


      رـــكــشة ـــمــلــك

انــــــــــرفـــــــو ع  
  حمدا هلل على ما وفق وهدى، والصبلة و السبلم      

على المبعوث رحمة للعالمٌن محمد صلى هللا علٌه و 

   سلم 

لشكر الجزٌل لؤلستاذ المشرؾ                  أتفضل با

                       أرشدنً بتوجٌهاته القٌمةالذي 

بلقا سم إبراهٌمالدكتور   

             وإلى جمٌع أساتذتً الذٌن كانوا معً طٌلة 

             قرٌبمن ساهم من  مشواري الدراسً وكل

           من هللا  كانف  ومن بعٌد فً إنجاز هذا البحث

و الثناء. رومنً الشك التوفٌق  

 

 

 



داءــــــــإه  
:ىـو تعال هـر هلل سبحانـد والشكـد الحمـبع  

ىــــع إلـواضـتــمـل الـذا العمـــدي هـــأه  

نــٌـمـرٌــن الكـــدٌــوالــال  *  

ًــواتــً و أخــوتــإخ  *  

مــرٌــً الكـــزوج  *  

مـاسـم بلقـراهٌــرؾ إبـاذ المشـى األستــإل  *  

سمٌرة ، حٌاة ( ى صدٌقاتً )شفٌقة ، فتٌحة ،ــإل  *  

       ًــربـم اللؽة و األدب العـذة قســى كل أساتــإل  *

  بلتـــٌـزمــبلء و الــزمــــل الـــــى كـــو إل     

ادــعــس  
 



  – ةــــــــدمـــــــــــقــــم -      

                         بسم هللا الرحمن الرحٌم                                                         
  و الصالة والسالم على أفضل المرسلٌن محمد صلى علٌه وسلم                       

ال ٌمكن تصور شخصٌة اإلنسان دون عقل وعاطفة ألنهما من مركباتها األساسٌة ، فهما توأمان ال  

اإلنسان وفً تفكٌره وتقدٌر األمور ،فإذا كان العقل قوة متهٌبة لئلصابة  ٌمكن الفصل بٌنهما فً سلوكات

 فً الحكم ، فالعاطفة استعداد نفسً ٌنزع بصاحبه إلى الشعور  بانفعاالت وجدانٌة .

       و الحكمة هً أعلى مراتب العقل وهً كما عرفها إبن القٌم الجوزٌة هً فعل ما ٌنبؽً كما ٌنبؽً

و هً من الصفات الحمٌدة فً اإلنسان .ؽً فً الوقت الذي ٌنب  

    وهً حقٌقة إنسانٌة تعبر عن وجهة نظر صاحبها الذي ٌكون عادة من كبار الفبلسفة و األخبلقٌٌن 

 وله تجارب عمٌقة و مشاهدات دقٌقة لكل ما ٌجري حوله من تصرفات الناس و طبابع األشٌاء .

و إٌرادا لها فً قصابده  شعراء العرب احتفاء بالحكمومن المتعارؾ علٌه أن المتنبً كان من أكثر ال  

      انصهرت وعاءفً نتاجه الشعري فكان و  انعكستفقد عاصر أثناء حٌاته الخاطفة تجارب متنوعة 

منه شعره. انتهلالشاعر فكانت خٌر منهل  استوعبهافٌه الثقافة الواسعة التً سادت عصره و   

ثناٌا قصابده  الٌفا رقومن خبلل قراءتً لدٌوان أبً الطٌب المتنبً الحظت أن ؼرض الحكمة ٌكاد   

األمر الذي ٌجعل نتاجه متمٌزا بهذا اللون من الشعر . ،نسجت حكما ابل ثمة قصابد بكامله  

مة و السإال المطروح فً هذا السٌاق .إلى أي مدى تمكن المتنبً من التوفٌق فً إثبات ؼرض الحك  

فً شعره وبٌن التعبٌر الفنً الذي ٌحتاج إلى ثوب خٌالً براق و روح عاطفٌة تحرك اإلحساس        

 بما ٌتوافر علٌه من لفظ جمٌل ؟

تتبع أصول شعر الحكمة عند المتنبً مما ٌتطلب دراسة  إلىال رٌب أن البحث فً هذه المسؤلة ٌقود 

الحٌاة الفكرٌة التً عاش فً ظلها للوقوؾ على مدى خصوبة ؼرض الحكمة عنده ،كما تستوجب 

ولما كان الطابع الفنً أقوى أثرا  الدراسة الوقوؾ على مدى توافر البعد الفنً فً صوغ هذه الحكم .  

عري خصوصا فإن المهمة األساسٌة لهذا البحث تتمثل فً محاولة من الجانب المعرفً فً التعبٌر الش

 اإلجابة على األسبلة التالٌة .

لما كانت الحكمة فً جوهرها ولٌدة العقل ، فهل ٌعنً هذا أن أبا الطٌب المتنبً جرد صٌاؼة الحكمة   

ولما كان التعبٌر     من كل عاطفة ؟ أم أنه تمكن من أن ٌجانس بٌن الفكرة السدٌدة و العبارة البلٌؽة ؟

 عن ؼرض الحكمة شعرا ،فهل استطاع المتنبً فً ؼمار رحلته الشعرٌة إبراز ثنابٌة الفكر و الفن معا ؟

محمود -وقد تناول مجموعة من األدباء و الباحثٌن دراسة آثار المتنبً الشعرٌة من زواٌا مختلفة منهم .د

ٌسري سبلمة وحسٌن  .د طه حسٌن، .سلطان، د ٌرمن .د سعد إسماعٌل نعجة،فتحً أ  .د ،محمد شاكر

  أ         الواد



لهذا الموضوع راجع إلى رؼبتً فً خوض معترك القضاٌا الشعرٌة المرتبطة بالشعر  اختٌاريإن 

لمتنبً ،و بخصوص معالجته ٌبدو لً أن أنسب منهج ٌتبع هوا لمنهج  العربً القدٌم وأبرز أعبلمه كا

الفنً مع االستبناس بالمنهج التارٌخً فً ترتٌب األحداث و ردها إلى أصولها مهتدٌة إلى رسم الخطة 

 التالٌة .

المدخل :وفٌه تناولت الحدٌث عن ؼرض الحكمة فً الشعر العربً قبل المتنبً بإبراز أهم أعبلمه       

و خصابصه بعد اإلشارة إلى مدلول الحكمة فً الحقل اللؽوي وفً مختلؾ حقول المعرفة وذلك إٌضاحا 

 لمفهوم الحكمة كونها تشكل جانبا هاما من البحث .

وبعد هذا المدخل ارتؤٌت أن أطرق بحثً هذا فً ثبلثة فصول بخبلؾ المقدمة و الخاتمة وقابمة المصادر 

.و فهرس الموضوعات و المراجع المعتمدة  

الفصل األول : تطرقت فٌه إلى المتنبً وعصره من خبلل مظاهر الحٌاة السٌاسٌة و الفكرٌة و الثقافٌة   

ثم تحدثت عن نشؤة المتنبً و ثقافته بإبراز تؤثٌر عصره فً تكوٌن شخصٌته األدبٌة و العقلٌة حتى   

 صار بحق حكٌم الشعراء وشاعر الحكماء .

الفصل الثانً : قد خصصته بالحدٌث عن مصادر شعر الحكمة عند المتنبً و مثلتها فً مصدرٌن 

 أساسٌن 

مصدر داخلً أصٌل مجسد فً ظروؾ الحٌاة التً عاشها الشاعر وفً تتلمذه على أٌدي كبار علماء  *

 عصره 

من مناهل المعارؾ الدخٌلة        مصدر خارجً أجنبً ، وفٌه بٌان إلقبال المتنبً على االؼتراؾ *

وفً مقدمتها تؤثره بالفلسفة الٌونانٌة التً كانت سابدة فً عصره وإلى أي مدى كانت هذه الفلسفة مرجعا 

 لشعر الحكمة عنده.

الفصل الثالث : حاولت تسلٌط الضوء على أهم الخصابص الفنٌة و الفكرٌة لشعر الحكمة عند المتنبً 

شعر الحكمة عنده أما لن الخصابص الفنٌة عند أهم الممٌزات األسلوبٌة حٌث وقفت فً الحدٌث ع

الخصابص الفكرٌة فقد حاولت من خبللها التعرؾ على أهم ما ٌنفرد به فكر المتنبً عن ؼٌره          

.من الشعراء   

الشعرٌة وقد أنهٌت البحث بخاتمة كانت حوصلة عن الحكمة فً شعر المتنبً ومدى تؤثٌرها فً تجربته 

مع ذكر قابمة المصادر و المراجع فً آخر المطاؾ ،مع هذا كله حاولت جاهدة أن أعطً الموضوع حقه 

من البحث و الدراسة ألتشرؾ بوضعه بٌن أٌدي السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة ألستفٌد          

 من مبلحظاتهم و توجٌهاتهم القٌمة .

شادة بجهود كل من ساعدنً فً إنجاز هذا البحث ،فبل أملك إال أن اإل ًأخٌرا ،إن األصول تستوجب عل

أتوجه إلى هللا عزوجل على توفٌقه فً إنجاز هذا البحث ،وكل من ساعدنً من أساتذة و زمبلء وأخص 

ذ أن كان فكرة .من احتضانهبالذكر األستاذ المشرؾ  الذي ٌرجع إلٌه الفضل فً   

 

 ب 



 

 

 

 

 

 

 

 

لـــــدخـــم  

 
 

 

 

 

 

 



 مــــــــدخـــــــــل : 

:مدلول الحكمة فً المعاجم اللغوٌة   

لما كانت الحكمة تشكل مرتكزا هاما فً موضوع البحث،فإن أصول الدراسة تستوجب التطرق         

 إلى المدلول اللؽوي للفظ )الحكمة (بتفقد بعض المعاجم المعتمدة .

دلول الحكمة فً هذه المعاجم وأول معجم نستؤنس به هو لسان العرب ،فقد جاء لنستعرض م نوإذ  

ذوالحكمة و الحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشٌاء :)قٌل الحكٌم :فً مادة )حكم( قول ابن منظور 

عدل حكٌم،وٌقال لمن ٌحسن دقابق الصناعات و ٌتقنها :بؤفضل العلوم،و الحكمة العدل ،ورجل حكٌم 

.(1)حكٌم (  

وٌتضح من خبلل هذا التعرٌؾ أن الحكمة التكون إال من نصٌب خاصة الناس حٌث أنها ال تتؤتى 

 لصاحبها إال بعدما ٌتحكم فً أفضلٌة ماوصل إلٌه الفكر اإلنسانً فً جانبٌه العلمً و العملً .

      وٌذهب ابن فارس صاحب معجم مقاٌٌس اللؽة إلى أن )الحكمة تمنع من الجهل(وهً أٌضا)المنع 

من الظلم (وسمٌت حكمة الدابة ألنها تمنعها وٌقال حكمت السفٌه و أحكمته على ٌدٌه و المحكم المجرب 

تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا     لٌت المحكم و الموعوظ  صوتكما :المنسوب إلى الحكمة،قال طرفة 

(2)أراد بالمحكم الشٌخ المنسوب إلى الحكمة  

 –بضم الكاؾ  –الحكمة من العلم ،وصاحب الحكمة المتقن لؤلمور و قد حكم :الحكم :لجواهري اوقال 

و أبؽض ٌبؽضك بؽضا روٌدا     إذا أنت حاولت أن تحكما     : أي صار حكٌما ، قال النمر بن تولب

.(3)أي إذا حاولت أن تكون حكٌما و المحكم هو الشٌخ المنسوب إلى الحكمة :قال األصمعً   

أما المعجم الوسٌط فً تعرٌفه للحكمة فإنه ال ٌخرج هو اآلخر عن اعتبارها )معرفة أفضل األشٌاء 

العدل ،وهو بذلك ٌجاري لسان العرب ،ؼٌر أنه ٌتبع مختلؾ استعماالت :بؤفضل العلوم ،وبان الحكمة 

( إلى أن ً ذلك؟ العلة ،فٌقال حكمة التشرٌع،وما الحكمة ف:اللفظ فً الحقل اللؽوي فٌذكر أن الحكمة 

. (4)ٌصل إلى أن )الحكمة. الكبلم الذي ٌقل لفظه و  ٌجل معناه ج حكم (  

وهذا التعرٌؾ ٌوحً بؤن الحكمة تكون قلٌلة المبنى ؼزٌرة المعنى و ؼزارة المعنى فً الحكمة ٌمكن 

التصدر  تفسٌرها بؤنها خبلصة تجارب أثبت صحتها واقع تعامل الناس فٌما بٌنهم على مر األٌام وهً 

اال عن عقل راجح ورأي محكم ونظر ثاقب لتكون صدى للنفوس وترجمان لما فً الخواطر فً كل 

 زمان ومكان ،ومن هذا المنظور تطرقنا إلى الحكمة عند المتنبً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الٌمكن مؽادرة الحقل اللؽوي للفظ الحكمة دون إستشارة القرآن الكرٌم فً وجود هذا اللفظ فً المعانً 

       التً ٌدل علٌها .

                                                                                                            

  رٌم :ـــرآن الكـــل الحكمة فً القمدلو

ٌتكرر لفظ )الحكمة( فً الكتاب المقدس عشرٌن مرة فً مجموع سور الذكر الحكٌم بهذه الصٌؽة وٌتكرر 

بصٌؽة )الحكم (معرفة ونكرة عشر مرات.                                                                  

فً القران العظٌم أنه لفظ ورد فً أكثر اآلٌات مقرونا بذكر الكتاب . وما ٌلفت النظر فً لفظ الحكمة 

ومفاد الحكمة فً مجمل هذه اآلٌات الداللة على ما فً الكتاب الكرٌم من األحكام و القٌم على نحو ما 

ربنا وابعث فٌهم رسوال منهم ٌتلو علٌهم آٌاتك و ٌعلمهم الكتاب       :)129ورد فً سورة البقرة اآلٌة 

                                                                                                .(1)الحكمة و ٌزكٌهم ،إنك أنت العزٌز الحكٌم( و

   269على العلم النافع المإدي إلى العمل الصالح على نحو ما جاء فً سورة البقرة اآلٌة  الداللة أو

                . (2) (كثٌرا وما ٌذكَر إال أولو األلباب ومن ٌإت الحكمة فقد أوتً خٌراٌإتً الحكمة من ٌشاء )

        من سورة البقرة  251وفً آٌات قلٌلة دل لفظ الحكمة على النبوة مثلما جاء فً اآلٌة        

                             .(3)(فهزموهم بإذن هللا وقتل داوود جالوت وآتاه هللا الملك و الحكمة وعلمه مما ٌشاء)

نجد أن لفظ الحكمة ٌدور فً آٌات الذكر العزٌز فً فلك معانً األسلوب الحكٌم و اللفظ اللٌن مما ٌإثر    

فً السامع و ٌفٌده أو بما ٌدل على المواعظ البلٌؽة و الهداٌة الرشٌدة. ولعل هذا ما ٌفسر مجٌا لفظ 

ونا بذكر الكتاب ذلك أن كتاب القرآن معجز فً مبادبه و تشرٌعه الحكمة فً أؼلب الذكر الحكٌم مقر

                                الحكٌم وأسلوبه القوٌم و الدعوة إلى الموعظة الحسنة وقد بٌن ذلك بقوله :

                                       (4)من سورة اإلسراء . 9اآلٌة  هً أقوم ( إن هذا القرآن ٌهدي للتً )

  وبعد هذه الجولة السرٌعة مع  لفظ الحكمة  فً الحقل اللؽوي  و فً رحاب  القرآن الكرٌم ، نتطلع   

إلى مدلولها  فً الفكر اإلنسانً أوال ثم فً العصور األدبٌة التً سبقت المتنبً ثانٌا و ذلك تؤسٌسا لبعد 

 الحكمة فً البحث .  
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   الحكمة فً الفكر اإلنسانً:                                                     (1

تصدر عن ذوي التجارب الخصبة لقد سبق الذكر بؤن الحكمة خبلصة نظر معمق إلى الكون و المجتمع ،

و العقول الراجحة و األفكار النٌرة . وبهذا تصدر عن فبة من الناس تقدر ) على فهم االرتباط بٌن العلة 

                                                            .( 1)و المعلول و السبب و المسبب فهما تاما (

شؤنها حكما ٌظل سابرا مذكورا ٌعلق تحللها تحلٌبل دقٌقا ثم تصدر فً  وتنظر إلى األمور نظرة شاملة و

باألذهان و القلوب فٌجري مجرى الحكمة على األلسن عبر العصور و األزمان .                          

مهما  اثنانولما كانت الحكمة تصدر عن العقل وما ٌصدر عنه مرادؾ لصدق الحكم الذي ال ٌختلؾ فٌه 

             إلى العقل ٌعنً التوافر على قدرة أساسٌة لثبلثة أمور: االرتكانالبٌبات و األزمان. و  اختلفت

                                ؼٌر صادقة . بؤنهاالحكم على بعض األمور بؤنها صادقة وعلى األخرى  - 

تقدٌر مختلؾ االحتماالت و ترجٌح احتمال منها على اآلخر.                                               - 

                                                           (2)التمٌٌز بٌن الحسن و القبح فً السلوك و األعمال الفنٌة .  - 
     

والمراد هنا لٌس مجرد االستحسان و االستقباح الصادر عن األهواء و النزوات ،بل أن ٌكون اإلنسان 

قادرا على وضح أحكام عامة و أحكام ٌشعر فٌها و ٌتمكن من صوؼها فً ثوب لؽوي ٌعبر فٌها عن هذه 

         صحاب العقول األفكار تعبٌرا واضحا عن هذه األفكار ،بحٌث إذا أعلنها وتحدث بها أذعن لها أ

فً الحوار . وهذه الخصابص الثبلث هً نفسها التً تسهم فً بناء الحكمة و إنتاجها خاصة وأن العقل 

اإلنسانً ٌشترك فٌها فً كل زمان ومكان . ولعل هذا ما ٌفسر تطابق معانً بعض الحكم لدى الشعوب 

بارهم من شعوب ببلد الشرق شاعت و األمم رؼم اختبلؾ العصور وتباعد المناطق . و العرب باعت

عندهم الحكمة منذ العصر الجاهلً، ؼٌر أن ما وصل من حكم عنهم بالنسبة إلى هذا العصر ال ٌتجاوز 

وبمجـًء اإلسبلم دٌـن النظـر و الرإٌة و الفكـر  حدود البساطة و النظرة الضٌقة إلى المحٌط االجتماعً.

                                             .(3)اعـــً و الحضاري بدافع الدٌن الجدٌد أخـذ نطاق عقلهم ٌتسع إلـى محٌطهم االجتم
 

      ،كما أن هناك تذكٌر بتعلٌم هللا لعباده الكتاب (4)أكثر من خمسٌن آٌة تدعو إلى استعمال العقل  وهناك

علٌهم آٌاته و ٌزكٌهم و ٌعلمهم هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم ٌتلو  ن  مو الحكمة )لقد 

.  (5)الكتاب و الحكمة...(  

 

   

 

                                                                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                             941/ص1ج – 1978صلٌبا ، جمٌل ،المعجم الفلسفً ، دار الكتاب اللبنانً  - 1

.                                                                                                 89/ص  2ج  –المرجع نفسه  -2

                        .33/31ص 1976شعر المتنبً . دراسة فنٌة ، مكتبة نهضة الشرق ،القاهرة  : العبل مصطفى :ٌنظر أبو -3

.                   13.ص 1972،أكتوبر 9اإلسبلم ثورة. شاملة مجلة األصالة رقم :سم ، مولود قاسم  بلقا ٌنظر ناٌت  -4

.164سورة آل عمران . اآلٌة -5  
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ٌحث على طلب الحكمة )الحكمة ضالة المإمن حٌث وجد ضالته  والرسول صلى هللا علٌه و سلم

                                                                                                . (1)فلٌجمعها (

:)ال حسد إال فً اثنتٌن :رجل آتاه هللا ماال فسلطه صلى هللا علٌه وسلم  وفً حدٌث آخر ٌقول الرسول

      .                             (2)على هلكته فً الحق ،ورجبل آتاه هللا الحكمة فهو ٌقضً بها وٌعلمها (

وفً ظل هذه الثقافة الجدٌدة التً أخذت تطبع فكر العربً توسعت آفاق المعرفة عنده                     

على منتوج العقل ومن ثمة على الفكرالحكمً قوة و عمقا.وال سٌما بعدما انكب العقل  فانعكس ذلك إٌجابا

سفة الٌونان وآثار الفرس و حكمة الهند،وقد ترك الفرس و الهند مإلفات العربً على دراسة كثٌرا من فل

زاخرة بالحكم الدالة على عمق التفكٌر وببلؼة التعبٌر.                                                        

 -أو فٌلو وفً الفكر الٌونانً نجد أن الحكمة ترتبط بالمحبة،لتكون محبة الحكمة                   

،والحكمة هنا تعنً المعرفة الواسعة بحقابق األمور و العمل بما ٌتناسب مع هذه المعرفة طلبا صوفٌا

ق.م(رفض أن ٌلقب بالحكٌم مبررا ذلك بقوله  497ؼورس ) ألقصى درجات الكمال. وٌروى أن فٌثا

ون محبا للحكمة وساعٌا ،وكؾ اإلنسان شرفا أن ٌكلهإل:)اسم الحكٌم ال ٌلٌق باإلنسان قط،بل ٌلٌق با

.             وكانت محبة الحكمة هذه عند قدماء الٌونان تضم جمٌع العلوم،وبهذا نقول أن (3)ورابها (

كانت وال تزال مصدر بناء شخصٌة اإلنسان فً جانبها السلوكً  اآلثار الفكرٌة المبنٌة    على الحكمة

                                                                        القوٌم وفً جانب عظمتها بكل أبعادها .

                                               ( شعر الحكمة قبل المتنبً:2                           

فق للحدٌث عن شعر الحكمة قبل المتنبً ارتؤٌنا أن نتتبع هذا الشعر تتبعا زمنٌا و                     

العصور األدبٌة بدءا من العصر الجاهلً ووصوال إلى العصر العباسً و العصر الذي ظهر فٌه شاعرنا 

القوة .وذلك بؽرض الوقوؾ على خصابص شعر الحكمة قبل المتنبً لنتمكن فً ما بعد من إبراز مظاهر 

                           أو الضعؾ، التجدٌد أو التقلٌد التً تطبع شعره فً ؼرض الحكمة .               

إن المتفقد لشعر الحكمة فً آثار الشعراء أ( شعر الحكمة فً العصر الجاهلً:            

الجاهلٌٌن ال ٌجد له قصابد مستقلة بذاتها بقدر ما ٌجده ٌتخلل قصابدهم،حٌث أن البٌبة التً كان ٌعٌش 

محدودة النطاق ال تسمح لهم بثراء الفكر و خصوبة العقل .فبل علم منظم  –آنذاك  -فٌها الشعراء        

عندهم وال فلسفة و)وإن كل ما كان عندهم من هذا القبٌل ال ٌتعدى معلومات أولٌة و مبلحظات بسٌطة،ال 

ٌصح أن تسمى علما وال شبه علم،أما القواعد و البحث المنظم الذي ٌسمى علما فبل عهد للعرب 

  فً هذا العصر ال ٌزال فً مرحلة الطفولة. .        إذ أن العقل العربً(4)به(الجاهلٌٌن 

 

 

                                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

.                      235/ص 1.ط1978بٌروت  –بلٌق ، عزالدٌن ، منهاج الصالحٌن دار الفتح للطباعة و النشر   – 1  

ٌخ هشام البخاري، عبد هللا بن إسماعٌل ، صحٌح البخاري ، مراجعة و ضبط و فهرسة الشٌخ محمد علً قطب والش – 2 

.                                                                      32.ص 2334البخاري، المكتبة العصرٌة ،صٌدا،بٌروت 

.                                                                                 18،ص 1صلٌبا،جمٌل ،المعجم الفلسفً ،ج – 3

.48أحمد ،فجر اإلسبلم ، ص  أمٌن ، – 4  
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صحٌح ،إن العرب قد اتصلوا بؽٌرهم من األمم المجاورة عن طرٌق التجارة أو المدن المتاخمة لببلد 

فارس)إمارة الحٌرة (والروم )ؼسان (،وكذا عن طرٌق البعثات الٌهودٌة و المسٌحٌة وهذه العوامل 

لعرب بحكم بٌبتهم الثبلثة كانت تحمل فً طٌاتها بذور المدنٌات الفارسٌة و الرومٌة والٌونانٌة ولكن ا

التً كانوا ٌعٌشونها لم ٌتمكنوا من التفاعل مع مدنٌات هذه األمم بشكل  االجتماعٌةالطبٌعٌة و المرحلة 

واسع و التفاعل اإلٌجابً بٌن المجتمعات إنما ٌتم فً ظل جملة من الشروط فً مقدمتها تقارب العقلٌات 

(1)و مستوى الحضارات 
.                                                                                      

لذا ٌمكن القول عن المخالطٌن من العرب للفرس و الروم أنهم نقلوا عن ؼٌرهم ما ٌتفق و عقلٌتهم،      

و التارٌخ ٌخبرنا أن العربً نقل ما ٌخؾ حمله على الناقل كاألمثال و الحكم و القصص و حوادث 

                                                                                               التارٌخ .      

وعندما ٌقبل القارئ على قراءة الشعر الجاهلً بنٌة البحث عن شعراء وردت فً أشعارهم حكم بصورة 

لعبد ما ٌؽنٌه عن عناء بٌانٌة واضحة فإنه ٌجد فً شعر زهٌر بن أبً سلمى ولبٌد بن ربٌعة و طرفة بن ا

البحث ،فعبل ٌعد هإالء من أبرز الشعراء الجاهلٌٌن الذٌن أجادوا القول فً شعر الحكمة و لعل شعر 

                                              زهٌر بن أبً سلمى خٌر ما ٌمثل شعراء العصر الجاهلً .   

ً سلمى من الشعراء الذٌن عمروا بن أب زهٌر م(:627بن أبً سلمى ) زهٌر من حكم –

وطبٌعً جدا     . (2) طوٌبل فقد عاش ما ٌقارب تسعٌن سنة فٌما تذهب إلٌه كتب األدب الصحٌحة السند

المتؤمل فً حكم زهٌر ٌدرك بؤن الشاعر قد عبر        أن تؤتٌه الحكم إرساال بعدما بلػ من العمر عتٌا.و

عن عصارة فكره وما استخلصه فً الحٌاة من عبر ولكن بعٌن الرجل البدوي الذي ٌكتفً باستخبلص 

العبرة دون أن ٌسلط علٌها تفكٌره ومن حكمٌاته كما فً قوله :                                               

.                       ( 3)ال أبالك ٌسؤم  –ثمانٌن حوال    اة ومن ٌعش                 تكالٌف الحٌسئمت 

                             لكننً عن علم ما فً غد عم     وأعلم ما فً الٌوم و األمس و قبله           

الشٌخوخة تضعؾ  فالشاعر عمر طوٌبل،فتكبد مشاق الحٌاة و صعابها ،وقد نٌؾ عن ثمانٌن سنة و

قدرات المرء و تعجزه فتذهب عنه لذة الحٌاة لتجعله مطٌة الٌؤس وهذه حقٌقة واقعة ٌدركها العام         

كنه ٌجهل ما هو آت فً المستقبل               ول حضر مضى وما و الخاص مثلها مثل قوله بؤنه ٌعلم ما

ن الظواهر و ٌستخلص الدروس ثم ٌصدر و لعل ما ٌمٌز حكم زهٌر أنها ولٌدة عن عقل هادئ،ٌعاٌ

أو قل فٌهم من ٌكتب   (4)ٌكتبون،و مطبوعون ال ٌتكلفون( األحكام وفق رإٌة بٌبة جاهلٌة أهلها)أمٌون ال

وٌقرأ،وهذا ما ٌفسر كون حكم زهٌر ال تعدو أن تكون تعبٌرا عن خطرات فكرٌة أقرب إلى السطحٌة 

مهورة بالعمق وقد استوعبت الفنٌة الجمالٌة .منها إلى نظرة تحرك العقل فتؤتً الفكرة م  

 

                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                    .29ٌنظر أمٌن،أحمد ،فجر اإلسبلم ،ص – 1 

.                                         146.ص6الفاخوري ،حنا ،تارٌخ األدب العربً ،المطبعة البولسٌة ،بٌروت .ط - 2 

علقات السبع،دار الٌقظة العربٌة للتؤلٌؾ و الترجمة       الزوزنً،أبو عبد هللا الحسٌن بن أحمد بن الحسٌن،شرح الم – 3 

.                                                                                           181،ص 1969و النشر،بٌروت       

،          1966بعة دارالمعارؾالجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر،البٌان و التبٌٌن ،تحقٌق عبد السبلم هارون ،مط – 4 

                                                                                                                15،ص3،ج5ط      
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                                                            حكمة فً صدر اإلسالم و العصر األموي:ال ب( 

و األخبلق  قٌمة األشٌاء أثرت تعالٌمه تؤثٌرا كبٌرا فً تؽٌٌروظهر اإلسبلم فرفع مستوى العقلٌة العربٌة،

فً نظر العرب ،حتى إنه لٌمكن القول بؤن النزاع الذي كان قابما بٌن من أسلموا وبٌن من لم ٌدخلوا فً 

بلم فً الحقٌقة نزاع بٌن عقلٌتٌن : عقلٌة جاهلٌة بكل ما تحمل الكلمة من معانً الطٌش و السفه و اإلس

          .  (1)األشٌاء رإٌة جدٌدة . األخذ بالثؤر و اقتراؾ ما حرمه الدٌن الحنٌؾ ،و عقلٌة إسبلمٌة ترى

         القرآن الكرٌم التً تقول: ما كادت تنزل آٌات ولقد كان من أثر اإلسبلم فً العقلٌة العربٌة أنه 

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق،اقرأ وربك األكرم،الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم )

                                                                                        . (2)(1/5العلق:) (ٌعلم

  حتى أخذ المسلمون ٌنظرون إلى العلم نظرة جدٌدة،وكان للقرآن الكرٌم و الحدٌث الشرٌؾ أثر محمود

       فً الدعوة إلى التؤمل و احترام العقل، األمر الذي نتج عنه إقبال المسلمٌن على القرآن ٌتدارسونه 

ازدهرت كثٌرة لعلوم أسسا و على الحدٌث ٌجمعونه وعلى ثقافة األمم المفتوحة ٌؤخذون منها فوضعوا 

فً ظل اإلسبلم،وقد رأٌنا فً العصر الجاهلً أنه قلما تخلو قصٌدة لشاعر من حكمة أو ضرب مثل وقد 

                                                                        .(3)كان ذلك طبٌعة فً الشاعر الجاهلً 

.والشك فً أن العرب المسلمٌن المإمنٌن بإدراكهم ونقا و صواباولما جاء اإلسبلم زاد هذا االتجاه ر

لمنزلة الحكمة فً القرآن الكرٌم و الحدٌث الشرٌؾ قد جنح بهم تفكٌرهم إلى إجهاد عقولهم إلثبات ذاتهم 

بتفكٌر الجاد و الحكمة البلٌؽة، وما مضى وقت من الزمن على ظهور اإلسبلم حتى ظهر حكماء عرفوا 

و أصالة التفكٌر و بعد النظر .  وقد احتلوا مكانة رفٌعة بٌن قومهم وتناقل الناس حكمهم برجاحة العقل 

                                                               . (4)اعترافا بفضلهم وتقدٌرا لمكانتهم و سٌادتهم 

علً بن أبً طالب  مامإلبلم اوفً مقدمة هإالء الحكماء العرب المسلمٌن الذٌن ظهروا فً صدر اإلس 

هج( كرم هللا وجهه و هو اإلمام التقً الزاهد فً الدنٌا المرؼب فً اآلخرة،ٌحب الفضابل و ٌعشق 41)

دٌن  -المكارم،خبر الحٌاة و استخلص منها العبر فسجلها فً حكم خالدة استمد معانٌها من الدٌن اإلسبلمً

خمسٌن .. وكذلك مما دعو إلى استعمال العقل  تتجاوز الالنظر و الرإٌة و الفكر و إن اآلٌات التً ت

من حكم األمم المجاورة وقد أضفى علٌها اإلمام طابعا إنسانٌا جعلها سابرة مذكورة فً كل  تسرب 

.(.5)عصر و آن   

 

 

 

                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                      147،ص9،ط1965،مكتبة النهضة المصرٌة .مصر ،ٌنظر هٌكل،محمد حسٌن ،حٌاة محمد)ص( -1 

                                                                     .                              1/5سورة العلق ،اآلٌة  -2      

.                                                                  133ٌنظر هٌكل،محمد حسٌن ،المرجع السابق ،ص  -3      

.                               69مصر،صٌنظر حسن،حسن إبراهٌم ،زعماء اإلسبلم ،مكتبة النهضة المصرٌة، -4         

،)بتصرؾ(.72المرجع نفسه ،ص  -5           
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وٌعد اإلمام علً بن أبً طالب قطبا هاما من أقطاب الحكمة فً عصر صدر اإلسبلم.)وقد جاءت الحكمة 

بنى تنبض بالحٌاة على مر العصور و الدهور،فإذا رأى مصابب البشر عنده وافرة المعنى،جمٌلة الم

العدٌدة و نتابج أهوابهم السٌبة صور لنا هذا العراك،فقال:)أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع( . 

  .                  (1)وإذا أراد تبٌان حقٌقة العاقل قال:)لسان العاقل وراء قلبه،وقلب األحمق وراء لسانه(

أخذنا نبحث عن شعر الحكمة فً صدر اإلسبلم وجدنا وإذا ما تجاوزنا حكم اإلمام علً كرم هللا وجهه و

هذه الحكم تتخلل قصابد الشعراء،ولعل أمٌل شاعر إلى الحكمة فً هذا العصر هو كعب بن زهٌر بن أبً 

ابن قتٌبة:)لم ٌتصل  هج(الذي رأى النور فً ؼطفان وقد نشؤ فً بٌت ٌكتنفه الشعر حتى لٌقول24سلمى)

.وإرسال كعب للحكم وارد فً  (2)الشعر فً ولد أحد من الفحول فً الجاهلٌة ما اتصل فً ولد زهٌر(

 .  ت وما وعدت   إن األمانً و األحالم تضلٌلك مامن  فال ٌغرن  شعره بدءا من البردة التً جاء فٌها :    

. (3) وا سبٌلً ال أبا لكم    فكل ما قدر الرحمن مفعولفقالت خل  إلـــــى قـــــوله:                           

تستجٌب  األحبلم تضلٌل،صادرة عن حقٌقة المعرفة بالحٌاة التً الحكمة فً البٌت األول إن األمانً وفال

فكل ما قدر الرحمن مفعول   -حكمة فً البٌت الثانًلؤلمانً المعسولة و ال ألحبلم الكسبلء النابمٌن،أما ال

قال فالشاعر فٌها متؤثر بتعالٌم القرآن الكرٌم إذ أن مضمون هذه الحكمة أقرب إلى قوله عز وجل:} -

،ومعنى هذا أن القرآن ترك بصمته (4){ كذلك هللا ٌخلق ما ٌشاء إذا قضى أمرا فإنما ٌقول له كن فٌكون

                                                                              على حكم الشعراء فً هذا العصر.

نجد من ٌنافس  وعندما ننتقل إلى العصر األموي بتسلٌط الضوء على أدباء جنحوا إلى أدب الحكمة،فبل *

هج(،وهو فارسً األصل نشؤ بالبصرة وخالط اإلعراب و أخذ عنهم العلم و األدب 136/145ابن المقفع)

)وقد تقلب ابن المقفع الكتابة لعدد من الوالة ،فكتب لٌزٌد بن عمر بن هبٌرة وكان ٌزٌد والٌا لمروان بن 

(فً مٌدان الحكمة بحد لة و دمنةكلٌ.إضافة إلى ترجمته لكتاب ) (5)محمد آخر خلفاء بن أمٌة(

أقوال الحكماء فً حسن  كتابٌه)األدب الصؽٌر و األدب الكبٌر(،ففً الباب الثانً من كتاب األدب الكبٌر

العبلقة بٌن الناس و التؤدب فً معاملة األصدقاء،وابن المقفع من األدباء الذٌن كانوا ٌرون بؤن الحٌاة ال 

دٌق،وهذا ما جعله ٌهتم بالصدٌق ألجل ذلك أثقل فً شروطه و نصح تستقٌم وال ٌنهض بها أحد دون الص

بالدقة فً اختٌاره،و إننا نجد فً األدب الصؽٌر و األدب الكبٌر األثر الفارسً و الٌونانً و الهندي األمر 

الذي جعل الحكم الواردة فً الكتابٌن ذات قٌمة فكرٌة و أخبلقٌة ترشد القارئ و تنور عقله،أما الحكم 

فً العصر األموي لم تكن تختلؾ عن تلك الواردة فً قصابد كعب بن ً تخللت القصابد الشعرٌة الت

 زهٌر.   

 

 

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                       .          126صور،عبد الفتاح،اإلمام علً بن أبً طالب،دار الفكر العربً،بٌروت،صعبد المن -1

                          .  57.ص 1967.ابن قتٌبة،أبو محمد عبد هللا بن مسلم،الشعر و الشعراء،دار المعارؾ،القاهرة -2

                                       . 86.ص  6.ط   1974،اهرة ،الق ضٌؾ،شوقً،العصر اإلسبلمً،دار المعارؾ -3 

                                 .                                                                   47سورة آل عمران ،اآلٌة  -4

                                      .  199،ص 1،ج13 ٌنظر أمٌن،أحمد،ضحى اإلسبلم،دار الكتاب العربً،بٌروت،ط -5
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إن أهم ما ٌمٌز العصر :هج(334هج/132ج( شعر الحكمة فً العصر العباسً األول)

العباسً األول هو النزعة إلى التجدٌد فً المجال الفكري،إذ تفتح العقل العربً على ثقافة الحضارات 

فة هذه المجاورة له من فارسٌة و رومٌة و ٌونانٌة و هندٌة. فحصل تمازج بٌن الثقافة العربٌة و ثقا

الحضارات األعجمٌة و قد انعكس هذا التمازج إٌجابا على العقل العربً مما أدى إلى ازدهار الحٌاة 

األدبٌة ،وكان قد إمتاز األدباء فً هذا العصر باألصالة و اإلبداع وذلك لصلتهم بالمنطق و الفلسفة     

األدبٌة منها نثرا و شعرا،وهكذا  امتزاج العقل بالعاطفة فً كثٌر من اآلثارمما ترتب عن هذه الصلة 

تزاٌدت القصابد التً تزدحم فٌها الحكم أو إثارة فلسفٌة وكؤن الشعراء فً هذا العصر أصبحا ٌخضعون 

شعرهم للعقل أو الفلسفة أو المنطق و ٌكفً أن نرجع إلى بعض قصابد بشار بن برد و أبً العتاهٌة      

.   (1)صبحت تطبع الشعر العربً فً بداٌة هذا العصر العباسًو أبً تمام لنقؾ عند هذه الظاهرة التً أ

ابن المقفع فً كتابه األدب الكبٌر،فهو ٌستلهم فبشار بن برد فً حدٌثه عن صدٌق و الصداقة ٌبدو متؤثر ب 

      الكبلمٌٌن فً قوة الحجة و البرهان فٌقول:                                                                

إذا كنت فً كل األمور معاتبا                        صدٌقك لم تلق الذي ال تعاتبه                           

فعش واحدا أو صل أخاك فإنه                       مقارف ذنب مرة و مجانبه                              

( .                        2)ت و أي الناس تصفو مشاربه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى                 ظمئ 

   اؼترفوا أنهم خاصة  أمثال أبو نواس ،أبو تمام و البحتري إجماال، نقول عن هذا الجٌل من الشعراء 

طابع جدٌد على الشعر شكبل أو مضمونا لما اتصفوا  إضفاءفً    من الثقافات الدخٌلة قد كان لهم فضل 

تجسد      فً الحكم الواردة فً ثناٌا قصابدهم و بهذا األسلوب فً قرض عقل سام  به من فكر راق و

  على دروب جدٌدة  الشعر مهدوا السبٌل إلثراء الشعر        و تنوٌر فكر الشعراء الذٌن جاإوا بعدهم

الثابت الذي الشعراء الذٌن تؤثروا بهذا المنتوج الشعري فمن       فً النظم و قد ٌكون المتنبً أحد هإالء

ال سبٌل إلى رده أن أبا الطٌب تفحص شعر الطابٌٌن و فً مقدمتهم أبو تمام الذي كان محط إعجابه حٌث 

. (3)قال فٌه)أنا و أبو تمام حكٌمان،أما الشاعر فالبحتري(  

 

 

 

 

                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

                                                             . 89/93ص ، العصر العباسً األول ، شوقً ، ٌنظر ضٌؾ -1

                                                   .  17فروخ ، عمر ، بشار بن برد ، دار العلم للمبلٌٌن ، بٌروت ، ص -2

.143،ص 3ط1994البدٌعً ، ٌوسؾ ، المنبً عن حٌثٌة المتنً ، تحقٌق مصطفى السقاء ، دار المعارؾ ،القاهرة  -3  
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 الـفـصــل األول

 الـمـتـنـبــً و عـصــــره:
( مظاهر الحٌاة السٌاسٌة و االجتماعٌة ،الفكرٌة و األدبٌة فً عصر المتنبً. 1

  

ة. ـٌـاســٌـسـاة الــٌـحـمـظـــاهـــر ال -أ(  

ة.ـٌـاعـمـتـاة االجـٌــحـمـظــاهــر ال -ب(  

ة.ـٌـة و األدبــرٌــكــفـاة الــٌـحـال -ج(  

 

ثـقــافــتــه( .ـً )نـشـؤتــه و ــبـنـتــاة المـٌـح (2  
 

 

  

 

                            

                                                                                                                          

                                      

 

  

 

 



  االجتماعٌة،الفكرٌة و األدبٌة فً عصر المتنبً:مظاهر الحٌاة السٌاسٌة و  -1

 أ( مظاهر الحٌاة السٌاسٌة: عاصر المتنبً بداٌة القرن الرابع الهجري منذ بداٌته حتى تخطى 
فشهد تعاقب األحداث و تقلب السٌاسة و نشؤة الدوٌبلت نتٌجة الضعؾ الذي أصاب  ، نصفه األول بقلٌل

بدأت عوامل الضعؾ تنخر جسم الخبلفة منذ بداٌة القرن الثالث الهجري عند أقدم  الدولة العباسٌة،وقد

      ضرب به العنصر الفارسً و العربً،هج(على إدخال العنصر التركً لٌ 227-217المعتصم باهلل)

و بذلك أشعل فتٌل التنافس بٌن هذه العناصر الثبلثة،و أخٌرا سٌطر العنصر التركً على الموقؾ 

       الجند األتراك على زمام األمور فً الدولة كما سٌطروا على الخلفاء،و اخذوا ٌتدخلون  واستولى

ومن بٌنها الوزراء و الكتاب ،وقد وصل بهم األمر إلى التدخل فً  فً التعٌٌن للمناصب العلٌا فً الدولة 

إضعاؾ السلطة المركزٌة تعٌٌن الخلفاء و قتلهم)مثلما حدث للمقتدر و المستكفً ( األمر الذي أدى إلى 

  . (1)فً بؽداد،فسقطت سطوة العباسٌٌن و تحركت الفتن الداخلٌة،فؤخذت الوالٌات البعٌدة باالستقبلل 

فكان لهذه الوالٌات أن استقلت فً شكل إمارات أو دوٌبلت فؤصبحت الببلد اإلسبلمٌة موزعة بٌن 

     تحكم فً ظل الذعر و القلقبؽداد إال اسمٌة  و الحمدانٌٌن و البوهٌٌن،ولم تعد الخبلفة فًاإلخشٌدٌٌن 

. (2)لم ٌعد للخلٌفة شٌا من هٌبة الحكم و السلطان،بقدر ما أصبح ٌنشؽل بلذابذ الحٌاة و العكوؾ علٌها  و

و الببلد من داخلها مضطربة،لٌس فٌها أمن المقام لكثرة معاناتها من الخصومة، وكل صاحب إمارة 

 المسلمٌن متربص بهم  ٌعلم وجه التصرؾ فً إمارته و عدو و ال  تهخابؾ على مصٌره ٌخشى حاشٌ

فً هذا   فً صراع مع الحمدانٌٌن.ولم تكن الببلد العربٌة و اإلسبلمٌة فً بٌزنطة على الحدود الشمالٌة

قد اتسع و عرؾ الناس ما ٌتربص  ،حٌث أن الوعً السٌاسً صر ؼافلة عن رداءة وضعها السٌاسًالع

وسط  اإلصبلحالخبلؾ نهاٌته الضٌاع و لكن لم ٌكن فً وسعهم  و االنقسامد أدركوا أن بهم من خطر و ق

قً و سٌطرة حب التملك عند الحكام،فاإلخشٌدٌون أٌام كافور أرادوا الضعؾ السٌاسً و االنحبلل الخل

    بالحكم فتهٌبوا جانبه  نفوذهم على الشام ؼٌر أنهم وجدوا سٌؾ الدولة داهٌة فً السٌاسة،متمرسا بسط

ال سٌما أن الخلٌفة فً بؽداد الذي رأى فً سٌؾ الدولة درعا له لم ٌحاسبه فً إمارته التً  و لم ٌعادوه

                               .(3)أقامها بحلب،كما ترك أخاه نصر الدولة ٌقٌم إمارة بؤعالً العراق 
أن أطاحت بالعروبة حٌنما دب الضعؾ فً هذه األخٌرة  ما لبثت وكانت ببلد فارس متربصة بالعرب 

واستولى رإساإها على مصالح اإلدارة والقضاء،وكان الحمدانٌون منقسمٌن بٌن العمومة والتحاسد،فؤبو 

بمنبج،و قد أخذ ٌضمر البن عمه سٌؾ الدولة عداوة إذ رأى  بإقطاع أنطاكٌة،وأبو فراسقانع  العشابرؼٌر

    سه بعٌدا.المتنبً قرٌبا ووجد نف

 

 

                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.                                            167،ص 1983 ٌنظر فاعور،أحمد صالح،الدولة الحمدانٌة فً حلب،دمشق -1   

                               .   9،ص2،ط 1975ٌنظر ضٌؾ،شوقً،العصر العباسً الثانً ،دار المعارؾ،القاهرة  -2   

 .13ٌة،القاهرة،صأبو الخشب،إبراهٌم علً،تارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً الثانً،مطبعة االنجلوا ساكسون -3   
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 وما كانت علٌه الخبلفة فً بؽداد دلٌل واضح على اضطراب السٌاسة فً هذا العصر،حٌث أن أبا حامد

قاضٌها الذي عاش حتى أواخر القرن الرابع و عاصر المتنبً و كان ٌتهٌبه الخلٌفة و ٌحذره  األسفرابٌنً

أنا أقدرأن أكتب إلى خراسان بكلمتٌن أو ثبلث أعزلك عن  ) و قد تجاسر ٌوما فكتب إلٌه متوعدا

                      و ٌتضح من هذا الموقؾ ضعؾ خلفاء بؽداد فً هذا العصر و ما بعده .. (1)خبلفتك(

و إذن فقد عاش المتنبً فً حقبة زمنٌة متعفنة هان فٌها أمر الخلٌفة و الخبلفة حتى نزل منصب   

  لثالثة عشرة سنة فخضع لسلطان أمهالخلٌفة إلى الصبٌة حٌث تولى المقتدر الخبلفة و عمره ال ٌتجاوز ا

فساد الحكام حتى أن أبا جعفر بن شٌرزاد حاكم بؽداد كان ٌتستر  التً قبضت على زمام األمور،فتبع 

                .   (2)حمدي المعروؾ بؤحمد الدنؾ و قاسم معه المسروقات  على اللصوص كتؤمٌنه للص

و تمٌز هذا العصر باستقبلل الوالة و األمراء بوالٌتهم حٌث صارت الموصل و دٌار ربٌعة و بكر   

مدانٌٌن و كان من أشهر أمرابهم سٌؾ الدولة ممدوح المتنبً،و استقل البوٌهٌون ومضر فً ٌدي الح

فً آخر  إلٌهبفارس و الري و من أبرز أمرابهم عضد الدولة بن بوٌه وكان معاصرا للمتنبً الذي رحل 

 نصر بن أحمد السامانً بخرسان و استقل اإلخشٌد انفردأٌامه حٌث مدحه و مدح وزٌره ابن العمٌد،كما  

بمصر و الشام ومن أمرابهم المعاصرٌن للمتنبً كافور و الذي رحل إلٌه المتنبً بعد ؼضب سٌؾ الدولة 

أنفرد عبد الرحمن الناصر األموي باألندلس علٌه .وأصبحت األهواز و واسط و البصرة فً ٌد البرٌدي،و

اد،و منذ استٌبلء كما سٌطر أبو طاهر القرمطً على الٌمامة و البحرٌن ولم تبق للخلٌفة سوى بؽد

البوٌهٌٌن علٌها كانت لهم الكلمة العلٌا و أهمل الخلٌفة إهماال تاما فلم ٌكن له سوى ذكر اسمه و الدعاء له 

.                                                                                                      (3)بالمساجد 

،و قد  ت السٌاسٌة فً هذه الفترة تلك الثورات التً قام بها القرامطة و الزنجومما ٌذكر عن اإلضطربا 

انضم كثٌر من أهل البصرة و الكوفة إال دعاة القرامطة ،هروبا من نٌر اإلقطاع و تطلعا إلى حٌاة أفضل 

                   .                                                              (4)فً ظل دعوة حمدان قرمط 

و استمرت ثورات القرامطة و إضطرباتهم من بداٌة دعوتهم بالٌمن و حتى ما بعد مولد المتنبً بكثٌر  

حٌث عظم أمر أبً سعٌد بن بهرام من كبار دعاة حمدان قرمط و الذي نجحت على ٌدٌه حركة القرامطة 

الفساد و  ج،و ازداد أٌام حكمهه 358فً منطقة البحرٌن حٌث أسس دولته التً استمرت حتى سنة 

السلب و النهب فما كان من زحؾ الروم على مدن ارزن بؤرمٌنٌة و مٌافرقٌن و نصٌبٌن فقتلوا وسلبوا 

             . (5)كثٌرا 

 

                                                                                             

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                              .17،ص أبو العبل،مصطفى ،شعر المتنبً،دراسة فنٌة -1

.   281،ص3،ج1956ر ابن تؽري بردي،جمال الدٌن أبو المحاسن ٌوسؾ،النجوم الزاهرة ،مطبعة البابً،القاهرة ٌنظ -2

.                               34،ص 2،ج 1975ٌنظر فروخ ،عمر ،تارٌخ األدب العربً ،دار العلم للمبلٌٌن بٌروت  -3 

.                                                           121ة ،ص العٌاش ،سامً ، اإلسماعلٌون فً المرحلة القرمطٌ -4 

                                                          .   3/215ٌنظر ابن تؽري بردي،النجوم الزاهرة،ص  -5
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ازدادت أحوال الببلد سوءا فً عهد المتقً مما شجع قابده )توزون( على خلعه ثم سمل عٌنٌه ثم باٌع   

هج باحسن حاال        333عبد هللا ابن و لقبه بالمستكفً بالمستكفً باهلل ،ولم تكن خبلفة المستكفً سنة 

، فدخل بنو بوٌه بؽداد ة أصبحوا من سابقتها حٌث كان لعبة فً ٌد الترك و لم ٌطل به المقام فً الخبلفة

   - أٌضا – هم الحكام و القواد بعد أن خلعوه و جعلوا المطٌع خلفا له،ولم ٌكن لهذا األخٌر من الخبلفة

إال اسمها،كما لم ٌكن عصر الخلفاء من بعده ٌختلؾ كثٌرا عن عصره كالطابع ومن جاء بعده.            

الصاحب بن عباد ،وزٌر بنً بوٌه بالري، وكان –أٌضا  –ر من الوزراء المشهورٌن فً عصر الشاع 

   محترما مبجبل من فخر الدولة و عرؾ عنه أنه من المعنٌٌن بؤهل األدب و العلم وكانت له مكاتبات 

من الشعراء و األدباء المشهورٌن آنبذ ،كالشرٌؾ الموسوي نصر و أبً إسحاق الصابً و ابن حجاج 

                                                                                      . (1)وابن سكرة و ابن نباته

      ه ــً ذمـة فـان رسالـو حٌـؤن كتب أبـا بـدي و انتهت عبلقتهمـا حٌان التوحٌـإال أنه أؼضب أب      

                          .       (2)ما كتب فً تصوٌر شخصٌات الناس فً القرن الرابع و هً من أحسن 

و مما عرؾ عن هذا الوزٌر أٌضا الحسد و الحقد خاصة على أهل الفضل و الكفاءة و ٌبدو ذلك جلٌا    

  فً رسالته التً سماها )الكشؾ عن مساوئ المتنبً(بما فٌها من تحامل و تعصب ،أما ابن العمٌد فهو

عر جده و هزله كما كان عالما بالفلسفة و المنطق من أعظم الوزراء الذٌن عاصرهم المتنبً ،قال فً الش

و اإللهٌات ،و مع هذا كان مضطلعا بؤمور الملك و الوزارة .ٌقود الجٌوش،و ٌحضر المعارك ،حسن 

الخلق قوي الشخصٌة ،استطاع كبح جماح الدٌلم ،وهذا ما ٌفسر مدح المتنبً له بعد قدومه علٌه بفارس 

  . (3)لوزراء الذٌن عاصرهم المتنبً قبٌل مقتله بؤربع قصابد من دٌوانه،وهو آخر ا

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                        3/188ٌنظر الثعالبً،ٌتٌمة الدهر،ص  -1

.                                                                                   1/199ز،آدم ،الحضارة اإلسبلمٌة ،ص مت -2

.194ٌنظر المرجع نفسه ،ص  -3  
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                                                        ب( مظاهر الحٌاة االجتماعٌة:
            من حٌث هو إنسان و شاعر إفرازا  للعصر الذي عاش فٌه ببعدٌه السٌاسً  المتنبً لما كان 

و االجتماعً ،فإن الدراسة العلمٌة األمٌنة تستوجب التطرق إلى مظاهر الحٌاة االجتماعٌة وذلك من أجل 

                   تعمٌق فهمنا لمنتوج حكمه المتصلة بالجانب االجتماعً .                                 

وللحدٌث عن الوضع االجتماعً الذي ساد المجتمع العباسً خاصة فً القرن الرابع الهجري ،جدٌر 

بالذكر القول بؤن هذا المجتمع كان موزعا على ثبلث طبقات أساسٌة :طبقا علٌا تشتمل على الخلفاء      

و األمراء و رإوس التجار و أصحاب  و الوزراء و القواد و الوالة و من ٌلحق بهم من رجال الدولة

       اإلقطاع من األعٌان و ذوي الٌسار،و طبقة وسطى تشتمل على رجال الجٌش و موظفً الدواوٌن 

و التجار و الصناع الممتازٌن،ثم طبقة دنٌا تشتمل على العامة من الناس من الزراع و أصحاب الحرؾ 

 .                                   (1)الطبقات أهل الذمة الصؽٌرة و الخدم و الرقٌق،و ٌؤتً فً إثر تلك 

وقد ساد الطبقة األولى ضرب من الترؾ حٌث كانت تعٌش فً قصور فاخرة محوطة ببساتٌن ؼناء ، 

ٌحرسها حراس أقوٌاء و ٌخدمها الرقٌق و الجواري .وللتعرؾ على ما كان ٌسود هذه الفترة من مبالؽة 

ها بإسراؾ نورد ما ذكره)الصابً(فً كتابه الوزراء ورسوم دار الخبلفة ،إثباتا فً إتبلؾ األموال و نفقت

هج(فقد كان المقتدر ٌنفق على 323-295لما كان ٌنفق على حواشً الخلٌفة و داره فً عصر المعتضد )

القصر و الحرم و الخدم أكثر من ستٌن ألؾ دٌنار شهرٌا،و كان ٌنفق على المطابخ الخاصة و العامة 

.                                     (2)من ثبلثٌن ألفا من عشرة آالؾ دٌنار شهرٌا،بل قد ٌبلػ ذلك  أكثر

ولهذه الظروؾ كثرت المظالم أثناء هذه الفترة نتٌجة للفساد الذي طؽى على الحٌاة خاصة فساد الوزراء 

الطبقة الدنٌا من األهلٌن بالظلم ،فضبل عن نظر المجتمع الٌهم باحتقار وكانوا ٌعٌشون  و القادة ،فؤحسة

عٌشة بابسة ،فهم الطبقة التً تعمل وال تتقاضى حق عملها لقاء الجهد المبذول ،و لٌس لها إال العناء الذي 

طبقتٌن العلٌا و الوسطى المترفٌن دون عناٌة كثٌرة بالعمل شؤنهم شؤن ال اإلقطاعٌٌنتبلقٌه فً خدمة طبقة 

مما دفع هإالء المقهورٌن إلى الثورة على هذا الظلم،كما فعل الزنوج و القرامطة و أهل البصرة فً عهد 

محن الزمان ومن جور  نزل بهم من  الخلٌفة المعتضد حٌث أرسلوا وفدا إلى هذا الخلٌفة ٌشكون إلٌه ما

                                                                         و ظلم و ٌطلبون منه العون و الؽوث .

وإذا ما عرجنا بالحدٌث على قطاع حٌوي كثٌرا ما ٌشكل قوة أو ضعؾ األمم عبر التارٌخ فإننا نقؾ على 

قطاع القضاء لنتفقد و ضعه فً هذا العصر. وما ٌجب اإلقرار به هو أن قدر القاضً قد عظم منذ 

ألول حتى أن الوالً هو الذي كان ٌحضر مجلس القاضً ،فكان للقضاء مكانته فً هذا العصر العباسً ا

العهد و كثٌرا ما توارث هذا المنصب فً أسرة واحدة كؤسرة أبً الشوارب فً بؽداد و أسرة أبً بردة  

بً فً فارس مما زاد من شوكة هذه األسر و كان من عٌوب هذا النظام أن اعتلى مكانه من ال ٌستحقه كؤ

.وكان بجانب القضاء نظام النظر فً المظالم و  الذي اتهم بالشهوات و الخمور أبً الشوارببن العباس 

هو حكم ٌعجز عنه القاضً فٌنظر فٌه من هو أقوى منه ٌدا و كان كافور اإلخشٌدي ممن ٌجلسون فً 

و المظالم فً  نحراؾاالالمظالم مما كان ٌشل من حركة القاضً ،وكان من الطبٌعً أن ٌنتشر الفساد و 

                                                   .(3)مجتمع تضٌع فٌه هٌبة القضاء و ٌهون فٌه شؤن القاضً 

                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.                                                                               53ضٌؾ،شوقً،العصر العباسً الثانً،ص  – 1

      .                                                                                                 54،ص   المرجع نفسه – 2

.                                                                  24/  23ٌنظر ،أبو العبل ،مصطفى ، شعر المتنبً ،ص  – 3
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       تإدي دورا هاما فً الحٌاة االجتماعٌة نتطرق إلى وضعها فً هذا العصر . وباعتبار أن المرأة

سادت ظاهرة استرقاق الجواري المجتمع العباسً فً القرن الرابع هجري ،و لكن الجدٌد فً وضعهن 

ا أنهن أصبحن منافسات للنساء الحرابر األمر الذي أحدث نكبات شملت الخلفاء و األمراء،و قد ال نبالػ إذ

قلنا بؤن الرق و التسري كان من أهم األسباب التً جعلت المجتمع العباسً ٌصاب بمحن أخبلقٌة كسرت 

سلم قٌمه إذ ارتقى بعض العبٌد فً هذا العصر إلى مزاحمة السادة فً القٌادة و الحكم ،و كان منهم القابد 

                                        .                    (1)و األمٌر مثلما هو معروؾ عن كافور و ؼٌره 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      

.53ص ،2،ط1975دار المعارؾ القاهرة ، العصر العباسً الثانً ،ٌنظر ضٌؾ ،شوقً -1    
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                                                          ج( الحٌاة الفكرٌة و األدبٌة:
إن ما ٌمٌز الحٌاة الفكرٌة فً القرن الرابع الهجري هً تلك الحركة العلمٌة النشطة التً سادت         

هذا العصر وقت نشؤة الشاعر أبً الطٌب المتنبً ،فقد كان لهذه الحركة العلمٌة أثر عظٌم فً تكوٌن عقله 

ل شاعرٌته و إثراء فنه .                                                                                 و تشكٌ

فاء األوابل ة العباسٌة ،حٌث أسهم الخلوقد امتدت جذورها بمجالٌها الفكري و األدبً إلى بداٌة الخبلف 

 عمل أبو جعفر المنصور،والبحث العلمًبنصٌب كبٌر فً بعث الحٌاة الفكرٌة و األدبٌة ،فشجعوا حركة 

 و من جاء بعده على نقل الذخابر العلمٌة التً تركها اإلؼرٌق و الرومان و الفرس و الهنود و ؼٌرهم 

  كتب الٌونان  تحركة الترجمة و النقل فترجم تجاء عصر الرشٌد ،نشط إلى اللؽة العربٌة،حتى إذا ما

ان عهد المؤمون نجد جمهرة من المترجمٌن قد تقاطرت على دار أٌام المنصور.حتى إذا ك أعٌد ما ترجمو

الحكمة فً بؽداد،وقد شجع الخلٌفة العالم هذه الحركة العلمٌة القوٌة فكان ٌحوط العلماء بعطفه و رعاٌته 

إذ فتح لهم خزابن المال لٌؽدق علٌهم منها استحثاثا منهم لهم على نقل هذا التراث إلى اللؽة العربٌة. 

نقل التراث الضخم فً الطب و الفلسفة و المنطق و األخبلق و السٌاسة و الفلك والرٌاضٌات     وكذلك 

.                        (1)و التشرٌح و النبات و الحٌوان و ؼٌرها من العلوم التً لم ٌكن للعرب بها عهد 

:أبو بشر متى بن ٌونس وما إن وصلنا إلى القرن الرابع الهجري حتى برز مترجمون مهرة من بٌنهم  

الذي ترجم كثٌرا من كتب أرسطو و كتب شراحه ، ومــن تبلمـذتـه الفـارابـً الذي كتب فً المنطق     

و األخبلق و نقل كتاب النوامٌس ألفبلطون .                                                                  

الفلسفٌة و المنطقٌة فً الفكر العربً فً عصر المتنبــً ،          وقـد كان لهذه الحركة العلمٌة نزعتها 

ومن المرجح أن هذه الفلسفة انتقلت إلى العرب عن طرٌق الترجمات السرٌانٌة التً كانت سببا          

،ولم ٌكن نقل هذه الفلسفات و المإلفات فً عصر فً استقرار كتب بقراط و جالٌنوس و منطق أرسطو

د أو المؤمون فحسب بل استمرت حركة الترجمة التً حمل لواءها حنٌن بن إسحاق دون هارون الرشٌ

.                                                      (2)انقطاع إلى النصؾ الثانً من القرن الرابع الهجري 

نقولة إلى العربٌة    وقد ذكر القفطً العدٌد من المصنفات الٌونانٌة فً الفلسفة و المنطق و الحكمة الم

.  (3)عن طرٌق مباشر أو عن طرٌق السرٌانٌة مشٌرا إلى النقلة و الشراح لهذه اآلثار   

 

 

 

  

                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  

            .                                                                   115ٌنظر ضٌؾ،شوقً،المرجع السابق،ص  -1 

.                                 12، ص 2،ط 1973ٌنظر ضٌؾ ،شوقً، الترجمة الشخصٌة،دار المعارؾ ،القاهرة ، -2 

     .22/28،صالقفطً ،جمال الدٌن أبو الحسن،إخبار العلماء بؤخبار الحكماء،دار اآلثار للطباعة و النشر،بٌروت -3 
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المتكلمٌن و أصحاب المذاهب و اآلراء الذٌن أفسحوا مجال التؤثٌر للفلسفة كما شهد هذا العصر ظهور 

فً مذاهبهم الكبلمٌة مثل معمر بن عباد السلمً و هو من أصحاب مذهب المعانً ،و أبً هاشم الجبابً 

   .                        (1)الذي تناول تحلٌل صفات هللا و انفرد فٌها بمذهب خاص متمٌزا عن المعتزلة

و عرؾ هذا العصر أٌضا ظهور األشاعرة المعارضٌن لمذهب االعتزال و المنكرٌن كل فعل للطبٌعة  

.                                      (2) وكذلك إخوان الصفا الذٌن حاولوا المزج بٌن الفلسفة و تعالٌم الدٌن

تنوع مصادر  –فٌما نرى  –ها وقد كان وراء هذا النشاط الفكري فً عصر المتنبً عدة عوامل أهم 

الثقافة و تعدد المذاهب الفلسفٌة الواردة،ثم اختبلؾ اآلراء و تعددها فً الفكر العربً و اإلسبلمً.     

فقد ترجم المسلمون الحكم  –كما سبق الذكر  –وكما ترجمت و نقلت الثقافة الٌونانٌة السٌما الفلسفة منها 

أبً جعفر المنصور و الرشٌد و قد نقل عبد هللا بن المقفع بعض  الفارسٌة و الهندٌة و خاصة فً أٌام

قصصهم و أساطٌرهم . كما أطلع المسلمون على آرابهم فً المنطق وما بعد الطبٌعة "وكان للرٌاضٌات 

"     الهندٌة و التنجٌم المتصل بالطب العلمً و بالسحر أكبر األثر فً بواكٌر الحكمة العقلٌة فً اإلسبلم

نقل هذه الحكمة الهندٌة إلى العرب فلٌست "الحكم عند تابوت اإلسكندر و التً تؤثر بها أبو  وذلك بعد

 . (3)العتاهٌة فً قصٌدته ذات األمثال إال مجموع حكم الٌونان و الفرس و الهند و ؼٌرهم من علماء األمم"

الشعر العربً حٌث  إلىالٌونانٌة من النشر العربً  األمثالتحوٌر الحكم و  إلىأشار د.إحسان عباس  وقد

الشعر،  إلىالبلحقً كتاب كلٌلة و دمنة  أبانفً النقل المباشر كنقل  األولتم ثبلث تٌارات . ٌتمثل التٌار 

فً ذاتها و لٌست فً مصدرها ،ولكل  أهمٌتهاتركة شعبٌة خالصة  األمثالفً حكم و  رأيو التٌار الثانً 

األخذ منها و التصرؾ فٌها ،أما التٌار الثالث فٌتمثل فً التضمٌن و االقتباس للحكم إنسان الحق فً 

  . (4)األجنبٌة عن طرٌق اإلفادة من الثقافة األجنبٌة كما عمل أبو العتاهٌة فً أرجوزته ذات األمثال 
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إلى الشعر و ال ٌمكن أن ٌطمبن المرء  ومن ثم ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم بحكم قاطع على الحكم المنقولة

إلى القول فً أن هذه الحكمة أو تلك مؤخوذة عن أصل ٌونانً أو ؼٌره ،فقد تنسب الحكمة الواحدة مرة 

إلى الفرس ومرة إلى الٌونان و تارة أخرى إلى الهند ثم نجدها أٌضا ذات أصول راسخة فً البٌبة 

ٌوضح مدى التماثل بٌن كثٌر من الحكم الفارسٌة  -مثبل-ٌر"العربٌة منذ عهود قدٌمة.و"كتاب األدب الكب

                                                                                                                      . (1)وما نقله العرب من حكم الٌونان 

لهنود فبل ٌعنً هذا عدم ارتباطها بؽٌر هذه الثقافة وإذا كانت الحكمة قد ارتبطت أكثر بثقافة الفرس و ا 

. (2)كالٌونان وثقافتهم فإذا أمعن الباحث فً "كلٌلة و دمنة"ٌرى الكثٌر منها اقرب ما ٌكون لحكمة الٌونان 

ومن ثم نرى أن كلٌلة و دمنة اقرب ما تمثل التراث الحكمً العالمً:فلٌست وقفا على ثقافة معٌنة حتى 

ا . وكما أن كتاب "األدب الكبٌر"ٌإكد هذا المعنى حٌث امتزجت فٌه الحكمة الٌونانٌة ولو كانت بلؽته

.                                                                                      (3)بحكمة العرب و الفرس 

 -ط بٌنها وبٌن شعرالمتنبًكما فعل الحاتمً بالرب –أما انتساب معظم حكم هذا العصر إلى أرسطوطالٌس

للشعر الٌونانً .   األعلىمثلما كان هو مٌروس النموذج  األعلىٌمثل النموذج  أرسطو أن أساسفعلى 

اعتمدوا على كون المتنبً تفرد  إنمابالحكم و فً مقدمتهم ابن خلدون  إلى نعت المتنبًولعل الذٌن ذهبوا 

عن سابر شعراء عصره بتمثل المصطلحات الحكٌمة و الفلسفٌة الدخٌلة فً الثقافة العربٌة ومن ثمة جاء 

فعبرعن ذلك كله فً شاعرٌة ،شعره ثمرة  طبٌعٌة لهذا اللقاء الثقافً و لتلك الفلسفات و المذاهب المتنوعة

                                                    كٌر و ثراء التعبٌر.من خصوبة التف متمٌزة لما توافر علٌه

منذ بداٌة  -األعجمٌة و ؼٌرها من الثقافات  اإلسبلمٌةوقد ترتب عن هذا التمازج بٌن الثقافة العربٌة  

          ظهور بعض الفرق و المذاهب ذات اآلراء المعارضة ألفكار المعتزلة  –القرن الرابع الهجري 

       هج فً األقالٌم الشرقٌة333هج و الماترٌدٌة سنة 333فظهرت الحركة األشعرٌة فً العراق سنة" 

تدور هذه الحركات الثبلث فً فلك واحد أال و هو الدفاع     هج فً مصر .وتكاد331الطحاوٌة سنة  و

.  (4)عن عقٌدة السلؾ  و مواجهة النزعة العقلٌة المفرطة للمعتزلة "  
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الظاهر بل كانوا وسطا  إتباعة فً الجمود و ٌالحشو أوالظاهرٌة  إلٌهما وصلت  إلىشاعرة ولم ٌصل األ

 .(1)بٌن عقبلنٌة المعتزلة و جمود الظاهرٌة ومن ثم كان هناك ثبلثة مذاهب ٌمثلون ثبلث اتجاهات مختلفة

 إمكانوهً مشكلة خلق القرآن و نفً  أالمنها  رأٌهمتحدٌد  ةشاعركما ظهرت ثبلث مسابل كان على األ

)االختٌار(وهً المسابل التً دار حولها جدل  نٌةاإلنسا اإلرادةلة حرٌة ؤرإٌة هللا فً اآلخرة و مس

إلى جانب األشاعرة فً الدفاع عن أهل السنة و مناقشة ما قام به الماترٌدٌة  –ذلك  إلى أضؾ –المعتزلة 

األشاعرة لفكرة معرفة هللا و الشفاعة و اإلمامة إلخ .                                                          

.     (2)ثابت أن العرب قد عرفوا الفلسفة الطبٌعٌة،تلك التً استمرت حتى القرن العاشر المٌبلدي ومن ال

وٌرى الرازي ،وهو من اكبر ممثلً هذه الفلسفة ،إن الشر فً الوجود أكثر من الخٌر..كما ٌعرؾ اللذة  

.                                                                           (3)بؤنها لٌست سوى الراحة من األلم 

ومن المعروؾ عن الرازي انه كان ٌهاجم كبل من الدهرٌن الذٌن ال ٌإمنون بخالق الكون و كذلك  

           الموحدٌن إلنكارهم قدما ؼٌر هللا ،كالنفٌس التً كان ٌرى قدمها.                                  

جماعة إخوان الصفا و رسابلهم حٌث حاولوا المزج بٌن – أٌضا –كما ظهر فً القرن الرابع الهجري  

الطبٌعٌة و تعالٌم الدٌن على نحو جعل من ذلك ما ٌعتبر فلسفة للدٌن .                             الفلسفة 

ادر و الروافد للحٌاة الفكرٌة وقتبذ،وزاد تعدد ومن ثم كان الثراء الفكري و تعدد الثقافات و اختبلؾ المص

اآلراء و المذاهب و تنوع النظرٌات و الفلسفات و كثرة الجدل حول هذا و ذاك مما ال ٌتسع المجال 

 لذكره ،ومن ابرز المسابل التً دار حولها الجدل ،موضوع النفس اإلنسانٌة و عبلقتها بالروح و الجسد.

  ٌقول ببقاء النفس ،و كونها جوهرا روحٌا،و هذه اآلراء ال تتعارض ومن المعروؾ إن أفبلطون كان 

                                                                                           .(4)مع عقٌدة المسلمٌن 

قً مذهب أما أرسطو فكان مذهبه فً أمر النفس وفً األخبلق أقل روحانٌة من مذهب أفبلطون لذلك ل

أرسطو رفضا من بعضهم فؤفردوا مإلفات خاصة بذلك ثم ظهر فٌما بعد رفض المذهب األفبلطونً 

ثم كان القابل بتفرد النفس الكلٌة فً العالم،وانتمى إلى مذهب أرسطو الذي ٌعلً من النفوس الجزبٌة 

     ٌبل وذاعت آراإهم لفبلسفة المسلمٌن و مفكرٌهم أن تناولوا موضوع النفس اإلنسانٌة مناقشة و تحل

فً الحٌاة الفكرٌة ،و من أبرز هإالء:الكندي ،الفارابً ،إخوان الصفا و الرازي .                         

وهكذا ،عاش المتنبً فً عصر أقرب ما ٌكون بعصر التنوٌر،حٌث إنه عصر متعدد الثقافات،متنوع 

ر إلى ما ٌعرؾ عن المتنبً من حدة الذكاء و ثراء األفكار ،مختلؾ الفلسفات،حافل بالمتناقضات ،و بالنظ

  الفكر و نفس متمردة و عبقرٌة شعرٌة فبل بد أن مثل هذا الشخصٌة و قد عاشت هذا العصر أن تتلون 

  رت مبلمحه فً شعره شكبل و مضمونا .و تتشكل نفسٌا و فنٌا بلون متمٌز ظه
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وإذا كانت الحركة العلمٌة قابمة على أشدها فً العصر العباسً الثانً،فإن الحركة اللؽوٌة و األدبٌة     

لم تكن اقل شؤنا منها ،حٌث إن هذا العصر كان بداٌة لمنهج حدٌث و منظم فً العلوم اللسانٌة تؤثٌرا 

ة الجدٌدة فـً النحـو بان قـال : " نحـو العرب بالنحو الٌونانً . وقد مٌز أبو سلٌمان السجستانً النزع

.                                                                                    ( 1)فـطـرة و نحونا فـطنـة " 

التً تحصى كلمات اللؽة و ومن الجدٌر بالذكر اإلشارة إلى أن هذه الفترة سبقت بمرحلة ظهور المعاجم  

ح معانٌها  مثل"معجم العٌن" المنسوب للخلٌل بن أحمد،و"الجمهرة فً اللؽة" البن درٌد،وكتاب توضٌ

األلفاظ الذي ٌهتم بالؽرٌب و المهجور من األلفاظ البن السكٌت كما جمعت أٌضا دواوٌن الشعراء        

لجاحظ األفكار وصنفت المختارات  التً تجمع بٌن الشعر و النثر كالكامل للمبرد،ثم كانت إضافة ا

الجمالٌة و الببلؼٌة إلى فكرة التعلٌم اللؽوي وذلك فً كتابه " البٌان و التبٌٌن " وألؾ ابن قتٌبة " عٌون 

    .                                     ( 2)األخبار" مازجا فٌه بٌن األفكار العربٌة و الٌونانٌة و الفارسٌة .

ري شهدنا تؤلٌؾ تعلب لكتابه  " الفصٌح " و قدامة بـن جعفر لكتابه    حتــى إذا كان القرن الرابع الهج 

" جواهر األلفاظ "،و ٌحتوي األول على الصوغ الفصٌح كما ٌجمع الثانً الصوغ البلٌػ .                 

هذا و قد انتشرت مناهج مدرستً الكوفة و البصرة و أفكارهما ناهٌك هن ظهور المدرسة البؽدادٌة التً  

أخذت من المدرستٌن مع شًء  من اإلببلغ . و كانت مدرسة البصرة هً األساس فً بناء النحو العربٌة 

و صوؼه ،ومن ثم اعتمدت علٌها بقٌة المدارس التً ظهرت بعدها مع شًء من التمٌز و االختبلؾ فً 

ع بعض تساع فً الرواٌة و من حٌث وضبعض المسابل " من حٌث بسط القٌاس و قبضة ومن حٌث اال

                                    ( 3)المصطلحات الجدٌدة،ومن حٌث تلقٌب بعض العوامل و المعموالت .

ومحور هذه الدراسة مادة  -ومن الدراسات التً استحدثت فً القرن الرابع الهجري " االشتقاق األكبر "( 

و ؼٌرها من الدراسات التً ابتدعها و ألؾ فٌها أستاذ هذه المباحث اللؽوٌة ابن جنً  –الكلمة دون هٌؤتها 

     الموصلً كما هو الحال فً كتابه المسمى بــ" الخصابص" و الذي ٌحوي أبوابا فً اختبلؾ اللؽات 

  ضمن بابا و تعددها و اللؽة المؤخوذة قٌاسا ،و قلب لفظ إلى لفظ، وفً زٌادة الحروؾ و حذفها ، كما ٌت

  (4)فً شجاعة العربٌة  بما فٌها من حذؾ و حمل على المعنى ،و إٌراد المعنى المراد بؽٌر اللفظ المعتاد.
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على هذه المباحث و ما فٌها من مشكبلت  و بالطبع ،لم تكن هذه المعارؾ ؼاببة عن المتنبً ،فقد اطلع

لؽوٌة و مرونة و عرض للضرورات و ؼٌر المؤلوؾ من األلفاظ و التراكٌب و األسالٌب ، كما درس 

مذاهب كل من البصرٌٌن و الكوفٌٌن و البؽدادٌٌن وما حوته هذه المدارس من مصطلحات جدٌدة ،و 

ة ،كما وعً ما فٌها من ؼرٌب أو شاذ مباح .   قٌاسات و توسعات و اختبلؾ فً وجهات النظر المتعدد

و سنوضح فٌما بعد مدى استفادة الشاعر مما أباحه اللؽوٌون و أنه استوعب هذه الثقافة باقتدار ضارع  

وعرؾ ما فٌها من ضرورٌات حسنة أو قبٌحة و استخدمها فً شعره فً براعة  فٌه اللؽوٌٌن أنفسهم ،

ة ـرٌـً الشعـة المتنبـول لؽـدل حـن جـو قد كان ذلك و راء ما دار م تصل إلى حد العبقرٌة و التفرد ،

                                                                      إلى ذلك .ؤ وما طمن حٌث الصواب و الخ

عة عند ولما عاش المتنبً فً أزهى العصور العربٌة علما و أدبا حٌث كان للشعراء و األدباء مكانة رفٌ

الحكام و األمراء من أمثال األمٌر سٌؾ الدولة ، فقد انعكست مظاهر هذه العصر على إنتاجه الفكري    

و األدبً .                                                                                                        

الحكمة عنده خصوصا و الشك فً أن إنارة الحدٌث و أسهم فً تشكٌل نتاجه الشعري عموما و شعر 

عن حٌاته سٌساعد على فهم معانً شعره و ٌزداد الفهم أكثر عند الوقوؾ على أهم محطات حٌاته هذه.  

   وضمن هذا المسعى كان لزاما علٌنا أن نعرج بالحدٌث على نشؤ ته و أهم مراحل حٌاته .          
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2( حٌاة المتنبً ) نشؤته و ثقافته (:                                                               
مع هدؾ البحث ،سنتناول الحدٌث عن حٌاة المتنبً من الجانب الذي ٌساعدنا على تسلٌط  مما شٌا 

الضوء على مٌله إلى شعر الحكمة و النبوغ فٌه :                                                             

ً كندة ،ولذلك نسب هج بالكوفة فً ح 333ولد أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن بن عبد الصمد الجعفً سنة 

إلى هذا الحً أو إلى الكوفة ، فقٌل له الكوفً الكندي ، لٌست نسبته األخٌرة إلى قبٌلة كندة كما قد ٌتبادر 

إلى الدهن و لكنها إلى ذلك الحً الذي ولد فٌه . وهو حً نزله المهاجرون العرب الذٌن نزحوا أٌام 

ة فسموا منازلهم الجدٌدة بؤسماء منازلهم األولى إلى هذه البقاع ، وهم من أصل ٌمنً من كندالفتوح 

.                                                                                           ( 1)للذكرى و الحنٌن 

وفً شعر أبً الطٌب ذكرٌات فً هذا الحً من الكوفة و كان مفارقا له فقال فٌه ٌحن إلٌه :               

ًَ السكون و حضر موتا                   أ                          .(       2)و والدتً وكندة و السبٌعا  مسن

وكل هذه أماكن بالكوفة ذاتها عرفها المتنبً فً نشؤته و صباه . و المتنبً صحٌح النسب فً عروبته  

و لها أٌام مقرونة بالحمد و الذكر و قد من جهة أبٌه و أمه ،و بطولهما كانت معروفة بالكرم و الفروسٌة ،

                                                            ورث اإلباء و العنجهٌة عن قومه الذٌن قال فٌهم :

                .( 3)و إنً لمن قوم كؤن نفوسهم                        بها أنف أن تسكن اللحم و العظام 

نبً نشؤته األولى بالكوفة و كان ٌتردد بٌن البادٌة و الحضرة فاكتسب من األولى صبلبتها   وقد نشؤ المت

                                                           . ( 4)و نزعتها البدوٌة ومن الثانٌة علومها و ثقافته 

سلمه إلى المكاتب و ردده فً القبابل  وقد ذكر الثعالبً ) الذي ولد قبل المتنبً بؤربع سنوات (:أن أباه

،فنشؤ المتنبً فً خٌر حاضرة. و الكوفة أرض ذات طبٌعة جمٌلة حببت إلى كثٌر من المسلمٌن البقاء  

قاعدة أمره .                  بها فآثروها  عل ؼٌرها ، وقد اتخذها أمٌر المإمنٌن علً كرم هللا وجهه 

فً كتاب الشٌعة العلوٌٌن حٌث درس مبادئ الدٌن على نحو ما  تلقى الشاعر تعلٌمة األول بالكوفة

ٌفرضها وضع الكتاب . وقد كان القرآن الكرٌم المادة األساسٌة فً ثقافته وقد تضافرت عوامل عدٌدة إلى 

دراسة القرآن الكرٌم، فنشؤة الشاعر المبكرة فً الكوفة هٌؤت له هذه العبلقة المبكرة بكتاب هللا العظٌم،   

                                              ٌعة تكوٌنه الفكري بوصفه شاعرا وهب نفسه لفن النظم . و طب

كما كان اهتمامه بالنحو و اللؽة العربٌة دافعا لحفظ أجزاء كبٌرة من القرآن الكرٌم ، وقد كان ٌعتمدها   

                                         . فً المناقشات التً كانت تدور بٌنه و بٌن من أملى علٌهم دٌوانه 

     وقد انعكس حفظه القرآن الكرٌم فً بعض أشعره على نحو ما جاء فً قوله :                         

.( 5)لو كنت بحرا لم ٌكن لك ساحل                    أو كنت غٌثا ضاق عنك اللوح   

                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  

.       694،ص  1982ٌنظر مصطفاوي ،موهوب ،المثالٌة فً الشعر العربً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر -1 

               . 364،ص 2،ج2،ط 1986البرقوقً ،عبد الرحمن ،شرح دٌوان المتنبً ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ، -2 

ٌنظر الثعالبً ،أبو منصور عبد الملك بن اسماعٌل ،ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر،دار الكتب العلمٌة،بٌروت     -3 

                                                                                                      . 161،ص 1، ج 1979      

.                                                                                                     162المصدر نفسه ،ص  -4  

. 254،ص  1،ج1971قا ،مطبعة مصطفى البابً،مصر ،،التبٌان فً شرح الدٌوان ،ضبط مصطفى السالعكبري  -5   
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                          و خشٌت منك على البالد و أهلها                       ما كان أنذر قوم نوح نوح

      (1). 31سورة نوح ، اآلٌة "  أن انذر قومك من قبل أن ٌؤتٌهم عذاب ألٌمفهذا مؤخوذ من قوله تعالى :" 

          التً أشار إلٌها القرآن الكرٌم فً قولة :  التثلٌثوقال مشٌرا إلى النصارى الذٌن ٌإمنون بعقٌدة 

                                          (2). 33سورة التوبة ، اآلٌة  –"  و قالت النصارى المسٌح ابن هللا"  

.                    (3) ــــن إما لعجز و إما رهب               أرى المسلمٌن مع المشركٌــــ               

و أنت مع هللا فـــً جــــــانب                              قلٌل الرقاد كثٌر التعب                             

ـن و أب                       كؤنك وحـــــدك و جــدتـــــــــه                              و دان البرٌة بابـــ

وعندما رحل المتنبً عن الكوفة ،اعتبر بعض النقاد و فً مقدمتهم د . طه حسٌن بؤن هذا الرحٌل لم  

 أمرولٌس من شك عندي فً أن المتنبً لما تقدمت به السن قلٌبل ، قد عرؾ من  ٌكن برٌبا حٌث ٌقول:"

.                    (4)، ومن أسرته ما أنكره و ما لم ٌستطٌع أن ٌقٌم معه فً الكوفة فآثر الرحٌل " نفسه 

و من خبلل هذا الكبلم ٌستشؾ أن د. طه حسٌن ٌشك فً نسب الشاعر فً شًء من الؽموض و اإلبهام 

إن المتنبً أدرك  و لعله ٌزٌد األمر وضوحا حٌن ٌقول فً موضع آخر :" إن مولد المتنبً كان شاذا،و

هذا الشذوذ ،و تؤثر به فً سٌرته كلها ،و لم ٌستطٌع أن ٌبلبم بٌن نفسه الشاذة ، و بٌن البٌبة الكوفٌة    

.                                                                             (5)التً كان ٌراد له أن ٌعٌش فٌها 

فنسب إلٌه الشذوذ ، ؼٌر أننا نرى ن ٌتهم المتنبً بؤنه ابن ؼٌر شرعً ومن هذا ٌتضح لنا أن د.طه حسٌ

أن الشذوذ الذي نسبه د.طه حسٌن إلى المتنبً ال ٌقوم على دلٌل ثابت ،و إن هذا الشذوذ ال ٌعدو أن ٌكون 

                     امتٌازا و تفوقا .                                                                             

و ٌقول د. شوقً ضٌؾ: لقد شكوا فً نسب المتنبً ألنه لٌس فً أشعاره أي إشارة ألبٌه و أمه و هذه 

مقدمة ال تحتم النتٌجة ، إذا ٌشرك المتنبً فً ذلك كثٌر من الشعراء العباسٌٌن الذٌن ال ٌشك فً نسبهم 

عن أبٌه و ٌخلو من ذكر أمه ، فهل ترتب     العربً أمثال البحتري حٌث إن دٌوانه ٌخلو من الحدٌث

                                                                                . على أنه كان متهما فً نسبه  

  لقد أخذ المتنبً أكثر علمه من مبلزمة الوراقٌن ،فكان علمه من دفاترهم و كان المتنبً طلعة ، ٌكثر 

على ؼرٌب اللؽة و حوشٌها ، و ال ٌسؤل عن شًء إال و استشهد فٌه بكبلم العرب من النظم من اإلطبلع 

و النشر حتى قٌل : "إن الشٌخ أبا علً الفارسً صاحب " "اإلٌضاح و التكملة " قال له ٌوما : كم لنا  

اللؽة من الجموع على وزن فعلى ؟ فقال المتنبً :حجلى و ظربى قال الشٌخ أبو علً : طالعت كتب 

.  (6)ثبلث لٌال علً أن أجد لهذٌن الجمعٌن ثالثا فلم أجد "   

                                 

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     

                            .                                                                               1سورة نوح ، اآلٌة  -1 

.                                                                                                       33سورة التوبة ، اآلٌة  -2 

                    .                                             347/  346،ص  1،التبٌان فً شرح الدٌوان ،ج العكبري -3 

.                                                18،ص  2،ط 1983حسٌن ، طه ، مع المتنبً ،دار المعارؾ ،القاهرة ،  -4 

                                                                                                       . 25المرجع نفسه ، ص  -5 

ابن خلكان ، شمس الدٌن أحمد بن محمد بن أبً بكر ،وفٌات األعٌان و أنباء أبناء الزمان،تحقٌق إحسان عباس ،دار  -6 
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  وال عجب فً هذا الموقؾ، فقد كان شاعرنا محبا للعلم ،فلم ٌترك بابا من أبواب الكتب إال قرأه كاألدب

و اللؽة و الفلسفة و المنطق و لقً الكثٌر من أكابر العلماء كالزجاج ،و ابن السراج و األخفش ،وابن 

.(1)درٌد ،و أبً علً الفارسً و ابن جنً و ؼٌرهم .  

وجدٌر بالذكر القول بان أبا الطٌب كان متورعا فً خلقه ال ٌخرج عن حدود الوقار، متزمتا ال ٌلٌن 

، أخذ نفسه بالجد الذي       باال ، مترفعا عن سفاسؾ األخبلق ، متمسكا بمعالٌهاللشهوات و ال ٌلقً لها 

                                                               ال ٌضعؾ  ، وكان ٌقرب التهم و ال ٌدانٌها .

و تلك أنـه ما كــذب وقــد قـال عنـه علـً بــن حـمــزة : " بلوت مـن أبـً الطٌب بثبلث خصال حمٌـدة 

. (2)و ال زنــا و ال الط "   

و الحقٌقة أن األمر كذلك بالنسبة إلى شاعرنا هذا،فقد خالؾ األدباء و الشعراء من أهل عصره،فما شرب 

الخمر ،و ال حمل وزرها و كان منصرفا للعلم ،قاربا محققا لدقابقه ،طوٌل النظر فٌما ٌمر به من أحداث 

                                                           .  ام بؤمر األمة التً هو منها الزمان ،كثٌر االهتم

حاول المتنبً فً أول حٌاته أن ٌثور ضد نظام الحكم عله ٌحقق أحبلمه السٌاسٌة ،ؼٌر أنه أخفق ،فقد 

لً و أطلق قضى على ثورته لإلإ والً حمص ،وزج به فً السجن ،وظل فٌه عامٌن ثم استتابه الوا

. (4)سراحه    

وفً هذه المرحلة نظم شعره الذي كان ٌدعو فٌه إلى إعادة الحكم العربً اإلسبلمً من العجم وفً هذه 

المرحلة تحدى األمراء و الملوك،و تعرض لهجابهم فاعتبرهم أرانب لهم جسم البؽال وأحبلم العصافٌر: 

. (5)ام ـــخـث ضــثـم جــهـت لــانــو إن ك     ار                 ـــغـاس صـه نـاسـر نــــوده  
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م بالعٌش فٌهم                       ولكن معدن الذهب الرغام                                  وما أنا منه

                                         وك                        مفتحة عٌونهم نٌام ـــم ملـر أنهـٌـأرانب غ

اجم ،لذلك نراه ٌدعو إلى تعرٌة الحكام و ٌصؾ ما وصلت إلٌه األمة العربٌة اإلسبلمٌة ،تحت حكم األع

المتسلطٌن على مصٌر األمة اإلسبلمٌة بالطرٌق الذي ٌحقق مصٌرهم المنتظر، الطرٌق الذي ٌإكد 

ضرورة اجتماع كلمة األمة و عودة سلطانهم و إعادة الخبلفة العربٌة اإلسبلمٌة و طرد األعاجم :       

                                           .  (1) عرب ملوكها عجم وإنما الناس بالملوك وما           تفلح

                                                     ال أدب عندهم وال حسب           وال عهود لهم وال ذمم

لتؽٌرات كان الشاعر ٌإمن بمبدإ القوة مند صباه و بقً مبلزما له حتى نهاٌة حٌاته ،بالرؼم من بعض او 

التً طرأت علٌه ،لقد وجد المتنبً ببلد الشام مسرحا لمد، و جزر بٌن اإلخشٌدٌٌن و بٌن والة الخبلفة 

العباسٌة و أنصارها من الجنود،فتارة تصبح هذه المدٌنة أو تلك تابعة لئلخشٌد و تارة للخبلفة ،و الناس 

الشاعر على الثورة و التمرد، و لكن  ٌفرض علٌهم من الخنوع و البإس و الشقاء ما ال ٌطٌقون فٌحثهم

ما ٌؽٌظه أن ٌجد المسلمٌن من حوله متواكلٌن مستسلمٌن لحكامهم فؤخذ ٌنفخ دون جدوى . ولقد كان أشد 

فٌهم  و ٌحثهم على الثورة و العصٌان .                                                                      

               . ( 2)ـى غــنــم               وذكــر جــود و محصولً على الكلم أناسا محصولــً علـ أرى

سٌصحب النصل منـً مثل مضـربـه              و ٌنجلـً خبـري عـن صمـة الصمٌم                     

                   دم  ـن ساق على قــوم مــرب أقـو الح     ة         ـــمــل ساهــٌـوه الخــن وجـركـألت 

 ـــدم                    ة الخــن دولـه مــت لـى أدلــتـح     ــري         ظــتـنـازال مــلت مـصـنـل مـبك 

                   رم  ـــً حــاج فــجـحـل دم الــحـتـسـخ ٌرى الصلوات الخمس نافلة           و ٌــٌـش 

حدث المتنبً أن رحل إلى بؽداد دون رضا جدته ،فشهد ألوانا من الخطوب و األحداث من تنازع األمر  

بٌن الموالً و الوالة ،و كان ٌرجو هنالك نصٌبه من الرزق ٌمدح من ٌستحق المدح فتؤبى على هإالء 

جسه ،وقد صور المتنابزٌن المتربصٌن و رفض أن ٌثنً بشعره على أحد منهم،بل زاد حقده و ثارت هوا

                                         .                     ههذا الشعور فً أبٌات كثٌرة موزعة فً قصابد

وتضٌق علٌه بؽداد ،فٌرتحل إلى بادٌة الشام و ٌجول فً مدنها و قراعا طابفا بٌن أرجابها األمر الذي 

مشق ،وقد مر بحلب و إنطاكٌة و البلذقٌة حٌث احتفى أكسبه تروة لؽوٌة و فصاحة فً التعبٌر و ٌترل بد

به نفر من األعٌان و الكبراء كسعٌد بن عبد هللا الكبلبً،و أبً المنتصر األزدي ،و بدر بن عمار 

            .   (3)األردنً ،ومحمد بن زرٌعة الطرسوسً و ؼٌرهم ،وقد مدحهم بشعره على عادة العرب 

ر ٌصنؾ المتنبً ضمن جماعة الشعراء الجوالٌن ،و هو تصنٌؾ خاطا ، وربما هذا ما جعل ببلشٌ    

ألن الشاعر لم ٌكن ٌمدح إال عن اقتناع بشخص الممدوح .                                                   

ٌتكبد و ٌنتهً المطاؾ به فً الشام إلى االعتقال بؤمر من أمٌرها.و إذا بالمتنبً ٌساق إلى السجن ،و      

الذل و التعب و الجوع و الحرمان .و الكثٌر من المإرخٌن ٌإولون دخول المتنبً السجن  منفٌه ضروبا 

بتؤوٌبلت شتى ،حٌث ٌزعم بعضهم أن أبا الطٌب حٌنما شعر بالتفاؾ أعراب البادٌة حوله،و إقبالهم علٌه، 

 . (4)سجنه  النبوة،فكان هذا االدعاء سببأراد لنفسه تمكنا فً قلوبهم و سلطانا أوسع،و جاها أعلى فادعى 

                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               
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ع إلى المراجع و المصادر التً تناولت وظاهرة ادعاء النبوة هذه ،حٌرت القدماء و المحدثٌن ،و بالرجو

من ذوي مواقؾ  –فً هذا الباب  –الحدٌث عن حٌاة أبً الطٌب المتنبً نجد الذٌن كتبوا عن الشاعر 

متباٌنة بٌن القدماء و المحدثٌن .                                                                                 

مكن حصره فً ثبلث فبات :                                                            موقؾ القدماء ،وٌ –

: هـذه الفبـة قبلت ادعـاء النبـوة كـالبؽـدادي و ابـن خلكـان و البدٌعــً و الخطٌب البؽدادي   الفئة األولى

                                            و ؼـٌـــرهـــم.                                                      

متحفظة لم تستبعدها كالثعالبً الذي ذكر أمر تنببه كرواٌة ال ٌتحمل مسإولٌتها ، : و هذه فبة الفئة الثانٌة

و أورد قصة خروجه طمعا فً السلطان .                                                                    

: و هذه الفبة تنكر على المتنبً أمر تنببه ز منهم أبو العبلء المعري .                          الثالثةالفئة 

تقسٌمه إلى ثبلث فبات :                           –هو اآلخر  –موقؾ المحدثٌن ،و هذا الموقؾ ٌمكن  –

لفبة سعٌد األفؽانً .                          : وهذه الفبة قبلت ادعاء النبوة و من أعبلم هذه ا الفئة األولى

: و هً فبة متحفظة ،ومن أعبلم هذه الفبة عباس محمود العقاد .                            الفئة الثانٌة

محمود      على أبً الطٌب أنه ادعى النبوة ومن أعبلم هذه الفبة طه حسٌن، وهً فبة تنكر:الفئة الثالثة

كر،عبد الوهاب عزام ،محمد عبد الرحمن شعٌب ،عبد الؽنً المبلح ،هادي نهر و ؼٌرهم شا             

موقؾ المستشرقٌن:إن المستشرقٌن أمثال ببلشٌر، برو كلمان و ماسٌنون ،ٌنكرون ادعاء المتنبً  – 

                       .                                                        (1)النبوة و ٌنسبون إلٌه القرمطة  

أما الجناٌة التً سجن من أجلها شاعرنا فٌخالؾ فٌها شاعرنا سٌرته و ٌختلؾ الرواة فٌما بٌنهم .          

وفً تارٌخ الخطٌب البؽدادي رواٌتان هما أصل لمعظم الرواٌات التً روٌت فً هذه المسؤلة.      

: إن أبا الطٌب " لما خرج إلى كلب و أقام فٌهم ادعى أنه علوي حسنً ،ثم ادعى بعد ذلك  الرواٌة األولى

اشهد علٌه بالشام بالكذب فً الدعوٌٌن،و حبس دهرا طوٌبل ،  أنالنبوة ،ثم عاد ٌدعً أنه علوي ،إلى 

                     .                           وأشرؾ عل القتل ثم استتٌب و أشهد علٌه بالتوبة و أطلق  "

:وقد جاء فٌها أخبرنا التنوخً ،حدثنً ،أبً قال:حدثنً أبو علً ابن أبً حامد،قال:سمعت الرواٌة الثانٌة

إلى أن نخرج إلٌه لإلإ فً بادٌة السماوة و نواحٌها  خلقا بحلب ٌحكون و أبو الطٌب بها إذ ذاك أنه تنبؤ

شرد من كان اجتمع علٌه من كلب و كبلب و ؼٌرها من أمٌر حمص من قبل اإلخشٌدٌة فقاتله و أسره ،و

القبابل ،و حبسه فً السجن طوٌبل ،فاعتل و كاد أن ٌتلؾ حتى سبل فً أمره فاستتابه ،وكتب علٌه و ثٌقة 

.       ( 2)أشهد علٌه فٌها ببطبلن ما ادعاه،ورجوعه إلى اإلسبلم ،و أنه تابب منه وال ٌعاود مثله وأطلقه 

قٌل له المتنبً ألنه ادعى النبوة فً بادٌة السماوة و تبعه خلق كثٌر من بنً كلب  " فٌقول :أما ابن خلكان 

إلٌه لإلإ أمٌر حمص نابب اإلخشٌدٌة فؤسره و حبسه طوٌبل ،ثم استتابه و أطلقه ،وقٌل و ؼٌرهم ،فخرج 

   (3)ؼٌر ذلك ، وقٌل :إنه قال :أنا أول من تنبؤ فً الشعر ".

 

 

                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 133/134/135،ص1999ٌنظر نعجة،فتحً أسعد اسماعٌل،الشخصٌة اإلسبلمٌة فً شعر المتنبً،دار البشٌر،عمان، -1  

.               132/135الخطٌب البؽدادي،أحمد بن علً،تارٌخ بؽداد أومدٌنة السبلم،دار الكتاب العربً،بٌروت،ص -2  

.122ابن خلكان ،وفٌات األعٌان،ص  -3    
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وفً الصبح المنبً وهو أجمع الكتب ألخبار المتنبً رواٌة عن رجل اسمه "أبو عبد هللا معاذ بن 

ً فؤكرم و فادته ،و أعجب بفصاحته و قال له : و هللا إنك لشاب خطٌر تصلح إسماعٌل .قدم علٌه المتنب

 لمنادمة ملك كبٌر ،فؤجابه المتنبً مستنكرا :و ٌحك أتدري ما تقول ؟ أنا نبً مرسل ثم تبل علٌه جملة 

قرآنه و هو مبة و أربع عشرة عبرة . ومن كبلمه الذي كان ٌزعم أنه قرآن أنزل علٌه :"و النجم من 

سٌار، و الفلك الدوار،و اللٌل و النهار،إن الكافرٌن لفً أخطار " ثم إن المتنبً أرى البلذقً معجزة ال

فمنع المطر عن بقعة وقؾ فٌها فؤصاب المطر ما حولها،ولم تصبها قطرة فباٌعه معاذ و عمت بٌعته   

                                   (1)كل مدٌنة فً الشام، ثم أوصى المتنبً معاذ بالسر و عدم إذاعة النبإ .

" و بلػ من كبر نفسه و بعد همته أن أما عن رواٌة الثعالبً و ٌكاد ٌكون معاصرا أبا الطٌب فإنه ٌقول :

دعا قوما من رابشً نبلة على الحادثة من سنة،و الؽضاضة من وحٌن كاد ٌتم أمر دعوته تؤدى خبره إلى 

ن الخروج فؤمر بحبسه ،و تقٌٌده ،و ٌحكى أنه تنبؤ فً صباه و فتن شر والً البلدة و رفع إلٌه ما هم به م

                                                                                (2)ذمه لقوة أدبه و حسن كبلمه .

إلى المتنبً أما المعري و هو قرٌب من المعاصرٌن ألبً الطٌب فقد سؤله ابن القارح عن حقٌقة ما ٌنسب 

سبل عن حقٌقة هذا اللقب  إذامن  ادعاء النبوة فقال فً رده الذي ألحقه برسالة الؽفران :"حدثت انه كان 

                                                            (3)هو من النبوة ،أي المرتفع من األرض " . قال :

عباس محمود العقاد ٌسؤل فٌقول :" هل حصل أن ادعى ما عدنا على موقؾ المحدثٌن فإننا نجد وإذا 

المتبنً النبوة ؟ فٌجب قاببل:"أما هذه فبل سبٌل إلى البت فٌه برأي قاطع و أننا بٌن قولٌن :أن أرجحهما 

أنه فعل و ادعى ،و المرجوح منها أن الرجل نبز بهذا النبز ،و إنً أرجح القول األول ترجٌحا قوٌا، حتى 

مال الثانً ألول نظرة " ثم ٌقول :" فقد ثبت أن الرجل حبس فإنه كان حبسه فً فتنة أكاد أرفض االحت

أثارها فقد بقً على الذٌن ٌجزمون ببراءته من دعوى النبوة أن ٌبٌنوا لنا كٌؾ أطاعه بنو كلب و كٌؾ 

م األنبٌاء لمقا:لو كان المتنبً ٌستسعر قلبه للدٌن رهبه و أٌضااستطاع أن ٌحركهم إلى الفتنة " و ٌقول 

                                  (4). حرمة لما جرى على لسانه الؽلو الشنٌع الذي ال ٌسوؼه دٌن و ال عقل
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               .                                                                   52/55ٌوسؾ،البدٌعً،الصبح المنبً ،ص  -1 

.                                                                                          161،ص1الثعالبً ،ٌتمته الدهر ،ج -2 

.                  182/189طبعة دار القومٌة.للنشر.القاهرة،ص المعري ،أحمد بن عبد هللا بن سلٌمان،رسالة الؽفران، -3 

.183/181،ص1العقاد،عباس محمود،مطالعات فً الكتب و الحٌاة ،دار القلم،بٌروت .ط -4   
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ولعل ما أملى على العقاد هذه الفكرة كون المتنبً شبه نفسه باألنبٌاء فً قوله :                             

                               ( 1)ما مقامً بؤرض نخلة إال                        كمقام المسٌح بٌن الٌهود 

                                 أنا فً أمة تداركها اللـــ                         ــه غرٌب كصالح فً ثمود 

فالشاعر لم ٌشبه نفسه بالسٌد المسٌح و ال بصالح علٌهما أفضل السبلم، و إنما أحس الشاعر بصورة من 

ذلك ألنه كان ٌعٌش فً مجتمع أكثره من عٌسى و صالح علٌهما السبلم  صور االؼتراب التً أحسها كل

من العبٌد الذٌن لم ٌعوا عصرهم المضطرب ،ومهما ٌكن من أمر، ٌبدو أن العقاد من خبلل ما تقدم 

ٌتحفظ من ادعاء المتنبً للنبوة.                                                                                

متنبً للنبوة . طه حسٌن،حٌث ٌقول : و أنا ال أتردد فً رفض ما ٌروي   ومن الذٌن ٌنكرون ادعاء ال

من أنه ادعى النبوة و أحدث المعجزات أو زعم إحداثها و ضلل فرٌقا من خاصتهم و عامتهم فباٌعوه    

                                                                                                     ( 2) و اتبعوه .

أما محمود شاكر فإنه ٌقول :" إن المتنبً أظهر أمره بؤنه علوي األصل شرٌؾ النسب أثناء وجوده فً 

ففشا ذكره بٌنهم و باٌعوه على العون له فً الدعوة إلى رد الحكومة إلى العرب كلب عدي و بنً بنً 

                                                                                          (                            3)دون األعجام و لذلك سجن ".

ولو كان المتنبً مؤخوذا إلى السجن بتهمة ادعاء النبوة لركز جهوده فً التنصل من هذه التهمة و لباعد 

مة ادعاء النبوة . وحٌن بٌنه و بٌنها بكل وسٌلة مشروعة ،و ال ٌوجد فً القصٌدة ما ٌشٌر إلى أن الته

ٌذكر ما أهم به ٌقول:" العدوان على العالمٌن ،و هذه عبارة ؼامضة ال توحً بشًء من التنبإ بل توحً 

بالعصٌان و إثارة الفتن و القبلقل :                                                                             

                  .( 4)ـــٌن بٌن والدي و بٌن القعود                            وقٌل عدوت على العالمـــــــــ

أي أنهم اتهموه بالعدوان على العالمٌن فً حالة الطفولة قبل أن ٌستطٌع القعود و من هنا على اإلنسان  

قال : عدوت أن ٌبلحظ نوع التهمة ، فهً منحصرة فً الخرج على السلطان و لو كانت ادعاء النبوة لما 

على العالمٌن.و إذن فالقول الذي ال ٌتطرق إلٌه الشك هو أن المتنبً سٌق إلى السجن و لكن لٌس بتهمة 

دعوى النبوة ، و إنما ألنه ذاع أمري ببنً عدي و بٌن كلب أنه علوي األصل،شرٌؾ النسب.فالتفوا حوله 

فً مراكزهم و خاصة أنه كان قد ماال  عن قناعة بصحة نسبه،وهذا ما ال ٌتفق و وجود الحكام و األمراء

بشعره الداعً إلى الثورة و التمرد ضد حكام بؽداد األعاجم و عن رأٌه فً الدولة العباسٌة التً الببلد 

    ملك زمامها العجم و الدٌلم و الترك من خدم الخلفاء و عن رأٌه فً الخلٌفة الضعٌؾ الذي ال ٌملك 

       ذلك جلب لشاعرنا رؼم صؽر سنه التخوؾ منه مما جعل أعداءه ٌسعون  من أمر نفسه شٌبا،كل

إلى الوالً من أجل سجنه.وعلى وجه العموم،إن أبا الطٌب المتنبً لم ٌدع النبوة و إنما كان فً نفسه 

       كبرٌاء و عظمة ،حتى لٌقول أبو القاسم المظفر الطبسً فً رثابه:                                    

   (5)كان من نفسه الكبٌرة فً جٌش                  وفً كبرٌائه فً سلطان .  
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.                                                                                             99ً ،ص حسٌن ،طه، مع المتنب -1 

.                                                                                   132شاكر ،محمود ،محمد ،المتنبً ، ص -2 

.                                                                      341،ص  1ٌوان ،ج،التبٌان فً شرح الد العكبري -3    

                                                                                                 . 346المصدر نفسه ، ص  -4    

.118،ص  1ببلشٌر، أبو الطٌب المتنبً ،حاشٌة ،رقم  -5      
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ما رأى الناس ثانً المتنبً                 أي شان ٌرى لبكر الزمان                                       

                                   هو فً شعره نبً ولكــــــن                 ظهرت معجزاته فً المعانً  

عنها فً أشعاره حٌث قال :  وصفات الكبرٌاء ،و العظمة و التعالً عبر  

     (1)ما أبعد العٌب و النقصان عن شرفً              أنا الثرٌا و ذان الشٌب و الهرم 

 وقوله :

(2)و إذا أتتك مذمتً من ناقص                   فهً الشهادة لً بؤنً كامل   

: قولهو  

( 3)وما أنا منهم بالعٌش فٌهم                      ولكن معدن الذهب الرغام   

 وقوله :

(4)سٌعلم الجمع ممن ضم مجلسنا               بؤننً خٌر من تسعى به قدم   

 و قوله :

(5)ما مقامً بؤرض نخلة إال                    كمقام المسٌح بٌن الٌهود   
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                                    .                                     371،ص 3،التبٌان فً شرح الدٌوان ، ج العكبري -1 

.                                                                                                263، ص 3المصدر نفسه ،ج -2 

                           .                                                                     73، ص  4المصدر نفسه ،ج  -3 

. 1981.بٌروت.دار  بٌروت للطباعة والنشر123.ص 2الٌازجً.ناصٌؾ.العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب.ج -4

                                           .319.ص 1.التبٌان فً شرح الدٌوان.ج العكبري -5
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صاحب الرإٌة الراجحة أن ٌكون قد تنازل إلى سخؾ ومن خبلل هذا كله ،نستبعد أن ٌكون المتنبً 

ادعاء النبوة و نزول القرآن علٌه .                                                                              

لم ٌزل المتنبً بعد خروجه من االعتقال فً خمول فً ببلد الشام حتى اتصل بؤبً العشابر بؤنطاكٌة  

أوالها :  الٌا علٌها من قبل سٌؾ الدولة و مدحه بعدة قصابدحٌث كان و  

   (1)أتراها لكثرة العشاق                    تحسب الدمع خلقة فً المآقً.

وما إن أطلق سراح شاعرنا حتى أخذ ٌجول بؤقطار الببلد الشامٌة مادحا أعٌانها فعرفته دمشق و بعلبك  

.فعرؾ شٌبا من و حمص و طرابلس و أنطاكٌة و الرملة ،انطلق المتنبً مطوفا على األفاق طالبا للمعالً

الرملة ، و اشتهر حتى  سمو الحظوة عند بعض األمراء مثل آل تنوخ فً البلذقٌة ،و الحسن بن طؽج فً

أصبح الوجهاء ٌتعرضون له لٌمدحهم مثلما فعل ابن كٌؽلػ ،وكان ٌومبذ على طرابلس بعدما كان فً 

إلى أنطاكٌة ،فسؤله أن ٌمدحه فماطله أبو الطٌب و ما زال حمص فمر به أبو الطٌب و كان متوجها 

هٌرة التً مطلعها : أربعٌن ٌوما فهجاه بقصٌدته الش ٌماطله حتى تسن له الهروب بعد  

   (2) لهوى النفوس سرٌرة ال تعلم               عرضا نظرت و خلت أنً أسلم

رثته أعداء كانوا ٌكٌدون له و كان ال ٌرحمهم أو لم تؽنه من فقر و قد  األمراءحظوته عند  أنعلى 

علٌها أبو العشابر  دأبه بٌن خمول و شهرة و فقر و ؼنى حتى نزل بؤنطاكٌة و بهجابه ، و ما زال كذلك

الحمدانً من قبل إبن عمه سٌؾ الدولة فاتصل به  و مدحه ، فؤكرمه و أحسن مثواه و كان سبب اتصاله 

             بسٌؾ الدولة .
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.                                                                           362ص. 2.التبٌان فً شرح الدٌوان .جالعكبري -1  
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                                  :هج (346-هج 337اتصال المتنبً ببالط سٌف الدولة )

كانت حلب أٌام المتنبً عاصمة إلمارة عربٌة مثل الجزٌرة و شمالً سورٌا و أمٌرها علً بن حمدان   

للفصاحة  ألسنتهمبنو حمدان ملوكا و أمراء أوجههم للصباحة و  الملقب بسٌؾ الدولة. ٌقول الثعالبً:"كان

و أٌدٌهم للسماحة و عقولهم للرجالة، و سٌؾ الدولة مشهور بسٌادتهم ،و واسطة قبلدتهم...ؼرة الزمان 

وعماد اإلسبلم ومن به سداد الثؽور وسداد األمور وكانت وقابعه فً عصاة العرب تكؾ باسمها وتؽل 

بها،وتكفً الرعٌة سوء آدابها ،وؼزواته تدرك من طاؼٌة الروم الثؤر وتحسم شرهم أنٌابها وتدل صعا

المثار،وتحسن فً اإلسبلم اآلثار وحضرته مقصد الوفود،ومطلع الجود وقبلة اآلمال،ومحط الرحال 

ما اجتمع  –بعد الخلفاء  –وموسم األدباء وحلبة الشعراء وٌقال:إنه لم ٌجتمع قط بباب أحد من الملوك 

ببابه من شٌوخ الشعر وبحوم الدهر،وإما السلطان سوق ٌجلب إلٌها ما ٌنفق لدٌها،وكان أدبٌا شاعرا محبا 

                                                                          (1)لجٌد الشعر  االهتزاز لما ٌمدح به .

ٌن من معاصرٌه وفً تراثنا التارٌخً و األدبً وكان من وهذه هً صورة سٌؾ الدولة فً أذهان الكثٌر

نصٌب شاعرنا المتنبً عندما قدم إلى أنطاكٌة لزٌارة أبً العشابر أن قدمه هذا األخٌر إلى سٌؾ الدولة 

فآتنى علٌه وبصبره بمنزلته من الشعر واألدب. واشترط المتنبً على سٌؾ الدولة أول اتصاله به أنه إذا 

ٌنشد إال وهو قاعد،وأنه ال ٌكلؾ تقبٌل األرض بٌن ٌدٌه،فنسب إلى الجنون، ودخل سٌؾ أنشده مدٌحه ال 

هج.ولما أنشده قصٌدته التً مطلعها : 337الدولة تحت هذا الشرط وتطلع إلى ما ٌرد منه و ذلك فً سنة

                          (         2) و الدمع أشفاه ساجمه وفاإكما كالربع أشجاه طاسمه                  بؤن تسعدا

فلما أنهاها بقوله :                                                                                                

                       (3)تحاربه العـداء و هـً عـبـٌـده                  وتــدخـر األمـوال و هـً غـنـائمه 

و ٌستعظمون الموت و الموت خادمه                        ن الدهر و الدهر دونه             و ٌستكبرو

وإن الذي سمى علٌا لمنصف                   و إن الذي سماه سٌفا لظالمه                                

                              الزمان مكارمه و تقطع لزبات وما كل سٌف ٌقطع الهام حده                  

أجازه الجوابز السنٌة،ومالت نفسه إلٌه وأحبه فسلمه إلى الرواض فعلموه وقعه عنده وقربه وحسن م 

الفروسٌة والطراد و المثاقفة.وصحب سٌؾ الدولة فً عدة ؼزوات إلى ببلد الروم ومنها ؼزوة الفنا التً 

وستة أنفار أحدهم المتنبً. وأنفاض علٌه سٌؾ الدولة وافر النعم فكان لم ٌنجح منها إال سٌؾ الدولة 

ٌعطٌه كل سنة ثبلثة آالؾ دٌنار على ثبلث قصابد إضافٌة إلى نوافل األعطٌات و الخٌل والجواري 

    (4)والضٌع حتى بلػ ما ناله فً مدة أربع سنوات خمسة وثبلثٌن ألؾ دٌنار.
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،فراحوا ٌكٌدون له المكاٌد ولكن هذه الرفاهٌة التً ٌحظى بها عند سٌؾ الدولة جلبت له حسادا كثرٌن

                                         . وٌرمونه بكل نقٌصة وٌعٌبون شعره، وٌؽلظون قلب األمٌر علٌه

ولم تخؾ على المتنبً قوة خصومه فقاومهم بعنؾ واحتقار ٌرد الصاع صاعٌن،وإذا رأى من سٌؾ 

 الدولة مٌبل إلٌهم عاتبه واستنجده علٌهم:

(    1)الحساد عنً بكبتهم                فؤنت الذي صٌرتهم لً حسدا أزل حسد    

وكان أشد خصومه أبو فراس الحمدانً وابن خالوٌه مإدب سٌؾ الدولة. حٌث إن أبا فراس وهو شاعر 

الطٌب المتنبً وإٌثار سٌؾ الدولة له .                                       وأمٌر كان ٌتؤذى من شهرة أبً

أن نظم قصٌدة فكان للمتنبً ظل أبو فراس ٌتربص به السوء، حتى ٌجعل سٌؾ الدولة ٌدٌر وجهه عنه و

 ٌعاتبه فٌها و التً مطلعها : 

(2)واحر قلباه ممن قلبه شبم                         ومن بجسمً و حالً عنده سقم     

ولما وصل إلى قوله :    

(    3)فالخٌل و اللٌل و البٌداء تعرفنً                  و الضرب والطعن والقرطاس والقلم   

والرٌاسة والسماحة،تمدح نفسك.  قال أبو فراس:"وما أبقٌت لؤلمٌر إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة

  (4)بما سرقته من كبلم ؼٌرك،وتؤخذ جوابز األمٌر؟ "
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فكان لسٌؾ الدولة "أن ؼضب من كثرة مناقشته فً هذه القصٌدة وكثرة دعاوٌه فٌها فضربه بالدواة التً 

بٌن ٌدٌه . فقال المتنبً فً الحال :                                                                              

                            فما لجرح إذا أرضاكم ألم  إن كان سركم ما قال حاسدنا                          

فؽضب المتنبً من ذلك إذا لم ٌنتصر له سٌؾ الدولة ال قوال وال فعبل ،فكان ذلك أحد أسباب فراقه   

                                                                                                   سٌؾ الدولة .

 – رحٌله إلى مصر:                                                                   
فارق أبو الطٌب حلب متوجها إلى دمشق ألن حمص التً أحبها كانت من أعمال سٌؾ الدولة، فلم ٌذهب 

الك. إلٌها بل اتخذ طرٌقه إلى دمشق وكان علٌها من قبل كافور حاكم مصر وال ٌهودي ٌعرؾ بابن م

فلما نزلها أبو الطٌب طلب منه والٌها أن ٌمدحه بشعره أسوة بؽٌره، فرفض وكره المقام بدمشق من أجله 

لكن هذا الٌهودي جعل كافور اإلخشٌدي ٌطلب أبا الطٌب،فسار إلى الرملة فً الجنوب و تلقاه أمٌرها 

وأعطاه هداٌا ؼالٌة،فمدحه الحسن بن طؽج بالتكرٌم،إذ حمله على فرس بموكب ثقٌل و قلده سٌفا محلى 

                      أبو الطٌب بقصٌدة أشار فٌها إلى ما لحقه من تهدٌد و وعٌد من األدعٌاء و الحساد. 

ولما كتب كافور إلى أمٌر الرملة فً طلب أبً الطٌب لم ٌجد بدا من الرحٌل إلٌه ، و أقبل المتنبً على 

له بمنزل و وكل به من ٌخدمه وٌعنى بؤمره ثم طالبه بمدحه، كافور بمصر،فاحتفى به هذا األخٌر وأمر 

                                   (1)فاستجاب أبو الطٌب بتحفظ وحمل نفسه على أن ٌقول ما ال ٌرضٌه .

    فقال فٌه أول مرة قصٌدة مطلعها :                                                                         

           (      2) و حسب المناٌا أن ٌكن أمنٌا                            كفى بك داء أن ترى الموت شافٌا

                 تـمـنـٌـتـهـا لـما تـمـنـٌـت أن تـرى                           صدٌقا فؤعٌا أو عدوا مداجٌا  

فقد لقً أبو الطٌب حفاوة من كافور أول األمر، فكان ٌزهو بنفسه و ٌنال من الشعراء الذٌن ٌحضرون  

مجلس كافور كما كان ٌفعل فً مجلس سٌؾ الدولة،فكرهوه وؼضبوا عٌله وراحوا ٌدلون على مواضٌع 

انت قد أرضت سٌؾ الدولة مع ما الهزء والتهكم بشعره المحسود لٌدسوا له على أن هذه القصٌدة إن ك

فٌها من ؼطرسة وؼلظة فً العتاب فقد أؼضبت أقاربه وحاشٌته ورجال مجلسه. وكان أبو العشابر 

حاضرا فساءه أن ٌعرض الشاعر ببعض بنً عمه فؤرسل ؼلمانا له لٌوقعوا به فلحقوه بظاهر حلب 

                                                 (3)لٌبل،فرماه أحدهم وقال :"خذ و أنا ؼبلم أبً العشابر " .

ولكن شاعرنا تمكن من النجاة وجرح أحد مهاجمٌه فقال أبٌاتا فً المناسبة مطلعها :                        

                          (4) و منتسب عندي إلى من أحبه                     وللنبل حولً من ٌدٌه حفٌف
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واستخفى أبو الطٌب عند صدٌق له وسٌؾ الدولة ٌسؤل عنه و ٌنكر أن ٌكون قد أمر بقتله أو علم بما دبر 

ٌه الشاعر ٌمدحه، ولكن اجتماع الحساد علٌه كان ٌنؽص عٌشه فسبم اإلقامة بٌنهم الؼتٌاله. ثم عاد إل

( 1)وآلمه أن ٌعٌرهم األمٌر سمعه فؤزمع الرحٌل .  

ونبه سٌؾ الدولة بقوله :    

                              (2)أذا الجود أعط الناس ما أنت مالك          وال تعطٌن الناس ما أنا قائل  

عند الحاكم و الوزٌر. وكانت المطامع تؽري أبا الطٌب و تزٌن له استؽبلل كافور واسترضاءه فهو ٌرٌد 

متهٌبا شؤنه وطموحه،ولما ألح المتنبً قال كافور منه والٌة وحكما،فوعده بذلك، ؼٌر أنه كان ٌماطل 

  (3)ه إذا أصاب الوالٌة.لبعض مقربٌه:هو فً الفقر وعدم العون سمت به نفسه إلى النبوة فكٌؾ ٌكون أمر

ولما ضاقت به مصر وضاق بها أعد العدة للرحٌل ،وكان موسم العٌد ٌستقبله كافور بالفرحة وٌوزع فٌه  

الهداٌا على كبار جنده وحاشٌته،وكان الموسم فرصة سانحة للهروب، إذ إن كافور حال بٌنه وبٌن السفر، 

لى نجد والحجاز أم ٌمضً إلى العراق ؟            لكن المتنبً خلص لٌبل ،حابرا فً دربه، أٌتوجه إ

بعدما قام وطلبه كافور ففاته،وقد ؼلب الشاعر الحنٌن إلى موطنه األول فضرب فً البادٌة إلى الكوفة،

(4)بمصر ما ٌزٌد عن أربع سنوات .  

 وقبٌل انطبلقه منها قال قصٌدته المشهورة:

                         (5)بما مضى أم ألمر فٌك تجدٌد      عٌد بؤٌة حال عدت ٌا عٌد                     

                                                           

 

 

 

 
 

                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                43انظر حمود.محمد.أبو الطٌب المتنبً.ص. -1 

.                                                                       117، ص 3ان ،ج.التبٌان فً شرح الدٌو العكبري -2   

.                                                                          113/112البدٌعً .ٌوسؾ .الصبح المنبً، ص  -3   

                                                                        .                  43أنظر حمود .محمد المتنبً.ص -4   

39.ص2التبٌان فً شرح الدٌوان.ج.العكبري -5       

35 



مبؽضا أحٌانا ،  وإذن فقد لبث المتنبً فً مصر أربع سنوات وبضع أشهر مكرما معززا حٌنا،ومحسودا

وطامعا منذ أقبل على حاكمه اإلخشٌدي كافور بما لم ٌطمع بمثله عند سٌؾ الدولة الذي أؼناه بالعطاٌا ، 

 فكان ٌلمح تارة فً شعره إلى ما ٌرٌد وتارة أخرى ٌصرح فٌقول :

(1) وغٌر كثٌر أن ٌزورك راجل                    فٌرجع ملكا للعراقٌن والٌا  

الرجاء بإنجازه الوعد فٌقول لكافور :و ٌكرر   

(         2)إذا لم تنط بً ضٌعة أو والٌة                  فجودك ٌكسونً و شغلك ٌسلب   

وبقً أبو الطٌب ٌرجو من كافور أن ٌولٌه صٌداء من ببلد الشام سواها من الصعٌد،وكافور ٌماطل      

ٌؤس فً صدر أبً الطٌب و سبم المقام. فحدثته نفسه و ٌروغ منه بالحٌلة والترضٌة بالذهب، حتى دب ال

بالرحٌل لوال صدٌقه فاتك أبو شجاع الذي كان ٌعزٌه وٌسلٌه فلما أدركه الموت أعد المتنبً العدة للسفر 

وأرسل إلى كافور ٌستؤذن فً المسٌر،ؼٌر أن هذا األخٌر رفض وجعل ٌعلله بالبقاء لكن المتنبً كان قد 

  (3)بق الذكر وفضل العودة إلى بلده .أحكم خطة السفر كما س
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- فً بالد العراق و فارس :                                                     
نظم المقصورة هج( و351سارأبو الطٌب المتنبً حتى دخل الكوفة فً شهر ربٌع الثانً سنة )

(1)أال كل ماشٌة الخٌزلى                  فدا كل ماشٌة الهٌدبى التً أولها :   

(2)وصؾ فٌها مسٌره من مصر،وذكر المنازل التً قطعها، وهجا كفورا .  

هج( ومعه هدٌة سنٌة.      352سٌؾ الدولة قدومه إلى الكوفة فؤرسل إلٌه ابنه من حلب سنة ) وبلػ

فمدحه أبو الطٌب بقصٌدة و أرسلها إلٌه، ثم ماتت أخت سٌؾ الدولة فنظم المتنبً قصٌدة ٌعزٌه فٌها 

  (3)وبعث بها إلى حلب .

طحبا صدٌقه و راوٌة شعره علٌا بن ثم تشاء األقدار أن ٌخرج المتنبً من بؽداد إلى ببلد فارس مص

حمزة البصري، فعلم بخبره أبو الفضل بن العمٌد وزٌر عضد الدولة الحسن بن بوٌه الدٌلمً فؤرسل ابن 

العمٌد ٌدعوه لزٌارته بؤرجان فً طرٌقه إلى فارس ، وكان هذا الوزٌر كاتبا وأدبٌا طمع فً لقاء المتنبً 

رة متواضعة، فؤرسل إلى  ابن العمٌد ٌعلمه بوصوله، وكان ابو ومودته، فلما وصل إلى أرجان رآها حقٌ

هج .354الفضل تواقا إلٌه فخرج بموكب الستقباله وكان ذلك عام   

ولما رأى أبو الطٌب هذه الحفاوة فاضت قرٌحته تمدحا بالمحتفً و تعبٌرا عما ٌخالجه من جوى و 

 اعتزاز بنفسه قال الرابٌة التً مطلعها :

(4) هواك صبرت أم لم تصبرا                         وبكاك إن لم ٌجر دمك أو جرى باد  

 و فٌمها ٌقول :

(5) من مبلغ األعراب أنً بعدها                      شاهدت رسطالٌس و االسكندرا  
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 حـلــول مـقـتـلــه :

هو الذي قتله  أألسدياختلفت الرواٌة فً مقتل المتنبً. فمنهم من ٌرى أن فاتك بن أبً جهل بن فارس 

البن أخته ضبة بن بعدما ترصد له بمعٌة جماعة من بنً قومه والسبب فً ذلك ٌعود إلى " هجاء المتنبً 

(1)وإفحاشه فً الهجاء بصورة تمس العرض وتخدش الشرؾ "  ألعتبًٌزٌد   

 فكان لهذا الهجاء البلذع أن أثاره حمٌة فاتك فثار البن أخته .

ؤن لمعز الدولة البوٌهً ٌد فً قتل المتنبً ألنه أظهر استخفافا به وبوزٌره ومنهم من ٌذهب إلى القول ب

المهلبً ولم ٌمدحهما حٌنما وفد علٌهما. بل سلط لسانه للنٌل من العجم ،وتحرٌض العرب ضدهم األمر 

(2)الذي جعل معز الدولة البوٌهً ٌتربص به السوء حتى وجد فً فاتك خٌر منفذ لمكٌدته فً قتل المتنبً.  

وهكذا كتب للمتنبً أن ٌنطفا نجمه بضٌعة تقرب من دٌر العاقول ٌوم األربعاء للٌلتٌن بقٌتا من شهر 

ولبن اختفى المتنبً بجسده فلم ٌختؾ محسد و ؼبلم له ٌدعى مفلحا . ابنههج(، ورحل 354رمضان سنة )

بؤشعاره التً أثرت لؽة الضاد فمنحتها تراثا خالدا تسامى بروابع الحكم وآٌات البٌان . وقد صدق من 

لخص مؤثور أشعاره بقوله :" إذا أردت أن تربً الشباب العربً على األخبلق التً تمكنهم من الثبات 

شاعر ٌتخذونه أسوة ،فهل تجد بٌن امرئ القٌس و أحمد على زالزل العصر،واجتهدت أن تروٌهم شعر 

  (3)شوقً من ٌسامً أبا الطٌب فً هذا الشؤن؟ " .

إفرازا لعصره و محصلة لظروفه السٌاسٌة واالجتماعٌة و الفكرٌة و األدبٌة  –حقا  –لقد كان المتنبً 

عراء فً كل العصور ه الشذوصبت فٌه كل هذه المعطٌات و نموذجا ٌح وعاءحٌث كان نتاجه الشعري 

به من المعانً القوٌة و التجارب الصادقة كما سنتبٌن من خبلل دراستنا لحكمه بدأ من البحث  متازالما 

   فً مصادرها .
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 الـــفـــصــــل الــثــــانــــــً :

الــحــكــمــــة فـــً شــعــر الــمـــتــنــبـــــًمـصــادر   

 

 

الـمــصـــادر األصــلــٌــة. -(1  

الـمــصـــادر األجـنـبــٌـــة -(2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حظً المتنبً بشهرة لم ٌحظ بها ؼٌره من قبل، حٌث إن هذه الشهرة قد طبقت اآلفاق فً حٌاته وجعلته 

( 1):  محط أنظار األدباء والنقاد على حد سواء حتى لٌقول ابن رشٌق  

 " ثم جاء المتنبً فمؤل الدنٌا وشؽل الناس " ومن حق السابل أن ٌسؤل : ما السر ٌا ترى فً هذه الشهرة؟ 

 هل هذه الشهرة تفسرها كثرة األؼراض الشعرٌة التً تناولها ؟ أم هً فً الصوغ الفنً ألفكار و معانٌه؟ 

 أم فً عمق هذه األفكار والمعانً التً تزخر بها معظم قصابده الشعرٌة ؟  

فتح والواقع أن المتؤمل فً منتوج شعر المتنبً ٌدرك دون كبٌر عناء أن " المفتاح السحري العجٌب الذي 

(    2)به كل القلوب "   

   (3)إنما هو " الحكمة "،هذه الحكمة التً "سمت على ؼثاث األمثال و صارت زٌنة األقوال "   

وما ٌهمنا فً هذا الفصل أن نبحث فً مصادر الحكمة فً شعره، حٌث أن األشٌاء تعرؾ بالرجوع    

 إلى أصولها . 

خبلل المصادر و المراجع التً تناولت شخصٌته األدبٌة  و المتتبع لمصادر الحكمة فً شعر المتنبً من

 ٌكتشؾ أن ثمة نوعٌن من المصادر :مصادر أصلٌة و مصادر أجنبٌة .
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: المصادر األصلٌة -(1  

وإنً أرى أن المصدر األول إنما ٌتمثل فً كون المتنبً ٌمتع بموهبة فطرٌة حٌث برع فً نظم الشعر 

ر منظم هذه الخصابص منذ نعومة أظافره كما كان ذا ذكاء مفرط وحافظة قوٌة وبدٌهة حاضرة وفك

                                . (1)خاصة ــ  –ولفهم الحٌاة وفلسفتها  –عامة  –مجتمعة " أهلته للمعرفة 

وقد وجدت موهبة المتنبً أسباب تنمٌتها و تطوٌرها ــ أوال ــ فً الوسط الذي تلقى فٌه تعلٌمه "األول 

بمسقط رأسه الكوفة ،ٌقول البؽدادي :اختلؾ المتنبً إلى كتاب فٌه أشراؾ العلوٌٌن ،فكان ٌتعلم دروس 

علٌم الصبٌان فً الكتاب منذ فترة مبكرة،وانتشرت الكتاتٌب منذ العلوٌة شعرا ولؽة وإعرابا، لقد عرؾ ت

القرن الثانً الهجري فً المدن و القرى ،حتى أصبح لكل قرٌة كتاب أو أكثر، و كانت الكتاتٌب ملحقة 

                                                                                               (2)بالمساجد أو مستقلة عنها ".

وتؤنٌا بانكبابه على دراسة العلوم ٌتلقفها أنى وجدها، حٌث كان ٌجمع المإلفات وٌقضً اللٌالً ساهرا 

ٌتصفح أوراقها ،وأما عن ذكابه و قوة استحضاره فبل نجد أفضل مما قال عنه حجر العسقبلنً ومما 

وزٌر ابن حنزابة)جعفر بن الفرات( ٌذكر فً سرعة جواب المتنبً وقوة استحضاره أنه حضر مجلس ال

 وفٌه أبو علً اآلمدي األدٌب المشهور فؤنشده المتنبً أبٌاتا جاء فٌها التهنبات .

: التهنبة مصدر و المصدر ال ٌجمع. فقال له أبو علً  

آلخر بجانبه : أمسلم هو ؟فقال المتنبً   

هذا أستاذ الجماعة.   سبحان هللا  : فقال  

إذا صلى المسلم و تشهد ألٌس ٌقول :التحٌات ؟ فقال المتنبً :  

.  ( 3)فخجل أبو علً وقام "  قال  

والمصدر الثانً، إما ٌتمثل فً ارتحاله فً مستهل شبابه إلى البادٌة حٌث صاحب األعراب وأخذ      

عن شٌوخهم كثٌرا من شوارد اللؽة. و رجع إلى الكوفة شاعرا حاذقا عالما باللؽة و أسرارها ، فتنقل   

مترددا بٌن القبابل ومخاٌل  من بادٌة العراق إلى بادٌة الشام ومن البدو إلى الحضر،ومن المدر إلى الوبر

(4)وكان الفضل فً ذلك ألبٌه الذي الزمه فً هذه األسفار األولى.العبقرٌة مبشرة بخٌر منه كثٌر.   
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وقد الزم الوراقٌن متخذا كرارٌس ٌدون فٌها شعره وخواطره فٌها ٌروقه من شعر النوابػ أمثال  : أبً 

تمام ،البحتري وبشار وأبً نواس. وكانت هذه الكرارٌس عدته وزاده فً تجواله ولقد بقً أثر البادٌة 

بعد انتقاله إلى الحضر،  عمٌقا فً حٌاته مطبوعا فً ذهنه وخٌاله فكان شعره ال ٌخول من هذا األثر حتى

فكانت لؽة البادٌة عالقة بمعانٌه وقوافٌه،ٌترنم بالوفاء و الفداء وٌولع بالبطولة،وٌتؽنى بالرماح و السٌوؾ 

                           (                                                                                                               1)و حمحمات الخٌل .

والمصدر الثالث لحكمة المتنبً إنما هو دون منازع تجاربه. و اإلنسان عموما ٌستقً تجاربه من حٌث  

هو كابن حً ٌرؼب وٌحس وٌدرك وٌنفعل وٌعبر وٌرٌد وٌفعل وهو فً كل ذلك ٌتؤثر باألحداث التً 

ٌه االنحراؾ عن جادة الطرٌق وشاعرنا ال ٌشذ ٌعٌشها فٌصوغ منها مادة تفكٌره و ٌستخرج منها عبرا تق

عن هذا المبدأ فً رصد تجاربه،وقد كانت تجاربه متعددة ،ؼنٌة بقدر ثراء األحداث و الظروؾ التً 

عاشها. إنها أحداث ٌمتزج فٌها النجاح باإلخفاق و المسرات باألحزان و التؤلق بالفشل وحسن الظن 

ؽابر. وقد صاغ المتنبً كل هذه التجارب وصبها فً مجرى بسوبه والسإدد بالذل، و العظابم بالص

ؼرض الحكمة فإن لكل حكمة فً شعره أصبل تارٌخٌا فً قلب هذا الشاعر الذي لم ٌكن قلبه ٌنسى شٌبا 

أو ٌفلته و كؤنً به وهو ٌقول البٌت السابر والمثل الشرود، كانت تتراءى تحت عٌنٌه وٌدوي فً مسمعه 

     (2)ٌتخٌلها.ه، فٌقول البٌت وفً كل لفظة منه سبب ممدود إلى ذكرها أو فكرة كل ما مر به مما أثر فٌ

وإننا نرى أنه ما من شاعر تمر به من الظروؾ ما مرت بالمتنبً لجدٌر بؤن ٌظهر فً ؼرض الحكمة 

قبل ؼٌره من األؼراض والسٌما إذا أضفنا إلى هذه األحداث و الظروؾ عامل الٌتم حٌث إن الٌتم وحده 

بر النفس اإلنسانٌة. به ٌؽوص الٌتٌم فً أعماق السرابر فٌسر ما تسر األضالع. إن الٌتم قد وجد سلوكه نخ

وعمله قبل األوان إلى أشٌاء ما كان لٌعرفها لواله. وفً مقدمة ما تعلمه من الٌتم مؽالبة الصعاب وتحمل 

                                                المشقة. ألٌس هو القابل :                                        

                                ( 3) ال ٌدرك المجد إال سٌد فطن                 لما ٌشق على السادات فعال

       لوال المشقة ساد الناس كلهم               الجود ٌفقر و اإلقدام قتال                                  

أما عن المصدر الرابع، فٌمكن ذكر الحٌاة الفكرٌة التً سادت القرن الرابع الهجري الذي عاش فٌه 

المتنبً. وقد شاع فً هذا العصر اقتناء الكتب،وكثرت المكتبات وصار الملوك واألمراء بعد الخلٌفة 

العزٌز المتوفى ) عام األمٌن ٌفاخرون باقتناء المصنفات، وٌتسابقون إلى شراء نوادرها،فكان للخلٌفة 

هج( خزانة كتب حافلة،وحٌن ذكر بحضرته أن للخٌل بن أحمد كتابا نادرا فً اللؽة وهو كتاب      386

    خزنة مكتبته وأمرهم بإحضار ما عندهم من هذا الكتاب النادر،فؤحضروا من فورهم نادي" العٌن " 

                                                         ما زاد على ثبلثٌن نسخة منه .                         

وكان لعضد الدولة بفارس خزانة كتب مشهورة علٌها أمناء و متعهدون، ولم ٌبق فً عهده كتاب        

(4)أو مصنؾ إال حصل على نسخة منه .   
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وكانت حلب أٌام سٌؾ الدولة دار علم وأدب و ملتقى المفكرٌن والشعراء وقد كثرت فٌها المكتبات،وكان 

الحلبة " مزهوا بنوادر المصنفات، وإذا كان المتنبً قد عاصر  قصره فً ظاهر حلب فً مكان ٌسمى"

هذه الحركة الفكرٌة المزدهرة، فإنه كذلك واكب حركة لؽوٌة تؤلؾ فٌها األدب من كل صنؾ فقد راجت 

سوق هذا األدب و تقرب به أهله إلى الملوك و األمراء. وكانوا بٌن متكسبٌن للمعٌشة وبٌن محبٌن 

د كان األدب لؤلمة العربٌة منذ صدر اإلسبلم حتى أواخر العهدٌن العباسً موهوبٌن ،وال عجب فق

واألندلسً دٌوان حكمتها وفنونها ومظهر تفكٌرها و شعورها .                                             

لؽة  و إنما كان أهله مازجٌن بٌن ال –كما هو الحال فً مصطلح زماننا  –ٌكن األدب منفردا وحده ولم 

وأقٌسة المنطق و الببلؼة .                                                                                     

وقد ساعد التطور الذي كانت تمر به اللؽة فً هذا العصر و الحضارة التً مارسها العرب فً تنمٌة 

هو الوسٌلة العملٌة لبلستفادة من اللؽة و إخراجها لؽتهم و اتساع أفقها و انبساط سلطانها،إذ كان التعبٌر 

من معجماتها و نصوصها إلى سوق التداول فً األخذ و العطاء.                                            

ورفد اللؽة علم النحو والصرؾ،وكثر العلماء الباحثون فٌهما ،وكان النحو ٌخضع إلى فرٌقٌن لكل فرٌق 

ة أو بصرٌة . ومن الذٌن تضلعوا فً النحو و الصرؾ و اللؽة فً هذا العصر       نزعة منهجٌة كوفٌ

هج ( وأبو سعٌد السٌرافً و على بن عٌسى  395أبو علً الفارسً و أحمد بن فارس المتوفى )سنة 

       (   1)وأخذ عنه اللؽة و النحو.الربعً، وكان هذا األخٌر تلمٌذا ألبً على الفارسً الزمه بشٌراز،

وجاء ابن جنً وهو من أصحاب أبً الطٌب وخلصابه وكان الشاعر ٌثنً علٌه .                      

وكان ابن جنً من أكبر المعجبٌن بشعر أبً الطٌب ،  وقد حفل كتابه " الخصابص " بؤصول النحو  

و بٌن أستاذه أبً    على مذهب أصول الكبلم و الفقه والمقاٌٌس و المطارحات اللؽوٌة و النحوٌة بٌنه

                                                            (2)على الفارسً و ؼٌره من تبلمٌذه و إخوانه .

وضمن الحٌاة الفكرٌة ٌمكن إدراج أٌضا الحركة األدبٌة، التً كانت رافد من روافد التؤثٌر فً شخصٌة 

وال سٌما أنه عاصر معظم األدباء والشعراء النوابػ المتنبً كشاعر عموما وكشاعر حكمة خصوصا . 

الذٌن عاشوا فً القرن الرابع الهجري. فهاهو ذا أبو الفرج األصبهانً ٌصنؾ لسٌؾ الدولة كتابه 

" وهذا المإلؾ ٌظهر بنثره وشعره عالما حضارٌا ال ٌفنى فً أدب العرب حٌث إنه مرجع     األؼانً"

المطبوعٌن الذٌن تركوا فً الدنٌا ذوب أرواحهم المرهفة ، وؼرابب لحٌاة مبات من الشعراء  –بحق  –

                                         (                                              3)سٌرهم فً الحب و الحرب و العبادة .

وقد كان واعً هج( 373وظهرت فً هذا العصر من أهل األدب البحث الكاتب أبو الفضل بن العمٌد)

الفكر ، وقد بالػ و هو وزٌر بالحفــاوة بؤبـً الطٌب الـذي مـدحـه بؽــرر األمـادٌـح  و سـار إلـٌــه 

  (4)فــتــرل ضـٌــفــا عــنـــده . 
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العمٌد بمدح أبً الطٌب كما هج(برسابل على الؽرار. وقد حظً ابن 363كما ظهر الصاحب بن عباد)

حظً الشاعر بعطاٌاه،أما الصاحب فقد تؤبى علٌه أبو الطٌب ورفض أن ٌمدحه، فلقً المتاعب من جراء 

ذلك، إذ ألؾ الصاحب كتابا فً مثالبه لكنه لم ٌكن له ٌذكر، وبقً فً سجل التارٌخ الزمنً لؤلدب العربً 

.               ( 1)ال: " أنا ال أمدح سوى الملوك...أن أبا الطٌب أعرض عن مدحه، وقد سبل عن ذلك فق

عبقرٌة فٌاضة ومواهب متجاوبة،وكان أبو الطٌب أما الشعر فً هذا العصر فقد انبعث فً قرٌحة المتنبً 

أكثر الشعراء طموحا، بل كان فً هذا التؤلق ثمرة تطور فنً تمازح فكري.هذا التمازح الفكري الذي بدأ 

رن الثانً الهجري،وذلك بقٌام الدولة العباسٌة،فمنذ بشار بن برد حدث فً شعر العرب من الثلث األول للق

هزة جدٌدة وجاء أستاذ الشعراء حبٌب بن أوس الطابً المعروؾ بؤبً تمام ففتح بابا جدٌدا لصناعة 

الشعر العربً ومضى تلمٌذ البحتري على ؼراره فً صنع الشعر وقوله،وإن أدخل علٌه من ذوقه وفنه 

لشًء الكثٌر سواء فً الوصؾ و التصوٌر أم فً دقة المعنى و التعبٌر، كما أخذت تلوح بوادر االبتكار ا

فً المعانً الطرٌفة ،وكان أبو نواس و صحبه من شعراء الخمر و المجانة بدعا فً هذا الشعر،فبعثوا 

وإبراز القصابد  ظ على دٌباجة القول المحكم الرصٌنفٌه روح التجدد والتفنن،وكل ذالك مع الحفا

والمقطعات فً طراز رفٌع ٌربط حاضر هذا الشعر بماضٌه، لكن الروح الفنٌة الجدٌدة دخلت هذا الشعر 

وآذنت الحضارة بتمازج الثقافات كما آذن الزمن أن ٌرث القرن الرابع كل هذه الصفات و المزاٌا       

تداول أروعها وأبقاها وٌختص شعره بؤقوى فً الشعر العربً لٌستقبل أبو الطٌب هذه الموارٌث سابؽة فٌ

                      (2)ما فٌها والسٌما ما ٌتعلق بالحكمة التً برز فٌها وتمٌز بها عن ؼٌره  من الشعراء.

 أفاقإذا قلنا بؤن الحكمة عصارة تجارب المرء،فهذا ال ٌعنً أبدا أن كل إنسان اؼتنت تجاربه فاتسعت 

            خبراته حتى استوعب الحٌاة بجمٌع مظاهرها قد أصبح حكٌما ٌنتج الحكمة المإثرة ببل عناء .

" كل إنسان توافرت له هذه اإلمكانٌات الخاصة، إمكانات اإلنسان فً القطاع العقبلنً. إنما هو حكٌم 

          (3)التعبٌرٌة الفنٌة ". بالقوة و مإهل ألن ٌصبح حكٌما بالفعل، متى تم له أن ٌجٌد أصول الوسابل

وإن هذه المصادر األصلٌة التً جعلت المتنبً شاعرا حكٌما بالفعل قد ساندتها مصادر أجنبٌة .         

 فما هً هذه المصادر األجنبٌة ؟ و إلى أي مدى أسهمت فً إثراء حكم المتنبً ؟   

                                                         : الـمـصــادر األجـنـبـٌــة -(2
أهم ما ٌمٌز الحٌاة الفكرٌة فً القرن الرابع الهجري الذي عاش فٌه المتنبً هو ازدهار العقل العربً  إن 

نتٌجة امتزاج العلوم الدخٌلة بالثقافة العربٌة اإلسبلمٌة ، ولما كان المتنبً من الشعراء الذٌن استطاعوا   

ؾ الدخٌلة وأن ٌتمثلوها فً إنتاجهم فقد كان ؼرض الحكمة فً شعره خٌر      أن ٌستوعبوا هذه المعر

ما ٌمثل استٌعابه لهذه المعارؾ. وهو نفسه ٌقر بمٌله إلى هـذا اللـون مـن الشعــر حـٌـث كــان ٌـقـول :   

(            4)" أنا و أبو تمام حكٌمان ، و الشاعر البحتري ".  
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و المتمعن فً حكم المتنبً ٌدرك آثار تؤثره بهذه العلوم الدخٌلة، وٌكفً استدالال أن نذكر مقولة ألسطو 

التً ٌقول فٌها:" إذا كانت الشهوة فوق القدرة،كان هبلك الجسم دون بلوؼها ".                             

 فقال أبو الطٌب : 

         (   1) تعبت فً مرادها األجسام         وإذا كانت النفوس كبارا                  

      وإذن فإن بصمات التؤثٌر األجنبً فً حكم المتنبً قابمة، ومثل ما سبق أن بٌنا المصادر األصلٌة  

 فً إنتاج حكمة، نتعرض اآلن إلى تبٌان المصادر األجنبٌة و التً نراها تتمثل فٌما ٌلً :  

   ـٌــة :أ( الـفـلـسـفــة الـٌـونــان

إن صلة العرب بالفلسفة الٌونانٌة ممتدة الجذور فً التارٌخ فقد انتشرت الٌهودٌة فً جزٌرة العرب قبل 

.( 2)اإلسبلم بقرون،و تكونت فٌها مستعمرات ٌهودٌة و أشهرها ٌثرب وهً التً سمٌت فٌها بعد بالمدٌنة  

وما ٌجدر ذكره فً هذا السٌاق أن الٌهودٌة إنما حلت بجزٌرة العرب "بعد أن تؤثرت بالثقافة الٌونانٌة  

      الٌهود أحبارظلت قرونا تحت الحكم الٌونانً الرومانً و التارٌخ ٌخبرنا بان من  ألنهاتؤثرا كبٌرا 

.( 3)ى الٌهودٌة " ،فتسربت تلك الثقافة إل بؤدبها تؤدبمن تعلم الفلسفة الٌونانٌة و   

وإن هإالء األحبار هم الذٌن سربوا الدٌانة الٌهودٌة ونشروها فً الجزٌرة العربٌة و قد اعتمدوا الفلسفة 

 ٌستمدون منها التعلٌل و البرهان لتؤبٌد عقٌدتهم .

ولم تكن الٌهودٌة وحدها المجرى الذي دخلت الثقافة الٌونانٌة عن طرٌق بل إن المسٌحٌة قد نشرت 

الٌمها بٌن العرب و " كانت النصرانٌة قبل دخولها جزٌرة العرب تحمل بٌن ثناٌاها شٌبا من الثقافة تع

(4)الٌونانٌة كما هو شؤن فً الٌهودٌة  ".  
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ولى كان كثٌر من آباء الكنٌسة فبلسفة قبل أن أن " فً العصور المسٌحٌة األ –تارٌخا  –ومن المعلوم 

ٌكونوا رجال دٌن ألنهم رأوا من الضروري أن ٌإٌدوا أنفسهم و عقابدهم أمام الوثنٌٌن ، فلجبوا إلى 

. ( 1)الفلسفة ٌستمدون منها التعلٌل والبرهان، فتسربت إلى النصرانٌة فلسفة أرسطو وأفبلطون وؼٌرهما"   

أكثر إلماما بعلوم الٌونان، ومنهم كثٌرون انتشروا فً الحٌرة و بالتالً كان  وكان النساطرة على األخص 

هإالء النساطرة هم الصلة بٌن الٌونان و العرب .                                                             

     ق انتشار الٌهودٌة و للسابل أن ٌسؤل ما حظ الفكر الٌونانً فً الجزٌرة العربٌة قبل اإلسبلم وقد راف 

؟ و لئلجابة عن هذا السإال نقول إن هذا الفكر قد تسرب من مجرى ضٌق، ألن العرب لم  والمسٌحٌة 

ٌكونوا آنذاك ٌؤخذون ممن حولهم علما منظما باعتبار البعد الكبٌر بٌن العرب وؼٌرهم من حٌث الدرجة 

.                                                        العقلٌة ،و االقتباس إنما ٌحدث عندما تتقارب العقلٌات

وعلى العموم ،ٌمكن القول بؤن تؤثٌر الفكر األجنبً ومنه الٌونانً فً العقلٌة العربٌة لم ٌكن بذي شؤن 

بداٌة لظهور بوادر (  صلى هللا علٌه و سلمالرسول  )ٌذكر فً العصر الجاهلً. ولكن ٌمكن اعتبار عهد

 لسفً، وقد أخذ المسلمون ٌخوضون ؼمار الحدٌث " فً ذات هللا تعالى وفً صفاته فنهاهم التفكٌر الف

( 2))الرسول صلى هللا علٌه و سلم ( على ذلك " .  

وقــد عمــل علـــى توجٌــه فكـرهـم الـوجهـة الصحٌحـة بحـدٌث لـه مـفـاده " تـفـكـروا فـً خـلــق      

. ( 3)وال تـفـكــروا فـً الخــالــق "   

  :وهو حدٌث ٌوافق ما جاء فً اآلٌة القرآنٌة الكرٌمة

ي فً البحر بما ٌنفع الناس إن فً خلق السموات و األرض و اختالف اللٌل والنهار و الفلك التً تجر "

األرض بعد موتها و بث فٌها من كل دابة و تصرٌف الرٌاح و ما أنزل هللا من السماء من ماء فؤحٌا به 

(4)".و السحاب المسخر بٌن السماء و األرض آلٌات لقوم ٌعقلون   
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سلمٌن إلى إجهاد فكرهم فً إظهار مقدرة هللا ألخذ العبرة  هذه اآلٌات وؼٌرها من آٌات أحرى تدعوا الم

و الخضوع هلل عزوجل.                                                                                         

ٌسً وقد كان استٌبلء العرب على مواطن الثقافة الٌونانٌة مثل جند ٌسابور ومدٌنة  الرها المركز الرب   

ألهم الشام المسٌحٌٌن، ومدٌنة حران وهً مقر أهل الشام الوثنٌٌن و أنطاكٌة وهً إحدى المستعمرات 

من أهم  اإلؼرٌقٌة القدٌمة و اإلسكندرٌة و هً ملتقى الفلسفتٌن الشرقٌة والؽربٌة وعمورٌة وأنقرة

بترجمتها إلى السرٌانٌة     األسباب التً مكنتهم من المخطوطات الٌونانٌة و التً دفعتهم على استفادتها

      (1)ثم العربٌة .

لمفكري اإلسبلم من حكمة الشرق  وهٌؤتق لعالم ٌمتد فً الماضً و المستقبل.افآوهكذا انفتحت للعرب 

                               وفلسفة الؽرب مادة ثرٌة متنوعة انصهرت فً بوتقة ثقافتهم و حضارتهم .

الفلسفة و ازدهرت فكان لها أن اتبعت منذ هذا العصر مع علوم عقلٌة أخرى وفً عصر المتنبً شاعت 

  منهجا علمٌا و أصبحت تخضع ألسلوب مذهبً خاص وقد ساٌرهم علم الكبلم ،واقبل علٌها المتؤدبون .

قٌت وقد بٌنا منذ قلٌل إن فلسفة المسلمٌن استمدت أصولها من الفلسفة الٌونانٌة بما نقل إلى العربٌة، وقد ل 

ة المتنبً ٌخبروننا ،بلقاء هذا األخٌر بالفارابً     اانتشارا كبٌرا فً عصر المتنبً ، وان المتتبعٌن لحٌ

                                                                                       فً ببلط سٌؾ الدولة .  

طو،حتى أسماه أهل الشرق المعلم الثانً ولعلهم ٌقصدون وإذا كان الفارابً قد اهتم بدراسة مإلفات أرس

  (2)بذلك أنه ثانً أساتذة الفلسفة ومعلمٌها بعد أرسطو الملقب بالمعلم األول.

فهل ٌمكن القول بؤن المتنبً تؤثر بفلسفة أرسطو عن طرٌق ما سمعه من الفارابً ؟ وأنه صاغ بعض 

الذٌن ال سبٌل إلى رده هو أن آثار الفلسفة العقلٌة قابمة فً شعر  حكمه انطبلقا من فلسفة أرسطو؟ إن

فً إنتاجه. ولٌس معنى هذا أن المتنبً أن تتلمذ على  المتنبً وعبلمات االنتفاع بجهود الفبلسفة واردة

أٌدي شٌوخ تعلم عنهم الفلسفة، حٌث " إن انتشار األفكار الفلسفٌة و تسربها ال ٌحتاج إلى الجلوس بٌن 

. (3)شٌخ وال إلى االنتظام فً مدرسة معروفة "  ٌدي  

فً القراءة و التمحٌص وأنه رجل عرؾ  ومعروؾ على المتنبً أنه طلعة ٌقضً جانبا كبٌرا من ورقته

بالذكاء الحاد. ومن ثمة ٌمكن القول بؤن المتنبً كان أمٌل إلى العصامٌة فً التحصٌل العلمً و هذا ما 

ن الشاعر" تعلم على ؼٌر معلم و لم ٌؤخذ ثقافته وأدبه عن األساتذة جعل الدكتور طه حسٌن ٌقول بؤ

              .(4) والنقاد وإنما أخدها عن الكتب و الصحؾ "
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اعتمادا على ما جاء فً خزانة األدب للبؽدادي .       –نبً ؼٌر أن الدكتور شوقً ضٌؾ ٌرى بؤن المت

(  1)وكان من المتفلسفة ، فدرس الفلسفة علٌه . قد مدح أبا الفضل الكوفً ،ولزمه ،  

      ومهما ٌكن من أمر فإن شعر الحكمة عند المتنبً قد تلون بلون الثقافة العقلٌة والدراسة الفلسفٌة  

ً ببلط سٌؾ الدولة الحمدانً و بقاءهما معا ما ٌقرب من عامٌن بالفارابً ف اجتماعه وأن"

   . (2)هج( "339هج/377)

قد جعله ٌقرأ بعض مإلفات أرسطو و ٌتؤثر ببعض ما قرأ، ألن شاعرنا " كان شؽوفا بالقراءة كثٌر 

.( 3)اإلطبلع ، قوي الحافظة ،واسع اإلدراك "   

  ؤثره بالفكر الفلسفً الٌونانً. وال بؤس من الوقوؾ فالمتمعن فً بعض حكم المتنبً ٌدرك ال محالة ت

  (4)على بعض مظاهر هذا التؤثر، كما أوردها صاحب الرسالة الحاتمٌة .
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وقد وقع اختٌارنا على الصحٌح منها. ألن الحاتمً لم ٌكن مصٌبا فً كل ما ساقه من تؤثر المتنبً  

 بؤرسطو. قال أرسطو :" الزٌادة فً الحد نقص فً المحدود ".

 وقال المتنبً:

 متى ما ازددت من بعد التناهً                   فقد وقع انتقاصً فً ازدٌاد

شكال الحقة بؤشكالها، كما أن األضداد مباٌنة ألضدادها. وقال آرسطاطالٌس :األ  

 قال المتنبً :

امـــنٌانا الطغوشبه الشًء منجذب إلٌه                     و أشباهنا بد  

،إننا نرى فً المتنبً نموذج المثقؾ العربً الذي استطاع أن ٌستفٌد حركة تطور الثقافات  وعلى العموم  

فً حكمه بحق قدرته حسن عرض القضاٌا الفلسفٌة عرضا فنٌا جمٌبل ،فجسدفً عصره وانتقال المعارؾ  
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 ب( الفكر الفارسً و أثره على العقلٌة العربٌة :

إن اتصال العرب بالفرس ٌرجع إلى حوالً منتصؾ القرن الثالث المٌبلدي حٌن أسس الفرس إمارة 

عربا،فكان لهإالء العرب أن تؤثروا بالمدٌنة الفارسٌة مثل الحٌرة على نهر الفرات وملكوا علٌها أمراء 

م(،وقد ظلت الحٌرة خاضعة لنفوذ الفرس حتى فتحها خالد 587ما هو بالنسبة إلى الشاعر عدى بن زٌد )

(1)م(.633بن الولٌد سنة )  

وكان للعرب أن تؤثروا بحضارة الفرس فً كثٌر من جوانبها فحصل التؤثر فً طرق المعٌشة         

وفً العادات و التقالٌد الفارسٌة ألن الفرس كانت حضارتهم أقوى الحضارات قبٌل اإلسبلم، كما كانوا 

فن العمارة ،و الثقافة ،  القوة الحقٌقٌة فً قٌام الدولة العباسٌة، فؤخذ العباسٌون عنهم بعض نظم الحكم و

وقلدوهم فً المؤكل و الشرب والملبس وتشٌٌد القصور، وتجمٌل المدن بالحدابق و النافورات ،كما تؤثروا 

 بهم فً مجالس اللهو و الطرب و الموسٌقى والؽناء وألوان الزٌنة و وسابل الترفٌه .         

بذلك حٌث وضعت أسس العلوم والفنون وقد قام  أما الحٌاة الفكرٌة فقد تطورت فً هذا العصر العباسً

علماء العصر العباسً العباقرة من عرب و ؼٌرهن وكان لؽٌر العرب فً تلك النهضة العلمٌة أثر 

                                                                             واضح و السٌما العنصر الفارسً .

ص كثٌرون ،ٌكفً ذكر عبد هللا بن المقفع و بشار بن برد و الحسن بن هانا وقد نبع من الفرس أشخا

     (2)المعروؾ بؤبً نواس، فً األدب. والفارابً وابن سٌنا والؽزالً فً الفلسفة و التصوؾ .

وعلى وجه االختصار إن " هإالء الفرس الذٌن تعربوا،وهإالء العرب الذٌن أخذوا بحظ من الثقافة 

. (3)ا الدنٌا فً هذا العصر العباسً علما و حكمة و نثرا "الفارسٌة مؤلو  
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نابها ؼالتً أسهمت فً إثراء الثقافة العربٌة و إ –وما ٌهمنا فً معرض الحدٌث عن الثقافة الفارسٌة 

هو التعرؾ على العقل الفارسً فً مجال إنتاج الحكمة و مدى توافق بعض حكم  –عندما تحولت إلٌها 

وٌكون هذا التوافق مإشر التؤثرال محالة.ولعلنا نتبٌن هذا من خبلل المتنبً مع هذه الحكم الفارسٌة ،

استعراض بعض الموضوعات التً عالجتها الحكم الفارسٌة و نقر بؤنها عالجت مسابل كانت لها أصداء 

حٌاتهم منها:فً   

- الـعـقــل و الـعـلــم :                                                                  
فً سلم الفضابل ال ٌضاهٌها إال العلم.                  العقل إلى مرتبة عالٌة ترفع الحكمة الفارسٌة 

عقل و العلم ،قٌل :هل العقل و العلم شًء ؟ وٌذكر أنه قٌل ألنوشروان :" ما بزر جمٌع الفضابل ؟ قال ال

قال :التوفٌق ٌزٌنهما و الخذالن ٌشٌنهما، وتلح حكم الفرس على طلب العلم الذي هو سبٌل لصبلح الدٌن 

الكد فً طلب المتاع الذي نلتمس به دفع الضر والعٌلة بؤحق منا بالكد   و الدنٌا ،فقد قال أحدهم )لسنا ب

                                        (                    1)به صبلح الدٌن و الدنٌا ( . فً طلب العلم الذي نلتمس

- الـحـلــم :                                                                                              
لقد أكدت حكمة الفرس على خلق الحلم، وهً خلة تكسب صاحبها وقارا وتجعل الناس ٌنظرون إلٌه  

نظرة إكبار، وفً هذا ٌذكر أن أنوشروان سبل :أي مناقب المرء زٌن له ؟ قال : الحلم عند الؽضب ، 

عند المقدرة، والجود بؽٌر طلب الثواب ،واالجتهاد للدار الباقٌة ال للفانٌة ومن ذلك أٌضا الحكمة والعفو 

. (2)القابلة " الحلم ترك االنتقام مع إمكان القدرة "   

- الشجاعة :                                                                                 
للفرس أملت علٌهم المٌل إلى الشجاعة ،و الشجاعة عندهم هً )سعة الصبر باإلقدام إن الحٌاة العسكرٌة 

          (3)على األمور المتلفة ( 

 وترسم نصابح الفرس وحكمهم سبٌل الشجاعة و اإلقدام إذ تقول :

أٌها المقاتل احتمل تؽنم، وال تفكر فً العاقبة فتهزم ، وقد قٌل من ذلك : ما ثمرة الشجاعة ؟ وما ثمرة  

  (4)العلم ؟ قٌل : ثمرة الشجاعة األمن من العدو ، وثمرة العلم األمن من الذنوب.

 

 
 

 

                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          

                                                          .111العاكوب .عٌسى.تؤثٌر الحكم الفارسٌة فً األدب العربً.ص -1

                                                                         .                             112المرجع نفسه ص. -2 

                                            .                                                            114المرجع نفسه ص  -3

                                                                                                         .114المرجع نفسه .ص -4

                                                     53   



لحكم المتنبً المبثوثة فً قصابده الشعرٌة ٌدرك أن الشاعر تطرق إلى المواضٌع التً عالجتها  والمتفقد

الحكم الفارسٌة. وإذا كان األمر كذلك، ما هً أوجه التوافق بٌن هذه الحكم الفارسٌة وحكم المتنبً       

نا مدى التوافق من عدمه. ؟ بٌن حكم المتنبً التً تناولت الموضوع نفسه،ٌتبٌن ل -إن وجد ثمة توافق  –

فقد  جاء عن "الحلم" فً الحكمة الفارسٌة:"الحلم ترك االنتقام مع إمكان القدرة" وفً هذا المعنى نفسه 

                                                                                 ٌقول المتنبً مخاطبا ممدوحه :

  (1)رة                   و لو شئت كان الحلم منك المنهدا رأٌتك محض الحلم فً محض قد  

   (2)إن "الحلم" بكسر الحاء معناه " األناة وضبط النفس "وهً صفة من صفات العقل.  

و الشاعر ٌقول فً هذا البٌت مشٌدا بممدوحه: رأٌتك تتصرؾ بؤناة وضبط نفس خالصة نابعة عن قدرة   

      ردت أن تقٌم الحد عقابا بدل التؤنً و التروي والعفو لفعلت دون ال ٌشوبه عجز وال تقصٌر، ولو أ

.                                                                                                    ٌمنعك أحد أن

ى هذه الفضٌلة، و الشاعر ٌرٌد أن ٌبٌن فً هذا البٌت الممدوح مال ؼلى الحلم مختارا فهو مشكور عل 

وحلمه لم ٌكن ناتجا عن عجز أو ؼلبة. وهذا هو المعنى الذي تقره الحكمة الفارسٌة إذا تقول بؤن حقٌقة 

                                                                                  الحلم فً العفو عند المقدرة .

حكمة الفارسٌة أن " العٌن الثرة للحكم إنما هً كبلم العاقل " ترى ال –العاقل و الجاهل  –وفً موضوع 

أي إن الحكم الصابب السدٌد مصدر العقل النٌر.                                                              

 وإذن فكبلم العاقل منتقً ٌقتدىتم تضٌؾ الحكمة " كبلم العاقل كله أمثال وكبلم الجاهل كله مبلل " 

وٌحتذى به لصحته و صوابه،بٌنما كبلم الجاهل مثٌر للكلل و الملل لسطحٌته وسذاجته و فراؼه من قوة 

المعنى ومٌله إلى ضعؾ المبنى، ففً فٌدفع فً نفس السامع السؤم و القلق والشعور بالتعب و الشقاء 

بً بؤن :                  لعبده عن اإلٌفاء بلذة السمع وإمتاع الفكر. وضمن الحدٌث عن العقل ٌرى المتن

   (3) هو أول و هً المحل الثانً                    الرأي قبل شجاعة الشجعان

فالشاعر ٌرى بؤن الشجاعة الحقة هً التً تصدر عن العقل، فإذا كانت ؼٌر مقرونة به، كانت مصدر 

                                          هبلك صاحبها .                                                       

المتنبً بالعاقل نراه ٌنعى على الجاهل الذي ٌشقى بجهله حٌث ٌقول :                      وبقدر ما ٌنوه

                     (4)ذو العقل ٌشقى فً النعٌم بعقله                     و أخو الجهالة فً الشقاوة ٌنعم 
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ومفاد هذا الكبلم أن الشاعر ٌقول: إذا كان العاقل ٌمضً وقته فً التفكٌر فً عواقب األمور فٌشقى،   

لما ٌشعر به من معاناة ؼٌر أنه شقاء نعٌم الفكر ولذة استخدام العقل، فإن الجاهل ٌعٌش فً شقاء وبإس 

 –كلتاهما  –ٌم مزٌؾ، مصطنع .والحكمتان المتصلتان بالعقل وعدم اكتراثه بهما ٌوهمه بالنعٌم لكنه نع

تصبان فً تبٌان مصدر الحكم السدٌد ،سواء الحكمة الفارسٌة أو ما جاء فً البٌت الشعري للمتنبً .    

           . وأما الحكمتان اللتان تخصان الجهل فكلتاهما تقر بؤن الجهل مبعث الشقاء فً حٌاة اإلنسان

           ألنها تعتبر الجهل مثٌرا للملل والملل ضرب من شقاء النفس والثانٌة  –الفارسٌة  أي – األولى

بحكم جهله .                                                                تجسد شقاء الجاهل  –للمتنبً  –

كم المتنبً التً تتطرق إلى ومن خبلل إجراء هذه الموازنة السرٌعة بٌن الحكم الواردة عن الفرس وح

المواضٌع نفسها ٌتبٌن لنا أن التوافق فً المعانً ثابت. وما بقً لنا إال أن نتساءل أهو توافق عرضً ؟ 

أم هو توافق من باب " وقع حافر على حافر" كما كان ٌردد المتنبً نفسه فً مثل هذه المواقؾ ؟ أم هو 

ارسٌة ومنها حكمها واستٌعابه لها وال سٌما أنه كان مولعا ناتج عن اطبلع مسبق للشاعر على الثقافة الف

بمصاحبة الوراقٌن، معتكفا على القراءة والتمحٌص ؟                                                         

ومما الشك فٌه أن عامل الترجمة و النقل كان الجسر العرٌض الذي عبرت علٌه ثقافات األمم المختلفة 

و الذي ٌبدو ذا شؤن ٌذكر فً هذا المقام هو أن تٌار الترجمة من الفارسٌة امتزجت بالدولة العربٌة. التً 

كان من أقوى التٌارات التً رفدت الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة. ولهذا أسباب كثٌرة لعل أبرزها ذلك النفوذ 

لجنس واللؽة والثقافة والحٌاة السٌاسً الذي كان للفرس فً الدولة العباسٌة، والذي تبعه امتزاج فً ا

االجتماعٌة،هذا االمتزاج بٌن الشعبٌن العربً و الفارسً لم ٌتهٌؤ له أن ٌتم بٌن العرب وأمة أخرى     

وقد كان لهذا السٌاسً الفارسً فً دولة بنً العباس أثر  –عز و جل  –من األمم التً دخلت فً دٌن هللا 

بٌن هذٌن الشعبٌن فً وقت مبكر. وقد وطدت هذه الصبلت بارز فً تحدٌد طبٌعة الصبلت الثقافٌة 

الترجمة كا ٌقول الدكتور محمد محمدي : "كانت الكتب الفارسٌة أول ما ترجم إلى العربٌة من اآلثار 

و قادتهم ثمار تجارب عدٌدة من الحكم الخارجٌة فً األدب و السٌاسة، فوضعت فً متناول حكام العرب 

العلوم واآلداب كانت تجمع معرؾ العصر،وشطرا كبٌرا من التراث الحضاري و السٌاسة، و أصنافا من 

(1)فكانت هذه التراجم الفارسٌة أقدم كتب وجدت فً اللؽة العربٌة فً تلك الفنون . اإلنسانً،  

وطبٌعً أن تكون كتب الحكم والنصابح والوصاٌا السٌاسٌة واالجتماعٌة تبعا لهدا الحال فً طلٌعة الكتب 

هذا الجنس األدبً فً  التً تناولتها أقبلم المترجمٌن بالنقل والتعرٌب. وقد نجم عن ذلك أن راج الفارسٌة

األوساط العربٌة اإلسبلمٌة رواجا مفرطا. وقد أشار الدكتور محمد ؼنٌمً هبلل إلى بعض أسبابه فقال:" 

فرس من المسلمٌن فٌما بعد، وإنما راج هذا الجنس األدبً لدى العرب بتؤثٌر اإلٌرانٌٌن القدماء،ثم لدى ال

ألن النصابح فٌه عملٌة ؼٌر فلسفٌة، ولها مساس بشإون الحٌاة الٌومٌة، فهً أقرب إلى طبٌعة العرب 

األولى، التً كانت ال تمٌل فطرٌا  إلى التعمق فً النظرٌات، ثم إن هذه الحكم مسوقة فً أصلها مباشر 

   (2) وهو مخالؾ للطابع الٌونانً ". ع شرقً للحكممن ؼٌر قرابن مسرحٌة أو ملحمٌة طوٌلة، وهذا طاب

و الخبلصة، إن هذا الحدٌث كان وراء كثٌر من الحكم التً ترجمت إلى العربٌة. والتً دون شك كان 

للمتنبً نصٌبه منها. فتناول منها ما ٌوافق مزاجه و فكره بالتعدٌل أو باإلثراء وقد صاؼها فً قالب من 

                جاءت حكما تقرع األذن فبل تإذٌها و تستلب باللب فبل ٌضٌق بها . التعبٌر األدبً ٌمتلكه ف
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                                                        الـثـقــافــة الهـنــدٌــة : -(3   

ب، فً جاهلٌتهم بالهند وتاجروا معها، و أولعوا بسٌوفها .                                     اتصل العر  

هج(، وفً عهد الخلٌفة أبً جعفر المنصور امتد الفتح 91وفً أٌام الولٌد بن عبد المالك،تم فتح السند )   

  (1)إلى كابل و كشمٌر. وقد نتج هذا الفتح :

الدٌن اإلسبلمً، وبالتالً امتزاج روحانٌة الهند بروحانٌة اإلسبلم.           اعتناق جماعات من الٌهود -

احتكاك العرب بالهند جعل العرب ٌحكموهم و ٌعلموهم إسبلمهن وٌطلعون على أدٌاهم .              –

هند  وقد عنً العرب بالهند جؽرافٌا، وعلوما، ولكنهم ما تعمقوا و ال استقصوا. قال القفطً: " ولبعد ال

عن ببلدنا، قلت تؤلٌفهم عندنا ،فلم ٌصل إلٌنا إال طرؾ من علومهم وال سمعنا إال بقلٌل من علمابهم،   

  (2)وقد اهتم العرب بحساب الهند و نجومهم وطبهم ". 

وقد تم تؤثٌر الثقافة الهندٌة فً الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة عن طرٌق التجارة و الفتح اإلسبلمً وكذا عن 

لثقافة الفارسٌة. حٌث إن النقل الذي تم من الثقافة الفارسٌة إلى العربٌة كان ٌحمل فً ثناٌاه شٌبا  طرٌق ا

     (3)من الثقافة الهندٌة .

ما ٌهمنا من التؤثٌر الهندي فً الثقافة العربٌة إنما هو موضوع الحكم، حٌث إن العرب قد أخذوا  وإن

الكثٌر من الحكم الهندٌة. والظاهر أن هذه الحكم كانت أكثر موافقة لمزاجهم العقلً من جهة، ومن جهة 

بانً القلٌلة، فعلقت بقلوبهم ثانٌة أنها أشبه شًٌء باألمثال العربٌة، إذ صٌؽت فٌها المعانً الؽزٌرة بالم

بجمل بلٌؽة، فقد  –عادة  –ٌعبر عنها  واستهوت عقولهم. ولما كانت الحكم " نتٌجة تجارب كثٌرة "

                                  (4)وجدت فً العقول مٌبل إلٌها قبل مظاهر الحٌاة العقلٌة األخرى .
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فً الحكمة " باإلضافة      ومن أشهر كتب الهند فً حكمة :" كتاب هابل فً الحكمة " و " كتاب بٌدبا

إلى كتاب " كلٌلة و دمنة " الذي انتقل إلى الثقافة الفارسٌة و قام بترجمتها عبد هللا بن المقفع من الفهلوٌة 

 إلى العربٌة فً القرن الثانً الهجري .                                                   

       أعجب بها العرب و أولعوا، و نكتفً بإطبللة سرٌعة  ولنتعرؾ على بعض هذه الحكم الهندٌة التً

تٌبة. ق  على كتاب " عٌون األخبار " البن   

                (                                                                                                                            1)ٌقول ابن قتٌبة : 

قرأت فً كتب الهند :" شر المال ما ال ٌنفق منه، وشر اإلخوان الخاذل ، و شر السلطان من خافه 

 البريء، و شر الببلد ما لٌس فٌه خصب و ال أمن "

                                                                          ( 2)ونجد فً كتاب " سراج الملوك " 

" شاناق " الهندي ٌتضمن نصحا للملوك و الوالة بالعدل فً الرعٌة مع ضرب األمثال، ما تٌسر فً حكم 

   (3)إلى العربٌة . البلخً بنقله  ألحاتمو قد أوعز ٌحٌى بن خالد إلى رجل ٌعرؾ بؤبً 

وإذا ما تفقدنا الشعر العربً فً العصر العباسً ،فإننا نجد هذا الشعر من أثر حكم الهند أو فكرهم.    

   ما جاء فً شعر أبً نواس :وم

       (4)قل لزهٌر إذا حدا و شدا                    أقلل و أكثر فؤنت مهذار 
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سخنت من شدة البرودة حتى                صرت عندي كؤنك النار                                         

ب السامعون من صفتً               كذلك الثلج بارد حار   ال ٌعج  

إذا أفرط فً قال ابن قتٌبة :" وهذا الشعر ٌدل على نظرة فً علم الطبابع، ألن الهند تزعم أن الشًء  

     البرد عاد حارا مإذٌا "

نا لن نخٌب    وإذا ما جبنا إلى تفحص حكم المتنبً فً شعره وحاولنا البحث عن األثر الهندي فٌها ظن

" شر المال    –كما سلؾ الذكر  -فً العثور على هذا األثر. فعلى سبٌل المثال، تقول الحكمة الهندٌة : 

ما ال ٌنفق " أي ما عمل صاحبه على جمعه وادخاره دون االنتفاع به، فٌعٌش عٌشة الفقراء المحرومٌن 

 فٌنقلب ماله شرا علٌه .وفً هذا السٌاق ٌقول المتنبً :   

  (1) و من ٌنفق الساعات فً جمع ماله                      مخافة فقر فالذي فعل الفقر  

معنى هذا البٌت : إن الذي ٌمضً وقته فً جمع المال دون إنفاقه فٌما ٌنفعه إلى مصارؾ المٌسورٌن و

إن قٌمة الشًء باالنتفاع به و إال فهو و العدم سٌان.         المكتفٌن فقد عاش عمره فقٌرا محروما. حٌث

و انسجام المعنى بٌن الحكمة الهندٌة و حكمة المتنبً وارد.                                                   

    و االستنتاج الموضوعً ٌجعلنا نقول بشًء من التحفظ أن شاعرا مثل المتنبً المولع بالمطالعة      

و االطبلع على مصادر العلم و المعرفة. ٌكون قد تفحص آثار الثقافات األجنبٌة التً نقلت إلى العربٌة 

خاصة. ٌقول الدكتور شوقً ضٌق:     من فارسٌة و ٌونانٌة وهندٌة و استفادها فً شعر الحكمة بصورة

و لكنه ٌحولها عن حقٌقتها، ولعل  " لقد نقل المتنبً كثٌرا من األفكار و العبارات الفلسفٌة إلى الشعراء 

(2)أول ما ٌقابلنا عن ذلك حكمة الكثٌر التً شاعت فً شعره وعرؾ بها عند القدماء و المحدثٌن .  

على سبٌل  –ونتٌجة لثقافته الواسعة هذه، فقد كان ملما بالتٌارات الفكرٌة التً دخلت الثقافة العربٌة منها 

ذلك حٌن ٌقول :المعرفة بآراء الدهرٌٌن، و –المثال   

  (3)وكم لظالم اللٌل عندك من ٌد                         تخبر أن المانوٌة تكذب 

هما النور         م( مإسسة القابل بؤن العالم نشؤ عن أصلٌن  277و المانوٌة مذهب منسوب إلى مانً )

(4)و الظلمة، وعن النور نشؤ كل الخٌر وعن الظلمة نشؤ كل الشر .  
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 و المتنبً ٌعارض " مانً " فً هذا البٌت بقوله :إن ظبلم اللٌل عندي نعمة ألنه قد ٌحجب األذى 

 عن اإلنسان، فؤصحاب المانوٌة كاذبون فً زعمهم بؤن الشر نشؤ عن الظلمة . 

و اجتمعت   تضافرتخارجٌة أجنبٌة  و الخبلصة : إن ثمة عوامل متعددة منها داخلٌة أصلٌة و منها

حكٌم الشعراء. –بحق  –لتجعل من الشاعر أبً الطٌب المتنبً   

نقول هذا الكبلم ،ألننا من الذٌن ٌإمنون بؤن نجم المتنبً إنما لمع وسطع فً عالم الشعر العربً بفضل 

لل قصابده الشعرٌة .الحكم الكثٌرة التً ٌحفل بها دٌوانه الشعري وتتخ  

الطٌب المتنبً لما توافرت علٌه نفسٌته من موهبة فطرٌة و عمله عل إذكاء هذه الموهبة من إجهاد إن ابا 

  نفسه فً الدراسة و التحصٌل ثم ما عاشه من أحداث و ظروؾ تؤرجحت به بٌن السارة الضارة وكذا 

ا حكما ما صاحب من علماء وأدباء عصره. كل هذه مصادر أصلٌة استقى منها الشاعر تجاربه فصاؼه

أحكم بناءها بفصل تحكمه فً اللفظ وتوافره على المعنى. ثم ما لبث أن ثمار الثقافات األجنبٌة الواسعة، 

تمة شكلت مصادر أجنبٌة  فاتجه بشعره إلى استٌعاب أسالٌب هذه المعارؾ و اآلراء و األفكار و من

تمد على العقل. وجعل قراءه أدعمت ثقافة المتنبً سعة و عمقا فجعل الشعر عنده ٌعتمد أكثر ما ٌع

 ٌطلبون اللذة الفنٌة فً العقل. فكان بحق حكٌم الشعراء و شاعر الحكماء . 
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 الفصل الثالث

 الخصائص الفكرٌة و الفنٌة

 لشعر الحكمة عند المتنبً

 

 أ( الخصائص الفنٌة

 

 ب( الخصائص الفكرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فً معرض البحث عن الخصابص الفنٌة والفكرٌة لشعر الحكمة عند المتنبً ،نتناول إبراز ممٌزات هذه 

 الحكم وما لها من خصوصٌات فنٌة و فكرٌة عند الشاعر.

على أن الحدٌث عن الخصابص الفنٌة هو حدٌث عن تشكٌل اللؽة وتوظٌفها فنٌا،ٌحقق الشاعر من خبلل 

متداخلة معها. والقصٌدة الشعرٌة الجٌدة تترابط أجزاء مكونتها فً ه وتقٌمة جمالٌة متفاعلة مع رإٌ

 عبلقات متنامٌة متداخلة بحٌث ٌتم التفاعل فٌها بٌن الرإٌة واألداة ٌعنً بٌن الشكل والمضمون .

و الشكل فً العمل الفنً عند النظرة الكلٌة البد أن ٌكون انعكاس للمضمون الذي هو فً النهاٌة مع 

ن وجهة نظر الفنان عموما .الشكل ٌمثبل  

أن نبٌن تجربة الشاعر فً توظٌؾ الكلمة توظٌفا شعرٌا ٌعبر عن رإٌته  –فً البداٌة  –وما ٌهمنا 

 الخاصة و حدسه الفنً من خبلل الحدٌث عن الخصابص الفنٌة فً صوغ حكمه .

الخصائص الفنٌة : -أ(   
ند المتنبً لؽة خاصة ؼرٌبة  الدراسة أن لؽة الشعر وال شك فً أن القارئ قد أدرك من خبلل 

لها أسرارها الخاصة وعالمها السحري ونبضها اإلٌقاعً المتفرد و قد لوحظ هذا من قبل أبً 

العبلء المعري فٌها ٌروٌه عنه الو احدي فً شرحه لدٌوان المتنبً فٌما ٌؤتً :" قرأت على أبً 

لمه من كان ذا أدب .فقلت له ٌوما: ما ضر أبا الطٌب العبلء المعري ومنزلته فً الشعر ما قد ع

لو قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتها، فؤبان لً عوار هذه الكلمة التً ظننتها ثم قال ال 

تظن انك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره بما هو خٌر منها . فجرب إن كنت مرتابا.       

لما أبدلتها أخرى كانت ألٌق بمكانها.                 عثر بكلمة وهاندا أجرب ذلك منذ العهد. فلم ا

(1)ولٌجرب من لم ٌصدق بجد األمر على ما أقول "   

   

لقد أدرك أبو العبلء المعري مع ما ٌروي عنه من تحٌز للمتنبً إن الشاعر الجٌد شان المتنبً 

فً كلماته ال ٌقدم كلمات عادٌة أو مصطلحات ٌمكن استبدالها و إنما هو ٌحاول أن ٌنؽم حالته 

النفسٌة. إنه بمفهوم الفن الحدٌث ٌحاول أن ٌبحث فً اللؽة عن األصوات التً تتفق مع نؽمة 

النفس أو تقرب منه و تربط األصوات بكلمات و تتجمع الكلمات ببواعث أو دوافع ٌنتج عنها   

  (2)فً نهاٌة األمر معنى أو مضمون "
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إن المتمعن فً قراءة شعر المتنبً عامة وفً حكمه خاصة،ٌدرك أن الشاعر تمكن من إحراج 

اته مع الواقع ومع الحٌاة، فكان لهذا اللؽة أن امتزج لؽة مكنته من البوح باختبلجات ذاته ومؽامر

فٌها العقل بالشعور . وهذا الكبلم ٌقودنا حتما إلى إثارة الحدٌث عن الخٌال و الصورة الشعرٌة 

 أوال ، وعن اللؽة و الموسٌقى ثانٌا ؟ وذلك إٌفاء بالجانب الفنً فً حكم المتنبً .

ن نعلم أن معلوماتنا عن الكون والحٌاة وأنفسنا تصلنا والخٌال من أهم عناصر األثر األدبً، فنح

عن طرٌق الحواس، وإن شعور المرء بؤشٌاء حاضرة فعبل تإثر فً حواسه، هو ما نسمٌه 

فً ذهنه الصور التً  "اإلدراك الحسً "أما شعور اإلنسان بؤشٌاء ؼٌر حاضرة، واستعادة المرء

تخٌل .أدركها من قبل الحس فهو ما نسمٌه الخٌال أو ال  

والصور التً نتصورها بملكاتنا قد تكون صورا ألمور تدرك بالصر أو بالسمع أو اللمس       

أو بالذوق أو بالشم أو بالحركة مثبل. وقد تكون هذه الصورة مطابقة لئلدراك الحسً تمام 

انا المطابقة ، وقد تكون من باب التخٌل اإلبتداعً  أو بمعنى آخر أالبتكاري ، كؤن نتصور إنس

(  1)فً شكل حٌوان
.  

  (2)وعلماء البٌان ٌقسمون الصور المستحضرة فً الذهن إلى قسمٌن: 

صور ترتسم فً الخٌال بعد إدراكها بالحس المشترك، حٌث تتؤذى إلٌه عن طرٌق الحواس  -

 الظاهرة..وهذه الصور عندهم داخلة فً الحسٌات.

من أمور كل واحد منها مما ٌدرك صور ترتسم فً الخٌال، وهً معدومة فرض اجتماعها  -

 بالحس ، كقول المتنبً :

(3)من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه                  ما لجرح بمٌت إٌالم   

إن الشاعر قد تخٌل حال الذي اعتاد الهوان فٌتحمله و ال ٌتؤلم بحال المٌت الذي ٌتعرض للجرح 

 فبل ٌتؤلم له .

الخٌال لٌس تذكر (إلى نظرٌة أخرى فً الخٌال،هً أن : وقد ذهب الشاعر اإلنجلٌزي ) كولرٌدج

شًء أحسسناه من قبل ولٌس ابتداع صور جدٌدة مركبة من حسٌات وابتكارات بل هو فً الواقع 

خلق جدٌد، خلق صورة لم توجد، وما كان لها أن توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده، 

و العقل كبل واحدا فً الفنان، وقد شرح   خلق صورة تؤتً ساعة تستحٌل الحواس و الوجدان 

  . (4)كل ذلك فً كتابه " حٌاة األدب " 
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    لى النثر وتبدو صوره بالنسبة إلى النص األدبًمن علبته ع و الخٌال ٌؽلب على الشعر أكثر

      أن ٌبعث فً التشبٌه و المجاز واالستعارة والكناٌة وما شابه ذلك. واألدب ٌستطٌع بخٌاله 

      فً النص األدبً قوة و روحا وحٌاة، وكلما تعمق األدٌب فً األدب وتذوقه كانت حاجته 

 إلى الخٌال أكثر.

المتنبً نرى أن نقاده فهموا الخٌال على أنه جنوح ؼٌر مستحب، وفهموا و بالرجوع إلى عصر 

الصور الشعرٌة عل أنها عبلقة إضافٌة توضٌحٌة، فاستعاروا فً مصطلحاتهم النقدٌة ، 

المصطلحات المستمدة من صفات األزٌاء و الثٌاب مثل التقسٌم و التذلٌل و التدبٌج والتوشٌح، 

.(1)نقد الشعر:" إن الشعر شؤنه الصٌاؼة و التصوٌر والنقش"فٌرى قدامه بن جعفر فً كتابه   

وقد ؼاب عن هإالء النقاد أن المتنبً ٌنتمً إلى صنؾ فنانً كل العصور، ألنهم فوق الزمان 

والمكان ، إنهم أولبك الذٌن ٌتمٌزون بالتفرد والخصوصٌة ،وهإالء هم الذٌن ٌحققون للبشرٌة 

 األعمال اإلبداعٌة ؼٌر العادٌة.

نهم أولبك الذٌن قال شوبنهاور فً شؤن آثارهم:" إن األعمال األصلٌة ذات التفرد ال ٌمكن إ

اإلتٌان بها إال حٌثما كان المفكر أو الفنان منصرفا عن أراء معاصرٌه ومعتقداتهم، ومباهجهم، 

  منكبا على عمله فً هدوء ؼٌر مبال بانتقادهم محتقرا من جانبه لكل ما ٌمتدحونه هم.        

فلٌس هناك من ٌستطٌع أن ٌكون عظٌما دون كبرٌاء كهذا، فإن ما صادفت حٌاته وأعماله ؼٌر 

قادر على فهم وإدراك مدى نبوؼه و تقدٌره حق قدره،فإنه ٌكون على األقل قد صدق مع نفسه، 

وٌكون أشبه بمسافر رفٌع الشؤن ترؼمه الظروؾ على قضاء اللٌل فً خان حقٌر فما ٌكاد 

. (2)جلى حتى ٌذهب فً طرٌقه قرٌر العٌن "الصبح أن ٌت  

بؤنه كان حقا ذلك المسافر الرفٌع الشؤن فً  –ال محالة  –والمتفحص فً حٌاة المتنبً ٌدرك 

 كبرٌابه و تعالٌه وفً تفرده و ؼربته. ولعل هذا ما ٌفسر عبقرٌته اإلبداعٌة .

المتنبً فً تلك المبلحظات لم ٌخرج النقاد القدماء فً مبلحظاتهم حول الصورة الشعرٌة عند 

الجزبٌة التً تتعلق بالصور التقرٌرٌة الحسٌة، وذلك ألن مفهوم الصورة عندهم كما كان مفهوما 

إضافٌا بمعنى أن المعنى قابم أساسا، ثم تؤتً الصورة فتضٌؾ إلى المعنى و تجمله وتحسنه، 

  (3)حسب اللفظ و المعنى. وهذا ما ٌفهم من حدٌث ابن قتٌبة مثبل حول تقسٌمه للشعر إلى ضروب

ولكن الصورة الشعرٌة عند المتنبً كانت أبعد من هذا بكثٌر وفق هذا أٌضا،لقد كانت صورا 

   إٌحابٌة ترتبط بالموقؾ النفسً ونموج بالحٌاة و الحركة،و تتدافع نامٌة متطورة لتبعث الحٌاة 

بذلك بناء عضوٌا متفردا وأصٌبل .      و الدؾء فً كل ما ٌتناوله الشاعر من معنى،محققة  

       :  لقد  كان المتنبً فً الواقع صورة صادقة لما ٌصؾ به الناقد درٌدن شكسبٌر حٌنما قال

    " إن جمٌع صور الطبٌعة حاضرة فً دهنه دابما، فهو ال ٌولد هذه الصور عن جهد و مشقة 

(4)عفوا ".و إنما تؤتٌه   
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 ثم ألٌس هو القابل :

( 1)أنا الذي نظر األعمى إلى أدبً                     وأسمعت كلماتً من به صمم   

 

 أنام ملء جفونً عن شواردها                    و ٌسهر الخلق جراها و ٌختصم 

 

من أكثر النقاد القدماء الذٌن عابوا على المتنبً إعرابه فً استعاراته حٌث ٌقول  وٌعد الثعالبً

حدها  ض األبٌات التً ذكرها تمثبل ألبعاد االستعارة عند الشاعر،والخروج بها عنتعقٌبا على بع

" فجعل للطٌب و البٌض و الٌلب قلوبا وللحساب حمى وللزمان فإادا و للكبد شٌبا،وهذه 

استعارات لم تجر على شبه قرٌب وال بعٌد، و إنما تصح االستعارة و تحسن على وجه من 

   (2)التشبه و المقاربة ". الوجوه المناسبة و طرق من

وإذن لقد أثرت النظرة الجزبٌة للعمل الفنً التً كانت مسٌطرة على النقاد العرب القدماء فً 

تناولهم لصور الشعر، فلم ٌنظروا إلى التجربة فً وحدة واحدة، وإنما نظروا إلى العبلقات 

كلة هامة شؽلت مركز النقد الجزبٌة فٌها .فقد جرتهم هذه العبلقات الجزبٌة إلى البحث فً مش

وهً مشكلة السرقات وكٌؾ سرق هذا معنى ذاك أو سرق صورته، وانشؽلوا بالبحث العربً،

  (3)فً أوجه هذه السرقات و بٌان درجتها وما ٌقبل منها وما ال ٌقبل .

عبلقة الصور بالموقؾ  ولم ٌفطنوا بالتالً إلى حقٌقتٌن هامتٌن فً الدراسة األثر الفنً و هما :

 النفسً و عبلقة الصورة الجزبٌة بالصورة العامة .

وفً ضوء عبلقة الصورة بالموقؾ النفسً نقؾ على ما ورد من حكم فً نونٌة المتنبً التً 

 قالها وهو بمصر وقد بلؽه أن قومها نعوه بمجلس سٌؾ الدولة بحلب و التً مطلعها: 

  

و ال ندٌم، وال كؤس، وال سكن                 بم التعلل ال أهل، وال وطن       

 

سٌؾ عنه هذه القصٌدة هو شعور المتنبً بتشفً أعدابه فً ببلط  و الموقؾ النفسً الذي صدرت

الدولة و خٌبة أمله فً كافور. وقد سجل الدكتور طه حسٌن إعجابه بهذه القصٌدة لما تتوافر علٌه 

ة إنه حزن شدٌد قاس ولده الٌؤس من بلوغ المرمى   من تصوٌر دقٌق أللم المتنبً وحزنه، حقٌق

  (4)والعجز عن النٌل من األعداء .
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  فً مخاطبة نفسه، و لنتوقؾ عند هذه األبٌات و هو ٌخاطب فٌها نفسه:ومن هنا ال ٌجد عزاء إال

 

(1)أرٌد من زمنً ذا أن ٌبلغنً                    ما لٌس ٌبلغه فً نفسه الزمن   

 

 ال تلق دهرك إال غٌر مكترث                   مادام ٌصحب فٌه روحك البدن

 

ال ٌرد علٌك الفائت الحزن فما ٌدوم سرور ما سررت به                    

 

 أٌضاإن هذه األبٌات باإلضافة إلى كونها حكما تعكس خبلصة تجربة الشاعر فً الحٌاة فهً 

جزء من نسٌج حً متبلحم ترتبط بالبداٌة حٌث البذرة األولى للتجربة الشعرٌة. لقد فجرت البذرة 

التعلل بهذه السقطة التً تمثلت فً ؼربة الشاعر ثم تنمو فٌقدم الشاعر  األولى الموقؾ،موقؾ

        تطورا درامٌا للموقؾ من خبلل هذه الحكم التً هً فً الواقع حوار مع النفس، ٌحاول 

من خبلله أو ٌإكد لنفسه أن األمور على ما ٌرام بالنظر إلى طبٌعة الحٌاة. إنه أراد من هذه 

    ٌعجز عنها الزمن، فلٌس العٌب فً زمن و لٌس العٌب فً نفسه كذلك، أشٌاء أنحازالحٌاة 

ال ٌستقر على حال لهدأ و استكن وذهبت ولكن لو فطن اإلنسان إلى حقٌقة الحٌاة بؤن الزمن 

 أحزانه.

 

فً هذا الحوار مع الذات محاولة  وال لوم وال ذنب للنفس إذا، ما دام الحال هذه أال نبلحظ

خل الذي ال ٌفتؤ ٌإنب الشاعر على تركه حلب و رحلته هذه الخاسرة       إلسكات صوت الدا

 إلى كافور.وبمواصلة قراءة أبٌات القصٌدة ٌكتشؾ القارئ ما ٌعانٌه الشاعر من صراع نفسً :

 

(2)عد بمجلسه                      كل بما زعم الناعون مرتهن ٌا من نعٌت على ب  
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 كم قد قتلت و كم قدم مت عندهم                     ثم انتفضت فزال القبر و الكفن 

 قد كان شاهد دفنً قبل قولهم                        جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا

تجري الرٌاح بما ال تشتهً السفن                ما كل ما ٌتمنى المرء ٌدركه           

 رأٌتكم ال ٌصون العرض جاركم                     وال ٌدرك على مرعاكم اللبن

 جزاء كل قرٌب منكم ملل                            وحظ كل محب منكم ضغن

 

ع فٌها الشاعر تجربته صورة كلٌة جم –التً تناثرت فٌها حكم و أمثال  –وهذه القصٌدة النونٌة 

هذه الصورة الكلٌة الممتدة بدأت بتفجٌر انفعالً هابل فً تساإالت المتنبً فً بٌته األول النفسٌة.

 من القصٌدة، ثم تطور الموقؾ النفسً من خبلل حوار متبادل مع الذات.

 

شاعر، وتدافعت أجزاء الصورة الكلٌة فً بناء ٌنمو مع تطور الموقؾ النفسً لبلنفعال عند ال

فٌصل إلى الدورة عندما ٌمتد الحوار بٌنه وبٌن نفسه ، ثم ال ٌلبث أن ٌنتهً إلى حالة من الهدوء 

           عندما ٌتركز إلى عقله فٌستلهم منه من الحكم ما ٌشفً ؼلٌله و ٌحد من وطؤة ألمه. 

 وبهذا األسلوب استطاع الشاعر أن ٌجعل من ملكته العقلٌة خٌر منجاة لما ٌحز فً نفسه .

 

وهناك خاصة من خواص الصورة الشعرٌة عند المتنبً ،هً ما نراه فً اتجاه المتنبً فً صوغ 

 حكمة إلى التجسٌد و التشخٌص.

 

بجعل الكلمة قادرة على تحرٌك الصورة فً حٌز زمنً، وقدرة التصوٌر على تقدٌم  وذلك

 مساحة مكانٌة لمشاهدة عدة. ولنتوقؾ عند قوله :

 

   (1)عش عزٌزا أو مت و أنت كرٌم                      بٌن طعن القنا و خفق البنود 
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 فرإوس الرماح أذهب للغٌــــ                      ظ و أشفً لغل صدر الحقود

 ال كما حٌٌت غٌر حمٌد                             و إذا مت غٌر فقٌد

 فاطلب العز فً لظى و ذر الذ                     ل ولو كان فً جنان الخلود

 

اختبر الحٌاة و تكشفت له دخابلها فؤدرك أن الحٌاة الحقة إنما  إن الشاعر ٌخاطب نفسه،بعدما

   تكون فً ظل العز والكرامة بعٌدة عن أسباب الذل و الهوان وحفاظا على هذه العزة فالموت

فً خضم المعارك أهون من الحٌاة. وال شًء ٌذهب الؽٌظ و الؽضب و ٌشفً الؽلٌل فً الحقود 

إال عاش المرء على هامش الحٌاة. ومن أجل صون العزة  مثل التصدي له بالسبلح الفعال و

على المرء أن ٌتحدى كل الصعاب مهما عظمت وإال ٌقبل بالذل و لو فً رحاب الرفاهٌة وجب 

  والنعٌم .

 

لقد استطاع المتنبً فً هذه الصورة أن ٌقدم لنا مشهدا متحركا حٌث ربط الحٌاة بالعزة و الموت 

إنها تلك الكرامة التً تؤتً للمرء من خبلل اقتحامه لحرب ضروس  بالكرامة ،ولكن أي كرامة ؟

تتبلقى فٌها القنا باألجسام طعنا و األعبلم خفاقة ، و رإوس الرماح ترشق صدور الحاقدٌن ، 

على هامش الحٌاة. وعندما ٌتبنى المرء مثل هذا المبدأ ٌعٌش حقا حٌاة عزٌزة كرٌمة ال أن ٌعٌش 

ء ألن الحٌاة فً ظل الذل و الهوان  ولو كانت محفوفة بالنعٌم و وفً طلب العز ٌهون كل شً

 الرخاء ال تفً بكرامة اإلنسان. هذا هو المعنى الذي أراد المتنبً أن ٌقدمه فً هذا المشهد .

 

و على العموم، إن المتنبً ٌسعى جاهدا إلى ابتكار صور شعرٌة جدٌدة فٌها توافق ٌتناسب     

مع طموحه و سعٌه و تمرده وبحثه عن الجدٌد، وهذه الصور فً تكوٌنها الجزبً تسعى       

إلى التجسٌد و التشخٌص اللذٌن ٌسعٌان إلى خلق حاسة جدٌدة تعتمد على التراسل و التداخل     

تتحرك فً مجال انفعالً ٌسٌطر على مجموع الحواس اإلنسانٌة، وتعمل بواسطة قدرة تخٌل  بٌن

التجربة الشعرٌة بؤكملها، وٌتحرك من خبللها فً مجال إٌحابً ٌرتبط بذلك الموقؾ النفسً 

 ارتباطا وثٌقا .

 

و سابق   وباستنطاق دٌوان المتنبً ٌتضح بجبلء تمجٌده للعقل و تقدٌره لمكانته فً الحٌاة فه

 على القلب ومفضل على القوة التً طالما مجدها و جعلها وسٌلة لتحقٌق كل ؼاٌة :

 

  (1)وأنفس ما للفتى لبه                       وذو اللب ٌكره إنفاقه 
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ها شعره بل ظهرت فً تصوٌره الفنً المتفرد بالعقل مجرد معان ٌتضمن ولم ٌكن إٌمان المتنبً

حٌث ظهر ذلك فً معالجته للصورة الفنٌة فجاءت فً كثٌر من األحٌان عقلٌة المنبع و المصب 

 و التدفق أٌضا.

 ٌقول وهو ٌدم أهل زمانه وٌصفهم بالؽباء والجبن والعً والعمى فبل ٌعتمد علٌهم وال ٌثق فٌهم:

 

(1)أذم إلى هذا الزمان أهٌله                    فؤعلمهم فدم وأحزمهم وغد   

 

 وأكرمهم كلب وأبصرهم عم                وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد

 

فٌستعٌن فً رسم صورته وتوضٌحها للدهن بالتفضٌل و تكراره،و المقابلة. والجمع بٌن األضداد 

. وفً البٌت الثانً استخدام الشاعر للتشبٌه و الفصل من أهم أركان الجمال فً الشعر واألدب

 معا لتؤكٌد حقٌقة هإالء القوم،حٌث الخسة و عمى البصٌرة والببلدة و الجبن .

وقوله فً نفس القصٌدة ٌصؾ أصحابه مستخدما العقل فً التصوٌر،وأٌضا فً تقرٌب و توضٌح 

 الصورة :

  

   (2)ؤنهم من طول ما التثموا مرد سؤطلب حقً بالقنا و مشاٌخ                  ك

 

 ثقال إذا القوا خفاف إذا دعوا                كثٌر إذا شدوا قلٌل إذا عدوا

 

فٌشبه أصحابه بالمرد اللتبامهم المستمر فً القتال،وٌستعٌن فً توضٌح صورهم بالتضاد بٌن 

خفاؾ وكثٌر ،قلٌل، وكذلك اإلٌقاع الموسٌقً الناتج عن التقسٌم و التشابه الصرفً       –ثقال 

 فً أوصافهم ثقال ،خفاؾ و كذلك كثٌر ، قلٌل .

 ومن صوره المبتدعة ،وصفه لطول لٌله وسهاده فٌه و أرقه الدابم حٌث ٌقول :

 

(3) ق أن ٌإوباأعزمً طال هذا اللٌل فانظر                     أمنك الصبح ٌفر  
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 كؤن الفجر حب مستزار                               ٌراعً من دجنته رقٌبا

 كؤن نجومه حلً علٌه                                وقد حدٌث قوائمه الجٌوبا

 كؤن دجاه ٌجذبها سهادي كؤنً                      فلٌس تغٌب إال أن ٌغٌبا

ً كؤنً                               أعد به الدهر الذنوبا أقلب فٌه أجفان  

 

عدم عودة الصبح خوفا، و الفجر كالحب  –إلى هذه الصورة التً ابتدعها المتنبً  ومن ٌنظر

ٌحذر اآلخرٌن و اللٌل منتعل بالنجوم و ٌتحدى و جه األرض وكان سهاد ٌجذب المستزار الذي 

فبل تؽٌب إال معه ال ٌنام كؤنه ٌعد ذنوب الدهر التً ال تنتهً ........إلخ . –إلٌه ظلمة اللٌل   

فهً صورة عقلٌة تولدت من فكر و الخٌال ،إال أنها محكومة بسٌادة العقل ومن ثم كان       

على المتلقً إعمال فكره للوقوؾ على كنهها. ٌستعٌن الشاعر على تكوٌنها حسبما ٌرتضً العقل 

وتفاسٌر ٌخرج   م عودة الصبح فً البٌت األول بما جاء بعد ذلك من براهٌن فٌبرهن على عد

 من برهان إلى برهان ومن تفسٌر إلى تفسٌر.

وفً سٌاق الحدٌث عن عناصر األداء الفنً فً شعر الحكمة عند المتنبً نصل إلى الحدٌث عن 

سٌطر على التجربة الشعرٌة اللؽة و الموسٌقى باعتبارهما بإعتبارهما ترتبطان بحالة االنفعال الم

 وعلى رإٌا الشاعر .

وقد سبق ان ذكرنا فً حدٌثنا عن المتنبً و عن بحربته الشعرٌة أنه شاعر طموح و التمرد 

حدود و التفرد الساعً إلى تؤكٌد ذاته فً وسط تحدٌات كل معوقات  والثورة التً ال تحدها

الزمن ،والمتنبً هو قبل كل شًء من الشعراء الذٌن ال نستطٌع أن نفصل لدٌهم بٌن الرجل      

 و موقفه وكلمته، فهناك عبلقة وثٌقة وشدٌدة التداخل بٌن شخصٌة المتنبً وبٌن كلمته وموقفه .

لى حد قول صاحب مقدمة للشعر العربً استطاع المتنبً أن ٌخلق      وهكذا استطاع المتنبً ع

 " طبٌعة كاملة من الكلمات من مستوى طموحه : ترج ،تتقدم، تجرؾ، تهجم، تقهر، تتخطى....

وكؤنها جواب كٌانه الداخلً وامتداده وتكملته .هذه الكلمات تخلق بدورها من خٌال المتنبً      

وٌمؤله الضجٌج و الصراخ، و ٌملإه  األصداء واألصوات، تؽبره رةأسطووطموحه المعجز كونا 

(1)الصمت األمٌر "  

 

وقد الحظ هذا التؤثٌر كذلك، د. محمد زكً العشماوي فً دراسته عن المتنبً فً كتابه " موقؾ 

الشعر من الفن و الحٌاة فً عصر العباسً "، فرأى أن للؽة المتنبً تشكٌبلت خاصة ٌتكون منها 

نسٌجه الشعري و التً تبطل معها اللؽة أن تكون " مجرد مجموعة متآلفة من األصوات تدل 

على مقابل مادي فتصبح صوره صوتٌة و حدسٌة معا ، و العبلقة بٌن معناها ولفظها  اإصبلح

تقوم إما على اقتران الصوت بالموضوع أو الموقؾ الفكري أو الرإٌة ،إما على اقترانه بالحس 

  (2)و الحدس " .
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الحكمة  صوغومن خبلل تحلٌلنا لشعر المتنبً نتعرض إلى مدى ارتباط عناصر اإلٌقاع فً 

بالموقؾ النفسً و كذا السمات التً ٌتسم بها اإلٌقاع عند شاعرنا .عنده   

و الموسٌقى.والمراد باإلٌقاع كما سلؾ الذكر هو اللؽة    

صوغ الحكمة عنده والسٌما القصابد التً وفً تقدٌرنا كانت مطالع مدابحه بحسد بحق براعة 

نظمها فً مدح سٌؾ الدولة التً فجر فٌها الشاعر طاقة طموحه وعبر فٌها عن إٌمانه بخصال 

    ؼرٌبة فً تركٌبها بها حوته من تقدٌم الممدوح فقد تبدت فٌها براعة االستهبلل و سادتها لؽة 

و تؤخٌر،ومن حذؾ ومن استعمال خاص للعطؾ وللطباق و المقابلة ومن انتقاء خاص لكلمات 

 بعٌنها ذات إٌقاع ٌجعلنا نشعر معه بالقوة و االعتماد بالذات و السمو.

 ولنقؾ قلٌبل على بعض الحكم التً استهل بها مدابحه :

 

(1)تً العزائم                    و تؤتً على قدر الكرام المكارم على قدر أهل العزم تؤ  

 

و تعظم فً عٌن الصغٌر صغارها                  و تصغٌر فً عٌن العظٌم العظائم              

                   

      *****************                                 *****************  

(2)لكل امرئ من دهره ما تعودا                       وعادات سٌف الدولة الطعن فً العدى   

 

                         *****************                    *****************  

(3)الرأي قبل شجاعة الشجعان                        هو أول وهً المحل الثانً    

هما اجتمعا لنفس مرة                         بلغت من العلٌاء كل مكان فإذا  

 ولربما طعن الفتى أقرانه                           بالرأي قبل تطاعن األقران

 لوال العقول لكان أدنى ضٌغم                       أدنى إلى شرف من اإلنسان

  

                    *****************                         *****************  

(4)إذا غارت فً شرف مروم                          فال تقنع بما دون النجوم   

 فطعم الموت فً أمر صغٌر                         كطعم الموت فً أمر عظٌم 
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(1)لناس أغراض لذا الزمن                          ٌخلو من الهم أخالهم من الفطن أفاضل ا  

 

 

 وإنما نحن فً جٌل سواسٌة                               شر على الحر من سقم على بدن

 

الشك فً أن المتؤمل فً هذه المطالع ٌدرك مدى المؽاٌرة للنسق الفنً الذي عرفته القصٌدة 

   الشعرٌة العربٌة آنذاك فً افتتاحٌتها، وإن السبب فً ذلك حسب تقدٌرنا بالنسبة إلى المتنبً 

 تحركه نفس طموحهو البحث عن لؽة جدٌدة حادة اإلٌقاع،تعكس ذلك المزاج المتوتر القلق الذي 

 ال تحده و روح ثابرة ال تهدأ .

وقد لوحظ هذا من قبل الدكتور طه حسٌن حٌنما رأى أن المتنبً ٌجري فً قصٌدته " روحا عذبا 

ؼرٌبا لٌس من الٌسٌر وصفه وال تصوٌره ولكنك تحسه إحساسا قوٌا بل أنت تقرأ القصٌدة فإذا 

و طربا...الروح ٌسبق ألفاظها و معانٌها إلى قلبك و ٌشٌع فً نفسك خفة   

ٌحتفظ بعذوبته و خفته فً القصٌدة كلها،ولكنه مع ذلك  و الؽرٌب أن هذا الروح العذب الخفٌؾ

مع ذلك  الؽرٌب أن هذا الروح العذب الخفٌؾ ٌحتفظ بعذوبته و خفته فً القصٌدة كلها،ولكنه

ٌتخذ أشكاال و إن شبت فقل ٌتخذ ألوانا مختلفة تتباٌن بتباٌن المعانً و الموضوعات التً ٌطرقها 

( 2)الشاعر فً هذه القصٌدة ".   

وعلى العموم إن المتنبً قد وفق فً اختٌار كثٌر من ألفاظه فً نسج حكمه توفٌقا ٌشهد له بالسبق 

و الدٌوان  حافل بنماذج أللفاظه التً تبٌن عن براعة  والتفرد على الكثٌرٌن من شعراء عصره ،

 الشاعر و عمق ثقافته اللؽوٌة وتراء محصوله منها.

فً صوغ حكمه كان دقٌقا فً اختٌار ألفاظه حرٌصا على  وما ٌجب اإلقرار به هو أن المتنبً

أن وضعها فً المكان المناسب لها،ٌقدم حٌث ٌجب التقدٌم و ٌإخر حٌث ٌجب التؤخٌر،حٌث 

 استخدامه للتقدٌم و التؤخٌر ٌؤتً لوظٌفة فنٌة تتعلق بما انطوت علٌه نفسه وقت التعبٌر.

 

:فإذا قال مادحا سٌؾ الدولة  

 

  (3)لكل امرئ من دهره ما تعودا                   وعادة سٌف الدولة الطعن فً العدى 

 فالمرء هو سٌؾ الدولة المقدم فً شجاعته و بؤسه على كل امرئ .
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(1)وكذلك فً قوله   

 

لعزم تؤتً العزائم               وتؤتً على قدر الكرام المكارم على قدر أهل ا  

 

" ألن سٌؾ الدولة من صنؾ أهل العزم ومن صنؾ الكرام . على قدر أهل العزم فقدم عبارة "  

أال وهً استخدامه أللفاظ و تراكٌب  –فً حكم المتنبً  –وثمة ظاهرة أخرى جدٌرة بالمبلحظة 

المتصوفة والفبلسفة وؼٌرهم من المتكلمٌن ومن المعروؾ أنه كان تلمٌذا ألبً علً الفارسً و 

صدٌقا البن جنً ، وهما من المعتزلة كما أنه التقى بؤبً الفضل بالكوفة و بالفارابً عند سٌؾ 

 الدولة و هما من الفبلسفة .

جالس ورافق بعض المتصوفة فسمع منهم وعرؾ عنهم و تؤثٌر بتعابٌرهم و ٌروي الثعالبً انه 

و ثقافتهم حتى أخذ علٌه البعض خروجه عن طرٌق الشعر إلى طرٌق الفلسفة و امتثاله أللفاظ 

(2)الصوفٌة و استعمال كلماتهم المعقدة ومعانٌهم المؽلقة .  

   وهو القابل متفلسفا :

(3)ـس أن الحمام مر المذاق                              إلؾ هذا الهواء أوقع فً األنفـــ   

 

و تراكٌب أصحاب الفلسفة و المنطق وقد فطن أبو  وفً معنى هذا البٌت ما ٌقترب من معانً

العبلء المعري إلى ذلك فقال " إنه و الذي بعده ٌفضبلن كتابا من كتب الفبلسفة ألنهما متناهٌان 

العكبري وهذا من قول الحكٌم :" النفوس البهٌمٌة تآلؾ مساكنة فً الصدق وحسن النظام . وقال 

  (4)األجساد الترابٌة فلذلك تصعب علٌها مفارقة أجسامها و النفوس الصافٌة بضد ذلك "

 

 وفً البٌت الموالً له ٌضٌؾ قاببل:

 

  (5)و األسى قبل فرقة الروح عجز                   و األسى ال ٌكون بعد الفراق 
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المناطقة و طرٌقتهم إلقناع اآلخرٌن بصدق ما ٌقولون، ما ٌكون لتعابٌر  وهذا البٌت أقرب

فالتفكٌر فً الموت قبل وقوعه ٌنؽص العٌش، فإذا جاء فعبل فبل علم لك به ومن ثم فبل حزن   

 وال أسى.

 ولعلنا ال نبالػ إذا قلنا أن المتنبً ٌكاد ٌتفرد فً تارٌخ األدب العربً بالقدرة على استخدام الكلمة

الشعرٌة بدالالتها المتعددة و المتنوعة فهو ٌستخدمها كداللة منطقٌة ،وٌستخدمها كداللة انفعالٌة  

ترتبط بالتجارب الوجدانٌة ،وٌستخدمها كداللة صوتٌة لما ٌمكن أن ٌعطٌه صوت الكلمة        

 من دالالت .

ٌعطٌه الشاعر أهمٌة  وإذن فالظاهرة البلفتة فً شعر المتنبً هً وفرة العنصر الموسٌقً الذي

(1)كبٌرة حتى إنه لٌكاد " ٌعطً لكل مظهر من مظاهر الحٌاة موسٌقاه الخاصة و ألفاظه الخاصة.  

والموسٌقى فً شعر المتنبً سواء أكانت موسٌقى خارجٌة تتمثل فً الوزن والقافٌة وفً 

شعر المتنبً  التقسٌمات اللفظٌة داخل البٌت، أم كانت موسٌقى داخلٌة نفسٌة،و الموسٌقى فً

عنصر جوهري فً قصٌدته الشعرٌة على وجه العموم،ٌتخذها سبٌبل لتؤكٌد مضامٌنها ،مع إقرار 

التساق واالنسجام والتوافق بٌن المعنى واللفظ والموسٌقى الداخلٌة والخارجٌة.لعل هذه ا

الخصابص فً شعر المتنبً هً التً جعلت شعره متمٌزا بخصابص ال تجدها فً شعر ؼٌره.  

وفً تقدٌرنا فإن هذه الخصابص تستمد قوتها من الحكم التً ٌفتتح بها قصابده أو تتخلل أشعاره 

 ولنستمع إلٌه فً قصٌدته التً ٌصؾ فٌها معركة الحدث :

(2)على قدر أهل العزم تؤتً العزائم                    وتؤتً على قدر الكرام المكارم   

وتصغر فً عٌن العظٌم العظائم           وتعظم فً عٌن الصغٌر صغارها           

 ٌكلف سٌف الدولة الجٌش همه                      وقد عجزت عنه الجٌوش الخضارم 

 وٌطلب عند الناس ما عند نفسه                     وذلك ما ال تدعٌه الضراغم

   و القشاعمٌفدى أتم الطٌر عمرا سالحه                        نسور المال أحداثها 

وبتتبع موسٌقى هذه القصٌدة التً ٌزٌد عدد أبٌاتها عن أربعٌن بٌتا ٌمكن القول ببراعة الشاعر 

 وتوفٌقه فً اختٌار ما ٌحقق له اإلبداع الموسٌقً حٌث ٌندمج اللفظ والمعنى والموسٌقى لٌصل 

 اق وانسجام وتوافقمن اتس أوتًبه فً النهاٌة إلى شعر ٌخلد خلود الزمن،مستعٌنا فً خلوده بما 

فً موسٌقاه الداخلٌة والخارجٌة.فً بحره وقافٌته،فً اختٌاره أللفاظه ذات الجرس المإثر  

والمعبر عما ٌعنٌه الشاعر من حسن استخدامه للضرورات وبعده عن القبٌح منها إلى ؼٌر ذلك 

 من أسباب نجاح قصٌدته .

الموسٌقى التقلٌدٌة. لذا وجب التطرق   هذا وقد الحظ األقدمون أن المتنبً كثٌرا ما خرج عن 

 إلى مظاهر هذا الخروج من حٌث الوزن والثقافة .

  ( من حٌث الوزن :1

 نراه ٌخرج عن األوزان التقلٌدٌة كقوله من بحر الطوٌل :

(3)تفكره علم، ومنطقه حكم                وباطنه دٌن وظاهره ظرف   
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 فؤتى بتفعٌله لم ٌعرفها الشعر العربً فً بحر الطوٌل وأشار إلى ذلك الثعالبً قدٌما بقوله :

"فً عروض الطوٌل ؼٌر  مفاعٌلن"وقد خرج فٌه عن الوزن ألنه لم ٌجًء عن العرب " 

" .قال الصاحب: ونحن نحاكمه إلى كل شعر للقدماء و الحدثٌن  مفاعلنوإما جاء "  مصرع.

(1)الطوٌل فما نجد له خطبه مساعدا " على بحر  

وقد علق االستاذ عبد الوهاب عزام على خروج المتنبً عن الوزن بقوله:" هذا مبلػ ما أخذ علٌه 

 فً الوزن، وهو أمر تختلؾ فٌه األنظار ولو ؼربلت دواوٌن الشعراء اآلخرٌن على هذه الشاكلة.

(2)ما سلموا من مثل هذا "  

وإذا كان الشاعر قد حاول أو اتجه فً بعض األحٌان إلى الخروج عن األوزان التقلٌدٌة أو كسر 

هذا التقلٌد أو ذلك،إال أن شعره فً جملته ٌإكد محافظته على هذا النمط التقلٌدي لموسٌقى الشعر 

 العربً بل بالػ فً المحافظة علٌه حٌنما قلد بعض الشعراء السابقٌن :

وألثره فاعلٌة .لوزن مبلبم ومنسجم مع عاطفته أعطى للمعنى قوة واستخدم الشاعر   

 

  (3)بذا قضت األٌام ما بٌن أهلها                  مصائب قوم عند قوم فوائد  فقوله :

 

 هو أكثر تؤثٌرا فً السامع عن قول أبً العتاهٌة فً المعنى نفسه :

(4)عض فتوح موت بعض الناس فً األرض               على ب          

وإن ما وفره الشاعر لهذه المعانً من إٌقاع نؽمً باختٌار الوزن المناسب لعاطفته وكذا 

 استخدامه الجٌد للموسٌقى الداخلٌة هو ما ٌفسر روعة شعر المتنبً وتفوقه على ؼٌره.

ومن حسن استخدامه ألوزانه، استخدامه لبحر الوافر فً بابٌته التً نظمت بمناسبة تؤدٌب سٌؾ 

 الدولة لبنً كبلب و التً ٌقول فٌها :

 

(5)ترفق أٌها المولى علٌهم                    فإن الرفق بالجانً عتاب       
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إذا تدعوا لحادثة أجابوا                     و إنهم عبٌدك حٌث كانوا  

 

 ولو غٌر األمٌر غزا كالبا                    ثناه عن شموسهم ضباب

 

أن وراء جودة هذه القصٌدة حسن  فباإلضافة إلى ما جاء فً هذه القصٌدة من معان متفردة،إال

استخدام الشاعر لبحر الوافر. ومهما ٌكن من أمر، فإن البلفت للنظر فً قصابد المتنبً أن ثمة 

عبلقة أكٌدة بٌن الوزن أو اإلٌقاع و العاطفة المسٌطرة على الشاعر و شعره، وكثٌرا ما ٌشكل 

ن التنسٌق و االنسجام الذي ٌخدم بحر القصٌدة مع معانٌها و أفكارها وعواطؾ الشاعر نوعا م

 البناء و التجربة الشعرٌة، والسٌما إذا تعلق األمر بوصؾ المعارك الحربٌة .

 

                                                                                   ( من حٌث القافٌة :2

عروضٌون فً سٌاق الحدٌث عن القافٌة إن القافٌة من أهم أجزاء البٌت الشعري ،وقد وضع ال  

فً شعـر المتنبً عامـة وفـً حكمه خاصة ٌبلحظ عــدم وقــــوع الشاعــر فً العٌوب التقلٌدٌة 

ً أن ما ٌمتلكه الشاعر من رصٌد لؽوي وكذا ـواء، والشك فــن واإلقـٌـة كاإلٌطاء والتضمـللقافٌ

اء التً حذر منها العروضٌون، ولكنه ٌمكنه من شاعرٌته كل ذلك حال دون وقوعه فً األخط

بالمقابل وقع فٌها ٌعد من عٌوب موسٌقى الشعر وعٌوب قوافٌه كاضطراره لما ٌسمى بالقافٌة 

 المستدعاة وذلك كما فً قوله :

 

(1) سله الركض بعد وهن بنجد                  فتصدى للغٌث أهل الحجاز      

 

(2)القافٌة:" ذكر أهل الحجاز ألجل القافٌة "قال أبو القاسم األصفهانً تعلٌقا على   

    

(3)وقال ابن جنً:" خص أهل الحجاز ألن فٌهم طمعا،أو إنما جرت إلٌهم القافٌة "   

متفقان أن الشاعر ذكر أهل الحجاز ألجل القافٌة وهذا صحٌح . –عموما  –والرجبلن   

 هذا،وقد أعجب القدماء كثٌرا بالبٌت اآلتً :

 

(4)اللٌل ٌشفع لً                و أثنً و بٌاض الصبح ٌغري بً أزورهم و سواد    
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مرد إعجابهم تفسره الموسٌقى الظاهرة المتمثلة فً المقابلة وما فٌها من حسن استخدام  ولعل

للبدٌع. ولكن الدكتور طه حسٌن ٌرى ؼٌر هذا الرأي، حٌث قال معلقا على هذا البٌت " ولوال 

أنً أجد فً القافٌة انحدارا ثقٌبل على السمع أشد الثقل فؤنت بٌن اثنٌن : إما أن نجعل قوله : 

ري بً فً مقام الكلمة الواحدة فتنطلق بها موصولة وال تشعر بما فٌها من التفرق لتستقٌم لك ٌؽ

القافٌة على نظامها الموسٌقً المؤلوؾ وإذن فقد أفسدت النطق وأساءت إلى الصوت اللؽوي نفسه 

وإما أن تنطلق بهذه الجملة على وجهها فتشعر بؤن لفظها ٌتؤلؾ من فعل وحرؾ وضمٌر وتنٌر 

(1)إذن فقد صح لك النطق اللؽوي ونبت علٌك القافٌة نبوا شنٌعا".باء إن جاز هذا التعبٌر. وال  

 

وفً مجال الضرورات،قد تضطره القافٌة أحٌانا إلى استخدام لؽة أخرى للكلمة ؼٌر اللؽة 

 الفصحى المؤلوفة كقوله :

  (2)لعٌنً كل ٌوم منك حظ                    تحٌر منه فً أمر عجاب 

 

(3)" فعجاب لؽة فً عجٌب مثل طوٌل وطوال وخفٌؾ وخفاؾ ونحوها "  

 

وبتفحص شعر المتنبً وقراءته قراءة موسٌقٌة، جدٌر بنا أن نتساءل عن نوع الموسٌقى الذي 

 حظً باهتمام شاعرنا.

أن الموسٌقى الخارجٌة بوزنها وقافٌتها وؼٌر ذلك لٌست هً العنصر  من الثابت عند النقاد

وسٌقى الشعر، فهناك ما قد ٌفوق الموسٌقى الخارجٌة الظاهرة أهمٌة وأثرا         الوحٌد فً م

موهبة توهب للشاعر المجٌد، وتتمثل هذه  –حسب تقدٌري  –أال وهً الموسٌقى الداخلٌة،وهً 

الموهبة فً مهارته عند استعماله للؽة،اسما،وحرفا وفعبل ،وجملة ،لفظا ومعنى بحٌث ٌحقق فً 

داخلٌا،ونؽما خفٌفا ،ٌشٌع فً روح القصٌدة محققا الجمال الموسٌقً الذي ال ٌنفصل النهاٌة جرسا 

 عن جمال الفن ذاته .

فالوزن هو اإلطار الخارجً الذي ٌمنع القصٌدة من التبعثر ، وهـو ٌمثـل المـوسٌقـى الخارجٌة  

" وهً لٌست كل شًء فً موسٌقى الشعر ،فهناك الموسٌقى الداخلٌة من تناؼم الحروؾ 

وابتبلفها ،وتقدٌم بعض الكلمات على بعض واستعمال أدوات اللؽة الثانوٌة بوسٌلة فنٌة خاصة 

  (4)ٌهٌا جرسا نفسٌا خاصا ٌكاد ٌعلو على الوزن العروضً و ٌفوقه "مما  وؼٌر ذلك
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فإذا كانت الموسٌقى الخارجٌة محدودة المعالم ،فموسٌقى الشعر الداخلٌة أكثر سعة وامتداد ،ال نستطٌع 

ٌحكمها العروض وهً تتمثل فً الوزن  -بحواسنا المعروفة،فالموسٌقى الخارجٌة –تماما  –إدراكها 

(1)والقافٌة وداخلٌة وهً قٌم صوتٌة خفٌفة أرحب من الوزن والنظم المجردٌن .  

إطبلقا من هذه المفاهٌم المتعلقة بالموسٌقى الداخلٌة، فإن قراءة متمعنة لشعر المتنبً تجعلنا نكتشؾ   و

أن الشاعر قد أبدع فً شٌوع الموسٌقى الداخلٌة فً شعره، ومن أمثلة ذلك ما جاء فً قصٌدته المٌمٌة 

نما وقع اختٌارنا       التً نظمها بمناسبة خوض سٌؾ الدولة معركة على الروم فً قلعة الحدث، وإ

 على هذه القصٌدة لكونها تتوافر على قدر موفر من الحكم.

(2)و تؤتً على قدر الكرام المكارم          على قدر أهل العزم تؤتً العزائم                    

و تصغر فً عٌن العظٌم العظائم         و تعظم فً عٌن الصغٌر صغائرها                  

و قد عجزت عنه الجٌوش الخضارم         ٌكلف سٌف الدولة الجٌش همه                     

و ذلك ما ال تدعٌه الضراغم          وٌطلب عند الناس ما عند نفسه                   

نسور المال أحداثها و القشاعم          ٌفدي أتم الطٌر عمرا سالحه                       

وقد خلقت أسٌافه و القوائم        خلق بغٌر مخالب                       وما ضرها   

وتعلم أي الساقٌٌن الغمائم         هل الحدث الحمراء تعرف لونها                    

فلما دنا منها سقتها الجماجم         سقتها الغمام الغر قبل نزوله                        

وموج المناٌا حولها متالطم            تقرع القنا                   بناها فؤعلى و القنا  

ومن جثث القتلى علٌها تمائم           وكان بها مثل الجنون فؤصبحت                  

على الدٌن بالخطً و الدهر راغم          طرٌدة دهر ساقه فرددتها                        

و هن لما ٌؤخذن منك غوارم                             تفٌت اللٌالً كل شًء أخذته  

مضى قبل أن تلقى علٌه الجوازم             إذا كان ما تنوٌه فعال مضارعا                

وذا الطعن أساسا لها ودعائم              وكٌف تجري الروم والروس هدمها         
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فما مات مظلوم وال عاش ظالم                اكم            وقد حاكموها والمناٌا حو  

سروا بجٌاد ما لهن قوائم             أتوك ٌجرون الحدٌد كؤنهم                    

ثٌابهم من مثلها و العمائم             إذا برقوا لم تعرف البٌض منهم              

وفً أذن الجوزاء منه زمازم             خمٌس بشرق األرض والغرب زخفه        

فما ٌفهم الحداث إال التراجم                تجعع فٌه كل لسن و أمة                   

فلم ٌبق إال صارم أو ضبارم                   فلله وقت ذوب الغش ناره               

ألبطال من ال ٌصادموفر من ا                 تقطع ماال ٌقطع الدرع و القنا            

كؤنك فً جفن الردى وهو نائم                  وقف وما فً الموت شك لواقف         

ووجهك وضاح وثغرك باسم                   تمر بك األبطال كلمى هزٌمة            

إلى قول قوم أنت بالغٌب عالم                 تجاوزت مقدار الشجاعة والنهً         

تموت الخوافً تحتها والقوادم                ضممت جناحٌهم على القلب ضمه        

وصار إلى اللبات و النصر قادم                   بضرب أتى الهامات والنصر غائب     

وحتى كؤن السٌف للرمح شاتم                    حقرت الردٌنٌات حتى طرحتها       

مفاتٌحه البٌض الخفاف الصوارم                  ا         ومن طلب الفتح الجلٌل فإنم  

كما نثرت فوق العروس الدراهم                نثرتهم فوق األحٌدب نثرة                

وقد كثرت حول الوكور المطاعم              تدوس بك الخٌل الوكور على الذرا        

بؤماتها وهً العتاق الصالدم                تظن فراخ الفتح أنك زرتها               

كما تتمشى فً الصعٌد األرقم               إذا زلقت مشٌتها ببطونها                 

قفاه على اإلقدام للوجه الئم                 أفً كل ٌوم ذا الدمستق مقدم           

قد عرفت رٌح اللٌوث البهائمو                 أٌنكر رٌح اللٌث حتى ٌذوقه            

و بالصهر حمالت األمٌر الغواشم                 وقد فجعته بابنه وابن صهره           

بما شغلتها هامهم والمعصم              مضى ٌشكر األصحاب فً فوته الظبا     
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عاجموٌفهم صوت المشرفٌة فٌهم                           على أن أصوات السٌوف أ  

 ٌسر بما أعطاك ال عن جهاله                           ولكن مغنوما نجا منك غانم

ولكنك التوحٌد للشرك هازم                         ولست ملٌكا هازما لنظٌره        

وتفتخر الدنٌا به ال العواصم    تشرف عندنا به ال ربٌعة                              

فإنك معطٌة و إنً ناظم     لدر الذي لً لفظه                   لك الحمد فً ا  

فال أنا مذموم وال أنت نادم      وإنً لتعدونً عطاٌاك فً الوغى                   

إذا وقعت فً مسمعٌه الغماغم      على كل طٌار إلٌها برجله                           

وال فٌك مرتاب و ال منك عاصم                        أال أٌها السٌف الذي لست مغمدا  

وراجٌك واإلسالم أنك سالم       هنٌئا لضرب الهام والمجد و العال                 

وتفلٌقه هام العدا بك دائم ؟    ولم ال ٌقً الرحمن حدٌك ما وقى                    

بجمال الموسٌقى الداخلٌة وانسجامها مع الموسٌقى الظاهرة،  –ال محالة  -والقارئ لهذه األبٌات ٌشعر

 ومعانقة موسٌقى القصٌدة أللفظها و معانٌها . 

        و الحق أن الموسٌقى بنوعٌها الداخلٌة منها و الخارجٌة هً روح الشعر. وإن أي خلل فً الوزن

ى ولو توافرت لهذا الشعر رفعة فٌة ٌصدم األسماع وٌنفر األذن من سماع والنفس من التلقً،حتأو القا

المعنى، وجمال اللفظ، وال ٌختلؾ عاقبلن فً أن الشعر الجٌد هو امتزاج والتبام بٌن جمٌع عناصره 

وخاصة الوزن و الثقافة و اإلٌقاع الداخلً المنتشر فً ثناٌا القصٌدة، هذا االلتبام الذي ٌصنع عذوبة 

 الشعر و جماله .

لسابقة :( تحلٌل موسٌقى للقصٌدة  ا3  

ٌتكرر فً القصٌدة  المكارم( ولم -بالتصرٌع )الزابم –كالعادة  –تضم هذه القصٌدة ستة وأربعٌن بٌتا تبدأ 

ظالم (. و كان الشـاعــر مــوفــقــا فــً استخـدامــه للمـسـتـحـسن  –إال فً البٌت الخامس عشر) حواكم 

 من الضرورٌات وجاءت قصٌدته على النحو اآلتً :
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(    و المناٌا حواكم( والخامس عشر) بغٌر مخالبصرؾ الممنوع من الصرؾ فً البٌت السادس )  -أ(

(. تشرف عدنانواألربعٌن )      

. فلله وقت ذوب الغش ناره      فلم ٌبق إال صارم أو ضبارمتذكٌر المإنث فً قوله :  -ب(  

           ألن الفاعل مجازي أو أن المقصود( بدون عبلمة تؤنٌث الفاعل فً الفعل ذوبفجاء الفعل )     

بالنار اللهٌب .       

( فً البٌت الثانً والعشرٌن           و هو نائمتسكٌن المتحرك ضرورة، كما فً تسكٌن الضمٌر ) -ج(

( فً البٌت الحادي و الثبلثٌن . وهً العتاق الصالدمفً )         

(.فٌهم( فً البٌت التاسع و العشرٌن )نثرتهمتشبع حركته للمحافظة على الوزن كما فً ) و أحٌانا -د(  

تحرٌك ٌاء المتكلم بالفتح أو تسكٌنها للحفاظ على الوزن فالتحرٌك كما فً البٌت الحادي و األربعٌن  -هـ(

لثانً و األربعٌن :   " لك الحمد فً الدر الذي لً لفظه...فإنك معطٌه وإنً ناظم " و التسكٌن فً البٌت ا

وإنً لتعدونً عطاٌاك فً الوغى           فال أنا مذموم و ال أنت نادم     

تسكٌن عٌن الجمع حفاظا على الوزن،و القاعدة  الفتح فإذا جاءت العٌن ساكنة كان تسكٌنها ضرورة  -و(

حمالت األمٌر الغوا شم وقد فجعته بابنه وابن صهره    وبالصهركقوله فً البٌت الخامس والثبلثٌن :     

( و القاعدة حمبلت .حملة فحمبلت جمع )   

استخدم الشاعر قافٌة ذات جرس عال لتبلبم عرضه، حٌث المٌم المضمومة التً ٌسبقها ألؾ التؤسٌس 

وهو بٌن الشدة والرخاوة  وما بٌنها من حرؾ الدخٌل .و المٌم حرؾ مجهور تهتز فٌه األوتار الصوتٌة

(1). ومن حروؾ الذالقة  
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مجهور فً هذه القصٌدة ومن ذلك أحرؾ الهمزة، الراء ،الدال ،  –فً الؽالب  –ا أن حرؾ الدخٌل كم

 البلم ،الزاي ،العٌن ،الجٌم ،العٌن ،الطاء ،الظاء ،القاؾ و النون .

ومن هذه الحروؾ ما هو شدٌد ٌحدث انفجارا عند نقطة كالهمزة والقاؾ ،و الطاء،ومنها ما هو متوسط 

   اءــن والهــن والشٌــاء والسٌــاد و التـوسا كالصـون، ومنها ما ٌجًء مهمـن والنـبلم والعٌـراء والـكال

الؽـالب علـى أصـوات الـدخٌـل الجـهـــر والـشـــدة اء ـم جـن ثـاء و مـدا التـوة ما عـو هً أصوات رخ

  وكبلهما ٌبلبم صوت المدٌح .

جانس وجمع بٌن كلمات من مادة واحدة تب ما ٌاتً به من والشاعر احدث نوعا من االنسجام الداخلً بسب

فً بٌت واحد، كعزم وعزابم ،وصؽٌر وصؽابر وكرام ومكارم ،وعظٌم وعظابم . ومن ذلك قوله )وقد 

)فما مات مظلوم وال عاش ظالم (.حاكموها و المناٌا حواكم(،  

نجده فً ) سٌؾ وأسٌاؾ، ناس  ٌستخدم أحرفا مناسبة للمعنً الذي ٌرٌد ،كاستخدامه لحرؾ السٌن الذي

سروا وحمٌس ،باسم ،ٌسر،الدمستق، ونفس، سبلح ونسور،الساقٌٌن وسقتها و ساقها،الروس و أساس،

العروس ،كست ،مسمعٌه ،اإلسبلم ( وؼٌر ذلك مما ٌنبنً على صوت السٌن المهوس الذي ٌحدث صفٌرا 

ومعنى هذه الكلمات فً الؽالب . ٌتبلءم  

(1)بمعنى آخر جدٌد بعد عدة أبٌات وهذا بالطبع مختلؾ عن عٌب اإلٌطاء  ٌؤتً بالكلمة وٌكررها  

كما حدث فً البٌتٌن السادس والسادس عشر .فجاء فً السادس بقوله :) وقد خلقت أسٌافه و القوابم ( 

بجٌاد ما لهن قوابم ( والقوابم هنا قوابم الخٌل .       و والقوابم هنا قوابم السٌؾ وفً السادس عشر )سر

وفً موفى الحدٌث عن الخصابص الفنٌة لشعر الحكمة عند المتنبً ٌمكن القول بان الشاعر قد احتفى 

      احتفاء كبٌر بالصورة الشعرٌة و أنه فً صوره الشعرٌة كان ٌسعى إلى اإلبداع و االبتكار توافقا 

حثه عن الجدٌد. وكانت موسٌقاه مجموعة تالفات و توافقات صوتٌة تتحرك الطموحة وبمع نزعته 

بتؤثٌرها  من االنفعال الذي ٌسٌطر على الشاعر و الحكمة التً تسطع قً قصٌدته فكانت بمثابة القوة 

 الدافعة التً تحرك نؽمات الجمل و األلفاظ .

 ب( الخصائص الفكرٌة :

ومقوماته ،وهً دعامة االعتراؾ بقٌمته.                        إن األفكار من أهم عناصر العمل األدبً

فً التعبٌر األدبً المواضٌع التً ترتبط بالتجربة اإلنسانٌة و التجربة  –عامة  –واألدب ٌتناول 

تقتصر على تجربة شخصٌة عناها األدب وخصها باهتمامه بل تمثل كافة مٌادٌن النشاط المقصودة ال 

التجربة الشخصٌة واحدا من مناهل األدب الهامة ،تضاؾ إلٌها التجربة االجتماعٌة البشري وبذلك تكون 

حٌث إن المحٌط االجتماعً بكل تعقده و ؼناه و تشابكه هو العٌن الذي ال ٌنضب .   
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وموقؾ األدب األصٌل من الموضوع الذي ٌطرقه هو موقؾ المحامً فً موقع الدفاع ،ٌدعم رأٌه بكل 

فً أفكاره،وعلى ما فٌها من سمو مثٌر ودقٌق وذكً من األفكار، معتمدا عنصر الجد و الصدق و القوة 

وإنسانٌة ودعوة إلى مثل الحٌاة وقد ٌناصر األدب قضٌة ال ٌناصرها ؼٌره ولكن ذكاءه ٌجعله ٌحشد 

   لدفاعه عن هذه القضٌة كل البراهٌن التً تحمل القارئ أو السامع إلى االقتناع والتؤثر والتسلٌم.

المتنبً فً حكمه، حٌث دارت هذه الحكم حول عدٌد  وضمن هذا المنظور تندرج األفكار التً عبر عنها

من قضاٌا الحٌاة فتناولت أخبلق الناس وطباع المجتمع ونظرة الشاعر إلى العدٌد من الظواهر والمظاهر 

صادرة عن عقل الشاعر وقلبه وفق نظرة متمٌزة للحٌاة وفلسفة خاصة للكون.   –عموما  –وهً حكم 

 وعلى العموم، إن حكم المتنبً قد اتصفت بخصابص فكرٌة نفصل القول فٌها على النحو اآلتً :

                                                                       ( الحٌاة تقوم على العزة و الشرف :1

حٌث إن الشاعر كثٌرا ما نوه بالحٌاة فً أشرؾ صورها و أكرم معارضها حٌث تسلم من كل ضٌم و 

                                                                                        هوان ومن ذلة و مسكنة :

(1)ا و خفق البنود عش عزٌزا أو مت و أنت كرٌم                   بٌن طعن القن    

فاطلب العز فً لظى و دع الذل                  ولو كان فً جنان الخلود     

 لٌس فً الحٌاة التً ٌرٌدها المتنبً إال ألفاظ العز و المجد و السإدد والكرامة.

                                                                                          ( ذم الزمان و أهله :2

، مرارا فؤخفقت أوتً أبو الطٌب نفسها جبارة تسامت به إلى أرفع الدرجات، ؼٌر أن األقدار خالفتها،

   . وقد تشاءم بؤهل زمانه ألنه رأى فٌهم أعداء  أهلهفقضً بها اإلخفاق المتتابع إلى التشاإم بالزمان و 

وٌحلون دون تحقٌق آماله.  و حسادا ٌكٌدون له   

ورأى فٌهم أٌضا من ساعده الحظ فبلػ أعلى الرتب وهو عنده ال ٌستحق هذا المقام ،فكره زمانه و أشار 

 إلٌه تحقٌرا بقوله :

(2)أرٌد من زمنً ذا أن ٌبلغنً                       ما لٌس ٌبلغه من نفسه الزمن   

عندهم فً صنع الجمٌل هم ورماهم باقبح األوصاؾ،فهم قوم لٌس اإلحسان وكره أهل زمانه،وصؽر 

وإنما فً ترك القبٌح .                                                                                            

(3)إنا لفً زمن ترك القبٌح به              من أكثر الناس إحسان و إجمال             

 

 

 

                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          

           .                                                          321/322.ص1العكبري .التبٌان فً شرح الدٌوان.ج -1

.                                                                                                   234.ص4المصدر نفسه .ج -2

 .                                                                                                 287.ص3المصدر نفسه .ج  -3

                                                                   78   



 وٌشتد تشاإمه بالزمان وأهله إلى حد القول بكره النسل.

( 1)وما الدهر أهل أن تإمل عنده                       حٌاة و أن ٌشتاق فٌه إلى النسل   

أخذ ٌنعً مودتهم و دٌنهم :أما وقد قضى على أهل زمانه باللإم و الدناءة فقد   

(     2)فلم أر ودهم إال خداعا                       ولم أر دٌنهم إال نفاقا   

 ولما كان أمر الناس على هذه الحال ،عاملهم بمثل سلوكهم :

(         3)ولما صار ود الناس خبا                     جزٌت على ابتسام بابتسام   

لعلمً أنه بعض األنام    ه            و صرت أشك فٌمن أصطفٌ  

 

                                                                             ( السخط على الملوك و الحكام :3

على الملوك ال مرٌن أولهما أنه كان ٌرى لنفسه أحق بالملك من ؼالبٌتهم إن لم ٌكن منهم  نقم المتنبً

 جمٌعا :  

  (4)من الملوك و إن كان                                  لسانً ٌرى من الشعراء  وفإادي

 و الثانً تؤلمه من رإٌة من ٌسعفهم الحظ و هم جهال جبناء :

   (5)أرانب غٌر أنهم ملوك                    مفتحة  عٌونهم نٌام 
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   ومهما ٌكن من أمر فالعبرة بالفعل و العمل ال بالمنصب :

(1)إذا لم تكن نفس النسٌب كؤصله                  فماذا الذي ٌغنً كرام المناصب   

ومن هنا، نشؤ اعتقاده بالحظ فقضى أن العاقل ؼٌر مجدود           

  (2)وما الجمع بٌن الماء و النار فً ٌدي                      بؤصعب من أن أجمع الجد والفهما 

                                     ( السعً إلى تحقٌق المجد بالفعل و اإلنجاز و لٌس باللفظ و الكالم :4

         وأن معالً األمور ال تتحقق أدرك المتنبً منذ نعومة أظافره أن الحٌاة ٌتحكم فٌها منطق القوة  

 فٌها إال بمؽالبة الصعاب و تكبد المتاعب و المشاق .

(3)و ال تحسبن المجد زقا و قٌنة                  فما المجد إال السٌف و الفتكة البكر  

وكذلك :          

(  4)ال ٌدرك المجد إال سٌد فطن                   لما ٌشق على السادات فعال  

أما الشاعر فقد آمن حق اإلٌمان بهذه الحقابق و لهذا كان له أن صرح :   

  (5)ومن ٌبغ ما أبغً من المجد و العال           تساوى المحاًٌ عنده و المقاتل

   جلٌل األعمال ال ٌتحقق إال بالسعً و اإلقدام و تكبد المشاق و اآلالم . أنوهو ٌإمن حق اإلٌمان     

  (6)أدرك الملك بالمنى                و لكن بؤٌام أشبن النواصٌاوما كنت ممن 

        ثبلثة ال ؼنى عنها وهً الشجاعة بؤشٌاءوهذا السإدد الذي ٌله جبه الشاعر وٌتعشقه ٌدعمه        

   و العقل و المال .       
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                                                                                            أ( الشجاعة و العقل :

وٌقدس المتنبً العقل كما ٌقدس الشجاعة ألن الشجاعة ال تبلػ بصاحبها المراتب                           

العلٌا ما لم تكن مقرونة بالعقل :                          

(1)الرأي قبل شجاعة الشجعان                هو أول و هً المحل الثانً  

 فإذا هما اجتمعا لنفس مرة                 بلغت من العلٌاء كل مكان

 و العقل عنده ال كفاء له  فً التعظٌم سوى الشرؾ.

(2)ٌهون علٌنا أن تصاب جسومنا              وتسلم أعراض لنا و عقول  

وذلك ألن المتنبً ٌعد العقل قدرة فطرٌة ٌختص بها اإلنسان وحده دون سابر المخلوقات األخرى، ومن 

 حرم نعمة هذه القدرة كان أقرب إلى البهٌمة .

(3)لوال العقول لكان أدنى ضٌغم                  أدنى إلى شرف من اإلنسان  

ابه نعمة :وٌبلػ تعلق الشاعر بالعقل إلى حد اعتبار الشقاء فً رح  

(4)ذو العقل ٌشقى فً النعٌم بعقله               و أخو الجهالة فً الشقاوة ٌنعم   

 

                                                                                                        ب( المال :

إال به، فعظم جانبه ،ولم ٌسرؾ فً إنفاقه      وكان ٌرى أن المال عصب المجد، و إن ال قوة            

حفاظا على المجد أن ٌنهار :               

  (5)فال مجد فً الدنٌا لمن قل ماله                 وال مال فً الدنٌا لمن قل مجده

 

 فحبه المال إذن من أجل المجد وحده، فإذا ذهب المجد أصبح المال ال قٌمة له وال نفع.
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و الحقٌقة أن الحدٌث عن المجد عند أبً الطٌب، حدٌث ٌطول و فً سبٌله ٌسهل التناقض فً إبداء 

الرأي. وإن هو إال المزاج الشاعري ،ٌخضع لشتى االنفعاالت الوجدانٌة و ٌتطور مع مراحل النضج 

ٌتطور أبدا نحو هدؾ " المجد " الذي كان بالنسبة إلى المتنبً  " الفردوس  التً ٌشهدها الشاعر، ولكنه

 المفقود "،ٌحن إلٌه أٌما حنٌن . 

 و أما من ٌرضى بالمذلة، فإن علٌه أن ٌطرح هموم السٌؾ و المجد معا :

(1) إذا كنت ترضى أن تعٌش بذلة                  فال تستعدن الحسام الٌمانٌا  

ماح لغارة                     وال تستجٌدن العتاق المذاكٌا وال تستطٌلن الر  

األموات،ال تإثر الجروح ك وأصبحواالذٌن هانوا على أنفسهم، فهانوا على الناس،  األذالءوكثٌرون هم 

 فً أجسامهم وال فً نفوسهم .

  (2)من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه                  ما لجرح بمٌت إٌالم 

                                      ( الغوص فً أعماق النفس البشرٌة و الكشف عن صنوف البشر :5

إن كثرة رحبلت المتنبً إلى العدٌد من الببلد العربٌة و إنشاءه لعبلقات مع أهلها قد أوحت إلٌه     

 بنظرات حول صنوؾ البشر .

وها هو ٌنزل بمصر، فٌضٌق درعا بها النتشار اللإم و الجور بها وخلوها من الكرام حٌث عم الجعل 

العبٌد و األحرار والتبس الصرٌح النسب بالموالً،حتى إنه لٌتساءل عما أصاب الناس من تملك العبٌد    

  أم هو قدٌم، كان فٌما تقدم من الزمان ؟دٌث عهد حو اللبام علٌهم ،أهو 

(3) فً هذه الدنٌا كرٌم                      تزول به عن القلب الهمومأما   

 أما فً هذه الدنٌا مكان                       ٌسر بؤهله الجار المقٌم 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      .                                                                             282.ص4المصدر نفسه .ج -1

                                                                                         .          94.ص4المصدر نفسه .ج -2

.                                                                                                   151.ص4المصدر نفسه .ج -3

                                                                                                                                        

                                                                   82  



 تشابهت البهائم و العبدي                       علٌنا و الموالً و الصمٌم

أصاب الناس أم داء قدٌم ؟       وما أدري أذا داء حدٌث                    

(1)وٌخالط قوما فٌجدهم طٌاش اللب ،ال خٌر فٌهم فٌتبرأ من االنتساب إلٌهم :  

  ودهر ناسه صغار                         وإن كانت لهم جثث ضخام

 وما أنا منهم بالعٌش فٌهم                ولكن معدن الذهب الرغام

    وعندما ٌعٌش المرء وسط مثل هإالء القوم،ال ٌسعه إال أن ٌتحفظ من صداقتهم و إن كثر منهم التملق

 و اللٌن فً المعاملة ظاهرٌا :

(2) خلٌلك أنت،ال من قلت خلً             وإن كثر التجمٌل و الكالم  

ة :فهإالء القوم ال ٌإتمن جانبهم، إذا ال عقل لهم و لٌس لهم حفاظ على الذم  

  (3) ولو حٌز الحفاظ بغٌر عقل             تجنب عنق صٌقله الحسام

وكٌؾ لئلنسان أن ٌطمبن إلى هذا الصنؾ من البشر و هو ال ٌحرك ساكنا إزاء األذى فبل ٌزٌدهم 

 سكونهم ذلك إال شقاء و ضعفا، والحٌاة فً ظل الذل و الهوان تهون فٌصبح الموت خٌرا منها، اٌعتقد

هإالء القوم إن تصرفهم هذا ضرب من الحلم ؟ كبل . إن الحلم فً مثل هذا الموقؾ المبنً على الضعؾ 

 و العجز أقرب إلى اللإم :

(4) واحتمال األذى و رإٌة جانٌه                    غذاء تضوي به األجسام  

  ذل من ٌغٌظ الذلٌل بعٌش                         رب عٌش أخف منه الحمام

 كل حلم أتى بغٌر اقتدار                           حجة ال جًء إلٌها اللئام 

أما وقد كان األمر على هذا الحال، إذا بالٌؤس ٌسود مشاعر المتنبً من جراء فقدانه ألصدقاء أوفٌاء 

ى ٌؤنس إلٌهم إذا به ٌطلقها صرخة مدوٌة تنم عن حاجة اإلنسان إلى كسب  صدٌق ٌركن إلٌه وهو أؼل

 مكسب، والسٌما إذا كان ما ٌكسب ٌسا إلى عرضه .
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(1) شر البالد مكان ال صدٌق به                    وشر ما ٌكسب اإلنسان ما ٌصم  

جٌبهم بقوله :و الؽٌبة والنمٌمة فٌ ثم ٌلتفت إلى أولبك الذٌن ٌكٌدون له المكابد، بالسعاٌة و الوشاٌة  

(2) و إذا أتتك مذمتً من ناقص                   فهً الشهادة لً بؤنً كامل  

                                                                      ( التؤمل فً ظواهر الوجود وجواهره :6

وجواهره،فقد راح ٌتساءل عن معانً الحٌاة والموت، وإذا كان للمتنبً أن ٌقؾ أمام ظواهر الوجود   

فكانت معانً الحٌاة على نحو ما أوضحتها من أصدقاء الخٌبة و المرارة و القنوط من الدنٌا التً تتنكر 

لؤلكفاء و تحالؾ االنتهازٌٌن فً ؼالب األحٌان و إما الموت، فقد نظر إلٌها الشاعر،بصوره عامة مطلقة 

م للحٌاة،سواء كان ذلك اإلنهاء عن طرٌق أمر عظٌم أو عن طرٌق أمر حقٌر :على إنها إنهاء محتو  

(3) فطعم الموت فً أمر صغٌر                   كطعم الموت فً أمر عظٌم  

  وهذا الشعور بالموت ولد فً نفسه طموحا فٌاضا ٌسعى إلى تحقٌقه ولو كان فً أبعد األماكن :

(4)فال تقنع بما دون النجوم                   إذا غامرت فً شرف مروم              

كما أبعد عنه كل سلوك جبان :       

(5)ٌرى الجبناء أن العجز عقل                          وتلك خدٌعة الطبع اللئٌم   

وجعله ٌدرك حقٌقة الشجاعة :      

(6)لحكٌم وكل شجاعة فًٌ المرء تفنى                        وال مثل الشجاعة فً ا  
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سد، فؤدرك بعد إمعان فكر، وإعمال ووقؾ المتنبً أٌضا أمام هذا الكٌان البشري المإلؾ من روح و ج

عقل، وعمق تجربة ،وتكثٌؾ اختبار ،أن األجساد ؼالبا ما تنوء تحت أعباء النفوس، إذا كانت مطامح 

 النفس أكبر من احتمال الجسد :

(1) و إذا كانت النفوس كبارا                       تعبت فً مرادها األجسام  

والشر،وعلى الصبلح و الطبلح وعلى السراء والضراء،فهل هناك  وإذا كانت الدنٌا تنطوي على الخٌر

خٌر مطلق أو سر مطلق ؟ بمعنى آخر، هل المصٌبة التً تحل بامرئ هً كذلك بالنسبة لآلخرٌن ،     

 أم أنها تنطوي على فابدة تنصٌب ؼٌر المصاب ؟

ما ٌكون خٌرا وفابدة لشخص معٌن ،قد ٌكون شرا      إن المتنبً ٌجٌب على ذلك بؤن األمور نسبٌة،وأن

 و مصٌبة لشخص آخر : 

(2) بذا قضت األٌام ما بٌن أهلها                        مصائب قوم عند قوم فوائد  

ولكن ٌنتهً األمر بالمتنبً إلى القول بؤن الشر كامن فً نفس وهو مذهب مادي ألن أصحابه ٌزعمون   

وٌخالفون فً ذلك مذهب أفبلطون الذي ٌقول بؤن الخٌر فً النفس والشر فً الجسم، الخٌر فً الجسم أن 

  وفً السٌاق ٌقول : 

(3) و الظلم من شٌم النفوس فإن تجد                          ذا عفة فلعلة ال ٌظلم  

 

                                                                             ( اإلشادة بالحلم و االتصاف به :7

إن الحلم من حٌث هو األناة و ضبط النفس ،وإذن فهو من الصفات األخبلقٌة العالٌة وقد حظً باهتمام    

ة كرٌمة المتنبً فً حكمه فكان له أن عرفه وحدد مفهومه الصحٌح. إن الحلم فً نظر المتنبً صفة أصلٌ

 جدٌرة بؤن ٌتصؾ بها المرء ما لم تكن ضربا من الجبن و المساس بالكرامة :

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 .  345.ص3المصدر نفسه .ج -1

.                                                                                                 276.ص1المصدر نفسه .ج -2 

                                                                                      .             125.ص4المصدر نفسه .ج -3

                                                                                                                                        

                                                          85  



(1) إنً أصحاب حلمً وهو بً كرم                    وال أصحاب حلمً و هو بً جبن  

تم تصحٌح مفهوم الحلم،حٌث ٌقول بؤن الحلم المحمود هو ما كان ناجحا عن قدرة ال عن عجز وضعؾ 

 و إال فهو ستار ٌتستر به اللبام االنتهازٌون .

لحلم فطرٌا ؼرٌزٌا ال ناتجا عن طول عمر :ذلك ألن المتنبً ٌعد ا  

(2) و إذا الحلم لم ٌكن عن طباع                      لم ٌحلم تقدم المٌالد  

ثم ٌزٌد األمر وضوحا فٌبٌن أن الحلم لٌس وقفا على المسنٌن كما شاع بٌن عامة الناس بل قد ٌتصؾ به 

 الفتى الشاب كذلك :

(3) قد ٌوجد الحلم فً الشبان و الشٌب                 حداثة من حلم بمانعة      فما ال  

والحلم فً بعض المواقؾ قد ٌتحول إلى جهل إذ تعرض المرء إلى المظالم وذلك حتى ال ٌفهم الناس بؤن 

 الحلم ضرب من الخوؾ و الجبن :

  (4) من الحلم أن تستعمل الجهل دونه                إذا اتسعت فً الحلم طرق المظالم

ولكن اإلخوان والخبلن جدٌرون بؤن نقابل جهلهم بالمزٌد من الحلم و رباطه الجؤش، ألن رد الفعل هذا 

 ٌجعلهم ٌندمون على تصرفهم الجاهل. وألنهم جدٌرون بؤن نتسامح معهم بحكم الصداقة التً تربط بهم.

  (5) ندموأحلم عن خلً و أعلم أنه                       متى أجهزه حلما على الجهل ٌ

وهكذا نبلحظ أن األفكار التً شملتها حكم المتنبً تناولت العدٌد من قضاٌا الحٌاة،فتناولت األخبلق 

راعٌا سٌاق والمجتمع وترجمت عن طموحه ونظراته إلى الحٌاة و الموت . وكان الشاعر ٌسوق حكمة م

قصٌدته .                                  القصٌدة. فكانت هذه الحكم بمثابة األعمدة التً تدعم بٌان معانً 

وفً مجمل القول، إن المتنبً فً معالجة للمعانً الحكمٌة قد عبر عن قٌم إنسانٌة عالٌة بحسد مبادئ   

نابعة من عمق إٌمانه بؤفكار بمثلها فً حٌاته. فحكمة لٌست مجرد حكم جادت بها قرٌحته،إنما هً حكم 

جدٌدة و قٌم جدٌدة ودالالت جدٌدة حٌث ٌتعمق شاعرنا فً هذه القٌم منبعثة عن رإٌته الخاصة بصور 

مستهدفا بث مقومات الحٌاة الحقة،مقومات الرجولة الحقة، مقومات الكرامة اإلنسانٌة الحقة ونبذ الشعور 

. الخذالنبالهوان الذي أوشك أن ٌسٌطر على عقلٌة اإلنسان فً عصره وأن ٌطبعها بطابع الضعؾ و   
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                                                                                         خــــاتـــمــــة :

تـنـاولنـا لموضوع " الحكمـة فـً شعـر المتنبـً ) لـدراسـة تحـلٌـلٌـة ( "                 بللـن خـم

  ٌـمـكـن أن نـجـمـل نـتـابـج بـحـثـنـا فـٌـمـا ٌـؤتـً:

كان الشاعر محتوى لعصره وظروفه، حٌث تؤثر فكره وفنه بما فً البٌبة الزمانٌة والمكانٌة           -

جتماعٌة والحٌاة الفكرٌة واألدبٌة، وما ساد العصر من مظاهر الفساد من ظروؾ السٌاسة اال

نظرته إلى الحٌاة .                   ى تجربته الشعرٌة وعمقطراب السٌاسً، األمر الذي أثرواالض

وكما لما نقل من العلوم والمعارؾ والفلسفة واتساع للحركة األدبٌة والفكرٌة وظهور المعاجم وتصنٌؾ 

ة،والدراسات اللؽوي التً تمٌزت بها كل من مدرستً الكوفة والبصرة، كان لكل ذلك أثر كبٌر كتب اللؽ

فً شعر المتنبً لفظا ومعنى حٌث اتسعت ثقافته ونضج تفكٌره مما جعله فً طلٌعة شعراء الحكمة بٌن 

 سابر الشعراء باإلضافة إلى عمق أفكاره ودقة معانٌه .  

عصره، فقد تؤثر بؤفكار الفرق الموجودة آنذاك،وتعصب للعرب حصٌلة  –فعبل  –كان المتنبً  –

ستراد مجد العرب وبناء دولة جدٌرة بالعظمة والجبلل اوالعروبة فكان له أن دعا إلى الثورة من أجل 

األعداء علٌهم. ولقد كان ٌعتمل فً وذلك كرد فعل لما رأى العرب علٌه من ضعؾ و انهٌار وتكالب 

نفس الشاعر صراع داخلً من جراء ما كان ٌعٌشه من مظاهر العصر السلبٌة وما فٌه من تناقضات 

حٌث اجتماع الثراء الفكري و العلمً من ناحٌة، والتدهور السٌاسً و االجتماعً من ناحٌة أخرى .  

فقد تولد فً نفسه اإلحساس بالؽربة، وما  وبالنظر إلى هذا التناقض الذي كان ٌسود عصر الشاعر

استشعره من اؼتراب عنن عصره وعن معاصرٌه األمر الذي جعله ٌفجر هذا اإلحساس حكما وأمثاال 

 ٌوقظ بها فكر الؽفلة من بنً قومه . 

ولما كان موضوع البحث ٌتمحور حول " شعر الحكمة " فكان طبٌعٌا أن ٌقؾ البحث على هذا  –

ان مظهر شعر الحكمة فً نتاج الشاعر حٌث جاء هذا النوع من الشعر عاكسا للجانب الجانب. فتم تبٌ

الفٌاض الذي ال تحده حدود،    اإلنسانً الخاص بالشاعر ولنظرته لؤلخبلق وللمجتمع، وكذا لطموحه

ولما صادفه من إخفاق وما احس به من تشاإم كما عبر عن وجهة نظره فً الدٌن و الدنٌا والجمال 

والمال وؼٌر ذلك من القضاٌا، التً استلهم منها خبرته بالحٌاة واألٌام مما جعله ٌصور واقع   والقبح

حٌاته وحٌاة اآلخرٌن .                                                                                          

منها ؼاٌته و وسٌلته فً الحٌاة،  وقد كشؾ الحكمة عنده عن حقٌقة مإداها، أنه ٌمجد القوة وٌجعل

فاتخذها سبٌبل إلى إبراز المثل العلٌا التً ٌسعى إلى تحقٌقها، واستطاع بذلك أن ٌترجم بصدق عن نفسه 

             بات معبرا بذلك عن نظرة إنسانٌة قوٌمة لئلنسان و الحٌاة .اوما اكتنفها من مإثرات واضطر

لمتنبً تم تحدٌد مصادر هذه الحكمة و التً تتمثل فً نوعٌن وفً خضم الحدٌث عن الحكمة فً شعر ا

( .                                               مـصـادر أجـنـبـٌـة   -مـصـادر أصـلـٌـة  من المصادر: ) 

وقد تم تفصٌل القول فً هذٌن النوعٌن بما ٌبٌن أن المتنبً إنما نبػ فً الشعر عموما و فً نظم الحكمة 

وصا بما توافر لدٌه من استعداد فطري وباستثماره لمعطٌات بٌبٌة العلمٌة و األدبٌة والثقافٌة ثم خص

باطبلعه على معارؾ وعلوم األعاجم وفً مقدمتها الفلسفٌة الٌونانٌة .                                       
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انتقل البحث إلى استعراض البعد الفنً،وأكد أن البعد الفنً فً التعبٌر األدبً ٌحتل مكانة مرموقة   -

تطرق البحث إلى تفقد  حٌث إن ببلؼة التعبٌر ٌقرها المبنى قبل المعنى. وبنٌة التعمق فً ماهٌة الفن،

آراء األدباء و المفكرٌن مبرزا بعد ذلك خصابص التعبٌر الفنً التً تكون أقوى و أظهر فً التعبٌر 

األدبً عموما والشعر خصوصا ذلك بما ٌتوافر علٌه الشعر من عناصر النؽم والموسٌقى النابعة       

                                                            من الوزن  والقافٌة .                                 

وبعد هذا التقدٌم حول التعبٌر الفنً فً األدب وخصابصه ٌصل البحث إلى تفقد حظ  حكم المتنبً      

من التعبٌر الفنً بؤن تساءل عن سر ذٌوع هذه الحكم ،بٌن قوة المعنً و جودة الصوغ الفنً .         

لٌل نماذج شعرٌة فً الحكمة، ٌبٌن البحث بؤن عمق حكم المتنبً الفكرٌة لم تكن لتنسٌه وعن طرٌق تح

تنسجم فٌه قوة المعانً مع جمال المبانً وذلك عن طرٌق التوظٌؾ العناٌة بالتعبٌر اللؽوي الجمٌل الذي 

 المتمٌز للؽة .

وٌتوج الموضوع البحث بالحدٌث عن الخصابص الفنٌة و الفكرٌة لشعر الحكمة عند المتنبً عن طرٌق  -

الوقوؾ على نماذج من حكمه دعما لكل خاصٌة من الخصابص المشار إلٌها .                             

ة الشعرٌة و أنه وتخلص دراسة هذه النماذج إلى أن المتنبً فً معظم حكمه عنً عناٌة خاصة بالصور

كان ٌسعى إلى اإلبداع واالبتكار توافقا مع نزعته الطموحة ورؼبته فً التجدٌد.                         

وفً هذا السٌاق أبرز البحث بؤن الصورة الشعرٌة عند المتنبً كثٌرا ما كانت إٌجابٌة، وكثٌرا كانت 

ٌن ظلوا مرتبطٌن بالصورة الشعرٌة التقلٌدٌة.  ترتبط بالموقؾ النفسً، ولم ٌكن من أولبك الشعراء الذ

إن جسد المعنى و شخصه فذلك بنٌة السٌطرة على بعض حواس المتلقً بسٌادة العقل الحكٌم،         فهو

ولم ٌعد الشاعر ٌكتفً بالصورة الجزبٌة بقدر ما انتقل إلى الصورة العامة الكلٌة التً تستجٌب أكثر 

                                                                                    لنفسٌة الثابرة الطموحة .   

أما فً مجال األلفاظ فقد أشار البحث إلى استخدام الشاعر أللفاظ مثقلة بالمعانً كما استخدم ألفاظ 

لها المتعددة، الفبلسفة والمتصوفة و فوق هذا كله كانت للشاعر قدرة منفردة على استخدام الكلمة بدال

ولكن مع هذا التعدد ٌصعب تعوٌض كلمة بؽٌرها، مما ٌدل على قدرة تحكمه فً اللؽة .                   

وأما الجانب الفكري فً حكمه ،فقد اتسم باستخدام المنطق والعقل فً طرق معانٌة مع المزج بٌن عمق 

                                                                                          التفكٌر و تؤثٌر التعبٌر .

هذا، و تجدر اإلشارة إلى أن البحث فً مسعاه إلى إبراز الخصابص الفنٌة والفكرٌة لحكم الشاعر،       

قد انطلق من كون هذه الحكم ذات طابع احتمالً، متعدد،حكم منسجمة ،مفتوحة على قرارات متنوعة.  

بعض هذه الحكم فً ثناٌا الدراسة وفق ما ٌقتضٌه السٌاق .                                  ولهذا تكررت 

وعلى وجه اإلجمال إن حكم المتنبً لم تكن لتإلؾ فلسفة ذات منهجٌة نظرا لكونها جاءت شذرات مستقلة 

 ٌنقص متقطعة ال تنتظم فً موضوع واحد وال تستقل بباب مخصوص من أبواب شعره ؼٌر أن هذا ال

الدقاق وتضح بالعاطفة من أهمٌتها، فهً تتمٌز بكونها ولٌدة الوجدان و العقل معا، تزخر بالمعانً 

وتزدهً باإلٌقاع الموسٌقً المنتظم األمر الذي جعلها تجمع بٌن قوة اإلقناع وجمال اإلمتاع. فظلت سابرة 

نٌا وشؽلت الناس فً عصره وبعده، مذكورة تنطق بؤلسنة الحدثٌن وتتكلم بخاطر كل إنسان وقد مؤلت الد

وبحكمه هذه دون سواها،استطاع أبو الطٌب المتنبً أن ٌحطم حدود األقطار و األزمنة وٌنفذ إلى العقول 

فٌثرٌها و إلى القلوب فٌمتعها .                                                                                  

"ذلك فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء ذو الفضل العظٌم "                                      
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                                  . 1973الترجمة الشخصٌة،دار المعارؾ ،القاهرة . –ضٌؾ ،شوقً -29

  .1976فصول فً الشعر ونقده ،دار المعارؾ ،القاهرة . –ضٌؾ ،شوقً -33

                               .6. ط 1974،دار المعارؾ ،القاهرة .األدب الجاهلً  –ضٌؾ ،شوقً  -31

.   6. ط  1974العصر اإلسبلمً ،دار المعارؾ ،القاهرة . –ضٌؾ ،شوقً  -32  

          2.ط1973عاصً ، مٌشال، الفن و األدب، منشورات المكتب التجاري للطباعة ،بٌروت ، -33

للدراسات و الترجمة والنشر، عاكوب ،عٌسى، تؤثٌر الحكم الفارسٌة فً األدب العربً،دار طبلس  -34

                                                                                               .1.ط  1989حلب 

بٌة للدراسات و النشر،بٌروت عباس ،إحسان ،مبلمح ٌونانٌة فً األدب العربً ،المإسسة العر -35

1977.                                                                                                            

                          .1971عباس ،إحسان ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب،دار األمانة ،بٌروت ، -36

                      د الفتاح،اإلمام على بن أبً طالب،دار الفكر العربً ،بٌروت.عبد المنصور ،عب -37

        3.ط1986عزام،عبد الوهاب،ذكرى أبً الطٌب المتنبً بعد ألؾ عام، دار المعارؾ ،القاهرة -38

عشماوي ،أٌمن محمد زكً،قصٌدة المدٌح عند المتنبً و تطورها،دار النهضة العربٌة، -39

                                                                                              . 1.ط1983بٌروت

                   .2، ط 1969عباس ،محمود العقاد،ساعات بٌن الكتب،دار الكتاب العربً،بٌروت  -43

                      .،بٌروت  عٌاش، سامً ،اإلسماعٌلٌون فً المرحلة القرماطٌة، دار ابن خلدون -41

                          .1975عٌد ، رجاء، الشعر و النؽم فً موسٌقى الشعر، دار الثقافة ،القاهرة  -42

                                    .3.ط  1973ؼنٌمً ،هبلل .األدب المقارن، دار النهضة ،القاهرة  -43

                                .6العربً، المطبعة البولٌسٌة ،بٌروت ، ط فاخوري حنا. تارٌخ األدب  -44

                            . 1983فاعور، أحمد صالح ،الدولة الحمدانٌة فً حلب ،طبعة أ ب دمشق  -45

                                                فروخ ، عمر ،بشار بن برد،دار العلم للمبلٌن ،بٌروت . -46

    2.ط 1975فروخ، عمر، تارٌخ األدب العربً فً األعصر العباسٌة،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت  -47

  .         2.ط 1967قمٌر،ٌوحنا ،أصول الفلسفة العربٌة، منشورات المطبعة الكاثولٌكٌة ، بٌروت  -48

الهجري،ترجمة عبد الهادي أبو رٌدة،دار الكتاب متز ،آدم ،الحضارة اإلسبلمٌة فً القرن الرابع  -49

                                                                        .4. ط  1967العربً، مكتبة الخانجً ،

                            .1966مختون ، محمد بدوي ،فً العروض و القافٌة،دار النهضة، مصر  -53

        .1982هوب ،المثالٌة فً الشعر العربً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابرمصطفاوي،مو -51

             .1972مكاوي ،عبد الؽفار،ثورة الشعر الحدٌث،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة  -52

          .             1977موسى، جبلل ،نشؤة األشعرٌة و تطورها، دار الكتاب اللبنانً،بٌروت  -53

ناٌت بلقاسم،مولود قاسم ،اإلسبلم ثورة شاملة ،مجلة األصالة الصادرة عن وزارة التعلٌم والشإون  -54

                                                                        .1972، أكتوبر 9العدد 2الدٌنٌة ،السنة 

 .1، ط 2333مٌة فً شعر المتنبً،دار البشٌر،األردننعجة ،فتحً أسعد إسماعٌل ،الشخصٌة اإلسبل -55
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                    .2. ط1961هاشم، جوزؾ، أبو الطٌب المتنبً ،منشورات دار الشرق ،بٌروت ، -56

                      . 1.ط 1964هدارة، محمد مصطفى ،مقاالت فً النقد األدبً ،دار القلم،بٌروت  -57

 . 2،ط 2334ب ،دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت الواد ،حسٌن ، المتنبً والتجربة الجمالٌة عند العر -58

                                                                                                                    

                                                                                                          

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93                                                                                                                                    

                                                                                                                                        



                                                                                                                                        

الـمـــوضــوعـــــات فـــهــــــرس   

 

  شـكــر و عــرفــــان

  ب ( –) أ .................................................................................................... ةــدمــقــمـال

  الــمـــدخـــل

  4..................................................................................مدلول الحكمة فً معاجم اللؽة -

5 ..............................................................................فً القرآن الكرٌممدلول الحكمة  -  

6......................................................................................اإلنسانً( الحكمة فً الفكر 1  

7........................................................................................المتنبً( شعر الحكمة قبل 2  

7 ............................................................................أ( شعر الحكمة فً العصر الجاهلً  

 9..............................................................األمويب( الحكمة فً صدر اإلسبلم و العصر 

11.......................................هج(334هج/132ج( شعر الحكمة فً العصر العباسً األول )  

 

 الـفــصـل األول : الـمـتـنـبــــً و عــصــــره 

 

               12.....................الفكرٌة واألدب فً العصر المتنبً ( مظاهر الحٌلة السٌاسٌة و االجتماعٌة ،1

       12........................................................................................أ ( مظاهر الحٌاة السٌاسٌة

        15....................................................................................ب( مظاهر الحٌاة االجتماعٌة

        17......................................................................................ج( الحٌاة الفكرٌة و األدبٌة 

23........................................................................... ( حٌاة المتنبً ) نشؤته و ثقافته (2   
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الــفــصــل الــثـــانــــً :   

         43...............................................................................................( المصادر األصلٌة1

         43.............................................................................................. األجنبٌةالمصادر  (2

      44..................................................................................................أ( الفلسفة الٌونانٌة 

      49............................................................... ً و أثره على العقلٌة العربٌةب( الفكر الفلسف

         53...................................................................................................ج( الثقافة الهندٌة 

   

 

خصائص الفنٌة و الفكرٌة فً شعر الحكمة عند المتنبًالـفـصـل الـثـالـث : ال  

         57...................................................................................................الخصابص الفنٌة

   77................................................................................................الخصابص الفكرٌة

 

87................................................................................................... الــخـــاتــــمــــة  

89..............................................................................................المصادر و المراجع  

94.............................................................................................فهرس الموضوعات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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