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يَّةٌ  اٍم َواْلُمَتَنبِّي: ُمَواَزَنٌة َنصِّ  َبْيَن َأِبي َتمَّ
 َأْعَقَب اْلَقْدُح َيا َأبَّا َتمَّاِم ِبَأِبي الطَّيٍِّب اْشِتَعاَل اْلَكََلمِ 
 َقَبَس النَّاَر ثُمَّ َطاَر َبِعيًدا َيَتَأبَّى َعَمى َظََلِم الطََّغامِ 

 ثُمَّ َغشَّاُه ِفْتَنَة اْْلَْحََلمِ َفَتَنشَّى َأُبو اْلَعََلِء َسَناُه 
 لمدكتور محمد جمال صقر

، شغمت النقاد حتى لم يعد أحد يستطيع ءْلبي تمام والمتنبي كمييما قصائد عصما
أن ينجو من كَلميم فييا برأي خالص لنفسو في عَلقة ما بين أبي تمام والمتنبي، والسيما 

الغمبة عمى النقاد؛ ومن ثم ينبغي لكل ذي  مثل ما ليا منء أن ليا من الغمبة عمى الشعرا
عروضا ولغة فيغري  دُ توارَ ا يَ عنيا إلى غيرىا ممّ  فَ خالِ ، أن يُ يمارأي في عَلقة ما بين

بالموازنة ويقوم عمييا حتى تبمغ غايتيا. ثم البد في االختيار أن يبدأ من شعر المتنبي 
الَقْطِر  يدة المتنبي: "ُمِمثَّ اْلقل إلى شعر أبي تمام اْلكثر، مثمما فعمت فعثرت لقص

". ولقد تبين لي من ُدُموَعَيا َسَنَن اْلَفِريدِ  "، عمى قصيدة أبي تمام : "َأُظن  َأْعِطْشَيا ُرُبوًعا
يََّتْينِ ما يتييِ نْ الموازنة بين بِ  إليو  عَ زَ نَ ذي ثَلثة معالم،  واحدفنيٍّ  عٍ زِ نْ مَ ، أنيما صدرا عن النَّصٍّ

ن لم يسعفو ع-بعيدا  وب مَ دَّ قَ ، ثم تَ أبو تمام ، ثم تقدم عميو المتنبي بعد حين وُ فَ مَ وخَ  -مرهوا 
بداليا(العناصر المغوية تحديد أسموب أما المعمم اْلول ف :إلى غايتو بو وأما ، )اختيارىا وا 

ضافيحذف) ياتيذيبوأما الثالث فأسموب ، (اىا وتأخير يتقديم) اترتيبيالثاني فأسموب   تيا(.ا وا 
 أَِبي َتمَّاٍم َواْلُمَتَنبِّي َمَكاَنةُ 

 رى كيف يفيم شعراء العامية قول فؤاد حداد كبيرىم الذي عمميم السحر:تُ 
 .[ٕٗٔٓ، حداد] شعر المعّري" الزْم نقّري "في عصْر ذّري

سيد حجاب  ،تقريبا ٕٜٜٔنا مرة بكمية دار العموم من جامعة القاىرة سنة افَ لقد ضَ 
، فمما وأقبل يستزيدني ،فانتبو ؛شاعر العامية المعروف، فسمعني أذكر اشتغالي باْلمثال

 ْلمثال المصرية!معني باانصرف عني بأنو  ،عرف أنيا اْلمثال العربية
ي! وىدى كل فرضِ  تَ بَ فثَ  فأتقنَ  فأخمَص  وطيب ثراه بما أيقنَ  ،رحم اهلل فؤاد حداد
 جة يحتج بيا غير انصرافو إلى العامية عن الفصحى! من حُ من يدعي البنّوة لو وما 

لفصحى قبل إلى اإلى أن يعرف أنو لو صحت بنّوتو لفؤاد حداد النصرف اهلل ىداه 
 العامية أو معيا!

 شعر المعّري"! الزْم نقّري "في عصْر ذّري



  2 

 

ىـ(، ٖٗ٘-ٖٖٓ)كان مأخوذا بشعر المتنبي ىـ(، ٜٗٗ-ٖٖٙ)ولكن المعري نفسو 
وكان متعصبا ْلبي  !لم يقصد بيا غيره "،الشاعرقال: "حتى عرف تَلمذتو وعرفنا أنو إذا 

! وقد وضع في أشعارىم عمى منازليم ىـ(ٕٗٛ-ٕٗٓ) عمى البحتريىـ(، ٕٕٛ-ٛٛٔ)تمام 
ذكرى "في شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، و "معجز أحمد"عنده كتبو الثَلثة: 

في شعر أبي عبادة  "عبث الوليد"حبيب بن أوس الطائي، وفي شعر أبي تمام  "حبيب
 الوليد بن عبيد البحتري الطائي!

وال تخفى سخريتو من البحتري وال ارتياحو إلى أبي تمام وال إكباره لممتنبي، عمى 
بأنيم  ،في منزلة واحدةىـ(، ٖٚٙ-ٛ٘٘)عند ابن اْلثير مثَل بعدئذ رغم أنيم اجتمعوا 
زَّاُه َوَمَناُتُو، الَِّذيَن َظَيَرْت َعَمى َأْيِديِيْم َحَسَناُتُو َوُمْسَتْحَسَناُتُو. َوَقْد َحَوْت "اَلُت الشٍّْعِر َوعُ 

َأْشَعاُرُىْم َغَراَبَة اْلُمْحَدِثيَن ِإَلى َفَصاَحِة اْلُقَدَماِء، َوَجَمَعْت َبْيَن اْْلَْمثَاِل السَّاِئَرِة َوِحْكَمِة 
 ! [ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٖ :ابن اْلثير] اْلُحَكَماِء"

ن لم نحطب في حبل سخرية المعري من البحتري اعتذارا عنو بما أوغر -ونحن  وا 
نرتاح  -من بيانو ، وال في حبل تقديس ابن اْلثير ليم جميعا بما اشتطَّ صدره من أنصاره

 نٍ رَ إلى شعر أبي تمام، ولكننا ال نقعد بو بعيدا عن شعر المتنبي، بل نجمع بينيما في قَ 
القرون إنصاتا واحدا، وفي النفس أْن لو لم يكن أبو ء ، وننصت إلييما من وراتريدون البح

؛ فقد ذكر أن أبا تمام ارتاد "بشعره الفمسفي أرضا جديدة، ٜٕٔ :ٖٜٜٔ، عياد] تمام ما كان المتنبي
وأتاح لشعراء أقل جرأة مثل البحتري، أن يحرروا عقوليم من أسر المعاني القديمة المستيمكة )...(، ثم 
كان أقوى الشعراء تمثيَل لذلك المذىب الفمسفي ىما أعظم شعراء العربية عمى اإلطَلق )...(: المتنبي 

؛ فقد ذكر أن المتنبي تغذى بشعر أبي تمام وأمثالو، ثم نافسو ٕٓٔ-ٚٔٔ: ٕٓٔٓوالواد،  .والمعري
غرابا، ثم تجاوزه ابتداعا  !["تعمقا وا 
 ِشْعُر َأِبي َتمَّاٍم َواْلُمَتَنبِّي

كَل أبي تمام والمتنبي فنانان كبيران وعالمان كبيران معا، عمى ندرة اجتماع الفن 
عظيما الثقة، شديدا الجرأة، بميغا اْلثر، يتفمَُّت كَلميما في  -دوالعمم الكبيرين لمفكر واح

ير المتمقي فيما يصطنعانو حيِ عمى تَ  نِ يْ حريصَ  ،أنفسيما ِمْن َطَوايا كَلميما في كل شيء
 ![ٕٛٔ :ٖٜٜٔ، عياد] من التراكيب الطريفة

بيتا، من بحور الكامل، فالطويل،  ٖٕٖٚقصيدة بـ  ٙٛٗولكن شعر أبي تمام 
فالبسيط، فالخفيف، فالوافر، فالمنسرح، فالسريع، فالرجز، فالمتقارب، فالرمل، فاليزج، 

وشعر  -[ٖٕٓٓ، أبو ظبي] فالمديد، فالمجتث، عمى ترتيب أنصبتيا من أعداد اْلبيات
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بيتا، من بحور الطويل، فالكامل، فالبسيط، فالوافر،  ٙ٘٘٘قصيدة بـ  ٖٕٛالمتنبي 
ارب، فالسريع، فالرجز، فالمجتث، فالرمل، عمى ترتيب أنصبتيا فالخفيف، فالمنسرح، فالمتق
 .[ٖٕٓٓ، أبو ظبي] من أعداد اْلبيات كذلك

ولو قيس الشعر بالعمر لكان ينبغي أن ينعكس ما بين شاعرينا؛ فقد عاش المتنبي 
من أبيات  ٖٔ.ٔمن عمر أبي تمام، وكانت أبيات أبي تمام في مقدار  ٕٛ.ٔمقدار 

عمى مثل ما وال المتنبي؛ ولكنو إفراط سعي المتنبي إلى المجد، الذي لم يحصل منو 
تولى في آخر عمره ؛ فقد ذكر أن أبا تمام ٕٕٚ :الصولي] حصل عميو أبو تمام في عمره القصير

 ! [بريد الموصل
 اْلُمَتَنبِّياْسِتْقََلُل َذْوِق 

ولقد اجتمع أبو تمام والمتنبي عمى تغميب استعمال خمسة اْلبحر التي غمبت عمى 
ن تقدم منيا الكامل في شعر أبي تمام فالطويل -الشعر العربي عمى وجو العموم  وا 

فالبسيط فالخفيف فالوافر، وتقدم منيا الطويل في شعر المتنبي فالكامل فالبسيط فالوافر 
حين تقدم منيا الطويل في الشعر العربي عمى وجو العموم فالكامل فالخفيف، عمى 

فطابق أبو تمام عموم الشعر العربي من  -[ٖٕٓٓ، أبو ظبي] فالبسيط فالخفيف فالوافر
 آخره، وطابقو المتنبي من أولو! 

واجتمعا كذلك عمى إىمال أبحر المضارع والمقتضب والمتدارك، وىي أضعف 
ماال عمى وجو العموم. وانفرد أبو تمام دون المتنبي باستعمال بحور الشعر العمودي استع

ن َأ-بحري المديد واليزج  ولم تتحد بينيما منازل ما استعمَل من بحور  -منيما كثيرا قلَّ وا 
ن تقاربت-  غير منزلتي البسيط والمنسرح؛ وفي ذلك كمو دليل استقَلل ذوق المتنبي. -وا 

 َمادَُّة اْلُمَواَزَنةِ 
ي ادِ وَ عَ  نَّ ىُ ، من مثل بائية أبي تمام: "َأءوالمتنبي كمييما قصائد عصماْلبي تمام 

فتنت النقاد عن  -ُم"ائِ زَ عَ ي الْ تِ أْ تَ  مِ زْ عَ الْ  لِ ىْ َأ رِ دْ ى قَ مَ ُبْو"، وميمية المتنبي: "عَ احِ وَ صَ ٍف وَ وسُ يُ 
من  غيرىا؛ فأكثروا فييا حتى جعموىا أعَلما عمى أغراضيا، ولم يعد أحد يستطيع أن ينجو

كَلميم فييا برأي خالص لنفسو في عَلقة ما بين أبي تمام والمتنبي، والسيما أن ليا من 
ومنيم ىنا المتنبي، مثل ما ليا من الغمبة عمى النقاد، ومنيم ىنا ء الغمبة عمى الشعرا

 الكاتب.
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 فَ خالِ من ثم ينبغي لكل ذي رأي مثمي في عَلقة ما بين أبي تمام والمتنبي، أن يُ 
عروضا ولغة، فيغري بالموازنة، ويقوم عمييا  دُ توارَ إلى غيرىا مما يَ ء ماصْ دىما العَ عن قصائ

في سبيل ذلك من تجاوز قصائد اْلبحر المتصدرة إلى  بَ وَ صْ حتى تبمغ غايتيا. وليس َأ
 غيرىا، ثم البد في االختيار أن يبدأ من شعر المتنبي اْلقل إلى شعر أبي تمام اْلكثر.

 َنبِّيَقِصيَدُة اْلُمتَ 
وحتو ىذه الوافرية اْلبيات دُ مْ ولقد أفضى بي تفتيش شعر المتنبي عمى ذلك، إلى أُ 

المد أو واوه ء فة بيادَ رْ ة القوافي المفتوحة المُ ينيّ طوفة اْلعاريض واْلضرب، العَ قْ الوافية المَ 
. ٖٙٙ-ٖٚ٘/ٕ :، والبرقوقيٕٛ٘-ٜٕٗ/ٕ :، والعكبريٕٖٗ-ٖٔٔ/ٔ :المعري] ولة باْللفصُ وْ المَ 

وقد حرصت بمقتضى معانييا ومبانييا، عمى تفصيل فصوليا بعناوين دالة مرقمة، وتقسيم جمميا 
 :  [بخطوط مائمة مرقمة، وتمييز اعتراضاتيا بأقواس متَلقية؛ عسى أن تتيسر لي االستفادة منيا فيما بعد

 [ َفْصُل األطَلل 1]
/ ٕا/َأْعِطْشَيا ُرُبوعَ  ٔالَقْطِر/ ُمِمثَّ  الَّ   َٗفاْسِقَيا السَّمَّ النَِّقيَعا/ َٖواِ 

  َٚواَل ُتْذِري ُدُموَعا/ َٙفََل َتْدِري/ ُ٘أَساِئُمَيا َعِن اْلُمَتَديٍِّريَيا/
  َٛلَحاَىا المَُّو ِإالَّ ماِضَيْيَيا َزَماَن المَّْيِو َواْلَخْوَد الشَُّموَعا/

 [ َفْصُل اْلَغَزِل 2]
  َٜرَداٌح ُيَكمٍُّف َلْفُظَيا الطَّْيَر اْلُوُقوَعا/ ُمَنعََّمٌة ُمَمنََّعةٌ 

  َٔٔفَيْبَقى ِمْن ِوَشاَحْيَيا َشُسوَعا/ ُٓٔتَرفٍُّع َثْوَبَيا اْْلَْرَداُف َعْنَيا/
  َٕٔنُزوَعا/ ِٖٔإَذا َماَسْت َرَأْيَت َلَيا اْرِتَجاًجا َلُو )َلْواَل َسَواِعُدَىا(

ِنيَعا/َتَألَُّم َدْرَزُه َوالدَّْرُز لَ    ْٗٔيٌن َكَما َتَتَألَُّم اْلَعْضَب الصَّ
ِجيَعا/ ِ٘ٔذَراَعاَىا َعُدوَّا ُدْمُمَجْيَيا/   َٙٔيُظن  َضِجيُعَيا الزَّْنَد الضَّ

  َٚٔكَأنَّ ِنَقاَبَيا َغْيٌم َرِقيٌق ُيِضيُء ِبَمْنِعِو اْلَبْدَر الط ُموَعا/
 ْكَثَر ِمْن َتَدل ِميا ُخُضوَعا َأُقوُل َلَيا اْكِشِفي ُضرٍّي َوَقْوِلي ِبَأ

َلُو ِبَأْن ُأِطيَعا   َأِخْفِت المََّو ِفي ِإْحَياِء َنْفٍس َمَتى ُعِصَي اإلِْ
 َغَدا ِبِك ُكل  ِخْمٍو ُمْسَتَياًما َوَأْصَبَح ُكل  َمْسُتوٍر َخِميَعا 

  ٛٔيَعا/ُأِحب ِك َأْو َيُقوُلوا َجرَّ َنْمٌل ثَِبيًرا َواْبُن ِإْبَراِىيَم رِ 
 =أ[ َفْصُل اْلَمِديِح 3]

يِت ُمْنَبث  السََّراَيا ُيَشيٍُّب ِذْكُرُه الطٍّْفَل الرَِّضيَعا/   َٜٔبِعيُد الصٍّ
  ُٕٓخُشوَعا/ َٕٔيُغض  الطَّْرَف ِمْن َمْكٍر َوَدْىٍي َكَأنَّ ِبِو )َوَلْيَس ِبِو(
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  ْٖٕلَت َعْن ِسرٍّ ُمِذيَعا/َسَأ ِٕٕإَذا اْسَتْعَطْيَتُو َما ِفي َيَدْيِو َفَقْدَك/
الَّ َيْبَتِدْئ/ َٕٗقُبوُلَك َمنَُّو َمنٌّ َعَمْيِو/   َٕٙيَرُه َفِظيَعا/ َٕ٘واِ 

  َٕٛوِلمتَّْفِريِق َيْكَرُه َأْن َيِضيَعا/ ِٕٚلُيوِن اْلَماِل َأْفَرَشُو َأِديًما/
  ٜٕن ُطوَعا/ِإَذا َضَرَب اْْلَِميُر ِرَقاَب َقْوٍم َفَما ِلَكَراَمٍة َمدَّ ال

  َٖٔوَلْيَس ِبَقاِتٍل ِإالَّ َقِريَعا/ َٖٓفَمْيَس ِبَواِىٍب ِإالَّ َكِثيًرا/
ْمَصاَمُة التََّعَب اْلَقِطيَعا/ َٕٖوَلْيَس ُمَؤدًٍّبا ِإالَّ ِبَنْصِل/   َٖٖكَفى الصَّ

  َٖٗعِميٌّ َلْيَس َيْمَنُع ِمْن َمِجيِء ُمَباِرَزُه َوَيْمَنُعُو الر ُجوَعا/
َرِد النَِّجيَعا/   َٖ٘عِميٌّ قاِتُل اْلَبَطِل اْلُمَفدَّى َوُمْبِدُلُو ِمَن الزَّ

ُموَعا   ِإَذا اْعَوجَّ اْلَقَنا ِفي َحاِمِميِو َوجاَز ِإَلى ُضُموِعِيُم الض 
 َوَناَلْت ثَْأَرَىا اْْلَْكَباُد ِمْنُو َفَأْوَلْتُو اْنِدَقاًقا َأْو ُصُدوَعا 

ْن ُكْنَت اْلُخَبْعِثَنَة الشَِّجيَعا/ َٖٙفِحْد ِفي ُمْمَتَقى اْلَخْيَمْيِن َعْنُو/   َٖٚواِ 
  َٜٖفَأْنَت اْسَطْعَت َشْيًئا َما اْسُتِطيَعا/ ِٖٛإِن اْسَتْجَرْأَت َتْرُمُقُو َبِعيًدا/

ْن َماَرْيَتِني/   ٖٗيَعا/َتِخرَّ َلُو َصرِ  َٕٗوَمثٍّْمُو/ َٔٗفاْرَكْب ِحَصاًنا/ َٓٗواِ 
  َٗٗغَماٌم ُربََّما َمَطَر اْنِتَقاًما َفَأْقَحَط َوْدُقُو اْلَبَمَد اْلَمِريَعا/

 [ َفْصُل الشُّْكِر 4]
ُمُو َوَقطََّعِت اْلُقُطوَعا/   َ٘ٗرآِني َبْعَد ما َقَطَع اْلَمَطاَيا َتَيم 

  َٚٗرِبيَعا/َوَصيََّر َخْيُرُه َسَنِتي  َٙٗفَصيََّر َسْيُمُو َبَمِدي َغِديًرا/
  َٜٗفَأْغَرَق َنْيُمُو َأْخِذي َسِريَعا/ َٛٗوَجاَوَدِني ِبَأْن ُيْعِطي َوَأْحِوي/

  َٓ٘أُمْنِسيَّ السَُّكوَن َوَحْضَرَمْوًتا َوَواِلَدِتي َوِكْنَدَة َوالسَِّبيَعا/
 =ب[ َفْصُل اْلَمِديِح 3]

َمِب اْلُيُجوَعا/َفُردَّ لَ  َٔ٘قِد اْسَتْقَصْيَت ِفي َسْمِب اْْلََعاِدي/   ُٕ٘يْم ِمَن السَّ
  ِٖ٘إَذا َما َلْم ُتِسْر َجْيًشا ِإَلْيِيْم َأَسْرَت ِإَلى ُقُموِبِيُم اْلُيُموَعا/

  َٗ٘رُضوا ِبَك َكالرٍَّضا ِبالشَّْيِب َقْسًرا َوَقْد َوَخَط النََّواِصَي َواْلُفُروَعا/
  َٙ٘ما َتُكوُن ِبِو َمِنيَعا/ ِلَحاُظكَ  َ٘٘فََل َعَزٌل َوَأْنَت ِبََل ِسََلٍح/

  َٛ٘قَدْدَت ِبِو اْلَمَغاِفَر َوالد ُروَعا/ َٚ٘لِو اْسَتْبَدْلَت ِذْىَنَك ِمْن ُحَساٍم/
  َٓٙأَتْيَت ِبِو َعَمى الد ْنَيا َجِميَعا/ َٜ٘لِو اْسَتْفَرْغَت ُجْيَدَك ِفي ِقَتاٍل/
ٍة َتْسُمو َفَتْسُمو/   َٕٙفى ِبَمْرَتَبٍة َقُنوَعا/َفَما ُتمْ  َٔٙسَمْوَت ِبِيمَّ

 َٙٙحتَّى اَل َرِفيَعا/ َ٘ٙفَكْيَف َعَمْوَت/ ٗٙ)َحتَّى اَل َجَواٌد(/ َٖٙوَىْبَك َسَمْحَت/
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 َقِصيَدُة َأِبي َتمَّامٍ 
في شعر أبي تمام، أبحث عن قصيدة أوازن بيا قصيدة المتنبي، فمم أجد  ذىبتُ 

وفة طُ قْ ة اْلبيات الوافية المَ افريّ و ىذه الوَ دوحتِ مْ أشبو بيا عروضا ولغة ومقدارا، من أُ 
 ءولة بالياصُ وْ المد أو واوه المَ ء فة بيادَ رْ اْلعاريض واْلضرب، الدالية القوافي المكسورة المُ 

. وقد حرصت بمقتضى معانييا ومبانييا كذلك، عمى ٓٗٗ-ٖ٘ٗ/ٔ :، والصوليٕٗ-ٕٖ/ٕ :التبريزي]
يم جمميا بخطوط مائمة مرقمة، وتمييز اعتراضاتيا بأقواس تفصيل فصوليا بعناوين دالة مرقمة، وتقس

 :[متَلقية؛ عسى أن تتيسر لي االستفادة منيا فيما بعد
 [ َفْصُل اْلَغَزِل 1]

  َٔأُظن  ُدُموَعَيا َسَنَن اْلَفِريِد َوَىى ِسْمَكاُه ِمْن َنْحٍر َوِجيِد/
  َٕلَيا ِمْن َلْوَعِة اْلَبْيِن اْلِتَداٌم ُيِعيُد َبَنْفَسًجا َوْرَد اْلُخُدوِد/

  َٖحَمْتَنا الطَّْيَف ِمْن ُأمٍّ اْلَوِليِد ُخُطوٌب َشيََّبْت َرْأَس اْلَوِليِد/
 [ َفْصُل اْلَفْخِر 2]

  َرآَنا ُمْشَعِري َأَرٍق َوُحْزٍن َوُبْغَيُتُو َلَدى الرَّْكِب اْلُيُجودِ 
ُدوِد(   ٘)ُسَياٌد َيْرَجِحن  الطَّْرُف ِمْنُو َوُيوِلُع ُكلَّ َطْيٍف ِبالص 

 ِبَأْرِض اْلَبذٍّ ِفي َخْيُشوِم َحْرٍب َعِقيٍم ِمْن َوِشيِك َرًدى َوُلوِد 
  َٗتَرى َقَسَماِتَنا َتْسَود  ِفيَيا َوَما َأْخََلُقَنا ِفيَيا ِبُسوِد/

  ٙاْلَمَذاِكي ِسَجاَل اْلَكرٍّ َوالدََّأِب الَعِنيِد/ ُتَقاِسُمَنا ِبَيا اْلُجْردُ 
  َٛوُتْمِسي ِفي الس ُروِج َوِفي الم ُبوِد/ َٚفُنْمِسي ِفي َسَواِبَغ ُمْحَكَماٍت/

  َٓٔحتَّى َتَجاَوَزِت الر ُكوَع ِإَلى الس ُجوِد/ َٜحَذْوَناَىا اْلَوَجى َواْْلَْيَن/
 ُقْمَنا َخَرْجِت َحَباِئًسا ِإْن َلْم َتُعوِدي  ِإَذا َخَرَجْت ِمَن اْلَغَمَراِت 

 َفَكْم ِمْن ُسْؤُدٍد َأْمَكْنِت ِمْنُو ِبُرمَِّتِو َعَمى َأْن َلْم َتُسوِدي 
 َأَىاَنِك ِلمطٍَّراِد َوَلْم َتُيوِني َعَمْيِو َوِلْمِقَياِد َأُبو َسِعيِد 

  ٔٔاَفِة اْلَمْجِد اْلَبِعيِد/َبََلِك َفُكْنِت َأْرِشَيَة اْْلََماِني َوُبْرَد َمسَ 
 [ َفْصُل اْلَمِديِح 3]

  َٕٔفًتى َىزَّ اْلَقنا َفَحَوى َسَناًء ِبَيا اَل ِباْْلََحاِظي َواْلُجُدوِد/
ْوُع َيْوًما َوَقى َدَم َوْجِيِو ِبَدِم اْلَوِريِد/   ِٖٔإَذا َسَفَك اْلَحَياَء الرَّ

  َ٘ٔأْرَشَق َوالس ُيوُف ِمَن الش ُيوِد/وَ  ْٗٔنَدَباَيا ُكلَّ َنْحٍب/َقَضى ِمْن سِ 
  َٙٔوَأْرَسَمَيا َعَمى ُموَقاَن َرْىًوا تُِثيُر النَّْقَع َأْكَدَر ِباْلَكِديِد/
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  ٚٔ)َرآُه اْلِعْمُج ُمْقَتِحًما َعَمْيِو َكَما اْقَتَحَم اْلَفَناُء َعَمى اْلُخُموِد/
  َٛٔفَمرَّ َوَلْو ُيَجاِري الرٍّيَح ِخيَمْت َلَدْيِو الرٍّيُح َتْرُسُف ِفي اْلقُُيوِد/

ْسََلُم ِمْنُو َغَداَتِئٍذ ِإَلى ُرْكٍن َشِديِد(/ َٜٔشِيْدُت/   َٕٓلَقْد َأَوى اإلِْ
  َٕٔوِلْمَكَذَجاِت ُكْنَت ِلَغْيِر ُبْخٍل َعِقيَم اْلَوْعِد ِمْنَتاَج اْلَوِعيِد/

 ْت ِغيَراُنُيْم َلُيُم ُقُبوًرا َكَفْت ِفيِيْم َمُؤوَناِت الم ُحوِد )َغدَ 
  َٕٕكَأنَُّيُم َمَعاِشُر ُأْىِمُكوا ِمْن َبَقاَيا َقْوِم َعاٍد َأْو َثُموِد(/

 َوِفي َأْبِرْشَتِويَم َوَىْضَبَتْيَيا َطَمْعَت َعَمى اْلِخََلَفِة ِبالس ُعوِد 
  ِٖٕبَضْرٍب َترُقُص اْْلَْحَشاُء ِمْنُو َوَتْبُطُل ُمْيَجُة اْلَبَطِل النَِّجيِد/
ُموِد/   َٕٗوَبيَّتَّ اْلَبَياَت ِبَعْقِد َجْأٍش َأَشدَّ ُقًوى ِمَن اْلَحَجِر الصَّ
 )َرَأْوا َلْيَث اْلَغِريَفِة َوْىَو ُمْمٍق ِذَراَعْيِو َجِميًعا ِباْلَوِصيِد 

  َٕ٘سَيْرُفُل ِفي اْلَمَعاِلي ِإَذا َما َباَت َيْرُفُل ِفي اْلَحِديِد/َعِميًما َأْن 
  َٕٚوَغطَّى ِمْن ِجََلِد َفًتى َجِميِد(/ َٕٙوَكْم َسَرَق الد َجى ِمْن ُحْسِن َصْبٍر/

  َٕٛوَيوَم الَتلٍّ َتلٍّ اْلَبذٍّ ُأْبَنا َوَنْحُن ِقَصاُر َأْعَماِر اْلُحُقوِد/
  َٖٔوآَخُر ِفي َلَظى َحِرِق اْلَوُقوِد/ َٖٓفَشْطٌر ِلْمَعَواِلي/ ٜٕ)َقَسْمَناُىْم/

  َٕٖكَأنَّ َجَينََّم اْنَضمَّْت َعَمْيِيْم ُكََلَىا َغْيَر َتْبِديِل اْلُجُموِد(/
 َوَيْوَم اْنَصاَع باَبُك ُمْسَتِمرًّا ُمَباَح اْلُعْقِر ُمْجَتاَح اْلَعِديِد 

  َٖ٘فَعنَّْت ِبِجْسٍم َلْيَس ِباْلِجْسِم الَمِديِد/ ٖٗ)َتَأمََّل َشْخَص َدْوَلِتِو/
  َٖٚفَحاَمْت ُحَشاَشُتُو َعَمى َأَجٍل َبِميِد( َٖٙفَأْزَمَع ِنيًَّة َىَرًبا/

 َتَقنََّصُو َبُنو ِسْنَباَط َأْخًذا ِبَأْشَراِك اْلَمَواِثِق َواْلُعُيوِد 
َبْتُيْم َْلَْحَجَمِت    ٖٖاْلِكَلُب َعِن اْْلُُسوِد/َوَلْواَل َأنَّ ِريَحَك َدرَّ

  َٜٖفُقْمَنا ِخَياُر اْلَبزٍّ َكاَن َعَمى اْلَقُعوِد/ َٖٛوِىْرَجاًما َبَطْشَت ِبِو/
  َٓٗوَقاِئُع َقْد َسَكْبَت ِبَيا َسَواًدا َعَمى َما اْحَمرَّ ِمْن ِريِش اْلَبِريِد/

ْت بَ  َٔٗلِئْن َعمَّْت َبِني َحوَّاَء َنْفًعا/   ِٕٗني َعْبِد اْلَحِميِد/َلَقْد َخصَّ
 [ َفْصُل الشُّْكِر ِ 4]

 َكَأْن َلْم َيْشِفِو َخَبُر اْلَقِصيِد  ُقوُل ِلَساِئِمي ِبَأِبي َسِعيدِ َأ
 َأِجْل َعْيَنْيَك ِفي َوَرِقي َمِميًّا َفَقْد َعاَيْنَت َعاَم اْلَمْحِل ُعوِدي 

ِعيِد   َلِبْسُت ِسَواُه َأْقَواًما َفَكاُنوا َكَما َأْغَنى التََّيم ُم ِبالصَّ
َدِر اْغِتَباًطا َيُدل  َعَمى ُمَواَفَقِة اْلُوُروِد/   َٖٗوَتْرِكي ُسْرَعَة الصَّ
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 َٗٗفًتى َأْحَيْت َيَداُه َبْعَد َيْأٍس َلَنا اْلَمْيَتْيِن ِمْن َكَرٍم َوُجوِد/
 اْلَقِصيَدَتْينِ  َعُروُض 

كمتا قصيدتي أبي تمام والمتنبي إذن، وافرّية اْلبيات الوافية المقطوفة اْلعاريض 
يما )آخر بيت منيما( ضرب، عمى مثل ما يتخّرج َمْطَمعيما )أول بيت منيما( وَمْقَطعواْل

 جميعا، فيما يأتي:

الَّ َفاْسـ اُرُبوعَ  ـِر َأْعِطْشيَا ُمِمثَّ الَقْطـ  ـَنِقيَعا ـِقَيا السَّمَّ الْنـ َواِ 
 ددن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن ددن دن دن ددن دن دن
 مفاعلْ  مفاعْمتن مفاعْمتن مفاعلْ  مفاعْمتن مفاعْمتن
 مقطوفة معصوبة معصوبة مقطوفة معصوبة معصوبة

_ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________-- ----- ------ ------- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- --- _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ 

 َرِفيَعا ـَت َحتَّى الَ  َفَكْيَف َعَموْ  َجَوادٌ  ـَت َحتَّى الَ  َوَىْبَك َسَمْحـ
 ددن دن ددن دن دن ددن دددن ددن دن ددن دن دن ددن دددن
 مفاعلْ  مفاعْمتن مفاعمتن مفاعلْ  مفاعْمتن مفاعمتن
 مقطوفة معصوبة سالمة مقطوفة معصوبة سالمة

_ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________-- ----- ------ ------- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- --- _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ 

 َوِجيدِ  ُه ِمْن َنْحرٍ  َوَىى ِسْمَكا َفِريدِ  َعَيا َسَنَن الْ  َأُظن  ُدُمو
 ددن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن ددن دددن ددن دددن
 مفاعلْ  مفاعْمتن مفاعْمتن مفاعلْ  مفاعمتن مفاعمتن
 مقطوفة معصوبة معصوبة مقطوفة سالمة سالمة

_ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ _ ______ ____________ ________________-- ----- ------ ------- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- --- _ ______ ____________ ________________- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------ ------ 

 َوُجودِ  ـِن ِمْن َكَرمٍ  َلَنا اْلَمْيَتْيـ ـَد َيْأسٍ  َيَداهُ َبْعـ َفًتى َأْحَيتْ 
 ددن دن ددن دددن ددن دن دن دن ددن ددن دن دن ددن دن دن
 مفاعلْ  مفاعمتن مفاعْمتن مفاعلْ  مفاعْمتن مفاعْمتن
 مقطوفة سالمة معصوبة مقطوفة معصوبة معصوبة

وال يخفى َأاّل حيمة لشاعرينا في تفعيمتي العروض والضرب الثابتتين عمى الَقْطف: 
باىا: "ددن دن صِ عْ ا أن يَ ءشا"ددن دن=مفاَعْل=مقطوفة"، فأما سائر التفعيَلت فميما إذا 

دن=مفاعْمتن=معصوبة"؛ فيزيدا اإليقاع بطئا، وأن يسّمماىا: "ددن دددن=مفاعَمتن=سالمة"؛ 
، ٜٕ٘، ٜٗٔ :ٕٙٓٓ ،ب=صقر] سرعة، وىو ما اجتمعا عمى بعضو دون بعض هفيزيدا

لحالين متضادتين، وأنو اإليقاع ىو التكرار المتناوب وغيرىما؛ فقد نبيت في مواضع كثيرة منو، عمى أن 
ركن الموسيقى الكونية الركين، الكامن في كل مظير من مظاىر الحياة فينا ومن حولنا، وأن الوزن 

، يعتمد عمى التكرار المتناوب لممتحركات والسواكن  .[العروضي نمٌط منو خاصٌّ
لموصولة المد أو واوه اء ثم كانت قصيدة أبي تمام دالية القوافي المكسورة المردفة بيا

يِد=دن دن"، وقافية مقطعيا: "ُجوِد=دن دن"(، عمى حين كانت "جِ المد )قافية مطمعيا: ء بيا
المد أو واوه الموصولة باْللف )قافية ء قصيدة المتنبي عينية القوافي المفتوحة المردفة بيا
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وَعا=دن ، ولكن قافية ما قبمو: "نُ مطمعيا: "ِقيَعا=دن دن"، وقافية مقطعيا: "ِفيَعا=دن دن"
 (.دن"

وليست نسبة استعمال الدال المتحركة رويًّا ببعيدة من نسبة استعمال العين، 
ُلل )جمع َذُلول(، ٜٗ :المعري] تؤيدىما ذخيرتان لغويتان متقاربتان ؛ فكَلىما عنده من الحروف الذ 

؛ فقد جعل الدال في المنزلة ٕٙٗ :ٜٛٛٔ، وأنيس ال الن فُر )جمع نَفُور(، وال الُحوش )جمع ُحوِشيَّة(.
اْلولى )حروف تجيء رويا بكثرة(، والعين في المنزلة الثانية )حروف متوسطة الشيوع(، ثم قال: "ال 

إلى ثقل في اْلصوات أو خفة، بقدر ما تُعزى إلى نسبة ورودىا في  -ىكذا-تُعزى كثرة الشيوع أو قمتيا 
واخر كممات العربية بكثرة، ولكن شيوعيا في المغة عامة أواخر كممات المغة؛ فالدال مثَل تجيء في أ

ليس بالكثير، بل ربما قل عن العين والفاء، ومع ىذا فمجيء الدال رويا يزيد كثيرا عن مجيء كل من 
ن اختمفت إيحا[العين والفاء" ا ءاتيما اإلحالية اختَلفا متاحا لمراعاة الشاعرين متى شاء، وا 

ذا لم يُ يمَ سِ كر الضم كانا مًعا قَ إنيما إذا ذُ توظيفو. أما الكسر والفتح ف  ذكر التبستْ و، وا 
إنَّ ضمَّ َأْرِوية القوافي عَلمٌة نحويٌة عمى رُكنيَّة كمماتيا )أنيا أركان في ] أحواليما تقاربا وتباعدا

نَّ كسرىا أو فتحيا عَلمة نحوية عمى عدم ُركنيَّتيا )أنيا ليست أركانا في جمميا(؛  فالكسر جمميا(، وا 
والفتح بيذا قسم واحد يُقابل قسم الضم. ثم إن بين حالي الكسر أو الجر والفتح أو النصب من التَّناُوب 
النحوي ما يؤلف بينيما؛ فتتوارد في الموازنة النصية القصائُد ذوات القوافي المكسورة وذوات القوافي 

؛ فإذا [و المفتوحة وذوات القوافي المضمومةالمفتوحة، أكثر من تَوارُد القصائد ذوات القوافي المكسورة أ
راعينا ائتَلفيما معا في حضرة الضم ووجو تقاربيما في غيبتو وجب أن يضاف ذلك إلى 

الخاص، مع ذلك التوارد الوزني الخاص،  ويٍّ وجوه توارد قصيدتي أبي تمام والمتنبي القافَ 
 في إطار التوارد العروضي العام.

 اْلَقِصيَدَتْينِ َتْفِصيُل 
في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الطائي كانت قصيدة أبي تمام، وفي مدح 

وحتان لغير المعتصم دُ مْ عمي بن إبراىيم التنوخي كانت قصيدة المتنبي؛ فكمتاىما إذن أُ 
بيما فييما ما ربما رُ كْ لم يَ  -وىذا من ألطف التوارد-وسيف الدولة المذين اشتيرا بمدحيما 

من عوائدىما لدييما  را بما استقرحدَّ ؛ فتَ عند امتداح المعتصم وسيف الدولة بيمارَ كَ 
 اْلسموبية. 

 وقد فّصل أبو تمام قصيدتو عمى أربعة الفصول اآلتية مرتبة:  
 (،ٖ-ٔفصل الغزل ) ٔ
 (،ٗٔ-ٗفصل الفخر ) ٕ

 (،ٔٗ-٘ٔفصل المديح ) ٖ
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 (.ٙٗ-ٕٗفصل الشكر ) ٗ
 تية مرتبة: وفّصل المتنبي قصيدتو عمى خمسة الفصول اآل

 (،ٖ-ٔفصل اْلطَلل ) ٔ
 (،ٖٔ-ٗفصل الغزل ) ٕ

 (،ٜٕ-ٗٔفصل المديح اْلول ) ٖ

 (،ٖٖ-ٖٓفصل الشكر ) ٗ

 (.ٔٗ-ٖٗفصل المديح الثاني ) ٘
ذا جمعنا فصَمْي مديح المتنبي كانا  %، ٖ٘.ٛ٘بيتا من قصيدتو، بنسبة  ٕٗوا 

كالمتطابقتين %، والنسبتان ٜٙ.ٛ٘بيتا من قصيدتو، بنسبة  ٕٚوفصُل مديح أبي تمام 
تماما، وىو تطابق ال يقع إال لمن يرون نصيب فصل المديح من اْلمدوحة رأيا واحدا، 

ن بو وْ تأتَّ فيحرصون عمى توفيتو في نفسو أوال، ثم عمى االشتغال في سائر الفصول، بما يَ 
 ،أ=صقر] ف عميو المتمقينعطِ د لو الطريق، وتَ ميٍّ إليو، حاشيًة بين يدي عين المراد، تُ 

ٕٓٓٚ :ٕٔٗ]. 
 َفْصُل الشُّْكرِ 

لقد اجتمع أبو تمام والمتنبي عمى إفراد الشكر بفصل، داللًة عمى شمول كرم 
بي تمام بو أًَل أن يدوم ليما ويزيد. وافترقا في تعقيب ليما فيمن شمل، وتأم   نِ يْ الممدوحَ 

بو بين شطري فصل كرمو عمى فصل كرمو الموصول اْلبيات، واعتراض المتنبي 
 بيات. المفصول اْل

ن التعقيب الحق لممعقَّب، وال ريب في أن  إن االعتراض داخل في المعتَرض، وا 
وثق من عَلقة اإللحاق التي في أسموب أسموب االعتراض أعَلقة المداخمة التي في 

التعقيب؛ إذ ليس أحرص عمى حفظ الشيء من جعمو في ضمن اْلشياء. ولكن عَلقة 
 اْلشياء.  فَ رَ لممتمقي؛ إذ ليس أحرص عمى إظيار الشيء من جعمو طَ اإللحاق َاْلَفُت 

ات مدحو، حتى لقد اختفى شكر المتنبي بما فيو من تأمل الدوام والزيادة في طيّ 
 ٜٕفجعميا من تمام نعوت "َغَماٌم" في البيت  ؛ربما غفل المتمقي عن استقَلل أوائل جممو

عمى أسموب الشعر القديم في َقْطع الكَلم خبر المبتدأ ضمير غيبة الممدوح المحذوف، 
غفل عن ربما أو  -مما سبق، واستئناف خبر لممبتدأ المحذوف، ثم تعديد نعوت ىذا الخبر

َمِب اْلُيُجوَعا"  ؛استقَلل أواخر جممو فجعميا من النداء بين يدي الطمب "ُردَّ َلُيْم ِمَن السَّ
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لعربي القديم في المواالة بين النداء عمى أسموب عموم الكَلم ا ،ٖٗالواقع بعجز البيت 
 والطمب.

وظير شكر أبي تمام بما فيو من تأمل الدوام والزيادة عمى مدحو، ثم لم يكفو 
وميما غفل المتمقي فمن يحوٍّل أولى جممتيو عن -ظيوره حتى جعمو منتَبًيا إليو بعد الَفوات 

نشاء ، ولم تغنو سخريتو من وُ مَ ل ُسئِ في جواب سؤا -االستئناف، الختَلفيا وما قبميا خبرا وا 
السائل بقولو:  "َكَأْن َلْم َيْشِفِو َخَبُر اْلَقِصيِد"، الذي يدعي فيو أنو لوال سؤال ىذا السائل 

 الغافل الكتفى بما سبق في قصيدتو!
 اْلَغَزِل َواْلَفْخرِ َبْيَن َفْصَمِي 

بعُضيما من بعض، وجدنا لكَل  ا الحمدِ إذا تجاوزنا المديح والشكر قميَل وىما شطرَ 
أبي تمام والمتنبي فصمين آخرين من أول قصيدتييما: أما فصَل أبي تمام فالغزل ثم 

 الفخر، وأما فصَل المتنبي فاْلطَلل ثم الغزل. 
ربما لم يصادف انتقال المتنبي من حديث اْلطَلل إلى حديث الغزل من العجب 

ث الغزل إلى حديث الفخر؛ إذ الغزل بالحبيبة مثَل ما يصادفو انتقاُل أبي تمام من حدي
-، وكفى بيا بينيما َوشيجًة واشجًة ىي والوقوف إنما ىو عمى أطَلل ديار أىميا ،نفسيا

ن كان االنتقال من حديث اْلطَلل إلى حديث الرحمة أظير عمى الشعر العربي القديم  وا 
فصل اْلطَلل إلى فصل الرحمة في ، وقد رأى في قراءة ظاىرة االنتقال من ٕٕٗ :ٕٚٓٓ ،الفيومي]

الشعر العربي القديم، أن "نستشعر سمطة التحول والمحو، وأن نفيم أسباب الرحمة ودورىا في التكوين 
االجتماعي لمذات العربية، وفيم العَلقة المتجددة لَلنعتاق من المكان، ومحاولة إكساب ىذه العَلقة 

حتى إذا ما كررنا  -[د بعيد بتحوالت الزمن وسيرورتو"صفة التحول والسيرورة، بما قد يتوازى إلى ح
 النظر انعكس ما بينيما! 

لقد خص المتنبي فصل اْلطَلل من أول قصيدتو بثَلثة أبيات مثمما خص أبو 
وىو ما ينبغي أال -تمام فصل الغزل، ولكنو َأخمَف توقَعنا إلى الدعاء عمييا والسخرية منيا 

م، عما فيو من َشْوب المديح الَلحق وعدم إخَلصو يغفل عمماء الشعر العربي القدي
 ثم لم يكن ما انتقل إليو من غزل غير َتَشوٍّ فاضح!  -لمممدوح!

أما أبو تمام فقد شغل فصل الغزل من أول قصيدتو ببكاء صاحبتو فراقو ىو ليا 
بديَل عن بكائو أطَلل ديارىا ىي، وأفرط حتى منع طيفيا أن يصل إليو، بما َحَزبو ىو 

 ورفاَقو الجنود المجاىدين. 
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وعمى رغم ذلك االفتراق بين شاعرينا، اجتمعا عمى أسموب االنتقال من الفصل 
ف، ليستأنف يْ أبو تمام في آخر الفصل اْلول ذكر الطَّ  رَّفَ اْلول إلى الفصل الثاني؛ فقد طَ 

حبتو المتنبي في آخر الفصل اْلول ذكر صا رَّفَ عنو كَلمو في أول الفصل الثاني. وطَ 
 "الَخْود"، ليستأنف عنيا كَلمو في أول الفصل الثاني. 

ا لم يكن لمّ إْذ نوُع أولى الجمل المستأنفة؛  ،ومن ألطف ما افترقا فيو عمى بصيرةٍ 
استأنف كَلمو عنو بجممة فعمية  ،ّم أبي تمام في فصمو ىذا الثانين ىَ الطيف نفسو مِ 

  :فغائب( ،ماضنوعيا: )
 "،َأَرٍق َوُحْزٍن َوُبْغَيُتُو َلَدى الرَّْكِب اْلُيُجودِ َرآَنا ُمْشَعِري " -

يو ىو نفسو إلى فخره   :ليوجٍّ
 ".ُتَقاِسُمَنا ِبَيا اْلُجْرُد اْلَمَذاِكي ِسَجاَل اْلَكرٍّ َوالدََّأِب الَعِنيدِ " -

استأنف كَلمو عنيا  ،ولما كانت الحبيبة من ىّم المتنبي في فصمو ىذا الثاني
  :فنكرة( ،غائبة محذوفةنوعيا: بجممة اسمية )

  "،ُمَنعََّمٌة ُمَمنََّعٌة َرَداٌح ُيَكمٍُّف َلْفُظَيا الطَّْيَر اْلُوُقوَعا" -
  لينقطع لَتشّيييا!

 اْلَقِصيَدَتْينِ  َحَرَكةُ 
ال حيمة لشاعرينا كما سبق في تفعيمتي العروض والضرب الثابتتين في بيت الوافر 

وىي:  -دن=مفاَعْل=مقطوفة"، فأما سائر التفعيَلت الوافي، عمى الَقْطف: "ددن 
فميما إذا شاءا  -في قصيدة المتنبي ٗٙٔ=ٔٗ×ٗفي قصيدة أبي تمام، و ٗٛٔ=ٙٗ×ٗ

باىا: "ددن دن دن=مفاعْمتن=معصوبة"، وأن يسّمماىا من العْصب: "ددن ْعصِ أن يَ 
 دددن=مفاعَمتن=سالمة".

َعْل(، وظيور مقطعين قصيرين وفي تسميم "مفاَعَمتن" خفاء مقطع طويل )َدْن=
)َدَد=َعَل(. وفي عصبيا "مفاَعْمتن" ظيور مقطع طويل )َدْن=َعْل(،  وخفاء مقطعين 
قصيرين )َدَد=َعَل(. واالعتماد في تسريع اإليقاع المغوي إنما ىو عمى ظيور المقاطع 

 . [ٜٓٓٔ-ٜٛٓٔ :، والفارابي ٗٙٔ :اْلخفش] القصيرة وخفاء المقاطع الطويمة
من ثم نستطيع قياس سرعة كمتا القصيدتين عمى وجو العموم، بحساب نسبة 
"مفاعَمتن" السالمة من عدد ما سوى "مفاَعْل" من تفعيَلت القصيدة كميا المذكور آنفا، لنجد 
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%، عمى حين كانت سرعة قصيدة المتنبي: ٕٛ.ٚٗ=ٗٛٔ/ٚٛسرعة قصيدة أبي تمام:  
ٛٔ/ٔٙٗ=ٜٗ.ٖٜ.% 

عة كل فصل من فصول القصيدتين، لنجد سرعة فصل وكذلك نستطيع قياس سر 
%، ٓ٘=ٗٗ/ٕٕ%، وسرعة فصل الفخر: ٕ٘=ٕٔ/ٖالغزل من قصيدة أبي تمام: 

 -%ٓ٘=ٕٓ/ٓٔ%، وسرعة فصل الشكر:  ٗٔ.ٛٗ=ٛٓٔ/ٕ٘وسرعة فصل المديح: 
%. وسرعة فصل الغزل: ٙٙ.ٙٔ=ٕٔ/ٕوسرعة فصل اْلطَلل من قصيدة المتنبي: 

%، وسرعة فصل ٓ٘=ٜٙ/ٛٗمي المديح مجموعين: %، وسرعة فصٓ٘.ٚٗ=ٓٗ/ٜٔ
 ، عمى ما يتضح بالجدول اآلتي:%٘ٚ=ٙٔ/ٕٔالشكر: 

أبو 
 تمام

ٕ٘% ٘ٓ% ٗٛ,ٔٗ% ٘ٓ% 
47,28% 

 المتنبي
ٔٙ,ٙٙ% ٗٚ,٘ٓ% ٘ٓ% ٚ٘% 

49,39% 

وفي كل من ذلك من أسرار البيان الشعري، ما يستحق االنقطاع فيما يأتي لسبر 
 غوره وكشف ستره.

 اْلُفُصولِ  َحَرَكةُ 
سرع من تمك أفيذه -لم تتفاوت حركتا قصيدتي أبي تمام والمتنبي كثيرا 

الفني وتآلف  الَمْنِزعوظير بينيما من التَلقي اإليقاعي ما ينبو عمى وحدة  -%ٔٔ.ٕـب
 . النازَعْينِ الفناَنْين 

 استقلَّ  ولكن ربما توقع بعض المتمقين أن تحظى قصيدة أبي تمام بيذه النسبة؛ إذِ 
حديث القتال منيا بفصمي الفخر والمديح جميعا، عمى حين اختمط بغيره في فصل المديح 

عمال أر وفر ورمي وضرب وطعن، وىي كميا وحده من قصيدة المتنبي، وفي القتال ك
 حركية، أنجُحيا أسرُعيا. 

وربما كان ذلك لو لم يجعمو أبو تمام حديث ذكريات، وفي الذكريات شرود، وفي 
عمى حين جعمو المتنبي حديث واقعات، وفي الواقعات شيود، وفي الشيود  -الشرود بطء

 ىافة ما أوقع ىذا الفرق النسبي. يما من الرَّ سٍّ سرعة ليست في الشرود؛ فكان في حِ 
وعمى حين اضطربت حركات فصول قصيدة أبي تمام من داخل ذلك بطئا 

ل قصيدتو من أبطئيا إلى أسرعيا، وسرعة، كان المتنبي أحرص عمى تدريج حركات فصو 
 وأدل عمى دقة بنائو الكمي. 
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ولقد ينبغي التنبيو عمى اختصاص فصمي كمتا القصيدتين اْلول واْلخير بأكبر ما 
بي تمام اْلول فقد كانت حركة أما فصل غزل أبين فصوليما كميا من تفاوت حركي. 

طَلل أمشاعر الوداع الصادقة فيو أسرع من حركة مشاعر الوقوف الكاذبة في فصل 
المتنبي! وأما فصل شكر المتنبي الرابع فقد كانت حركة المسابقة الذكية فيو أسرع من 

 حركة اإلجابة المتكمفة في فصل شكر أبي تمام!
 َدَتْينِ يُجَمُل اْلَقصِ 

في قياس أطوال الُجمل النحوية بالكممة الكتابية )الكتمة المغوية المكتوبة إذا رضينا 
المتَلحمة المحفوفة من حوليا ببياض، المعدودة في الحاسوب كممة واحدة، ميما كانت 
ناتيا(، واصطمحنا عمى أن الجممة النحوية مركب لغوي من عنصرين مؤسٍَّسْيِن بينيما  ُمكوٍّ

إلييما أحدىما أو كمييما عناصُر أخرى مكمٍّمة )متعمٍّقات( أو عَلقة إسناد ربما انضافت 
نة )أدوات(، ووقفنا  كممة كتابية  ٗٓٗعمى أن قصيدة أبي تمام كما أظيرت العَلمات، مموٍّ

فطمبنا  ؛جممة نحوية ٙٙكممة كتابية في  ٖٓ٘وقصيدة المتنبي  ،جممة نحوية ٗٗفي 
انتيينا  -يا الكتابية عمى عدد جمميا النحويةبقسمة عدد كمم ،منيما متوسط طول جممة كلٍّ 

، وفي قصيدة المتنبي ٛٔ.ٜام ىو في قصيدة أبي تم ،إلى أن متوسط طول الجممة النحوية
٘.ٖٓ. 

ذا وقف الكتابية تتوالى في فصول قصيدة أبي تمام  نا عمى أن أعداد تمك الكمموا 
: بترتيبيا الخاصوفي فصول قصيدة المتنبي  ،٘ٗ، ٖٕٚ، ٜ٘، ٕٚ:بترتيبيا الخاص 

، وأن أعداد تمك الجمل النحوية تتوالى في فصول قصيدة أبي تمام ٖٓ، ٕٕٔ، ٗٛ، ٕٗ
، ٓٔ، ٛ: وفي فصول قصيدة المتنبي بترتيبيا الخاص ،ٕ، ٕٚ، ٛ، ٖ: بترتيبيا الخاص

و الكتابية عمى عدد جممو ل جممة كلٍّ منيا بقسمة عدد كممفطمبنا متوسط طو  ؛ٙ، ٕٗ
نا إلى أن متوسطات أطوال الجمل النحوية ىي في فصول قصيدة أبي تمام انتيي -النحوية

ترتيبيا وفي فصول قصيدة المتنبي ب -ٓ٘.ٕٕ، ٚٚ.ٛ، ٚٛ.ٔٔ، ٜبترتيبيا الخاص: 
 الجدول اآلتي:، عمى ما يتضح ب٘، ٗٓ.٘، ٓٗ.ٛ، ٖالخاص: 

 فصول
 القصيدة

 المئوية جممها ونسبها كممها ونسبها المئوية أبياتها ونسبها المئوية
متوسط أطوال 

 جممها
 المتنبي أبو تمام المتنبي أبو تمام المتنبي أبو تمام المتنبي أبو تمام

1 ٖ=ٙ.ٕ٘ ٖ=ٚ.ٖٔ ٕٚ=ٙ.ٙٛ ٕٗ=ٙ.ٛ٘ ٖ=ٙ.ٛٔ ٛ=ٕٔ.ٕٔ ٜ.ٓٓ ٖ.ٓٓ 
2 ٔٔ=ٕٖ.ٜٔ ٔٓ=ٕٗ.ٖٜ ٜ٘=ٕٖ.٘ٔ ٛٗ=ٕٗ.ٓٓ ٛ=ٔٛ.ٔٛ ٔٓ=ٔ٘.ٔ٘ ٔٔ.ٛٚ ٛ.ٗٓ 
3 ٕٚ=٘ٛ.ٜٙ ٕٗ=٘ٛ.ٖ٘ ٕٖٚ=٘ٛ.ٙٙ ٕٕٔ=ٙٓ.٘ٚ ٕٚ=ٙٔ.ٖٙ ٕٗ=ٖٙ.ٖٙ ٛ.ٚٚ ٘.ٓٗ 
4 ٘=ٔٓ.ٛٙ ٗ=ٜ.ٚ٘ ٗ٘=ٔٔ.ٖٔ ٖٓ=ٛ.٘ٚ ٕ=ٗ.٘ٗ ٙ=ٜ.ٜٓ ٕٕ.٘ٓ ٘.ٓٓ 
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من أسرار البيان الشعري، ما يستحق االنقطاع فيما يأتي لسبر غوره وكشف  ووفي
 ستره.

 َأْطَواُل اْلُجَملِ 
بي تمام النحوية، يكون في مثل طول جممتين أكاد طول الجممة الواحدة من جمل 

ما استغرق قصيدتو من حديث الذكريات ذي الشجون، الذي ل(، ٖٚ.ٔمن جمل المتنبي )
ناٍت كثي طارىا لوال انحصار بعضيا في إ رةتستطيل فيو الجمل بما تشتمل عميو من مكوٍّ

 :الثالثة والعشرين وِ تِ مَ مْ جُ ، مثل الستقمت جمَل نحوية كاممة
 ِفي َأْبِرْشَتِويَم َوَىْضَبَتْيَيا َطَمْعَت َعَمى اْلِخََلَفِة ِبالس ُعوِد " -

 -"ِبَضْرٍب َترُقُص اْْلَْحَشاُء ِمْنُو َوَتْبُطُل ُمْيَجُة اْلَبَطِل النَِّجيدِ 
بنفسيا عمى حين احتفز المتنبي بحديث الواقعات إلى مواالة جمل قصيرة مستقمة 

 وِ مِ مَ ، مثل جُ متكاممة فيما بينيا، حتى لقد تعمق كثيرا بمزاوجتيا؛ فقاس بعضيا عمى بعض
 :الثَلثين والحادية والثَلثين والثانية والثَلثين

 "،َلْيَس ِبَواِىٍب ِإالَّ َكِثيًرا" -

 "،َلْيَس ِبَقاِتٍل ِإالَّ َقِريَعا" -

 ".َلْيَس ُمَؤدًٍّبا ِإالَّ ِبَنْصلِ " -
 ي أن تقصير الجمل أعون عمى المزاوجة، وأدل عمييا. وال ريب ف

عمى كممة كتابية  اقتصر في بعض جمل قصيدتو النحوية،وبمغ بالمتنبي أن 
 :الثالثة والثانية واْلربعين وِ يْ تَ مَ مْ مثل جُ  ،واحدة

 "،ِإالَّ " -
  ".َمثٍّْموُ " -

 وىو ما لم يقع ْلبي تمام. 
أطول جمل قصيدتو الثالثة واْلربعين جممتو ثم اشتمل فصل شكر أبي تمام عمى 

  :النحوية، بما تحرى فيو من بسط جممة قول وافية بجواب السائل المتخيل
 َأُقوُل ِلَساِئِمي ِبَأِبي َسِعيٍد َكَأْن َلْم َيْشِفِو َخَبُر اْلَقِصيِد " -

 َأِجْل َعْيَنْيَك ِفي َوَرِقي َمِميًّا َفَقْد َعاَيْنَت َعاَم اْلَمْحِل ُعوِدي 
ِعيِد   َلِبْسُت ِسَواُه َأْقَواًما َفَكاُنوا َكَما َأْغَنى التََّيم ُم ِبالصَّ

َدِر اْغِتَباًطا َيُدل  َعَمى ُمَواَفَقِة اْلُوُرودِ   -"َوَتْرِكي ُسْرَعَة الصَّ
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قصر جمل قصيدتو النحوية، بما أطَلل المتنبي عمى أعمى حين اشتمل فصل 
ببعض الثالثة جممتو ة جمل العبث والسخرية، حتى لقد استغنى من بَ راكَ تحرى فيو من مُ 

 :أدواتيا
 ".ِإالَّ "  -

اجتمعا عمى رعاية عَلقة طول الجممة النحوية  ،وعمى رغم ما افترق فيو شاعرانا
سموب عربي أوىو -ي منيما وتنتيي بنيايتو أبالبيت وبالشطر كمييما، بحيث تبدأ ببداءة 

ل مث ،أرعى في تطويل جممتو النحوية لعَلقة طوليا بالبيت الكاملثم كان أبو تمام  -قديم
 اْلولى والثانية والثالثة: جممو

 ،"َأُظن  ُدُموَعَيا َسَنَن اْلَفِريِد َوَىى ِسْمَكاُه ِمْن َنْحٍر َوِجيدِ " -
 ،"َلَيا ِمْن َلْوَعِة اْلَبْيِن اْلِتَداٌم ُيِعيُد َبَنْفَسًجا َوْرَد اْلُخُدودِ " -
 -"َنا الطَّْيَف ِمْن ُأمٍّ اْلَوِليِد ُخُطوٌب َشيََّبْت َرْأَس اْلَوِليدِ َحَمتْ " -
ل مث ،رعى في تقصير جممتو النحوية لعَلقة طوليا بشطر البيتأالمتنبي كان و 

 الخامسة والعاشرة والحادية عشرة: جممو
 "،ُأَساِئُمَيا َعِن اْلُمَتَديٍِّريَيا" -
 "،َعْنَياُتَرفٍُّع َثْوَبَيا اْْلَْرَداُف " -

 ".َفَيْبَقى ِمْن ِوَشاَحْيَيا َشُسوَعا" -
واحد، يراعي تعميق المتمقي الذي يميل في إنشاد الشعر إلى  عائيٌّ دِ  عٌ زِ نْ وىو مَ 

إذا ما ارتو دَ جَ مِ القصيدة، وأما الشطر فَ  دةُ حْ وَ ألنو االجتزاء بالبيت أو الشطر؛ فأما البيت ف
 .)بيتا مشطورا(أخرى قصيدة  دةَ حْ أن يكون ىو نفسو وَ باستقل من بيتو 

 اْلُجَملِ َأْنَواُع 
نحويا(، عمى نوعا مظيرا ) ٕٔبي تمام النحوية من قصيدتو في أولقد ظيرت جمل 

، ٔٔـمنيا فقط، وانفرد أبو تمام ب ٓٔمظيرا، اشتركا في  ٖٓحين ظيرت جمل المتنبي في 
 .ٕٓـوالمتنبي ب

]"ماض فغائب"، و"ماض فمتكممون"[، أغمب عمى جمل أبي تمام النوعان ثم كان 
، عمى فمخاطب"[، أغمب عمى جمل المتنبي]"ماض فمخاطب"، و"أمر  والنوعانالنحوية، 

 ما يتضح بالجدول اآلتي:
 المتنبي أبو تمام الجممة نوع م

 × ٕٚ.ٕ= ٔ فمتكممماض  ٔ
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 × 11136= 5 فمتكممونماض  ٕ

 ٖٓ.ٖ= ٕ ٗ٘.ٗ= ٕ فمتكمممضارع  ٖ

 × ٕٚ.ٕ= ٔ فمتكممونمضارع  ٗ

 ٗ٘.ٗ= ٖ × محذوفان فمتكمممضارع  ٘

 ٔ٘.ٔ= ٔ × فجممة )ماض فمخاطب( مخاطب ٙ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × إلى مخاطب فنكرة مضاف ٚ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × إلى مخاطب فاسم موصول مضاف ٛ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × فمعرف بأل فمخاطبماض ناقص  ٜ

 × ٕٚ.ٕ= ٔ فمضاف إلى معرف بأل فمخاطبماض ناقص  ٓٔ

 18118= 12 ٔٛ.ٙ= ٖ فمخاطبماض  ٔٔ

 ٖٓ.ٖ= ٕ × فمخاطبمضارع  ٕٔ

 10160= 7 × فمخاطبأمر  ٖٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × فمخاطباسم فعل أمر  ٗٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ ٗ٘.ٗ= ٕ محذوف فنكرة غائب ٘ٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ ٕٚ.ٕ= ٔ محذوفة فنكرة غائبة ٙٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × محذوف فمضاف إلى معرف بأل غائب ٚٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × إلى غائبة فنكرة مضاف ٛٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × إلى غائبة فنكرة محذوفة مضاف ٜٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × إلى غائبة فمضاف إلى مضاف إلى غائبة مضاف ٕٓ

 ٗ٘.ٗ= ٖ × فنكرة فغائبماض ناقص  ٕٔ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × فشبو جممة حرفي فغائبماض ناقص  ٕٕ

 × ٕٚ.ٕ= ٔ إلى غائبين فنكرة فمضافماض ناقص  ٖٕ

 ٙٓ.ٙ= ٗ 22172= 10 فغائبماض  ٕٗ

 ٔ٘.ٔ= ٔ ٕٚ.ٕ= ٔ فغائبونماض  ٕ٘

 × ٔٛ.ٙ= ٖ فغائبةماض  ٕٙ

 ٗ٘.ٗ= ٖ ٕٚ.ٕ= ٔ إلى غائب فمضافماض  ٕٚ

 ٚ٘.ٚ= ٘ × فغائبمضارع  ٕٛ

 ٗ٘.ٗ= ٖ ٕٚ.ٕ= ٔ فغائبةمضارع  ٜٕ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × إلى غائبة فمضافمضارع  ٖٓ

 ٔ٘.ٔ= ٔ × فمضاف إلى معرف بأل عمم ٖٔ

 × ٕٚ.ٕ= ٔ فجممة )ماض فغائبة( عمم ٕٖ

فجممة ]ماض ناقص فغائب فجممة )مضارع  عمم ٖٖ
 فغائب([

× 
ٔ =ٔ.٘ٔ 

 ٔ٘.ٔ= ٔ × فعممماض  ٖٗ

 × ٕٚ.ٕ= ٔ إلى عمم فمضافماض  ٖ٘

 ٔ٘.ٔ= ٔ ٔٛ.ٙ= ٖ بأل فمعرفماض  ٖٙ

 ٔ٘.ٔ= ٔ ٕٚ.ٕ= ٔ بأل فمعرفمضارع  ٖٚ

 ٗ٘.ٗ= ٖ × فنكرة محذوفة نكرة ٖٛ

 × ٗ٘.ٗ= ٕ فشبو جممة حرفي نكرة ٜٖ

 × ٕٚ.ٕ= ٔ فنكرةشبو جممة حرفي  ٓٗ
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 × ٗ٘.ٗ= ٕ فنكرةماض  ٔٗ

 66: 30 44: 21 المجموع

 أدّل عمى خصب التفكير من نقصيا، لوال اقتضاءُ  اْلنواعال ريب في أن زيادة 
ا َتنس م مآثر الذكريات أبَ  المختمفة، واقتضاءُ  اْلنواع مَلحقة حركة الواقعات المتنبَي توليدَ 

 . اْلنواعتكرار بعض االرتياَح إلى تمام 
عمى جمل كمتا القصيدتين؛ فكما  اْلنواعما غمب من  من ذلك غمبةُ  منقطعةٍ  وغيرُ 

ُِ متآخذة من  ُُ ، ن، تكررْت فتكررا بيايْ الغالبَ  وِ مِ مَ جُ  َنْوَعيْ انسبكت في قصيدة المتنبي سبيكٌة
  :إلى الثالثة والخمسين اآلتيةالحادية والخمسين من و جممكما في 
 "،َقِد اْسَتْقَصْيَت ِفي َسْمِب اْْلََعاِدي" -

َمِب اْلُيُجوَعا" -  "،ُردَّ َلُيْم ِمَن السَّ

 ".ُقُموِبِيُم اْلُيُموَعاِإَذا َما َلْم ُتِسْر َجْيًشا ِإَلْيِيْم َأَسْرَت ِإَلى " -
، كما نيْ الغالبَ  وِ مِ مَ جُ  َنْوَعيْ انسبكت في قصيدة أبي تمام سبيكة متآخذة كتمك من 

 من الرابعة والثَلثين إلى الثامنة والثَلثين اآلتية:و في جمم
 "،َتَأمََّل َشْخَص َدْوَلِتوِ " -

 "،َعنَّْت ِبِجْسٍم َلْيَس ِباْلِجْسِم الَمِديِد " -
 "،ِنيًَّة َىَرًباَأْزَمَع " -

 "،َحاَمْت ُحَشاَشُتُو َعَمى َأَجٍل َبِميدِ " -
 ".ِىْرَجاًما َبَطْشَت ِبوِ " -

 َرَواِبُط اْلُجَملِ 
%(، ثم االستئناف ٙٛ.ٔٗولقد ترابطت جمل أبي تمام النحوية بالعطف )

عمى حين  -%(٘ٙ،ٗ%(، ثم الترت ب القسمي )ٜ٘.ٖٔ%(، ثم االعتراض )ٖ٘.ٜٖ)
%(، ثم الترت ب ٘ٔ.ٕٙ%(، ثم العطف )ٙٗ.ٛ٘المتنبي باالستئناف )ترابطت جمل 

، عمى ما %(ٖ٘.ٔ%(، ثم الترت ب الطمبي )ٔٙ.ٗ%(، ثم االعتراض )ٖٕ.ٜالشرطي )
 يتضح بالجدول اآلتي:

 الترتب الطمبي الترتب الشرطي الترتب القسمي االعتراض االستئناف العطف العَلقة
 × × %٘ٙ.ٗ %ٜ٘.ٖٔ %ٖ٘.ٜٖ %ٙٛ.ٔٗ أبو تمام
 %ٖ٘.ٔ %ٖٕ.ٜ × %ٔٙ.ٗ %ٙٗ.ٛ٘ %٘ٔ.ٕٙ المتنبي

ن الترابط  إن الترابط بالعطف وجو من ائتَلف الجمل النحوية المتعارفة، وا 
ن من أدلة اختَلف الجمل  باالستئناف وجو من اختَلف الجمل النحوية المتناكرة. وا 
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ن من أدلة ائتَلف  -وبيذا حظيت قصيدة المتنبي كما سبق- أنواعياالنحوية كثرة  وا 
؛ فكأنما الَءَم كلٌّ منيما مسمَكو ، وبيذا حظيت قصيدة أبي تمامأنواعياالجمل النحوية قمة 

 الجمل بمسمِكو في َرْبط بعضيا ببعض.أنواع في َتْعديد 
 ااِلْعِترَاضِ  َراِبطُ 

وية باالعتراض في قصيدة أبي تمام ترابط الجمل النح من ذلك زيادةُ  منقطعٍ  وغيرُ 
المتشابية؛ فخرج  اْلنواعأبو تمام عمى عطف  َص رَ كثيرا عميو في قصيدة المتنبي؛ إذ حَ 

في جممو السادسة عشرة والحادية والعشرين  اكماالعتراض،  كل ما وقع بينيا مخرجَ 
 والثالثة والعشرين اآلتية:

 "،ْقَع َأْكَدَر ِباْلَكِديدِ النَّ  َأْرَسَمَيا َعَمى ُموَقاَن َرْىًوا تُِثيرُ " -
 "،َوْعِد ِمْنَتاَج اْلَوِعيدِ ِلْمَكَذَجاِت ُكْنَت ِلَغْيِر ُبْخٍل َعِقيَم الْ " -
 ِفي َأْبِرْشَتِويَم َوَىْضَبَتْيَيا َطَمْعَت َعَمى اْلِخََلَفِة ِبالس ُعوِد " -

 ".ِل النَِّجيدِ ْيَجُة اْلَبطَ ِبَضْرٍب َترُقُص اْْلَْحَشاُء ِمْنُو َوَتْبُطُل مُ 
بجممو من السابعة انعطاف الحادية والعشرين عمى السادسة عشرة  اعترضفقد 

 عشرة إلى العشرين اآلتية:
 "،اْلَفَناُء َعَمى اْلُخُمودِ  َرآُه اْلِعْمُج ُمْقَتِحًما َعَمْيِو َكَما اْقَتَحمَ " -
 "،َتْرُسُف ِفي اْلقُُيودِ يُح َمرَّ َوَلْو ُيَجاِري الرٍّيَح ِخيَمْت َلَدْيِو الرٍّ " -
 "،َشِيْدتُ " -

ْسََلُم ِمْنُو َغَدا" -  ".َتِئٍذ ِإَلى ُرْكٍن َشِديدِ َلَقْد َأَوى اإلِْ
فَل ترتيب في -واعترض انعطاف الثالثة والعشرين عمى السادسة عشرة كذلك 

 بجممتو الثانية والعشرين اآلتية: -عمى المعطوف عميو اْلول فٌ طْ العطف بالواو، بل عَ 
 َدْت ِغيَراُنُيْم َلُيُم ُقُبوًرا َكَفْت ِفيِيْم َمُؤوَناِت الم ُحوِد غَ " -

 ".ا َقْوِم َعاٍد َأْو َثُمودِ َكَأنَُّيُم َمَعاِشُر ُأْىِمُكوا ِمْن َبَقايَ 
عمى حين انحصر استعمال المتنبي لَلعتراض في االحتراس وما أشبيو من 

 داللة جممتو الثانية عشرة اآلتية:احتراسو من ، كما في الزيادات الفجائية الذكية
 ".ِإَذا َماَسْت َرَأْيَت َلَيا اْرِتَجاًجا َلُو َنُزوَعا" -

 باالعتراض بين أجزائيا بجممتو الثالثة عشرة اآلتية:
 ".َلْواَل َسَواِعُدَىا" -
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 وكما في احتراسو من داللة جممتو العشرين اآلتية:
 ".نَّ ِبِو ُخُشوَعاَيُغض  الطَّْرَف ِمْن َمْكٍر َوَدْىٍي َكَأ" -

 باالعتراض بين أجزائيا بجممتو التاسعة عشرة اآلتي:
 ".َوَلْيَس ِبوِ " -

 َوالشَّْرِطيِّ  التََّرتُِّب اْلَقَسِميِّ  َراِبَطا
ب الترت   رابطأبي تمام ب انفرادُ  ،سموبييماأومن ألطف ما وقع لمشاعرين مما يمثل 

-تين يالشرطي، وىما متواردا الطبيعتين التركيبب الترت   رابطالقسمي، وانفراد المتنبي ب
إذ في  -و ىنا فيو، ْلتكمم عنيما كَلما واحدامُ خِ دْ أُ واللتباس الترتب الطمبي بالترتب الشرطي 

كما يتجمى في ترتيب أبي تمام لحقائق الماضي،  ب القسمي اطمئنانُ ربط الجمل بالترت  
 جممتو الثانية واْلربعين اآلتية:

ْت َبِني َعْبِد اْلَحِميدِ َلَقْد " -  "،َخصَّ
 عمى جممتو الحادية واْلربعين اآلتية:

 ".َلِئْن َعمَّْت َبِني َحوَّاَء َنْفًعا" -
، كما يتجمى في آالت الحاضرالمتنبي في مَ  يبةُ وفي ربطيا بالترتب الشرطي رِ 

 ترتيب جممتو الستين اآلتية:
 "،َأَتْيَت ِبِو َعَمى الد ْنَيا َجِميَعا" -

 جممتو التاسعة والخمسين اآلتية:عمى 
 ".َلِو اْسَتْفَرْغَت ُجْيَدَك ِفي ِقَتالٍ " -

 َمَعاِلُم اْلَمْنِزِع اْلَواِحدِ 
-كلَّ ُمتفّيأ  ، وَتفّيَأُمطَّمع بي تمام والمتنبي ىاتين كلَّ أ يْ قصيدتَ  اطَّمع منشاء  نْ مَ 

فنيٍّ  منزععن  معاصدرا أنيما ى عمفيما سبق، لي  تيسَّرما كليقف  -فكيف بشعرىما كمو
ن لم يسعفو ع-بعيدا إليو أبو تمام، ثم تقدم بو  نزعذي ثَلثة معالم،  واحدٍ   وُ فَ مَ وخَ  -مرهوا 

وما أكثر ما استطرد العكبري في شرح شعر ] إلى غايتو بو مَ دَّ قَ عميو المتنبي بعد حين، ثم تَ 
راجع منو -حطٍّ عميو، وال تَنق ص منو المتنبي إلى التنبيو عمى ما جرى فيو مجرى أبي تمام، من غير 

 :[فكأنما تكمم بمسان التاريِخ الَحَكِم العَْدلِ  -ٕٚ٘، وٕٙ٘، وٕٗ٘/ٕفي شرح قصيدتنا ىذه نفسيا مثَل: 
)اْلصوات والمقاطع والكِمم والتعابير والجمل والفقر  العناصر المغويةأسموب تحديد أوليا 

 وىي ِجماع معالم التفكير .ياتيذيبأسموب وثالثيا  يا،ترتيبأسموب وثانييا  ،والفصول(
ستشكل بأسموب تعميق العناصر المغوية، وىو ، إال أن يُ منيا شيءال يخرج عنيا  ،والتعبير
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؛ إذ ال تتحدد ، ال يستقل بقسٍم ُيربٍّعياحاضر في كل معمم من المعالم الثَلثة الجامعة
ال امتنع تحديدىا وترتيبيا َتَعاَلقَ حتى تَ  -وال تتيذب ،وال تترتب-العناصر المغوية  ؛ وا 

 وتيذيبيا.
أبي تمام  أساليبمن  هٌ و ، وجالسابقة ياتِ طَ بِ رْ يا وَأالِ وَ طْ الجمل وَأ بأنواعِ  تجمَّتلقد 

بداليا العناصر المغوية اختيار والمتنبي في   (،وتأخيرىا )ترتيبياتقديميا و  (،تحديدىا)وا 
ضافتيا  ال ، اْلساليبتمك ا أخرى من جوىً القصيدتين وُ لكنَّ في و . (تيذيبيا)وحذفيا وا 
العنصر المغوي الذي يُؤدٍّي آِخَر كممة القافية ىي ] قوافييما من جمميا ممِ كَ تتجمى إال بمواقع 

 : الجدول اآلتيفي التي ، [والمتحرَك الذي قبميما -إن كان-ساكَنِي البيت، وما بينيما 
 مواقع تأسيسية مواقع تكميمية 

مام
و ت

أب
 

مجرور 
 بالحرف

مضارع  × مفعول مكسور  معطوف نعت مضاف إليه
 مجزوم

× × × 

ٖٓ.ٖٗ ٖٓ.ٖٗ ٕٔ.ٖٚ ٔٓ.ٛٙ ٕ.ٔٚ × ٗ.ٖٗ × × × 
 ، وكسور ال تذكر4134 ، وكسور ال تذكر95162

بي
متن

ال
 

ماض  خبر اسم ناسخ تمييز مفعول مطمق حال معطوف نعت مفعول
 مفتوح

مضارع 
 منصوب

ٖٜ.ٕٓ ٔٚ.ٓٚ ٜ.ٚ٘ ٚ.ٖٔ ٗ.ٛٚ ٕ.ٖٗ ٗ.ٛٚ ٗ.ٛٚ ٗ.ٛٚ ٗ.ٛٚ 
 ، وكسور ال تذكر19148 ، وكسور ال تذكر80145

المؤسسات الغالب فمن ُتؤدٍَّييا - َلتفمن داخل حاجة القافية المفتوحة إلى المكمٍّ 
، منياالمفعول تغميب جرى المتنبي في  -وفاعَل وفعَل مضارعاعمييا الرفع مبتدأ وخبرا 

 قولو:مثل ب
  "َتْدِري َواَل ُتْذِري ُدُموَعا ُأَساِئُمَيا َعِن اْلُمَتَديٍِّريَيا َفََل " -

 ،["ُدُموَعا" :"دن دن=ُموَعا"، وكممتيا :فقافيتو]
  "ِإَذا اْسَتْعَطْيَتُو َما ِفي َيَدْيِو َفَقْدَك َسَأْلَت َعْن ِسرٍّ ُمِذيَعا" -

 -["مُِذيعَا" :"دن دن=ِذيعَا"، وكممتيا :فقافيتو]
 :بمثل قولو منيا، المضاف إليو والمجرور بالحرفمجرى أبي تمام في تغميب 

  "َرآُه اْلِعْمُج ُمْقَتِحًما َعَمْيِو َكَما اْقَتَحَم اْلَفَناُء َعَمى اْلُخُمودِ " -

 ،["اْلُخُموِد" :"دن دن=ُلوِد"، وكممتيا :فقافيتو]
  "َغْيَر َتْبِديِل اْلُجُمودِ َكَأنَّ َجَينََّم اْنَضمَّْت َعَمْيِيْم ُكََلَىا " -

 -["اْلُجمُوِد" :"دن دن=ُلوِد"، وكممتيا :فقافيتو]
والمضاف إليو والمجرور بالحرف والمفعول بو مواقع ممتبسة المعاني، َحفيَّة بأواخر 

باكتمال البيت  المتمقيتعميق روعي فيو ، الذي اآلنفذلك الَمْنِزع الدٍّعائّي الجمل، في آثار 
 .أو الشطر
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 ت في مثل قولو:و النعَكِمم كما جري بزيادة أداء القوافي ب
الَّ َفاْسِقَيا السَّمَّ النَِّقيَعاُمِمثَّ الَقْطِر َأْعِطْشَيا ُرُبوعَ " -   "ا َواِ 

 ،["النَِّقيعَا" :"دن دن=ِقيعَا"، وكممتيا :فقافيتو]
  "الشَُّموَعاَلَحاَىا المَُّو ِإالَّ ماِضَيْيَيا َزَماَن المَّْيِو َواْلَخْوَد " -

مُوَعا" :"دن دن=ُموَعا"، وكممتيا :فقافيتو]  ،["الشَّ
 في مثل قولو: اتالمعطوفعمى أدائيا بَكِمم 

  "َأُمْنِسيَّ السَُّكوَن َوَحْضَرَمْوًتا َوَواِلَدِتي َوِكْنَدَة َوالسَِّبيَعا" -

 -["السَِّبيعَا" :"دن دن=ِبيعَا"، وكممتيا :فقافيتو]
 في مثل قولو:بَكِمم النعوت  أداء القوافيالذي زاد مجرى أبي تمام 

  "َرآَنا ُمْشَعِري َأَرٍق َوُحْزٍن َوُبْغَيُتُو َلَدى الرَّْكِب اْلُيُجودِ " -

 ،["اْليُُجوِد" :"دن دن=ُجوِد"، ولكتيا :فقافيتو]
  "يٍم ِمْن َوِشيِك َرًدى َوُلودِ ِبَأْرِض اْلَبذٍّ ِفي َخْيُشوِم َحْرٍب َعقِ " -

 ،["َوُلوِد" :"دن دن=ُلوِد"، وكممتيا :فقافيتو]
 في مثل قولو:بَكِمم المعطوفات عمى أدائيا 

  "َكَأنَُّيُم َمَعاِشُر ُأْىِمُكوا ِمْن َبَقاَيا َقْوِم َعاٍد َأْو َثُمودِ " -

 -["ثَُموِد" :"دن دن=ُموِد"، وكممتيا :فقافيتو]
فُمغاِير ، فأما المعطوف ويداخمو ويمازجو المنعوتبيختص النعت  من حيث

إلى قدرتو عمى  طمئنٍّ المعطوف عميو أبدا؛ ومن ثم يتعمق بالنعت من الشعراء كل  مُ 
من قدرتو  سٍ توجٍّ مُ  ليتعمق بالعطف كل   -!ُقدرُتو َكَذَبْتوُ وربما -اإليغال في معنى المنعوت 

 اْلزواج المتواردة.ويأنس إلى  -!ُقدرُتو وربما َصَدَقْتوُ - عمى ذلك
 ، في مثل قولو:ساتالقوافي بالمؤسٍّ  ءأدا بظيوراستقل المتنبي ثم 
  "ُخُشوَعا َيُغض  الطَّْرَف ِمْن َمْكٍر َوَدْىٍي َكَأنَّ ِبِو َوَلْيَس ِبوِ " -

 ،["ُخُشوَعا" :"دن دن=ُشوَعا"، وكممتيا :فقافيتو]
  "َرِفيَعاَحتَّى اَل  َفَكْيَف َعَمْوتَ  َحتَّى اَل َجَوادٌ  َوَىْبَك َسَمْحتَ " -

 -["َرِفيعَا" :"دن دن=ِفيعَا"، وكممتيا :فقافيتو]
 اىا بيا أبو تمام في مثل قولو:دّ ما َأ أضعافَ 

  "ِإَذا َخَرَجْت ِمَن اْلَغَمَراِت ُقْمَنا َخَرْجِت َحَباِئًسا ِإْن َلْم َتُعوِدي" -

 .[["ُعوِدي" :"، وكممتياُعوِدي"دن دن= :فقافيتو]
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؛ فآثر بعض الكمم عمى تركيب الكَلم ،إرث أبي تمامبالمتنبي اجترأ وال يخفى كيف 
ر، وقسََّم وزاَوجَ  في  تجاوزىابل و حتى أشرف عمى الغاية، في لَ غَ وْ َأ، و عمى بعض، وقدََّم وأخَّ

والمراد قصيدتو :...، ٕٓٔٓ، ج=صقر] متمقوه وُ نْ عَ  وِ غير ىذه القصيدة، واشتط حتى يشتغل بِ 
 :وىو القائل، [الدَّاِعي ِسَوى َطَمِل""َأَجاَب َدْمِعي َوَما 

 َأَناُم ِمْلَء ُجُفوِني َعْن َشَواِرِدَىا َوَيْسَيُر اْلَخْمُق َجرَّاَىا َوَيْخَتِصمُ 
َأَنا َأُقوُل اْلَقَصاِئَد الشََّواِرَد َعْفًوا، ِمْن َغْيِر ِإْتَعاِب ِفْكٍر، َوَأَناُم : ولُ قُ : "يَ المعريقال 
ُجُفوِني، َواْلَخْمُق ُكم ُيْم َيْسَيُروَن ِمْن َأْجِمَيا، َوَيَتَناَزُعوَن ِفي َدِقيِق َمَعاِنيَيا، َوَجْوَدِة َعْنَيا ِمْلَء 

 .[ٖٕ٘/ٖ ،المعري] "َمَباِنيَيا
 

 اْلَمَراِجعُ 
تحقيق ابن اْلثير )ضياء الدين(: "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"،  -

، يةطبعة دار نيضة مصر القاىر ، و طبانةالدكتورين أحمد الحوفي وبدوي 
 ونشرتيا.

 أبو تمام )حبيب بن أوس الطائي(: "ديوانو"، -

o  ،والطبعة شرح التبريزي )الخطيب(، تحقيق الدكتور محمد عبده عزام
 .(من سمسمة ذخائر العرب ٘العدد ) يةدار المعارف القاىر ونشرة  ،الرابعة

o  رشيد نعمان، والطبعة شرح الصولي )أبو بكر(، تحقيق الدكتور خمف
 .(من سمسمة التراث ٘٘العدد ) ة وزارة اإلعَلم العراقيةنشر و لى، اْلو 

: "الموسوعة الشعرية )القرص ٖٕٓٓ، أبو ظبي )مجمع أبي ظبي الثقافي( -
 .اْلولصدار اإلالمدمج("، 

نشرة مكتبة و ، السادسةطبعة ال: "موسيقى الشعر"، ٜٛٛٔ ،أنيس )دكتور إبراىيم( -
 المصرية.نجمو اْل

: "كتاب العروض"، مٜٜٛٔىـ=ٜٓٗٔ، اْلخفش )أبو الحسن سعيد بن مسعدة( -
 .يةالقاىر الزىراء مكتبة تحقيق الدكتور أحمد عبد الدايم، نشرة 

، ")المسحراتي: تسحيرة ألف باء( : "ديوان أعمالو الكاممة(حداد )فؤاد -
31/12/2014: 

https://aymanٜٔٚٓ.wordpress.com/ٕٓٔٔ/ٓٛ/ٓٚ/%Dٛ%Aٚ%D

ٜ%ٛٗ%Dٜ%ٛ٘%Dٛ%Bٖ%Dٛ%AD%Dٛ%Bٔ%Dٛ%Aٚ%Dٛ

https://ayman1970.wordpress.com/2011/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-7-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
https://ayman1970.wordpress.com/2011/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-7-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
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%AA%Dٜ%ٛ%D-Aٜ%ٛٔ%Dٛ%Aٗ%Dٛ%Aٚ%Dٛ%-AF

%Dٛ%AD%Dٛ%AF%Dٛ%Aٚ%Dٛ%-AFٚ-
%Dٛ%Aٖ%Dٜ%ٛٗ%Dٜ%ٛٔ%D-ٛ%Aٛ%Dٛ%Aٚ%Dٛ%Aٔ/ 

 صقر )الدكتور محمد جمال(: -

o  =ية، نشرة مؤسسة العياء القاىر "إذا صح النص" :ٕٚٓٓأ. 

o  =يةالقاىر ياء م"سرب الوحش"، نشرة مؤسسة الع :ٕٙٓٓب. 

o  =نشرة "ظاىرة اإلدىاش العروضي المغوي في شعر المتنبي"، : ٕٓٔٓج
 من مجمتيا(. ٙٗ)العدد  كمية اآلداب بجامعة اإلسكندرية

تحقيق  ،: "أخبار أبي تمام"ٜٓٛٔ=ٓٓٗٔ، )أبو بكر محمد بن يحيى( الصولي -
خميل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير اإلسَلم اليندي، وتقديم أحمد 

 أمين، ونشرة دار اآلفاق الجديدة البيروتية.

"المذاىب اْلدبية والنقدية عند العرب  :ٖٜٜٔ ،عياد )الدكتور شكري محمد( -
فنون ونشرة المجمس الوطني لمثقافة وال، يةوالغربيين"، طبعة مطابع السياسة الكويت

 .(من سمسمة عالم المعرفة ٚٚٔالعدد ي )الكويتواآلداب 

 المتنبي )أبو الطيب أحمد بن الحسين(: "ديوانو": -

o  ،)نشرة  دار الكتاب العربي ،ٜٙٛٔ=ٚٓٗٔشرح البرقوقي )عبد الرحمن 
 .البيروتية

o  شـــرح العكبـــري )أبـــو البقـــاء عبـــد اهلل بـــن الحســـين(، تحقيـــق مصـــطفى الســـقا
براىيم اْلبياري وعبد الحفيظ شمبي، ونشرة دار المعرفة   .البيروتيةوا 

o  ،)ةطبعة الثانية، ونشر الشرح المعري )أبو العَلء أحمد بن سميمان التنوخي 
 .يةالمعارف القاىر  دار

شرح الدكتور طو حسين )أبو العَلء أحمد بن سميمان(: "لزوم ما ال يمزم"،  المعري -
براىيم اْلبياري،  من سمسمة ذخائر  ٖٔالعدد ية )القاىر نشرة دار المعارف و وا 

 .(العرب

الفـارابي )أبــو نصــر محمـد بــن طرخــان(: "كتــاب الموسـيقى الكبيــر"، تحقيــق غطــاس  -
حمــد الحفنـــي ، وطبعــة دار الكاتـــب عبــد الممـــك خشــبة، ومراجعـــة الــدكتور محمـــود أ

 .القاىرية

https://ayman1970.wordpress.com/2011/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-7-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
https://ayman1970.wordpress.com/2011/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-7-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
https://ayman1970.wordpress.com/2011/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-7-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
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: "فمسفة المكان في المقدمة الطممية في ٕٚٓٓ، )الدكتور سعيد محمد( الفيومي -
من ٘ٔمن المجمد  ٕ)العدد الَغزٍّيَّة مجمة الجامعة اإلسَلمية نشرة الشعر الجاىمي"، 

 .(سمسمة الدراسات اإلنسانية

الشعر القديم"، نشرة جامعة الممك سعود : "نظر في ٕٓٔٓالواد )الدكتور حسين(،  -
من إصدارات كرسي الدكتور عبد العزيز المانع لدراسات المغة العربية  ٕ)العدد 
 وآدابيا(.


