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 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 النتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العد

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )
( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين

ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لدولية للمعلومات )االنترنت(.من املنشور املشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 بناء القصيدة الدينارية للمتنبي 

 نوار عبد النافع الدياغ م.د. أ.
3/1/2018 تأريخ القبول: 10/12/2017 تأريخ التقديم:  

في كل قراءة نقدية يجهد الباحث في تسخير آلياته النقدية وثقافته ساعيا الى تقديم جهد  
ما عرضته معرفي يعيد فيه عرض النص القديم للقاريء الجديد في أُطر تختلف ع

المؤسساتية األدبية التي فرضت على القراء مسلمات تناقلتها  األجيال ألحقاب زمنية 
ماضية ،وكما قيل كل نص قديم أو حديث هو حّمال أوجه تتنوع بتنوع قراءاته وربما كان 
شعر المتنّبي أقرب نموذج لهذه المقولة ،فالمتنّبي ينتمي لتقليد يجعل من الشاعر داعية 

رّوجا لفكرته صاحب عقيدة ورؤية وله من الحياة موقف يصارع من أجله حتى لنفسه  م
،وكان العصر العباسي عصرا  (1) النهاية في مجابهة التعرف الوهن وال اإلستسالم

اليلتقي مع رجل بهذه األنفة وهذا التوحد..رجل مستقل الموقف والنظرة يصدر عن فعل 
بداعية خارقةنابع من مبدأ أو رؤية تدفعه من الداخل م و  (2) شفوعة عبر هبة لفظية وا 

تماشيا مع المزاج الشعري الذي يفرض نفسه على كل شاعر"فالقيمة الجمالية للقصيدة 
  (3)التكمن فيما تقول ولكن في الطريقة التي تقوله "

ومما تقدم يبدو من الغرابة أن مّداحا محترفا كالمتنّبي يقول مدحا في علي بن       
جب يكافأ عليه بدينار واحد فقط وهو الذي تقاضى آالف الدنانير الذهبية منصور الحا

لقاء قصيدة قالها في مدح سيف الدولة الحمداني أو غيره من الشخصيات التي مدحها 
إشتملت القصيدة على أربعين بيتا ,   ؟؟المتنّبي. فما هو سّر هذه القصيدة الدينارّية 

منها تلتها أبيات خمسة في الشكوى من الزمان ثم  إستغرق الغزل األبيات الستة األولى
 جاء المديح حتى نهاية القصيدة.

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /اللغة العربيةقسم 
 57مقدمة الشعر العربي، علي أحمد سعيد:( (1
 63المتنّبي وشعره:التناقض والحل ينابيع الرؤيا.جبرا ابراهيم جبرا:( (2
النظرية الشعرية , جون كوين , ترجمة أحمد درويش, دار غريب للطباعة والنشر, القاهرة ( (3
 62م:2000,
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عرض المتنّبي إمكاناته الشعرية في األبيات التي ضمت الغزل والشكوى ، أو لنقل       
الجزء الذاتي منها في بناء شعري محكم وصياغة لغوية بارعة موظفا قدراته التصويرية 

  (1)خير توظيف :
 لشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  الجانحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات غواربأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبي ا

 الالبسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الحريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر جالببأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 

 المنهبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات قلوبنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  وعقولنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
 توجنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاتهن الناهبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات الناهبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 
 الناعمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات القأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاتالت المحييأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
 ت المبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديات مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدالل غرا بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 
 حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاولن تفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديتي وخفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن مراقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب

 فوضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعن أيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديهن فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوق ترا بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
 

 وبسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمن عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرد خشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيت ُأذيبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه 
 ذا بامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأّر أنفاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي فكنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 

 ياحبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذا المتحملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأون وحبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذا 
 واد لثمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه الغزالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة كاعبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 
في هذه المقدمة الغزلية أوقع المتنّبي قار ه في حيرة أمام الصور المتتالية التي           

يمكن أن نعدها استعارة كنا ية أو ربما كناية استعارية فقد تداخلت اإلستعارات والكنايات 
إلندهاش أمام هذه الشعرية المتدفقة العصية على النقد في صور الشاعر تداخال يدعو ل

                                                 

 460م :1992الخبرة الجمالية , سعيد توفيق , المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع  , بيروت ( (1
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والتحليل , فقد كنى بالشمو   عن النساء وكنى بالغوارب عن رحيلهن ويحتمل القول أنه 
استعار الشمو  للنساء لكنه تعمد تغييب  المشبه   ألنه ذكر جالبيب الحرير التي هي 

يكون  قاصدا أو موجها نحو من لوازمهن , فالعمل  األدبي كبنية قصدية تخطيطية 
القاريء الذي يقوم بتعيين بنية العمل األدبي بهدف تأسي  الموضوع الجمالي الذي به 
يبلغ العمل األدبي تحققه التام فإذا كان العمل األدبي كبنية قصدية يدين بوجوده ألفعال 

اخل اتجاه  المؤلف القصدية فإنه يدين باكتمال وجوده الى القاريء الذي يقوم بتعيينه د
وهذا مانلمحه في البيت  الثاني إذ تضعنا لفظة ) المنهبات ( أمام  استعارة   (1)جمالي

كنا ية ألن النهب يكون للشيء العيني الملمو  ولي  للعقل والقلب بغض النظر عن 
و) المنهبات ( فاألولى من نهب الشيء ,  دالالتهما الرمزية , وقد جمع لفظتي )الناهبات(

من أنهبتك الشيء أي جعلته نهبا لك وبذلك  اختلف الفاعل, وهي صورة استعارية  والثانية
للواتي جعلن قلوبنا وعقولنا نهبا لوجناتهن يسبينها بحسنهن , ثم وصف الوجنات بأنها 

أبلى البالء أن  الذي ينهب النا  بعد  تنهب ) الناهب( أي " الرجل الشجاع المغوار
ة مركبة تحتاج الى تأّمل فني ولغوي إذ تالعب فيها وهي صور  (2) الحسن في الحرب"

المتنّبي باللغة وقواعدها.ويتوالى الوصف للنساء  فهن الناعمات : اللينات المفاصل وهن 
القاتالت : بهجرهن والمحييات : بوصلهن والمبديات : المظهرات من الدالل العجا ب , 

وفي البيت الرابع يتحول فعل الفداء  (3) والدالل "جرأة المرأة على الرجل في تكسر وغنج ".
من الشاعر الى النسوة فبعد أن فداهن  بأبيه ) بأبي الشمو ..( في مطلع القصيدة , 

) حاولن تفديتي..( في صورة كنا ية موحية ,         انتقل الفعل الى نساء القصيدة
وزيادة قدرتها على و"الصورة هي الطريق الوحيدة أو الر يسة إلثراء اللغة وتوسيع معجمها 

التعبير وبث الحياة والنضارة فيها, والشعراء هم صّناع هذه اللغة وواهبوها ألنهم خالقو 

                                                 

 250شرح  ديوان المتنّبي ,البرقوقي , دار الكتاب العربي , لبنان :( (1
 250نفسه:  المصدر( (2
م 1982مقدمة لدراسة الصورة الفنية,د.نعيم اليافي , منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي , دمشق ( (3
:65 
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.والصورة الكنا ية )فوضعن أيديهن فوق ترا با ( تضعنا في جو من  (1) اللغة ومبدعوها"
الخوف والهلع تتضافر مع  سابقاتها من  صور  الرحيل والتفدية لتشكيل فضاء صوري 
مهيمن على القصيدة  تخللته  صور غاية في الجدة والطرافة حين استعار الشاعر )الَبَرد( 
ألسنان النساء ووضعها في صورة حركية بصرية تمثلت في اقتراب الشاعر من المرأة 
ذات المبسم اللؤلؤي_ الذي شبهه بالبرد_ وخشية الشاعر على هذا البرد أن تذيبه أنفاسه 

فكانت النتيجة أن المشتاق هو الذي ذاب صبابة , ويبدو أن مشهد  الملتهبة شوقا ولهفة
الشوق هذا أعاد الشاعر الى زمان ومكان معينين كنى عنهما في الشطر الثاني من البيت 

)كاعب(  أالساد  الذي استعار فيه) الغزالة ( للمرأة والتي عرفناها من خالل وصفه لها ب
نها بل  تغزل بجمع )الشمو ( مما يشي بأن شموسه غزل بامرأة بعيتإال أن المتنّبي لم ي

دال ترميزي تختبيء وراءه أماني الشاعر وأحالمه التي ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق 
منها ما قضى عمره بأكمله يرجوه ويأمله , ومن الالفت للنظر اعتماد الشاعر على صيغة 

, قاتالت ,الذا ب , )فاعل( : الجانحات , غوارب , البسات  , ناهبات , ناعمات 
مما يؤيد ماذهبنا اليه من أن األماني واألحالم فعلت فعلها فيه دونما طا ل لذا  الكاعب..

 تحول  بعدها مباشرة الى الشكوى من الدهر وصروفه .
 كيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأف الرجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الخطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوب تخلصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ماأنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبن فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  مخالبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 
 أوحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدنني ووجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدن حزنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا واحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا 
 متناهيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا فجعلنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاحبا

 
 ونصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبنني غأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرض الرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة تصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيبني
 محأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن أحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيوف مضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاربا

 

                                                 

االستعارة في النقد االدبي الحديثث,األبعاد المعرفية والجمالية,د.يوسف  أبو العدو   , األهلية للنشر ( (1
 7م :1977والتوزيع , عمان ,
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 أظمتنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدنيا فلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ج تهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 مستسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقيا مطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرت علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  مصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا با

 
 وحبيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن خأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوص الركأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب بأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأود
 مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن دارش فغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوت أمشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي راكبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 
 

توالت الصور اإلستعارية في األبيات الخم  التي اكتنزت بمعاني الشكوى في نسق      
باأللم والمعاناة, والمظهر األسا  لإلستعارة هو " أنها تنتج أنواعا  متصل من البوح المثقل

من اإلستعماالت اللغوية التي تدعو القاريء الكتشاف أنواع معينة من ترابط األفكار 
وقديما رأى صاحب العمدة أن الفرق بين    (1) وتداعيها وهذه هي قلب اللغة  اإلستعارية"

ن كان مع ناهما في العربية واحدا_"  أن اإلختراع خلق المعاني اإلختراع واإلبداع _ وا 
التي لم يسبق اليها واإلتيان بما لم يكن منها قط, واإلبداع :إتيان الشاعر بالمعنى 
ن كثر  المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وا 

إذا  تم للشاعر أن  يأتي بمعنى مخترع  للمعنى واإلبداع للفظ, ف وتكرر , فصار  اإلختراع 
 . (2) في لفظ بديع فقد استولى على األمد"

بدأت األبيات  بسؤال مطلق عن  الحال في ُافق خطابي  مفتوح , وغياب       
المخاطب أو َمن ُيفترض  التوّجه إليه بالسؤال ُيبقي اإلحتماالت قا مة بأن يكون التساؤل 

تمني , فطلب الخالص )تخلصا( اليكون ااّل لمن بيده األمر قد خرج لغرض الدعاء أو  ال
 والقدرة.
ويبدو أن مصا ب الشاعر مميتة ألننا نلحظ تداخال نصيا بين هذا البيت والبيت     

 المعروف:
                                                 

اسن الشعر وآدابه ونقده ,,و   ابن  رشق القيرواني, تحقيق  محمد محي الدين عبد العمدة في مح( (1
 1/265الحميد , دار الجيل للنشر والتوزيع , لبنان :

الصورة الشعرية ,  يدي لوي  ,ترجمة أحمد نصيف الجنابيي ومالك ميري وسلمانن حسن , دار ( (2
 43م :1982الرشيد ,بغداد ,
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ذا المنية أنشبت  أظفارها              ألفيت كّل تميمة التنفع  وا 
كده اإلستعارة في )من بعد ما  أنشبن فّي فالخطوب مرادفة للمنية في البيتين وهذا ماتؤ    

التخلص منها مستحيل في هذه الحال. تتشكل صورة الحال التي تساءل أن مخالبا( أي 
الشاعر عن كيفية الخالص منها من مجموعة صور استعارية هي جزء من الصورة الكلية 

حين جعلته للحال المشتكى منها , ومن هذه الصور  التي أبدع فيها الشاعر هي صورته 
المصا ب  وحيدا ثم بحثت  عن حزن واحد متناه لتضم الوحيدين في صداقة وتجعلهما 
متالزمين متصاحبين ولم تكتف بذلك بل علقت الرجل الوحيد الحزين كالهدف الذي يتعلم 
الرماة إصابة الهدف فيه وجعلت المحن تصيبه كهدف لها بمضارب الخطوب القاتلة , 

تنثال  الصور اإلستعارية التي  يرجع إنتاجها بشكل عام الى عمل  ومع استمرارية الشكوى
فيصّور الشاعر  الدنيا على أنها سماء يأتيها طالبا اإلستسقاء  (1) العقل في عتمة الالوعي

عليه بدل المطر مصا با , وقد تأتي الصور أحيانا من  مستجديا رّيها ليقتل ظمأه فتمطر
ر وهذا مايبّرر تفوق الشعراء فاقدي البصر في المخيلة ولي  عن طريق حاسة البص

,وهذا ماوجدناه في  أكثر الصور اإلستعارية التي استعان بها  (2) موضوعة الصور
الشاعر ليبّث من خاللها شكواه خاتما إياها بصورة استعارية كنا ية ال تخلو من سخرية 

دارش فصار يمشي   مريرة فقد حبته الدنيا من النوق أو ما يعوض عنها نعال أسود من
راكبا  , مما يدل على أن المرارة بلغت أقصاها في هذه السخرية التي ختم بها مشهد 
الشكوى واأللم والتي حّملها نقده وامتعاضه من المجتمع والنا  حينما تنقلب  الموازين 
والمعايير فيأخذ الوضيع أكثر من حقه  في المجتمع في حين يبقى  العظيم أسير 

 لتي التتحقق فيسير راكبا نعله األسود.طموحاته ا
وبهذا ينتهي  الجزء الذاتي من القصيدة والذي استغرق كما أسلفنا أحد عشر بيتا       

ضّمنها الشاعر نظرته الى الحياة شاكيا خيبة أمله في تحقيق ما تطمح نفسه الوثّابة إليه 
في الذكاء والشجاعة من مجد وعّز يرى نفسه أهاًل له في حين رأى حصول َمن دوَنه 

والعلم على الكثير مما اليتناسب وحجمه الض يل , وقد استعان الشاعر بالصور 
                                                 

 43المصدر نفسه :( (1
أسرار البالغة في علم البيان , عبد القاهر الجرجاني , تحقيق محمد رشيد رضا , دار المعرفة , ( (2

 34م :1978بيروت 
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صورة و اإلستعارية والكنا ية في بوحه وبّثه لذا وجدنا تفاوتا في طبقة الصوت بين صورة 
فبعضها ذات نبرة عالية وبعضها يميل للهدوء والسكينة حسبما تقتضيه الحالة النفسية , 

جدنا تفاوتا في حركية الصورة إذ وجدنا صورا تحمل طاقة حركية متسارعة وأخرى كما و 
ساكنة أو بطي ة الحركة كما في األبيات األولى من القصيدة , كما غلبت اإلستعارة 
المكنية على الصور اإلستعارية وهي كما أّكد الجرجاني أبلغ من التصريحية الحتياجها 

, كما  (1) ونها أكثر بالغة في توكيد المعنى وتوضيحهالى مزيد من التأمل والتفكير ك
أعطى التداخل بين اإلستعارة والكناية عمقا أكثر للمعنى مع جمالية التراكيب اللغوية 
والفنية مما يؤكد أن الشعرية  تولد بتعاون الفعل الشعري المكثف مع الفعل الصوري 

 . (2) المتحرك
الجزء الغيري الذي تال الجزء الذاتي منها والذي أما الجزء اآلخر من القصيدة وهو     

خصه الشاعر للمديح فقد استغرق أبياتا أكثر من الجزء السابق , وعلى الرغم من أن 
القصيدة تبدأ بمقدمة غزلية ثم تنتقل منها الى المديح وعلى الرغم من خضوعها لشكل 

خضاع التقليد إلحسا  القصيدة التقليدي فإن الشاعر ينجح في تطويع أجزاء القصيدة و  ا 
, والمتنّبي شاعر احتفظ بحيويته وشاعريته التي تصلح لكل زمان ومكان  (3) واحد مهيمن

مع تشّربه بتاريخه وجذوره اإلجتماعية والثقافية لكننا  اليمكن أن نفصل شخصيته عن 
ا شعره  فالثابت هو الشخص والمتغير هو الشعر والشعر يبقى افتراضيا ال حدود تحده أم

الشاعر فهو حقيقة ثابتة اليمكن تجاهلها , وفي هذه القصيدة تتضح لنا ثنا ية )األنا/ 
اآلخر( والجدال في تضخم )األنا( لدى المتنّبي في عموم شعره وفي تركيبته النفسية التي 
أفرزها لنا شعره ,هذا فضال عن ترفعه عن مدح َمن اليستحق مديحه, ويرى فرويد أن 

                                                 

م 1990الصورة في التشكيل الشعري , سمير علي سمير الدليمي , دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد( (1
:83 

محمد زكي العشماوي, دار النهضة العربية  موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي, د.( (2
 244م :1981للطباعة والنشر , بيروت  

الموجز في التحليل النفسي , سيجموند فرويد , ترجمة سامي محمود علي و عبد السالم القفاش, دار ( (3
 17_16م :1962المعارف , القاهرة 
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راع هذه القوى أما وسا ل هذا الصراع أو اآلليات كما يسميها فهي : اإلبداع ينتج عن ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (1)القمع , الكبت , التسامي , القلب.

لحظ انحرافا في البناء الفني للقصيدة إذ كانت قد غلبت على وفي هذا الجزء من القصيدة ن
الجزء الذاتي منها الصور الكلية والجز ية والتي شكلتها ممازجة استعارية كنا ية غطت 

كيب لغوية متفردة وبشعرية اسطح النص الشكلي وعمقه المضموني على حّد سواء بتر 
في تحّوله للجزء الغيري  نجد الشاعر التخضع في غالب األبيات للتحليل واإلستكناه, لذلك

أو جانب ) اآلخر( اختط له بناًء مغايرا إذ اعتمد تقنية التشبيه والتشبيه المباشر 
والمستهلك أحيانا: أنت كالبحر ..كالبدر..كالشم ..وغيرها من التشبيهات التي أفقدها 

عموميتها تداولها من لدن الشعراء القدامى الشيء الكثير من طرافتها, فضال عن 
وصالحيتها لكل شخص ُيرام مديحه وأعني هنا خلّوها من خصوصية الممدوح وتفرده بما 

 يوجب مدحه وتميزه عن ممدوحين آخرين.
وأجد أن المتنّبي لم يوجه ذكاءه وبراعته الى كافور اإلخشيدي فقط بل وجهها لكل من 

 –بيت مدحهم فيه وجد نفسه مضطرا الى مديحه ففعل فعلته مع كافور وهجاهم في كل 
كما صّرح هو بذلك_..وقبل أن نستقريء األبيات )المدحية( في القصيدة نقف عند البيت 

 الرابط بين جزأي القصيدة الذاتي والغيري والذي عّده النّقاد )حسن التخلص(:
 حال متى علم ابن منصور بها              جاء الزمان الّي منها تا با

ن الحال المشكو منها في بداية القصيدة لو علم بها ابن فبنية البيت السطحية هي أ
لتالفاها بإحسانه وحاَل دون إساءة الزمان لي, وفي بنيتها العميقة توحي لنا أن  منصور

الزمان لو علم أن حالتي المأساوية اضطرتني الى اللجوء لمثل ابن منصور لرأف بي 
 وجاءني تا با نادما على إساءته لي. وفي األبيات:

 ستصغر الخطر الكبيرلَوفِدِه        ويظّن دجلة لي  تكفي شارباي
 َكَرما لو حّدثته عن نفسه            بعظيم ماصنعت لظّنك كاذبا

أرعن أخرق جعل الممدوح ن فعلى الرغم من ظاهرها المدحي إاّل أن الشاعر لم يزد عن أ
اليحسن التدبير وال يحسب العواقب واليدري مايفعل ولو ذكرت له أفعاله لظنك كاذبا , وقد 

                                                 

 1/253شرح ديوان المتنّبي , البرقوقي  :( (1
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انتبه الناقد الواحدي الى هذا البيت فقال :  وقد أساء في هذا  ألنه  جعله يستعظم فعله 
نما َيحُسن أن يستعظم غيره مافعل.   وبضّده ُيمدح, وا 

 ثم يقول في البيتين :
 اعته َوُزره مسالما      وحذار ثم حذار منه محارباَسل عن شج

 فالموت ُتعَرف بالصفات طباعه    لم تلق خلقا ذاق موتا آيبا
من البدهي أن الشجاعة فعل ُيرى وليست كالما ُيسأل عنه, فالرجل بأفعاله وثباته في 

ى الوغى تثبت شجاعته ويكون حينها في غنى عن التحدث والتشدق بها ,وماكل من ادع
الشجاعة يصدق ادعاؤه.  وهل من المنطقي والمعقول أن ُيرعب المحارب وُيرهب َمن 
حوله  حتى ولو كانوا موالين له ؟ يبدو التحذير غريبا كون الرجل الشجاع ُيزار في كال 
الحالين  مسالما ومحاربا ال بل الشجاع  ُيمدح بثباته وطالقة وجهه في الحرب ثقة 

الة   والمتنّبي نفسه أثبت هذا الشيء في مدحه لسيف الدولة واستهانة ألنه غالب المح
 حين قال :

 كأنك في جفن الردى وهو نا م      وقفَت ومافي الموت شّك  لواقف  
 باسم  وثغرك وّضاح   ووجهك   هزيمة       كلمى   تمّر بك األبطال

فال تلتقي مع وهذا هو المعنى الحقيقي للبطولة والشجاعة , أما أبيات هذه القصيدة 
معانا في التشكيك بشجاعة الممدوح أتى الشاعر بصورة  الشجاعة في أضعف التقديرات, وا 
مشابهة هي الموت الذي نسمع عنه فقط وال نعرف حقيقته.. وتصل اللعبة الفنية حّدها 

 لدى المتنّبي في األبيات :
 قسطال        أو جحفال أو طاعنا أو ضاربا  إن َتلَقه التلق االّ 

 نادبا أو  هالكا  أو   راهبا  أو   أو هاربا أو طالبا أو راغبا    
 دجعل الشاعر المتلقي يحار في َمن هو  الطاعن والضارب ومن هو الهارب والنادب فق

جمع الصفات في ثنا يات ضدية إيجابية / سلبية مسكوت عن انتساب أي منها للمدوح 
 الضارب .. فقد يكون الضارب وقد يكون الهارب وعدّوه هو

 وفي األبيات الست التالية :
ذا نظرت الى الجبال   رأيتها           فوق السهول عواسال وقواضبا وا 

ذا نظرت الى السهول رأيتها           وجنا با فوارسا  تحت الجبال   وا 
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 قذاال  شا با  تبّسم  أو سواَدها            زنجا  وعجاجًة ترك الحديُد 
 كواكبا  الرماح  وأطلعت ُدجى             ليل   نهارال ُكسَي   فكأنما

 كتا با الرجال  فيها   وتكتّبت     قد عسكرت معها الرزاياعسكرا      
 ثعالبا  تصير له األسود يقودها            أسد  فرا سها اأُلسوُد  ُاسد 

كثير من وصف الشاعر معركة مجهولة الهوّية مستخدما أوصافا متداولة سبقه اليها ال
الشعراء هذا فضال عن جعله فضاء الصورة مفتوحا يصلح لكل معركة في أي مكان أو 
زمان , فنحن أمام صورة بصرية متحركة لحرب ضرو  بين طرفين مجهولين , ولكن أين 
الممدوح وما دوره في هذه المعركة ؟ وكذلك البيت المدحي )أسد فرا سها األسود...( أشبه 

من األسود تتصارع فيما بينها يقودها أسد يجعل األسود ثعالبا.. لكنه بأحجية فيها فريقان 
أبقى السؤال قا ما في ذهن المتلقي : من هو األسد ومن هو الثعلب ؟ حيث ال خطاب 
موّجه الى ممدوح بعينه . أما البيتين التاليين فالهجاء فيهما جلي سواًء على مستوى 

 التشكيل اللغوي أو المحمول المضموني :
 الحاجبا   علّي   فسّموه   في رتبة حجب الورى عن نيلها      وعال 

 مّبذرا       ودعوه من غصب النفو  الغاصبا ودعوه من فرط السخاء 
إذ أن الرتبأأأة التأأأي يرفأأأل فيهأأأا الممأأأدوح قأأأد سأأألبها ممأأأن يسأأأتحقها زورًا وبهتانأأأًا , وهأأأو أشأأأبه 

م مأن أن الأوزن اضأطر الشأاعر الأى بفرض الوجود القسري, أما )علأي الحاجبأا( فعلأى الأرغ
حأأذف التنأأوين وسأأّول لأأه ذلأأك سأأكونه وسأأكون الأأالم فأأي الحاجأأب إاّل أن األمأأر اليخلأأو مأأن 

ك  تاحتمأأال قصأأدية الشأأاعر نظأأرًا الخأأتالف التأأركيبين فأأي المعنأأى ف)علأأّي الحاجبأأا( ليسأأ
ذهبنأا إليأه )عليًا الحاجبا(  مما يفضي بنا الى احتماالت شتى للتأويأل وكّلهأا تصأب فأي مأا 

أن  , والُيعقأأل أن شأأاعرا مثأأل المتنّبأأي يخفأأى عليأأه مأأن أن القأأول لأأن يخلأأو مأأن هجأأاء مقّنأأع
الرجل اليمتدح بصفة ذّمها اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز)) إن المبذرين كأانوا إخأوان 

اخر , فكيف يصير التبذير مأدعاة للتبأاهي والتفأ  (1) الشياطين وكان الشيطان لرّبه كفورا ((
أما )الغاصبا( فهي لفظة ُاحاديأة المعنأى ال تحتمأل الأوجهين فقأد ورد فأي اللسأان :"الغصأب 
 : أخذ الشيء ظلمأًا, وتكأرر فأي الحأديث ِذكأر الغصأب وهأو أخأذ مأال الغيأر ظلمأًا وعأدوانًا"

                                                 

 27/ اآلية سورة اإلسراء( (1
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ممأأا اليأأدع مجأأاال للشأأك فأأي أن الشأأاعر يسأأتعرض مهارتأأه الفنيأأة وقدرتأأه الشأأعرية فأأي  (1)
 لعبة فريدة .

 ثم اتجه الى التشبيه فقال :
 هذا الذي أبصرُت منه حاضرا                مثُل الذي  أبصرُت منه غا با

 ثاقبا   نوراً   رأيته                يهدي الى عينيك التفّت   كالبدر من حيث
 سحا با  للبعيد ويبعث   جواهرا                 جوداً  للقريب  كالبحر يقذف 
 ومغاربا  د السماء وضوؤها             يغشى  البالد مشارقاكالشم  في كب

يرى ابن طبابا أن العرب أودعت أشعارها من األوصاف والتشبيهات والحكم ماأحاطت به 
معرفتها وأدركه عيانها ومرت به تجاربها  واتسم تطورها بالبطء  الرتباطه بحركة التطور 

الكرم , العفة  ,الشجاعة   ,األمانة , الفداء  في المجتمع العربي , وكذا القيم األخالقية
وغيرها  ظّلت قيما عربية ثابت  أما المتغير الذي اليستقر وال يجب أن يستقر فهو التناول 
لهذه القيم وتوظيفها لتقوم  بدور فني وتلعب موهبة الشاعر دورًا بارزًا في اختيار قيمة دون 

طار الثقافي وطبيعة الموقف  وشخصية ُاخرى وتوظيفها بشكل دون آخر كما يلعب اإل
,  وهذا ماتحقق فعال في أبيات المتنّبي فقد  (2) الممدوح دورًا مؤّثرًا في اإلنتقاء والمعالجة

أفرل حضور الممدوح من أية قيمة انسانية يمكن أن  يسجلها مساويا بين وجوده وعدمه 
ه ويشعروا بحضوره ,ثم مجردا إياه من كل فعل حسن يبرز به وجوده ليلتفت النا  الي

التفت الشاعر بعد ذاك الى األوصاف )المدحية( التي أسبغها على ممدوحه  مستثمرا 
تقنية التشبيه الذي كان أرسطو محقا حين قال  عنه :" التشبيه أقل من اإلستعارة جلبا 

 , ومن الالف للنظر أن المشبه به في كل األبيات بعيد عن النا  الأحد يصل (3) للمتعة"
إليه أو يقترب منه وهذه صفة سلبية للمدوح الذي يفترض به أن يكون مع النا  وبينهم , 
كما أعطى تفصيال لكل مشبه به وكأنه يمدح المشبه به ال الممدوح , إذ  مدح البحر ألنه 
يعطي الجواهر والسحاب , ومدح البدر  ألنه يعطي نورًا يضيء ليالينا , ومدح الشم  

                                                 

 2/992لسان العرب المحيط للعالمة ابن منظور, إعداد يوسف خياط , دار لسان العرب , بيروت :( (1
م 1985عيار الشعر , ابن طباطبا العلوي , تحقيق محمد زغلول سالم , منشأة المعارف بالسكندرية ( (2
:48_51 

 233م :1974دار الثقافة , القاهرة ,   الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي , جابرعصفور ,( (3
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المشبه بها لوجدنا األشياء لبالد جميعها , ولكن لو عدنا الى هذه ألن ضوءها يغطي  ا
كال منها ُيعد سيفًا ذا حّدين , فالشم  تعطي حرارة حارقة فضال عن ضو ها , والبحر له 
فوا ده وله أخطاره وأهواله ,  وكذلك البدر يضيء أياما ويختفي في المحاق أيامًا .. وقد 

حات العديدة على الصورة التشبيهية  فهذا تشبيه وهذا درج البالغيون على إطالق المصطل
مرّكب وهذا ضمني وهذا مقلوب وهذا تشبيه حّسي بعقلي أو عقلي بحّسي أو تشبيه حقيقي 
أو تخييلي أو مرسل أو مؤّكد ... الخ , ثم ينصرفون وقد جردوا الصورة الفنية وفتتوا 

ن روحها وخصا صها ونكهتها أجزاءها في عمل وصفي اليتعدى الشكل الظاهري بعيدا ع
 (1) بعيدا عن خطوة داخلية يبحثون بها عن حقيقة المضمون وعّلة اإلختيار وطبيعة األداء

,  وفي القصا د المدحية حصرًا يتبنى التشبيه  المضامين الداللية وتقف جماليته الشكلية 
وفقا في  على قدرته في إيصال فكرة الشاعر الى المتلقي  , وأرى أن الشاعر كان م

تشبيهاته التي فضحت رأيه في الممدوح ذلك الرأي الذي جاء خفيا حينًا وجليًا أحيانا كما 
 في قوله :

 أمهّجن الكرماء والمزري بهم          وَتروَك كّل كريم قوم عاتبا
فأي خلق وفعل يزري  بالكرماء ويتركهم عاتبين ؟ المنطق يقول أن الكرماء يعّظمهم 

غير الكريم ألنهم نالوا الدرجة العليا بكرمهم وُخُلقهم السامي  البتقييم أحد الكريم ويعظمهم 
. وال أجد من باب المديح أن يزري الممدوح ويهجن كرماء النا  أيًا كان السبب وأيًا 
كانت مكانته ألنه إن فعلها فقد خرج من دا رة الكرام الى دا رة الل ام  وهذا لي  مدحًا. ثم 

 يقول :
 ُحَنك يفّكر في غد          وهجوم ِغرٍّ ال يخاف عواقباتدبير ذي 

واليعرف  عاقبة   فالشاعر هنا يمدح ممدوحه بوصفه غرًا قليل التجارب عديم الخبرة
ن كان هذا القول مديحا فكيف إذن يكون الهجاء ؟  مايقوم به واليفكر  في نتا ج أفعاله , وا 

مشبه للمدح وتقبيحه للذم  أو لتصوير ويبدو أن الغرض من التشبيه فعال هو تزيين ال

                                                 

م : 1996البديع في شعر المتنّبي , التشبيه والمجاز , د. منير سلطان , منشأة المعارف باالسكندرية( (1
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, إذ احتملت كل التشبيهات الواردة  (1) الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق
 في القصيدة التأويل على الوجهين :المدح والذم , ويبقى المعنى في قلب الشاعر ..

تنّبي مدحه لعلي بن أما الخاتمة أو البيتين األخيرين من القصيدة واللذين ختم بهما الم    
 منصور الحاجب فقال :

 في  الثناء  الواجبا ُخذ من ثناَي عليك ماأسطيعه        الُتلِزمّني 
 ودوَنه         مايدهش الَمَلَك الحفيظ الكاتبا فلقد دهشت لما فعلَت 

يمكن أن تستمر القصيدة على نحو متناٍه لكن عند نقطة ما يكون من الواجب تعديل حالة 
ّقع عندها نتهيأ لي  لالستمرار بل للتوقف, إذ يمكن أن نعّد االختتام تعديال للبناء التو 

الذي يخلق الوقف لتسمح الخاتمة للقاريء باإلكتفاء والرضا , كما تعلن الخاتمة غياب 
االسترسال  وتمنح الوحدة والترابط  النها يين للمتلقي  بتوفير النقطة  التي من خاللها ترى 

 . (2) السابقة بوصفها جزءًا من التصميم  الفني الداللي كل العناصر
بدأت  الخاتمة بفعل )ُخذ( وبلهجة آمرة مشفوعة بنهي ) التلزمني ( ومعروف نحويا     

وبالغيا ان األمر والنهي يأتيان من األعلى الى األدنى  مما يتنافى مع الصيغ المدحية 
يت من إعالن صارخ وصريح بأن الشاعر النمطية في الشعر العربي فضال عّما حمله الب

ذا عدنا الى سلبية الفعل  استنفد مالديه وهو غير ملزم بأكثر من ذلك واليراه واجبا عليه , وا 
نراها مال مة لمقتضى الحال فالشاعر في حيرة كيف يمدح رجال لي  أهال  (3))دهش ( 

 كل بكتابة الحسنات.للمديح وال يرى في شخصه وفعله إاّل مايحّير الملك الحفيظ المو 
وفي وسعنا أن نستخلص قانونا عاما يشمل الحاالت التي يستعملها الشاعر في اختتام     

قصيدته , ومضمون القانون أن القصيدة تميل الى االنتهاء اذا استطاع الشاعر أن ُيحدث 
تعارضا واضحا بين السياق والخاتمة , فإذا كان السياق هاد ا جعل الخاتمة جهورية 
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ذا كان السياق  متحركا مال بالخاتمة الى السكونم , وهذا ماجعل المتنّبي  (1) جلجلة , وا 
 يختتم قصيدته بخاتمة مجلجلة موحية بالتوبيخ والتقريع .

Dinaric Poem by Al-Mutanabi 

Asst. Prof.Dr.Nwae AlDbagh 

Abstract 

     It is so strange that a professional praise poet like Al-

Mutannaby praises Ali bin Mansoorul-Hajib to be rewarded by 

only one Dinar while he was rewarded thousands of gold 

Dinars for a poem praising Saifud-Dawla. What is the secret of 

this poem? And was the single Dinar equal to the artistic and 

literary value or was it equal to the praising values of the 

poem? Or were they mere praising values?.   
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