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 الكاِفيَِّة األِخرَيِة  املَتَنّبيِفي َقِصيَدِة الزَّماِنيَُّةاألبعاُد 

يِقي    ُعَمُر بُن بََشيرِ َأحَمَد ِصدِّ

، الخرطوم،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  كلية الدراسات العليا، تخصص األدب والنقد

 . السودان

  um.siddiqui@qu.edu.sa البريد اإلليكتروين:

 ُص :ـــاملَلخَّ

ِِرِ   يَِّة األَِييَر ِ ، بَِحص
 المتَنَب ي الكافِ

يَد ِ ِِِ يَِّة فِي َقص
مانِ َيُقوُم َهذا البَحُث َعَلى َتتَبُِّع األَبعادِ الزَّ

اِ    ر  َ  بَيَن الشُِِِِّ ِل ِين
يَّتِِ
َر ِ فِيِ،ا ، َمَع التَّنبِِيِل َعَلى ِما َوَقَع فِي فِعلِ دَّ ِِ الِّ اِهَر ِ َوالمقَِ ُِ  األَفِعا ، َوَيتَِناَو

يرِها ، َمَع ُمراعا ِ الَكلِماِت المتََعلِّقَ كَ  َِ َِ المتَنَب ي يِلَي،ا َعن  يَِّة الَّتِي َعَد
علِ ِِ يَِل ال ِة  َذلَِك داِلالِت الصِِِِِّ

َمِن داِيَل الَقِصيَد ِ ، وَ  ِق يِلَى َمسأَلَِة الَحَركِِة فِي الزَّ  ، َوالتَّطَرُّ
ِِ يرِ األَفعا َِ َمِن ِمن  سَ،َم  ُكلُّ َذلَِك أَ بِالزَّ

رِ  َوالتَّ  ُل بِالشَِّ ُِ البَحُث َذلَِك ُكلَّ يَد ِ . َوَيتَناَو يَِّة المتَكاِمَلِة فِي الَقصِِ
مانِ ائَِر ِ الزَّ حلِيِل ، فِي َتكِويِن الد 

،ذا االِستِخداِم ِعنَد المتَنَب ي ، فِي
مالِيَّ لِ ََ نِّيَّ َوال َِ َر ال ََ ِل األَ

ِِ يِلَى ُمحاَولٍَة لِلوُ  ُمصِاِحباا فِي َتناُولِ و صُِ

رِجانِيُّ :  َُ َِ اإِلِماُم ال ُل ، َكِما ِقا مُِّ
ِ،ا التَِّأَ َُ

ٍة ُينتِ يَِّ
ِِ  » ُعمِق المعنَى ، َوَتوِجِيِل َفَرِِِِِِ َل ِمَن اللَِّ َأن َتعقِِ

َُمَّ ُيِِضي بَِك َذلَِك المعنَى يِلَى َمعناى آَيرَ   . (دالئل اإلعَاز) « َمعناى ، 

 العدوِ.  –األبعاد الزمانية  –الِعلية   الصيل –الكافية  –متنبي  لالكلمات المِتاحية: ا
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Abstract

This search to track dimensions Temporal in a poem Mutanabi sufficient 

latter, limiting acts phenomenon and assessed where, with the alarm on 

what happened in the Flath dispute between the commentators, and also 

addresses the implications of the actual formulas amended Mutanabi to all 

others, taking into account the related words in time of non-verbs And 

touching on the issue of movement in time within the poem, and all of that 

contributed to the formation of the integrated circle of time in the poem. 

The research deals with this whole explanation and analysis, accompanied 

in dealing with technical and aesthetic impact of this use when Mutanabi, 

in an attempt to reach a depth of meaning, and guide the hypothesis 

produced by meditation, as Imam Jerjani said: «The prudence of the 

meaning of word, then leads you that meaning to another meaning  

Key words: Al-Mutanabbi - Adequacy - Actual Formulas - Time 

Dimensions - Adul. 
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  َنصُّ الَقِصيَدِة ِبِرواَيِة الواِحِديِّ 

ولَِة  ُع َعُضَد الدَّ َِ َأبُو الطَّيِِّب المتَنَبِّي ُيَودِّ ََنِث  قا  ِمئٍَة: فِي َشعباَن َسنََة َأربٍَع َوَيمِسيَن َو

داكا 1 َِِ ن مِ َِِ ُر عِ ِِِّ ن ُيَقصِ َِِ َك مِ َِِ َ لِ دا ِِِ  فِ

 

داكا  َِِ ك  يَِذن ياِل  فِِِِِِِ ِِِ ن َملِِِِِِِ َِِ  فِِِِِِِ

 
ِِاِو  2 ن ُيسِ َِِ َك مِ َِِ َ لِ دا ِِِ ِِا فِ و ُقلنِ َِِ  َفلِ

 

ن َقنكِِِِِِا  َِِ ِِاِك لِمِِِِ ِِا بِالبَقِِِِ  َدَعونِِِِ

 
لَّ َنِِِِِِِِِ ٍ  3 داَكَ  كُِِِِِِِِ ا فِِِِِِِِِ  ِِ  َوآَمنِِِِِِ

 

ٍة ِمنكِِِِِِِِا  َ لَِممَلكَِِِِِِِِ  َويِن كانَِِِِِِِِ

 
وداا 4 ُِِ بِّ جِِِ َِِ نُّ َن َِِِِِر الحِِِ َِِّ ن َيِِِّ  َومَِِِِِ

 

باكا  َر الشِِِِِّ ََ مِِِا َن َِِِِ ُب َتحِِِِ  َوَينصِِِِ

 
را ُ  5 َِِ ِل كِِِِ راَب بِِِِِِِ َل التُِِِِِِّ ن بَلَِِِِِِ  َومَِِِِِِ

 

كاكا  ُِ السُِِِِّ ِل الحِِِا َ بِِِِ د بََل َِِِ  َوقَِِِ

 
ا 6 ِديقا َِِ وبُُ،ُم صِِِِ ُِِ َ ُقلِِِِ َِِ و كانِِِِ َِِ  َفلِِِِ

 

داكا  ِِِ م عِِِ ُِِ َ َينئُِق،ِِِ َِِ د كانِِِ َِِ  لَقِِِ

 
ا 7 ِِا باا َنِحيِِِِِ َِِ َ  َحسِِِِ بِ  ُِِ َك مِِِِ َِِّ  ألنِِِِ

 

ناكا  ِِِ ِِاُ  ِِِِِِِ رَت ُدنيِِِِِِ َِِ  يِذا َأبصِِِِِِ

 
ُِِ ادِ  8 ى فِِ َِِ ََ َعلِِ ِِ د َيتَمِِ َِِ  َأُروُ  َوقِِ

 

ِل   ِِِ لَّ بِِِِ ُِِ َك َأن َيحِِِِ ِِِّ وبُِحبِِِِ ِِِ  اكاسِِِِ

 

 

، والتبيان   800، وشر  الواحد   410/ 4، ومعَز أحمد  2/634يف ديوانل ؛ الِسر  القصيد  من الوافر ،  

، وقشر الِسر    222، وقشر الِسر )المانع(    101، وبعَ أبيات،ا يف : الِسر الص ير    2/551، والصِو     2/394

ح على أبي ، والِت  1/851النمع العزيز  )الِن (  و  ، 2/857، والنمع العزيز  )المولو (    270(  )رجب

 .   166، والصبح المنبي  197الِتح 

ولة ابن بويل الديلمي  ، صاحب فارس والعراق ، عرَ بالشَاعة     أبو شَاع فنايسرو بن الحسن ُركن الدَّ

هِ .  372، ومدحل الشعراك ومن،م المتنبي يف آير عمر  ، مات سنة    ، وصنف لل بعَ العلماك  والبطش والِتك

 . 12/287، سير أعنم النبنك  484/ 3: وفيات األعيان  تنّر ترجمتل يف

وُّ .   ََ كا  : ال  السُّ

ِمينَُة الممتَلِئَُة بِاللَّحِم .   ناُ  : المرَأُ  السَّ  الضِّ
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ِوينا  9 َِِ ا طِِِِ كرا ُِِ ي شِِِِ ِِِ لتَنِِِِ د َحمَّ َِِ  َوقِِِِ

 

ِِا  ِل َحراكِِِِِ ِِِ ُِِق بِِِِِ ينا ال ُأطِيِِِِِ ِِِ  ََقِِِِِ

 
ِِا 10 ى المطايِِِ َِِ قَّ َعلِِِ ُِِ ِِاذُِر َأن َيشِِِ  ُأحِِِ

 

واكا  ي بِنِِِِِِا ياِل  سِِِِِِِِ ن َتمشِِِِِِِِ  فَِِِِِِ

 
ينا  11 ِِِ ُل َرحِِِِِِِِ ُِِ لَّ اهَ َيََعلِِِِِِِِ َِِ  لَعِِِِِِِِ

 

ِِا  ي َذراكِِ ِِِ ِة فِِ َِِ ى اإِلقامِِ َِِ يُن َعلِِ ِِِ  ُيعِِ

 
و  12 َِِ َُ َفلِ ِِتَطَع ي اسِ ِِِّ ِِِ َأنِ َُ َطرفِ ِِ ضِ َِ  ي َي

 

ى َأراكِِِِِِا  ِل َحتَِِِِِّ ر بِِِِِِ م ُأبصِِِِِِ  َفلَِِِِِ

 
ِِانِي 13 د َكِِ َِِ َِِك َوقِ بُر َعنِ َِِّ َِِف الصِ  َوَكيِ

 

ِِا  َُ َومِِِِِا َكِاكِِِ ي ِِ ِِتَ داَ  المسِِِ  نَِِِِِ

 
ي 14 مِ  َنعلِِِِِِ يُن الشَِِِِِّ َِِ ي َوعِِِ  َأَتتُرُكنِِِِِِ

 

راكا  ِِِّ ِِا الشِِِ ِِيَتِي فِي،ِِِ َع ِمشِِِ َِِ  َفتَقطِِِ

 
رنا  15 ِِِ ِِا سِِِ ي َومِِِ ِِ َِِ اَأَرَ َأسِِِ ِديدا َِِ  شِِِ

 

َِِف يِ   دا الَفَكيِِِ َِِ ِِاذا ِِِِ يُر ابتِراكِِِ َِِّ  سِِِ

 
يف   16 َِِ يِن سِِ َِِ َِِل البِِ وُق َقبِِ َِِّ ذا الشِِ َِِ  َوهِِ

 

ِِا  د َأحاكِ َِِ َُ َوقِ رِب ُِِ ِِا ِِ ِِا مِ ِِا َأنِ  َوهِ

 
ي 17 ِِِ َِ َقلبِِِ ِِا َِِرَل قِِِ ُِِع َأعِِِ  يِذا التَّودِيِِِ

 

ِِا  ََ فاكِِِ ِِاَحب ََ ال صِِِ م َِِّ َِِك الصِِِ  َعَليِِِ

 
ى 18 َر مِِِِِِِِا َتَمنَِِِِِِِِّ وال َأنَّ َأك َِِِِِِِِ  َولَِِِِِِِِ

 

َُ َوال ُمناكِِِِِِِِِا   ُمعِِِِِِِِِاَوَد   لَُقلِِِِِِِِِ

 
داكٍ  19 ِِِ ن داٍك بِِِِ ِِِ ََ مِِِِ ي َِ ِِ ِد استَشِِِِ َِِ  قِِِِ

 

ِاكا  َِِ َك مِِِِِا شِِِ ُل مِِِِِا َأَعلَِِِِِّ َِِ  َوَأقتِِِ

 
ي 20  َفأَسِِِِِِتُُر ِمنَِِِِِِك َنَوانِِِِِِا َوُأيِِِِِِِِ

 

َُ لَ،ِِِِا الِعراكِِِِا  ِِ د َأَطلِِ ا قَِِِِ ِِا  ُهُمومِِ

 
داداا 21

ِِِ َ شِِِِِِ َِِ يتُ،ا كانِِِِِِ َِِ  يِذا عاصِِِِِِ

 

ِِا  َ ِركاكِِِِِ َِِ ِِا كانِِِِِ  َويِن طاَوعتُ،ِِِِِ

 
ِزينٍ  22 َِِ ن حِِِِ ِِِ ِة مِِِِ َِِّ م ُدوَن ال َِّويِِِِ َِِ  َوكِِِِ

 

ذاكايَ   ُدوِمي ذا بِِِِِِِِ ُل قُِِِِِِ ُِ لَِِِِِِ و  قُِِِِِِ

 
 

ةا .ِسواكا : هَ    َِ ِعي َِ  زلَى 

را : الَكنَُف والن اِحيَُة .    الذَّ

يرِ .   راُ  : ُسرَعُة السَّ
 االبتِ

 ال َِّويَُّة : َمكان  بِالُكوَفِة .  
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ِِا 23 ِِاِب يِذا َأَنخنِِ ِِِ ذِب الرُّ َِِ ن عِِ ِِِ  َومِِ

 

رَوَ  َوالِوراكِِِِِِا  ُل َرحَِِِِِِل تُِِِِِِ  ُيَقبِِِِِِِّ

 
ِِِد  24 ُم َأن َيمَِِِِِ َّ الطِّيَِِِِِب بَعِِِ رِّ َِِ  ُيحِِِ

 

ِل َوصِِِِِاكا  َق الَعبِيُِِِِِر بِِِِِِ د َعبِِِِِِ  َوقَِِِِِ

 
ب   25 َِِ لِّ صِِِ ُِِ ن كِِِ ِِِ َِِرُ  مِِِ ِِِ ََ ُع  َِِ  َوَيمنِِِ

 

ِِا  ُل البَشِِِِِِ ُِِ ِِاَوَيمنَحِِِِِِ  َمَة َواألَراكِِِِِِ

 
ي 26 وُم َعنِِِِِِِِّ ُث ُمقَلتَيِِِِِِِِل النَِِِِِِِّ دِّ  ُيحَِِِِِِِ

 

داكا  َِِ ن نِِ َِِ َث عِِ دَّ َِِ وَم حِِ َِِّ ََ النِِ ِِ  َفَليِِ

 
ِِرِقَن ياِل   27 دَن ال ُيعِِِِِِِِِِِِ ُِِ  َوَأنَّ البِِِِِِِِِِِِ

 

ِِا  ذافَِرَ  اللِّكاكِِِ ُِِ ى العِِِ َِِ د َأنضِِِ َِِ  َوقِِِ

 
ِل بُِحلِِِِِِِمٍ  28 ِِِ ى لُِمقَلتِِِِِ  َومِِِِِِِا َأرَِِِِِِِِ

 

ُل ابتِشِِِِِِِِاكا  مَِِِِِِِِ َ َتَوهَّ  يِذا انتَبَ،َِِِِِِِِ

 
ي 29 أَن ُيصِِِِِِِِ ي َوَأحكِِِِِِِِ  َوال ياِل  بِِِِِِِِ

 

ِِا  ُل َهواكِِِِِِِِ ُِِ َك ال ُيتَيِّمِِِِِِِِ َِِ  َفَليتِِِِِِِِ

 
دِر   30 َِِ يَ  يِ َِِ ِِاِمِع لِ رِِب المسِ َِِ م طِ َِِ  َوكِ

 

ن   ِِِ ُب مِِِ َِِ ِِاَأَيعَِِِ ِِائِي َأم ُعنكِِِ نِِِ ََ 

 
ا 31 َك كِِِِِاَن ِمسِِِِِكا  َوذاَ  النَّشُِِِِِر ِعرُِِِِِِ

 

عُر فِ،ِِِِِرِ  َوالمِِِِِداكا  ذا الشِِِِِِّ  َوهَِِِِِ

 
د 32 َِِ دُهما َواحمِِِ َِِ ن َتحمِِِ َِِ ا فِِِ ِِا  ُهمامِِِ

 

ِِا  ُدُ  َعناكِِِِ ِِِ َِِم حامِِِِ م ُيسِِِِ َِِ  يِذا لِِِِ

 
ِِلِ  33 ن َأبِيِِِِ ِِِ مائُِل مِِِِ َِِ ُل شِِِِ َِِ رَّ لِِِِ َِِ  َأِِِِِ

 

ِِا  ِِا َأباكِِِ وَ  بِ،ِِِ ُِِ ى بَنِِِ َِِ ا َيلقِِِ دا َِِ ِِِِ 

 
ي األَحبِِِِِاِب ُمخِِِِِتَص  بَِوجِِِِِدٍ  34  َوفِِِِِِ

 

ِِتِراكا  ُل اشِِِِ َِِ ِعي َمعِِِِ دَّ َِِ ُر يِِِِ َِِ  َوآيِِِِ

 

 

ولَِة .    ُترَو  : اسُم ناَقٍة َحَمَلُل َعَلي،ا َعُضُد الدَّ

يِك يِذا لَِصَق بِِل .   يُك بِالشَّ  صاَ  الشَّ

رتاِن َمعُروَفتاِن .البَشاَمُة َواألَراُ  : َش    ََ 

ِديَدُ  . َواللِّكاُ  : المكتَنَِزُ  ِمَن اللَّحِم .     ُيعرِقَن : َيأتِيَن الِعراَق . َوالُعذافَِرُ  : الن اَقُة الشَّ

 االبتِشاُ  : الَكِذُب .  

ُر الَِّذ  ُيسَحُق بِِل الطِّيُب . َوالمداُ  : ما ُيسَحُق َعلَ ال   ََ ،ُر : الَح
 يِل .  ِِ
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ُدودٍ  35 ُِِ ي يِِِ ِِِ وع  فِِِ ُِِ ِِتَبََ،َ ُدمِِِ  يِذا اشِِِ

 

  َِِّ ى ِممِِِ َِِ ن بَكِِِ َِِ يََّن مِِِ َِِ ِِاكىَتبِِِ  ن َتبِِِ

 
َاعٍ  36 ي شُِِِِِِ َ َمكُرمِِِِِِاُت َأبِِِِِِ  َأَذمَِِِِِّ

 

ِِا  ى ُأوالكِِ َِِ واَ  َعلِِ َِِ ن نِِ ِِِ ي مِِ ِِِ  لَِعينِِ

 
ن َأيِِِِِد  ِركِِِِاٍب  37 ُزِ يِِِِا بُعُِِِِد عَِِِِ  فَِِِِ

 

ي َحشِِِِاكا  ِِِ نَِّة فِِ ُِِع األَسِِِِِ ِِا َوقِِ  لَ،ِِ

 
ونِي 38 ي َفكُِِِِِ َِ يِِِِِا ُطُرقِِِِِِ ئ ا شِِِِِِ  َوَأيِِِِِئ

 

 َأذا ا َأو َنَِِِِِِِِِِِِِِِا ا َأو َهنكِِِِِِِِِِِِِِِا 

 
ِِرِي 39 ي تِشِِ ِِِ رنا َوفِِ ِِِ و سِِ َِِ ِِ   َفلِِ  َن َيمِِ

 

ماكا  ِِِّ َرُوا السِِِ َِِ َِِل َأن يِِِ ي َقبِِِ ِِِ  َرَأونِِِ

 
ي 40 ِِِّ َِِر َعنِِِِِ ُِِن َفن اُيسِِِِِ ُد ُيمِِِِِ رِّ َِِ  ُيشِِِِِ

 

راكا  ِِدِّ َِِن الِِِ ِِداِك َوالطَّعِِِ ِِا األَعِِِ  َقنِِِ

 
ي 41 ِِِ ي َطرِيقِِ ِِِ ِِاُ  فِِ ن ِرِِِ ِِِ ِِبَُ  مِِ  َوَألِِ

 

ِِاكا  َِ شِِِ ِِا ذَعُر األَبطِِِ َِِ ا يِِِ نحا
ِِِ  سِِِ

 
ن َأعتِِِِِاُل َعنَِِِِِك يِذا افتََرقنِِِِِا 42  َومَِِِِِ

 

اِس زُ   لُّ النِِِِِ  ُِِ ِِا َينكِِِِِاَوكِِِ  ور  مِِِ

 
واكٍ  43 َِِ ي هِِ ِِِ ،ٍم فِِ َِِ ُِِر سِِ يِِ َِ ِِا  ِِا َأنِِ  َومِِ

 

ِِاكا  ِِِل امتِسِِ د فِيِِ ِِِ م َيَِِ َِِ وُد َولِِ ُِِ  َيعِِ

 
ي 44 ِِِ ي َأن َيرانِِِِِ ِِِ ن يِلَ،ِِِِِ ِِِ ي  مِِِِِ

ِِِ  َحيِِِِِ

 

َُ داَرَ  َواصِِِِِِطَِاكا  د فاَرقِِِِِِ  َوقَِِِِِِ
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 التَّمِهيُد 

 ِفي َزماٍن ، َوُهما اٍن َوِإالنا ال َيَقُع ِإال ِفي َمكِلأنَّ َشيًئا ِمن َأفعاِلالزَّماُن َظرُف األفعاِل ، َوِإنَّما ِقيَل َذِلَك   »

ُل ِمن     «امليقاُت ُِ يِّ ، َوما َتكِش
ماِن فِي النَّصِّ األََدبِ ُر دِراَسِة الزَّ ََ َأ َوِمَن المعُلوِم لِداِرِسي األََدِب   ،

ُم،ا النَّصُّ  ِِ بِِصيَ  ، َوَيتَبَيَُّن َذلَِك فِ َمكنُوناِت التَّعبِيرِ الَّتِي ُيَقدِّ ِة َوُحُضوِرها ي دِراَسِة األَفعا َِ ِ ،ا المختَلِ

مَ  ا  بُعدا ياِق  السِّ ُعُموِم  َمَع  ُن  ُتَكوِّ يَّةا 
َزمانِ َيحِمُل داِلالٍت  ما  لُِكلِّ  التَّنَبُِّل  يِلَى  يِِاَفةا   ، النَّصِّ  عنَِويئا فِي 

  ، ماِن  بِالزَّ َيتََعلَُّق  ا  ِمِن  وَ ُمِ،مئ ُن  ال   استِكنا ِ   »ُتَمكِّ َِ  ِهِذ ِ  البَع َمَع  بَعِض،ا  َتَاُوبِ،ا  َويِدراِ   الالِت  دِّ

  ، َنِِس،ا  ذاِت  َعن  ُتِِصَح  َحتَّى   ، ُأيَرَ  يِلَى  َزَمنِيٍَّة  حالٍَة  ِمن   
ِِ االنتِقا َأِو  بَينَ،ا  ِج  َوالتََّدرُّ  ، اآلَيرِ 

ماُن  كتَِسُب  لَِ،ذا يَ وَ  »،      «َوَتكِشَف َعن َدوِرها فِي بِناِك الَقِصيَد ِ ُكلِّ،ا   يِّ -الزَّ
ا    -فِي النَّصِّ األََدبِ بُعدا

 .   «َفنِِّيئا َينطَِو  َعَلى قِيَمٍة َوَمعناى 

 الواقِِع االجتِماِعيِّ فِي   كاَن » َوالمتَنَب ي
ِِ َأسالِيِب الَكشِف َعن َمّاِهرِ ماِن ِمن ِين ُد َوعيَُل بِالزَّ سِّ ََ ُي

ِِ تَ   »،      «َعصرِ ِ   نتِِل فِي  َوِمن ِين ي،ا بَيَن  أَمُّ
يَِّة الَّتِي ُيزاِوُج فِ َِ الُوُجودِ ، َوَنَ ماتِِل المستَوِحَد ِ َوالشَّ

باتِِل  َِ خِصيِّ لَِر  .  «الُحزِن َواإِلحباِط الشَّ

يَِّة األَ 
َِ المتَنَب ي ُمعاناَتُل ، َوِيتاَم َحياتِِل فِي َقِصيَدتِِل الكافِ ٍة ، تََوياِت َأداٍك مُ ِييَر ِ ، بُِمسَوَقد َتناَو َِ ختَلِ

َك ما َتمنَُحُل يِي اُ  لَُ تُُل ال
ا فِي َذلِ ي،ا بَيَن التَّصرِيِح َوالتَّلِميِح َواإِلشاَر ِ َوالَقصِد ، ُمستَخِدما

،  عالِيَةُ راَوَ  فِ

ِة  َِ نِِّيَُّة البَِديَعُة بِتَوظِيِف الَكلِماِت المختَلِ َِ  َقصِد ِ الخاصِّ .َوَمنِح،ا لِباَس َوُقدَرُتُل ال

 

 .1/139األزمنة واألمكنة   

 .    38محمد حماسة عبد اللطيف ، الل ة وبناك الشعر   

 . 22الزمان والمكان يف شعر أبي الطيب المتنبي  حيدر الزم مطلك ،  

 . 30المرجع السابق   

 . 47، صِ  1976، سنة  3حاتم محمد ، أبعاد عصرية يف شعر المتنبي ، مَلة آفاق عربية ، عدد  



 

1466 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ُِ ابِن ِجنِّي   َك َقو
َع ِعدَّ ٍ ِمن،ا  ؛ َوِمن َذلِ ِِ ُل َتطَيََّر َعَلى َنِِسِل فِي َموا يواِن َأنَّ اُ  الدِّ َوِهي : »   َوَذَكَر ُشر 

ِإن َلم ِفيِه َنفَسُه ، َوَكَأنَُّه َينَعى آِخُر ما ساَر ِمن ِشعِرِه ، َوِفي َأضعاِف َهِذِه الَقِصيَدِة َكالٌم َجَرى َعَلى ِلساِنِه 
»    «    َيقِصد َذِلَك  : الواِحِد ُّ   َِ َوقا ،    «    َوِهَي آِخُر ما قاَلُه ، َوَتَطيَـَّر َعَلى َنفِسِه ِفي َمواِضَع ِمنها، 

يَن ، َوبِ  وِس المتََلقِّ ُِ ا فِي ُن ِرا ََ ي،ا اكتََسبََ َأ
ِة المتَنَب ي فِ َِ

ٍة فِيما َيُخصُّ َولِِصدِق عاطِ ،   َمعنَى الَوداعِ خاصَّ

َِ َأبياتِ،ا : »   َِ ابُن األََِيرِ َعن بَع َوِهي ِمن َمحاِسِن ما ُيؤَتى ِبِه ِفي َمعَنى الَوداِع ، َوَلم َيأِت ِلَغرِيِه َولِذا قا

 .  « ِمثُلها 

 ُيدِرُ  َحِقيَقَة َأنَّ المتَنَب ي لَم َيُقل،ا فِي رَ 
ل فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ ولَِة َفَحسُب ، َوالمتَأَمِّ ِحيلِِل َعن َعُضِد الدَّ

 . َعلَّ َهذا ِمن ِسرِّ َتشاُؤِمِل ُتَاَ  َأي اِمِل القادَِمِة َويِنَّما قالَ،ا فِي َرِحيلِِل َعِن الَحيا ِ ، َولَ 

ِِ َوعاَوذاَ  يَ  ِن لِألَفعا ِة الَكلِماِت عكُِ  َكوَن الَقِصيَد  قاَمَ َعَلى َزماَنيِن ؛ َزماِن َقولِ،ا المتََضمِّ مَّ

الالِت ، َوَزماِن ِاَيتِ،ا َأ  يَِل َوالدِّ ُِ المستَخَدَمِة فِي ُمختَلِِف الصِّ ؛ َذلَِك  و ِاَيِة بَعِض،ا َوُهَو االستِقبا

 َيَقُع فِي المستَقبَِل . َأنَّ التَّطَيَُّر َتَرقُّب  
 لُِحُدوِث َمكُرو ٍ

َ  جانَِب األَبع َُ فِي َأن َأَتَلمَّ ب
ِِ يَِّة فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ َوَتنَوَقد َر

مانِ ،ا ِعنَد المتَنَب ي ، ُمحاِوالا  ادِ الزَّ
اُوالتِ

نِّيِّ  َِ ال َوالبُعِد  المعنَِو ِّ  َوالُعمِق  اللِيِّ  الدِّ رِ  ََ األَ يِلَى   َِ لَِ،ذا الَانِِب  الُوُصو العناصر   بتتبع  ، وذلك 

 التالية : 

 

 .   2/394والتبيان  4/410وم لل قاِ أبو العنك والعكبر  ؛ ينّر : معَز أحمد  ، 634/  2الِسر   

 . 800شر  الواحد    

ائر     .  2/285الم ل الس 

،   28َلد ينّر : يبراهيم البطشان ، كافي ة المتنبي األيير  ويشارات تنبٍ  بالرحيل ، مَلة عالم الكتب ، الم  

 . 553صِ



  

  1467   
 

 ي الكاِفيَِّة األِخرَيِةِفي َقِصيَدِة املَتَنّب األبعاُد الزَّماِنيَُّة

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ُِ الّ اِهَرُ  َوما فِي ُحكِم،ا -1  . األفعا

َرُ  ، وَ -2 ُِ المَقدَّ  .َتقِديرِ القائِِل  فِي،ا َمسأَلَةَ سأتناوِ األفعا

ِل المعنَى -3 ِة فِي َتَشكُّ َِ يا ُر الصِّ ََ  .َأ

ماِن -4  . َكلِمات  لَ،ا َعنَقة  بِالزَّ

َمِن -5  . الَحَرَكُة فِي الزَّ

 األفعاُل الّظاِهَرُة َوما ِفي ُحكِمها :-1

َوَأربَِعيَن بَ جاَكت َهِذ ِ الَقِصيَدُ     1/1 َأربََعٍة  ِِ ؛ فِي  الطِّوا ِط َقصائِِد المتَنَب ي  ُمتََوسِّ َمبَلُل  يتاا ، َوَهذا 

 الَعَدد ِمَن األَبياِت ياِل  َقلِينا .َفَلم َيتََاَوَز َهذا 

َ  فِي،ا ِمن  ؛ َفَلم َيخُل بَي
ٍة ُحُضور  ظاِهر  فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ ِِ بِخاصَّ فِعٍل َأو اَنَيِن يِلَى   َوَقد كاَن لِألَفعا

رِيَحُة الّ اِهَرُ  فِي،ا   ُِ الصَّ ٍِ ، َوبََل َ األَفعا ، َوُهَو َعَدد  َيكِشُف َشيئاا ِمن   اٍلِمئًة َوَأرَبَعَة َأفعَأربََعِة َأفعا

ماِن الَك ِيِف فِي،ا .  ُحُضوِر الزَّ

يَّتِِ،ما ، 
َِ فِعلِ اُ  َحو ر  ِِ :َوَوَرَدت َكلَِمتاِن ايتََلَف الشُّ  األَوَّ

َِ  َوُأوالُهما ) َفداكا ( فِي البَي

داكا ن مَِِِِ ُر عَِِِِ ن ُيَقصِِِِِّ َك مَِِِِ َ لَِِِِ دا  فِِِِِ

 

ك  يَِذن ياِل    ِِِ ن َملِِِِِِِِِ َِِ داكافِِِِِِِِِ َِِ  فِِِِِِِِِ

 

يرِ ِ   َِ َو َكابِن ِجنَّي   راِ   الِاِك ِعنَد ُعُموِم الشُّ تِح  َِ
بِ َِ الَكلَِمُة ) َفداكا (  َوَعَلي،ا َتُكوُن    َفَقد ُرِوَي  ،

 

: الِسر    والتبيان    800، وشر  الواحد     4/410، ومعَز أحمد    2/634  ينّر  ، والصِو     2/394، 

، والنمع العزيز  )الِن (   2/857، والنمع العزيز  )المولو (    2/551)ونصَّ الشار  على أنل فعل ماٍل(  

 .   166، والصبح المنبي  1/851
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يا 
ِِ ُِ :  بَ   ،  افِعنا ما وُز فِيِل »  ل َيَرَ الواِحِد ُّ َأنَّ،ا لَيَسَ ياِل  َكَذلَِك ؛ َيُقو َُ َوَقولُُل ) ياِل  َفداكا ( ال َي

ُل فِعل  ماٍل   .  «ياِل  َفتُح الِاِك أِلَنَّ

اِرِسيَن ) فِداكا ( بِكسرِ الِاِك  َُ الد  بَطَ،ا بَع َِ ا .  َو  ، َوَعَلي،ا َتُكوُن اسما

َِ األَِييرِ : لِمَ َوالكَ  يَُة ) اصطَِاكا ( فِي البَي
 ُة ال  انِ

ي ِِِ ي َأن َيرانِِِِِِ ِِِ ن يِلَ،ِِِِِِ ِِِ ي  مِِِِِِ
ِِِ  َحيِِِِِِ

 

ِِطَِاكا  َُ داَرَ  َواصِِِِِ ِِ د فاَرقِِِِِ َِِ  َوقِِِِِ

 

تِح الط اِك   َِ ا ابُن ِجنِّي    َفَقد َرواها الواِحِد ُّ َوَتبَِعُل األَك َرِيَُّة ) اصطَِاكا ( بِ ياا ، َأم 
ِِ ، َفتَُكوُن فِعنا ما

بُن  ، َوَقد َعلََّق الواِحِد ُّ َعَلى ما َذَهَب يِلَيِل ا  ، َوَتبَِعُل صاِحُب التِّبياِن    َفَقد َرواها بَِكسرِ الط اِك  

  : بَِقولِِل  َواصطِِاَ   »  ِجنِّي    : ِجنِّي   ابُن  الط اكِ -َرَوَ  ،   -بَِكسرِ  َفَقَصَرُ   َممُدود   : االصطِِاُك   َِ قا  ،

عرِ َأشَ،ُر ِمن َأن ُيحَواَحتَجَّ َعَليلِ  ُل ُمستَ ناى َعنُل ؛ أِلَنَّ َقصَر الممُدودِ فِي الشِّ تاَج  بِأََحَد َعَشَر بَيتاا ، ُكلُّ

واَيَة  فِيِل يِ   الرِّ
َجَة َهِذ ِ واِهِد ، َوَأنَكَر ابُن ُفورَّ َِ :    لَى ذِكرِ الشَّ عِل َوقا ِِ ، َوَرواُ  َمِتُوَ  الط اِك َعَلى ال

؟ بَل ال   -َأعنِي ايتِياَر الممُدوِ  لِلُمتَنَبِّي-  حيِي ِمَن اهِ َتعالَى يِذا فاَرَق داَرُ  َوايتِياَرُ  يِي ا ُ لَِم َيستَ 

َويِن ما   َوجلَ   ، ُحوباا  ارَتَكَب  يِي اُ    
ايتِياِر ِ فِي  َوَزِهَد  فاَرَقُل  َمن  ُكلُّ  لَيَ   يِذ  ؛  ذاَ   فِعلِِل  فِي  لَِحيائِِل 

 

  . 800شر  الواحد    

: الِسر الص ير      المحقق يف الكتابَين-  222قشر الِسر )المانع(  ، و  101ينّر  /   -بضبط  ، أما الدكتور 

 . 270رجب يف القشر فقد ِبط،ا بالِتح على رواية األك رية ، ينّر : قشر الِسر )رجب( 

 : أحمد    ينّر  الواحد     4/424معَز  وشر   والصِو     806،  العز  2/560،  والنمع  يز  ، 

 .  1/860والنمع العزيز  )الِن (  ، 2/865 )المولو (

 .   2/655ينّر : الِسر    

 . 2/405ينّر : التبيان   

 . 201ينّر : الِتح على أبي الِتح   
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ِمَن اهِ  َقِد اصطَِاُ  َوايتاَرُ  َعَلى َيلِقِل  َيستَحيِي  يِذا فاَرَق داَر الممُدوِ  َواهُ َتعالَى  ،      « َتعالى 

الَعنكِ  :    َوأِلَبِي  بَِقولِِل  ِجنِّي   ابِن  ِرواَيِة  َعَلى  لَطِيف   :    »َتعلِيق    َِ قا َيُكوَن  َأن  الطَّيِِّب  بِأَبِي  َواألَشبَُل 

يااَوُهَو ُيرِيُد -َواصطَِاَ  
ِِ َُ داَرَ  َوَقِد اصطَِاَ  اهُ ُس  -فِعنا ما َِ : َوَقد فاَرق ُل قا  .  «بحاَنُل َكأَنَّ

ابِعَ َوَرَد فِي  -2/1  الس 
َِ ألَمرِ ، َوُهَو فِي البَي

 َعَشَر :  الَقِصيَدُ  اسُم فِعٍل واِحٍد لِ

ي ِِِ َِ َقلبِِِِ ِِا َِِرَل قِِِِ ُِِع َأعِِِِ  يِذا التَّودِيِِِِ

 

ََ ف  ِِاَحب ََ ال صِِِ م َِِّ ِِاَعَليَِِِِِك الصِِِ  اكِِِ

 

يِّ َمعناى َأراَدُ  ، يِذ لَو َسَلَك بِِل ُهنا َمسَلَك  
ِِ ياا لَِخ رِيَحِة لَما  َوجاَك بِِل المتَنَب ي ُمَ دِّ ِِ الصَّ يرِ ِ ِمَن األَفعا َِ

ِِ الَقلِب المبِينَِة لِ  ُل َقَصَد ِمنُل َكشَف جانٍِب ِمن ِحكاَيِة حا ِِ بََلَل بِالمعنَى َدقِيَق ُمرادِ ِ ؛ ذاَ  َأنَّ عا ِِ نن

 المباِشرِ ِعنَد ُظُ،وِر بَوادِِر التَّودِيِع . 

ُِّ األَ -3/1 عِل الت امِّ الَح
ِِ وَفُر بِاالستِخداِم فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ ، َولَم َيأِت ِمَن الن اقِِص ياِل   َوَقد كاَن لِل

َع ِمن،ا   ِِ َع ؛ جاَكت ) كاَن ( فِي َسبَعِة َموا ِِ يَِة َموا
ََمانِ ي فِي َأربََعِة فِعنِن فِي 

ِِ ِِ الما ، ِستَّة  بَِلِ

 َأبياٍت ، ِهَي :

لَّ َنِِِِِِِِِِ ٍ  داَكَ  كُِِِِِِِِِ ا فِِِِِِِِِِ  َوآَمنِِِِِِِِ 

 

  َ َِِ و كانِِِِِ َِِ ِِاَولِِِِِ ٍة ِمنكِِِِِ َِِ  لَِممَلكِِِِِ

ا  ِديقا َِِ وبُُ،ُم صِِِِِ ُِِ َ ُقلِِِِِ َِِ و كانِِِِِ َِِ  َفلِِِِِ

 

داكا  م عِِِِِِِِ َ َينئُِق،ُِِِِِِ د كانَِِِِِِِ  لَقَِِِِِِ

ا  دادا
َ شِِِِِِِِِِ يتُ،ا كانَِِِِِِِِِ َِِ  يِذا عاصِِِِِِِ

 

َ ِركاكِِِِِِِِِا   َويِن طاَوعتُ،ِِِِِِِِا كانَِِِِِِِِِ

اَ  اَوذا  َك كِِِِاَن ِمسِِِِِكا  لنَّشُِِِِر ِعرُِِِِِ

 

ِِداكا  ِِرِ  َوالمِِِِ عُر فِ،ِِِِ ِِِّ ذا الشِِِِ َِِ  َوهِِِِ

 

ِِ األَمرِ فِي َقولِِل : َوَمرَّ ا واِحَد ا   بَِلِ

 

 .  807-806شر  الواحد    

 .  1/860، )الِن (  2/866النمع العزيز  )المولو (   



 

1470 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ونِي ُِِ ي َفكِِِ ِِِ ِِا ُطُرقِِِ َِ يِِِ ئ ِِِ ا شِِِ ِِئ  َوَأيِِِ

 

ِِا  ِِا ا َأو َهنكِِِِِِِِِِِِِِِ  َأذا ا َأو َنَِِِِِِِِِِِِِِِ

 

عُل الن اقُِص اآلَيُر َفُ،َو ) لَيَ  ( ، َولَم َيرِد ياِل   ِِ ا ال  َمرَّ ا واِحَد ا فِي َقولِِل : َوَأم 

دِر  يَ  يَِِِ َِِ ِِاِمِع لِ رِِب المسِ َِِ م طِ َِِ  َوكِ

 

ِِا  نِِِِ ََ ن  ِِِ ُب مِِِِ َِِ  ئِي َأم ُعنكِِِِِِاَأَيعَِِِِ

 
ِحيِل َعن،ا َوَعزِمِل َعَلى الرَّ نيا  عِل الت امِّ يِيحاكا بِتَماِم ُمقاِمِل فِي الدُّ

ِِ ،   َولََعلَّ فِي االستِخداِم الَك ِيرِ لِل

واِت . لن اقِِص ياِل  بِالَقلِيلِ َولِذا لَم َيأِت ِمَن ا َِ َلَب َعَليِل المِضيُّ يِشاَر ا يِلَى ال َِ ا ، َو   ِجدئ

ي َأك ََرها ُوُروداا ؛ يِذ  -4/1
ِِ ِِ َحَسَب األَزِمنَِة النَّحِويَِّة َفَقد كاَن الما ا ِمن َحيُث َتقِسيُم األَفعا َوَأم 

فِي   ا    ِستٍَّة َوَخمِسني ِفعاًلجاَك  َوَأم  ي    ُعاملضاِر،  ِِ َوَأَقلُّ،ا  َخمَسٍة َوَأرَبِعنَي ِفعاًل َف  َثالَثِة َأفعاٍلفِي    األمُر، 

 َفَحسُب ، َوبَياُن،ا كاآلتِي :

 فعل األمرالفعل املضارعالفعل املاضيالبيت
رُ َفداكا1  ُيَقصِّ

 ُيساِو  َقنكاَدَعونا ُقلنا2

َ آَمن ا 3  كاَن

 َينِصُب َيَّّنُّ َن َرَ 4

 بََلَ َبََللَ 5

6 َ َ كاَن  كاَن

 َأبَصرَت 7

8 ََ  َيُحل  َأُروُ  َيتَم

لتَنِي 9  ُأطِيُق َحمَّ

 َتمِشي َيُشقَّ ُأحاذِرُ 10
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 فعل األمرالفعل املضارعالفعل املاضيالبيت
 ُيِعينُ َيََعُللُ 11

12 َُ َُ استَطَع ض َِ  َأراكا ُأبِصرَي

 َكِاكا َكِانِي 13

 َفتَقطَعَ َتتُرُكنِي 14

دا ِسرنا 15  َرَ أَ َِ

16 َُ رِب  َأحاكاُِ

َِ َأعَرَل 17 ََ قا  صاَحب

َُ َتَمنَّى18  ُقل

19 ََ ي َِ  َشِاكا َأَعلََّك استَش

20 َُ ي َأستُِرُ َأَطل ِِ  ُأي

َ عاَصيتُ،ا 21 َ طاَوعتُ،ا كاَن  كاَن

22 ُِ  َيُقو

 ُيَقِبُِّل َأَنخنا23

مُ صاكاَعبَِق 24  َيَم َّ ُيَحرِّ

 َيمنَُحلُ نَعُ َيم25

َث 26 ُث َحدَّ  ُيَحدِّ

 ُيعرِقنَ َأنَضى 27

َملُ انتَبََِ،28َ ىَتَوهَّ َِ  َأر

 ُيتَيُِّمُل َأحكِي ُيصِ ي29

ُب َيدِر  لَيَ  30 ََ  َيع
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 فعل األمرالفعل املضارعالفعل املاضيالبيت
 كانَ 31

 احَمد ُيسمَ َتحَمدُهما 32

 َيلَقى 33

ِعي 34  َيدَّ

35 َ  ىَتباكَ بََكى َتبَيَّنَ اشتَبََ،

36َ  َأَذمَّ

 ُز37ِ

38 َِ  ُكونِي ِشئ

 َيَرُواَرَأونِي ِسرنا 39

دُ 40  ُيَشرِّ

 َيذَعرُ َألبَُ  41

 َأعتاُل ما َينكا افتََرقنا42

د َيُعودُ 43 َِ  َي

44 َُ  َيرانِي اصطَِاكا فاَرق

ياقا السِّ فِي   
المقُصودِ ُوُقوِع  َق  َتَحقُّ يُد  ِِ ُي ي  ِِ ِمَن  َوالما ا  يِمعانا  ، فِي،ا  الواِردِ  يَِة  ِت 

َتزكِ فِي  المتَنَب ي 

َِ ال  انِي  نِِّيَِّة ، َكما فِي البَي َِ ياِق ِوفَق َمِشيئَتِِل ال  : -َعَلى َسبِيِل التَّم ِيلِ -السِّ

ِِاِو  ن ُيسِِ َِِ َك مِِ َِِ َ لِِ دا ِِِ ِِا فِِ و ُقلنِِ  َفلَِِِِ

 

ن َقنكِِِِِِِِا   َدَعونِِِِِِِِا بِالبَقِِِِِِِِاِك لِمَِِِِِِِِ

 
ٍِ م  ُة َأفعا ََ ََن يِل  ِِ يٍَة َوفِعل  ُمضاِرع  وَف

ِِ يَِة َوَانِي،ا ) ُقلنا ، َدَعونا ( ا
ِِ ِِ الما ُِ األَفعا اِحد  ، جاَك َأوَّ

َ لَُل َمن  متِناِع َقولِِل : فِدا
ِ
َِ َممُدوِحِل ال عاُك بِالبَقاِك لُِمبِ  ِل  ُيساِويبَعَد ) لَو ( ُمتََعلَِّقيِن بِ،ا ، َفامتَنََع الدُّ
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كِّ  ي َنَّرِ ِ ، َويِفاَدُ  اَوال َأَحَد ُيساِويِل فِ  َِ لِلتََّردُّدِ َأِو الشَّ يِد المدِ  ، َفن َمَا
ي ُهنا ظاِهَر   فِي َتأكِ ِِ لما

عُل ال  الُِث َفُ،و ) ِِ ا ال ي . َوَأم 
ِِ عِل الما ِِ يرِ ال َِ ُعُل لَو جاَك بِِصيَ ٍة ُأيَرَ  َقنكا (  الَِّذ  َقد َيرُِد َتَوقُّ

أِن المتَشابِِل ، َمَع َتضِميِن َمعنَى  ا ِ فِي التَّناُفِ  بَيَن الن اسِ َوَيعكُِ  ُسنََّة الَحي ٍة ِعنَد َذِو  الشَّ  ، َوبِخاصَّ

ا ِمن ِوالَيتِِل بِالَحرِب َوالبَأِس بَعَد َذلَِك  َِ َشطرا ولَِة الَِّذ  نا ادِ َعُضِد الدَّ  ُحس 
 .  َك َر ِ

عُل المضاِرعُ َوفِي َأَنا ِِ ؛  عنَى الممكِِن ُوُروُدُ  فِي النَِّ ِ  ) ُيساِو  ( قابِنا لِنَِِي المِك الَكنِم جاَك ال

ياُق ِمن ُوُجودِ المساِو  .  ما َنِاُ  السِّ
ي لَكاَن فِيِل ِشبُل يَِباٍت لِ ِِ  يِذ لَو جاَك بِِصيَ ِة الما

يَر االستِقبا َِ  ، َكالمسبُوِق بِن الن اِهيَةِ َوِمَن المضاِرِع ما ال َيحتَِمُل 
 ، َوَذلَِك فِي َقولِِل :  ِِ

ا ِِا د ُهمامِِِِ دُهما َواحمَِِِِِِ َِِ ن َتحمِِِِ  فَِِِِِِ

 

ُدُ  َعناكِِِِِِِِا  م ُيسَِِِِِِِِم حامِِِِِِِِِ  يِذا لَِِِِِِِِ

 

عِل فِي المستَقبَِل  
ِِ ي  يِذِ النَّ،ُي َيقتَِضي االمتِناَع َعِن ال ِِ ُِ َمعناُ  لِلما ا المسبُوُق بَِلم َفيَتََحوَّ   ، َوَأم 

البَ  فِي  عنن 
ِِ ال ُل  ُيَشكِّ َوبِذا  ُم َلَقةا  ،  يَّةا 

َزمانِ دائَِر ا   َِ المعنَى  ي فِي ُصوَر ِ  ي،ا  ِِ بِما ُمستَقبَُل،ا  َيتََعلَُّق 

 المستَِمرِّ .

 ُوُروداا 
ِِ ا فِعُل األَمرِ َفُ،َو َأَقلُّ األَفعا  ؛ َوِمن َأم َِلتِِل َقولُُل :  -َكما َذَكرُت -َوَأم 

ِِا  ُزِ يِِ َِِ ِِاٍب فِِ ِِِد  ِركِِ ن َأيِِ َِِ ُِِد عِِ  بُعِِ

 

ِِا َوقُِِِِِع األَ   ِِ لَ،ِِِ ي َحشِِِ نَِّة فِِِِِِ  اكاسِِِِِِ

 

يُر فِعِل األَمرِ َهذا  َِ َِ فِعل   ياَق ُمِدالئ بِما َيحِمُلُل ِمن َنَمٍط ) ُزِ ( َولَم َيأِت فِي َهذا البَي َر السِّ ، َوَتَصدَّ

اال ُأسُلوَب  المتَنَب ي  استَخَدَم  ؛ َحيُث  المعنَى  َتكِويِن  فِي  ِِ ياص   بِ لِلبُعِد  ُمخاَطبَتِِل  فِي   
عِل ستِعاَر ِ

 

 . 11/319، البداية والن،اية  27/ 7ينّر : الكامل يف التاريخ  لنستزاد  حوِ يبر   

 . 322ينّر : م ني اللبيب   

ل     . 4/263ينّر : شر  المِص 
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نَُل فِي   ا َيعنِي َتَمكُّ   األُسُلوُب   المحُسوساِت ، َوُهَو ما ُيناِسُب ِسياَق حالِِل ، َواقتََضى َذلَِك األَمرِ ِمم 

َِ اإِلماُم َعبُد ، َوتِلَك ِمن َميزاِت االستِعاَر ِ   «َوَكأَنَّ البُعَد لَُل ُأُذن  َيسَمُع بِ،ا » التَّشِخيَص   ، َكما قا

 َُ يُّ القاِهرِ ال
َمَ    »:   رجانِ َة الَّتِي ِهَي ِمن َيبايا الَعقِل َكأَنَّ،ا َقد ُجسِّ َِ ي

ََ َأرتَك المعانِي اللَّطِ يِن ِشئ

 .  « َحتَّى َرَأت،ا الُعيُونُ 

َة فِعل   ِل ف َمَّ
 الَّتِي جاَك بِ،ا المتَنَب ي فِي َقصيَدتِ

ِِ َِ َأنواِع األَفعا َُ ذِكَرُ  َحو َيكِشُف   َويِلَى ُكلِّ ما َأسَلِ

ِِ وَ ال ا فِي التَّناُو ناا َواستِقرارا َ  ُيبِيُن َتَمكُّ َ ِة ، َوُهَو َتَصرُّ ََ الكاِمَن فِي َطبِيَعِة المتَنَب ي بِاللُّ ، األَداكِ تََّصرُّ

ابِِع َوالِعشرِيَن :   الس 
َِ عُل ُهَو ) ُيعرِقَن ( فِي البَي

ِِ  َوال

دَن ال ُيعِِِِِِِِِِِِِِِِرِقَن ياِل    َوَأنَّ البُِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

د أَ   ى اَوقَِِِِِِ ذافَِرَ  اللِّكاكِِِِِِانضَِِِِِِ  لعُِِِِِِ

 

يَِّة فِي َنِِسلِ 
مانِ يَِّة َوالزَّ

ُل اعتاَل بَِ،ِذ ِ الَكلَِمِة َعِن التَّطِويِل ، َوَأراَد ايتِصاَر المساَفِة المكانِ ا  َولَعلَّ  بَيانا

َِ : ألَِشوقِِل الَِّذ    لمَح يِلَيِل فِي األَبياِت َقبَل َهذا البَي

م ُدوَن  ةِ َوكَِِِِِِِ ِزيال َِّويَِِِِِِِّ ن حَِِِِِِِ  نٍ  مِِِِِِِِ

 

ذاكا  ُدوِمي ذا بِِِِِِِِِ ُل قُِِِِِِِِ َِِ ُِ لِِِِِِ و  َيقُِِِِِِِِ

ِِا  ِِاِب يِذا َأَنخنِِِ ِِِِ ذِب الرُّ َِِ ن عِِِ ِِِ  َومِِِ

 

رَوَ  َوالِوراكِِِِِِِا  ُل َرحَِِِِِِِل تُِِِِِِِ  ُيَقبِِِِِِِِّ

ُم َأن َيمَِِِِِِ َّ الطِّيَِِِِِِب بَعِِِِِِِد   رِّ  ُيحَِِِِِِ

 

ِل َوصِِِِِِاكا  َق الَعبِيُِِِِِِر بِِِِِِِ د َعبِِِِِِِ  َوقَِِِِِِ

ب    َِِ لِّ صِِِِ ن كُِِِِِِ ََ َِِِِِِرُ  مِِِِِِِ ُع  َِِ  َوَيمنِِِِ

 

ُل البَشِِِِِِِِِامَ    َة َواألَراكِِِِِِِِِِاَوَيمنَحُِِِِِِِِِ

ي  وُم َعنِِِِِِِِِّ ُث ُمقَلتَيِِِِِِِِل النَِِِِِِِّ دِّ  ُيحَِِِِِِِ

 

داكا  َِِ ن نِِِ َث عَِِِِِ دَّ َِِ وَم حِِِ ََ النَِِِِِّ ِِ  َفَليِِِ

 
  

 

 . 553بالرحيل يبراهيم البطشان ، كافي ة المتنبي األيير  ويشارات تنبٍ    

 .   43أسرار البنِة   
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 األفعاُل املَقدََّرُة ، َوِفيها َمسَأَلُة َتقِديِر القاِئِل :-2

 فِي البَيتَيِن ال  اِمَن َعَشَر َوالت اِسِع َوالِعشرِيَن :

وال َأنَّ  َِِ ىَولِِِِِِ َِِّ ِِا َتَمنِِِِِِ َر مِِِِِِ َِِ  َأك ِِِِِِ

 

َُ َوال ُمناكِِِِِِِِِامُ    عِِِِِِِِِاَوَد   لَُقلِِِِِِِِِ

ي  أَن ُيصِِِِِِِِِ ي َوَأحكِِِِِِِِِِ  َوال ياِل  بِِِِِِِِِ

 

ِِا  ُل َهواكِِِِِِِِ ُِِ َك ال ُيتَيِّمِِِِِِِِ َِِ  َفَليتِِِِِِِِ

 

َِ ابُن األََِيرِ :  ََ ُمناكا ، َوَكِذلَك َقولُُل )  َوال ُمناكاَفَقولُُل )  »قا َ  َتقِديُرُ  : َوال صاَحب َوال ( فِيِل َمحُذو

ى ياِل  بِأَن ُيصِ ي َوَأحكِي(  ِإّلا ِبَأن ُيصِغي َوَأحِكي َِ ا َتقِديُرُ  : َوال َأر  .  « َفإِنَّ فِيِل َمحُذوفا

َِ الحادِ   َك فِي البَي
 َوال َّنَِيَن : َوِم ُل َذلِ

ا َك كِِِِاَن ِمسِِِِِكا  َوذاَ  النَّشُِِِِر ِعرُِِِِِ

 

عُر فِ،ِِِِِِرِ  َوالمِِِِِِداكا  ذا الشِِِِِِِّ  َوهَِِِِِِ

 

،رِ  َوالمداكا ؛ َفَلم  
ُل َأَِمرَ َفالتَّقِديُر : كاَن فِ  ) كاَن ( ُهنا .  ا َنَصَب ) المداكا ( َتبَيََّن َأنَّ

َُ األَِييُر :   َوَكِذلََك البَي

ي َأن  ِِِ ن يِلَ،ِِِِِِ ِِِ ي  مِِِِِِ
ِِِ يَحيِِِِِِ ِِِ  َيرانِِِِِِ

 

ِِطَِاكا  َُ داَرَ  َواصِِِِِ ِِ د فاَرقِِِِِ َِِ  َوقِِِِِ

 
ِِ ؛   نِي ِحي ِمن يِلَِ،ي َأن َيراَأ  : َأرِجُع َوَأنا َأستَ »  َفَقد َرواُ  َأبُو الَعنِك ) َحيِيئا ( بِالنَّصِب َعَلى الحا

ََ َصَِوُتُل  َُ داَرَ  َوَأن  .   «فاَرق

َوَتأَِ  عِل  ِِ بِال َيتََعلَُّق  ا  ِمم  َوِهَي   ، الُعَلماِك   َُ بَع لَ،ا  َتنَبََّل   ، ة   َِ ي
لَطِ َفَمسأَلَة   القائِِل  َتقِديُر  ا  فِي َوَأم  يرِ ِ 

 

 .  2/285الم ل السائر   

 .   4/424أحمد  معَز  
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ُِ َذلَِك المعنَى َُ الت اِسَع َعَشرَ ، َوِم ا  :  البَي

داكٍ  ِِِ ن داٍك بِِِِِ ِِِ ََ مِِِِِ ي َِ ِِ ِد استَشِِِِِ َِِ  قِِِِِ

 

ِاكا  َِِ ِِا شِِِِ َك مِِِِ ِِا َأَعلَِِِِِِّ ُل مِِِِ َِِ  َوَأقتِِِِ

 

  ( القائِِل   َِ َحو اُ   ر  الشُّ ِجنِّي    َقِد اسَتشَفيَتَفَقد ايتََلَف  ابُن   َِ قا ؛  اِعُر  الش  ُل  َأنَّ َيَروَن  ئَة  
فِ  ، َأ     »:   ( 

ا يِلَى َأهلَِك   ََ    »  َِ الواِحِد ُّ :، َوِم ُلُل قا     « َأَِمرَت يا َقلُب َشوقا ي َِ ُِ لَِقلبِِل استَش ا      «َيُقو ، َأم 

  : ُِ َل َقلبُُل ؛ َيُقو
راِق َعُضِد  »  َأبُو الَعنِك َفيََرَ َأنَّ القائِ ِِ ََ ِمن َشوقَِك يِلَى َأهلَِك بِ َِ َقلبِي : َتداَوي قا

ولَِة   َجَة :      «الدَّ َِ ابُن ُفورَّ َوقا َقلبِِل لَلُ »  ،   ُِ ِل بَيَن ال    «  َهذا َقو
َِ القائِ وا َحو ُِ َفَقِد ايتََل متَنَب ي  ، 

ِة التََّروِّ  َوالتََّعقُِّل ، َواآلَيُر ُحكُمُل ُحكُم المضطَ  َِّ
يُُّ،ما كاَن القائَِل َفُ،َو األَرَجُح فِي كِ

رِّ َوَقلبِِل ، َفأَ

الِحواِر   جانُِب  فِيِل  َوَهذا   ، َيَِعُل  ما  َيدِر   ال  فِعلِِل  َوَقلبِلِ يِلَى  اِعرِ  الش  بَيَن  اتِيِّ  ُيَ كِّ  الذ  ا  ِمم  ُد  ، 

ِحيِل .   االِطِراَب الَِّذ  انتاَب المتَنَب ي ِعنَد الرَّ

 َأَثُر الصِّياَغِة ِفي َتَشكُِّل املعَنى :-3

ِمَن المادَّ ِ َنِِس،ا ُدوَن ُأيَرَ  يَِل  َِ الصِّ ُة المتَنَب ي فِي استِخداِم بَع قَّ
ِم ِل   َوفِيِل َتَّ،ُر دِ َوَذلَِك فِي   ،

َِ الحادِ  َوالِعشرِيَن: استِخداِمِل ِصيَ َة   المِاَعَلِة ) عاَصيتُ،ا ، طاَوعتُ،ا ( فِي البَي

داداا
َ شِِِِِِِِِِ يتُ،ا كانَِِِِِِِِِ َِِ  يِذا عاصِِِِِِِ

 

َ ِركاكِِِِِِِِِا   َويِن طاَوعتُ،ِِِِِِِِا كانَِِِِِِِِِ

 
ُن ِمِن اَنَيِن ُكلُّ واِحٍد ِمنُ،ما  مِاَعَلِة َيُكوأِلَنَّ باَب ال»  َفِصيَ ُة المِاَعَلِة َتأتِي لِِعدَّ ِ َمعاٍن ِمن،ا االشتِراُ   

 

 .  2/643الِسر   

 .  802شر  الواحد    

 .   1/856، )الِن (  2/862ونحو  يف النمع العزيز  )المولو (  ، 4/416معَز أحمد   

 .  198الِتح على أبي الِتح   
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يَ َة ُيعطِي الممُدوَ  ما    «َيَِعُل بِصاِحبِِل ِم َل ما َيَِعُل بِِل صاِحبُُل  ، َوالمتَنَب ي بِاستِخداِمِل َهِذ ِ الصِّ

َِ لَلُ   -َواهُ َأعَلمُ -ُيِحبُّ َأن َيسَمَعُل ِمنُل ؛ َفَليَ  ُمراُدُ    ت    َأن َيُقو َُ َهِذ ِ الُ،ُموَم اشتَدَّ َأنِّي يِذا َعَصي

َسُ،َلَ   َأَطعتُ،ا  َويِن   ، ؛   َعَليَّ  َوالط اَعِة  الِعصياِن  ُمحاَوالِت  فِي  ُمعاناتِِل  بَياَن  َأراَد  ُل  لََعلَّ بَل   ،

ا َوبَيَن  بَينَُل  ِة  المعنَِويَّ ِسيَِّة  النَِّ المشادَّ ِ  ِمَن  باا 
جانِ َتكِشُف  َيتَأَتَّى َفالمِاَعَلُة  ال  البَياُن  َوَهذا   ، لُ،ُموِم 

عِل َعَلى ِصيَ ِة ) َفَعل ( . ِِ يِك ال َِ  بَِم

َِ الخاِمِ  َوال َّنَِيَن :  ِل ِحيَن َعلََّق َعَلى البَي
 َونحُوُ  ما َذَكَر ابُن ِسيَد  فِي َشرِ  المشكِ

ُدودٍ  ُِِ ي يِِِِ ِِِ وع  فِِِِ ُِِ ِِتَبََ،َ ُدمِِِِ  يِذا اشِِِِ

 

ِِاكى  ن َتبِِِِ َِِّ ى ِممِِِِ َِِ ن بَكِِِِ َِِ يََّن مِِِِ َِِ  َتبِِِِ

 

  : َِ ناَية  َعِن الطَّبِيِعيِّ ، َوَتباَكى : كِناَية  َعِن العَ »  قا
اُعَل َقد َيأتِي لَِ َرٍل ،  بََكى : كِ يِّ ؛ أِلَنَّ التَِّ

ِِ َر

 ما األَمُر بِِل فِي الَحِقيَقِة ، َأنَشَد ِسيبََويِل :
َِ  إِلظ،اِر ِين

 بِي ِمن َيَزر  يِذا َتخاَزرُت َوما 

ُموُع فِي الُخُدودِ بِما ِهَي َعَليِل ِمنَ  َك . َأ  : يِذا اشتَبََ،َ الدُّ
  َفَقولُُل ) َوما بِي ِمن َيَزر  ( َدلِيل  َعَلى َذلِ

يِّ َوالطَّبِيِعيِّ 
ِِ َرياِن لَم َيُك ُهنالَِك بُد  ِمن َفصٍل ُيميُِّز بِيَن الَعَر ََ  .  «الَ،َمنِن َوُسرَعِة ال

ادَِس َعَشَر: َوِمن    الس 
َِ  فِي البَي

ِِ عَل لِلَمَُ،و ِِ يَ ِة األُولَى بِناُؤُ  ال َِ بِ،ا َعِن الصِّ  استِعماالتِِل الَّتِي َعَد

يف   يِن سَِِِِِ وُق َقبَِِِِل البَِِِِِ ذا الشَِِِِِّ  َوهَِِِِ

 

ِِا  د َأحاكِِ َِِ َُ َوقِِ رِب ُِِ ِِا ِِِ ِِا مِِ  َوهِِِِا َأنِِ

 
 

عاين التي ترد ل،ا  وهو من الم  . ويصلح أن تأتي هنا لمعنى التك ير ،  2/236شر  كتاب سيبويل للسيرايف     

 . 2/554صي ة المِاعلة ، ينّر : شر  ابن عقيل 

 .  803ينّر : شر  الواحد    

 .   336شر  المشكل   
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َِ َحِدي ُُل َعن َشوقِِل لِلَممُدوِ   ََ َفّاِهُر البَي َة َملَمح  آَيُر ،  َوَأ ََمَّ ِل َعنُل ، َولَكِن 
وِق فِيِل َقبَل َرِحيلِ رِ الشَّ

الَقتُل  َوُهَو  َينتَُِّرُ   الَِّذ   َمِصيرِ ِ  يِلَى  ا  يِلماحا يِل 
فِ َوَكأَنَّ   ،  ِِ لِلَمَُ،و  ) رِب  ُِ  ( عَل  ِِ ال بِناُؤُ   َوُهَو 

َِ ال  اِمِن َوال َّ -َوالَ،نُ    رُب   -ينَ نَِ َكما َذَكَر فِي البَي َِ رَب َسيِف البَيِن ، بَل ُهَو  َِ رُب  ، َفَليَ  الضَّ

َعُل َوَتطَيَُّرُ  َعَلى   ُد َتَوقُّ ولَِة ، َوَهذا ُيَ كِّ ََ ُيقتَُل بِِل بَعَد َرِحيلِِل َعن َعُضِد الدَّ يِف الَِّذ  َسو َنِِسِل ،  السَّ

ربِِل لِِشدَّ ِ  َِ يِف َقبَل  َك السَّ
ُر َذلِ ََ ِعِل . َتوَ  َفََّ،َر َأ ِعِل َويِيمانِِل بِتََوقُّ  قُّ

 َكِلماٌت َلها َعالَقٌة ِبالزَّماِن :-4

ُح  ِِ  الَّتِي استَخَدَم،ا المتَنَب ي فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ ، َوكاَن لَ،ا وا
ِِ ِب َهذا الَكمِّ ال،ائِِل ِمَن األَفعا

يِلَى جانِ

ِع دِاللَتِ  ماِن َوَتنَوُّ رِ فِي ُحُضوِر الزَّ ََ  ) َأسماك  ( ِل ؛  األَ
ِِ يَر األَفعا َِ َفَقد ُوِجَدت فِي الَقِصيَد ِ َكلِمات  

ا   يئا ُمِ،مئ
ا دِاللِ  بُعدا

ِِ ادَِر ِ َعِن األَفعا يَِّة الص 
مانِ َلَ َمَع المَاَوَر ِ الزَّ ماِن ، َوَشكَّ ، َوِمن  لَ،ا ارتِباط  بِالزَّ

 تِلَك الَكلِماِت :

َِ َكلَِمُة ) البَقاِك ( فِي ال-4أ/  ال  انِي : بَي

ِِاِو  ن ُيسِِ َِِ َك مِِ َِِ َ لِِ دا ِِِ ِِا فِِ و ُقلنِِ  َفلَِِِِ

 

ن َقنكِِِِِِِِا   َدَعونِِِِِِِِا بِالبَقِِِِِِِِاِك لِمَِِِِِِِِ

 

ناِك    » َِ دُّ ال ِِ ماِن األَبَِد ِّ َواستِمراَرُ  ، َوَقد َصنََعَ َمَع َكلِماِت     «َوالبَقاُك  ياَم الزَّ
، َوِهَي َكلَِمة  ُتبِيُن قِ

  َِ ةا  -البَي ِِ ياصَّ داِك المساِو  لِلَممُدوِ  َيعنِي ) بَقاَك (  َمعناى لَطِ   -األَفعا ِِ ا ، يِذ َيَرَ َأنَّ ُدعاَكُ  بِ ِا ي

َوال   ُدوَنُل  ُ،م  أِلَنَّ ؛  َعَلى  األَعداِك   ِِّ ا الد  المضاِرِع  بِِصيَ ِة  جاَك   ) ُيساِو    ( عُل  ِِ َفال  ، ُيساُووَنُل 

الَّةِ االستِمرارِ  يُك َكلَِمِة ) البَقاِك ( الد  َِ َم َوناَسبَُل   َعَلى استِمراِر َحيا ِ األَعداِك ، َوُكلُّ َذلَِك ُمرَتبِط   ، 

متِناعِ 
ِ
عاِك ؛ َفامتَنََع ُكلُّ َذلَِك ال داِك ِمَن المساِو  .بِنَوِع الدُّ ِِ عاِك بِال  ِل َعِن الدُّ

 

 لسان العرب ) بقي ( .    
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َِ الحادِ  َعَشَر : -4ب/ َمُة ) َرِحيل ( فِي البَي
 َكلِ

ينا  ُل َرحِِِِِِِِِِِِ لَّ اهَ َيََعلُِِِِِِِِِِِ  لَعَِِِِِِِِِِِ

 

ينُ   ِِِ ِِا ُيعِِِ ي َذراكِِِ ِِِ ِة فِِِ َِِ ى اإِلقامِِِ َِِ  َعلِِِ

 

ِِ الَقوِم لِلَمِسيرِ    » ِحيُل اسُم ارتِحا يَّةا ُمباِشَر ا     «َوالرَّ
يُد دِاللَةا َزمانِ ِِ ، َويِنَّما   ، َوُهَو بَِمعناُ  َهذا ال ُي

َفال  ، ا  ايتِيارا ُمَعيٍَّن   
ٍَ َوق انِقضاَك  َيعنِي  َكوُنُل  َحيُث  ِمن  ماِن  بِالزَّ ارتِباط   ايتِياَر لَُل  كاَن  ُهنا  ِحيُل  رَّ

َلُل بِالَعودِ ، َولَو كاَن األَ الم ولَِة ِحرَصُل َعَلى البَقاِك َوَأمَّ مُر تَنَب ي بَل َوَرِبَتَُل ، َويِن كاَن َأظَ،َر لَِعُضِد الدَّ

َأراَد ا َولَكِنَُّل  َوالَّّعِن َوَنحِوِهما ،  رِ  َِ َمةا ُأيَرَ َكالسَّ
يَر َذلَِك اليتاَر َكلِ يِلَى َرِبَةٍ َِ يَّ 

ِِ  إِللماَ  الَخ

ُجوِع ، َوُهَو بَِذلَِك َيختاُر يِن،اَك َزماٍن كاَنَ لَُل َميزات  َوَيصائُِص ُمذِهَلة  ، َولَكِنَّ،ا   كاِمنٍَة بَِعَدِم الرُّ

ِب ، َوُهَو ما َذَكَرُ  فِي َقِصيَد ٍ ُأيَرَ َسبََقَ َُّ يَر َحدِّ التََّع َِ يََّة ، َوَمَد   لَم َتنَل ِمن اهتِماِمِل 
َهِذ ِ الكافِ

ماَن : بِ  ا الزَّ ي،ا ُمشبِ،ا
ولَِة َنَِسُل ، َوَجَعَل المكاَن فِ  ،ا َعُضَد الدَّ

ِِانِي ي الم ِِ ِِِ ا فِِ ِِا يبِِ
عِب طِ ِِِّ ِِاين الشِِ  َم ِِ

 

مِِِِِِِِاِن    َن الزَّ ِِِ بِيِِِِِِِِِع مِِِِِِ ِة الرَّ َِِ  بَِمنِزلِِِِِِ

يَّ فِي،ِِِِِِِِا 
ى الَعَربِِِِِِِِِ تَِِِِِِِِ َِ نَّ ال

 َولَكِِِِِِِِِ

 

ِد َواللِّ   َِِ ِِِل َواليِِِ ُِِب الَوجِِِ رِيِِِ ِِاِن َِ  سِِِ

 

يَِّة . 
يَِّة فِي الَقِصيَد ِ الكافِ

ِِ ة  َأراَد المتَنَب ي َربَط َأجزائِ،ا الَخ َِ  َوِهَي َفلَس

ادَِس َعَشَر :-4ج/  الس 
َِ َمُة ) َقبل ( فِي البَي

 َكلِ

يف   يِن سَِِِِِ وُق َقبَِِِِل البَِِِِِ ذا الشَِِِِِّ  َوهَِِِِ

 

  َُ رِب ُِِ ِِا ِِِ ِِا مِِ ِِاَوهِِِِا َأنِِ د َأحاكِِ َِِ  َوقِِ

 

ُد  َُ ُيَ كِّ  الَِّذ  َسبََقُل : َوَهذا البَي
َِ  المعنَى الواِرَد فِي البَي

ا ِديدا َِِ رنا شِِِِ ِِِ ِِا سِِِِ ي َومِِِِ ِِ َِِ  َأَرَ َأسِِِِ

 

يُر ابتِراكِِِِِِا  دا السَِِِِِِّ َِِف يِذا َِِِِِِِ  َفَكيِِِِ

 
 

 لسان العرب ) رحل ( .    

 .   766ديوانل بشر  الواحد    
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قِد َقبَل َأن َيِحيَن ، َوُهَو َمعناى َطرِيف    َِ َِ ُمختَِصَر ا ُكلَّ َمعانِي اإِلحساِس بِال َوجاَكت ) َقبَل ( فِي البَي

يرُ  َِ ِِ َكعِب بِن ُزَهيرٍ َتناَولَُل  ٍة ، َكَقو َِ َعراِك بِطُُرٍق ُمختَلِ  :   واِحٍد ِمَن الشُّ

ورُ  يِن َمبتُِِِِ َة َقبَِِِِل البَِِِِ ل َحبُِِِِل َرملَِِِِ  هَِِِ

 

،ِِِل َمعُِِذوُر   ََ الِحلِم بَعَِِد ال ََ بِِِ ِِ  َأم َأن

 
عَ  ََ ُِ َأش َلِميُّ : َوِمنُل َقو  السُّ

َِِر    م ِجيِِِِ ُِِ ي َوهِِِِ ِِِ ََ َتبكِِِِ ِِ ِِا َأنِِِِ  َف،ِِِِ

 

و  ُِِ َِِف َتكِِِِِِِِ وا َفَكيِِِِِِِِ ُِِ  ُن يِذا َودَّعِِِِِِِِ

 
يَر َأنَّ المتَنَب ي َقَصَد المعنَى ِمن ِجَ،ٍة َتتَِّسُم بِالِحدَّ ِ الَّتِي   َاَعِة ؛  َِ َتتَناَسُب َمَع َطبِيَعتِِل المَِعَمِة بِالشَّ

ََرِها ) َقبَل ( ربَتِِل َوَأ َِ يِف َو  ، بَل جاَك بِالسَّ
ِحيِل ، َوُربَّما َعَكَ     َفَلم َيأِت بَِلَِِّة ) الَحبِل ( َوَنحِو ِ الرَّ

َ  ُشُعوِر ِ المتَبايِِن ُتَاَ  َرِحيلِِل .   بَِذلَِك ِحدَّ

َِ ال  الِِث َوال َّنَِيَن : َكلَِمُة )-4د/ ا ( فِي البَي دا َِ 

ِِلِ  ن َأبِيِِِِِ ِِِ مائُِل مِِِِِ َِِ ُل شِِِِِ َِِ رَّ لِِِِِ َِِ  َأِِِِِِ

 

ِِا  ِِا َأباكِِِِ وَ  بِ،ِِِِ ُِِ ى بَنِِِِ َِِ ا َيلقِِِِ دا َِِ ِِِِِ 

 
ِِ الَ ِد فِي ِس  ولَةِ - ياِق َمدِ  األَبناِك  َواستِخداُمُل لَِلِ ُمشابََ،تِِ،م َأباُ  يِشاَر      -المقتَِضي َمدَ  َعُضِد الدَّ

لِ

مانِ   يِلَى ُقرِب ُحُدوِث َذلَِك   ، ؛ َفالَ ُد ُهَو اليَوُم الَِّذ  َيأتِي بَعَد َيوِمَك ، َوَقد ُيراُد بِِل الَقرِيُب ِمَن الزَّ

خب مب)َوفِي الُقرآِن الَكرِيِم :   .  (   ىب جب حب 

وقِ  َِ َُمَّ َيعُقبُُل يِدراُكُ،م َشبََ،ُل ، َوفِي َهذا َمد   لَُل بِال ِ،م َشبََل َأبِيِل َقرِيب  ، 
ََ يِدراكِ يَِّة َعَلى  َوفِيِل َأنَّ َوق

 

 .  39ديوانل   

ا ، 53ديوانل       ديوان المتنبي .  وقد ذكر البيَ ُشر 

 . 1/859، ) الِن  (  2/864ينّر : النمع العزيز  ) المولو  (   

 من سور  القمر . 26ينّر : لسان العرب ) ِدا ( ، واآلية   
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 َأصَلِل َوَفرِعِل . 

َِ ال  اِمِن َوال َّنَِيَن : -4هِ/ َمُة ) هنكا ( فِي البَي
 َكلِ

 ِِِ ِِا ُطُرقِِِ َِ يِِِ ئ ِِِ ا شِِِ ِِئ ونِيَوأيِِِ ُِِ  ي َفكِِِ

 

ِِا  ِِا ا َأو َهنكِِِِِِِِِِِِِِِ  َأذا ا َأو َنَِِِِِِِِِِِِِِِ

 

َِ َعن الَحَرَكِة ؛ النتِ،اِك ُعُمرِ اإِلنسانِ   َوالَ،نُ  : الموُت   ماِن َوالَوق ، َوفِي  ، َوَيعنِي ُهنا َتَوقَُّف الزَّ

ُتصاِحُب  َحَرَكةا  يداِن  ِِ ُي َوال  انِي   ُِ َفاألَوَّ ؛  ٍة  َِ
ُمختَلِ ِيياراٍت  ُة  ََ ََن  َِ )  البَي ماَن  ،   الزَّ َنَا ا (  َأو  َأذا ا 

ِِ َوال  انِي ، َوالَحياُ  تَ  ِف الَحَرَكِة َوانتِ،اَك َزماِن الِخياَريِن األَوَّ يُد َمعنَى َتَوقُّ ِِ َرِ   َوال  الُِث ) َهنكا ( ُي

ا بِتََعٍب َينتَِ،ي يِلَى َهنٍ  ، َأو بَِسعادَ  ِث ؛ يِم 
لَيِن يِلَى ال  الِ ُِ َوصاِحبَ،ا يِلَى الَ،نِ  !  ٍ بِأََحِد األَوَّ  َتُ و

اللَِة ، َويِنَّما َأراَد بَِذلَِك األَِييرَ  َِ َعِميُق الدِّ ماِن بَِحَرَكتِِل فِي َهذا البَي َك َفتَقِسيُمُل لِلزَّ
َفتَطَيََّر   »  َوَعَلى َذلِ

َك ، َوما كاَن لَو لَم َيُقلُل َأبُو الطَّيِِّب لِ 
ولَِة ِمن َذلِ يُ بِتَُل يَ َعُضُد الدَّ

دَفَع َذلَِك َعنُل الَقَدَر ، َولَكِنَُّل ما كاَن لِ

ُل ُكشَف  يِل َقلبُُل ِمن َطرِيٍق َكأَنَّ
 .   « لَو َأَح َّ بَِقلبِِل الواِعي ما َقد َوَصَل يِلَيِل فِ

َِ الت اِسِع َوال َّنَِيَن :-4و/ ماكا ( فِي البَي َمتا ) تِشرِيَن ، السِّ
 َكلِ

و  رنا وَ َفلَِِِِِ ي تِشِِِِِرِيَن َيمِِِِِ   سِِِِِِ  فِِِِِِ

 

ماكا  ِِِّ َرُوا السِِِِ َِِ َِِل َأن يِِِِ ي َقبِِِِ ِِِ  َرَأونِِِِ

 
َوُهما    ، وِميَِّة  بِالرُّ الَخرِيِف  ُشُ،وِر  ِمن  َش،رٍ  اسُم  َوُهَو   ، ُمَعيٍَّن  َزَمٍن  َعَلى  دالَّة   تِشرِيَن (  َفاألُولَى ) 

ماكا ( ، َوُهما ِسماكاِن : َنَماِن    ،  تِشرِيناِن   يَُة ) السِّ
ُِ َواآلَيُر  َوال  انِ ماُ  األَعَز َنيِّراِن ، َأَحُدُهما السِّ

 

 ينّر : لسان العرب ) هلك ( .   

 .   4/796عبد اه الطيب ، المرشد يلى ف،م أشعار العرب   

 رب ) تشر ( . ينّر : لسان الع  
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 ِِ ََِرِ َيُكوُن فِي تِشرِيَن األَوَّ  َمَع ال
ِِ ماِ  األَعَز اِمُح ، َوُطُلوُع السِّ ماُ  الر   .  السِّ

َمتَيِن بِبَعِضِ،ما فِي ال
 ُمراُد المتَنَب ي لِلُمبالََ ِة فِي َتصِويرِ ُسرَعةِ َوارتِباُط الَكلِ

َِ ا    بَي َسيرِ ِ ، َوُهَو َفرع  ِمم 

َقبَلُل )    َُ البَي نَُل  بِداَيِة   َوَأيًّا ِشئِت يا ُطُرِقي َفُكوِني ...َتَضمَّ بَعَد  َمِسيَرُ   بََدَأ  لَو  ُل  َأنَّ يِلَى  َيقِصُد  َفُ،َو   ،  )

ٍِ لََوَص  ماِ  ،  تِشرِيَن بَِخمِ  لَيا يَلةِ   َويِنَّما َيطُلعُ   »َل الُكوَفَة َقبَل ُظُ،وِر السِّ ماُ  فِي تِلَك اللَّ   ،  « السِّ

ِ  َعقنا ، لَكِنَُّل ِمن ُمبالَ اِت المتَنَب ي المعُروَفِة .   َوَهذا ُمحا

 احَلَرَكُة ِفي الزََّمِن :-5

نِن ِعنَد المتَنَب ي فِي،ا انتِ،اَك أَ  ِحيِل َوالَوداِع ، َوُهما ُيَشكِّ  الرَّ
َمِد بَقائِِل  قاَمَ َهِذ ِ الَقِصيَدُ  َعَلى مادَّ ِ

فِي الَحيا ِ َوُوُصولَُل يِلَى آِيرِ َمراِحلِِل فِي،ا ، َوَقد َصِحَب َهذا المعنَى ُجمَلة  ِمَن األَداكاِت فِي الَقِصيَد ِ 

يُروَرَ  والذَحوَّ  ا َأكَسبَ،ا السَّ يرِ َوالَحَرَكِة ، َوَهذا ِمم  يوع  لَت،ا يِلَى َرواِحَل َتِسيُر بَل ال َتُكفُّ َعِن السَّ

المتَنَبِّي َتطَيُّرِ   َِ َحو اُ   ر  الشُّ قالَُل  ما  َقَ  َصدَّ َولََعلَّ،ا   ، الطَِّويَلِة  األَزِمنَِة  َعبَر  المتََلقِّي  َعَلى    َوَتِاُعَل 

يَر ُمباِشرٍ َعن يِحساِس قائِلِ،ا بُِقرِب َمصَرِعِل » ، لِ َنِِس  َِ ا  َقةا َوَتعبِيرا
 .   «َوَأنَّ،ا كاَنَ َصرَيةا صادِ

التِِل   » َوَتَحوُّ َمِن  الزَّ بَِحَرَكِة  ِِ اإِلحساِس  ِمن ِين المتَنَب ي  ِعنَد  َمِن  الزَّ َمَع  راِع  الصِّ َمنِمُح  لَّى  ََ َوَتتَ

اِت المستَِمرَّ ِ ، وَ   .  «ما َيتُرُكُل ِمن َتأَِيرٍ َعَلى الذ 

ُم ِيرات  َك ِيَر   ، َكاألَ  َوَذَكرُت َوالَحَرَكُة فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ لَ،ا  ِِ الَّتِي َأحَصيتُ،ا فِي َهذا البَحِث  فعا

َِ الَِّذ  َترِ  َقة  بَِمعنَى البَي ا ُمتََعلِّ ،ا ، َوِهَي يِم 
 .  ُد فِيِل َأو بُِعُموِم ِسياِق الَقِصيَد ِ َأبَرَز َمنِمِح داِلالتِ

 

 ينّر : لسان العرب ) سمك ( .    

 .   396الوساطة بين المتنبي ويصومل   

 . 561يبراهيم البطشان ، كافي ة المتنبي األيير  ويشارات تنبٍ  بالرحيل   

 . 127مِلح الحويطات ، شعرية الصراع   
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ِة َحَرَكةا َزَمنِيَّةا  َِ
َلَ بِأَجزائِ،ا المختَلِ َة َأبيات  َشكَّ ََمَّ ِحيِل ، َوَهِذ ِ األَبياُت ِهَي:   َو َِ َمعنَى الرَّ َتُدوُر َحو

( 8  ،10  ،14  ،15  ،23  ،27  ،37  ،39  ،42  ،43  ،44 . ) 

ُق لِ َن داا . َوَسأََتطَرَّ دُّ ََ الا َأو َت َمِن َتَحوُّ ِة فِي الزَّ ََ ِحيِل المحِد ِة ُمستََوياٍت ِمن ُمستََوياِت َحَرَكِة الرَّ ََ 

َِ العاِشرِ : فِي ال-5أ/  بَي

ِِا ى المطايِِِِ َِِ قَّ َعلِِِِ ُِِ ِِاذُِر َأن َيشِِِِ  ُأحِِِِ

 

واكا  ي بِنِِِِِِِِا ياِل  سِِِِِِِِِ ن َتمشِِِِِِِِِ  فَِِِِِِِِ

 

َمِن فِي  ُد المتَنَب ي بُطَك الزَّ سِّ ََ ِحيِل ، َويِن جاَك َهذا فِي ِسياِق المِديِح َوُشكرِ  ُي ِن َحِدي ِِل َعِن الرَّ ُمتََضمَّ

ُل َيحِمُل َمعنَى ال ِّ  َأنَّ ياِل   َِ   ظاِهر  فِي  الممُدوِ  ،  َوُهَو َن َنِِسِل ،  بِِل المتَنَب ي داِيَل  َقِل الَِّذ  ُيِح ُّ 

ِحيِل مَ   ، ُيبِيُن استِ قالَُل لِلرَّ
ِبَِة فِي المقاِم ،  الَقِصيَد ِ ُِ لِلرَّ َك االستِ قا

َع َرِبَتِِل فِيِل ، َويِن لَم َيُكن َذلِ

ِم أَ   حنِمِل َوَأمانِيِل . َويِن ما لِتََعبِِل ِمن الَحيا ِ َوَتَ،دُّ

َِ الخاِمَ  َعَشَر :-5ب/  َوفِي البَي

ا ِديدا َِِ رنا شِِِِ ِِِ ِِا سِِِِ ي َومِِِِ ِِ َِِ  َأَرَ َأسِِِِ

 

يُر ابتِر  َِِّ دا السِِِِ َِِ َِِف يِذا ِِِِِ ِِاَفَكيِِِِ  اكِِِِ

 

يرِ ال،ادِِئ الَِّذ  َيتَناَسُب َمَع لََحّاِت الَوداِع المصاِحبَ  يرِ ؛ ابتِداكا بِالسَّ ِة َفُ،ما َحَرَكتاِن َأو َنَمطاِن لِلسَّ

اَيتِِل ، َوَهذاِن النََّمطا دُّ فِيِل المسافُِر َنحَوِ  َِ َُمَّ َسير  َشِديد  َسرِيع  َي  المِسيرِ ، 
ِِ ِن َتمِ،يد   لِلتََّردُّدِ َواستِ قا

َِ الت الِي )   َحَرَكِة  ( َويِن لَم َيحِمل َمعنَى َوَهذا الشَّوُق َقبَل الَبنِي َسيٌف ... لِلَمعنَى الَِّذ  َأراَدُ  فِي البَي

ُرُ  . ََ ربُُل َوَأ َِ يُر َوِهَي البَيُن َو ُل َأدََّ َحَرَكةا ُأيَرَ َيقتَِضي،ا السَّ يِف ياِل  َأنَّ   السَّ
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َِ -5ج/ ِث َواألَربَِعيَن : فِي البَي
  ال  الِ

واكٍ  ي هَِِِِِ ،ٍم فِِِِِِ يُِِِِِر سَِِِِِ َِ  َومِِِِِا َأنِِِِِا 

 

ِِِل امتِسِِِِِاكا  د فِيِِِ م َيَِِِِِِ َِِ وُد َولِِِ ُِِ  َيعِِِ

 

يب  لُِسر َِ َِ ابُن ِجنِّي :  فِيِل َتَِسيد  َع َمِن ، قا ي ُسرَعِة األَوبَِة َوَتقلِيِل اللُّبِث َكَ،ذا »  َعِة الزَّ
لَم ُيَقل فِ

ُص ِرحَلتَُل فِي الَحيا ِ بِ،ذا التَّشبِيِل البَِديِع القائِِم َعَلى الَحَرَكِة ، وَ   .    «فِي المبالََ ِة   ُل ُيَلخِّ ا  »  َوَكأَنَّ ِمم 

يَك فِي الَ،يئاِت الَّتِي َتَقُع َعَلى الَحَركاِت    َيزداُد بِِل التَّشبِيلُ  َِ ا َأن َي ةا َوِسحرا قَّ
، بَل َواعتََمَد فِيِل     «دِ

ِة   َمِن ، وَ َعَلى حاسَّ ٍة َعن ُسرَعِة الزَّ ُمَعبَِّر ا بِِدقَّ ا ُصوَر ا  نا َمن البََصرِ ُّ َيَرِ  بُِسرَعٍة  »  البََصرِ مَكوِّ الزَّ

َمِن َوُسرَعُة َسيرِ ِ فِي الَحيا ِ َوُسرَعُة َقطِعِل  ؛ َفَكأَ   « َأكبَرَ  ُل َس،م  ُأطلَِق فِي الَ،واِك ) َوُهنا ُسرَعُة الزَّ نَّ

َُمَّ عاَد يِلَى ُنقطَِة النِّ،اَيِة ُدوَن َأن َيحِمَل َمَعُل ما انطََلَق أِلَجلِِل فِي الَحيا ِ ِمن َأحنٍم )لَِمداها  َيُعوُد  ( ، 

حَلِة ، َفَكما بََدَأ انتََ،ى ، َوَهذا فِي ُمنتََ،ى ِه امِتساكا َوَلم َيِجد ِفي ( ، َولَيَسَ ُنقطَُة النِّ،اَيِة ياِل  ُمنطََلَق الرِّ

 الَخيبَِة َوالِحرماِن ، َوَأداُؤُ  َيحكِي ِاَيَة المَلِل بَل َواالستِسنِم .

 

  

 

 . 2/655الِسر   

 . 180أسرار البنِة   

 .  116باشنر ، جدلية الزمن  ِاستون  
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 اخِلتاُم :

يََّة اإِلبداِعيََّة 
يَِّة َواالجتِماِعيَِّة  َوبَعُد ، َفإِنَّ الَعَملِ

يَِّة َوُظُروفِِ،ُم البِيئِ
َِ ُمنِشئِي،ا َوُعُصوِرِهُم ال َّقافِ بِايتِن

التَّ  ُمحاَولَِة  َعَلى  الُقدَرُ   َذلَِك  َمَحلُّ  َويِنَّما   ، َد ٍ  ُمتََعدِّ َوافتِراِاٍت  قِراكاٍت  الََة  َحم  بِما  َتَّلُّ  َلِقي 

ِة النََّّرِ .  َيستَصِحبُُل القاِرُئ ِمن َتماِم األَ   دا ِ َودِقَّ

اِرِسيَن ، َوَقد َتناَزَع   ُِ ِمن َأَهمِّ َمواطِِن النََّّرِ َوالتَّحلِيِل َوالتَّأِويِل لََدَ الد  الن اُس  َوالمتَنَب ي كاَن َوال َيزا

 َوشاِعرِيَّتِِل ِوفَق مَ 
َِ ِشعرِ ِ ا ،األَحكاَم َحو ٍة بَل َوُمتَبايِنٍَة َأيضا َِ

راَسِة   شاِرَب ُمختَلِ َوَقَصدُت ِمن َهِذ ِ الدِّ

نيا َوَيبََر الن اَس  ََ الدُّ  بَعَد َأن َعَر
 الَّتِي بَ َّ،ا فِي ِيتاِم ِشعرِ ِ

ََ َعَلى َشيٍك ِمن َأسراِر ِ األَِييَر ِ ،   الُوُقو

أَ  َوَقد   ، الَحيا ِ  َعِن  ِحيِل  لِلرَّ االِطِراَب  َواستََعدَّ  َذلَِك  الَقِصيَد ِ  َهِذ ِ  فِي  لَِ،ِذ ِ دََّ  المصاِحَب 

ِة ِمن َحياتِِل َوِشعرِ ِ .   المرَحَلِة المِ،مَّ

ا ِمن َحيُث العَ  ِا ا َك ِي ِا ُل َتوظِي َِ ِة َوَوظَّ َِ ماَن بِأَبعادِ ِ المختَلِ َدُد  َواستَنطََق المتَنَب ي فِي َهِذ ِ الَقِصيَد ِ الزَّ

اللَةُ  اَوالدِّ ُحكِم  ِمن  َشيك   رِ 
لِلن اظِ استَقاَم  َوَقد   ، َوَيبَرِها     

الَقِصيَد ِ َهِذ ِ  يَِّة  ياصِّ َعَلى  ِميَن  لمتََقدِّ

 الَوداِعيِّ . 

ِل َوَرفِع ُستُرِ المعانِي األُولَى لِ  ُل ال َيكاُد ُيَاِوُز ُرتبََة المحاَولَِة فِي الت أَمُّ ِِ َوَأيئا ما كاَن األَمُر َفإِنَّ   لُوُصو

 َنحَو التَّحلِيِل .
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