بظالؿ التجربة، ك تحركت بفعؿ العاطفة، متفاعمة مع خياؿ فاعؿ ليككف 

الناتج تعبيرا مفعما بتكقيعات نفس أمضاىا االنفعاؿ، ك أرىقتيا حركية اإلبداع، فتكافؽ 
انفعاليا الداخمي مع كجكب نبض الذات المبدعة، ليسرم ركحا رابطة لممعنى المجمؿ 
عبر بنى صكتية ظاىرة، ك أخرل خفية يتحكـ فييا دافع غامض يكقع بو الشعر لحف 

، فيذه إشارة كاضحة إلى دكر اإلنفعاؿ، ك البنى 2"خمكده، ك يكتب بو صؾ كجكده
الصكتية، ك حركية اإلبداع في صنع اإليقاع ىذا األخير الذم يرشح الشعر الحقيقي 

. مف غيره فيكقع بذلؾ صؾ خمكد الشاعر المجيد في صنعو
ك مجمؿ القكؿ إف المحدثيف العرب مف نقاد ك لغكييف استطاعكا أف يكسعكا مف 

المفيـك الضيؽ لإليقاع ك يكصمكا إلى الكشؼ عف مكامف الجماؿ ك السحر الذم 
يضفييما اإليقاع عمى الشعر ك ال يمكف أف ندعي أننا قد أحطنا بجميع المفاىيـ ك 

...  الرؤل التي تناكليا النقاد ك الدارسكف العرب إنما ىي بعض مف كؿ
 
 

                                            
.79،ص1،1989عبدالرحمانالوجً،اإلٌقاعفًالشعرالعربً،دارالحصادللنشروالتوزٌع،دمشق،برامكة،ط- 1
.37،ص2007،مكتبةبستانالمعرفة،اإلسكندرٌة،(شوقًنموذجا)محمودعسران،اإلٌقاعفًالشعرالعربً- 2
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 : اإليقاع عند الغربيين .5

اإليقاع كاف قد استعير مف الحركات المنتظمة لألمكاج، ىك ذلؾ ما " يرل بنفنيست أف معنى
كاف يعمـ منذ أكثر مف قرف في بدايات النحك المقارف ك ما زلنا نكرره، ك ما ىك بالفعؿ ،  
الشيء األكثر بساطة ك إرضاء لقد تعمـ اإلنساف مبادئ األشياء مف الطبيعة، ك قد كلدت 

 .1"حركة األمكاج في ذىنو فكرة اإليقاع، ك ىذا االكتشاؼ األساسي مثبت في المصطمح ذاتو

ك يرجعو ككلكريدج إلى عامميف أكليما التكقع الناشئ عف تكرار كحدة مكسيقية معينة بحيث 
تعمؿ عمى تشكيؽ المتمقي ك ثانييما المفاجأة أك خيبة الظف التي تنشأ عف النغمة غير 

. 2"المتكقعة ك التي تكلد الدىشة لدل المتمقي

ك قريب مف ىذا ما يراه ريتشاردز فيما ينبثؽ عف التكقع سكاء أكاف ما نتكقع حدكثو يحدث 
بالفعؿ أك ال يحدث، ك عادة ما يككف التكقع ال شعكريا ألف تتابع المقاطع عمى نحك خاص 

" ، ك ىك بذلؾ يشكؿ نسجا مؤلفا مف3"يييئ الذىف لتقبؿ تتابع جديد مف النمط السابؽ
. 4"التكقعات ك اإلشباعات أك خيبة الظف أك المفاجآت التي يكلدىا سباؽ المقاطع

ك عند يكرم لكتماف يشمؿ ظاىرة التناكب الصحيحة لمعناصر المتشابية كما يشمؿ تكرار 
ىذه العناصر، ك ىذه الخاصية مف خكاص العمميات اإليقاعية نعني بذلؾ خاصية التردد ىي 
بعينيا ما يحدد معنى اإليقاع، إف في الحركات الطبيعية لإلنساف، ك إف في نشاطو العممي 

. عمى حد سكاء، ك قد أصبح مف التقاليد المستقرة في البحث األدبي
                                            

1 -BENEVISTE.Problemes de linguistique générale. TI.COL.TEL.allimard.1986.p327.  
.122،ص1981ٌنظرمحمدزكًالعشماوي،فلسفةالجمال،دارالنهضةللطباعةوالنشر،بٌروت،- 2
،188،ص1961،المؤسسةالمصرٌةالعامة(مصطفىبدوي)رٌتشاردكولرٌدج،مبادئالنقداألدبً،ترجمة،- 3
.192نفسه،ص.م- 4
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التأكيد عمى التطابؽ بيف اإليقاع في "ك كثيرا ما ينظر إلى ىذا التقميد باعتباره تقميدا ماديا 
. 1"النشاط العممي ك الطبيعي ك اإليقاع في األدب بعامة ك الشعر بخاصة

إف شيئا كاحدا في المناقشة األزلية حكؿ اإليقاع يقيني الثابت، ك ىك أف :" ك يرل ىربرت ريد
، ك معنى ىذا أف 2"الشعر تاريخيا ك إبداعيا، يكتسب شكمو مف حيث ىك تسمسؿ إيقاعي

اإليقاع لس مجمكعة مف القكالب تضاؼ إلى الكالـ ليصبح شعرا إنما ىك مككف أساسي 
. يرتكز عميو الشعر ليككف شعرا

، ك ىذا ما نجده عند القدماء 3"يمكف أف يكلد الفكر ك الصكرة" إليكت أف اإليقاع.س.كيرل ت
العرب الذيف يعممكف أبنائيـ الشعر بحفظ قالب الكزف ك مف ثـ ينسجكف عمى منكالو 

. قصائدىـ أم أف اإليقاع سابؽ لمفكرة ك سابؽ لممعنى أك ىما مف نتاجو الخالص

 : أنواع اإليقاع .6

المكسيقى الظاىرة التي :" لقد تحددت مكسيقى الشعر في النقد الحديث ك تفرعت إلى نكعيف
في انتظاـ مالئـ مع حالة الكممة في التركيب  (الشعر )تمثميا النغمة ك التي تحمؿ لغتو

أما النكع ... الشعرم، ك ىذه النغمة المتكاترة ىي ما اصطمح منذ القديـ عمى تسميتو بالكزف
الثاني فيك التناغـ الذم يتـ في السياؽ بيف الكممات ك الحركؼ، أك بترددىا عمى نحك معيف 

، ك يرل البعض بأنو يتمظير في ثالثة 4"ك ىك ما يمكف أف يسمى بالمكسيقى الداخمية
: مظاىر ميمة 

 

                                            
.70،ص1995ترجمةالدكتورمحمدفتوحأحمد،دارالمعارؾ،مصر،"بنٌةالقصٌدة"ٌوريلوتمان،تحلٌلالنصالشعري- 1
.51،ص1997هربرترٌد،طبٌعةالشعر،ترجمةعٌسىعلًالعاكوب،منشوراتوزارةالثقافة،دمشق- 2
.42،ص1،1991محمدجدٌد،داركنعانللدراساتوالنشر،دمشق،ط:ترفًالشعروالشعراءإلٌوت.س.ت- 3
.31،ص61،2005محمدعبدالحمٌد،فًإٌقاعشعرناالعربًوبٌبته،دارالوفاءلدنٌاالطباعةوالنشر،األردن،- 4
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 :اإليقاع التركيبي . أ

ك ىك ضرب مف اإليقاع العاـ يتسمط عمى سطح الخطاب الشعرم، أك الخطاب األدبي 
. بكجو عاـ فيميزه تمييزا

: اإليقاع الخارجي . ب

ك لكف مضافا إلييا ما قبميا مما يظاىرىا عمى التمكف ك "ك ىك غالبا ما ينصرؼ إلى القافية،
. 1"الترصف ك التمذذ

:  اإليقاع الداخمي . ت
ك ىك يتسمط عمى الصياغة الداخمية لسطح النص الشعرم خصكصا ك األدبي 

عمكما، فيتخذ مظاىر إيقاعية تتالئـ فيما بينيا داخميا، لتظاىر اإليقاع الخارجي ك 
.  تنسجـ معو

ىذه ىي أىـ مظاىر اإليقاع، إال أف معظـ المفكريف يدمجكف اإليقاع المكسيقي التركيبي في 
اإليقاع المكسيقي الداخمي، كما سنرل ذلؾ في فصؿ اإليقاع المكسيقي الداخمي، كما سنرل 

معضمة مصطمحا ك مفيكما " ذلؾ في فصؿ اإليقاع المكسيقي الداخمي، كما أنيـ رأكا فيو
بمغ ببعضيـ إلى القكؿ بأنو ال يمكف تحديد "حتى 2"ألنو مف األمكر التي ال تتحدد بالكصؼ

النص الحديث يمارس حرية "  ك أدرككا في دراستيـ الحديثة بأف3"اإليقاع بنظرية كاحدة 
داخمية في بناء إيقاعو كخطاب شعرم يتصؼ بأنو أكال ك قبؿ كؿ شيء، رسـ ألم منتو في 

مساحة مف البياض تعطيو شكمو النيائي، فيتفاعؿ فيو البصرم ك الصكتي ك الداللي، ك 
اإليقاع أكسع )ذلؾ أف . يتجاكز اإليقاع ككنو عنصرا صكتيا ليصبح مركبا ذا أبعاد متتعدة

                                            
.148-147لمحمدالعٌدالخلٌفة،ص"أٌنلٌالي"ي،دراسةسٌمٌابٌةتفكٌكٌةلقصٌدة-عبدالمالكمرتاض،ا- 1
.05حاتمالصكر،بحثفًاإلٌقاعواإلٌقاعالداخلً،مهرجانالمربدالشعريالعاشر،العراق،ص- 2
.05،ص1996محمدالمسعدي،اإلٌقاعفًالسجعالعربً،محاولةتحلٌلوتحدٌد،نشروتوزٌعمؤسساتعبدالكرٌم،تونس- 3
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 ك حقيقة اإلبداع مختمفة بيف األدباء فكانت سببا الختالؼ 1 "(مف العركض ك مشتمؿ عميو
عمى صانع الشعر أف يصنعو صنعة متقنة لطيفة مقبكلة حسنة، " أفكارىـ ك لغتيـ، لذا كجب

مجتمبة لمحبة السامع لو، ك الناظر بعقمو إليو، مستدعية لعاشؽ المتأمؿ في محاسنو، ك 
المتفرس في بدائعو، فيحسو جسما ك يحققو ركحا، أم يتقنو لفظا ك يبدعو معنى، ك يجتنب 
اخراجو عمى ضد ىذه الصفة فيكسكه قبحا ك يبرزه مسخا، بؿ يسكم أعضائو كزنا، ك يعدؿ 

ك ... أجزائو تأليفا، ك يحسف صكرتو إصابة، ك يكثر ركنقو اختصارا، ك يكـر عنصره صدقا
في حيف أف الكزف ال يختمؼ . 2"يعمـ أنو ثمرة لبو ك صكرة عممو ك الحاكـ عميو أك لو

اإليقاع يختمؼ باختالؼ المغة ك األلفاظ المستعممة ذاتيا، في حيف " باختالؼ األلفاظ ك لكف
ك أنت في أمف " بئر" ك تقكؿ مكانيا" عيف" ال يتأثر الكزف باأللفاظ المكضكعية فيو، تقكؿ

 .  3"أما اإليقاع فيك التمكيف الصكتي الصادر عف األلفاظ المستعممة ذاتيا. مف عثرة الكزف

فإذا كاف اإليقاع في اإلبداع شعرا ك نثرا أعـ مف غيره، ك ىك الذم يبنى عميو النص، فيك 
يختمؼ حسب الجنس األدبي، ك مف الصعب ضبط تعريؼ خاص بو لذا ال يستقيـ اإليقاع 

المكسيقي الداخمي إال باإليقاع المكسيقي الخارجي مف جية التكامؿ بيف الشكؿ ك المضمكف، 
ىك الركح التي تكيرب المادة األدبية ك تصيرىا شعرا، " فبالكزف نميز بيف النثر ك الشعر ألنو

فال شعر مف دكنو ميما حشد الشاعر مف صكر ك عكاطؼ، بؿ إف الصكر ك العكاطؼ ال 
  4"تصبح شعرية بالمعنى الحؽ إال إذا لمستيا أصابع المكسيقى ك نبض في عركقيا الكزف

" فقد تحدث عف دكر الكزف عمى اعتبار أنو تتابع إيقاعي في نسؽ معيف في (أدكنيس)أما 
إثارة الحساسية ك الحيكية بالنشكة التي يكلدىا، ك إشباع رغبة االستطالع، ذلؾ أنو إذ يخمؽ 

                                            
،1،1990،الشعرالمعاصر،ط3،ج1،1989التقلٌدٌةط:1محمدبنٌس،الشعرالعربًالحدٌث،دارتوبقال،الدارالبٌضاء،المؽرب،ج- 1

.51ص
.204-203عبدالعزٌزناصرالمانع،ص:ابنطباطبا،عٌارالشعر،تحقٌق- 2
.315م،ص1992/هـ1412عزالدٌناسماعٌل،األسسالجمالٌةفًالنقدالعربً،عرضوتفسٌرومقارنة،دارالفكرالعربً،- 3
.224،ص14،2007نازكالمالبكة،قضاٌاشعرالمعاصر،دارالعلمللمالٌٌن،بٌروت،ط- 4
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 فالذم يربط بيف الشكؿ 1- "الحركة- ىذه الحالة يتحكـ باإلنفعاؿ فيتحكؿ إلى كع مف الكزف
 )ك ىذا ما يتجمى في رأم : ك المضمكف، أم بيف الكزف ك التركيب ىك اإليقاع بنكعيو

فكؿ : " ، يقكؿ(نحك الشعر: ) مصطمح( القضايا الشعرية)حيف أطمؽ في كتابو  (ياكبسكف
، 2"كممة في السياؽ الشعرم مرتبطة ارتباطا كثيقا بمكسيقى أك إيقاع في إطار النص ككؿ

فإذا كاف الكزف ىك الفاصؿ بيف النثر ك الشعر فإنو أساس مكسيقى الشعر، ك ال تظير 
لمشعر نكاح عدة لمجماؿ، أسرعيا إلى  :"(إبراىيـ أنيس )جماليات الكزف إال باإليقاع، يقكؿ

نفكسنا، ما فيو مف جرس األلفاظ ك انسجاـ في تكالي المقاطع ك تردد بعضيا بعد قدر معيف 
منيا ، ما فيو مف جرس األلفاظ كانسجاـ في تكالي المقاطع ك تردد بعضيا بعد قدر معيف 

 ك كظفت في الزمف الحديث كممة اإليقاع 3"منيا، ك كؿ ىذا ىك ما نسميو بمكسيقى الشعر
- لتضـ الكزف ك اإليقاع رغـ تعدد معانييا بؿ غمكضيا ك عدـ تحديد مصطمح خاص بيا

يتضمف اإليقاع أيضا، ك اإلصطالحاف ال يفيـ " ال تضاح ماىيتيا، فالكزف- كما ذكرت
 ، ك مف خالؿ ما ذكر فاإليقاع المكسيقي الشعرم يكجد مف تفاعؿ 4"أحدىما بدكف اآلخر

المكسيقى الخارجية التي تسمى الكزف الشعرم، مع المكسيقى الداخمية الناتجة عف المغة، ك 
عف الشعر مف خالؿ اإليقاع - رغـ كجكد اإليقاع الداخمي لو- مف ىنا يختمؼ النثر
الشعر ليس إضافات نثرية تقدـ مجمكعة تضمينات، الشعر في " المكسيقي بنكعيو، ؼ

ك ما سبب حفظو ماضيا ك حاضرا في األذىاف عف النثر إال  . 5" األصؿ مضمكف ممكسؽ
.ىذا المضمكف

                                            
.98،ص3،1979،ج2أدونٌسالثابتوالمتحولصدمةالحداثة،دارالعودةبٌروت،ط- 1
.245،ص1993سٌدبحراوي،العروضوإٌقاعالشعرالعربً،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،- 2
.08،ص4،1972ابراهٌمأنٌس،موسٌقىالشعر،مكتبةاألنجلوالمصرٌة،القاهرة،ط- 3
.62،ص1،1968شكريعٌاد،موسٌقىالشعرالعربً،دارالمعرفة،القاهرة،ط- 4
.99،ص1995عزٌزالسٌدجاسم،دراساتنقدٌةفًاألدبالحدٌث،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،- 5
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 :الموسيقى الشعرية .1

تتجسد مكسيقى الشعر في أكزانو ك قكافيو ك ألفاظو فيي جزء ال يتجزأ مف القصيدة، ك يرل 
إنيا كسيمة مف أقكل كسائؿ اإليحاء، ك اقدرىا عمى التعبير عف كؿ  (عمى العشرم )الدكتكر

 1.ما ىك عميؽ ك خفي في النفس، ال يستطيع الكالـ أف يعبر عنو

ك ال يكتمؿ حديثنا عف التشكيؿ الجمالي، ك الدراسة الفنية الجمالية لتجميات القصيدة المدحية 
عند المتنبي، دكف التعرض لدكر المكسيقى ك أىميتيا، فيي ليست حمية ثانكية، ك ال ظاىرة 
عارضة ك إنما ليا دكر محكرم في بناء الشعرم حيث أنيا تضفي عميو ذلؾ الركنؽ الجميؿ 

ك تعطي القصيدة تمؾ الكحدة النغمية الجميمة التي تجعؿ ... المتمثؿ في النغـ المتزف 
. الشطر ذا كياف مستقؿ ك تبعده عف النثر بفضؿ ما تحدثو مف تكازف ك انسجاـ ك إيقاع

ك كفقا ليذا، فانا درسنا لمكسيقى المقاطع التي تناكؿ قصيدة المدح، سنتناكؿ المكسيقى 
. الخارجية المتمثمة في الكزف ك القافية، ك كذلؾ المكسيقى الداخمية

 :الموسيقى الخارجية .2

 يعد الكزف في الشعر العربي عمكما ك القديـ عنصرا أساسيا ال غنى عنو :الوزن– أ 
فالكالـ المكزكف ذك النغـ المكسيقي يثير فينا انتباىا عجيبا، ك ذلؾ لما فيو مف تكقع 
لمقاطع خاصة، تنسجـ مع ما نسمع مف مقاطع تتككف منيا تمؾ السمسمة المتصمة 

، ك إف نظرت نظرة أكلية إلى 2الحمقات، التي ال تنبك إحدل حمقاتيا عف مقاييس أخرل
لبحكر التي صب فييا المتنبي مقاطعو ستكضح لنا مدل تجاكب األكزاف مع القصيدة 

 .المدحية

                                            
.239م،ص1979،دط،(مصر-القاهرة)علًالعشريزاٌد،بناءالقصٌدةالعربٌةالحدٌثة،دارالعلوم- 1
.18م،ص4،1972،ط(لبنان-بٌروت)إبراهٌمأنٌس،موسٌقىالشعر،دارالعلم- 2
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[ الطكيؿ]: يقكؿ

 ك ما الدىر إال مف ركاة قصائدم     ك إذا قمت شعرا أصبح الدىر منشدا

 فسار بو مف ال يسير شمرا           ك غنى بو مف ال يغني مغردا

[ الطكيؿ ]:ك يقكؿ

 أفي كؿ يـك تحت ضبني شكيعر      ضعيؼ يقاكيني قصير يطاكؿ 

[ الطكيؿ ]:ك يضيؼ

 ك كـ مف جباؿ جبت تشيد أنني اؿ           جباؿ ك بحر شاىد إنني البحر

[ الطكيؿ ]:ك يقكؿ في مدكحو

 عمى عاتؽ الممؾ األعز نجاده        ك في يد جبار السماكات قائمو

 تحاربو األعداء ك ىي عبيدة          ك تدخر األمكاؿ ك ىي غنائمو 

 ك يستكبركف الدىر ك الدىر دكنو      ك يستعظمكف المكت ك المكت خادمو

[ الطكيؿ ]:ك يقكؿ أيضا

 أبا كؿ طيب ال أبا المسؾ كحده       ك كؿ سحاب ال أخص الغكاديا 

 يدؿ بمعنى كاحد كؿ فاخر           ك قد جمع الرحماف فيؾ المعانيا

 إذ كسب الناس المعاني بالندل     فإنؾ تعطي في نداؾ المعاليا  

تنتمي ىذه األبيات إلى البحر الطكيؿ، ك قد اعتمده المتنبي لمتعبير عف قصيدتو 
ىك البحر »"عنو (عبد اهلل المجدكب )المدحية سكاء تعمقت بو أك بممدكحو، ك يقكؿ
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المعتدؿ حقا، ك نغمو مف المطؼ بحيث يخمص إليؾ ك أنت ال تكاد تشعر بو ك تجد 
دندنتو مع الكالـ المصكغ فييا بمنزلة اإلطار الجميؿ مف الصكرة يزينيا ك ال يشغؿ 

 1«الناظر عف حسنيا شيئا، ك الطكيؿ في ىذه الناحية يخالؼ سائر بحكر الشاعر

ك يتككف البحر الطكيؿ مف تفعيمتيف تتكرراف بالتناكب، ك ىذه التفعيالت مكزعة 
 : بالتساكم عمى الصدر ك العجز ك ىي

 فعولن مفاعيمن فعمولن مفاعمن      فعولن مفاعيمن فعولن مفاعمن

  (الطكيؿ تجد فيو أبدا بياءا ك قكة )ك يصفو القرطاجني فيقكؿ

 :إضافة إلى البحر الطكيؿ تكسؿ المتنبي بحر البسيط يقكؿ

 إن عمرت جعمت الحرب والدة      و السميري أخا و المشرقي أبا

 تمسي األماني صرعى دون مبمغة     فما يقول شيئا ليت ذلك لي

 أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي     وأسمعت كمماتي من بو صمم

 أنام ممئ جفوني عن شواردىا     و يسير الخمق جراىا و يختصم 

 :ك بحر البسيط يتككف مف تفعيمتيف تتكراف بالتناكب في الصدر ك العجز كما يمي

 مستفعمن فاعمن مستفعمن فاعمن     مستفعمن فاعمن مستفعمن فاعمن

 2(ك تجد في البسيط بساطة ك طالكة):يصفو القرطاجني بقكلو

                                            
.392عبدهللاالطٌبالمجدوب،المرشدفًفهمأشعارالعربوصناعتها،ص:ٌنظر- 1
م،ص2006،(الجزابر)الربعًبنسالمة،تطورالبناءالفنًفًالقصٌدةالعربٌةدارالهدى- 2
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إذف فقد عمد المتنبي إلى كؿ مف الطكيؿ ك البسيط، ليحمميا معاني المدح، ك يعد ىذاف 
البحراف أطكؿ البحكر الشعر العربي، ك أعظميا أبية ك جاللة، ك الييا يعمد أصحاب 

 .1الرصانة، ك فييا يفتضح أىؿ الركاكة ك اليجنة 

لكف المتنبي لـ يقتصر عمى ىذيف البحريف فحسب، بؿ تعداىما إلى بحكر أخرل فنجده 
 : يقكؿ في بحر الخفيؼ

 أنا ترب الندل ك رب القكافي       ك سماـ العدل ك غيظ الحسكد

 أنا في امة تداركيا الؿ            ق غريب كصالح في ثمكد

 مقامي بأرض نخمة إال            كمقاـ المسيح بيف الييكد

 : ك الخفيؼ يتككف مف ثالث تفعيالت تتكزع كاآلتي

 فاعالتف مستفعمف فاعالت    فاعالتف مستفعمف فاعالت

 ك ال يقؼ المتنبي عند 2 (أف الخفيؼ يجنح نحك الفخامة )ك يقكؿ المجذكب عنو
 3: الخفيؼ، فنجده يقكؿ في الكافر

وأرُضأبًشجاعمنأماِن...أروضالناسمنترٍبوخوٍؾ

ولوالكونكمفًالناسكانواهراءكالكالمبالمعان

:وٌضٌؾ
4


بالمثلوانأبصرتفٌهلكلمؽٌبحسنمثال

أولبمنكطرفًفًالسماءوانطلعتكواكبهاخصال

                                            
.392عبدهللاالطٌب،المرشد،ص- 1
.205المصدرالسابق،ص- 2
.545-543المتنبً،الدٌوان،ص- 3
.142المصدرنفسه،ص- 4
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وأعجبمنككٌؾقدرتتنشأوقدأعطٌتفًالمهدالكمال

:ٌتكونالوافرمنتفعٌلتٌنتتوزعانكالتالً

مفاعلتنمفاعلتنفعولنمفاعلتنمفاعلتنفعولن

الوافربحرمسرعالنؽماتمتالحقها،معوقفةقوٌةسرعانماٌتبعها:ٌقولالمجذوبعنه

1.إسراعوتالحق،وهذاٌتطلبمنالشاعرنٌاتًبمعانٌهدفعاكأنهٌخرجهامنمضخمة

2:وإضافةإلىالوافرنقؾعلىالكاملفًقوله

خصالجماجموالوجوهكأنماجاءتإلٌكحسوبهمبأمان

رفعتبكالعربالعمادوصٌرتقممالملوكمواقدالنٌران

فإذارأٌتكحاردونكناظريوإذامدحتكحارفٌكلسانً

///0//0////0//0////0//0        ////0//0////0//0////0/0  / 

 متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن             متفاعلن  متفاعلن   متفاعل 



3:وٌضٌؾ

أنامنجمٌعالناسأطٌبمنزالوأسرراحلةوأربحمتجرا

زحلعلىالكواكبقومهلوكانمنكلكانأكرممعشرا

:ٌتكونهذاالبحرمنتفعٌلةواحدةتتكررفًالصدروالعجز

متفاعلنمتفاعلنمتفاعلمتفاعلنمتفاعلنمتفاعل



                                            
.359عبدهللاالطٌب،المرشدفًفهمأشعارالعربوصناعتها،ص- 1
.418المتنبً،الدٌوان- 2
.526المتنبً،الدٌوان،ص- 3
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وهوأكثربحورالشعرحٌلجةوحركات،وفٌهلونخاص:وٌقولالمجدوبعنه

ونوعمناألبهةٌمنعهمنأنٌكون...فخماجلٌال–إنأرٌدبهالجد–الموسٌقىٌجعله

1.نزقا

2:ومنالكاملننطلقنحوالمسرحفنجدالمتنبًٌقول

ٌابدرٌابحرٌاؼمامةٌالٌثالشرىٌاحمامٌارجل

انكمنمعشرإذاوهبوامادوناعمارهمفقدبخلوا

أنتلعمريالبدرالمنٌرولكـنكفًحومةالوؼىزحل

وعلىكلحال،فانهٌمكننافًالحقٌقةاننوردكلالبحورالتًنظمفٌهاالمتنبًقصابده

المدحٌةخاصة،النهاتعدظاهرمضمنةفًاألؼراضالشعرٌةالتًتناولهاالشاعرفقدقلنا

سابقاانهاتجلتفًالمدحوذلكفًوصؾالحربوالخٌل،وهذهاألؼراضقدنظمت

.فًمختلؾالبحورطوٌلةكانتامقصٌرة

والحدٌثعناألوزانٌقودناللحدٌثعنقصٌدةأثارتاهتمامالدارسٌن،وهًمدى

مالبمةالوزنلعاطفةالشاعروأؼراضه،ولكنطبعاهذهالعالقةالتًتربطالبحر

.بالعاطفةالتزٌدعنكونهاعالقةنسبٌةالتؤديبناإلىنتٌجةثابتةقطعٌة

ومعذلكٌمكنناالقولآنالمتنبًٌمٌلإلىالبحورالطوٌلةالفخمةمنهاإلىالبحور

القصٌرة،ولكنهذاالٌعنًأبداانهقدتوسلبحورابعٌنهاللتعبٌرعلىالقصٌدةالمدحٌة،

اوانهقدتقصدعدماستعمالبحورماألنهاالتؤديالؽرض،وإنمااألمركانمصادفة

فقطوذلكأناؼلبقصابدالمتنبًجاءتفًؼرضالمدح،والذيٌتناسبواألوزان

.الفخمةالطوٌلة،وعلىاألخصبحرالطوٌلالذياخذالصدارةفًمدابحالشاعر

:القافٌة-ب

هًعدةأصواتتتكررفًأواخراألشطرأواألبٌاتمنالقصٌدةوتكررهاٌكونجزءا

هامامنالموسٌقىالشعرٌة،فهًبمثابةالفواصلالموسٌقٌةٌتوقعالسامعترددهاوٌستمع

3.لهذاالترددالذيٌطرقاآلذانفًفتراتزمنٌةمنتظمة

                                            
.264عبدهللاالطٌب،المرشدفًفهمأشعارالعربوصناعتها،ص- 1
.575المتنبً،الدٌوان،ص- 2
.246ابراهٌمأنٌس،موسٌقىالشعر،ص- 3



 .الموسيقىالشؼريةفيشؼرالمتنبي:الفصلالثالث

 

61 
 

-فالمتنبًلمٌتعمدحرفامعٌنافًقوافٌه،لذلكالٌمكنناالقولأنهقدأكثرمنالالموالمٌم

و-منالحروؾالتًٌكثرورودهافًأشعارالعرب(إبراهٌمأنٌس)والتًٌعدهاالدكتور

ابتعدعنالطاءوالصادألنهاالتتناسبوإبرازالمدحفًحٌنأنالالموالمٌمأنسب،و

انماقدٌكونتعمدهاألؼراضهالشعرٌة،ونحنلسنابصددالتعرضلهذهاألؼراضلذلك

.نجدأنحروؾالرويفًاألبٌاتالدالةعلىالمدحتنوعتبتنوعأؼراضالمدح

 : الموسٌقى الداخلٌة .3
لمٌقتصراهتمامالمتنبًعلىالموسٌقىالخارجٌةفحسب،بلأبدىكذلكاهتمامابالموسٌقى

الداخلٌة،حٌثإنالموسٌقىالخارجٌةبشكلهاالعروضًمشتركةبٌنجمٌعالشعراءو

جمٌعاألؼراضأٌضاوبمجردأنٌقعالشاعرعلىبحرأوقافٌةأوٌرتضٌهمالقصٌدة

معٌنةٌكونقدألزمنفسهبإطارموسٌقً،لٌسلهأنٌتجاوزهبعدذلكوالٌبقىأمامه

1.للتعبٌرعنمشاعرهوخصوصٌةموضوعهإالمجالالموسٌقىالداخلٌة

.ومنبٌنماتجدراإلشارةإلٌهالدراسةالفنٌةالموسٌقٌةالداخلٌة

وقدسبقوانذكرناأنالمتنبًقداعتمدعلىالتكرارإلبراز: التكرار الصوتً - أ

 .المدحووضحناهذهالنقطةفًعنصراللؽة
:إضافةإلىالتكرارلدٌناكذلك

وهوماٌعتمدإلٌهالشعراءمنتلوٌنداخلًللبحرالواحد،و: التلوٌن اإلٌقاعً  - ب

ذلكبماٌدخلونهعلٌهمنزحفاتوعلل،أوبماٌضٌفونعلىمقاطعهمنتنؽٌمات

 2.تكسبهخصوصٌةوقدرةتعبٌرٌةجدٌدتٌن،دونأنتخرجهعنإٌقاعهاألصلً
:فمثاللوأخذناقولالمتنبًكمثال

 و ما الدهر إال ما رواة قصائدي     إذا أفلت شعرا أصبح الدهر منشدا

 فسار به من ال ٌسٌر مشمرا       و غنى بت من ال ٌغنً مغردا 

:نجدأنهامنبحرالطوٌلالذيٌتكونفًاألصلمنثمانٌةوعشرٌنمقطعا

//0/0///0/0/0///0/0///0/0///0/0/0//0/0///0/0/0///0/0///0/0///0/0/0



                                            
.41الربعًبنسالمة،تطورالبناءالفنًفًالقصٌدةالعربٌة،ص- 1
.44المرجعنفسه،ص- 2
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تؽلبعلٌهاالمقاطعالطوٌلةوالتًعددهاعشرة،فًحٌنٌبلػعددالمقاطعالقصٌرة

أربعة،إذنٌمكنناأننقولأنالمتنبًقدتوسلبحرالطوٌللماٌوفرهمنطولٌتناسب

الطولوالثقل،إالأن:والتعبٌرعنالمدحومنالعلومإنمنخصابصهذاالبحر

المتنبًلمٌكتؾبهذا،بلعمدإلىدعمهذاالطولبطولجدٌدوذلكباستخدامالمقاطع

التًتقومعلىسكوناالستؽراقمثلماهوموجودفًالبٌتاألول

وٌبدواأنالمتنبًٌكثرمنتوظٌؾهذا. (دا)،(را)،(ذا)،(دي)،(صا)،(وا)،(ال)،(ما)

.النوعمنالمقاطعلمالهمنداللةعلىالدوام

وخالصةبحثنانجدأنالمتنبًقدصاغشعرهصٌاؼةفنٌةتتجلىفٌهاروحالقوةو

الحرٌةوالحٌاة،وقوةالتعبٌرسمةمنسماتأبوالطٌبنجدهافًألفاظهوأسالٌبه

كمانجدهافًمعانٌه،وقدأفاضتروحالقوةفًنفسالشاعرعلىشعرهوفنههذه

.السمةالواضحةوكذلكحرٌةالتعبٌر

ومنأهمخصابصالمتنبًالفنٌة،وقدكانمعإحاطتهالتامةباللؽةوأسالٌبهاٌطلق

نفسهوفنهمنكلقٌدالٌتالبممعشعورهوإلهامهالشعرٌةذوقهالفنًالحساس،و

ٌختارمنالصٌػاللفظٌةأوالبٌانٌةماٌالبمشعورهوٌعبرعنعواطفه،وٌطردمع

:روحهوشخصٌتهوأمانٌه،ٌرسلالقصٌدةإرساالالٌبالًبنقدالنقاد

.أنامملاجفونًعنشواردهاوسهرالخلقجراهاوٌختصم

وهوذلكنضٌرالفرزدقوأبًتماماللذٌنكاناٌنهجانهذااألسلوبولقدهبالنفاذ

فًعصرالمتنبًوبعدعصرهٌؤاخذنهعلىماأسرؾفٌهمناستكراهلفظوتعقٌد

معنىوخروجعلىقواعداللؽةأوعلىالوزنالشعريومنإفراطهالمبالؽةو

اإلؼراق،وخروجعنالمنهجالعربً،ؼٌرأنهذهالحرٌةكشفتلناعننفسالشاعر

وأرابهوأمالهفًأسلوبه،ومنلمتستطعاتجاهاتهوأفكاره،الولمتستطعهذه

القٌودأنتطمسروحالشاعرفًشعره،أوتضعؾشخصٌتهفًأسلوبه،بلتستطٌع

أنتقرأأيقصٌدةمنقصابده،أوبٌتمنأبٌاته،فسترىفٌماتقرأروحالشاعرتطل

1.علٌكوتتحدثإلٌك

وفًشعرأبوالطٌبالمتنبًسمةأخرىلهاخطرهاوأثرها،فالشاعرالٌتركهذا

المذهبالفنًالذيرفعلواءهمنقبلأبوتمام،إذٌؤثرتجوٌدالمعنىعلىتسهٌل

.العبارة،فهومنشعراءالمعانًوشعرهامتدادلشعرأبًتمام

                                            
.237-236،ص1،2004،ط(مصر)محمدخفاجً،الحٌاةاألدبٌةفًالعصرالعباسً،دارالوفاءلدنٌاالطباعةوالنشر:ٌنظر- 1



 .الموسيقىالشؼريةفيشؼرالمتنبي:الفصلالثالث

 

63 
 

والخصابصالفنٌةالبارزةتتجلىبوضوحفًروعةالتعلٌلوسموالتحلٌلودقة

الطباقوجمالالجناس،وسحراالستعارةوالكناٌةوالتشبٌه،وبالؼةالتقٌٌمو

المقابلةوالتفسٌروالتوجٌه،باإلضافةإلىروحالعمقوالقوة،وٌقظةالعقلاألدبً

الذيوعىالتراثالشعريروعتهفًمادةوصٌاؼتهوبذلكنظمالمتنبًروابعفنٌةو

إلهامهدعٌاإلىحٌاةاجتماعٌةوقومٌةقوٌةتحررفٌهانفوسبنًقومهمنؼاللالذل

واالستعبادوتتطلعإلىحٌاةالعزوالكرامة،لنستردالروحالعربٌةنفوذهاومجدها،

وتستعٌدأبناءالشعوبالعربٌةتراثهمالمفقودومجدهمالمفقود،ومجدهمالمنشود،كما

كانشعرهمثاالرابعاللحٌاةالقومٌةفًعصرهوصورةبارزةللحٌاةالفكرٌةو

األدبٌة،كماتحدثكثٌراعنمنازعالحٌاةالبشرٌةووصؾالمحٌطبهاحٌثامتاز

شعرهبسموالحكمةاإلنسانٌةودقةتؽلؽلهافًصمٌمالحٌاةوإدراكهالبواطناألمورو

1.تمشٌهامعثمراتالتجربةوالواقع

                                            
.238المرجعالسابق،ص- 1
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المٌمٌة-هكذانأتًإلىنهاٌةهذاالبحثالموسومبداللةاإلٌقاعفًشعرالمتنبً

والذيحاولنامنخاللهأنندرستمظهراتهذهالقصابدالمدحٌةعندالمتنبً-أنموذجا

وذاكمنخاللالموضوعاتالتًتناولهاوتتجلىأٌضامنخاللتشكٌلهاالفنًالجمالً،

:وقبلهذاوذلكعرجناعلىعصرالشاعروسٌرتهلنخرجفًاألخٌربالنتابجالتالٌة

أنالمتنبًماهوإالنتاجمجتمعمختلطاألجناس،متصارعها،ٌتقاتلبعضها -

بعضامنأجلالحكم،وفًخضمهذاالسٌاق،اضمحلالعنصرالعربًلٌستأسد

بدالمنهالعنصرالتركًوالذيأحكمقبضتهعلىالسلطةفًالبالدالعربٌة،فاستبد

 .واضطهدالشعبوبددأموالالدولة

تجلتالقصابدالمدحٌةعندالمتنبًعبرثالثةمحاوركبرى،أولىهذهالمحاورهو -

مدحهلذاتهفالشاعرلمٌبخلعلىنفسهبالفخر،وأيفخرإنهتعظٌموتقدٌرللذات،

المكتملةهذهالذاتفهوالفارسالمؽوار،والشاعرالمجٌد،والعالمبأموراللؽةو

خباٌاها،ثممدحهلممدوحٌه،علىاختاللهموتنوعهم،ومعذلكفهمٌشتركونفً

نقطةواحدة،وهًاختاللهممقامامرموقافًالمجتمع،فنجدهمإماأمراءأورؤساء

قبابل،أووزراءأوقوادجٌوشأوقضاةوالمتنبًلمٌكثؾبمدحهمفحسببلعمل

علىتعظٌمهموتوحٌدهم،ورفعهمإلىمنازلالٌبلؽهاالنشرفقالوالنجومعلوا،

 .والشمسشعاعاوالبحرشساعة،والبشرقدرة

وآخرهذهالمحاورهومدحهللقومٌةالعربٌةاألصلٌة،حٌثجعلهامتفوقةمتمٌزةوذلك

بعدأنتشبعبالقٌم،وسمعحكاٌاتالعربوبطوالتهموتارٌخهمالحافلباألمجاد

واالنتصارات،وإنكانبعضالدارسٌنٌذهبونإلىقوةالشعورالقومًعندالشاعرقد

.تحولتإلىعنصرٌةواضحةاتجاهؼٌرالعرب،مستشهدٌنعلىهذاالزعمبقصابدكافور

جاءتالقصابدالمدحٌةعندالمتنبًبلؽةمتمٌزةومنسماتهاالطاؼٌةالمبالؽةوالؽلوإذ -

 : ٌقولفٌهابنرشٌق

فإذاصرتإلىأبًالطٌب،صرتأكثرالناسؼلووأبعدهمفٌههمةحتىلوقدرما"

"أخلىمنهبٌتاواحدا

وإضافةإلىالؽلوعمدالمتنبًإلىالطباقوالمقابالتوإلىالتكرارخاصة،وٌختلؾ

الدارسونحوللؽةالمتنبًمنهٌرىأنهمتصنعٌتكلؾفًلؽتهوٌتوسلالؽرٌبالشاذ،

.ومنهممنٌرىأنهمطبعٌؤثرعلىالمعنىعلىاللفظ

أمافٌماٌخصالصورةعنده،فنجدهأنهاعتمدالتشبٌهبصورةالفتة،وأنهقداستقى

صورهمنالواقعوالتراثوإضافةالتشبٌه،وانتشرتاالستعارةفًشعرهانتشارا

.واسعا،وأردفهابالكناٌةطلبالإلٌحاءونقالللمعنىؼٌرمباشر
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أماإذاعدناإلىموسٌقاه،نجدأنهتوسلالبحورالطوٌلة،واستطاعأنٌطوعهاللتعبٌر -

كماسبق–عنالمدح،وإنكانهذاالحكمطبعاالٌعدواأنٌكونتقرٌباألنالمتنبً

قدٌكونتعمدبحورمعٌنةللتعبٌرعنأؼراضهالشعرٌةالعنقصابده–ووضحنا

المدحٌةفًحدذاتهاوالكالمنفسهٌقالعنالقافٌةوالتًجاءتحروفهامناسبة

واألؼراضالتًعبرتعنهاوقداستعانالشاعرفًناحٌتهالموسٌقٌةالداخلٌة

بالتكرار،والذيأدىدورابارزافًالدراسةالفنٌةهذاإضافةإلىالتلوٌناإلٌقاعً

 .وماحملهمنانعكاساتلنفسٌةالمتنبً

كانهذامجملماتوصلناإلٌهالبحثمننتابج،ونرجوأننكونقدوفقنافًشًءفهذا

.منفضلهتعالى

وماكانفًهذاالبحثمنصوابفهومنهللاالوهابفهوالمحمودالمستعان،وماكان

منخطأفمنصاحبهومنالشٌطانوهللاورسولهمنهبرٌبان،وهذهبضاعتًمزجاة

تساقإلٌكوسلعتًتعرضعلٌك،وهذافهمًوعقلًٌعرضانعلٌك،ونباتأفكاري

تزؾإلٌك،فالقارئؼنمةوعلىؼرمه،ولهثمرتهوعلىعابدتهفإنعدممنكحمدا

وشكرافلٌعدممنكعذراء،وإنأبٌتإلىالمالمفبابهمفتوح،وقداستأثرهللاعز

وجلبالثناءوالحمدوولىالمالمةأبناءادماالالثاويالمعصومفًالضرٌح،فكل

.كالمهأخذدونردأوقدحأوتحرٌح
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 :المصادر و المراجع

 

اتخشبى أضيد ضيداً، األشس اهسيبهٖج هالٖلبؽ اهتالغٕ فٕ اهـظر اهـتبشٕ، دار اهلوى  -

 .ى1418/1997، 1اهـرتٕ، ضوة ، ػ

 .1972، 4اتراُٖى أٌٖس، يّشٖلٓ اهضـر، ينختج األٌسوّ اهيظرٖج، اهلبُرث، ػ -

 .، د ح، اهنخة اهـويٖج، هتٌبً"ّكؾ"، يبدث13اتً شٖدث، يخظط، اهشفر  -

اتً شٌٖب، سّايؾ ؿوى اهيّشٖلٓ، خضلٖق زنرٖبء ّٖشف، ٌضر ّزارث اهخرتٖج،  -

 .1956اهلبُرث، 

ؿتد اهـزٖز ٌبظر اهيبٌؾ، دار اهـوّى هوػتبؿج ّ : اتً ػتبػتب، ؿٖبر اهضـر، خضلٖق -

 .1958اهٌضر، اهرٖبع، اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج، 

 .1،1997، دار ظبدر تٖرّح،ػ"ّكؾ"اتً يٌؼّر، هشبً اهـرة، يبدث -

ٖخٖيج اهدُر فٕ يضبشً أُل اهـظر، خضلٖق يضٕ اهدًٖ ؿتد : أتّ يٌؼّر اهذـبهتٕ -

 .ى1،1973،ر2ػ.(هتٌبً-تٖرّح)اهضيٖد، دار اهفنر

 .، دح10، ػ ( هتٌبً –تٖرّح )أضيد أيًٖ، ؼِر اإلشالى، دار اهنخبة اهـرتٕ  -

أضيد تً فبرس، اهظبضتٕ فٕ فلَ اهوغج اهـرتٖج ّ يشبئوِب ّ شًٌ اهـرة فٕ  -

، 1ناليِب، خـوٖق أضيد ضشً تشز، يٌضّراح دار اهنخبة اهـويٖج، تٖرّح هتٌبً، ػ

 .ى1997/ُـ1418

 .1، ر2001، 1أضيد يػوّة يـسى اهٌلد اهـرتٕ اهلدٖى، ينختج هتٌبً ٌبضرًّ، ػ -
 .1979، 3، ر2أدٌّٖس اهذبتح ّ اهيخضّل ظديج اهضداذج، دار اهـّدث تٖرّح، ػ -

ؿتد اهضوٖى ٌسبر، اهدار اهيظرٖج هوخأهٖف ّ .األزُرٔ خِذٖة اهوغج، خضلٖق د -

 .3اهخرسيج، ر
-اهلبُرث )إٖيٖوّٖ غرشٖج غّيد، يؾ اهضـراء األٌدهس ّ اهيخٌتٕ، دار اهيـبرف  -

 . ، د ح 5، ػ(يظر

تشيج ٌِٓ ضبّص، اإلٖلبؽ فٕ ضـر األؿضٓ، يرنز اهٌضر اهسبيـٕ، خٌّس،  -

2003. 



 .المصادروالمراجغ

 

69 
 

يضيد سدٖد، دار نٌـبً هودراشبح ّ اهٌضر، :  خر فٕ اهضـر ّ اهضـراءإهّٖح.س.ح -

 .1991، 1ديضق، ػ

ضبخى اهظنر، تضد فٕ اإلٖلبؽ ّ اإلٖلبؽ اهداخوٕ، يِرسبً اهيرتد اهضـرٔ اهـبضر،  -
 .اهـراق

خبهدث شـٖد، ضرنٖج اإلتداؽ فٕ األدة اهـرتٕ اهضدٖد، دار اهـّدث  -

 .1،1979تٖرّح،ػ

 .111، ط8، يز2،1982خبهدث شـٖد، ضرنٖج اإلتداؽ، دار اهـّدث، تٖرّح،ػ -

اهرتـٕ تً شاليج، خػّر اهتٌبء اهفٌٕ فٕ اهلظٖدث اهـرتٖج دار  -

 .ى2006،(اهسزائر)اهِدْ

رسبء ؿٖد، اهخسدٖد اهيّشٖلٕ فٕ اهضـر اهـرتٕ يٌضأ اهيـبرف تبإلشنٌدرٖج، د ػ ،  -
 .د ح

، اهيؤششج (يظػفٓ تدّٔ)رٖخضبرد نّهرٖدر، يتبدئ اهٌلد األدتٕ، خرسيج،  -

 .1961اهيظرٖج اهـبيج 

رٖسٖس تالضٖر، أأتّ اهػٖة اهيخٌتٕ، دراشج فٕ اهخبرٖخ األدتٕ خرسيج اتراُٖى  -

 .ى1975، (اهسزائر  )اهنٖالٌٕ دّٖاً اهيػتّؿبح اهسبيـٖج 

يضٕ اهدًٖ ظتضٕ، اهيؤششج : رٌَٖٖ ّٖوٖم ّ أّشخً ّارًٖ، ٌؼرٖج األدة، خرسيج -

 .1987اهـرتٖج هودراشبح ّ اهٌضر، تٖرّح 

زنٕ اهيضبشٌٕ، ضـر اهضرة فٕ أدة اهـرة، فٕ اهـظر األئّ ّ اهـتبشٕ إهٓ  -

   .1970 ، 2،ػ (يظر)ؿِد شٖف اهدّهج دار اهيـبرف 

شـد يظوّش، دراشبح ٌلدٖج فٕ اهوشبٌٖبح اهـرتٖج اهيـبظرث، ػتـج ؿبهى اهنخة،  -

 .ى1969، 1اهلبُرث، ػ

شٖد تضرأّ، اهـرّع ّ إٖلبؽ اهضـر اهـرتٕ، اهِٖئج اهيظرٖج اهـبيج هونخبة،  -

 .1993اهلبُرث، 

 .1968، 1ضنرٔ ؿٖبد، يّشٖلٓ اهضـر اهـرتٕ، دار اهيـرفج، اهلبُرث، ػ -

ضنرٔ يضيد ؿٖبد، يدخل إهٓ ؿوى األشوّة، دار اهـوّى هوػتبؿج ّ اهٌضر،  -

 .1982، 1اهرٖبع، ػ
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، 6، ػ(اهلبُرث، يظر  )ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ، دار اهيـبرف -

 .ى1986

 ( يظر–اهلبُرث  )ضّكٕ غٖف، اهفً ّ يذاُتَ فٕ اهضـر اهـرتٕ، دار اهيـبرف  -

 .، ػ ح6ػ

 .1976، (اهلبُرث  )ضّكٕ غٖف، فظّل فٕ اهضـر ّ ٌلدٍ، دار اهيـبرف -

ُبضى : ظفٓ اهدًٖ ؿتد اهيؤيً األريٌّٕ اهتغدادٔ، نخبة األدّار، ضرش ّ خضلٖق -

  .1980يضيد رسة، دار اهرضٖد هوٌضر 

 .ى 1980، 2، ػ(اهلبُرث )ػَ ضشًٖ، يؾ اهيخٌتٕ، دار اهيـبرف  -

، 4، ػ1988، ( هتٌبً –تٖرّح )ػَ ضشًٖ، يً خبرٖخ األدة اهـرتٕ اهـوى هويالًٖٖ -

 .3ر
ؿتد اهرضيبً اهّسٕ، اإلٖلبؽ فٕ اهضـر اهـرتٕ، دار اهضظبد هوٌضر ّ اهخّزٖؾ،  -

 .1989، 1ديضق، ترا ينج، ػ

ؿتد اهلبدر اهرتبؿٕ، سيبهٖبح اهيـٌٓ اهضـرٔ اهخضنٖل ّ اهخأّٖل، اهيؤششج اهـرتٖج  -

 .1998 ، 1هودراشبح ّ اهٌضر، تٖرّح، ػ

 .34، ط-اهخضنٖل ّ اهخأّٖل- ؿتد اهلبدر اهرتبؿٕ، سيبهٖبح اهيـٌٓ اهضـرٔ -

 .264ؿتد اهلل اهػٖة، اهيرضد فٕ فِى أضـبر اهـرة ّ ظٌبؿخِب، ط -

ؿتد اهلل يضيد اهغذايٕ، اهخػٖئج ّ اهخنفٖر يً اهتٌّٖج إهٓ اهخضرٖضٖج، اهِٖئج  -

 .1998، 4اهيظرٖج اهـبيج هونخة، ػ

هيضيد " أًٖ هٖالٔ "ٔ ، دراشج شٖيٖبئٖج خفنٖنٖج هلظٖدث -ؿتد اهيبهم يرخبع، ا -
 .اهـٖد ال خوٖفج

 " أًٖ هٖالٔ" ٔ دراشج شٖيٖبئٖجخفنٖنٖج هلظٖدث -ؿتد اهيوم يرخبع،ا -

ؿتد اهٌبظر ُالل، كظٖدث اهٌذر اهـرتٖج تًٖ شوػج اهذانرث ّ ضـرٖج اهيشبءهج،  -

 .2012، 1يؤششج االٌخضبر اهـرتٕ، تٖرّح، ػ

- ؿرع ّ خفشٖر ّ يلبرٌج- ؿز اهدًٖ اشيبؿٖل، األشس اهسيبهٖج فٕ اهٌلد اهـرتٕ -

 .ى1992/ُـ1412دار اهنخبة اهـرتٕ، اهلبُرث، 
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ؿز اهدًٖ اشيبؿٖل، األشس اهسيبهٖج فٕ اهٌلد اهـرتٕ، ؿرع ّ خفشٖر ّ يلبرٌج،  -

 .ى1992/ُـ1412دار اهفنر اهـرتٕ، 

ؿزٖز اهشٖد سبشى، دراشبح ٌلدٖج فٕ األدة اهضدٖد، اهِٖئج اهيظرٖج اهـبيج  -

 .1995هونخبة، اهلبُرث، 

،دػ، (يظر-اهلبُرث)ؿوٕ اهـضرٔ زاٖد، تٌبء اهلظٖدث اهـرتٖج اهضدٖذج، دار اهـوّى -

 .ى1979

  .غرٖشج غّد، يؾ ضـراء األٌدهس ّ اهيخٌتٕ -
 )فؤاد أفراى اهتشخبٌٕ، أتّ اهػٖة اهيردئص ّ األُبسٕ، يٌضّراح دار اهيضرق  -

 .ى 1984 ، 13ػ  (هتٌبً - اهيضرق تٖرّح

اهلبغٕ اهٌـيبً، أتّ فراس اهضيدإٌ، اهيّكف ّ اهخضنٖل اهسيبهٕ، دار اهذلبفج  -

 .ى1982هوٌضر ّ اهخّزٖؾ 

 - . اهخضنٖل ّ اهخأّٖل–نرٖى اهّائوٕ، سيبهٖبح اهيـٌٓ اهضـرٔ  -

ٌضّ تدٖل سذرٔ هـرّع - نيبل أتّ دٖة، فٕ اهتٌٖج االٖلبؿٖج هوضـر اهـرتٕ -
اهخوٖل ّ يلديج فٕ ؿوى االٖلبؽ اهيلبرً، دار اهـوى هويالًٖٖ، تٖرّح، دٖشيتر 

1974. 

 . ى2005، د ػ ،(هتٌبً-تٖرّح )اهيخٌتٕ، اهدّٖاً، دار اهسٖل -

 .،1974يسدٔ ُّتج، يـسى يظػوضبح األدة، ينختج هتٌبً، تٖرّح ،  -

 .يضيد اهـٖبضٕ، ٌؼرٖج اٖلبؽ اهضـر اهـرتٕ -

  .1986يضيد اهـٖبضٕ، ٌؼرٖج إٖلبؽ اهضـر اهـرتٕ، اهيػتـج اهـظرٖج، خٌّس  -
يضيد اهيشـدٔ، اإلٖلبؽ  فٕ اهشسؾ اهـرتٕ، يضبّهج خضوٖل ّ خضدٖد، ٌضر ّ خّزٖؾ  -

 .1996يؤششبح ؿتد اهنرٖى، خٌّس 

: 1يضيد تٌٖس، اهضـر اهـرتٕ اهضدٖد، دار خّتلبل، اهدار اهتٖغبء، اهيغرة، ر -

 .1990، 1، اهضـر اهيـبظر، ػ3، ر1989، 1اهخلوٖدٖج ػ

يضيد ظبتر ؿتٖد، اهلظٖدث اهـرتٖج اهضدٖذج تًٖ اهتٌٖج اهدالهٖج ّ اهتٌٖج اإلٖلبؿٖج،  -

  .2001يٌضّراح اخضبد اهنخبة اهـرة، ديضق، شّرٖب، 

 .يضيد ظبتر ؿتٖد، اهلظٖدث اهـرتٖج اهضدٖذج تًٖ اهتٌٖج اهدالهٖجّ اهتٌٖج االٖلبؿٖج -
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يضيد ؿتد اهضيٖد، فٕ إٖلبؽ ضـرٌب اهـرتٕ ّ تٖئخَ، دار اهّفبء هدٌٖب اهػتبؿج ّ  -

 .2005، 61اهٌضر، األردً، 

، ينختج تشخبً اهيـرفج، (ضّكٕ ٌيّذسب)يضيّد ؿشراً، اإلٖلبؽ فٕ اهضـر اهـرتٕ -

 .2007اإلشنٌدرٖج، 

، ضرنج فً اهػتبؿج، يظر، د 5يضٕ اهدًٖ اهفٖرّز أتبدٔ، اهلبيّس اهيضٖػ ، ػ -

 .3، ر4يز " ّكؾ"ح ، يبدث 
 . ح.د. اهيـسى اهـرتٕ األشبشٕ، اهيٌؼيج اهـرتٖج هوخرتٖج ّ اهذلبفج ّ اهـوّى -

 .185، ط3، ر1982اهيـسى اهفوشفٕ، سيٖل ظوٖتب دار اهنخبة اهوتٌبٌٕ، تٖرّح،  -

اهيـسى اهفوشفٕ، يسيؾ اهوغج اهـرتٖج اهِٖئج اهـبيج هضؤًّ األيٖرٖج ،تٖرّح  -

،1979. 

 1993، ط2، د ح ، ر3اهيـسى اهّشٖػ، يسيؾ اهوغج اهـرتٖج، اهينختج اهـويٖج، ػ -

 ".ّكؾ"، يبدث 

 .ى2004/ُـ1425، 4اهيـسى اهّشٖػ، ينختج اهضرق اهدّهٖج، ػ -

 .2007، 14ٌبزم اهيالئنج، كغبٖب ضـر اهيـبظر، دار اهـوى هويالًٖٖ، تٖرّح، ػ -

ُرترخرٖد، ػتٖـج اهضـر، خرسيج ؿٖشٓ ؿوٕ اهـبنّة، يٌضّراح ّزارث اهذلبفج،  -

 .1997ديضق

 .ضّكٕ غٖف، اهـظر اهـتبشٕ اهذبٌٕ -

يضيد زنٕ اهـضيبّٔ، فوشفج اهسيبل، دار اهٌِغج هوػتبؿج ّ اهٌضر، تٖرّح،  -

1981. 

 .ؿتد اهلل اهػٖة اهيسدّة، اهيرضد فٕ فِى أضـبر اهـرة ّ ظٌبؿخِب -

يضيد خفبسٕ، اهضٖبث األدتٖج فٕ اهـظر اهـتبشٕ، دار اهّفبء هدٌٖب اهػتبؿج ّ  -

 .2004، 1، ػ(يظر )اهٌضر

خرسيج اهدنخّر يضيد فخّش " تٌٖج اهلظٖدث" ّٖرٔ هّخيبً، خضوٖل اهٌط اهضـرٔ -

 .1995أضيد، دار اهيـبرف، يظر، 

ّٖشف تنبر، ؿظر أتٕ فراس اهضيدإٌ، يؤششج سبئزث ؿتد اهـزٖز شـّد  -

 .ى2000اهتبتػًٖ هإلتداؽ اهضـرٔ،



:ملخص الدراسة  

أن المتنبً ما هو إال نتاج مجتمع مختلط األجناس، متصارعها ، ٌتقاتل بعضها  -

بعضا من أجل الحكم، و فً خضم هذا السٌاق، اضمحل العنصر العربً لٌستأسد 

بدال منه العنصر التركً و الذي أحكم قبضته على السلطة فً البالد العربٌة، فاستبد 

 .و اضطهد الشعب و بدد أموال الدولة 

تجلت القصائد المدحٌة عند المتنبً عبر ثالثة محاور كبرى، أولى هذه المحاور هو  -

مدحه لذاته فالشاعر لم ٌبخل على نفسه بالفخر، و أي فخر إنه تعظٌم و تقدٌر للذات، 

المكتملة هذه الذات فهو الفارس المغوار، و الشاعر المجٌد، و العالم بأمور اللغة و 

خباٌاها، ثم مدحه لممدوحٌه ، على اختاللهم و تنوعهم، و مع ذلك فهم ٌشتركون فً 

نقطة واحدة، و هً اختاللهم مقاما مرموقا فً المجتمع، فنجدهم إما أمراء أو رؤساء 

قبائل، أو وزراء أو قواد جٌوش أو قضاة و المتنبً لم ٌكثف بمدحهم فحسب بل عمل 

على تعظٌمهم و توحٌدهم، و رفعهم إلى منازل ال ٌبلغها النشر فقالو النجوم علوا،    

 .و الشمس شعاعا و البحر شساعة، و البشر قدرة

و آخر هذه المحاور هو مدحه للقومٌة العربٌة األصلٌة ، حٌث جعلها متفوقة متمٌزة و ذلك 

بعد أن تشبع بالقٌم، و سمع حكاٌات العرب و بطوالتهم و تارٌخهم الحافل باألمجاد           

و االنتصارات، و إن كان بعض الدارسٌن ٌذهبون إلى قوة الشعور القومً عند الشاعر قد 

 .تحولت إلى عنصرٌة واضحة اتجاه غٌر العرب، مستشهدٌن على هذا الزعم بقصائد كافور

جاءت القصائد المدحٌة عند المتنبً بلغة متمٌزة و من سماتها الطاغٌة المبالغة و الغلو إذ  -

 : ٌقول فٌه ابن رشٌق

فإذا صرت إلى أبً الطٌب،  صرت أكثر الناس غلو و أبعدهم فٌه همة حتى لو قدر ما " 

 " أخلى منه بٌتا واحدا 

و إضافة إلى الغلو عمد المتنبً إلى الطباق و المقابالت و إلى التكرار خاصة، و ٌختلف 

الدارسون حول لغة المتنبً منه ٌرى أنه متصنع ٌتكلف فً لغته و ٌتوسل الغرٌب الشاذ، 

 .و منهم من ٌرى أنه مطبع ٌؤثر على المعنى على اللفظ

أما فٌما ٌخص الصورة عنده، فنجده أنه اعتمد التشبٌه بصورة الفتة ، و أنه قد استقى 

صوره من الواقع و التراث و إضافة التشبٌه، و انتشرت االستعارة فً شعره انتشارا  

 .واسعا، و أردفها بالكناٌة طلبا لإلٌحاء و نقال للمعنى غٌر مباشر

 



Summary : 
- That Al-Mutanabi is nothing but the product of a mixed-race society, which is 

in conflict with it, fighting each other for the sake of government, and in the 

midst of this context, the Arab element has decayed to become the Turkish 

element in its place, which tightened its grip on power in the Arab countries, so 

he oppressed the people and dispersed State funds. 

- The praising poems were manifested by Al-Mutanabi through three major 

axes. The first of these axes is his praise for himself, as the poet did not spare 

himself with pride, and what pride is the exaltation and self-esteem, the fullness 

of this self is the guiding knight, the glorified poet, and the scientist in matters of 

language and its mysteries Then he praised his praises for their imbalance and 

diversity, and despite that they share one point, which is their imbalance of a 

prominent position in society, so we find them either as princes or chiefs of 

tribes, ministers, commanders of armies or judges, and Al-Mutanabi did not 

intensify their praise only, but worked on Glorifying them and uniting them, and 

raising them to homes that the publication does not reach, so they said the stars 

are higher, and the sun is a ray, the sea is a span, and humans are power 

And the last of these axes is his praise for the original Arab nationalism, as he 

made it superior and distinguished after it was saturated with values, and he 

heard the stories of the Arabs, their heroism, and their history full of glories and 

victories, and if some scholars go to the strength of the national feeling of the 

poet, it has turned into racism The attitude of non-Arabs is clear, citing this 

claim to Kafour's poems. 

The praiseworthy poems came to Al-Mutanabi in a distinct language, and one of 

its overriding features is exaggeration and exaggeration, as Ibn Rashiq says in it: 

"If I became to Abu al-Tayyib, then I became the most hyperbole, and he kept 

them away from him, even if the amount of what was cleared of one house was 

so much." 

In addition to the exaggeration, Al-Mutanabi deliberately applied to 

contradictions and interviews, and to repetition in particular, and scholars differ 

about the language of Al-Mutanabbi. 

As for the image he has, we find that he adopted the metaphor with a remarkable 

image, and that he drew his images from reality and heritage and added the 

analogy, and the metaphor spread widely in his poetry, and he added it by 

metaphor in order to suggest and convey the meaning indirectly. 

 

 



: الكلمات المفتاحية

. المتنبي

. الشعر

. اإليقاع

. الميمية

 

 

 


