
       
 كمية المغة العربية بأسيكط

 المجـلة العلميـة   

      ------ 
 

 تىظيف دالالث التٌكري يف
 هذائح ادلتٌبي لسيف الذولت وكافىر

 )دراست بالغيت هىازًت(
 

 إعداد

  د/ حممد شاكر حممد صهوان

 مدرس البالغة كالنقد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجامعػػػػػػػػػػػػػػػة ال  كمية المغة العربية بإيتام الباركد  ـز

 

 ) العذد األربعىى (  
 ) اإلصذار األول ـ اجلسء اخلاهس (

 م  (1212هـ / 2441) 



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُّٔٔ 

 هذائح ادلتٌبي لسيف الذولت وكافىر تىظيف دالالث التٌكري يف
 ()دراست بالغيت هىازًت

 محمد شاكر محمد صهكاف.

ر، إيتام ا باركد، جمهكرية مصر لكمية المغة العربية بإيتام الباركد، جامعة الـز
 العربية 

  mohamedsahwan.419@azhar.edu.egالبريد اإللكتركني: 

 ادللخص: 
اختار البحث صػكرة مػف الصػكر التػي يػأتي  ميهػا المعػظ  ليعبػر  ػف دالالت كطا ػات 
ػػك التنكيػػر، لتكػػكف محػػؿ الدراسػػة كميػػدانها   يسػػتد يها السػػياؽ كيتطمبهػػا المعنػػل، ـك

ر المعػػػظ الػػػذم  يػػػأتي فػػػي بنػػػا  الكػػػالـ اسػػػتجابة لػػػدكاع ك كذلػػػؾ لف التنكيػػػر مػػػف صػػػ
بالغيػػة، كدالالت متنك ػػة، كمقاصػػد  مختمعػػة ال يمكػػف لمتعريػػؼ  ف يقػػكـ بهػػا،  ك ػػد 
خصص البحث مدائح المتنبي لمك كؼ  مل طرؽ تكظيػؼ ـػذا الظػاـرة كتتبػر  سػرار 

تػػ  دالتعبيػػر بهػػا  كذلػػؾ لمػػا   ػػرؼ  ػػف المتنبػػي مػػف   سػػمكب فريػػد فػػي اختيػػار ما
دارؾ  الكالمية، ك بقرية فذة في صياغة  الكالـ ، كبرا ة رائعة فػي اختيػار اللعػاظ، كار
لجماليػػات المعػػػردة كتكظيعهػػػا تكظيعػػػا سػػػميما،  بحيػػػث تخػػػرج منسػػػجمة مػػػر مقت ػػػ  

 المعن ، حتل  صبح ل  إيحاؤا الشخصي الذم ميزا  ف غيرا. 
ف الشػػعر الػػذم صػػدر  ل ك ػػد ا تصػػرت الدراسػػة   مػػل  مػػدائح سػػيؼ الدكلػػة ككػػافكر   

في مدحهما  مف المتنبي إنما صدر  ف شعكر متبايف كنعس مختمعة، فػالمتنبي كػاف 
مكبػػرنا ليميػػر الحمػػداني، محببػػا لنعسػػ ، معجبنػػا بػػ ، معتكننػػا بحسػػف بالئػػ  فػػي جهػػاد 
ال دا ،  ك مل النقيض مر كافكر فإن  لـ يكػف  معجبنػا بػ   كال محبػا  لػ ، بػؿ  كػاف 

 غض، كيزدريػػ   شػػد االزدرا ، فهػػك  فػػي نظػػرا ال يعػػدك  إال  ف يكػػكفبيبغ ػػ   شػػد الػػ
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 بػػػدا  سػػػكدا خصػػػيا  كلمػػػا كػػػاف لصػػػياغة الكممػػػة دكر بػػػال   فػػػي تشػػػخيص الحالػػػة 
الشػػعكرية التػػي تسػػيطر  مػػل المبػػدع  لهػػذا حػػاكؿ البحػػث الكشػػؼ  ػػف   ػػر الػػدافر 

ي مػػػدائح فػػػالنعسػػػي فػػػي بنػػػا  اللعػػػاظ كحشػػػدـا كتكظيػػػؼ طا اتهػػػا  كتنػػػكع دالالتهػػػا 
المتنبي لسيؼ الدكلة ككافكر  إلبراز دالالت نعسية، كمعاف جمالية، ك يـ فنيػة يمكػف 
الك كؼ  ميها باستنطاؽ شعرا الذم نسج  لكؿ ممدكح منهما، كمف  ـ المكازنػة بػيف 
تكظيعػػ  لمنكػػرة فػػي مدائحػػ  لسػػيؼ الدكلػػة ككػػافكر  لمعرفػػة  كجػػ  الشػػب  كاالخػػتالؼ، 

قػػات الشػػعكر، كتبػػايف الحاسػػيس فػػي نسػػل اللعػػاظ داخػػؿ فك  ػػر العامػػؿ النعسػػي، كد
 سيا اتها المختمعة، كاستخراج ما تختزن  النكرة مف مقاصد  ك يرة كدالالت  ديدة.

 .التنكير ػ مدائح ػ المتنبي ػ سيؼ الدكلة ػ كافكر الكلواث االفتتاحيت:
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Abstract 
 This research chose indefiniteness to be the subject of 
the study, as it is one of word images which expresses 
connotations and capacities that the context calls for 
and that the meaning requires; because indefiniteness 
is one of the forms of expression and part of 
construction of speech used for rhetorical reasons, 
various connotations, and different purposes that 
definiteness cannot express. The research chose Al-
Mutanabbi's praise poems to determine the methods of 
employing this phenomenon and to trace the secrets of 
its expression; because of Al-Mutanabbi’s unique style 
in choosing vocabulary, his inimitable genius in 
formulating speech, and his wonderful skill in 
choosing words as well as his awareness of the 
aesthetics of the vocabulary and its proper use, so that 
it comes out in harmony with the purpose of the 
meaning, until he was characterized by his personal 
inspiration that distinguished him from others. 
The study is limited to Al-Mutanabbi's praise poems for 
Saif al-Dawla and Kafur; because Al-Mutanabbi’s praise 
poems for them were articulated by Al-Mutanabbi with 
a different feeling and spirit. Al-Mutanabbi glorified, 
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loved and admired Prince Al-Hamdani, fascinated by 
his good performance in jihad against enemies. On the 
contrary, al-Mutanabbi was neither admirer nor a lover 
of Kafur Al-Ikhshidi, as he hated him intensely, and 
despised him greatly. Al-Mutanabbi used to see Kafur 
as just a black eunuch slave  
Since wording has a great role in diagnosing the 
emotional state that overwhelms the creative writer; so 
this research tried to reveal the effect of psychological 
motivation in building and combining words, 
employing their capacities and diversifying their 
connotations in Al-Mutanabbi's praise poems for Saif 
Al-Dawla and Kafur, as well as to bring out 
psychological connotations, aesthetic meanings, and 
artistic values that can be discovered by diving into Al-
Mutanabbi’s poetry for Al-Hamdani and Kafur. After 
that the research compares Al-Mutanabbi's use of 
indefiniteness in his praise poems for Saif Al-Dawla 
and Kafur in order to know the similarities and 
differences, the impact of the psychological factor, the 
flows of feeling, and the contrast of feelings in using 
words within their different contexts, as well as 
extracting many purposes and connotations that 
indefiniteness has. 
 

Key Words:  Denial - Praises - Al-Mutanabbi - The sword of 

the state - Camphor 
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 ادلقذهــــــــــــــت
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ  مل مف  رسم  رب  بالبياف، ك ممػ  القػر،ف،           

 ك،تاا جكامر الكالـ، ك سرار العر اف، ك مل ،ل  كصحب  كمف تبعهـ بإحساف ...
 كبعد،،،

ا داخػؿ سػيا اتها طا ػات فمف المعمـك   ف الكممة ـي الكحدة المشكمة لبنا  النظـ، ك لهػ       
يحػا ات تأ يريػة  جيبػة، كخصػائص فنيػة بنائيػة  ديػدة، يسػتطير المبػدع  ف  كجدانية كبيػرة، كار
يكظعهػػا فػػي نتاجػػ  الدبػػي، ك ف يكشػػؼ بهػػػا  ػػف مػػرادا، ك ف يصػػكر بهػػا الحػػدث كمالبسػػػات  

كتتم ػؿ فػي  تصكيرا د يقا، كالكممة تم ؿ المادة الخاـ التي يمتقطها الشػا ر كيبنػل بهػا صػكرت ،
الطبيعػػة، كفػػي الدكات التػػي يسػػتعممها العػػرد فػػي الحػػرب، كالسػػمـ، كغيػػر ذلػػؾ،  كمػػف الطا ػػات 
التي يمكػف تكظيعهػا فػي الكممػة  نػؾ تراـػا تعبػر  ػف معناـػا بصػعاتها  كجػرس حركفهػا، فيعبػر 
بالصكت القكم  ف المعنل القكم، كبالصكت ال عيؼ  ف المعنل  ال ػعيؼ، كمػا تجػد الكممػة 

ذؾ إلل مرادـا الد يؽ  ػف طريػؽ مادتهػا المعجميػة، فمػيس  عػد كجمػس، كال جػا  كػأتل...، تأخ
كػػذا، فػػإف الكممػػة تمتمػػؾ مػػف المقكمػػات مػػا يجعمهػػا كحػػدة ذات دالالت مختمعػػة تػػؤدم كظػػائؼ  ـك
متعددة في النسؽ التعبيرم المتماسؾ مما ينتل  ن  مف   ر جمالي كبالغػي  لهػذا كػاف اختيػار 

بنا  المغكم مف المكر التػي تحتػاج إلػل  ذكؽ د يػؽ، ك فهػـ صػائب حتػل تػأتي  الكممة داخؿ ال
الكممة معبرة  ف مراد صاحبها، كتكشؼ  ف خمجػات نعسػ ، ك تػنعض  ػف مكنكناتهػا الدفينػة، 
كالمبػػػدع ـػػػك مػػػف يسػػػتطير  ف يعجػػػر طا ػػػات اللعػػػاظ  لتصػػػكر  معانيػػػ ، كتكشػػػؼ  ػػػف مػػػرادا 

 يقػػػة،  خصكصػػػا ك ف الشػػػا ر  ال يسػػػتطير  ف يكظػػػؼ كدالالتػػػ  الشػػػعكرية كالعكريػػػة بصػػػكرة د
 لعاظػػ  إال إذا  ايشػػها كتػػذك ها لتخػػرج معبػػرة  نػػ  حاممػػة مالمحػػ  الذـنيػػة، ك ػػد اختػػار البحػػث 
صػػكرة مػػػف الصػػػكر التػػػي يػػػأتي  ميهػػػا المعػػظ  ليعبػػػر  ػػػف دالالت كطا ػػػات يسػػػتد يها السػػػياؽ 

ػػك التنكيػػر، لتكػػكف محػػؿ الدراسػػة كميػػدا نها  كذلػػؾ لف التنكيػػر مػػف صػػكر كيتطمبهػػا المعنػػل، ـك
المعظ الذم  يأتي فػي بنػا  الكػالـ اسػتجابة لػدكاع بالغيػة، كدالالت متنك ػة، كمقاصػد  مختمعػة 
ال يمكػػف لمتعريػػػؼ  ف يقػػػـك بهػػػا،  ك ػػػد خصػػػص البحػػػث مػػػدائح المتنبػػػي لمك ػػػكؼ  مػػػل طػػػرؽ 
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ف   سػمكب فريػد تكظيؼ ـذا الظاـرة كتتبر  سرار التعبير بها  كذلؾ لما   ػرؼ  ػف المتنبػي مػ
في اختيار مادت  الكالمية، ك بقرية فذة في صياغة  الكالـ ، كبرا ة رائعة في اختيػار اللعػاظ، 
دارؾ لجماليات المعردة كتكظيعها تكظيعا سميما،  بحيث تخػرج منسػجمة مػر مقت ػ  المعنػ ،  كار

 حتل  صبح ل  إيحاؤا الشخصي الذم ميزا  ف غيرا. 
مػا  لف الشػعر الػذم صػدر  ك د ا تصرت الدراسة   مل   مدائح سيؼ الدكلػة ككػافكر دكف غيـر

فػي مػػدحهما  مػف المتنبػػي إنمػا صػػدر  ػف شػػعكر متبػايف كنعػػس مختمعػة، فػػالمتنبي كػاف مكبػػرنا 
ليميػػر الحمػػداني، محببػػا لنعسػػ ، معجبنػػا بػػ ، معتكننػػا بحسػػف بالئػػ  فػػي جهػػاد ال ػػدا ،  ك مػػل 

كال محبػػا  لػػ ، بػػؿ  كػػاف يبغ ػػ   شػػد الػػبغض،   النقػػيض مػػر كػػافكر فإنػػ  لػػـ يكػػف  معجبنػػا بػػ 
 بػدا  سػكدا خصػيا  كلمػا كػاف لصػياغة   ف يككفكيزدري   شد االزدرا ، فهك  في نظرا ال يعدك 

الكممة دكر بال   في تشخيص الحالة الشعكرية التي تسػيطر  مػل المبػدع  لهػذا حػاكؿ البحػث 
ؼ طا اتهػا  كتنػكع دالالتهػا فػي كتكظيػشدـا الكشؼ  ف   ر الدافر النعسي في بنا  اللعاظ كح

مػدائح المتنبػػي لسػيؼ الدكلػػة ككػافكر  إلبػػراز دالالت نعسػية، كمعػػاف جماليػة، ك ػػيـ فنيػة يمكػػف 
الك كؼ  ميها باستنطاؽ شعرا الذم نسػج  لكػؿ ممػدكح منهمػا، كمػف  ػـ المكازنػة بػيف تكظيعػ  

ؼ، ك  ػر العامػؿ النعسػي، الخػتالب  كالمنكرة في مدائح  لسيؼ الدكلة ككافكر  لمعرفة  كج  الشػ
كدفقات الشعكر، كتبػايف الحاسػيس فػي نسػل اللعػاظ داخػؿ سػيا اتها المختمعػة، كاسػتخراج مػا 
تختزنػ  النكػػرة مػف مقاصػػد  ك يػرة كدالالت  ديػػدة، كالك ػكؼ  مػػل طػرؽ تكظيعهػػا  لمكشػؼ  ػػف 

الكجػػداف،  يمػػي ؿ كمػػاالظػػالؿ النعسػػية لممبػػدع تجػػاا ممدكحػػ ، كمطابقتهػػا لمػػا يػػدكر فػػي العقػػ
سػػهامها فػػي تجسػػيـ الحالػػة الشػػعكرية   تػػي التعظػػيـ كالعمػػـكدالل، ك ػػد ا تصػػر البحػػث  مػػل كار

كالعمػـك مػف الغػراض التػي التعظػيـ  في تكظيعهما، كما  ف ت ، كبرا عر المتنبيفي ش لك رتهما
تػػدؿ  التػػي الخػػرلبػػا ي الغػػراض  باإل ػػافة إلػػل  ف، يػػركف إليهػػا الشػػعرا  ك يػػرا فػػي مػػدائحهـ

    . بغر ي التعظيـ، كالعمـكذات رحـ ك رابة  ميها النكرة 
 كمبح يف، كخاتمة.  ،كتمهيد ،مةك د ا ت ت طبيعة البحث  ف يككف في مقد

 التنكير  كمقت يات السياؽفقد تناكلت في   :د ما التمهي
 ك كع.لما : فقد  لمحت فيها إلل طبيعة الدراسة ك ـميتها، ك سباب اختيارم ـذاالمقدمة ما 



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُِّٕ 

  مل التعظيـ بيف مدح سيؼ الدكلة ككافكر.التنكير المبحث الكؿ: داللة 
 كفي  خمسة مطالب:

: داللة التنكير  مػل التعظػيـ بػيف مػدائح سػيؼ الدكلػة ككػافكر فػي شػعر الطبيعػة مطمب الكؿلا
 العمكية. 

كػر الجػػراـ ذ فػي: داللػة التنكيػر  مػل التعظػيـ بػيف مػدائح سػيؼ الدكلػة ككػافكر المطمػب ال ػاني
 السماكية.

ي ذكػر  الطبيعػة : داللة التنكير  مل التعظيـ بػيف مػدائح سػيؼ الدكلػة ككػافكر فػالمطمب ال الث
 المائية الر ية.

: داللة التنكير  مل التعظيـ بيف مدائح سيؼ الدكلة ككافكر فػي سػياؽ المػدح رابرالمطمب ال   
 بقكة الجيش كك رة العتاد.   

ة التنكيػػر  مػػل التعظػػيـ بػػيف مػػدائح سػػيؼ الدكلػػة ككػػافكر فػػي سػػياؽ  لػػدال : المطمػػب الخػػامس
 لذاتية. الحديث  ف بعض طبا هما كصعاتهما ا

: فقػػد تناكلػػت فيػػ : داللػػة التنكيػػر   مػػل العمػػـك بػػيف  مػػدح سػػيؼ الدكلػػة ك مػػا المبحػػث ال ػػاني
 ككافكر، كفي  مطمباف:

  ف  الشجا ة ك دكات الحرب . يثحد: النكرة الدالة  مل العمـك في سياؽ الالمطمب الكؿ
 ككافكر. كـر بيف المتنبي:  النكرة الدالة  مل العمـك في سياؽ الحديث  ف الالمطمب ال اني  

 ـ شػععت بح ػي بخاتمػة رصػدت فيهػا  ـػـ مػا تكصػمت إليػ  مػف نتػائل كتكصػيات، كتالـػا  بػت 
 المصادر كالمراجر.ب

لمهـ كسػم ـ كبػارؾ  مػل  شػرؼ الخمػؽ ك سػعدــ ا كصؿ   ك،خر د كانا  ف الحمد هلل رب العالميف،
، ك مل ،ل  ك صحاب   جمعيف.  مَّدو  سىي ًدنا ميحى

 الدكتكر                                                          
 محمد شاكر محمد صهكاف                                               

 مدرس البالغة كالنقد في كمية المغة العربية بإيتام الباركد                                
 ـَُِِ                                                              



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُّّٕ 

 التوهيذ
 التٌكري  وهقتضياث السياق

إذ إف لػػ  مػػكاطف ال يمكػػف   يعػػد التنكيػػر مػػف الظػػكاـر التػػي تخ ػػر لمقت ػػيات السػػياؽ     
ا "فالمقػاـ الػذم يناسػب  تنكيػر المسػند إليػ   ك المسػند يبػايف المقػاـ الػذم ديهتؤ   ف لممعرفة

ك د حرص البالغيكف  مل بياف ـذا الحقيقة حيػث يك ػح  اإلمػاـ  بػد  (ُ)يناسب  التعريؼ"
القػػاـر  ف النكػػرة  ػػد يسػػتد يها السػػياؽ حتػػل ت ػػعي بػػدالالتها حسػػنا كجمػػاال  مػػل المعنػػل 

ذا الحسف ال تجػدا مػر كفػي ذلػؾ يقػكؿ الشػي : " ًإذا  نػتى راجعػتى نعسىػؾ ك ذكيػتى فػة معر ال ـك
ـي ذلػؾى حسَّؾ، كجدتى لهذا التنكيًر ... حي  ٍسنان كرك ةن كلطؼى مك رو ال يقػادرا  ػدريا، كتىًجػديؾى تىٍعػدى

، كلػػيس المػػر مك كفػػا  مػػل (ِ)لريحيػػًة كاليٍنػػس ًإلػػل خالًفهمػػا"مػػر التعريػػًؼ، كتخػػرجي  ػػف ا
فحسػػب بػػؿ إنػػ  يتعػػدل ذلػػؾ إلػػل تحصػػيؿ العائػػدة حيػػث تجػػد مػػر  ك ػػةالر ؿ ك الحسػػف كالجمػػا

استبدلتها بالمعرفة  ػا ت تمػؾ العائػدة ك ػد صػرح بػذلؾ  التعبير بالنكرة حصكؿ العائدة فإذا
ائػػدة جزلػػة يقصػػر  ػػف إفادتهػػا العمػػـ، كال يبمػػ  اإلمػػاـ العمػػكم بقكلػػ :"  ػػد يجػػل   التنكيػػر لع

 .(ّ)كنهها رسـ القمـ"
التنكيػػر فػػي بيػػاف    ػػدر مػػف نيػػد مػػف يػػد كف  ف التعريػػؼتعغيػػكف  مػػل اللبص ار كمػػا حػػ   

ا فػػي ردـػػـ  ػػف طا ػػات متعػػددة لمتنكيػػر  يسػػتد يها السػػياؽ كيمػػح كشػػعك ك المعػػاني مطمقػػا، 
ك د يظػف ظػاف  ٌف المعرفػة  جمػل فهػل »ماـ الزممكاني:  ميها كال يستقييـ إال بها  فيقكؿ اإل

ي ػػاح لػػػيس فػػل مػػػكاطف خميػػؽ ك ٌف سػػمكؾ اإل بهػػاـاإل فٌ    يػػ م مػػف النكػػرة  كلػػل، كيخعػػػل

                                         

 دكتحقيػؽ: محمػ، دراسػة ِْ/ ُـػػ(:  ّٕٗ)القزكينػي يػب ي اح في  مـك البالغػة، الخطاإل (ُ)
 ت، الطبعة ال ال ة.رك بي – بد المنعـ خعاجي، دار الجيؿ 

 ِٖٖـػػػ(: ُْٕالمتػػكفل: الجرجػػاني )فػػي  مػػـ المعػػاني الشػػي   بػػد القػػاـر  ؿ اإل جػػازالئػػد (ِ)
  ـُِٗٗ -ـػ ُُّْالطبعة: ال ال ة  بالقاـرة،بعة المدني محمكد محمد شاكر، مط تحقيؽ:

/ ِـػػ(: ْٕٓكفل: متػالالعمكٌم )حمزة (الطراز لسرار البالغة ك مـك حقائؽ اإل جاز، يحيل بف ّ)
 ـػ ُِّْبيركت الطبعة: الكلل،  –لعنصرية ة االمكتب ٖ
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د كالمدح كالذـ المذيف مف شػأنهما التشػييد. بسمكؾ لمطريؽ خصكصا فل مكارد الك د كالك ي
رد، كالنكػػرة متك ػػرة الشػػػخاص ك مػػة ذلػػؾ  ف مطػػامح العكػػر متعػػددة المصػػادر بتعػػدد المػػكا

ا  ا إلل غاربهػا فيحصػؿ نسمهمف مة ير صبباليتقاذؼ الذـف مف مطالعها إلل مغاربها كينظـر
ذا فيما ليس لمعردا مقدار محصػكر بخػالؼ  فل النعس لها فخامة كتكتسل منها كسامة. ـك

   فػإف  كتأسيسػا  مػل مػا سػبؽ، (ُ)«المعرفة فإن  لكاحد بعين  ي بت الذـف  ندا كيسكف إلي 
ال  بػا،ـ مطمالمقػفػي ا، ك ةكجد ل  في السػياؽ حاجػ متلالتنكير  مل التعريؼ المبدع يؤ ر  كار

ذ  دؿ  ن  لغيرا، مستحسػف  ف الشػي  ال  ػفا المر حدا باإلماـ  بػد القػاـر  ف يكشػؼ ـك
" ... كفػػي ال يػػدكـ حسػػن  إذا تغيػػر مك ػػع   فيقػػكؿ: "  لػػيسى ًإذ ا را ىػػؾى التنكيػػري فػػي "سػػؤددو

" ... فًإن  يىجبي  ٍف يرك ىؾى  بدان كفي كؿَّ شي  ... بؿ ليسى ًمٍف  سىػًب  بحيػةو إالَّ كمز  ف ػؿو "دـره
سػػبً  ." المك ػػر، كبحى ـ  ػػذا نػػص صػػر ( ِ)المعنػػل الػػذم تيريػػدي كالغػػرض الػػذم تػػؤي يح فػػي  ف ـك

لمعػػكؿ  ميػػ  فػػي الحسػػف إنمػػا مرجعػػ  المعنػػل المػػراد كالغػػرض المطمػػكب، "فمػػيس إذا راؽ ا
مأخػػذ السػػياؽ التنكيػػر فػػل مك ػػر يػػركؽ فػػل كػػؿ مك ػػر، بػػؿ ذاؾ  مػػل حسػػب االنتظػػاـ، ك 

 .(ّ)ك حسنا"إ جابا داد ك يز يعكؽ 
ػذا المػػ     ف كانػت فػػي المعظػػة النكػػ كرـك ػػا تبػػيف  ف ـػػذا الدراسػػة كار رة إال  نهػػا تنظػػر كغيـر

النظػر فػي ك   ات  التػي تختمػؼ مػف مك ػر  خػر،إلل المعظة مف خػالؿ مقامػات الكػالـ كسػيا
 التركيب كتعمؽ اللعاظ ببع ها.

 
 
 

                                         

ػػاف الكاشػػؼ  ػػف إ جػػاز القػػر،ف. لعبػػد ( ُ) د حقيػػؽ. الػػدكتكر  حمػػتُّٔحػػد الزممكػػاني : الكاالبـر
 دي ل. بغداد .مكب كالدكتكرة خديجة الحمط
  . ٕٖ(  دالئؿ اإل جاز  : ِ)
 ُُِ/ِ(   الطراز: ّ)
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 لذولت وكافىر.سيف اهذح  بني عظينادلبحث األول: داللت التٌكري على الت
 ت هطالب:وفيه مخس

دائح سػػيؼ الدكلػػػة ككػػافكر فػػي شػػػعر : داللػػة التنكيػػػر  مػػل التعظػػيـ بػػػيف مػػالمطمػػب الكؿ
 بيعة العمكية. الط

: داللة التنكير  مل التعظيـ بيف مدائح سيؼ الدكلة ككافكر في ذكػر الجػراـ المطمب ال اني
 السماكية .

لػػة ككػػافكر فػػي ذكػػر  ـ بػػيف مػػدائح سػػيؼ الدك التعظػػي كيػػر  مػػلنتة ال: داللػػالمطمػػب ال الػػث
 الطبيعة المائية الر ية .

لػػة التنكيػػر  مػػل التعظػػيـ بػػيف مػػدائح سػػيؼ الدكلػػة ككػػافكر فػػي سػػياؽ : دال الرابػػرالمطمػػب  
 المدح بقكة الجيش كك رة العتاد.   

ياؽ  كر فػي سػافكػك كلػة : داللػة التنكيػر  مػل التعظػيـ بػيف مػدائح سػيؼ الدالمطمب الخػامس
 ا كصعاتهما الذاتية. حديث  ف بعض طبا همال
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 ادلطلب األول
 على التعظين بني هذائح سيف الذولت وكافىر  ٌكريداللت الت

 يف شعر الطبيعت العلىيت.
ػػذا معنػػل شػػامؿ  مػػف المعمػػكـ  ف  التنكيػػر     يػػدؿ  مػػل " كػػكف الشػػي  مجهػػكال كمنكػػكرا، ـك

فػػػي التعبيػػػر بصػػػير بػػػأحكاؿ ؾ إذا  جػػػراا يػػػرة، كذلػػػمعػػػاني ك   منػػػكلػػػد ف يتك ميػػؽ صػػػالح ل 
، كيعػػد التعظػػيـ كالتعخػػيـ  مػػف  بػػرز  تمػػؾ المعػػاني ( ُ )الكممػػات خبيػػر بسياسػػة التراكيػػب" 

البالغيػػة التػػي يسػػتطير الشػػا ر العػػذ  ف يكلػػدـا مػػف رحػػـ المعظػػة النكػػرة،  ك ػػد ذكػػر اإلمػػاـ 
ر  حينئػذ  مػـ ككػأف التنكيػ النكػرات،يكػكف فػي ـ ظيالتعيـ ك الزركشي  ف "   ك ر ما يرد لمتعخ

تهػا  مػل كغمكض ـك السبب الرئيس كرا  دالل كلعؿ ما تت من  النكرة مف إبهاـ  (ِ)  مي "
التعظػػيـ كالتعخػػيـ، فاإلبهػػاـ يجعػػؿ المتمقػػي يػػذـب بالمعػػاني كػػؿ مػػذـب كيعمػػؿ خيالػػ  كفكػػرا 

انػب ـػذا الج الكشػؼ  ػفي فػ بيعػةبالطكيسبح في ف ا ات شاسػعة، ك ػد اسػتعاف المتنبػي 
ركائػػر شػػعرا،  هػػا مػػنهال خصػػبا يسػػتقي مػػف خاللػػ  صػػكرا كخياالتػػ ، كيسػػكب فيػػ  فاتخػػذ من

الطبيعػة مػف خػالؿ اسػتعماؿ المعظػة  كسيحاكؿ البحث الك ػكؼ  مػل بعػض جكانػب تكظيػؼ 
ات عار ػالنكرة  الدالة  مل التعظيـ كالتعخيـ في  مدائح سيؼ الدكلػة ككػافكر كاشػعا  ػف الم

 ككافكر. سيؼ الدكلة  ؼ في شعرا التكظيـذي ف
طبيعػة المائيػة الدكلة ككػافكر مػف خػالؿ ال  مل التعظيـ بيف مدائح سيؼالتنكير  كال: داللة 
 العمكية.

   

                                         

بػة،مك ،ُِْ، د/ محمد  بك مكسل: يباكخصائص التر (  ُ) ق، ُِْٕالطبعػة السػابعة،  تبػة ـك
 ـ  .ََِٔ

اف في  مـك القر،ف، محمد بف به(  ِ)  ْٕٗل:متكف بك  بد اهلل )ال بف  بد اهلل الزركشيادر البـر
 ـػ ، بيركت.ُُّٗؽ محمد  بك الع ؿ إبراـيـ، دار المعرفة، تحقي ، ُٓٓ/ ّق(: 

 



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُّٕٕ 

 ػ مدح سيؼ الدكلة: ُ
 حب المتنبي سيؼ الدكلة ك خمص ل  إخالصػا شػديدنا تجمػل بك ػكح فػي مدائحػ  التػي      

ا الحػب صػداا فػي كػػؿ  ر، ككػػاف لهػذ مػب الشػاجػاب مػي إ ف در  ػػت تصػ نشػدـا لػ   فكانػ
ا، بػػؿ امتػػد ذلػػؾ إلػػل تمجيػػد كػػؿ مػػا تعمػػؽ بػػ ، لعظػػة نطػػؽ بهػػا، فعمػػد إلػػل تعظيمػػ  كتمجيػػد

طا ػػات المغػػة المختمعػػة بمػػا فيهػػا التنكيػػر، ك خػػرج ـػػذا المػػدح فػػي صػػكر  كاسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ
خػػذا مػػف لدكلػػ  متا ؼى ح سػػيفمػػد مختمعػػة مػػف ـػػذا الصػػكر  نػػ  دمػػل المػػدح مػػر الطبيعػػة،

ا المختمعة  البا لمدائح ، كمعادال فنيػا لمكا ػر المك ػك لطبيعة كمظاـا  ي الػذم يعيشػ   ك ـر
 يستشعرا بعاطعت .

ك د كظؼ المتنبي الطبيعة المائية سػكا   كانػت الطبيعػة العمكيػة المتم مػة فػي السػحاب     
ائحػ  لسػيؼ ا، فػي مدا يتبعهمػكمر لبحار كاكلكازم ،  ـ الطبيعة الر ية المتم مة في النها

 دكلة.ال
 كلة: كال: الطبيعة المائية العمكية في مدائح السيؼ الد

يقصد بالطبيعػة المائيػة العمكيػة السػحاب كالمطػر كمػا يتبعهمػا، ك ػد كرد المعػظ النكػرة       
 كاطفالمتعمؽ بتمؾ الطبيعػة فػي صػكرا التػي نسػجها لسػيؼ الدكلػة داال  مػل التعظػيـ فػي مػ

 : (ُ) كل مف ذلؾ  ، رةك ي
 ًمػػػػػػػػف مػػػػػػػػاً  الشىػػػػػػػػبيبىًة كيم ػػػػػػػػ ً  كى ىحسىػػػػػػػػفي  

 

يػػػػػػا بػػػػػػاًرؽو فػػػػػػي فػػػػػػازىةو  ى   نػػػػػػا شػػػػػػاًئمي حى
 

كهػػػػػػػا سىػػػػػػػحابىةه  مىيهػػػػػػػا ًريػػػػػػػاضه لىػػػػػػػـ تىحي   ى
 

ماًئميػػػػػػػػ    كى ىغصػػػػػػػػافي دىكحو لىػػػػػػػػـ تىغىػػػػػػػػفَّ حى
 

ف مؿ مػجعؿ المتنبي جكد ممدكح  ـنا  حسف مف ما  الشػباب كن ػارت ، ك ػد اسػتع        
صدر البيػت بكممػة ) حسػف( الدالػة  مػل الحسػف مػف ظهر مرادا، فحاجت  كيما يمبي   صيال

ا  مل  فعػؿ التع ػي طرؽ متعددة، ؿ الػذم زاد مػف مف ذلؾ لعظها الداؿ  مل الحسف، كبناـؤ
داللتهػػػا  مػػػل  الحسػػػف  حيػػػث جعػػػؿ ممدكحػػػ  الف ػػػؿ بػػػيف مػػػف يتصػػػعكف بهػػػذا الصػػػعة، 

                                         

 ـ .   ُّٖٗق/ َُّْ، دار بيركت لمطبا ة كالنشر، ِٖٓ(  ديكاف المتنبي: ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُّٕٖ 

ا نكرة بم  بالحسف غا ا الحسػف، ك بػك  حسػف بعػد ـػذككأنػ  ال ؿ   صػاا،مالجكبا يت ،كمجيـؤ
عظا كمعنػل، فالطرفػاف يجمػر بينهمػا المػا ، الطيب ـنا ناسب بيف المع ؿ كالمع ؿ  مي  ل

لشبيبة( ك ) حيا بارؽ (،  ـ إف كميهما  ػد جمعػا شػيئا مػف الحسػف، كيػدؿ كذلؾ في ) ما  ا
 فعػػؿ  "ال يخمػػككـ  نػػ   عمػػكمة،   ػػاف مػػل ذلػػؾ مجػػي   فعػػؿ التع ػػيؿ مجػػردا مػػف ) ؿ( كاإل

لمع ػػؿ فػػي المعنػػل ؿ المجػػرد مػػف ) ؿ( كاإل ػػافة كالمقػػركف بػػػ )مػػف( مػػف مشػػاركة االتع ػػي
نحػػل مػػف الكسػػائي، فالكسػػائي مشػػارؾ لسػػيبكي  فػػي غالبنػػا كلػػك تقػػديرنا، فػػإذا  يػػؿ: سػػيبكي   

ف كػاف سػيبكي   ػد زاد  ميػ  فػي النحػك" ف حسػال كػد  ػد  ، كبهػذا يكػكف الشػا ر(ُ)النحػك ، كار
ػػػي  بهػػػل ك جمػػػؿ حػػػاالت اإلنسػػػاف،     الطػػػرؼ الكؿ: ركنػػػؽفيلمطػػػرف الشػػػباب كن ػػػارت ، ـك

لشػػباب كركنقػػ ، ال ػػاني: سػػيؼ الدكلػػة، فهػػك المع ػػؿ، إال  ف حسػػن   فػػاؽ حسػػف االطػػرؼ 
 حتل بم  مبمغا  ظيما ال يبارل. 

بة ت، اسػتجارانكػةو( فػازى كيستمر الشا ر في بياف ـذا القدر فيأتل بػ)حيا( ك)بارؽ(، ك)      
شػػأن ،  ية لػدل الشػا ر، فهػك يريػد تعظػيـ الممػدكح كتعخيمػ  كاسػتعظاـبالغيػة كنعسػ لػدكاع

ادا كمػا  ػار فػي  مبػ  كك ػر فػي نعسػ ، فماؿ إلل استعماؿ النكرة التي جعمت المعظ يؤدم مػر 
ا كممػ فحيا البرؽ،  م: المطر يعظـ كيك ر بعظـ السحاب، فكممػا كػاف السػحاب  ظيمػا بار ػا

لسػػحاب البػػارؽ   ػػد بمػػ  مػػف العظمػػة  مكانػػا  ال شػػا رنا جعػػؿ ا كبػػر، ك  ا   طائػػ رجػػف كػػا
 نل كسامة.كال يعرؼ نهاية لقدرا، فأحدث في النعس فخامة، ككسا المع يك ؼ  ند حدا

تمػػؾ الخيمػػة التػػي  ػػربت لػػ   - ي ػػا–ككمػػا اسػػتعظـ المتنبػػي سػػيؼ الدكلػػة اسػػتعظـ      
إبهامػػا يجعػؿ العقػػؿ لي ػعي  ميهػا ازىةو(  لنكػرة )فػػا رةي صػك فػػ   ك  ػال مػف شػػأنها، فػأتل بهػا

ذا م ف ذكا  الشا ر  حيث جعؿ المعظ يقػؼ بالسػامر يحمؽ في مياديف الكصؼ كالعظمة، ـك
 ف صنيعها بياف ال الـ، فبػيف  ف الخيمػة  خػذت منزلتهػا مػف منزلػة مػف   مل معاف يقصر

                                         

ف السػيكطي )ت: الػدي( ـمر الهكامر في شرح جمر الجكامر:  بد الرحمف بف  بػي بكػر، جػالؿ ُ)
 مصر. –لتكفيقية لحميد ـنداكم، المكتبة ابد ا، تحقيؽ:  ٖٗ/ّ(: ـػُُٗ
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 ُّٕٗ 

الشػا ر مػف مػا ن ػرا كمػا  ف  ا،در   ك ػنعتػ حؿ بها  لف العظيـ إذا حؿ بمكاف خمر  مي  مف
 مة  مل بنا  تمؾ الخيمة يدؿ  مل  ظمة بانيها كمالكها. ظ
كيػػػػػدمل الشػػػػػا ر بػػػػػيف الطبيعػػػػػة السػػػػػماكية كالطبيعػػػػػة الر ػػػػػية  حيػػػػػث الريػػػػػاض،       

كالغصػاف...، فيسػتعمؿ كممػات: )ريػاض، ك غصػاف، كدكح( التػي جػا ت نكػرات  مػل صػي  
كح، فالريػػاض ل خيمػػة الممػػدكبهػػا   مػػمػػف  ظمػػة ر ا الشػػ ن ػػراالجمػػر  لتتنػػاغـ مػػر مػػا 

نمػا  راد ذلػؾ كمػ  لبانيهػػا   المرسػكمة  مػل الخيمػة ريػاض  ظيمػة، ككػذا  غصػاف دكحهػا، كار
يمانا من  بجالؿ مكانت .إمعانا في كصؼ ـيبت   ، كار

 كتظؿ ظكاـر الطبيعة المائية  داة يكظعها المتنبي لمكشؼ  ف خصاؿ سػيؼ الدكلػة        
ت  مػل صػكرة النكػرة  لتتسػر بػداللتها المبهمػة مف معردات  تػا  البا مسخرا له، ح مدائفي 

 :(ُ) كمعاني الخير كالنما  فيقكؿ مف الكامؿلعيض العطا  
كػػػػػػػػػاًرـو  مى    ىنػػػػػػػػا ًمنػػػػػػػػػؾى بىػػػػػػػػيفى فى ػػػػػػػػػاًئؿو كى

 

ـً  ًمػػػػػػػػػػًف ًارًتياًحػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػي غىمػػػػػػػػػػاـو داًئػػػػػػػػػػ  كى
 

ح ة حتػل  صػبؿ الكريمػكالفعػا ة،يعالشػر الؽ يمدح المتنبي سيؼ الدكلة بأن  ممػؾ الخػ     
مػػاف المتنبػػي ب بػػكت ـػػذا مػػر الشػػا ر منحصػػرا بػػيف شػػرؼ  خال ػػ  ككػػريـ  فعالػػ ، كلشػػدة إي 

معانيػػ  بػػأدكات فنيػػة متعػػددة، منهػػا تكظػػؼ اللعػػاظ الصػػعات لػػدل سػػيؼ الدكلػػة تجػػدا يؤكػػد 
لػل إ مػيتر   يػرة بحيػث يجعمهػا ترسػـ  لممتمقػي حالػة شػعكرية، كتختػزف  طا ػات كجدانيػة كب

( نكػكمكانتػ  العاالممدكح  ظمة  كػاًرـو مى ، كى رتيف ليػة، كيظهػر ذلػؾ فػي مجػي  لعظتػي) فى ػاًئؿو
ما   مػل صػػيغة الجمػػر  لمداللػة  مػػل   ظػػـ ـػذا الع ػػائؿ كالم كػػاـر كك رتهمػا كتهكيػػؿ  ػػدـر

ما،  كمػا  ف  طػؼ  حتل ال يقؼ العادكف  مل  ددـما، كال يحيط  حػد بعظمتهمػا كال مقػداـر
مغػايرة يشػير إلػل   ف مقػدار العظمػة المسػتعادة لدالػة  مػل البػالكاك االع ػائؿ ل  ماـر المك

 ػد جمػػر بػػيف فػػي كػال المعظتػػيف يختمػػؼ كػؿ منهمػػا  ػػف ا خػر ، فسػػيؼ الدكلػػة مػف التنكيػػر 
 بابيف  ظيميف مف  بكاب المديح، ـما: الع ائؿ الكبار،  كالمكاـر العظاـ.

                                         

 .    ِٖٖ(  الديكاف:  ُ)
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 َُّٖ 

تػػل بصػػكرة مدكحيػػ  فقػػد  ر صػػعات منيػػ  كتتبػػعام  مػػل لحػػاحكلمػػا كػػاف د ب المتنبػػي اإل     
 تؤكد ما  صدا مف صعات كمعافو  فتراا يقكؿ:

ـً .... ًمًف ًارًتياًحؾى في غىماـو داًئ  .......................                  كى
نا   يصػكر الشػعكر القػكم الػذم ترسػ  فػي نعسػ  تجػاا ممدكحػ   ممػا حػدا بػ  إلػل         ـك

 ػػف  مػػرادا، كتكشػػؼ بػػدالالتها  ػػف   معانيػػ  كتبػػيفلترسػػـ   ا د يقػػا يعػػكظتػػ  تعرداتكظيػػؼ م
فػػي تممكتػ ، كيظهػػر ذلػؾ فػي  التعبيػر بكممػػة) غمػاـ ( التػي جػا ت الحالػة الشػعكرية  التػي 

صكرة النكرة   لمداللة  مل  ن  غماـ بم   درا  ظيما ال منتهل ل ،  ك ػد ذـػب  غمػب شػراح 
د المتنبػي  نػ  حػؿ  مػف ، فيكػكف  مػرا الغزيػر ل المطػرلإ يرا يشـ ـنإلل  ف الغما (ُ)الديكاف

، كلكػف ـػػذا المعنػل ال يتكامػػؿ مػر تعبيػػر المتنبػػي جػكد سػػيؼ الدكلػة فػػي مطػر  غزيػػر دائػػـ 
للعاظ ، كلك  ن   اؿ: )كمف كرمػؾ فػي سػحاب ( لكػف مػا ذـػب إليػ  الشػراح كافيػا، كاختيارا 

ذلػؾ ك كؿ مػا فػي  ة كتػدبر،لػل مراجعػإ اجتحتػ عػانللكف ما  بر ب  المتنبي يحمؿ دالالت كم
ميؽ، كمػا تعبيرا  بمعظة ) ارتياح( تمؾ التي   تشير إلل  النَّ  دل كالمعركؼ كالعطية كسعة الخي

ة بعد الكيٍربىة، كتدؿ  مل السركر كالعىػرىحي  نها تحمؿ معنل كً  ٍجدىانيؾ العىٍرجى
،  ػـ تأمػؿ التعبيػر (ِ)

غمامػان  لنػػ  السػتر، كسػػمي لتغطيػة ك   معنػػل افيػـ لغمػا، فابالغمػاـ دكف السػحاب  ك المطػػر
ا ـ  السػػما   م يسػػتـر  مػػل السػػتر مػػف  شػػعة الشػػمس  القػػر،ف لمداللػػة، ك ػػد اسػػتعمم  (ّ)يىغيػػ

ـى( )سػكرة: البقػرة مػف  ػا ـي اٍلغىمى مىػٍيكي ظىمٍَّمنىػا  ى الحار ة  ال السحاب المطيػر،  يقػكؿ ػ تعػالل ػػػػ : )كى
ـٕٓا يػة:  ػػـ يسػػمس كتظمهػلشػػا  شػػعةمػف  (   م: تسػػتـر را ،  كبهػػذا يركف فػي الصػػحـ ـك

نمػػا  ػػذا مػػف فػػإف معنػػل الغمػػاـ لػػيس السػػحاب الممطػػر ، كار السػػحاب الػػذم يسػػتظؿ بػػ ، ـك

                                         

 صػي يػكبي، د ال ،  بط  كشػرح ، د ياسػيفُُٖٓ /ّ يراجر شرح ديكاف المتنبي لمكاحدم (ُ)
 . ـ ُٗٗٗق ، ُُْٗالحسيني، دار الرائد العربي،بيركت لبناف، الطبعة الكلل 

 –ح(.  : دار صػادر فريقػي المصػرم مػادة ) رك ر الد بف مكػـر بػف منظػك (  لساف العرب، محمِ)
 بيركت الطبعة الكلل.

 .  لساف العرب: مادة )غ ـ ـ(( ّ)
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 ُُّٖ 

مػل المتنبػي ، كبهػذا فػإف  بػا الطيػب لػـ يقصػد مجػرد جعػؿ سػػيؼ الػدالالت التػي ال تحعػل   
نف كػػفلػػـ يأنػػ  الدكلػػة كػػالمطر الػػذم يمػػنح مػػا ا حينػػا مػػف الػػدـر  ػػـ ينقطػػر كك مػػا  حسػػب، كار

طػػر حتػػل لغمػػاـ  ف  طػػا ات ممدكحػػ  ك فعالػػ  بمغػػت مبمغػػا  ظيمػػا ال ينقمػػف تعبيػػرا با صػػد 
لكجكد،   حػدث لديػ   السػركر كالعػرح،  ظمت المتنبي ك مت  كصارت ل   ك ا   ساترا دائـ ا

ب تناسػػككػػاف سػػببا فػػي تعػػريل   مػػا  لػػـ بػػ  مػػف كيػػرىب،  كبهػػذا تجػػد المتنبػػي يتخيػػر  لعاظػػا ت
ا مكانة الها مر التال دال في نعسػ  لسػيؼ الدكلػة،  ػـ تجػدا يصػكغها فػي صػكرة تي استشعـر

حالتػػػ  عاظػػػ  مصػػػدر إشػػػعاع لطا ػػػات غزيػػػرة كمعػػػاني كفيػػػرة  ترسػػػـ كتجسػػػـ تجعػػػؿ مػػػف  ل
 الشعكرية تجاا سيؼ الدكلة. 

كيستمر  بك الطيب في دمج  الطبيعة فػي مػدح سػيؼ الدكلػة، ليحػكؿ مػف خصػائص        
 :   (ُ) فيقكؿالبشر،  بيعة إلللطا كاـرعض ظب

ػػػػػػػػػظ   ًلعىينػػػي كيػػػؿَّ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو ًمنػػػؾى   حى
 

يَّري ًمن ي في  ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  يجػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب    تىحى
مػػػػػػػػل حيسػػػػػػػػػػاـو               ًحمالىػػػػػػػػةي ذا الحيسػػػػػػػػاـً  ى

مىك   مػػػػػػػػػػ سىػػػػػػػػػػحابً ذا ال ً ػػػػػػػػػػري كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػابً ل سىح ى
 

بػػػػػابً تى  ـىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الرى  ًجػػػػػؼ  الىرضي ًمػػػػػف 
 

يىخميػػػ   ساـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػف ً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً ؽي مػػػا كى كى
 

مػػػا يىنعىػػػؾ  ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الدىـػػػػػػػػػػري رىطبنػػػا  كى
 

ي يػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػابً ػػػػػػػػػػػػفػػػي انًسكػػػػػػػػؾى ػػػػػػػػػػػػكىال يىنعىػػػؾ  غى
 

ك مػر( دكلػة  مػرا  جيبػا، ك ػد  تػل بػ)حػػػػػػػظ ، فيقكؿ: إن  فػي كػؿ يػكـ يػرل مػف سػيؼ ال      
 مػل صػػكرة النكػػرة  ليػدؿ  مػػل  ف حظػػ  حػظ  ظػػيـ جميػػؿ، بمػ  مبمغػػا كبيػػرا حتػل صػػار  مػػرا  

كنػ   لػذلؾ اطػة بمكنمف اإلح قؿ  تمكفلـ يغاية في العجب   فعجزت اللسف  ف كصع ، ك 
لغػة فػي ـػذا الكصػؼ، ؼ ـذا المر بػ) جاب( دكف ) جيػب(  ليتناسػب مػر  صػدا المباكص

 جػػؿ المبالغػػة  لفَّ )فعػػاؿ(  شػػد مبالغػػة فػػي  فالعػػدكؿ  ػػف )فعيػػؿ( إلػػل )فعػػاؿ( يكػػكف مػػف

                                         

 .   ِٗٔاف:  يك لد(  اُ)
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 رةصػػك فػي  صػيغ   لهػذا  نػدما يعسػػر المتنبػي ـػذا المػػر العجيػب فإنػ  يمزمػػ   ف ي(ُ)النعػت
ػػذا مػػاالغػػة كتعفيهػػا مب سػػنالحظ  فػػي البيػػات المعسػػرة لهػػذا المػػر العجيػػب، كالتػػي  خػػيـ، ـك

 : (ِ)قكؿ فيهاي
مل سىحاًب  مىكً ري ذا السىحاًب  ى ساـو      كى مل حي  ًحمالىةي ذا الحيساـً  ى

 فالمر العجيب ـك  ن  يرل سػيعا يحمػؿ سػيعا، كسػحابا يمطػر  مػل سػحاب، كلمػا كػاف     
قػد جػا  المػر مصػاغا فػي صػكرة تتناسػب مػر ف العجائػب، فا  ميػ  مػتقػر  ينػام لذمر اال

 انيػة ذلؾ جميا فػي نعػت سػيؼ الدكلػة بػػ) حسػاـ، ك سػحاب( فحسػاـ ال ككن   جابا، كيظهر
اسػػتعارة تصػػريحية جعمػػت مػػف سػػيؼ الدكلػػة سػػيعا  اطعػػا حاسػػما، كاالسػػتعارة بػػذاتها تحمػػؿ 

ػا  صػعات  ك  يؼلسمف استؿ نك ا مف التعظيـ  إذ إنها ت ة حتػل جعمػت مػل سػيؼ الدكلػتن ـر
ناا كمبناا لي عي ـالة  ظيمػة مػف العخامػة من  فردا مف  فراد السيكؼ،  ـ يأتي المعظ بمع

، فالحساـ ـك  السيؼ القاطر، ك تل نكرة  ليدؿ  مػل  نػ  بمػ  مبمغػا كبيػرا  مل ـذا الممدكح
لحاح    نيلمعاتبر في صعات ، كتأمؿ ما د ب  مي  المتنبي مف ت ل ينسػل منهػا  ميهػا حتػكار

الحسػاـ ـػك م ػرب الم ػؿ  لممدكح   كبا مف العظمة تجعم  يعكؽ م ػرب الم ػؿ، فػإذا كػاف
فػي بابػ  كالسػيؼ  دكلػة فا ػ  كتخطػاا حتػل صػار  صػالفي  القطر كالحـز ...، فإف سػيؼ ال

بػػي متنال رارصػػ الػػة  ميػػ ،   كصػػار العخػػار لمسػػيؼ  حينمػػا حممػػ  سػػيؼ الدكلػػة ، كالحػػظ إ
ة، كمنكػرا  خػرل  لي ػر  مػاـ سػامعي  مكازنػة بػيف السػيؼ )سػيؼ( معرفػا مػر ار لعظ  مل تكر 

دكلػػة، فػػأتل بالسػػيؼ الحػػرب(، كممدكحػػ  )سػػيؼ الدكلػػة(، إال  نػػ  رجػػح جانػػب سػػيؼ ال )،لػػة
الػػذم ـػػك ،لػػة القطػػر  معرفػػا بػػػ) ؿ(  ليجعػػؿ  ػػدرا معمكمػػا،  مػػا فػػي جانػػب ممدكحػػ  اسػػتعمؿ 

كمػف المالحػظ  ف المتنبػي فػي  كفػي شػأن   مػكا، ظمة،  في  درايد ليز    كرةنكممة )سيؼ( 

                                         

،  ُٖٕ/ ْيب الحديث كال ر،  بك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم: اية في غر لنه( يراجر اُ)
 -ػ ـػػُّٗٗبيػػركت ،  -العمميػػة تبػػة حمػػد الطنػػاحي، المكمحمػػكد م -مػػد الػػزاكل ر  حتػػح : طػػاـ

 ـُٕٗٗ
 .     ِٔٗ(  الديكاف: ِ)
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ػذا  إلحاح   مل إ بات  در ممدكح  يؤكػد  مػل معػاني المػدح، كيقمبهػا فػي صػكر متعػددة ـك
  يركف إلل استعماؿ الصكر الجزئية، التي  تمتد معػ  المتػداد نعسػ  كتصػا د المعػاني يجعم

ل في صدرا،  فتحدك  ب  صػكرة  مػف  جػؿ تشػكيؿ  لممتػدة،الصػكر ااؿ تعماسػ إلل التي تتـك
مىكً ػري ذا السىػحاًب متكاممة لممدكح   لػذا جػا  فػي الشػطر ال ػاني بصػكرة ج ديػدة  فيقػكؿ:  كى

مل سىحابً    ى
ك د  ذكر  المتنبي ـنا السحاب دكف الغماـ المذككر في النمكذج السػابؽ  لنػ  يؤكػد       

مػػر  ي الغمػػب ال ػػـيػػأتي فػػ كالسػػحابر، لمطػػي ا  فػػحػػ مػػل ف ػػؿ الكػػـر كالعطػػا  الػػذم يمم
ػػػذا الصػػػكرة تتشػػػابؾ مػػػر التػػػي  بمهػػػا كتسػػػير  مػػػل  منكالهػػػا  حيػػػث االسػػػتعارة المطػػػر، ـك

،  ػـ تكػػرار المعػظ  ليقػيـ بػػ  مكازنػة بػػيف  التصػريحية التػي ن ػػرت  مػل الممػدكح صػػعات الكػـر
، كبػيف سػيؼ  عمػ  م جالػذلػة لدك اسحاب السما  الذم ـػك م ػرب الم ػؿ فػي العطػا  كالكػـر

يعطػي لما الحظ  في  مف ك رة العطا ، إال  ن  يكظؼ التنكيػر  ل راد سحب السما ا مف  ففرد
المكازنػػة  مػل نحػك مػػا مػر فػػي بػ  بهػا  ك ظمػػة  مػل الممػدكح ، كيػػرجح بػ  كعتػػ  فػي تمػؾ 

الشػطر الكؿ، كفػي تػػرجيح جانػب سػيؼ الدكلػػة داللػة  مػل  صػػد المتنبػي  مػل  نػػ   راد  ف 
نعػر السػحاب الػذم ـػك معػادؿ لمحيػاة  نػدا ك رجػل مػف لة   ـ يؼ الدك ف سك ممرجال رالنع

حيػاة، لبيئػة الصػحراكية  إذ بػ  تقػكـ الحيػاة كبانعدامػ  تنعػداـ ال ند العرب، خصكصا فػي  ا
كلعػػؿ ـػػذا  ػػرب مػػف المبالغػػة التػػي  صػػدـا المتنبػػي  لهػػذا تجػػدا ال يكػػؿ كال يمػػؿ مػػف تتبػػر 

 :(ُ)في  كل  شعر ذلؾت، كتستمماكمسئؽ حقا معاني ، حتل يشعرؾ بأنها
باًب           تى  ـىذا الرى يىخميؽي   ًجؼ  الىرضي ًمف   ًمف ً يابً  ما كىساـا كى

ي يؾى في انًسكاًب  ما يىنعىؾ  ًمنؾى الدىـري رىطبنا                كىال يىنعىؾ  غى  كى
 مػػػػػا  ـػػك لػػذمب اربػػالفهػػذا ـػػي الدلػػة التػػي سػػا ها  مػػل صػػحة د ػػكاا، فػػإذا كػػاف ا    
حب  مػف ينقطر انهطالػ   ػـ مػا يمبػث إال  ف يجػؼ كيػذـب معػ  كػؿ مػا صػ ػػػػر ال بد  فالمطػػ

فػي طيػب  ػيش  ـػؿ الػدـر ، ككػأف  نعر،  فإف نعر سيؼ الدكلة يظؿ مكجكدا  فيككف سببا
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فػي ا  ر غي   ال ينقطر  بدا،  كتأمؿ لعظتي) رطبا(، ك) انسػكاب(  تجػد  نهمػا بمغػا مقػدارا كبيػ
مػػدـر  مػػل سػػبيؿ المجػػاز العقمػػي ك ال تػػ  الزمنيػػة، إسػػناد )رطبػػا( لعرا فػػي ،  تستشػػهمػػاباب

ؾ الرطكبػة فقػد مػف يستشػعر ـػذا المػر  ـػـ  ـػؿ الػدـر ، لكػف لعظمػة كجػالؿ تمػفالحؽ  ف 
ـ كال  شػػممت  ـػػؿ الػػدـر كالػػدـر معهػػـ حتػػل صػػاركا ال يستشػػعركف  ػػيقا كال  سػػكة لػػدــر

 مبمغا  ظيما . بم  في العظمة إال ليفلمتنبي ا اذكر ما كؿ  حياتهـ، فأم ليف يسر
جػيش سػيؼ الدكلػة ليظهػر  ظمتػ  ك كتػ ، ك د كظؼ المتنبي النكػرة فػي سػياؽ كصػؼ     

نا بألعاظ الطبيعة التي  بدع في تكظيعها حتل فجر الطا ات التأ يريػة المنبع ػة منهػا   مستعي
 :   (ُ) فيقكؿ

ابه ًمفى الًعٍقبىاًف تى  ؼي ز سىحى اب ا ... تىهى حٍ تى  حى كىاًرمي ٍ ا اٍستىقىٍت إذسىحى  سىقىتىها صى
- ي ػا  -يشترافؽ جيش الممػدكح سػحبا، كجعػؿ الجػ جعؿ المتنبي طيكر العقباف التي    

سػػحبا، إال  نػػ  جعػػؿ السػػحاب السػػعؿ الػػذم ـػػك الجػػيش  يسػػقي ال مػػل خػػالؼ المػػألكؼ 
صػكر   ا، ك ػد عػاؿ غيػر كأفست لي يش جكالمعركؼ، ككأن  يشير إلل  ف  فعاؿ سيؼ الدكلة ك 

كرك ػػة بيانػػػ ، ر  فػػي  لكحػػة بديعػػة مبتكػػرة تحكػػػل فػػي طياتهػػا  بقريػػة الشػػا ر ـػػذا المػػ
نعكس ال دا  حينما يركف سػحابا فك ػ   كتكشؼ   ف مشا را ك فكارا،  كترسؿ الخكؼ في

سػػحاب يمػػي الرض كالسػػما  فػػي مشػػهد  جيػػب، ك ػػد صػػاغها صػػياغة فنيػػة، معبػػرة  ػػف 
الصػػكرة  لي ػػعي  مػػل الصػػكرة جانبػػا  رة كجعمهػػا طرفػػاحاب( نكػػمعظػػة )سػػ  بفجػػا ، سيسػا ح

ذا العقبػػاف تسػػير فػػكؽ الجػػيش كالسػػحاب المتػػراكـ الػػذم غطػػل مػػف العظمػػة كالمهابػػة، فهػػ
ذا المسير فيػ  داللػة  مػل تعػكد ـػذا العقبػاف  مػل ـػذا المشػهد ال سما  لعظمت  كك رت ، ـك

كما يك عػ  مػف الجيش بأ دائ     ـذا ما يحد  رةف كل  ناتللما ا تادت  مف تكفير الطعاـ ا
بصػيغة النكػرة مػا يػدؿ  مػل  ف الجػيش يك ػر  تمل، كفي التعبير  ف العقبػاف  بػػ) سػحاب ( 

لقتمػل فػي صػػعكؼ   دائػ  تكعػي إلطعػػاـ  ػدد كبيػر مػػف الطيػكر الجارحػػة،  ػددا كبيػرا مػػف  ا
ا خػر لمجانػب ـ يػأتي ،  ػجيشال فكؽ ـذا المر جعؿ العقباف تجتمر بهذا الصكرة ال خمة
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ػك  كلػ : ) تزحػؼ تحػت سػحاب( فجعػؿ   الجػيش سػحابا يػدفر بمف الصػكر  ع ػ  بع ػا ة ـك
عارة  المكنيػػة الدالػػة  مػػل  ظمػػة حتػػل يخيػػؿ لمرائػػي  نػػ  يزحػػؼ، كذلػػؾ  مػػل سػػبيؿ االسػػت

الجػػيش ك ػػخامت  كك ػػرة رجالػػ ، ك يػػد الشػػا ر   السػػحاب الكؿ بقكلػػ : )مػػف العقبػػاف ( ، 
ػػك المقصػػكد بالمػػدح، كفػػي إطال ػػ    جػػيش سػػيؼ الدك مقصػػكد بػػلف ال ني ل ػػاؽ ا طمػػك  لػػة ـك

 رة، بػؿ العناف كي يرل  ما في ـذا الصكرة مف العمك  كالعظمة كالكد كة لممخاطب إلطالؽ 
ك مػػف السػػخا  كك ػػرة العطػػا  مػػا ال يك ػػؼ لػػ   نػػد حػػد كال يعػػرؼ لػػ  نهايػػة  لهػػذا فقػػد  مػػب 

مي ) الجػػيش ( مػػف السػػحب السػػع السػػقيا ف( تطمػػبقبػػاالع)  ميػػاعالمػػألكؼ كجعػػؿ السػػحب ال
كما تريق  مػف دمػائهـ، كلمػا جعػؿ الجػيش فتستجيب لطمبها بما تحصدا مف نعكس ال دا  

 مب السقيا دكف طمب  المطعـ. كالسحاب ناسب ذلؾ ط
في بيػاف  كصػاؼ خيػؿ الممػدكح  ليرسػـ لكحػة  - ي ا–ك د كظؼ المتنبي السحاب         

 :(ُ)ا تكظيعا  جيبا  فيقكؿية بديعة، كظعهدكات فنر لها  جم مة،داخمت ةفني
اًئبي ييٍمًطٍرفى الحديدى  ـي ... فىكيؿ  مىكافً  سىحى ٍميًه  بالسيكًؼ غىًسيؿي   ى

فالمتنبي ـنا يمدح سيؼ الدكلة بقكة جيش ، كيصؼ ما ت من  ـػذا الجػيش مػف خيػؿ،     
 : (ِ)د ـا بقكل  التي ب ؼ الخيؿكصاف  ا مانبجك د  ذكر المتنبي ـذا البيت بعد  ف ذكر 

يؿو بىراـا الرَّكضي ًفي كيؿ  بىمدىةو  رَّ  ًإذا .....كىخى  سىت ًفيها فىمىيسى تىقيؿي  ى
كبعػػد  ف ذكػػر الخيػػؿ ك تػػل بػػبعض  كصػػافها، تػػرؾ الكػػالـ كاسػػتأنؼ كالمػػا ،خػػر   بػػرز      

ئناؼ، كاالسػػت قطػػرال  مػػلبػػ   المتنبػػي فيػػ  اـتمامػػا  بهػػذا الجػػز  المهػػـ مػػف المعنػػل، فػػأتل
ا جػػا ت ليشػػعرؾ برغبتػػ  فػػي سػػر ة الكصػػكؿ إلػػل ـػػذا الخبػػر المهػػـ   لهػػذاذفػػا المبتػػد   ح

فػي تكظيعػ  لكممػة )سػحائب( التػي  الصياغة كاشػعة  ػف ـػذا الـميػة ، كيظهػر ذلػؾ جميػا  
مػف العظمػػة كالقػػكة لممدكحػ   حيػػث اسػػتعممها  فتحػت لمشػػا ر بابػا يمػػل منػػ   لتشػييد صػػرح

بالسحاب، ك تل بها جمر تك ير لمداللة  مػل  ليشب  الخيؿ تصريحية تعارة الساالبيؿ مل س 
                                         

 .    ّٕٓ(  الديكاف:  ُ)
   ّٔٓ   الديكاف: ( ِ)
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الرض كمػا يغطػي ا نكرة لمداللة   مػل الك ػرة كالتعظػيـ ، فتمػؾ الخيػؿ تغطػي الك رة، كصاغه
ـ فػتعمهـ كمػا  السحاب السما ،  كما  ف  فرساف الخيؿ يرسمكف كابؿ   سمحتهـ   مل  دـك

 راد  ف يشػعرؾ  - ي ػا–  يعمهػـ، كلعمػ لرض حتػلمػل  ـػؿ ا  ا ابمهػئب ك ترسؿ تمؾ السحا
ي تتهاكل  م ل ال دا  مصحكبة بصهيؿ الخيؿ كصػياح العرسػاف، بكميض تمؾ السمحة ـك

طالمػا شػعر بهػا المتنبػي  سحاب ببر هػا  كر ػدـا ليشػعرؾ بتمػؾ  المعمعػة التػيفاستح ر ال
 كخعايا نعس . في  صدرا، 

ا بػػ  ي ػػرب بػػ  الم ػػؿ فػػي خيػػؿ المغيػػرة مشػػبهؾ اللتمػػ ختػػارا  رالشػػا ف  كالعجيػػب ـنػػا     
ػػي السػػحا ب، كلعػػؿ ـػػذا مػػف المعػػاني المتبا ػػدة، إال  ف الشػػا ر العطػػا  كالنمػػا  كالخيػػر، ـك

 ف يجمر بيف الطػرفيف كيؤلػؼ بينهمػا فػي  حسػف مػا يكػكف االئػتالؼ  لنػ   راد  ف  استطاع
ر جػػل منهػػا الخيػػحركبػػ  ير غزكاتػػ  ك ا نمػػ، كار دميريشػػعرؾ بػػأف ممدكحػػ  لػػـ يغػػز  لخػػراب  ك تػػ

خماد نيراف الشر ، كيدؿ  مل ذلؾ البيت السابؽ  :(ُ)الذم يقكؿ في  كالنعر كار
ًميؿي  ٍمقيها فىجى ا خى ان كى ىمَّ تَّل رى ىٍكـا ميًغيرةن   ...   ً بىاحى ا شىعىركا حى  فىمى

ا  اصدة إليه      ػا    ينهـ  ي ف كانتـ، ف م  ف الركـ لـ يشعركا بتمؾ الخيؿ حتل ر ـك باحن
كالجمػاؿ،  ػـ تععؿ بهػـ، لكػف فػي حقيقتهػا جميمػة الخػالؽ، متناـيػة الحسػف عممهـ ماذا سػل

فػػي الخيػػؿ بتمػػؾ االسػػتعارة البديعػػة فػػي يسػػكؽ المتنبػػي  دلػػة  مػػل ـػػذا الحسػػف الػػذم لمحػػ  
( يتنػػاغـ مػػر  ظمػػة تمػػؾ السػػحب كك رتهػػا  لف  عبيػػرالت  كلػػ : )سػػحائب(،  ك كلػػ :) ييٍمًطػػٍرفى

تمػؾ الصػكرة، فيستشػعر المتمقػي  انسػكاب المطػر   حػدث كينقػؿ لػؾخص لػؾ الم ارع يشػالب
 أن  يراا كيعاين .الغزير  كك

كتأمػػؿ تبػػادؿ الدكار كمػػا  حد ػػ  مػػف جمػػاؿ فػػي تمػػؾ الصػػكرة مػػف كشػػؼ  ػػف العال ػػات     
ػا  حيػػث جعػؿ الخيػػؿ سػحابا ر ستح ػػلي  الخعيػة بػيف المعػػاني المتبا ػدة التػػي تبادلػت  دكاـر

نمػا ن  يعاجئؾ بػأر، إال  رة  المطصك  ػا لػيس المطػر المعهػكد نزكلػ  مػف السػحاب، كار ف مطـر
ػا كابػؿ  مػف الحديػػد،  مػف نػكع يتناسػػب مػر الخيػؿ ك كتػ  كمػػا تكجهػ  إلػل ال ػدا  مػػف مطـر
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ػػا ) كػػؿ مكػػاف ( مػػف الرض حتػػل غسػػمها لك رتػػ   كمػػف  ظمػػة السػػحاب كك رتهػػا غمػػر مطـر
نمعهلمسؿ اكالغكغزارت ، لكن  ليس  ػذا كنايػة  ػف ك ػرة مػا دما  ال دا ا غسمت بكد، كار ، ـك

ػػك  يجعػػؿ كظيعػػة  نزلػػ  جػػيش الممػػدكح مػػف القتمػػل، ك  تأمػػؿ  كلػػ :) بالسػػيكًؼ غىًسػػيؿي ( ـك
طهير ما اتس ، كليس غايتها السمل القتؿ، فإف ـي  تمت فمػف  جػؿ الغايػة التػي السيؼ ت

ي الق ا   مل كؿ خبيث، ك تػي الدالػة  مػل  ة )فعيػؿ( مػل صػيغ رةنكػيؿ( )غسػ تنشدـا، ـك
ػذا يتناسػب مػر المبالغة  ليدؿ  مل  ف ما نػزؿ مػف السػحاب بمػ  مػف الك ػرة م بمغػا كبيػرا، ـك

  ظمة ك حامة تمؾ السحائب.
 كم ؿ ذلؾ  كل : 

ـي  ا بها البيخؿي لىٍكال  ٌنها ًنقى مى  سيٍحبه تىميٌر بحٍصًف الٌراًف ميمًسكةن ...  كى
ػػكالسػػحب، تػػكالل كي  رتػػلك  لجػػيشفجعػػؿ ـػػذا ا    يمػػر فػػي حركػػة دائمػػة  كيصػػكرا لػػؾ ـك

د حشػد المتنبػػي لػػذلؾ مقكمػات لعظيػػة رسػػـ مػػف مسػتمرة،  كاشػػعا  ػػف  ػخامت  ك كتػػ  ، ك ػػ
عنل  ف طريؽ تكظيػؼ ظػؿ المعػظ كمػا  لقػاا مػف خيػاؿ فػي ذـػف المتمقػي، خاللها صكرة الم

ـا ي اسػػتعار حب(  التػػسػػ  ) كلػػ   فػػيكمػػف تمػػؾ المقكمػػات التػػي ارتكػػز  ميهػػا إي ػػارا النكػػرة
 ، ك ظمػة  مػػرا تػل بهػػا  مػل صػػيغة النكػرة   ليػػدؿ  مػل ك ػرة  ػػددا كشػدة تزاحمػػلجيشػ ، ك 

) سػػػحب(، ككأنػػ  يريػػد  ف يريػػؾ مشػػػهد  كجػػالؿ شػػأن  ، كمػػف كمػػػاؿ برا تػػ   نػػ  اسػػتعمؿ 
ك يتحػرؾ بجما اتػ  ككتائبػ ، كأنػ  سػحاب متػراكـ بع ػ  فػكؽ بعػض، يسػير فػي  الجيش ـك

نمػػا يريػػد  ف  يقصػػد بػػالجمة، فهػػك الايػػة كاحػػدلغ، احػػدةكػػة ك حر  ر الك ػػرة العدديػػة فحسػػب، كار
ؿ جػز  ت  ككتائب ، مػف مقدمػة، كميمنػة، كميسػرة،  ك مػب، كسػا ة، فكػيصؼ لؾ ك رة جما ا

 في نعس   ظيـ كي ـ  ددا كبيرا، كما  ف ـذا الجزا  مجتمع  ذات مهابة ك ظمة  ي ا . 
فػي إبػراز تعػكؽ ممدكحػ  ة المائيػة العمكيػة يعػعػاظ الطب لؿ خال  ة مفكيستخدـ المتنبي النكر  

 :(ُ) مل غيرا فيقكؿ
ًمنؾى ًإذا مىطىرىت مً  طىم ؾى كاًبؿي  .....سىحاًئبه نهيـ كى  فىكاًبميهيـ طىؿ  كى
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نػػا يعقػػد المتنبػػي مقارنػػة،  طرفهػػا الكؿ الممػػدكح،  كال ػػاني  نظػػائرا مػػف الممػػكؾ،        ـك
 ػػد اسػػتعمؿ الشػػا ر  الدكلػػة، ك  ر  طػػا  سػػيؼ مػػيال بجػػكا  معػػيفمجت فجعػػؿ   طػػا  الممػػكؾ

ؽ  كممات: )سػحائب، كطػؿ، ككابػؿ (  مػل سػبيؿ االسػتعارة  ليرسػـ  بهػا صػكرة تكشػؼ  تعػك 
منعػػردا  مػػل نظػػائرا مجتمعػػيف، فػػأتل بمعظػػة )سػػحائب( نكػػرة  مػػل صػػيغة جانػػب الممػػدكح 

مػكؾ ا مػف الم طا  غير ؽ عكلة يالدك الجمر الدالة  مل الك رة    ليدؿ  مل  ف  طا  سيؼ 
ف ك ر  ـ ك ددــ، كتأمؿ كيؼ استطاع  ف يظهر مقػدار مػا تعػكؽ كار بػ  سػيؼ الدكلػة  طاـؤ

طىم ػػؾى كاًبػػؿي( ، فجعػػؿ طػػؿ  طائػػ  يسػػتغرؽ كابػػؿ  )فىػػكاًبميهيـ طىػػؿ   : مػػل نظػػائرا  حيػػث يقػػكؿ كى
دـ فقػػس ـ  كػػؿ،  ػػ طػػائهـ، كتأمػػؿ  كيػػؼ رتػػب اللعػػاظ ككيػػؼ كظعهػػا، فقػػدـ كابػػؿ ك خػػر طػػ

ػذا نػك  خػر الكابػػؿ،الطػؿ ك  ػػك  فٍ ـك  ع مػػف  نػكاع البػػدير المعنػكم يسػمل بػػالعكس كالتبػديؿ، ـك
ـى مػا   ، بػأٍف تقػد  ـى في الكالـ جز نا  ػـ تعًكػسي رى مػا  ػدَّمتى تقد  ، كتػؤخ  خػرَّتى

،  ككػال التػركيبيف (ُ)
جهػة ي فػ كابػؿر اليعطي معنل غير ا خر، ك د ظهر ذلػؾ فػي تكظيػؼ اللعػاظ  حيػث اسػتعا

ػي نكػرة تػدؿ  ،مػا  ػد تصػؿ إلػيهـ  طايػاــ،  ػـ شػبه  بػػ)طؿ(ف منتهػل لمتعبير  ػ الممكؾ ـك
ايػػا سػػيؼ الدكلػػة كشػػبهها مػػل التحقيػػر كالتقميػػؿ،  ػػـ  كػػس المػػر فاسػػتعار الطػػؿ ل ػػؿ  ط 

ػػذا مػػػف بػػػدير تكظيػػػؼ اللعػػػاظ  بالكابػػؿ معبػػػرا بمعػػػظ النكػػػرة الدالػػة  مػػػل الك ػػػرة كالعظمػػػة، ـك
  ها. كترتيب
لػػة مستح ػػرا الطبيعػػة المائيػة السػػماكية، ك ػػد سػػأل  سػيؼ الدك متنبػػي يمػػدح كال ينعػؾ ال    

 :  (ِ) ع  لما سار لنصرة  خي  ناصر الدكلة، فيقكؿالمسير م
مػػػػػػػػػػػػػػتى فىشىػػػػػػػػػػػػػػيَّعىتؾى سىػػػػػػػػػػػػػػالمىةه  ذا ًارتىحى اًر     كى

ػػػػػػػػػػػةه ًمػػػػػػػػػػػدراري  ديمى هػػػػػػػػػػػتى كى يػػػػػػػػػػػثي ًاتَّجى  حى
 

       

                                         

 ، تػح:ْٓ/ْـػ( :  ِٕٗ)ت: اني سعد الديف التعتاز  مل مختصر المعاني لك ي (  حاشية الدسُ)
  بد الحميد ـنداكم، المكتبة العصرية، بيركت.
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ا ينسػػج  كالتركيػب ـنػي سػعرا، السػالمة فػ  حبف تصػ  بػأيػد ك الشػا ر ـنػا لممدكحػ       
دة لمتحقيؽ، كيػأتي بجكابهػا ما ػيا مقترنػا المتنبي كما  حس ، فيأتي بأدة الشرط )إذا( المعي

  )العػػا ( ـنػػا جػػائز نحكيػػا، كجػػي  بهػػا    مػػل تقػػدير ) ػػد( التحقيقيػػة، بػػػ)العا (، كمجػػي
ذا يكشػؼ  ػف جرا  لمععؿ مجرل ما تحقؽ ك ك  ، ـك ، يؼ الدكلػةبػي تجػاا سػتنلمخػؿ ادكا كار

)سالمة( نكػرة   ليػدؿ ل  السالمة، كيرجك  ف تتبعػ  فػي كػؿ  حكالػ    لهػذا  تػل بػػ فهك يطمب
أف  ظػيـ ك ػدر كبيػر تشػمم  فػي كػؿ  حكالػ ،  فػال  مل  ن  يد ك بػأف تتبعػ  سػالمة ذات شػ

صػػػبح ي ػػػرا معهػػػا  م  ذل، كمػػػا يػػػد ك لػػػ  بػػػأف يصػػػحب  مطػػػر غزيػػػر ينبػػػت لػػػ  الرض فت
ػا  لنػ  ال يطمػب لػ   م مطػر ، لعظػاختػار الشػا ر ف يديػ ، ك بية مخ ر  ة )ديمػة( دكف غيـر

نمػا يطمػػ ) ديمػة( نكػػرة  لتػػدؿ  ب مطػرا غزيػػر السػيالف، دائػػـ العطػا ، ال  ذل فيػػ ،  فػأتل بػػػكار
كمبناـا  مل ما استشػعرا المتنبػي مػف دكاخػؿ نعسػية تجػاا ممدكحػ ،  مػا  معناـػا:  ابمعناـ
   ك مػا مبناـػا: فقػد  تػل (ُ)كال بػرؽرىٍ ػد ف  لػيس فيػ  دائـ فػي سػككالػ مطرال ـي: فالديمة 

بمطمػكب الشػا ر إال ها، فأم ديمة تسػتطير  ف تعػي ئلتها، كتعظيـ  طابها نكرة  لتعخيـ دال 
إذا كانت ذات شأف  ظػيـ، ك طػا  كفيػر،  ككصػعها بػػ)مدرار(،  زيػادة فػي تأكيػد مػا يريػدا، 

لحػاح منػػ   مػػل تقكيػػ دىرَّت السػػما  بػػالمطر : مػػف   ، فالمػػدرارؽ خمجػػات نعسػػكافػػلي انػػ بي ةكار
ا،  كالد رَّ  ا، كيقػاؿ لمسػحاب: دىٌران،  ًإذا ك ر مطـر ًدرَّة،  ىم: ةي في الىمطار:  ىف يتبر بع ها بع ن

، كسما  ًمٍدراره ، ىم: تىًدر  بالمطر . ب  صى
 (ِ) 
 :(ّ) كالشا ر ـنا لـ ينح منحل طرفة في  كل 

ٍعًسدـ غير يارىؾً دقل فىسى   ير كديمةه تىهميصكبي الرب .....ا مي

                                         

 رب،  مادة: ) د م ـ ( .لعا (  لسافُ)
 رب،  مادة: ) د ر ر( . لساف الع ( ِ)
 كفل:ا ر الجاـمي )المتف بف سعد البكرم الشسعيا(  ديكاف طرفة بف العبد: لطىرىفىة بف العىٍبد بف ّ)

ـػػ  ُِّْمحمد ناصر الديف، دار الكتب العممية، الطبعة: ال ال ة،  تحقيؽ، مهدم ٕٗـ(:  ْٔٓ
 ـ ََِِ -
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 َُّٗ 

ف كػػاف بعػػض النقػػاد  ػػدـا مأخػػذا  مػػل  بػػي حيػػث لػػـ يػػأت بػػاحتراس كمػػا  تػػل طرفػػة، ك      ار
، إال  ف المر خالؼ ذلؾ، فطرف  يد ك بنزكؿ المطر  المستمر الغزير  مػل الػديار (ُ)لطيبا

ٍيػػرى ميٍعًسػػًدـا(  مػػل يار بمطػػر ا الػػدٌ لٌف سيػػٍقي االحتراسػػي، ميػػؿلتكؿ اسػػبي إال  نػػ   جػػا  بػػػ : )غى
س الػذم جػا  بػ ،  مػا المتنبػي فقػد  ػدـ الػد ا  ك ير  ىٍد يعسدـا، فدىفر ـذا اإًليهػاـ بػاالحترا

ؿ فيها  منا السالمة مف   ر ـذا المطر ، كما  ف طرفػة يػد ك بنػزكؿ المطػر بالسالمة فدخ
،  مػا مار كالهػالؾل  ميهػا الػديخشػعة  ػعييػة ـ مل ديار المحبكبػة ،كلعمهػا كانػت  بنيػة كا

ف المتنبي فيد ك   لسيؼ الدكلة الذم يرل في  الشا ر م اال  ا مطػر  كار لمقكة التػي ال ي ػـر
 كاف كابال.
 : (ِ) مادحا إيااػػ  ي ا ػػ كيقكؿ 

مكدىنىػػػػػا ٍيػػػػػثو كػػػػػأٌف جي  فىبيكًرٍكػػػػػتى ًمػػػػػٍف غى
 

ٍشػػػػػيى كىالعىٍصػػػػػبىا   بػػػػػ  تيٍنًبػػػػػتي الػػػػػٌديباجى كىالكى
 

مػػػػف  ػػػػكى كى ـً ػػػػ بو ا ـىػػػػالجػػػػمػػػػف زا كى ٍزالن جى  رو 
 

مف ـا  مف نا ػػػػػػػػػػػػػػػرو  يٍصبىػػػػػػػػػكى  ػػاًتؾو ًدٍر ان كى
يسػكؽ الشػا ر ـنػا  كصػاؼ ممدكحػ   فػػي صػيغة النكػرة )غيػث، كاـػب، زاجػر، ـاتػػؾ،      

نػػا ر (  لمداللػػة  مػػل التعظػػيـ، فهػػك كغيػػث غزيػػر مػػاؤا،  ظػػيـ  طػػاؤا، نػػزؿ  مػػل جمػػكدــ 
ػ التػي صػبةالخرض ال كػفصارت   يابػا مػف  لػكاف شػتل كمػا تنبػت أنبتػت مطػر غزيػر ف اغمـر

ػػػك رجػػؿ يعطػػػي الجزيػػػؿ حتػػل ك ػػػرت  طايػػاا، كاشػػػتد زجػػػرا   الرض نباتػػا مختمعػػػا  لكانػػ ، ـك
ػا،  فػانظر إلػل لمخي ؿ  ليح ها  مل المسير، ك ظـ ـتك  لمدركع بسيع ، كشق  المعا  كن ـر

ا ػػي مػػف نهػػا مر كػػرة ليجعػػؿ منرة الفػػي صػػك بػػي متنال غهااـػػذا الصػػعات المتتاليػػة  التػػي  صػػ
تستشػعر معػ   نػ   ػد بمػ  مػف الرفعػة العظمة كؿ مر ػاة ترتعػر بالممػدكح  إلػل المػدل الػذم 

ػػذا يصػػكر الشػػعكر القػػكم الػػذم ترسػػ  فػػي نعػػس  درجػػة ال تطػػاؿ،  كحػػدا ال منتهػػل لػػ ، ـك
 المتنبي تجاا سيؼ الدكلة. 

                                         

، الطبعػػة الكلػػل، المطبعػػة ُِٗ/ ِي،  : سػػف المرصػػع، حالدبيػػة لمعمػػـك العربيػػة  مةسػػيالك  (ُ)
 ق ُِِٗالممكية ، 

 .  ِّٔ(  الديكاف: ِ)
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 ر:افك ح كئالطبيعة المائية العمكية في مدا
العمكية نصيب في مدائح المتنبي لكافكر، فإذا د قػت النظػر ية لمطبيعة المائ لـ يكف        

ر معػػدكدة، فػإذا تتبعػػت النكػػرة ك رجعػت البصػػر فمػػف تجػد  لمطبيعػػة المائيػػة العمكيػة إال مكا ػػ
ػي: ) سػحاب، كابػؿ، مػكاطر( ككمهػا ال تحمػؿ شػيئا  فيها فمف تجدـا إال في مكا ر  الث، ـك

ال شػػديدا بمدحػػ  بألعػػاظ الطبيعػػة المائيػػة فكر بخػػبخػػؿ  مػػل كػػا يلمتنبػػلعػػؿ ا، ك مػػة لعظف امػػ
فمػـ يستشػعر   يجد في  ما يحرؾ تمؾ الػدالالت التػي تسػتكحي ـػذا اللعػاظ، العمكية  لن  لـ

تجاـ  بصدؽ العاطعػة كال إخػالص الػكال ، تمػؾ المػكر التػي  مػف شػأنها  ف تبعػث  ناصػر 
ػ ؾمت تمػفانعػدا، اتهطا جر عاإلجادة العنية كت الالت فػي مػدائح كػافكر فػي ذا الػدالطا ػات ـك

يؼ الدكلة  لف كافكر في نظرا  بد  سػكد لػيس لػ  فػي الك ت الذم   تزاحمت في مدائح س
ذكػػر، كال فػػي الكػػـر بػػاع كال   طػػا  ، بخػػالؼ مػػا استشػػعرا مػػف إكبػػار  تجػػاا سػػيؼ المجػػد 

مػف  سػخا ا يبمػ  ؿ، كجعػلسػحابح انػاطة تاليػ الدكلة ،  حتػل فػتف بػ  كجعمػ  فػي  مكانػة 
 ما تناكل  البحث مف نماذج. ك د ظهر ـذا جميا في  ك رة مبمغا يعجز المطر  ف يحاكي ،ال

 مل التعظيـ بيف مدائح سيؼ الدكلة ككافكر في ذكػر الجػراـ  المطمب ال اني: داللة التنكير
 السماكية .

عػػة الطبي بك ػػرة ذكػػرا فلػػـ تكػػ نهػػا ال ، إئحػػ مدا اسػػتعمؿ المتنبػػي الجػػراـ السػػماكية فػػي     
نيػ  فيسػقط  مػل ممدكحػ  مػف المائية، ك د كظعهػا المتنبػي  مػل نحػك يسػهـ فػي خدمػة معا

هات  ك خيمتػػػ  متكئػػػا فيهػػػا  مػػػل السػػػاليب البيانيػػػة، صػػػعاتها، كيسػػػتمد منهػػػا صػػػكرا كتشػػػبي
ؿ ا لحػاكفقػف  بايمت ككيسقط  ميها شعكرا تجاا ممدكح ، ككانت تمؾ الجراـ تظهر  مل نح

 دكح.مالم
  :ماكية في مدح سيؼ الدكلةالجراـ الس  

اطف  ديػدة  لمداللػة  مػل ماكية في مدح سيؼ الدكلة فػي مػك كرد ذكر الجراـ الس          
السػػمك كالرفعػػة كالجمػػاؿ، ك ػػد حػػرص المتنبػػي  مػػل  ف يقػػيـ مقارنػػة بػػيف تمػػؾ الجػػراـ كبػػيف 

ا تكظيعػػ فػػي سػػيا ات  كػػرةالن كظػػؼ ك ػػدا، ميهػػ   حػػسػػيؼ الدكلػػة  ليكشػػؼ  ػػف تعػػكؽ ممدك 
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ا جػا  بػيف البػدر كبػيف سػيؼ   عل  مل المعنل دالالت مف البها  كالعظمػة،  كمػف ذلػؾ مػ
لم ؿ في الجماؿ فإف سيؼ الدكلة  د فاؽ جمال  حتل  جػز الدكلة، فإذا كاف البدر م رب ا

 ئيػةالمايعػة لطبر ابػذكجػا ك البدر  ف يبارم سيؼ الدكلة في ـػذا الجمػاؿ، ك ػد جػا  ذلػؾ ممز 
 :   (ُ) في  كل  لبحار(الر ية )ا

ػػػػػػػرتي بىػػػػػػػدرنا ال يىػػػػػػػرل البىػػػػػػػدري ًم                      مىػػػػػػػ ي فىأىبصى

 كىخاطىبػػػػػػتي بىحػػػػػػرنا ال يىػػػػػػرل الًعبػػػػػػرى  اًئميػػػػػػ   
 

كمػػف يتأمػػؿ ـػػذا المػػديح يػػرل كيػػدرؾ كيػػؼ يعبػػر الشػػا ر  ػػف صػػدؽ مشػػا را ك ػػكة       
شػا ر التػي جعمتػ  ركح اللمتدفقػة مػف ؼ اعكاطػؾ التمػ لػة،لدك ؼ اي كاطع  الجياش  نحػك سػ

البحػػر،  ػػـ يشػػحذ   دكاتػػ  العنيػػة كتعبيراتػػ  يجمػػر لػػ  فػػي مدحػػ  بػػيف جمػػاؿ  البػػدر كجػػالؿ 
شػػأن  كيرفػػر  ػػدرا، فجعمػػ    مػػل سػػبيؿ االسػػتعارة التصػػريحية بػػدرا منيػػرا،  البالغيػػة ليعمػػي

ا لصػباحة مبمغػكا ال ػةكالطسػف الحفػي مػ  بكصاغ لعظها في صػكرة النكػرة  ليػدؿ  مػل  نػ   
ة مػػف اإل جػػاب ا، كمػػف الكا ػػح  ف المتنبػػي فػػي مدحػػ  سػػيؼ الدكلػػة  يخ ػػر لحالػػ ظيمػػ

خمعهػا  ميػ  ليشػكؿ لػ  صػكرة م اليػة تعػكؽ سا ت  لف يمح  مل إ بات تمؾ الصػعات التػي ي
ؿ ، بػكفػةر  حيانا م ارب الم اؿ، فمـ يكتؼ بجعمػ  بػدرا يحمػؿ صػعات الحسػف كالجمػاؿ المع

ا  إنسانا يرل كيتكمـ   مل سبيؿ االسػتعارة المكنيػة، ر السمل جعؿ مف بدحت  كاافي دلح  
خركجػػ   مػػل الػػدنيا حكػػي مػػا دار فػػي خمػػدا كمػػا اسػػتقر فػػي نعسػػ ، فبػػدر السػػما   نػػد  ػػـ ي

كاطال    مل جمير الخالئؽ لـ ير  حدا غيػر سػيؼ الدكلػة، كمػا ذلػؾ إال لعظػـ شػأن  الػذم 
        ا.  سكا مف مل ل  كغط مي الككاف
زنػػة لعظيػػة جيػػب ـنػػا  ف المتنبػػي ك ػػر سػػيؼ الدكلػػة مػػر بػػدر السػػما  فػػي مكاكالع        

ػرتي بىػدران ال ػي  يممحها القػارئ فػي  كلػ : )فىأىبصى يىػرل البىػدري ًم مىػ ي( متكػأ  مػل  داة تعبيريػة، ـك
س ر يحػلسػامؿ اكجعػة، صػيدقتكرار اللعاظ ) بدر( ك)البػدر(   الػذم ربػط بػ  بػيف معػاني  ال

عػػالـ  قػػكد منظكمػػة متسػػقة، كليسػػت حبػػات منعػػردة متنػػافرة، فػػأظهر  مكأنهػػا أف اللعػػاظ بػػ

                                         

 .  ِٗٓ(  الديكاف: ُ)
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  كالبػدر فػي  ػيائ  كجمالػ  ، شخصية ممدكح  الذم   ػا  النػاس بنػكرا حتػل بػدا لناظريػ
بػؿ إنػ  لػػـ يقػؼ  نػػد حػد اد ػػا  شػب  الممػدكح بالبػػدر، بػؿ  طمػػؽ العنػاف لبيانػػ  فػأ مل مػػف 

الػػذم ـػػك م ػػرب الم ػػؿ فػػي الجمػػاؿ لم ػي  ـ السػػماكم الجػػر نػػب ال جا مػػ دكحلممػػب انػجا
 تل بمعظة)بدر(  في جانب الممدكح بصػيغة النكػرة التػي تشػعرؾكغاية الشب  في ال يا ، فأ

بأف صعات الممدكح  فا ت ما يمكف حصرا كما تستطير  دا حتل  صبحت في حػد المػبهـ، 
ذا مػػا عمػػكـ إدرا محػػدد كم ػػ  ل  فؿ  مػػليػػدة  عرفػػ  مبػػ مػػا  فػػي جانػػب )بػػدر السػػما ( فػػأتل 
  كرف بقدر كطمعة سيؼ الدكلة.     

كتجكيدا لصنعت   ند ـذا الحد في بياف مػا تمتػر بػ  سػيؼ بداع المتنبي   كلـ يقؼ  إ     
الدكلة مف  در، فمػف يتأمػؿ  البيػت يجػد  ف المتنبػي يظهػر خبػرة بار ػة فػي تكظيػؼ  لعاظػ  

) بصػرت(  ػـ التحػكؿ إلػل لععػؿ: التعبيػر با فػي جميػاذلػؾ هػر كيظ،  نيػ افيطك هػا لخدمػة مع
ػػذا  التعبيػر كمػػا فيػ  مػػف تحػكؿ يحمػػؿ دالالت  جيبػة  تكشػػؼ الععػؿ )يػرل( منعيػػا بػػ )ال(، ـك

ار العظمػة التػي  راد المتنبػي  ف ي بتهػا لسػيؼ الدكلػة، فاإلبصػار   بمػا يحممػ  مػف  ف مقػد
 ؿ صػػعاتمتنبػػي لمػػح كػػال ل  فؿ  مػػيػػد نػػا،باطا ك ر معنػػل االطػػالع  مػػل حقيقػػة الشػػي  ظػػاـ

اـرة، كصػعات معنكيػة باطنػة،  الكماؿ  كالتماـ في سيؼ الدكلة بما في ذلؾ صعات شكمية ظ
ذا دليؿ  مػل  ظمتػ ،  ػـ تحػك ؿ مػف الععػؿ ) بصػر( ، ليػأتي بالععػؿ )يػرل( منعيػا بػػ )ال(  ـك

الػة الدفيػة النا( )ال ال تعمسػلينعي كجػكد م يػؿ لسػيؼ الدكلػة جمػر م ػؿ  ظمتػ  كمكانتػ ، كا
نعػػي ي فػػي الما ػػي كالحا ػػر كالمسػػتقبؿ، بخػػالؼ )لػػـ( التػػي تخمػػص الؽ النعػػ مػػل مطمػػ

)ال( الصكتية المنتهية بالمػد تشػي لمما ي، ك)لف( التي تخمص  لالستقباؿ، كما  ف طبيعتة 
ؿ يػػد ةبمعنػل اإلطػػالؽ، كداللػػة الععػػؿ )يػرل( فػػي معنػػاا كمبنػػاا،  مػػا المعنػل فػػإف نعػػي الرؤيػػ

كفيمػػا يػػدكر فػػي الخيػػاؿ  ك يخطػػر فػػي   يػػ  العػػيفتقػػر  ممكجػػكد فيمػػا يػػر يػػؿ غالم  ف مػػل  
فخامة سػيؼ الدكلػة   تأتل في الحمـ ، كما ذلؾ إال لما  صدا المتنبي مف  ظمة ك الذـف  ك ي

 ال يمكف  ف تتكرر ال في حقيقة كال خياؿ.
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عػػي  ف ن م  ار،السػػتمر اك د تجػػدال لمػػ مػا المبنػػي فقػػد  تػػل بالععػػؿ م ػار ا  ليػػدؿ            
  يؿ مف المكر المتجددة كالمستمرة. رؤية الم

 مل نحك يكشؼ  ف إيمػاف الشػا ر بمعانيػ   ي رسـ صكرة الممدكح كيستمر الشا ر ف    
كيظهر مكنكف نعسػ  كالػدكافر التػي مػيت كيانػ  حتػل حػدت بػ  لمكصػكؿ بممدكحػ  لسػمات 

ػذ مػف إتقػاف، اد نػما    صلاج تخر كاسها مق ف طريؽ تجكيد المعاني كص م الية ا المػر ـك
ح بحػػػػرا  مػػػػل سػػػػبيؿ االسػػػػتعارة اسػػػػتد اا  ف يسػػػػتعمؿ الصػػػػكرة الممتػػػػدة  فيجعػػػػؿ الممػػػػدك 

ككأنػػ   راد  ف يعػػرض لنػػا صػػكرة كميػػة تظهػػر خصػػائص   التصػػريحية، بعػػد  ف جعمػػ  بػػدرا،
كمػا يػة لعنا ائصػهاصالممدكح مف  دة زكايا، كينظر إلػل كػؿ زاكيػة بنظػرة مسػتقمة  ليبػرز خ

ح،  الممػدك  امقا إلل الصكرة الكمية  كليبيف كيػؼ تعػدد  طػا  ـػذلؾ  ا  في يؼ بذعـريستش
الالت غيػػر المرئيػػة، مػػا يػػدؿ  مػػل ك تػػل بػػػ )بحػػر( نكػػرة  لتحمػػؿ مػػف المعػػاني المطيعػػة، كالػػد

مكانػػة ـػػذا الممػػدكح   لنهػػا جعمػػت سػػيؼ الدكلػػة بحػػرا خ ػػما  ظيمػػا ال ييػػرل سػػاحم  مػػف 
 يىػرل الًعبػرى  اًئميػ ،  م  ف السػباح الػذم :  اللعظمػة بقكلػ ا ار ـذإظهافي مح ـ ي،   ت ظم

 بالؾ بغيرا. ة في  كيعرف  جيدا يعجز  ف يرل  ك يتصكر حجمة ك درا، فماا تاد السباح
ذا صكرة  خرل مزج  فيها المتنبي بػيف العػالـ السػماكم متمػ ال فػي الشػمس، كالعػالـ      ـك

يبتػ ، ك ػػيا   ظ لدكلػة مػا بػيفا لسػيؼ ليجمػر  ارالبحػفػي   الر ػي  متمػ ال مػة البحػر ـك
شػػػرا ها، مقػػػدما سػػػيؼ الدكلػػػ ة  مػػػل تمػػػؾ المظػػػاـر بكػػػؿ مػػػا تحممػػػ  مػػػف معػػػاني الشػػػمس كار

 :  (ُ) كدالالت  فيقكؿ
ٌنل الٌشمسي  ف تككنى ي  ....بىٍحره يككفي كؿ  بىٍحرو نيكنى    شمسه تىمى

بجػػػكدا   نػػػ  يغمػػػر  ظمتػػػ ف    مػػػبمػػػ ملػػػذيـ االعظػػػ بحركػػػال جعػػػؿ المتنبػػػي ممدكحػػػ        
إف ـذا البحار لتغيب في ف ػم ، كتصػغر كتقػؿ بجػكار كرمػ   ك طائ  كؿ بحار الدنيا،  حتل

كمػػف شػػدة إيمانػػ  بهػػذا ل تغيػػب كمػػا يغيػػب الحػػكت كيسػػتتر فػػي مػػا  البحػػر الخ ػػـ، حتػػ
 نعسػ  يدا فػمػا يجػ فقد حذؼ المسند إليػ  لسػر ة اإل ػالف رص   مل إذا تها الد كل كح

                                         

     ّٗٔ(  الديكاف: ُ)
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ك ػػد كظػػؼ المتنبػػي النكػػرة لبيػػاف ـػػذا العظمػػة التػػي  ،ف  ظمػػةممدكحػػ  مػػ تجػػاا راشػػعكيست
ا  مل ممدك  ا  ظيمػا حتػل  ظػـ  ػدرا، بحر بمػ  مبمغػ  م ـك، كذلؾ في  كل : )بحر(  حن ـر

ذا  فا دت النكرة الكلل التعظيـ فإف ال انيػة  ػد  فػادت العمػكـ  ك ال شأن   مل )كؿ بحر(، كار
يػؼ  راؾ حجػـ ـػذا البحػر، حينمػا جعػؿ  داا، كتأمؿ ك ل كؿ مفمدكح  مالم أفش مفليعمل 

م يسػبح حكتا في بحر ك رفت  ػدر الحػكت لمبحػر الػذ تيكؿ البحار كحكت في بحرا، فإذا ر 
هػػذا فهػػك يعممػػؾ  ظمػػة ممدكحػػ  فػػي فيػػ   ممػػت مػػا يم مػػ  ـػػذا الممػػدكح بالنسػػبة لغيػػرا، كب

سػند إليػ ،  ػـ ف طريػؽ حػذؼ الم الـ  ـذا اإل أكيدبتع سر ة،  كيصدر كالم  بالتعبير بالنكر 
   كتتبر صعات ممدكح .   يني ر يديؾ  مل حقيقة  تمؾ العظمة بإلحاح   مل بياف معا

يصػنر لػ  منزلػة   شؽ المتنبي لسيؼ الدكلة  د بم  مبمغا كبيرا حدا ب  لف كلما كاف      
از بػ  مػف تػبمػا تمالشمس  مادتها جعؿمتدة فأخذ يكمؿ صكرت  بصكرة م  الية ال تسامل، 

ٌنػل الٌشػمسي  ف تككنىػػ ي(، فجعمػ  ػيا   الم ػػيئة كالشػمس  كرفعػة، فتجػدا يقػػكؿ: )شػمسه تىمى
كمػػف شػػدة حبػػ  فقػػد جعػػؿ شمسػػ  تمتػػاز  ػػف  ،ال يػػدانيها منزلػػة التػػي ذات المنزلػػة العاليػػة

 مػل  ػػػ  شػمس السػما  ف جعػؿ  حتػل بمػ  بػ   ،ارتعػاعشػمس الػدنيا بمػا فيهػا مػف  ػيا  ك 
ؿ كيػؼ صػ ، كتأمػتتمنل  ف لك كانػت فػي  ػدرا،  ك تتم ػؿ فػي شخ ػػالمكنية تعارة سبيؿ االس

غ المعنػػػلك ككيػػؼ نسػػػج  فػػػي لعظػػ ك فػػػأتل بمعظػػة )شػػػمس( نكػػػرة لينشػػر   ػػػكا  مػػػف صػػا
ل بأشػعة المهابػػ  ك انععػؿ بعكػػرة ككعادتػ   فػإف المتنبػي إذا استشػػعر معنػل  ،ةالعظمػة، تتػـك

كف منػػ  إال  ف يسػػتجيب لتػػدفؽ الشػػعر يكػػ فمػػالػػ ، انععاب غةمصػػبك ي التزاحمػػت لديػػ  المعػػان
عرا مػتالحـ البنيػاف، مصػكرا حالػ  كفكػرا كنعسػيت  حتػل فيخػرج شػ عػا إيػاا  مل لسػان   متتب

ة فقػػد بمػػ  مػػف  ظمتػػ  مقػػدار مػػييسػػتقر فػػي ذـػػف سػػامع ، فػػإذا كػػاف ممدكحػػ  شمسػػا  ظ
ا  لسػممس اجعػؿ شػل حتػمػك، كالع ػؿ بػ ، كفػاؽ م ػرب الم ػؿ فػي ال ػيا  الصؿ الػذم تم

ر بيف الممدكح كبػيف اكت القدشعرؾ بتعتتمنل  ف لك كانت ـك، كتأمؿ التعبير بالتمني كما ي
 اهشمس الدنيا، فالشمس  ممت  درا، كك عت  ند العػرؽ الشاسػر بينهمػا حتػل اسػتقر لػدي

 د كػد  ػك ،  طمبهػا فػي صػكرة التمنػي، ال الرجػا    نها لف تككف يكما فػي منزلتػ   لػذلؾ جػا 
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كػرة ن شػمس() لتعبير  ف ممدكحػ  بمعػظا ي تمحظها فيالتالمعار ة المعظية  ؾتمل معنال ـذا
، ككأنػػ  ي ػػر  مػػاـ سػػامع  ) الشػػمس ( معرفػػة ـ السػػماكم بمعػػظبينمػػا  تػػل فػػي جانػػب الجػػر 

 فػأتل بهػا،  مػا ال انيػة لنهايتػ  حػدال يعػرؼ ا  ظيما  در  العرؽ بيف الشمسيف فالكلل بمغت
 .ر حسف ممدكح  محدكدحسنها بجكاكـ ك معمـا  در  بأف رؾشعليمعرفة 

 

شػمس لمتعبيػر  ػف مكنكنػات نعسػ ، مرتكػزا  مػل ظؼ فيهػا المتنبػي الكمف الصكر التي ك   
 : (ُ) كل ات الشمس كدالالتها مقدما الممدكح  مل الشمس،  طا 

اً  تيٍمًسي    ...   عيكني تىٍحتى شىمٍ    ًبسىٍيًؼ الدَّكلًة الكى َّ  بي يغً ما تى سو جي
ك بجكار سػيؼ الدكلػة تي  مي ا ر  ف المسا  يأر الشيذك       الػذم بمػ  فػي الك ػا ة  ـك

 ر ) سػيؼ الدكلػة( لالـتمػاـ بػ   ػدـ الشػاالشػمس، ك منزلة تجعؿ مف ينظر إليػ   يظػف  نػ  
سػػبيؿ المجػػاز  كالعنايػػة بشػػأن ، ككصػػعة بالك ػػا  لممبالغػػة، ك سػػند المسػػا  لمجعػػكف  مػػل

جػاكز  غطػا  العػيف إلػل   لػـ يت ف الشعكر بالمسػا مل  ليدؿ لؾة، كذئيجز ة العال المرسؿ ل
  يحيػا فػي هػار ككأنػزكاؿ النالعيف الناظرة  لف  يا  كجػ  سػيؼ الدكلػة جعمػ  ال يستشػعر 

ذا كانت شمس الدنيا بعظمتها تغيب كيطمس  ػك ـا ظػالـي الميػؿ،  مكاف ال تغيب شمس ، كار
دنيا، فػػإذا اتصػػؼ مس الػػك   شػػ ػػ   فػػاؽ نػػ   ظمتػػمػػف    سػػيؼ الدكلػػة  ػػد بمػػ ك  ػػفػػإف 

يؼ الدكلة  كؤا ال يغيب كال ينجمل،  ما شمس الػدنيا فهػي بالك ا ة كالعمك فإف سكالـما 
لنهػػا تأفػػػؿ كتغيػػػب   لهػػذا  تػػػل بمعػػػظ ) شػػمس( نكػػػرة لمداللػػػة  مػػػل  مجاراتػػػ  اصػػرة  ػػػف  

قػدما م لدكلػةا يؼمػف سػعمػت بتمؾ الكصػاؼ التػي ج االتعظيـ، الذم مكف المتنبي  ف ينعته
 م شمس  خرل.  مل  

جكـ  حيث جػا ت فػي تنبي في مدح  لسيؼ الدكلة ـي النستعممها المراـ التي االجمف ك   
 :(ِ)فيقكؿ  سياؽ كصؼ خيم  

                                         

 . ّّٔ(  الديكاف: ُ)
 .   ّّٔ(  الديكاف: ِ)
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 تبارل نجكـ القذؼ في كًؿ ليمةو ... نيجكـ ل ن منهف كرده ك دــ
نػا المتنبػي يرسػـ صػكرة       ػي  ـك قػػذؼ لتػي تا سػما ال جػكـم نتبػار لخيػؿ سػيؼ الدكلػػة ـك

عارة  لنهػػا تػػتيل فػػي سػػكاد الميػػؿ نجكمػػا  مػػل سػػبيؿ االسػػت ل الخيػػؿمػػل الشػػياطيف، كسػػم 
ػذا الخيػؿ  تمػي الرض بك رتهػػا ـ  فػي صػعل النجػك ببريػؽ الحديػد كمػا تػػتي حات السػػما ، ـك

ػي فػي سػر تها كشػدة انق ا ػ  جانػب مػل   ػدائها مػف كػؿ  اهكما تمي النجكـ السػما ، ـك
بيػر بػالنكرة  ي الهػكا ، كاختػار التعياطيف فػلتػي تقػذؼ  مػل الشػشػهب امػؾ الت تشب  ـ،ـرلدح

كسػػرت  حػػدكد المعنػػل   ف النكػػرةالت  ل فػػي كممػػة )نجػػكـ( كػػي يتسػػر المعػػظ لكػػؿ ـػػذا الػػدال
ذا لـ يكػف ليتحقػؽ  غيػر  رمػكجعمت  ينعتح  كيحمؿ مف العظمة ما يتسر لخياؿ الشا ر ، ـك

 النكرة.
 افكر:ك مدحفي  اكيةسمـ الالجرا
 ػػػد  - ي ػػػا–سػػػيؼ الدكلػػػة، فإنػػػ  اـ السػػػماكية فػػػي مػػػدائح ي الجػػػر كمػػػا اسػػػتعمؿ المتنبػػػ   

لعػػاظ مػػر كػػال الممػػدكحيف بػػنعس .  جػػا ت تمػػؾ ال كر، كالسػػؤاؿ ..اسػػتعممها فػػي مػػدائح كػػاف
                   السيا ية ليلعاظ  ك  القكة كالقدر   ـ ـناؾ تعاكت في الطا ات التعبيرية كالدالالت

 : (ُ)،  كل خدما الجراـ السماكيةفكر مستدح ب  المتنبي كامما مك       
لىك كا ـىذا فى نيجكمان  ...  ميستىًقؿ  لىؾى الًديارى كى ر    الًبنا ً ،جي

 يهني  المتنبي كافكر ببيػت جديػد بنػاا، كيقػكؿ لػ  : إنػ  مسػتقؿ م ػؿ ـػذا الػديار  مػي    
 .م يئةالنجكـ الف ؤا مبنا كافكر،  حتل كلك  كاف

فيما ا تاد النػاس المػدح بػ  مػف العمػك  ا ر  لـ يستخدـ النجكـ ف الش كالمالحظ ـنا       
ػا فػي  ػرب شكمها البدير  مكال يا   ك كصؼ كاالرتعاع   نمػا ذكـر ل صعحات السػما ،  كار

ـ ظػي   ػيا ذات بنجػكـ ك يػرة  العػدد  يمف التخيؿ المعبر  ن  بػ)لك(،  ائال: لك  ف بيتا بنػ
 مػػل الك ػػرة، كلت ػػعي بصػػيغة النكػػرة  لتػػدؿ   النجػػكـ(كػػافكر، كاسػػتعمؿ ) مػػل   مػػيالف لكػػا

متنبػػي ـنػػا يػػأبل إال  ف يػػػزج ال  ف الخيمتػػػ ، إالعظمػػة  مػػل ـػػذا البيػػػت الػػذم رسػػم  فػػي م
                                         

     ْْٔ(  الديكاف:  ُ)
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ة النعسػية التػي لػاباالستهزا  بما  بنػاا كػافكر  حيػث كظػؼ  لعاظػ  كبنػا  تراكيبػ  لبيػاف الح
ايستشػ ع  بػػالحرص  مػل سػػر ة شػػعر سػامإليػ  محػذكفا  لي لمسػػندا  بافجػفكر، كػػاا تجػا عـر

ػػك اسػػتقالل  ـػػذا البنػػا ، ككػػأف مػػف يػػرااال أخر فػػي ير  ف يتػػال يسػػتط كصػػكؿ لهػػذا المػػر، ـك
إصدار ـذا الحكـ،  ـ يقدـ الجػار كالمجركر)لػؾ(  ليػدؿ  مػل  ف ـػذا البنػا   ال يناسػب مػف 

ر خيمػة ل خػالؼ مػا فعمػ  مػ ،  مػف شػأنمػ كيقمػؿ  ائػببن يعػرضنت  كمنزلت ، ككأن  اكفي م
ا،   ػـ يػأتي بالشػرط فػي  كلػ : ) كلػكسيؼ الدكلة التي   ال  كػاف   مف شأنها كرفر مف  ػدـر

مصػػدرا بػػػ )لػػك(  لمداللػػة  مػػل اسػػتحالة ذلػػؾ  ميػػ ، ك ف كصػػكل  لهػػذا المنزلػػة  كمػػا ...(نج
 ياؽ، لسػػػ مػػػل اي م ػػػال  اللػػػة)كػػػاف ( التػػػي   ػػػعت د  ي ػػػرب مػػػف الخيػػػاؿ، كتأمػػػؿ مجػػػ

ػػيمػػت بػػ  فػػي االسػػتحاكتكغ تأصػػؿ فػػي نعسػػ  مػػف شػػعكر  تكشػػؼ بػػذلؾ  ػػف مػػدل مػػا  لة، ـك
ة،   ـ  دـ خبر  كػاف )نجكمػا(   مػل قص كال عنزلة النتجاا كافكر ، حيث يراا دائما في م

 بػي  يؤكػد  مػل انتعػا نتاسمها  ليككف التكغؿ فػي النعػي ممتصػقا  بػالنجكـ، كبهػذا فػإف الم
ك ػت الػذم جعػؿ خيػؿ سػيؼ فػي ال   ك مػا يتصػؿ بػ ،  كػافكرجػكـ للنعات اصػ مػفصػعة  م 

ػاز هػا  ػيالدكلة تتجسـ في صكرة النجكـ، بؿ تسابقها في سػر تها، كتن ذا يكشػؼ ا ـا، ـك
 ػػف المعار ػػات الشػػعكرية بػػيف كػػال الممػػدكحيف، كالتػػي تػػنعكس  مػػل صػػكرة اللعػػاظ كطػػرؽ 

 تكظيعها .
   (ُ)قكؿ:ر  فيفك ح  كامدؽ سيا س فيكيستعمؿ المتنبي الشم
حي ا  مينيرىةو سىكدا ً  ًبشىمسو  ػسي   ..الشىمػ. ًت ما ذىرَّ كيمَّ  مسى لشى تىع ى

شر     شرا ها، ك يقكؿ: إف كافكر ل   يا  كار ـػذا الغمبػة ال تتحقػؽ اؽ يغمب  يا  الشمس كار
شرا ا ـك  شد ك كح    بػػا جػامف إشراؽ الشمس، لهذ اإال إذا امتمؾ كافكر  يا   ظيما كار

مغػا ال يك ػؼ لػ  دؿ  مػل  ف  ػك ا بمػ  مبكرة  ليكبػ)شمس كافكر( نرفة، ا( معنيشمس الد)
مس ـػذا المعنػل  كيحكلػ  إلػل ال  ف يطلمتنبي إ ند مدل، كال يعرؼ لقكت  حد،  لكف يأبل ا

،  فيخػرج رك ـجا ، كاشعا بذلؾ  ما استقر  في خمجػات نعسػ ، كطيػات   كجدانػ  تجػاا كػاف
                                         

 .    ْْٕ(  الديكاف: ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُّٗٗ 

جعمػ  سػمتا يتجػدد فكر ، ك دا فعػؿ الع ػح لكػاإسػنا ف ذلػؾكمػكرا، شػعؽ   كفػاكيبػ لعاظ  كتر 
حي (،  ـ اسػتعماؿ  ندا، مػل التكػرار، الدالػة  )كممػا(  بدليؿ التعبير بالم ارع في  كل :)تىع ى

 ،الشىمػػس(،  م: طمعػت، كمعمػكـ  ف ظهػكر الشػمس  مػر متجػدد  ي ػا ككذا التعبير بػ )ذىرَّتً 
 .د جدر متكافك فكذا فعؿ الع ح  ند 

إلػل  قػد  - ي ػا  -كسػيؼ الدكلػة فإنػ    مػدالشػمس  متنبػي مقارنػة بػيفد  المػا  قػكك   
عي جانب سيؼ الدكلػة   مػل كحاؿ، ف بيف حاؿ مقارنة بيف كافكر كبيف الشمس،  لكف فرؽ

ا ـنػا مػ مف شأن  كفخـ مف  مرا لحػد جعػؿ الشػمس بعظمتهػا تتمنػل  ف تكػكف فػي مكانتػ ، 
لمشػمس يسػقط    كؿ  ػك بيف كػافكر  كبػيف ارنة المق قد ف يعل إل مد  د  فتجد  الشا ر 

شػػمس فػػػي ض  لحظػػة طمك هػػا، كمعمػػكـ  ف ـػػذا الحالػػػة  مػػف   ػػعؼ حػػاالت ال مػػل الر 
ا، كلػـ تخمػر  نهػا  ػكب ال ػحل،   كفػي ذلػؾ ل ػيا  كاا ل، فهػي لػـ تعػارؽ  بعػد خػدـر لتػـك

 صػعا الشػمس ك اليعطػي ـ  ػ نػة، كمكاتجػاا كػافكر مػف منزلػة  إشارة إلل ما يجدا فػي نعسػ 
ـا، فيصػػعها بالسػػكدا ، ككأنػػ  بػػذلؾ اتها، بػػؿ ـػػك ينػػا ض  ػػك تصػػؿ بصػػعتعػػرؼ بػػ ، كال ي

 ـا الذم يعرؼ  نػد نصػكع لكنهػا كتمػاـ ركنؽ  يابها ـا ك يطمس مف الشمس حسنها، ك 
  ك ف ت ػاـي ايشعا ها، فكيؼ تستطير ـػذا الشػمس السػكدا   ف تكػكف مصػدر نػكر ك ػ

إف كليػت ممكػا  فالنػاس  : إنؾ ر   فكأن  يقكؿ لكافك  بحاؿ رضن  يعكأك  قيةكلحقيالشمس ا
البيػت  مػل ـػذا  ف يعمػؽ لف يجدكا منؾ مػا يرجػل كينتظػر، كلعػؿ ذلػؾ مػا حػدل بػابف جنػي 

ؤ ب  "،  كما  ن   صد   بذلؾ إـانتػ  كا ػعا يديػ   مػل  ك ػر المكا ػر إيالمػا(  ُ) ائال: " تهز 
ك ذكرا     (ِ)المػكت" مر مػف  مل مسامر كافكر سكاد كر الذ "  ف م عماد لالسك  ند كافكر، ـك

ػػذا المػػ يأفػػؿ   نػػد مدحػػ  لسػػيؼ الدكلػػ ، الػػذم جعػػؿ منػػ  المتنبػػي شمسػػا الكر ال تجػػدـا ـك
ا، كال يغيػػب شػػعا ها، ف ػػياؤا ال تطمسػػ  ظممػػة ف غابػػت شػػمس الػػدنيا، كمػػا   ػػكـؤ حتػػل كار

                                         

 ب، دار الينابير، دمشؽ.    د/ ر ا رجيؽ ، تحقُّٕ/ ُاف البف جني: يك لد(  شرح اُ)
السػقا، كمحمػد ، تحقيػؽ:  ُُٔ، ُُٓ يعي،(  الصبح المنبي  ف حي ية المتنبي، يكسؼ البدِ)

 ـُّٔٗالمعارؼ،  دار شتا،
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 ََِّ 

 ميػػ  تػػ ، ك مكان مػػك ، ك اتصػػعمػػاؿ لك  الػػدنيا الكصػػكؿ إليهػػا سجعػػؿ منػػ  غايػػة تطمػػب شػػم
 كر.س سيؼ الدكلة كشمس كافبيف شم فالبكف شاسر

كلػػة ككػػافكر فػػي ذكػػر   مػػل التعظػػيـ بػػيف مػػدائح سػػيؼ الد المطمػػب ال الػػث: داللػػة التنكيػػر
 مائية الر ية .الطبيعة ال

 :لة ك د كال:  الطبيعة المائية الر ية في مدائح المتنبي لسيؼ ال

منهػػا البحػػار، ة التػػي ة المائيػػة الر ػػيطبيعيػػاظ ال لعػػ دماتخمسػػكلػػة الد مػػدح المتنبػػي سػػيؼ
 :(ُ) كل كمف ذلؾ 

داًكؿي حره كىالميمك كىأىنَّؾى بى   ...  ىرل كيؿَّ ذم ميمؾو ًإلىيؾى مىصيرياي   ؾي جى
: ؿكينسل  بك الطيػب  لسػيؼ الدكلػة مكانػة  ظيمػة تميػزا  ػف كػؿ ممػكؾ الػدنيا  فيقػ       

ف طػػ رل كػػؿ صػػاحب ممػػؾ ك  ك ػػد  ع إليػػؾ،محالػػة إلػػل الخ ػػك  ا  المصػػير  فػػإف نػػؾ ا عػػداؿ بار
تقػػاف  حيػػث  بػػر بالععػػؿ ) رل( الػػذم يشػػمؿ الرؤيػػة انسػػل تمػػؾ الحقيقػػة  لبصػػرية بإحكػػاـ كار

ا، ك ك  كأن  يقكؿ: إف كؿ مف يمكنػ   ف يػرل  ك يعكػر  يسػتطير  ف يصػؿ لهػذا الحقيقػة، غيـر
ال اسػت نا  لحػد  نػ   مجميرف لليعم  (ٍمؾو ذم مي كـ في  كل :) كيؿَّ معك استعمؿ ما يدؿ  مل ال

 ك  ظـ شأن ، فالكػؿ تحػت رايتػ  خا ػر، كمسػمـ بالتبعيػة  المصير  مهما  ال  درامف ـذا 
ػػذا ال لػػ ، الدكلػػة خاصػػة دكف غيػػرا  لػػذلؾ  ػػدـ الجػػار كالمجػػركر )إليػػؾ(  مػػل  مػػر لسػػيؼـك

يعػػػة طبالمػػػف  تحمػػػؿالمتنبػػػي صػػػكرة بيانيػػػة  )مصػػػيرا(  ليػػػدؿ  مػػػل االختصػػػاص،  ػػػـ صػػػاغ
ي بػت بهػا د ػكاا التػي عػؿ العكػر يقػيس  ميهػا ك نهػا ليجسػتطاع  ف يجمػر بيسية اكات حمدر 

ـػذا االد ػا  بكاسػطة التشػبي    إمكانيػة لنظر إللنسجها في الشطر الكؿ  ف طريؽ لعت ا
ة حقػػػائؽ فػػػر الػػػذم اسػػػتعاف فيػػػ  المتنبػػػي فػػػي إخػػػراج صػػػكرت   مػػػل  قافتػػػ  العمميػػػة فػػػي مع

ا، كجعػػؿ سػػيؼ ؾ  نهػػار صػػكرة، فجعػػؿ الممػػك ذا النػػا  ـػػلب قػػائؽلحا تمػػؾ كظيػػؼجغرافيػػة، كت
هػػا تػػؤكؿ ميػػاؿ فإنرا خ ػػما  ظيمػػا، فػػإذا كانػػت  النهػػار تجػػرل كتسػػير كتقطػػر الالدكلػػة بحػػ

                                         

 .      ّٕٔديكاف: (  الُ)
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 َُِّ 

كتسػػتقر  فػػي نهايػػة رحمتهػػا  نػػد مصػػبها،  ك بػػر الشػػا ر   ػػف  ممدكحػػ  بػػػ )بحػػر(  بمعػػظ 
ػػي  النكػػرة   ك ػػف غيػػرا يرسػػػـ جمػػر لغة الصػػي  مػػل تػػػت  نكػػرة - ػػا ي–بمعػػظ )جػػػداكؿ( ـك

ـ كك رتهـ،  ماـ  صكرة سػيؼ الدكلػة  بعظمتػ  الدنيا مجتمعيف بعظمتهة ممكؾ لممتمقي صكر 
يبتػػػ  ك كتػػػ   مكانػػػة سػػػيؼ الدكلػػػة منعػػػردا  مػػػل مكانػػػة ممػػػكؾ الػػػدنيا   ػػػـ يػػػرجح كك ػػػارا ،ـك

  تػلح سػاحؿلػ   بعيد القرار ال يعػرؼ امجتمعيف ، فجعؿ مف سيؼ الدكلة منعردا  بحرا خ م
ػػك كا ػػر تحػػت يمػػة مجتمعػػة، فػػال ممػػؾ إر  العظ ب كػػؿ ـػػذا النهػػايسػػتك  ع  ف تطااسػػ ال ـك

 ممك .
   :(ُ)كمف استخدام  لعظة بحر في مدائح   كل 

مقى ي.شىعاؾى الَّذم يىشعي ًبجكًدؾى   ....  ًلىنَّؾى بىحره كيؿ  بىحرو لى ي بىعضي خى
لػػذم يػػراد بػػ  عل( ابػػر) شػػالخ تخدماا  مسػػعبالشػػدكلػػة  ر ـنػػا لسػػيؼ الاشػػيػػد ك ال         

ستح ر في د ائ  بعض خصال  ككأن  يتقرب بهػا بغيػة نا بحدكث الشعا ،  ـ اشا  تيماإلن
مقى ي( مستخدما الععؿ الم ارع )يشعي( الػذم يػدؿ فقاؿ : )الد ا ، استجابة  يىشعي ًبجكًدؾى خى

شػعا  سػباب ف  با مػسبا جكد يككفاهلل سخرا كاصطعاا ل ف مل االستمرار  كالتجدد،   م:  
  ػػػـ يعمػػػؿ لػػػذلؾ  ػػػائال:   ،ؿ مػػػر العقػػػريشػػػعي  لػػػـ الحاجػػػة كيزيػػػ ك طايػػػااالخمػػػؽ  إذ بجػػػكدا 
()  ًلىنَّؾى بىحره كيؿ  بى  مػ  بالتأكيػد  ليخػرج كمػا  حسػ ، كينسػج  كمػا كصػدَّر تعمي ،حػرو لىػ ي بىعػضي

تػل ، ك  كبيػراغػا مبم ب لشػما ابينهالتشبي   ككأن  بم   ةشعر ب ،  ـ يشبه  بالبحر حاذفا  دا
لسػاحؿ، غػائر القػاع ك يػر العطػا ، ال يك ػؼ مػل  نػ  بحػر خ ػـ بعيػد اليدؿ   بػ)بحر( نكرة 

كػؿ بحػر مػف بحػار الػدنيا جػز ا منػ ، ككػؿ كػريـ فكرمػ  حتػل صػار ال  در، لعطائ   ند حد ك 
مد سػػتت دنيار الػػ مػػل العمػػكـ، فكػػؿ بحػػا ؿيرجػػر إليػػ   لػػذا  تػػي بػػػ )بحػػر( ال انيػػة نكػػرة  ليػػد

ل ، كمػا كلدتػ  مػف معنػل أمؿ تنكير )بحر( الكلمن ، كتدا، ككأنها ب عة مف جك اتها طا  
ـػػػذا التكظيػػػؼ مقصػػػكد  نػػػد ؿ بحػػػر، ك سػػتك بت كػػػحمػػؿ بػػػيف طياتػػػ  معنػػػل العظمػػػة التػػػي ا

                                         

 .     ُّٔ(  الديكاف:  ُ)
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 َِِّ 

لػ  برجػا  المتنبي  إذ إن    ند مدح  سيؼ الدكلة   ي ع  في مقارنػة مػر غيػرا حتػل يشػيد
 عا ل .      ا تابر غير يظها، ك كاس ف مفب    اجيا يرتقي 

 :(ُ)فيقكؿ بحرا  - ي ا–ن  بحر، فقد جعؿ مف جيش  ؼ الدكلة بأالمتنبي سيكصؼ ما كك 
ـي ًببى  يتىهي ديدو  ًمف حرو رىمى ـي  يبابي  ...    حى معىهي  لى ي في البىر  خى

يبػة ـ مػليف  دالت كة جيشة كفخامت  ال ؼ راد المتنبي مدح سيؼ الدكلة  فأخذ يص        
الخيػؿ، ك  راد كػؿ ذلػؾ لمممػدكح، بة كالعزة كالقكة إلل سب الهيميسي ر  مرا، فنيش ك د الج ائ

يبتػ ، إمعانػا منػ  فػي كصػؼ  ظمتػ   ع الشػا ر  فػي نسػل صػكرت   حيػث جعػؿ ك ػد  بػد ـك
ت بحػػرا خ ػػما، ر االخيػػؿ بحػػرا  مػػل سػػبيؿ االسػػتعارة، ككػػأف خيمػػ  مػػف ك رتهػػا ك ظمتهػػا صػػ

عهػا  ف الممػدكح  لػيس ستشػعر منكػرة مػف دالالت تتػ  الا كلدكمػ كػرة ن ر()بحػ مجػي كتأمؿ 
نمػػا ـػػك بحػػر  غيػػر البحػػار المعهػػكدة المعركفػػة، بحػػر  ف ـ، بمػػ  مػػػلجػػي  ظػػي م بحػػر، كار

نما تكػكف مػف حديػد،  كجػا  بػػ)حديد(   ظمت   ن  خالؼ بحار الدنيا  فمـ يتككف مف ما ، كار
يبتسانكرة  لتن ف شػا ر فػي صػكرت  بػيقػؿ الكيتن ة، ف  ػك مػ م ا ي ػ  كمب  ظمة البحر  ـك
تح ػػرا مػػف ـنػػا مػػا يجمػػؿ الصػػكرة كمػػف ـنػػاؾ مػػا يػػتمـ الخيػػؿ، كصػػعات البحػػر مسصػػعات 

ؼ مػػادة البحػػر جعمهػػا مػػف حديػػد  إشػػارة لك ػػرة مػػا  ميػػ  مػػف اد  ف يصػػعنػػدما  ر معناـػػا، ف
ػػمنػ  عار فػذكر مػػا يالئػـ المسػػت  السػمحة، كلك ػػرة البسػي الحديػػد فيػ  ،  ػػـ  ػػاد اب العبػػك ـك

ػك  بفي سير  مهـ يمكجكف خمعهـ، فجعكالبر ي ؿ لمسػامر  ف المػراد ــ كمكج البحر، ـك ابػ ،فخي
شيد صرحا  ظيمػا كفػؽ دكافػر نعسػي  حػدت كاممة كيصكرة مت ـك البحر حقيقة ، فهك يبني

  ليكشػػؼ  ػػف منزلػػة  يػػبالشػػا ر إلػػل ـػػذا النسػػؽ الجميػػؿ فػػي البنػػا  العنػػي، الػػذم  مػػد إل
ا فيستشعتي   النتكاح كمممدك ال  ميػ  جيش العظيـ بما اشػتمؿ ـذا ال ي نعس   لذلؾ جعؿـر

شػا   لهػذا شػا  متػل  مل مف  مف  كة   ك دة  كشي  في يد الممدكح يرمي ب  حيث شا 
 صدر البيت بقكل : )رميتهـ (. 

 
                                         

 .       ّْٖ(  الديكاف: ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّّ 

 :(ُ)كمف كصع  الجيش كرجال  بالبحر  كل 
لَّما  ى        ٍيشى كافى ٍ تى ارى كى ـي ػػنٍ ػً ػػذ ؤىابىًة مػػػػػػػًخي الارًس الميرٍ ػى عػػل الػمى ػػػػػ ى  .. . اي اؤي بىهى  لجى  هي
ـي ...   يىسيري ب  طىػػػري لمتَّجافيًؼ مائلي ػػحٍ ػػػً  بى ػٍ يػى كىالػحى        ٍيػػػػػػػػػػػػًؿ  ٍيهى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكدي مف الخى

حػرا ـ،  بسػمحتهف  يحممػك الػذيف يشػ  ؼ الدكلة مف  فراد جيسجعؿ الشا ر المحيطيف ب    
 بسبب ما  صدا مف بياف  ظمػة ـػذا الجػيش التصريحية، كما ذلؾ إالستعارة  مل سبيؿ اال

ككظػؼ مػػف  جػؿ ذلػؾ كممػة )بحػر( التػي جػا ت نكػػرة   بجكانبػ ،اإلحاطػة كك ػرة  ػددا ك ػدـ 
( مائلبػػػ) العظمػة كالك ػرة كصػعهـ لتحمػؿ مػف العظمػة مػا يميػؽ بهػذا الجػػيش ك ائػدا، كلهػذا

ــ، كال تحصػي ال تعرؼ  كلهـ مف ،خػر  ظرت لهـفي بعض حتل إذا نع هـ ميف بداخ م: مت
لحاح  لهـ  ددا، ككعادة المتنبي في تتبع  لمعاني  تنطكم  مي  نعسػ ، فهػك لػـ   مل ما  كار

قمبػػات تبيكتػػؼ بتمػػؾ الكصػػاؼ، بػػؿ  ردفهػػا بصػػكرة   خػػرل  ليصػػؿ بػػالمعنل إلػػل المتمقػػي 
كفرسػػان   ة خيمػػ  مػػة ـػػذا الجػػيش ك ػػك مػػل  ظؤكػػد  ك ترم، عك لشػػنػػ  اكجدامتعػػددة تحػػاكي 
ٍيػػػػػػػػػػػػػػفيقػػكؿ: )يىسػػي يسػػير بػػذلؾ البحػػر مككػػب مػػف  ـي(   م:ًؿ  ٍيهىػػري بػػ  طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكدي مػػف الخى

ػٍعبي الطكيػؿي الػذم ال يي  كد، ، ك بػر بػػ)ط(ِ)تىقىػلرٍ الخيؿ تشب  الجبؿ اليهـ،  م:  الشػام ي  الصَّ
 ؿ ك كتها.مؾ الخيداللة  مل  ظمة تة  لمالنكر غة ( بصي هـك  ي

نظػـ ع الشػا ر  ف يرسػـ صػكرة تحػرؾ الخيػاؿ كالعكاطػؼ مػف خػالؿ ا فقد اسػتطاكبهذ       
في صكرة حسػية مػؤ رة جمعػت لجػيش  معردات  كتنسيؽ  ال ات ، فعبر   ف معاني  الذـنية

 ؿ.البحار ، ك كة الجبا ـسيؼ الدكلة كخيم   ظ
 كر. بي لكافة في مدائح المتنلر يئية المابيعة ا: الطِ  
 الدكلة ك خمص لػ  حتػل  تػل مدحػ  مكافقػا لػدكافر نعسػ نبي  د  حب سيؼ إذا كاف المت    

فمدحػ  بمسػان  دكف  ف يستشػعر تمػػؾ  كخمجػات  مبػ ، فإنػ  لػـ يجػػد لكػافكر مكانػا فػي  مبػػ ،
 كسان   مل لرل ما جفيا كا حان  كاف ذلؾ ظاـرا في بي ؿالمعاني في داخم ،  فه

                                         

 .       َّْ: افيك (  الدُ)
 م ق ـ( .      رب مادة )الع(  لساف ِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّْ 

 رض  ػدد مػف نمػاذج شػعرا التػي  الهػا   ف ـذا السؤاؿ مف خالؿإلجابة سيحاكؿ البحث ا
 افكر .في مدح ك

 :  (ُ)ئح   لكافكر ي في   كؿ مدايقكؿ المتنب  
يىاًتي ٍرتيػػػػػػػ ي           حى لىًكفَّ ًباٍلعيٍسطىاًط بىٍحرنا  ىزى نيٍصًحي كىاٍلهىكىل كى  ػػايىػافً كى ٍلقى كىا كى

ا كػػافكر،  كمػػف الكا ػػح  ف ح فػػي  كؿ  صػػيدة مػػدح بهػػت المػػديلبيػػت يعػػد  كؿ  بيػػاذا اـػػ   
  تحقيػػؽ النعػػر المػػادم كسػػياؽ كانػػت غايتػػ  لػػ ، بػػؿ المتنبػػي  لػػـ يكػػف صػػاد ا فػػي مديحػػ

ا فيػػ  كػػافكر  القصػػيدة يػػدؿ  مػػل ذلػػؾ، فمػػر  كؿ نعػػس فيهػػا مػػركرا بػػأكؿ بيػػت مػػدح المتنبػػي
كلعػػػؿ العامػػػؿ  ستشػػػعرا،جػػد ذلػػػؾ المػػػر  كتخػػػرل تائد   صػػػ  فػػػي جػػػاله  باصػػػريحكصػػكال لت
ة مصػر لغايػنبػي إلػل نا كاف ل  دكر   بارز  في تكظيؼ المعػردات، فمقػد  تػل المتالنعسي ـ

محددة مدح كافكر مف  جمهػا كك ػر فػي ذـنػ  كػؿ االحتمػاالت التػي منهػا  ػدـ تحقػؽ تمػؾ 
ؾ د اإلجابػة  مػل ذلػك    فكر،كابمدح ا ير د يعمف  عس  مساحة لمرد  مل نلالماني، فأبقل 

مػػف المػػدح إال كجهػػ  الظػػاـر ، ك ـػػك فػػي داخمػػ  كحقيقتػػ   دحػػ  كػػافكر لػػـ يكػػف ينػػاؿبػػأف م
طريقػػة تجعمهػػا ذات مسػػتكيات دالليػػة  متعػػددة  تحتمػػؿ  ك ػػر مػػف  لعاظػػ  ب،  فكظػػؼ ـجػػا 

 كذكػا ة  اليػ  ػةبدها  كظع التي جا ت نكرة، ك د (مغزل، كتأمؿ ذلؾ في تعبيرا بكممة )بحرا
ـ سامعممحك  كالعطػا  الػدائـ، كمػا ـػك معمػكـ  نػد ريػد بهػا الكػـر الكاسػر    ن  يظ  حيث  ـك

ل بػػ  نكػػرة    ليػػدؿ  مػػل  نػػ  بحػػر  ظػػيـ الشػػأف،  بحر، ك تػػكػػراـ بػػالالشػػعرا  مػػف تشػػبيههـ ال
فػػي  اسػػتعارا لسػػيؼ الدكلػػة مكلكػػف ـػػؿ ـػػذا البحػػر الػػذم اسػػتعارا لكػػافكر ـػػك نعسػػ  الػػذ

 :(ِ) كل 
ػػػػػػػفىأى                       ي ًم مىػػػػػػػ ال يىػػػػػػػرل البىػػػػػػػدري  بىػػػػػػػدران رتي بصى

 كىخاطىبتي بىحران ال يىرل الًعبرى  اًئمي    
، الدكلة  د جمر  الصعات  التػي اشػتهرت  ػف البحػر ل المتنبي  ف سيؼلقد تحقؽ لد     

 يػػ انكمع عات حا ػػر فػػي المشػػهد بكػػؿ صػػ فهػػك بحػػر مػػف  ظمتػػ  ال يػػرل لػػ  سػػاحؿ،  بحػػر
                                         

 .       ِْْ(  الديكاف: ُ)
 .       ِْْ(  الديكاف: ِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّٓ 

لنظػر تجػد  نػ  ال يكػاد لبصػر ك ػاكدت التأمػؿ كات فيػ  اكافكر  فإذا  رجعػبحر  ،  مات ك ظم
النعسػػية التػػي ترسػػخت لديػػ  مػػف  ؽ الحالػػةيػػر لتطػػابيػػرل، ككػػأف المتنبػػي كظػػؼ داللػػة التنك

االسػػتدراؾ  تحقيػػر ـػػذا الممػػدكح كك ػػا ة  صػػم  كنسػػب ، كيؤكػػد ذلػػؾ افتتػػاح البيػػت بحػػرؼ
نم ادفة،مصيؿ ال بف يس مذا ل)لكٌف ( ـك  صدا   ليشير إلػل  ف المر  ا  صد الشا ر ـذاكار

ا ابتػدا ، ا ر لػذكر يػدفر الشػذا الممدكح لـ يكف ل  الح كر الالمر الػذم يجعػؿ منػ   ممػا ـ
ر تػمبؿ  كاف نسيا منسيا   بعيدا  ف الذـف، فمما تذكرا  كردا استدراكا، فهػذا الممػدكح ال يت

سػرا  مػل نعسػ    تجػد المتنبػي يقسػرلػذا  لهعػة ك  مػل حػب   ػا  طك إليػ بالعظمة التي يػؤتل
ػػك يػػدفالم ػػي نحػػك كػػاف ػػة ممتنعػػة ـك ،  عها  نػػكةكر  كيحممهػػا  مػػل تمػػؾ الرحمػػة ككأنهػػا كاـر

"إنػ  سػخؼ كتطعػؿ كتعػد   :فر ذلؾ  بك بكر الكندم إلل  ف يعمؽ  مل ـذا البيت  ػائالك د د
زكرا، كلػيس لهػذا اتي تػمػت حيػجع عناام تيحيا زرت الدكلة  لف  كل : ، ر مل الكزرا  ككبا

 ـ يقكؿ: ك،زرت  نصحي فيد ل  ن  كصؿ في  صػالة الػر م   يمة يتج  إليها شا ر،المعنل 
سػة إلػل القمػة، ك نػ   ػدـ مػف الشػاـ  لف السػتاذ كػاف فػي حاجػة إلػل في السياد النظر كبع

ي لمتنبػنيػة ا ف يكشؼ  كؿ ـذا(، ُ)ة  ٌكداا ككزرائ " ر  نصح  ك ا ب ر ي ،  مل الرغـ مف ك
يميػؿ إلػل  ف المتنبػي كظػؼ المعظػة ـنػا  را( نكػرا، كيجعػؿ البحػثاؿ ) بحػك صدا فػي اسػتعم

 .ي المديحشأنها ف  مل غير المشهكر مف
كيػؼ يتػأتل اسػتعماؿ البحػر فػي الػذـ كالمعهػكد  نػ   نػ  م ػرب الم ػؿ ك د يقكؿ   ائؿ :   

 خا  ك. سلفي الكـر كا
ـػذا الشػا ر  الػذم   قافػة  ماؿ يشؼ  ف غزارةالستعـذا اف ذلؾ بأ ل د  مالر  كيمكف      
اطرا،   تجػػكؿ بخػػ طاع  ف يكظػػؼ تمػػؾ المعظػػة  مػػل تمػػؾ الهيئػػة لرسػػـ كم ػػات نعسػػيةاسػػت

كيشهد  مل ذلؾ  ف مف يتتبر لعظة البحر يجػد  ف اسػتعمالها فػي الكػـر ـػك الكجػ  الظػاـر 
كيغػػرم ممدكحػػ ، معي  ح لسػػاك مػػا يمػػ ـػػكف ليكػػككجػػ  لمتنبػػي ـػػذا التغؿ اسػػاالمشػػهكر، ك ػػد 

                                         

عػػة الكلػػل، ، دار الشػػركؽ، الطبُِْ، اممػػة مػػاؿ الن ريػػة الك ػػف  مػػل الجػػاـر فػػي القػػال ( نُ)
 ـ.ُٖٗٗـػ، َُْٗ



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّٔ 

لـ يغب  ن  الكج  الخرل لمعنػل البحػر كالظػالؿ النعسػية أمؿ يجد  ف  با الطيب كف المتكل
ح فػػػي تكظيعهػػػا تكظيعػػػا مبػػػد ا، بحيػػػث جعمهػػػا ترسػػػـ كتجسػػػـ حالتػػػ  ردة، فػػػنجتمػػػؾ المعػػػل

 ٌؿ فػػي ىػػ تػػللح حالمػػابحػػر يغمػػب  مػػل المػػا  لاالشػػعكرية تجػػاا ـػػذا الممػػدكح، فمعمػػكـ  ف 
نعػر فػي  شػراب ك معمػكـ ال يرجػل منػ  كالما  المالح كما ـ (ُ)كحت  كسمي بىٍحرنا لممًب، العىذٍ 

 ػة التػي ال الت ـذا المعظة  نها تطمؽ  مػل الشػاة  ك الناكال رم لعطش، كما  ف مف استعما
ٍمػحو ا و مً مىػ ؿ  كػذلؾ  كيػ. ا ن ثى دى إذا  شيػًربى  ىٍكرى  رحػييٍنتىعىر منهمػا بمػبف كال ظىٍهػرو ، بػؿ إف مػا  الب

ٍف لىـٍ  اًر مىػا ى بىٍحػرو  يىكيفٍ  كى
ـيػكى اٍلىٍحمىػؽي، كذلػؾ  - ي ػا –ٍنػ  مً ، كى (ِ)  ، كى ػؿي اٍلبىػاًحري  ىنَّػ ي يىتًَّسػري   الرَّجي
ا الى يىتًَّسري فً  ٍهًمً  ًفيمى   ( ّ) يً  اٍلعىاً ؿي ًبجى

فػة ال قاصػاحب  ـػكتنبػي ك ـػف المفػي ذمػؿ  ف يكػكف ممػا الح تحكؿ ـذا مف الم            
 صػد ـػذا المعػاني  صػدا ككظعهػا ببرا تػ   غكم ال ػخـ   فيكػكف  ػد صكؿ المالعالية كالمح

بالكجػػ  المظمػػـ  المخيػػؼ لمبحػػر  لػػذلؾ تجػػد  ف  ية، فػػأتلحالػػة نعسػػلػػتعكس مػػا  ميػػ  مػػف 
 :(ْ) جمر، فيقكؿملالشا ر  د التعت في البيت التالي مف المتكمـ المعرد 

 العكاليايتبعف  فبتف خعا ا      ا    القن اانهيف ،ذدنا بدمدا كجر 
الػػدا  ادـ  ميػػ  الػػذم  مػػـ  نػػ  الفائػػدة منػػ  كال نعػػر، بػػؿ ـػػك كعر الخطػػر القػػفهػػك يستشػػ    

كاف معػ  مقػاتمكف شػجعاف  ظهػر كجػكدــ  الع اؿ، فمما  دـ  مي  لـ يكف  دكم  منعردا بؿ
ا رحمػػة لممػػدكح (  ـػػذ، جػػرد القنػػا ) كػػةلعتاحة امػػددنا( محممػػيف بالسػػم فػػي  ػػمير الجمػػر )

                                         

 ( ) لساف العرب: مادة ب ح ر (  ُ)
 ( نعس   ِ)
قزكينػػي الػػرازم،  بػػك الحسػػيف )المتػػكفل: زكريػػا  البػػف اييس المغة، حمػػد بػػف فػػارس مقػػـ ( معجػػّ)

 -ـػػػػ ُّٗٗالعكػػػر، ـ محمػػػد ـػػػاركف، دار السػػػالـػػػػ(: مػػػادة ) ب ح ر (،  تحقيػػػؽ:  بػػػد ّٓٗ
 .ـُٕٗٗ

     .   ِْْ(  الديكاف: ْ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّٕ 

بها المخاكؼ كالقمؽ ك، كمعمكـ  ف المتنبي لـ يحػب غيػر العطا    ـ رحمة تحيط جل من  ير 
 .ظهر ذلؾ في داخم  حتل تسرب إلل  لعاظ  كمعاني العجـ، ك رب ككرا الع

 :(ُ)كمف ذكرا البحر في سياؽ مدح  لكافكر  كل 
ني لىعي بىٍحرو  ي مىد اي دَّـا طىايىاؾى  ىرجك مى ..  ى .  ي مي  ىصٍ  رً يٍ الخى  ًمفى كاًر  ـك

بعػ  ، ـػذا ـنا   كافكر كيذكر  ن  ـك  صؿ الخير الذم يعيش في  كمن دح الشا ريم       
 رت  ك خامت   ن  صار بحػرا، لػيس كػأم الخير الذم  ظـ شأن  ،ككبر  درا حتل بم  مف ك

نما  ذلػؾ اسػتعماؿ لعػظ  مػل  دؿكيػ د  ا ػ ، نػؼ يك ػ كال بحر ال يعرؼ ساحم ، كـبحر،  كار
ٍيػًر  ىٍصػمي ي .كرة ،  كلػك اكتعػل الشػا)بحر( ن نػي لىعػي بىٍحػرو ًمػفى الخى ( ..  ىطىا ر  بقكلػ : )كاًر يىػاؾى

كػػاف مػػدحا خالصػػا، إال  نػػ  يػػأبل إال  ف يمػػزج مدحػػ  لكػػافكر  بمػػا يكػػدر صػػعك المعػػاني، ل
ػ ػي مىػد اي( ك دَّ فيقكؿ: )  ىرجك مى ، بحػرا، كفػي ) مػدا( لممعطايػل اجػرمػدـا( ر ) ي ير فػال ػمـا ـك

نػافهك يطمب من  كيرجكا   تممػح  ف يتابر  طاياا التي ـػي مػداد لمػا  البحػر كزيػادة لػ ، ـك
 ػػدـ الر ػػا بعطايػػا كػػافكر، كتعري ػػا ببخمػػ    لهػػذا صػػرح بطمػػب المزيػػد مػػف  المتنبػػي مػػف

مػب فػي ط يصػرح المتنبيفػ ذا  لهطاياإمساؾ كافكر  ف الع فمكما تممح من  خكفا  ،العطايا
يف يعطػػكف  طػػا  ال يتطمػػب معػػ  ازديػػادا، كال ميػػؽ بطبػػاع الممػػكؾ، الػػذذا ال يالمزيػػد، ككػػؿ ـػػ

ـ،  ػػذا المػػر يظهػػر التػػدافر الػػذم يعيشػػ   دكف طمػػب بػػؿ يعطػػكفينقطػػر  طػػاـؤ  ك إلحػػاح، ـك
ف بػيب، ك جانػ نػب العظمػة لكػافكر مػفاجالمتنبي بيف رغباتػ  كطمكحاتػ  التػي تسػك   إلبػراز 

كػف  بقريػة المتنبػي كل  ،تقار مػف جانػب ،خػرا كاالححيث الكر  ،ا كافكر  تجاكجدانشعكرا ك 
 ك د.بذكا  متاستطا ت  ف تكفي لكال الجانبيف حقهما 

 (ِ) كمما مدح ب  المتنبي كافكر مستعمال الطبيعة المائية الر ية  كل :
 الًمسػػػػػػػػػػ يبػػػ جعىػػػؿى الٌنػػػاسي  ػػػف طىًريػػػًؽ  

 

ٌلػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػؾً ػػػػ ذى  ًعبىػػػػػػػػػادً بي الاًر ىػػػػػػػػػ ي ٍت لىػػػػػػػػػكى
 

ٍيػػػػػؼى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو ؽي لسىيٍ رىؾي الٌطًريػػػػػتٍػػػػػال يي  كى
 

 كػػػػػػػػػػٌؿ كادً  ػػػػػػػػػػٌيؽو  ػػػػػػػػػػف  تٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

                                         

 .       ْٕٓ(  الديكاف: ُ)
 .       ِْْ(  الديكاف: ِ)
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 َِّٖ 

يقكؿ  بك الطيب: إف الناس يتعر كف  ف طريػؽ كػافكر ليخمػكا لػ  طريػؽ المجػد، كذلػؾ      
ب عجػػب مسػػتخدما  سػػمك  ػػـ يت ريػػد،ة  مػػا ي ػػك   ت نيػػكال  ، فػػال يعار ػػ   حػػد، تػػملهيبتػ  ك ظ

ارك  ـذا الشعكر، كيصي  ـذا التعجب فػي صػكرة م ػؿ يسػتمد عهاـ  ليجعؿ السامر يشاالست
ا مف ن المائية، فيقكؿ كيؼ لمطريؽ ال يترؾ لسيؿ  ظيـ بم  مػف  كتػ  مبمغػا  الطبيعة اصـر

ر ـي ظػاي عي  مػل ة نكر  سيؿ(كتأمؿ كيؼ  تل بمعظ )  ظيما حتل  اؽ  ف مائ  كؿ كاد،
كنػ  بػأف يصػؼ ـػذا السػيؿ بصػعات تػدؿ كة ما يعتح لػ  بابػا يممة كالق  مف دالالت العظلعظ

 ذلؾ م اال  ك معادال لكافكر.  يتخذ مف  كت   ل  مل  ظمت  ك خامت  كشدة
ؼ خعػي  حيػث يمػبس ر طػإال  ف المتنبي في بنائ  لمعاني  تجدا يكج   الذـ لكػافكر مػف     
اتخػػذ مػػف ذلػػؾ سػػبيال  ا بػػ ، كاني الهجػػا  كسػػتـربػػ  معػػ غمػػؼ يح الػػذلمػػدال ػػكب ا   شػػعر 
ريض ي ذلػؾ تعػطريؽ، كفػتنعيس    ف مكنكف صدرا ك قم ، فجعؿ الناس تخمي لكافكر اللم

بالكرا الذم زرع في  مكب الناس ل   لن   ينما تكج  ال يأتي بخير، بػؿ يسػير معػ  الخػراب 
النػافر كاليػابس، كيغػرؽ  لخ ػرادمر ن   ف يػشػأف ال مػ  سػيحيث يسير  لذلؾ جعم راكالدم

يكػكف  ) تٌيػ (   بمػا تحممػ  مػف تعػريض كذـ   لف التٌػي ـػك الػذم كال ار،  ـ تأمؿ لعظة 
يس منهـ كال يعرؼ ل  نسب  كلهذا يقاؿ لمسيؿ الذم يأتي مف بمد مطر فيػ  إلػل القكـ ل في

،بػػؿ كجعػػؿ (ُ)كؼ ب معػػر  لػػلإ ينسػػبال    حيػػث جعػػؿ كػػافكر ممػػف(يبمػػد لػػـ يمطػػر فيػػ : ) تٌػػ
المتنبػي  ف يجعػؿ مػف لعظػة )سػػيؿ(  ذات محبػكب، كبهػذا اسػػتطاع  غػكب كالكجػكدا غيػر مر 

ل مػػا يطمبػػ  فػػي  دا  المعنػػل الظػػاـرم، مد مػػف كػػؿ مسػػتك متعػػددة، فاسػػت مسػػتكيات دالليػػة
  جيب كترتيب بدير. ؽكرسـ ب  ما يستشعرا تجاا الممدكح مف بغض، كؿ ذلؾ في نس

اؽ ؼ الدكلػػة ككػػافكر فػػي سػػيدائح سػػي مػػل التعظػػيـ بػػيف مػػ كيػػرنالت داللػػة بػػر:لراب امطمػػلا
 المدح بقكة الجيش كك رة العتاد.

                                         

تػح: محمػد يكسػؼ نجػـ ، الحسػاـ،  ابػف-ات شرح حسػاـ زادة الركمػيريفك (  رسالة في  مب كاُ)
 ـ.ُِٕٗدار المانة، 
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 َِّٗ 

 الدكلة  بقكة الجيش كك رة العتاد.ظيـ في سياؽ مدح  سيؼ داللة النكرة  مل التع كال:  
 داتجػيػة، لمائة مسػتخدما الطبيعػة الػك كما كظؼ المتنبي النكػرة فػي مػدح سػيؼ الد         

ذاكػرا اسػتنقاذ    كخيمػ ، كمػف ذلػؾ  كلػ ك سػمحت كػزا  مػل كصػؼ جيشػ   مرتحػيمد - ي ا–
 :(ُ)سرسيؼ الدكلة لبي كائؿ تغمب بف داكد مف ال
كىػػػػػػػػػػػـ ساًكػػػػػػػػػػػػػػتو   دى ػػػػػػػػػػا فىسىػػػػػػػػػػػًمعتى كى

 

مػػػػػػػػػػػل البيعػػػػػػػػػػػًد ً نػػػػػػػػػػػدىؾى كىالقاًئػػػػػػػػػػػػػػػؿً    ى
 

ح فػػػػي فىمىبَّيتىػػػػػػػػ ي ًبػػػػػػػػػػػػػػؾى   ػػػػػػػػػػؿو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى جى
 

ًبػػػً  كاًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػ ي  اًمػػػػػػػػ  ػػػػػػػػفو كى
 

ػػػػػػػرىجفى ًمػػػػػػػفى النىقػػػػػػػًر فػػػػػػػي  ػػػػػػػاًرضو   خى
 

ًؽ الػػػػػػػرىكًض فػػػػػػػي كاًبػػػػػػػػػػػػػؿً  ػػػػػػػرى ًمػػػػػػػف  ى  كى
 

، ةفريػػػدمكانػػػة  فػػػية لدكلػػػيؼ ادتػػػ   ف ي ػػػر ممدكحػػػ  سػػػاعيريػػػد المتنبػػػي ـنػػػا ك           
تمػؾ المنزلػة  بػر كصػع  مك عػا مػف  ا الكصػكؿ إليهػا، كيرسػـ مل غير نزلة بعيدة يصعب مك 

سػػتنقاذا مػػف السػػر فأجابػػ  سػػيؼ الدكلػػة ك كائػػؿ الد ػػاا  بػػ مكا ػػؼ شػػجا ت  ك كتػػ   حيػػث
لػذم يبنػل لممدكحػ  المجػد ا بسر ة دكف تمهؿ  ك تردد، كلكف المتنبي يرل  ف ـذا الععػؿ ال

نمػا صػرح بػؿ مشػركطاسػتنقاذا  بػا كائػيجعؿ فمـ  كيطمب ،ا عر يستش أف  بػا كائػؿ ا بالطمػب، كار
ليغعػؿ  نػ ، فكػػـ  كلػـ يكػػف ـاب إليػ لػك سػكت كلػـ يػػدع  مػا تقػا ص سػػيؼ الدكلػة  ػف الػػذ

صػػاحب حاجػػة لػػـ يسػػتغث بػػ  لبعػػدا، إال  ف سػػيؼ الدكلػػة لػػـ يغعػػؿ  نػػ  بػػؿ  كالا اـتمامػػ  
الشػا ر ذا تجػد ا محؿ  نايتػ   لهػكالـمائؿ فكت بالقساالندا كل  نح  ا تنا ا حتل تسامك 

مكانػة الدكلػة مػف  جػؿ اسػتنقاذا  بػا كائػؿ فػي لكحػة تكشػؼ  ػف تمػؾ اليصػكر خػركج سػيؼ 
اال لممتمقػػي، مسػػدال  ميهػػا لمسػػات شػػعكرية، كنب ػػات مػػف المشػػا ر المتأججػػة،  تػػي صػػكـر

تىػػػػػػ ي(  بَّي)فىمى  فيقػػكؿ: ة،انػػالمكتمػػؾ ي تسػػا دا  مػػل تشػػييد تػػلمسػػتخدما لػػذلؾ  دكاتػػ  العنيػػة ا
 سػػر ة فػػي االسػػتجابة ك ػػدـ المهمػػة، كاسػػتعمؿ لعظػػة لعا (  لمداللػػة  مػػل التػػل بػػػ)احيػػث  

ا  لف )لبل( تبث في النعس الشػعكر بػالمزكـ كال بػات،  كػ:  جاب، ك  رسؿ ) لبل( دكف غيـر

                                         

 .       َِٕ(  الديكاف:  ُ)

javascript:void%200;


 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َُِّ 

حتػػل  ؿا الععػػـػػذ  نعسػػ  لػػـز، ككػػأف سػػيؼ الدكلػػة (ُ) كذلػػؾ لف مػػف معانيهػػا المػػزكـ كال بػػات
يرسػػؿ إليػػ  جيشػػا فحسػػب بػػؿ ؾ فػػي جحعػػؿ(  م  نػػ  لػػـ كلػػ : )بػػجية فيػػ ، كتأمػػؿ  صػػار سػػ

نما   رسؿ لػ  جيشػا بمػ  مػف جيشا  اديرسؿ ل  حرص  مل  ف يككف في مقدمت ، كلـ  يا كار
بتعجيػؿ نصػرا، كتأمػؿ  القدر مبمغا  ظيما، حتل كاف لهذا المستنجد  امنا لعؾ   را، ككعيال

را مػػف  ظمػػة نحػػك  ـػػذا ا يستشػػعامع  بػػرنيف خعػػي مػػهػػر لسػػ ف يظلمتنبػػي ا اعاسػػتطكيػػؼ 
طريػؽ مػدكح  ػف لهػذا الملممدكح، ككيػؼ امتػدد ـػذا اإل جػاب ليصػؿ إلػل كػؿ  مػا ينتمػي  ا

تمػػؾ العكاطػػؼ التػػي تعا مػػت مػػر  فكػػر الشػػا ر فترجمهػػا العقػػؿ إلػػل  بػػارات  تكشػػؼ  ػػف 
ـػػا يػػد بمعناـػػا كمبناتػػي تع( كالبػػػػ) جحعػػؿ  فعبػػرت، ي كالمخبػػأ مػػف الػػدالالناالػػدفيف مػػف المعػػ

ٍيػػؿمػػة كالك ػػرة، فمعناـػػا االعظ ، ك تػػل بهػػا  (ِ)لجػػيش الك يػػر كال يكػػكف ذلػػؾ حتػػل يكػػكف فيػػ  خى
نػػل  ػػكة ك ظمػػة، حيػػث دلػػت النكػػرة   مػػل  ف  جػػيش سػػيؼ الدكلػػة لي ػػعل  مػػل المع  نكػػرة

كفػي  مممػات  فػي الليػإ ستندا، يحدا، كال يحاط بقدر  دنجيش  ظيـ  د بم  مبمغا ال يك ؼ  
،  كيػػأتي التنكيػػر فػػي كممتػػي )  ػػامف، د ،  ظػػيـ القػػدر كالعػػدةيػػر العػػدالشػػدائد ، فهػػك ك 

ل التهكيػػؿ كالتعظػػيـ كالتعخػػيـ، فػػالجيش  ػػد  ػػمف الػػداؿ  مػػت الػػنغـ ككافػػؿ(  سػػائرا  مػػل ذا
ػذا ال ػماف  بمػ   حػدا  كب   لنصػريػؽ اا، كمػا  نػ  كعػؿ بتحقر يػليسير الخػركج مػف السػر، ـك

 .    بقدر  ظيـ
 :(ّ)مت ،  فيقكؿ ف  كة ـذا الجيش ك ظ الم اـ كيستمر المتنبي في كشؼ

ػػػػػػػػػرىجفى ًمػػػػػػػػػفى النىقػػػػػػػػػًر فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػاًرضو   خى
 

ًؽ ا ػػػػػػػػرى ًمػػػػػػػػف  ى  ػؿً لػػػػػػػػرىكًض فػػػػػػػػي كاًبػػػػػػػػكى
 

فالشا ر ـنا يصؼ حاؿ خيػؿ سػيؼ الدكلػة حػيف خركجهػا لمحػرب، كيقػكؿ: إنػ  بسػبب      
ػػا كانددك ػػرة  ػػ  ار  فػػي سػػحاب، كمػػفالغبػػ حت مػػفتػػل   صػػبح ا، ر هػػهػػاؿ ـا ارتعػػر غباـر

                                         

 ) ؿ ب ب( مقاييس المغة، مادة ينظر( ُ)
 .   ؿ( اف العرب، مادة ) ج ح ؼ ر لسينظ( ِ)
 .         َِٕ(  الديكاف: ّ)
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 ُُِّ 

البيػت يجػد فيػ  برا ػة فػي الػنظـ كجزالػة فػي المعػظ ك ػدرة  في مطػر، كمػف يتأمػؿ ـػذاالعرؽ 
لتػػأتي متكافقػػة مػػر شػػعكر المتنبػػي كمػػا يجػػدا فػػي خمػػدا، مسػػتك بة  المعػػاني ل تكليػػد  مػػ

القػكة  مػؾت كلػة،الد فػي إظهػار  ػكة جػيش سػيؼ إحساس ، فهك مػا زاؿ يجػد فػي نعسػ  رغبػة
 نػد كصػؼ، فينقػؿ بالسػامر إلػل  ا نهايػة كال يك ػؼ لهػا يعػرؼ لهػمبمغا كبيرا فال بمغت التي 

مػف خػالؿ تعبيراتػ  القكيػة كتصػكيرات    المعركػة فػي  جػكا لكحة تكشؼ ل  مقصػدا كتدخمػ  
 ) ػػػارض(،  م:  ةمػػػالرائعػػػة،  كمػػػف ذلػػػؾ تشػػػبيه  لمغبػػػار الصػػػادر  ػػػف ركػػػض الخيػػػؿ  بكم

كبيػرا حتػل  صػار كسػحاب    ػدرا  مػل  ف الغبػار بمػاللػة ة لمدـنػا نكػر ت ا كجػ  اب(،) السح
ا   ػد بمػ   ف  ر هػ ليػدؿ  مػل ىظيـ شأن  حتػل مػي ا فػاؽ، كشػب   ػرؽ الخيػؿ بػػ )كابػؿ(   

نػػا تالحػػظ تػػالؤـ الشػػعكر الػػداخمي  مػػف الك ػػرة مبمغػػا  ظيمػػا حتػػل صػػار كػػػالمطر الغزيػػر ، ـك
ا  مػف المعػاني التػي طا ػاتتحمػؿ  لعاظػ  د تجهذا    لر مر رغبات  كتطمعات المش فػي سػخـر

يػدا الدكلة  في برا ة نظـ كجزالػة لعػظ، حتػل جعػؿ منػ  نمكذجػا فر الكشؼ  ف  ظمة سيؼ 
دكف  ف تستشعر خمال  ك نقصا، بػؿ تجػد تناغمػا بػيف دالالت اللعػاظ كتكظيعهػا  ال نادراكم ا

 ا.ر كشعكر ا لشاف اكجد  لتناغـ المعاني مرالإداخؿ السياؽ، كما ذاؾ 
 :(ُ)قكؿ ر ،خر كاصعا خيم   فية في مك ح المتنبي سيؼ الدكلمدكي

ميىػػػػٍت ريبطىػػػػػٍت بػػػػ داًب الػػػػػكغل  إف خي
 

ا ييغنػػػػػػػي  ػػػػػػػف ال    ٍرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً فػػػػػػػد اـؤ
 

 فػػي جٍحعىػػؿ سػػتىر العيػػػػػػػػػػػكفى غيبػػاريا
 

 افً  ذبػػاف ػػػػرٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييبًصػػػػػػ 
 

ي إف  رسػمت ك طمػؽ سػراحها  ا خيػؿ كريمػة مؤدبػة، فهػلة بأنهػيصؼ خيؿ سيؼ الدك         
إلػل  ف تجػذب  بالرسػف،  م: الحبػؿ   ال تحتػاج  ، كمػا  نهػاتظؿ مربكطة  بما فيها مػف  دب

 ف  ،  ػـ  راد المتنبػي انػلتنعيػذ مػا تطالػب بػ   لنهػا بمجػرد  ف تػد ل تمبػي دكف جهػد  ك  
ايػة فػي لمعاني في لكحة فنيػة غر تمؾ ا مل  ظمتها   في ينيؾ ك ر  رتها كيك ؾ صؼ لي

ف طريػؽ برا تػ  بد ػة   ػ كشػؼ  نهػاالرك ة كاإلتقاف، رسمها بقمـ اإلحساس كالمشا ر، ك 

                                         

 .       ُْٓ(  الديكاف:   ُ)
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 ُِِّ 

في اختيار  لعاظػ  ليخبػر المتمقػي بػأف ـػذا الخيػؿ تقػر فػي )جحعػؿ(،  م: فػي جػيشو  ظػيـو 
يػب لػيس لع ف ال يف الرؤيػة،ستر  حتل  النهار ك   غشل  د    مف  ظمت   ف غبارامب

نما لك فػي النكػرة   رة الغبػار كارتعا ػ  إلػل  نػاف السػما ،  ك ػد كظػؼ المتنبػي في العيف، كار
)جحعؿ ( لتت زر مر الداللػة المعجميػة لمكممػة  لترسػـ لممتمقػي صػكرة   ظمػة الجػيش كممة 

 كك رت  .
التػػي تبػػر  حػػكاؿ صػػكرت  دا يترا تجػػتػػ  كشػػعك ال عاانع ر  ػػفتػػ  فػػي التعبيػػي  كعادبػػنكالمت    
ادـا، فهك ـنػا يعمػي مػف شػأف خيػؿ سػيؼ الدكلػة، في ػعها  مػاـ اكؿ  ف يرسمها بكؿ  بعيح

تخبػر  ػف  ظمتهػا كك رتهػا،  ػـ ي ػر  إشػارة تػدؿ  مػل صػد    فيصػير   في صػكرة المتمقي 
 مػل  حريصػان  كػاف   ال، إ شدت ال ك   ف البصار ك  رتالنهار ليال بظالـ الغبار  الذم س

ا،   فتجدا يبػدع  فػي ذلػؾ حيػث يقػكؿ:  الية شأنها شأف صاحبهمكانة   ف يبقي الخيؿ في
ـػذا المػر يخيػؿ لػؾ ك ػرة الغبػار التػي نتجػت  ػف لعيػكف، ك :   مػل ا)ستر العيكف( كلػـ يقػؿ

نتتحركة الخيؿ دكف  ف يمحؽ بالخيؿ  م  يب، فالعيكف لـ  تر مػا سػعطػؿ بسػبب  ػععها، كار
ظيعتهػػا  مػػل  ك  ممهػػا فظمػػت تػػؤدم ك  حركتهػػا ، لكنػػ  لػػـ يسػػمبها نهػػا لنهػػارر  ػػك  ابػػالغا

ر، كتأمػػؿ  كلػػ :) مػػف الغبػػامتالطمػػة الػػرغـ ممػػا حػػؿ بالمكػػاف مػػف سػػحب متراكمػػة ك مػػكاج 
تعمػؿ  مػؿ العػيف،  فكأٌنمػػػػػا ييبًصػػػػػػٍرف با ذاًف( كما في  مف تراسؿ لمحكاس الذم جعؿ الذف

ر ر، فػإذا كػاف ـػذا الغبػامػف غبػا المهمػة مػا حػؿ بالمكػاف اف ـػذيعقهػا  ػـ ل لخيؿإف احتل 
ف طريػػؽ مهمتهػػا  ػػف تػػزاكؿ لك افتػػ   ػػد  طػػؿ الرؤيػػة البصػػرية فػػإف ـػػذا الخيػػؿ تسػػتطير  

تكظيؼ حكاسها المختمعة، فهي تسمر الصكات ب ذانهػا، كتععػؿ مػا يقت ػي  الصػكت، حتػل 
    .مسالدا الظالـ ذاـ خالؿمف  ا ليحسبها  نها تبصرـاإن  مف ير 

 :(ُ)فيقكؿ ،بػ)خميس( اصعا جيش  كممقبا إياالدكلة ك كتجدا يمدح سيؼ ا
كًس اٍخًتيػاال ي تىٍمًشي مىٍشيى العىػري  ـك

 

  ىنَّػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػل الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف دىالالتى ك  
 

                                         

 .        ُِْ  (  الديكاف:ُ)
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ًمػٍيسو ًمػػػفى اليسػػػػػػػػػػػػكًد بًئػيسو   فػي خى
 

 ذافً ػػػػػػػػػػػٍرف بػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييبصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػمفكأنٌ  
 

ػػػ ـى ًمػػػػػفى الًحػػػػكظيبػػػان تىٍعػػػًرؼي الحى  ػػػػػػؿَّ را
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالالفىقىػػػػػػػػػػٍد  ىٍفنىػػػػػػػػػػًت الدَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى      حى
 

كيصػؼ الشػػا ر ـنػا حػػاؿ مدينػة حماـػػا سػػيؼ الدكلػة مػػف المعتػديف، فهػػي بعػػدما           
، كبريػػا امشػػيتها اختيػػاال ك س فػػي رك العتتشػػب  بػػا بهػػإذا نهػػا فعمػػ  معهػػا كدفا ػػ    امػػر ت 

ًمػػػٍيسو ًمػػػػػػفى كت نػػػل  مػػػل الزمػػػػاف دال  ال ،  ػػػـ يصػػػػؼ جػػػيش سػػػيؼ الدكلػػػػة بقكلػػػ :) فػػػػي خى
(  فعبػػر  ػػف الجػيش بػػػ)خميس(  لمداللػػة  مػػل شػدت  ك ظمتػػ ، ك ػػد كظػػؼ ػػػػػػػػػاليسػػ ػكًد بػػًئسو

فػالتنكير  متػ ،  ظش ك ذا الجػيـػ كةف   ػشؼ  ػالمعظ المعجمية لمك ةلالمتنبي التنكير مر دال 
ل المعجمػي  كػد ك،زر  ـػذا المعنػل   إذ إف الخمػيس ـػك ظيـ مر الك رة، كالمعناد التعـنا  ف
ػػرَّ  الجػػيش ، ك يػػالجى ؽو المقدمػػة كالقمػػب اري ٍمػػسي ًفػػرى ، كسػػمي بػػذلؾ لىنػػ  خى ًشػػفي ػػٍيشي الخى ؿ: الجى

كػػف فػػي   كتمعسػػي نفػػ لمعنػػلا كفذا سػبػػي إ، كمعمػػكـ  ف المتن(ُ)كالميمنػة كالميسػػرة كالسػػا ةي 
ػػذا مػػا فعمػػ  ـنػػا  مػػل بياشػػعكرا  لػػح  حيػػث   بػػت العظمػػة لجػػيش المتنبػػي،  ػػـ  خػػذ  نػػ ، ـك

ك الكشػػؼ  ػػف مكاطنهػػا لبيػػاف كجػػ   ظمػػة الجػػيش  مػػؾ القػػكةمعاصػػؿ ت طريقػػ  لمنعػػاذ إلػػل
بمػا سػكد ارة التصػريحية، كالعتك كت ،  فجعؿ   فػراد الجػيش كجنػدا  سػكدا  مػل سػبيؿ االسػ

ليتم مهػػا فػػي  لهيبػػة كالقػػكة كالشػجا ةمشػا ر اتنقػػؿ إلػل السػػامر  ػػكة، ك  ا ة  مػػف شػج مػتم
ا كمػػا  رادـػػا الشػػا ر كاستشػػعـر نبػػي يجػػد فػػي نعسػػ  شػػعكرا زاؿ المتا، كال يػػذـنػػ  كيستشػػعـر

 ؼيدفعػػ  نحػػك الغػػكص فػػي  ػػاع بحػػر معانيػػ  مسػػتخرجا دررا ينسػػل منهػػا  الئػػد مػػدح لسػػي
بمغػت  ػكة ف، ك ػد يد،  ك ير الشػجعام: شد  س(،بػ )بئيـ مر العر جيش الدكلة، فيصؼ ـذا ال

 يصػػكر لػػؾ عترسػػكف النعػػكس كالمػػكاؿ، كالتعبيػػر بالم ػػارع فػػي )يعترسػػكف(جنػػكدا  نهػػـ ي
كيػػدلؿ  مػل  ف فعمهػػـ متجػدد كمسػػتمر، كلمػػا جعػؿ الجنػػكد  سػكدا   بػػر بػػاالفتراس   المعنػل،

تعتػػرس  لسػػكدا لفالمػػاؿ  ل  مػػعػػكس الن كلهػػذا المناسػػبة  ػػدـ ،دلتتناسػػب مػػر فعػػؿ السػػك 
 ك كل : النعكس.  

                                         

 .  ) خ ـ س(  عرب، مادةال ينظر لساف( ُ)
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ـى ًمػػفى الًحػػػػكظيبنا تىٍعًرؼي الحى  ػػرا  ػػػػػػالالػػػؿَّ ...  فىقىٍد  ىٍفنىًت الدَّماى  حى
ـك امتداد نعسي لما يستشعرا المتنبي مف  ظمة لكػؿ مػا ينتسػب لممػدكح، ك ػد صػدر       

ػػػي السػػػيكؼ، ك تػػػل (االبيػػػت بػػػػ)ظب معانيػػػ  كمػػػا  ليخػػػرج  جمػػػرصػػػكرة الي فػػػ نكػػػرةبهػػػا ، ـك
ا  حاستش ممتمقػي  ظمػة تمػؾ السػيكؼ كمكانتهػا، مشػيرا إلػل  نهػا يث إن   راد  ف يرسـ لعـر
مكانتها ك كتها، بؿ كحكمتهػا التػي اكتسػبتها مػف  صػحابها، كمػف   ظيما فيت مبمغا  د بمغ

ؼ ك ػد كظػػ ـ،راكالحػالؿ صػارت  مػل درايػة  بػالح ك ػرة مػا حصػدت  مػف ر ػاب ال ػدا ، حتػل
ال الحتػػكا  كػػؿ ـػػذا الػػدالالت، الطا ػػات مػػا يجعمػػ   ػػاب لمعػػظ مػػفلتنكيػػر   ليعطػػي اا ر الشػػا

ؿ كالحػراـ سػجية متجػددة  لػديها  لهػذا رفة الحال ل جعؿ معفأ مل مف شأف ـذا السيكؼ حت
المكنيػػة  بشػػرا  ة بػػر  نهػػا بالم ػػارع )تعػػرؼ(  بػػؿ شػػخص منهػػا  ػػف  طريػػؽ  االسػػتعار 

ػذا كمػ  كنايػ ف يستحؽفال يقتمكف إال محراـ الؿ ك بيف الحال   يزكف، يم قال  ة  ػف القتؿ، ـك
  كة سيؼ الدكلة كشجا ت ، كحكمت  . 

 :  (ُ)الدكلة كجيش   كل  كمما مدح ب  المتنبي سيؼ
 ك ػػػػد تمنػػػػكا غػػػػداة الػػػػدرب فػػػػي لجػػػػبو 

 

  ف يبصػػػػػػػػػػػػركؾ فممػػػػػػػػػػػػا  بصػػػػػػػػػػػػركؾ  مػػػػػػػػػػػػكا 
 

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيٌرتيػػػػػػػ تى صػدمتىهـ بخمػػيس  نػ
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غىمى ػػػػػػػمهريتي  فػػي كجهػػػػػٍسػػكى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

الدكلة ك ظمت ، فيريػؾ   ػدا ا ك ػد  ـنا  في بياف  كة جيش سيؼلقد  بدع المتنبي        
ات لصػػك ـ   ظػػيـ، ك ػػرت فيػػ  ار مػػتجمعػػكا لػػ  بجػػيش كصػػع  بأنػػ  ) لجػػب(،  م: خ ػػـ  ر 

 نهػػـ حينمػػػا  دكلػػة لينػػالكا منػػ ، إالسػػيؼ ال ؾ  ف يتمنػػكا رؤيػػةــ ذلػػرا غػػ طػػت، حتػػلتماخك 
ـ ك ػػد  بصػػركا ك ػػر مػػا لػػـ يخطػػر لهػػـ ببػػاؿ، فػػإذا بأبصػػا بقمػػكبهـ ك ػػد   بمغػػت زاغػػت،  ك ـر

الحنػػػاجر مػػػف شػػػدة الخػػػكؼ، فمػػػـ يسػػػتطيعكا  ف ينػػػالكا منػػػ  شػػػيئا، ك كػػػأف ـيبتػػػ  خطعػػػت 
ـ،صب  ـ، كشتت  فكاـر تػ  جػرد رؤيؿ بهػـ ك ػر لهػـ بممػا حػ عػؿ  جشػا ر  نػال  ذكػا كمف اـر

                                         

 .        ِّْ(  الديكاف:  ُ)
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 ُِّٓ 

ػذا  بمػ  فػي بيػاف  ظمتػ  ك كتػ ،  ػـ يكشػؼ  ػف  منعػردا، ال رؤيػة جي امػؿ شػ  كرجالػ ، ـك
بة، فيقكؿ:  مف  كامؿ،خر   ما نزؿ بهـ مف ـر

ـي  مى ٍسمهريتي  في كجه  غى  صدمتىهـ بخميس  نتى غيٌرتي  ... كى
ػػفا شػػيف،جيال ػػكة لػػؾ  لعػػظ )صػػدـ( ليبػػيف عمؿتسػػكا    ػػدٍ لصَّ ػػـي  ى ي  ٍمب بشػػٍربي الشػػي  الص 

 ػػدا   ػػربة  كيػػة،  ك بػػر  ػػف جػػيش سػػيؼ الدكلػػة بػػػػ  ػػر بجػػيش ال،  م  نػػ   ك (ُ)م مػػ 
لدكلػة فػي مكازنػة فهك الجيش العظيـ الجرار،  كالشا ر ـنػا ك ػر جػيش سػيؼ ا)خميس(  

  ػف ز، فعبػرميلتنب اكجا إلظهار مقكمات التعكؽ مر جيش   دائ ، ككظؼ الجانب المغكم
كجػا  المعظػاف نكػرتيف  لبيػاف سيؼ الدكلػة بػػ)خميس(،  ف جيش  دا  بػ)لجب(، ك يش الج

ذا كاف الغرض مف تعظػيـ جػيش سػيؼ رة مهيبة ظمة كك ما امتاز ب  كال الجيشيف مف  ، كار
ك تعظيـ الممدكح، فمماذا  ظـ جيش العدكك االدكلة معركفن   ، ـك

لمػا   لنػ  يـ سػيؼ الدكلػة نعسػ تعظػ يفػغبػة دا  ر  الجيش  ظـ لكا ح  ف المتنبي ا فم
  طعيػة القكة  ـ ينزؿ بهـ ما نػزؿ حػاؿ رؤيتػ ، فػإف ذلػؾ يػدؿ داللػة كاف جيش   دائ  بهذا

 ا يمتمك  ـذا الممدكح مف ـيبة كمكانة. مل م
مػػر  ظمتػػ  تجػػد معػػ    يختػػار لجػػيش ال ػػدا  لعظػػة )لجػػب(، فهػػك  تجػػد المتنبػػي ػػـ        

ياحي الك  ٍكتي لصَّ ا يمتػاز  مػيس( فهػك مػر  ظمتػ  ك كتػ دكلػة )خبة،  ما جيش سػيؼ المى جى لاك  ص 
س(  دت دكرا بػارزا فػي بيػاف )الخمػيلعظة  بالك رة المرتبة، كالتقسيـ المنظـ المكتمؿ. فتككف

 ما امتاز ب  جيش الممدكح مف صعات.
 ؾلػذمػا كلة، ك لدا بسيؼعمؽ س مر كصع  لكؿ ما يتعككعادة المتنبي في  ن  يطيؿ الن      

ذ يستجيب لندا اتػ  الداخميػة، حتػل   كتجمجمها في صدرا، فأخاني  مي نتيجة إلحاح المعإال
جعػػػؿ ـػػػذا الجػػػيش كػػػالعرس كناسػػػب   ف يجعػػػؿ  ككأنػػػ  غرتػػػ (،نعػػػت الجػػػيش بقكلػػػ : ) نػػػت 

 ف يجعػػؿ  - ي ػػا - الممػػدكح غػػرة ، كنايػػة  ػػف مك عػػ  المتقػػدـ  كشػػهرت  كشػػرف ، كناسػػب 
طػل كالغػزارة، كبػذلؾ فقػد    الك ػرة ناصػية  لمداللػة  مػلال رعشػك مـ،  م:لغكػاجيش ح الرما

                                         

 .   (د ـ ينظر لساف العرب: مادة ) ص ( ُ)
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 مػل جيشػ  ،  كصػاؼ اا مف المتنبي لممدكح  صكرة ذات ـيبة كجالؿ،  ف طريؽ ما   ع
تمؾ الكصاؼ التي  تعمؿ  مػل نقػؿ مشػا ر الهيبػة كالقػكة كالشػجا ة لممتمقػي كمػا يحسػها 

   .الشا ر
 :(ُ)كؿػػػ  ي ا ػػػ فيق  كلةدلاسيؼ جيش  يـعظفي تكرة كيكظؼ المتنبي الن

 فيهػػػػػػػػػػػا رادكا  ف يػػػػػػػػػػػديركا الػػػػػػػػػػػر م 
 

 فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحهـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مو ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري  
 

 كجػػػػػػػػػػػيشو كممػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػاركا بػػػػػػػػػػػأرضو 
 

 بمػػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػػػػػاري ؿ   ك  بػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

يقكؿ الشا ر:  راد بنك كعب  ف يديركا في مدينة تػدمر ر يػا يمتنعػكف بػ  مػف سػيؼ الدكلػة، 
 ػػف  كتمامػػ  ي نعػػاذا  ػػف إدارتػػ ،يغنػػ م بػػر اع بهػػـ يقػػإلمػػف احهـ ال  ف سػػيؼ الدكلػػة صػػبإ

فػػي مػػدح صػػاحب   حيػػث  ظهػػر التعػػكؽ لجانبػػ ، مكظعػػا    ف الشػػا رك ػػد  حسػػ (ِ)محاكلتػػ ،
تمعػػة، كاسػػتعمؿ معهػػـ كالمعنػػل  فجعػػؿ ر م سػػيؼ الدكلػػة كحػػدا  رجػػح مػػف ،رائهػػـ مج المعػػظ

 جعػؿي ف  أنػ   صػدكك، نكػرة م( اسػتعمؿ مػر صػاحب  )ر   لعظة ) الر م( معرفة، في حيف  نػ
فهػك ر م  ظػيـ بمػ  مػف  ظمتػ   نػ  ف محدد،  ما ر م ممدكح  مكـ كشأ،را ــ ذات  در مع

ـ ك ك ؼ فكال يك ؼ ل   ند حد، حتل   ـ، ك تل  مل ما  رادكا . ـر  طؿ تدبيـر
بى معػػ     ـ، فػػإف الشػػا ر  ػػد اٍصػػطىحى ذا كػػاف مػػا فعمػػ   ػػد  طػػؿ فكػػـر جيشػػا  ظيمػػا ذا   كار
ذا العظمػة، فهػلل تمؾ ل : )جيش(  ليشير إبقك  ةر نكصيغة الب ن بر  ة،  مهاب ك المهابة ـك

ا  لف ـػذا المعػظ ش(  ـنػظ ) جػيجيش ك ير جمع ، جميؿ  مرا،  ك ، ر المتنبػي التعبيػر بمعػ
ـ  ػػار  مػػيهـ  ػػكرة  تػػت (ّ) يشػير إلػػل معنػػل ال ػػكراف كالغميػػاف مػػل  ، ككأنػػ  لمػػا  مػػـ بتػػدبيـر
ـ، كلـ تبؽ  منهـ  حدا  .   ،خـر

                                         

 .  َُْ الديكاف :( ُ)
رم، مف بني سعد بف  بي ك ػاص،  بػك  إبراـيـ -ٍعر الميتىنبي ح شً شىرٍ  ( ِ) بف محمد بف زكريا الـز

دكتكر ميٍصػػطعل  ميَّػػاف، تحقيػػؽ: الػػة ك دراسػػ َّٗ/ ِـػػػ(، ُْْكفل: متػػالالقاسػػـ ابػػف اإًلفًميمػػي )
 ـ ُِٗٗ - ـػ ُُِْلبناف، الطبعة: الكلل،  –مؤسسة الرسالة، بيركت 

  . ( م ش يس المغة مادة ) جمقاي ( ّ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُِّٕ 

مف خاللػ    متغنيػا  رة فتح لنعس  بابا ينطمؽ ر لعظ )جيش( في صكرة النكالشاغ كلما صا
دكافػر نعسػية  ػد تغمغمػت بداخمػ   بػ  مػف مػا شػعربقدر ـذا الجػيش ك ظمتػ ، ليتنػاغـ مػر  

لكصػػكؿ كامتزجػػت بعكاطعػػ  لتنػػدفر  مػػل لسػػان  كاصػػعة  ػػكة ـػػذا الجػػيش رغبػػة منػػ  فػػي ا
أ اـ مقابمة بديعػة بػيف ال ػدا  كجػيش سػيؼ الدكلػة، بممدكح  إلل ما ال يصؿ إلي  غيرا، ف

شػػػدة فيهػػا مػػف  ركا ـربػػا مػػف سػػيؼ الدكلػػػة كنزلػػكا بػػأرض كاسػػعة حػػاركافال ػػدا  كممػػا فػػ
اتسػا ها كترامػي  طرافهػا، فػإذا   بػؿ  مػيهـ ـػذا الجػيش كنػزؿ بػنعس الرض  إذا بالشػػعكر 

ؽ  مػر اتسػا ها مػف  ظمػة  د تغير   ليحؿ بالرض  شعكر الحيرة  فت ػيك د تبدؿ كالحاؿ 
ا فػي صػكرة إنسػاف كػاد  ف يعقػد  قمػ  مػف  جػب مػا  ـذا الجيش كك ػرة  ػددا، حتػل صػكـر

  ـػػك إصػػباغ الممػػدكح بسػػمت  المهابػػة كالعظمػػة، تمػػؾ المهابػػة مػػف ذلػػؾ كمػػر ل، كالمقصػػد 
ف رحبت بغيرا .    التي ت يؽ بها الرض كار

 :(ُ)نكرة في في  كل  ظـ المتنبي مف خيؿ سيؼ الدكلة مستخدما الك د   
ا بجكد تىطريدي العىٍقرى كاٍلجدٌٍبا فىيىٍكمان  كـ  نهـ ... كيىٍكمن يًؿ تىطريدي الرَّ  ًبخى

المتنبػػي الػػزمف  نػػد سػػيؼ الدكلػػة إلػػل يػػكميف، يػػكـ لمحػػرب، كيػػكـ لمعطػػا ، حيػػث  سػػـ     
يطػرد لتي خا ها مف  جؿ الدفاع  ف  ـػؿ ال غػكر  لك كل : )يكما بخيؿ( كناية  ف الحرب ا

الركـ  نهـ، ك بك الطيب ـنػا يكظػؼ  دكاتػ  العنيػة  ليرسػـ لممتمقػي لكحػة فنيػة تكشػؼ  ػف 
ػ) خيؿ( نكػرة   ليكظػؼ تمػؾ المعظػة فػي رسػـ صػكرة  ، فعبر ب كة ـذا الجيش ك ظمة صاحب

ؿ كالهػكاف بهػـ دكف  ف لسيؿ  خ ػـ مػف الخيػؿ تمػكج مندفعػة نحػك ال ػدا  حتػل تنػزؿ الػذ
 بؿ ـي مستمرة في مهمتها، كما ذلؾ إال لعظمتها ك كتها.يصيبها كمؿ  ك ممؿ، 

ذا كاف ـذا ـك حاؿ سيؼ الدكلة في الحرب، فإف ذلؾ ال      ، بػؿ ي ني   ػف كار الجػكد كالكػـر
إن  حريص  مل  ف يك ر مف  طاياا  لهذا فقد  بر الشا ر  ػف الجػكد منكػرا   ليػدؿ  مػل 

ف الجػكد  داة فػي يػد سػيؼ الدكلػة يطػرد جكدا ك ظمت  ، المر الذم مكنػ   ف يجعػؿ مػ ك رة
ػذا المػر يظهػر لػؾ د كر بها العقػر  ػف ر يتػ ، كيبػدؿ  ر ػهـ الجدبػة إلػل  رض خصػبة، ـك

                                         

 . ِّٔالديكاف :  ( ُ)
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ؿ النكػرة فػي )خيػؿ( ك)جػكد(  حيػػث فتحػت النكػرة لمشػا ر ،فا ػا كاسػعة، اسػػتطاع  ف اسػتعما
عيقػػ   ك فػي كصػػؼ الممػػدكح ك فعالػ  دكف  ف يجػػد حػػدا ي يحمػؽ مػػف خاللهػػا إلػل حيػػث يريػػد

  درا يقؼ  ندا.
ككما  ظـ المتنبي مف خيؿ سػيؼ الدكلػة مسػتخدما النكػرة  ظػـ  ي ػا مػف  سػمحة جيشػ    

   :  (ُ)فيقكؿ
 .. بمهندو كم قؼو كسنافً معصال.مطر السحاب يغشاــ 

يؿ االستعارة،  ػـ جعػؿ جعؿ المتنبي ـنا  جيش سيؼ الدكلة كالسحاب الك يؼ  مل سب     
  دائػ  مػف ك ػر كػالمطر الغزيػر المتتػابر الػذم يرسػم  السػحاب  مػل ما ينزل  الجيش  مل 

زؿ بهػػا الجػػيش ـػػذا ة التػػي  نػػ ـػػؿ الرض فيغشػػاــ مػػف ك رتػػ ،  ػػـ يعصػػؿ لػػؾ نػػكع السػػمح
الكابػػؿ مػػف الك عػػات  مػػل ال ػػدا   فيقػػكؿ:) بمهنػػدو كم قػػؼو كسػػناًف(، ك ػػد اسػػتعمؿ  لعػػاظ 

جعمهػا  ػادرة  مػل إحػداث ـػذا الكابػؿ الػذم ات  ليدؿ  مل ك رتها ك ظمتهػا، المػر الػذم نكر 
ػذا بيػاف  ك ػر فػي  غطل ال دا ، ك تل بذلؾ معطكفا بالكاك  ليدؿ  مل المغػايرة كالتنػكع ، ـك

 ـكؿ ما فعم  الجيش بأ دائ . 
نيػة التػي اسػتخدمها كبهذا تجد تناغما كبيرا كانسجاما كا ػحا بػيف  دكات المتنبػي الع       

كبػيف مػا يستشػعرا مػف  ظمػة ك ػكة لػدل سػيؼ الدكلػة، خصكصػا  في بياف  كة ـذا الجيش 
ػػا البطػػكالت، كالحػػرب التػػي كػػا يشػػارؾ سػػيؼ  ف المتنبػػيك ف حيػػاة سػػيؼ الدكلػػة كانػػت تممـؤ

الدكلػة فيهػػا كيخػػرج معػػ  فػػي ك ائعهػػا فيشػاـد انتصػػارات  كيستشػػعر لػػذاتها، كيػػرل مػػا ينزلػػ  
ا، كبقػدر  مف ـزائـ منكرة،  ـ يتغنل بها كيعمػف مجػدـابأ دائ   كيزيػر سػيطها كمػا استشػعـر

، مػا كػاف يجػػدا فػي  مبػ  مػػف  ػكرة  ارمػة ك اطعػػة صػاد ة نحػك تمػػؾ البطػكالت التػي  اينهػػا
 فػي ػدرة المتنبػي   يكشػؼ  ػف ػف حسػ  ككجدانػ  بمػا لعاظ  معبػرة  صػدؽ تعبيػر فجا ت  

 يعها تكظيعا سميما .إدراؾ جماليات المعردة كبرا ة تكظ
  مل التعظيـ في سياؽ مدح  كافكر  بقكة الجيش كك رة العتاد. رةداللة النك انيا:  

                                         

 .  ُْٕالديكاف :  ( ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُِّٗ 

 ػف اإلسػػالـ، كيحمػػي ينا ػػؿ  داإذا كػاف ممػػا  ػرؼ  ػػف سػيؼ الدكلػػة  نػ  كػػاف مجاـػ      
 غػكر المسػمميف حتػل ك ػػرت ك ائعػ  فػإف كػافكر لػػـ يكػف كػذلؾ، بػؿ كانػػت حياتػ  "حيػاة  مػػف 

دك ، ليست حدكدا مجاكرة لحػدكد الػكسمـ،  ـ، فيتكمػؼ م ػؿ ماكػاف سػيؼ الدكلػة رك كد ة ـك
يقػؼ ـ ، فمـ ير المتنبي ل  شػجا ة كلػـ يعػايف لػ  جيشػا كلػ(ُ)يتكمؼ مف الهجكـ كالدفاع " 

 ند نصر، باإل افة إلل  ن  كػاف مبغ ػا لػ ، محقػرا مػف  مػرا، كػؿ ـػذا المػكر سػيككف ل  
ا البال  في مدائح   جا ة خاصة  .   لشالمتنبي لكافكر  امة، كمدائح  بالقكة كالها   ـر

 :(ِ)كمما مدح ب  المتنبي كافكر   كاصعا  دت  في الحرب  كل 
اًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو   جػػرىدى  كػػؿٌ كى يػػدتى إلىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   سى

 

يىٍ ًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى رىا ً   ٍ ػػبىانان كى  يىػػػػػػػػػايؤٌديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى غى
 

ػػػػػػاضو ييطيعي  ميٍختىػػػػػػرىطو مى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ،ًمػػػػػػػػػػػػػػػراػكى
 

يىػػػػػػا  ـً يىعًصػػػػػػي إذا اسػػػػػػت نىيتى  ٍك صػػػػػػٍرتى نا  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػكى ٍسػػػػػػػػػػػػمىرى ذم ً شػػػػػػػػػػػػػًريفى تىرٍ   ًردان اا كىا ى
 

اؾى في إيراًدًا الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ساً يىػػػػػػػػا  يىٍر ى  كى
ػػػػػػػػكسي  ىمػػػػػػػػاًئران كىتاًئػػػػػػػػبى مػػػػػػػػا انعىٌكػػػػػػػػٍت   تجي

 

ػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت إلىيها فياًفيىاػػمف الٍرًض  د جاسى
كظيعهػا، فأتػت ك حسف ت، كالحظ  ف المتنبي ـنا  ظهر مقدرة بار ة في اختيار   لعاظ       

فػػي مظهػػر جمػػالي فتػػاف، فهػػك يمػػدح كػػافكر بالشػػجا ة كالقػػكة  ػػف طريػػؽ كصػػؼ جيشػػ  
ر العظمػة، كمػف ذلػؾ ظهػذلؾ المعظ النكرة الذم يظهػر الصػكرة فػي مك سمحت ، كاستعمؿ في 

(، كفػرس  ىٍجػرىدي  صػير الشػػعر ... كذلػؾ مػف  المػات الًعتٍػػؽ   كلػ   ػف العػرس: ) جػرىدى سىػػاًبحو
ػػٍرم،  م: سػرير العػدك ككأنػ  يسػػبح رىـ، كفػكىػكال ػد  اليػديف فػي الجى رس سػاًبحه ًإذا كػاف حسػػفى مى

يػػؿ كمكانتهػػا، لخصػػؼ، كالتنكيػػر  فػػي الداللػػة  مػػل  ػػكة ـػػذا ا، ك ػػد اجتمػػر الك (ّ) فػػي جريػػ 
ذا يشعرؾ مف خالؿ النظرة الكلل ككأف المتنبي  د  خمص ل  الحب كارت ل ل  المكانػة،  ـك

الشا ر تمؾ اللعػاظ لتبػيف لػؾ    ػر مػا سػيطر  مػل المتنبػي مػف  كيؼ كظؼت لكف إذا تأمم
   ف يعػػدد مػػف مسػػتكيات الداللػػة فػػي مشػػا ر تجػػاا كػػافكر  حيػػث اسػػتطاع المتنبػػي بعبقريتػػ

                                         

 قافةل كامؤسسة ـنداكم لمتعميـ ،   َِْمر المتنبي، ط  حسيف ( ُ)
 .    ْْْالديكاف : ( ِ)
 : مادة ) س ب ح( . العرب لساف( ّ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِِّ 

يصبح المعظ الكاحد يحمػؿ فػي ظػاـرا المػديح كفػي باطنػ  الهجػا ، كيظهػر ذلػؾ فػي ل  لعاظ 
كاؿ،  فػػأنزؿ العػرس منزلػػة جعمتػ  ـػػك دؿ الحػكبػػتمػؾ البيػات  حيػػث  كػس المتنبػػي المػكر 

يىٍ ًنيػ ٍ ػبىانان كى ؾى رىاً ػيىا(، فػالعرس ـػك مف يتحكـ في فارسػ  )كػافكر(، كتأمػؿ  كلػ : )يؤٌديػؾى غى
، فيدخمػ  غ ػبانا كيخرجػ  مسػركرا بالنتيجػة  حتػل  صػبح كػافكر  ػاجزا س المتحكـ في فار 

المتحركػػة ليجعمػػ  مجػػرد  الصػػكرة مػػف ػػف الػػتحكـ فػػي  نػػاف فرسػػ ، ك خػػرج المتنبػػي  كػػافكر 
(  مشاـد لمكر كالعر ، كجعؿ من  دميػة ال تممػؾ  مػرا كال نهيػا،  ػـ تأمػؿ صػدر البيػت: ) ػدت

ٍمًعها، فالقىٍكدي مػف  ىمػاـ كالسَّػٍكؽي ابَّ فالقىٍكدي نقيض السٍَّكؽ يىقيكدي الد ة مف  ىماًمها كيىسيك يها مف خى
ٍمػػػؼ،  يػػػٍدتي العػػػرس ،  ى يػػػكداي  ىػػػ ػػػرَّا خمعػػػ دان،  مكٍ مػػف خى ػػػك ـنػػػا يسػػػمب منػػػ  معنػػػل (ُ) : جى ، ـك

صػؿ كػافكر، كمػا تجػد العركسية كين ر  مي  مف   ماؿ السياس كالعبكديػة، ككأنػ  يعػرض بأ
رس فعظػـ مػف شػأن  ك  مػل مػف صػعات ، كفػي المقابػؿ  ظهػر  جػز لع ف المتنبي  مد إلل ا

 العارس  ف امتالؾ زماـ العرس. 
 فيقكؿ :   البيت التالينبي في متك مل نعس المنهل يسير ال

ـً  يىعًصي إذا است نىيتى  ٍك صٍرتى نا ميٍختىرىطو مىاضو ييطيعيؾى ،ًمران         كى  يىاكى
ـ سػامع   نػ  سػيؼ بمػ  فػي  ،دكالمخترط ـك السيؼ الذم سؿ مف الغمػ ك تػل بػ  نكػرة  ليػـك

يجػد  ف المػد ؽ ف  كت  كم ي  مبمغا  ظيما، فيخيؿ ل   ف المتنبي  صد مػدح كػافكر، إال  
المتنبػػي سػػر اف مػػا سػػمب مػػف كػػافكر   درتػػػ   مػػل التصػػرؼ فػػي كػػؿ تمػػؾ الدكات، حتػػػل 

ؾ  ف تتأمػػؿ لػػك بمغػػا يعجػػز معػػ  كػػافكر  ف يكجهػػ  حيػػث شػػا ، السػػيؼ، ككػػأف السػػيؼ بمػػ  م
 كلػػ : )يطيعػػؾ ،مػػػرا(،  ػػـ ال يمبػػث إال  ف يظهػػػر النقيصػػة فيػػأتي بػػػػ: )يعصػػي(، كفػػي ـػػػذا 

يىعًصػي إذا اسػت نىيتى كافكر مف المقابمة ما يجعؿ م سػمكب التصػرؼ كاإلرادة، كتأمػؿ  كلػ : )كى
يىا(  حيث  ػدـ جػكاب الشػرط  ك مػ ـً ػك: )يعصػي(  ليعجػؿ  ٍك صٍرتى نا ا يػدؿ  مػل الجػكاب، ـك

ا الحكـ  كيركز  مي   لن  يحمؿ النقيصة لكافكر،  ك تل ب   مل صػيغة الم ػارع التػي ذهب
ذا يكشػؼ  مػا يجػكؿ فػي نعػس تجددا  ل تجسد لؾ مشهد العصياف كتدؿ  م كاستمرارا ، ـك

                                         

 مادة ) ؽ ك د(  السابؽ( ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُِِّ 

هػر  جػزا كيمصػؽ المتنبي تجاا كافكر كما يحمم  ل  مف  ػغينة ككػرا جعمتػ  يعجػؿ بمػا يظ
 ب  النقيصة.

 نبي مدح  فيقكؿ:تمكيكمؿ ال    
اؾى في إيراًدًا الخيؿى ساً يىا يىٍر ى اا كىاًردان        كى  كى ٍسمىرى ذم ً شًريفى تىٍر ى

ـك: الرمح، ك تػل بػ  الشػا ر نكػرة  ليػدؿ  مػل مػا تمتػر بػ  ـػذا الػرمح مػف   فالسمر      
 ؿاطكيػػؿ بمػػ  فػػي طكلػػ   شػػريف  ػػدما، لكػػف مػػا ز   يمػػة كمكانػػة ك ػػدر،  ػػـ كصػػع  بأنػػ  رمػػح

الشعكر المسيطر  مل المتنبي يسيطر  مل تكظيؼ  لعاظ   فػأ مل مػف  ػدر الػرمح  لي ػر 
السػمر ليعػر ض بكػافكر كلكنػ ،  ػـ كصػع  بػػ : الػرمح  ذامف  در حامم ، كلعمػ   مػد إلػل ـػ

(  مل سبيؿ المبالغػة التػي   تستشػعر  فيهػا الػذـ كا لقػدح  لنهػا تمػكح بحػرص )ذم ً شًريفى
عيػػدا  ػػف  ػػدكا  فػػي الحػػرب، ، " فػػأك ر مػػا يكػػكف الػػرمح  ال ػػة  شػػر ب كػػافكر  مػػل البقػػا 

يمجػأ إلػل الػرمح الطكيػؿ الػذم   كافكر   فإال  (ُ)ذرا ان. كالمحمكد ما يككف  حد  شر ذرا ان"
ؾ( جعػػؿ )تر ػػاا، ير ػػايغنيػػ   ػػف اال تػػراب الشػػديد مػػف العػػدك خكفػػا كجبنػػا، كمػػا  ف  كلػػ : 

 ا ل . حالرمح ندا مكافأ لكافكر، كليس سال
 كمف تكظيع  النكرة في مدح  كافكر  كل   ي ا في نعس السياؽ:

ٍت إلىيها فياًفيىامف       كىتاًئبى ما انعىٌكٍت تجيكسي  ىماًئرنا       الٍرًض  د جاسى
ػػٍيش، ك تػػل بهػػا نكػػرة  ليزيػػد مػػ     ف  ظمػػة كمهابػػة ـػػذا فالكىتيبػػةي الًقٍطعػػة العظيمػػةي مػػف الجى

ػػارة، ك ىمػػارةي  غةالجػػيش، كيػػؤازر ذلػػؾ صػػي الجمػػر، ككػػذا الحػػاؿ فػػي كممػػة ) مػػائر( جمػػر ً مى
ي  ىصغر مف القبيمة ك يؿ ـك الحي  العظيـ الذم ي ك تػل بهػا نكػرة لمتعظػيـ،  (ِ)ـ بنعسػ قػك ـك

إف ـػذا كالتهكيؿ  ليدؿ  مل  ف ـذا القبائؿ التي يدككنها دكا ذات شػأف  ظػيـ كمػر ذلػؾ  فػ
ػػا، كالحػػظ كممػػة فيافيػػا( التػػي ـػػي المعػػازة التػػي ال مػػا  فيهػػا مػػر  ) الجػػيش  تػػل  مػػل ،خـر

                                         

المجيػػػد ديػػػاب دارا  بػػػد ، تحقيػػػؽ د/  ِٗ/ْ: لبػػػي العػػػال  المعػػرمنبػػػي (   شػػرح  ديػػػكاف المتُ)
    ُِٗٗق ، ُُّْؼ ، المعار 

 (  لساف العرب، مادة ) ع ـ ر( .ِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِِّ 

المسػافات ،  ك ئػ  طػكؿ دا، فهذا الجيش مف  كت  ال ي ني   ػف  تػاؿ    (ُ)االستكا  كالسَّعة
سػعة العمػػكات ، كمػػر ذلػػؾ فػػإف المتنبػػي  ػػد سػػمط ال ػػك   مػػل الجػػيش كجعمػػ  ـػػك المشػػاـد 

إذ إنػػ  كػػاف حريصػػا كػػؿ   افكر  بخػػالؼ مػػا كػػاف يععمػػ  مػػر سػػيؼ الدكلػػةبعظمتػػ  دكف  كػػ
 الحرص  مل  ف يجعؿ ل  الصدارة في كؿ المشاـد  .

 :(ِ)كمف مدح  لكافكر  كل 
ػػػمىمتى سيػػ يىػخػطيػبي ػػكفػػن ػيسى ػػيػػؼى يىػػد ػك كى ػػمل كيػػؿ   ػػكدو كى ػػت كيػػؿَّ خػػاًطػػبو           ى ػػمَّمى  ا  ى

التػي كانػت سػببا فػي إخ ػاع ر ػاب كػؿ  هػايمدح المتنبي  كػافكر بعظمػة سػيكف  ك كت      
يف، ك تػل بسػيكؼ ـ مكػـر  خطيب  مػل كػؿ منبػر لػ ، حتػل د ػا لػ  كػؿ الخطبػا   مػل منػابـر

 دؿ  مل  ظمة تمؾ السيكؼ كشدة بأسها، ك تل بها جمعا  ليدؿ  مل ك رتها.كرة  لين
كػػػافكر إال  نػػػ   طػػػر بنصػػػالها  ال ػػػة كالمػػػ  كمػػػر  ف الشػػػا ر  ػػػد  ظػػػـ مػػػف سػػػيكؼ      
لمػدح  فجعػؿ المعنػل فيػ  نقيصػة كا ػحة  فبػدال مػف  ف يسػمط تمػؾ السػيكؼ  مػل   ػدا  با

  ليخ ػعكا لػ   هػرا، ال حبػا، كيػد ك لػػ  بػا   ػزؿخطالػديف كالدكلػة فقػد سػمطها  مػل ر ػاب 
ف ممؾ  داة  كية لكن  لـ يحسػف اسػتعمالها كلػـ  يكظعهػا فػي مكانهػا ريا ، ال رجا ، فهك  كار

دارت  ليمكر.تنالمرجك  لها، ككأف الم  بي يعرض بطيش  كسك  تصرف  كار
 :(ّ)كمف   حدي    ف كافكر كمدح  الشجا ة  كل 

مػػل الًعػػدا نىصػػرنا ؾى بػػا الًمسػػًؾ  ىرجػػك ًمنػػ    ى
 

ـً    كى،ميػػػػػػػػؿي ً ػػػػػػػػَزا يىخً ػػػػػػػػبي البػػػػػػػػيضى ًبالػػػػػػػػدى
 

حالى  ػػا يىغيػػػػػػػػظي الحاًسديػػػػػػػػػفى كى يىكمن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كى
 

ـً  ـي  ي ػػػػػػػي  ـى التىنىع ػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػا  الشىػػػػػػػقا فيهػػػػػػػػػػػػػا مى
 

صػر  مػل ال ػدا  لػ  الن قػؽيخاطب المتنبي كافكر طالبػا منػ   مػل سػبيؿ الرجػا   ف يح   
حتػل يظعػػر بػػالعز الػػذم يريػدا، كيخ ػػب السػػيكؼ بػػدما  ـػؤال  ال ػػدا ، كمػػا  نػػ  يأمػػؿ  ف 

                                         

 ؼ (. م ؼ (  لساف العرب / مادة )ُ)
  .   ْٗٔالديكاف : ( ِ)
 .    ُْٔيكاف :  الد( ّ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّّ 

يحػكؿ نعػيمهـ إلػل شػقا ،  ك  ف ك  ـؤال  الحاسديف حتػل ينػزؿ بهػـ مػا يغػيظهـ،يتمكف مف 
 افيصؿ في حربهـ إلل   ف يتنعـ بمشقة ـذا الحرب، ك د ارتكز المتنبي  مل النكػرة فػي بيػ

مطمبػػ ، كذلػػؾ فػػي: ) نصػػرا،  ػػزا، يكمػػا، حالػػة ( ككمهػػا نكػػرات جػػا ت لمداللػػة  مػػل مقػػدار 
نمػػا يرجػك نصػػرا ذا  ػدر  ظػػيـ كشػأف كبيػػر، التعظػيـ، فهػك ال يرجػػك  م نصػر، ك  ا إنػػ  ال كمػار

نما يريد  زا يجعؿ ر اب ال ػدا  مغنمػا لمسػيكؼ حتػل تسػيؿ دمػا ــ  مػل  يأمؿ  م  ز، كار
يخ ب البػيض بالػدـ( كنايػة  ػف ك ػرة مػا يك عػ  السػيؼ   : ) زاكلصعائح السيكؼ، كفي  

يكؼ بػدما  ال ػدا ،  كمػا مف  تمل، كفي  صكرة اسػتعارية جعمػت العػز إنسػانا يخ ػب السػ
شػديد بأسػػ ،  ظػيـ  مػرا  حتػػل يكػكف سػببا فػػي إيقػاع الغػيظ بحاسػػدي ، ـ  نػ  يرغػب فػػي يػك 

 .ب نعيماحر كيصؿ ب  إلل حالة مف الر ا جعمت  يجد في شقا  ال
ف كاف ما مر فػي ظػاـرا إخػالص المػديح لكػافكر، إال  ف اللعػاظ تػأبل إال  ف تنطػؽ        كار

مػػدح، كتأمػػؿ كيػػؼ حػػكؿ اللتطمػػؽ بػػدالالت الهجػػا  التػػي تػػزاحـ داللػػة بػػدالالت غيػػر ذلػػؾ  
نما ـػي  ػرب مػف خياالتػ   المتنبي كؿ ـذا المديح إلل  مكر لـ تقر  مل  رض الحقيقة، كار

ل ك ائعهػػا فػػي رجػػا  تػػارة كتمػػف تػػارة  خػػرل، كيظهػػر ـػػذا فػػي: ) رجػػك، لتػػي ينسػػا كتصػػكرات 
  فالذـ، حينمػا جعػؿ غايػة العػز الػذم يرجػكا  ك،مؿ(، بؿ إن  في خياالت  لـ يسمـ كافكر مف

يخ ب سيؼ كافكر بدما  ال دا ، كالخ اب كمػا ـػك معمػكـ مػف خصػائص النسػا ، فهػك 
 يذم  مف حيث يظف المدح.  

         :   ما  كل 
ـى التىنىع ـً  قا ـي الشىقا فيها مى ا يىغيظي الحاًسديفى كىحالىةن         ي ي يىكمن  كى

سػبب  مػا سػيقر فػي ـػذا متكـ  مػل سػبيؿ المجػاز العقمػي   لف الغػيظ  سند الغيظ لمي     
اليػػكـ، بػػؿ حينمػػا  ظهػػر شخصػػية حقيقيػػة فػػي الصػػكرة لػػـ تكػػف صػػكرة كػػافكر، بػػؿ اختػػار  ف 

( ، كذلؾ ص يظهر ـك بشخ ـى التىنىع ـً قا ـي الشىقا فيها مى  في  كل : ) ي ي
 :(ُ) كم ؿ ذلؾ  كل 

                                         

 .     ْْْالديكاف :  ( ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّْ 

ما كينتى ًممَّف  ىدرىؾى الميمؾى  لىًكف ًبأى  كى  اـو  ىشىبفى النىكاًصيايٌ ًبالمينل                كى
يمػدح المتنبػي كػافكر كيقػػكؿ  نػ  لػـ يصػػؿ لمػا كصػم  إليػ  مػػف حكػـ إال بسػعي  كجػػدا       
كب شػػيبت مػػف شػػدتها نكاصػػي ال ػػدا  ، ك بػػر  ػػف  الحػػركب بمعػػظ    مػػف حػػر ا ػػكمػػا خ

 ف ل ، كمػػا  ف كركدا نكػػرة جمعػػا دؿ  مػػ(ُ)ًظػػيـً ) يػػاـ( لنهػػا تقػػاؿ   نػػد الشػػدة ك اٍلىٍمػػًر اٍلعى 
شػػدت  ال منتهػػل لهػػا، كبمػػ  مػػف العظمػػة مػػا ال يك ػػؼ  مػػل  ػػدر، ك ػػد كنػػل  ػػف ـػػذا القػػدر 

 م: يشبف النكاصي لشػدتها  لػذلؾ  سػند إشػابة النكاصػي  ًصيا(، كاالعظيـ بقكل : )  ىشىبفى النى 
يػاـ ال تشػيب  حػدا، لكنػ   سػند الععػؿ إلل الياـ  مل سبيؿ المجاز العقمي،  فالحقيقة  ف ال

 يدؿ  مل شدة ـذا الياـ كما ك ر فيها. ل لها 
ف اد ػل  نػ  يبػال  فػي         ظهػر دحػ ، كيم كلكف المتنبي يأبي إال  ف يذـ كػافكر حتػل كار

ذلؾ في  ن  صرح بأف كافكر لـ يكف ممف يعكر في الممؾ، كلـ يكف يخطر لػ  ببػاؿ،  كتأمػؿ 
كصػػكل  لمممػػؾ لػػيس ؿ )كػػاف( الػػداؿ  مػػل التكغػػؿ فػػي النعػػي،  ػػـ جعػػالنعػػي الػػداخؿ  مػػل 

نما كاف ما فعم  غصبا  حيث  خذ الحكػـ بهػكؿ الحػركب،  بالحكمة، كلـ يكف بر ا شعب ، كار
ػػذاعك ال بر ػػا الشػػ العكػػرة  صػػيمة لػػدل المتنبػػي  لنػػ  ال يػػرل لكػػافكر العبػػد السػػكد  ب، ـك

 ال جمي  حقية في ـذا الممؾ . 
ر  ػد كصػؼ جيشػهما ك ػدتهما فك حظ  ف المتنبػي فػي مدحػ  لسػيؼ الدكلػة ككػاكالمال       

الحربيػة، ككػاف لتكظيػؼ النكػػرة دكر بػارز فػي ـػػذا المػكطف، كلكػف ـيهػػات بػيف مػدح كػػافكر 
يف ما كصؼ ب  سيؼ الدكلة، كيظهر ذلؾ العرؽ في مػكاطف ك يػرة، منهػا:  دت  كبك  بجيش 

 :(ِ) يؼ الدكلةبياف مك ر كميهما مف العدك ، فيقكؿ في س
ما بىيفى الحيس ي ؽه امى  يركبه كى ـي           يًف  ى يًف ميظًم ما بىيفى الشيجا ى  بىصيره كى

 :(ّ)كيقكؿ في كافكر
                                         

 .(  لساف العرب مادة ) م ك ـ (ُ)
   َّّ( الديكاف : ِ)
   ْْٓ( الديكاف : ّ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّٓ 

اؾى في إيراًدًا الخيؿى ساً يىااا كىارً  ى كى ٍسمىرى ذم ً شًريفى تىرٍ  يىٍر ى  دان         كى
بػ ،  مػا كػافكر فقػد  مػد إلػل رمػح فسيؼ الدكلة  ريػب جػدا مػف  ػدكا، ال يخشػاا كال يها   

 ل  مسافة كبيرة بين  كبيف مف يقاتؿ.ف طكيؿ ي م
   امتمكنػمنػ   كجعػؿ سػيؼ الدكلػة، ا ل طائع ل  سيؼ الدكلةكما  ف المتنبي جعؿ سالح      
صػػعب كمك ػػؼ مهيػػب،  مػػا سػػالح كػػافكر فيعصػػاا كال  يػػة فػػي ظػػرؼ ك  يكجػػ  بػػ   ػػرباتإذ 

   ير   لنكاـي ،  كذلؾ في  كل :
ميٍختىرىطو مىاضو ييطيعيؾى ،ًمران     يىعًصي إذا ا              كى يىاكى ـً  ست نىيتى  ٍك صٍرتى نا

( مر سيؼ الدكلة كبػيف )مختػرطبؿ تجد ـناؾ فر ا في الداللة بيف ) ركب( التي استعممها 
مها مػػر كػافكر، ـػػذا العػرؽ يػػرجح  كعػة سػػيؼ الدكلػة، فمػػر  ف كميهمػا نكرتػػاف، لتػي اسػتعما

 ػرؼ سػيؼ  ظػـ شػأن  فػي  ػكة ال ػرب، ك هما داللة  مل التعظيـ، لكف ـيهات ما بػيف كفي
   را  ك درا القاصي كالداني، كبيف سيؼ  ظـ شأن  في سػم  مػف غمػدا، دكف  ف يظهػر لػ 

  در.ب    ر ، كلـ يعرؼ ل  مر صاح
 (ُ) ؿ ما بيف الجيشيف مف فركؽ، فيقكؿ  ف سيؼ الدكلة:كتأم

حعىػػػػػػػػػؿو فىمىبَّيتىػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػ ي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػي جى
 

ًبػػػػػ   ػػػػػػػػػً  كاًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً لىػ ي  اًمػػػػػػفو كى
 

ػػػػػرىجفى ًمػػػػػفى النىقػػػػػًر فػػػػػي  ػػػػػاًرضو   خى
 

ًؽ الػػػػػرىكًض فػػػػػي ك   ػػػػػرى ًمػػػػػف  ى  ػؿً اًبػػػػػكى
 

 (ِ)كؿ  ف جيش كافكر: كيق
ٍت إلىيها فياًفيىا كىتاًئبى ما انعىٌكٍت تجيكسي  ىماًئرنا           مف  الٍرًض  د جاسى

ٍيػؿ،  مػا سيؼ الدكلة )جحعؿ( ،  م: جيش  فجيش ك يػر ، كال يكػكف ذلػؾ حتػل يكػكف فيػ  خى
ػػٍيش، كتأمػػؿ ح ػػك جػػيش كػػافكر فػػػ )كتائػػب(،  م: ً ٍطعػػة  ظي  يؼ الدكلػػةر سػػمػػةي مػػف الجى

هيبػة كمكانػة الكا ح مر جحعم ، كاختعا  كافكر التاـ مر كتائب ، ككأف سيؼ الدكل  تمتر ب

                                         

   َِٕ( الديكاف : ُ)
 ْْٓلديكاف : ( اِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّٔ 

افيػا ي ػمف لػ  الظهػكر كسػط ،  ما كافكر فمـ يمتمؾ  ػدرا ك جعمت  جديرا بالظهكر مر جحعم
 تمؾ الكتائب.   

تػ  صب بدالل بيةش سيؼ الدكلة ك دكات  الحر كما  ف تكظيؼ النكرات في جانب جي         
يبتػػ   مػػل سػػيؼ الدكلػػة،  مػػا فػػي جانػػب كػػافكر فعمػػد المتنبػػي إلػػل  ف  يقصػػر ك ظمتػػ  ـك

لػػل كػػػافكر، بػػػؿ  ك  دكات الحػػػرب دكف  ف تمتػػػد إ دالالت العظمػػة  مػػػل الخيػػػؿ،  ك الجػػيش،
مردـػػا  ظهػػر كػػافكر معهػػا فػػي صػػكرة العػػاجز  ػػف الػػتحكـ فيهػػا  حتػػل   منػػت  صػػيانها كت

  مي .
ؼ الدكلػػة فػي حسػػف  تصػػرف  كحرصػػ   مػػل  تػػاؿ ال ػػدا  ر حكمػػة سػػي ظهػػبػؿ كتأمػػؿ كيػػؼ 

يػؼ حػط مػف  ػدر ك، كفؾ كرب المظمكميف،  كفػي الجانػب ا خػر كالزكد  ف المة اإلسالمية
ي صػػكرة السػػعي  الػػذم ال ي ػػر المػػكر فػػي نصػػابها  فيسػػتعمؿ القػػكة فػػي كػػافكر ك ظهػػرا  فػػ

 . يطيعكا  مراا ر اب العزؿ حتل غير محمها، كيخ ر به



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّٕ 

  طمب الخػامس: داللػة التنكيػر  مػل التعظػيـ بػيف مػدائح سػيؼ الدكلػة ككػافكر فػي سػياؽالم
 .ةالحديث  ف بعض طبا هما كصعاتهما الذاتي

 ح المتنبي لسيؼ الدكلة بخصاؿ كصعات في . كال: تكظيؼ النكرة في مد
ذلػػؾ مػػف ة بخصػػاؿ كصػػعات متعػػددة  ك كظػػؼ المتنبػػي المعظػػة النكػػرة فػػي مدحػػ  سػػيؼ الدكلػػ

 :(ُ)مف الطكيؿ  كل  
في صكرىًة الركًمي  ذم التاًج ًذلَّةه             ًلىبمى   ػػػػلى ال تيجافى ًإال  ىماًئميػػػ كى

ني  ال ائرة في  مب ، حتل فا ت  مل لسان  فػي  لعػاظ ذات يقمب الشا ر ـنا المعا        
لممػدكح كمكانتػ  ؾ بعظمة اشعر عكاسا لشخصية الشا ر، كتدالالت  محكمة البنا ، تظهر ان

ـػك  سػاجد لسػيؼ في نعس ، فهك  يصؼ ما رسـ  مل خيمتػ   حيػث  صػكرة ممػؾ الػركـ  ك 
) بمػػل( فهػذا الكممػػة مػر مػػا ك بػػر  ػف سػػيؼ الدكلػة بكممػة   الدكلػة، فػي  خ ػػكع  كتػذلؿ ،

 ،(ّ) ايػة الكاحػدم : )لبمػ (، كفي رك (ِ)تحمم  مف معاني ك يرة كالجماؿ، كال يا ، كالك كح
ك المتكبر العظيـ في نعس بالخا  ا ،  فإف صياغتها فػي صػكرة النكػرة   ػعت (ْ)لمعجمة، ـك

 ػدر الحسػف   دؿ  مػل الحسػف بمعنػاا، ك مػل ظميها مزيدا مف الخشكع كالعظمة، ككأف المع 
   بالتنكير، فهك حسف بم  الغاية كجاكز الحد حتل  صبح ال يك ؼ ل   مل  در .

رة ممؾ الركـ في مقابؿ صكرة سيؼ الدكلػة، فقػاؿ ن  ك ر صك ر  كمف  بقرية الشا       
محػػدكدة  رج(، فػأتل بممػؾ الػركـ فػػي صػكرة معمكمػة القػد ػف ممػؾ الػركـ: )الركمػي ذم التػػا

رة سػيؼ الدكلػة بمعػظ: ) بمػل،  ك  بمػ ( نكػرة  ليعصػح  مػا بمغتػ  تمػؾ الشأف، ك ابمهػا بصػك 
ػذا المهابػػة، ػذا المػػر  فيػ  ذلػػة  ظ العظمػة ـك كمػػي  لػذلؾ تجػػدا  تػل بمعػػظ: لهػذا الر  يمػةـك

 )ذلة( نكرة  ليشعرؾ بقدر ـذا المذلة. 

                                         

 . ِٖٓ( الديكاف : ُ)
 (  لساف العرب: مادة ) ب ؿ ج (ِ)
  .َُٕٔ/ ّلمتنبي لمكاحدم: ا اف(  شرح ديك ّ)
 العرب مادة ) ب ؿ خ ((  لساف ْ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّٖ 

   :(ُ)الكامؿ   طاياا مفإياا كمعظما لقدر  كيقكؿ مادحا
ـىبى الميمي  ٍف كى لى ي كار ـًبه      كى ا  ٍغباري  الميميكؾً  دىر    كؾي مىكا  .لدىرـٌ

ف      الػذم ـػك بقايػا   اا كػالغبرطايػك رت كغزرت فهػي بجػكار    م:  إف  طايا الممكؾ كار
 طايػا الممػكؾ جميعػا  فػي ،  ك ػد ك ػر المتنبػي  (ِ)الحمب  إلل الدر الذم ـػك  غػزر المػبف

ب الممكؾ(، كفيها داللة ػكعة، ك بر  نها ب  مل الك رة كالعزارة   "لف الممػدكح إذا فػاؽ  )ـك
ر مقابػؿ تمػؾ ،  ـ ك (ّ) "ف م   ف يعكؽ الميجزليف كاـبان غير ميجزؿ، لـ يؾ ذلؾ ف الن إنما

جعؿ كعػة سػيؼ الدكلػة العطايا  طايا سيؼ الدكلة في كعة  خرل، ك بر  نها بػ)مكاـب(  لي
ا،  مػػا  ا، فعطايػػا الممػكؾ مهمػػا بمغػتر تطػيش كتػرجح بعطايػػا غيػ ك ظمػػت فهػي معمكمػػة  ػدـر

ا،  كي ا  لهػ طايا ممدكح  فقد  جز العادكف  ف الك كؼ  مل ،خـر ذا ئسكا  ف معرفة  ػدـر
ػػا ببرا ػػة، ك بػػرت  مػػا بػػداخؿ الشػػا ر   تجػػد كممػػة: ) مكاـػػب(  تػػت فػػي محمهػػا، ك دت دكـر
مػل  ظػـ ر المػراف معػا فػي الداللػة  مػغها في صكرة النكرة، ك تل بها جمعا  ليجتحيث صا

 تمؾ العطايا.  
اا سػػيؼ الدكلػػة، ك ػد اتسػػؽ نظػػـ البيػػت مػػر مػػراد الشػػا ر  كمػا استشػػعرا مػػف  ظمػػة تجػػ   

بيت مصدرا بقكل :) ل (، كالمتنبي ـنا يقدـ مػا ـػك بػ    نػل ك ـػـ ي مجي  الؾ فكيظهر ذل
لػة اسػتعمال  )إف( الشػرطية الدا م  متكافقا مر ما يستشعرا في نعس ، كتأمؿليأتي نسؽ كال

 مل الشؾ مر  ظمة  طايا الممكؾ،  ككأن  لما ر ل  طايػا سػيؼ الدكلػة ك اينهػا  مػت فػي 
ف ك ر   اب الشرط ليتنػاغـ بداللػة اإليهػاـ المسػتعادة مػف  ـ حذؼ جك ت، ين  كؿ ما  داـا كار

اتصػعت بػ   طايػا  تعادة مف التنكير في الداللة  مل بياف ماالحذؼ مر داللة اإلبهاـ  المس
بات سيؼ ا  لدكلة مف  ظمة بمغت حد اإلبهاـ .  ـك

                                         

 .  ِٕٕ( الديكاف : ُ)
 ر( ) در  :ةكماد ،)غ ب ر ( :(  لساف العرب مادةِ)
كتػػػػب كالك ػػػػائؽ القكميػػػػة، دار ال،  ِٓ: ي ابػػػػف سػػػػيدةمتنبػػػػشػػػػرح المشػػػػكؿ مػػػػف شػػػػعر ال(  ّ)

 مصطعل السقا :تحقيؽ



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّٗ 

 :(ُ)كيقكؿ مادحا سيؼ الدكلة كمعتذرا ل   
لىًكٌنػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػان ػػػا نيػػػػػػػػداً بي ًمنػػػػػػػػؾى  ىرمػػكى

 

عىػػػػػػًت القيػػػػػػركـي لىػػػػػػ ي ًحقا ػػػػػػػػػػػػػػػاتى    راجى

 

 اي      تػػػػػػػلن ال تىسػػػػػػػميبي القىتمػػػػػػػل يىػػػػػػػػػػداف
 

عػػكياي الىسػػرل   يىسػػميبي  ى  لكى ا ػػااؼ كى
 

ػػك ـنػػا يعتػػذر لسػػ كجاريػػة، فقػػاؿ لػػ   ايؼ الدكلػػة بسػػبب مػػا  الػػ  لػػ  حينمػػا  ـػػداا فرسػػـك
 :(ِ)المتنبي

زىٌنا  يمى  دا ا                ةى الدىـماً  ًمن ي كى فَّينا الًقيافى ًبً  الصى كى  كى
الشػػعر مػػا يعػػادؿ   يمػػة العػػرس التػػي كػػاف  ـػػدل لسػػيؼ الدكلػػة مػػف   م يػػد ي  نػػ       
بػ  إياـػا، إال  نػ   ػاد معتػذرا مك ػحا  ف ـا ل ، كما يكفي صداؽ تمؾ الا ـد جاريػة التػي ـك

، ككعػػادة  يد كػػؿ سػػيدة سػػبػػة،  ػػـ يػػذكر  ف سػػيؼ الدكلػػمػػا  الػػ  مػػا ـػػك إال ممازحػػة كمال 
رنػة مػر غيػرا  ليجعػؿ المتنبي  ن  كمما   راد مدح سيؼ الدكلة بصعة نظمها في صكرة المقا

راجعت القركـ ل ( كما في  مػف مقابمػة  داا،  كتأمؿ  كل : )  رما ت من  متقدما  مل كؿ مف
 تػل ذلػت لػ ل ح كت  كشدت  مبمغػا ال يبػار المعظ بالمعظ كالمعنل بالمعنل، فهك  ركـ بم  في 

 .القركـ مجتمعة ك صبحت  مام  صاغرة كما تصغر الحقَّة لمقـر
ذم يتػرؾ مػػف الركػكب كالعمػػؿ لػـنػا كظػػؼ لعظػة )  ػـر ( التػػي بمعنػل العحػػؿ اكالمتنبػي      
ي   لمداللة  مل تعظػيـ سػيؼ الدكلػة كالمبالغػة فػي كصػع ، ك ػد بػرع المتنبػ(ّ)كدىع لمًعٍحمةكيي 

صكرة ناصعة لمكانة سيؼ الدكلة في نعسػ ،  حيػث ليرسـ ب  عظ في تكظيؼ طا ات ـذا الم
(  مل سبيؿ االستعا داللػة  مػل العظمػة مرة المكنية لممبالغػة،   ػـ  تػل بهػا نكػرة ل بر بػػ) ـر

( معردا نكرة، مقابػؿ:  )القػركـ( جمعػا معرفػة  ػـ يصػكر لػؾ كالهيبة، ك ما  ن  ك ر لعظ ) ـر
ػـ  ػف  ف ـيبتػ  ك طمتػ  بمغػت حػدنا ال  دا  ليكشػؼنعػر يتقهقػركف  مػاـ الممػدكح م الجمر ـك

 يبارل .
                                         

 .  ُِٗ( الديكاف : ُ)
  . ُِٗ( الديكاف : ِ)
 ر ـ(ؽ  ) :(  لساف العرب مادةّ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّّ 

ا تمػح مػيجػدا المتنبػي مػف  ظمػة نحػك سػيؼ الدكلػة، ك  كيمتد الشعكر النعسي نحك مػا     
 ظمػػة ـػػذا الممػػدكح  ممػػا حػػدا بػػ   ف  يسػػرع إلػػل ذكػػرا بػػػمعظة: بػػ  شػػا ريت  نحػػك إظهػػار 
، كاسػتجابة لرغبػات ؽ بممدكحػ تعمػسر ة الكصكؿ إلل ذكػر مػا ي)فتل( حاذفا المسند إلي   ل

ر المتنبي، حتل تجػاكزت خمسػا نعس ، كلعظة: )فتل(  مف اللعاظ التي ترددت ك يرنا في شع
ادا، فػػأتل بهػػا ـنػػا نكػػرة  ليػػدؿ  مػػل  ف كظعهػػا المتنبػػي حسػػب شػػعكرا كمػػر يكسػػتيف مػػرة، ك 

الشػباب  حمػةالقكة التي ـػي مػف صػعات مر ممدكح  بم  مبمغا  ظيما كحدا كبيرا مف العتكة ك 
بػػاؽ لتػي  لمػػح إليهػا بمعػػظ : )فتػل(، ك ػػد  كػد ذلػػؾ بمػا تالـػػا مػف  كصػػاؼ اشػتممت  مػػل طا

شػعرؾ بتمػؾ العظمػة تمػل ( ك: ) يسػمب  عػكا  (  ليقالسمب المجازم في  كل : ) ال تسمب ال
ػػذا الحػػد الػػذم ال يعػػرؼ مػػداا، إال  نػػ  يظهػػر فػػي  فعالػػ   حيػػث )ال تىسػػ  ميبي القىتمػػل يىػػػػػدااي(،ـك

 ػػف الترفػػر  ػػف  خػػذ سػػمب مػػف يقتمػػ ، كفػػي التعبيػػر بػػػ: )يػػداا ( مجػػاز مرسػػؿ، نػػا كنايػػة ـك
ػذا المجػاز  يتنػاغـ مػر المبال  ال ت  العتػل  لف ة التػي يشػيدـا المتنبػي لهػذا غػالجزئيػة، ـك

ـا المجػػاز يػػكحي بػػأف سػػيؼ الدكلػػة يترفػػر  ػػف لمػػس ـػػذا الشػػيا  بيػػدا، ناـيػػؾ  ػػف  خػػذ
عظمة في  كل : )كيسمب  عكا السرل الك ػاؽ(، فجعػؿ خص ـذا اليش كامتالكها بالكمية،  ـ

شػارؾ السػياؽ فػي ت يػكدــ  مػل سػبيؿ االسػتعارة المكنيػة التػي الععك إنسانا يسمب السرل 
بياف  ظمة ـذا الممدكح، كفي التعبير بالم ارع: ) يسمب( ما يدؿ  مػل تجػدد الداللة  مل 
 بػؿ كممػة: )السػرل(  لمداللػة  مػل جػر: )مػف( ال ستمرارا، كما  نػ  حػذؼ حػرؼـذا الععؿ كا

ذا يػدؿ  مػل  ف المتنبػي تسػيطر  ميػ  حالػة سر ة السمب كالتػأ ير الػذم فعمػ   عػكا، كػؿ ـػ
بنا  العني المحكـ الذم يشػد بع ػ  بع ػا   ليصػكر سػيؼ اإل جاب التي تدفع  لهذا ال فم

                                                                                                                                                         ف فيها.                 الدكلة في مكانة يعجز غيرا  ف يكك
 :(ُ)كمما مدح  ب  مستعمال لعظة )فتل(  كل 

طكىاي  ـي فو في يىدى ماًلكيؿ  زى               فىتلن تىتبىري الىزمافي في الناًس خى  يً  ًزما

                                         

 .  َّٗالديكاف : ( ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُِّّ 

نػػا تتػػدفؽ شػػا رية المتنبػػي لتجعػػؿ مػػف سػػيؼ الدكلػػة )فتػػل( بمػػ       الغايػػة فػػي صػػعات   ـك
ف مػر اختالفهػا، فمػا يحكػـ بػ  فػي  ف يككف إمامػا تتبعػ  الزمػا  حتل بم  مبمغا استحؽ مع

ف  مؿ كيؼ شػخص لسػامع  الزمػاالناس مف حسف  ك إسا ة ال يردا الزمف كال يعار  ، كتأ
ي تأتـ بسػيؼ الدكلػة  كتنقػاد لػ   ػف طريػؽ االسػتعارة المكنيػة،  ككيػؼ زاد كصكر إياـ ا ـك

سػػتمرار  ليػػدؿ تبػػر(  الػػداؿ  مػل التجػػدد كاالتف تػػدفؽ تمػػؾ المعػػاني باسػتعمال  الم ػػارع: )مػ
نمػػا ـػػي تكصػػيؼ لمكا ػػر الػػر  اـف ،  مػػل  ف الصػػكرة التػػي يشػػكمها صػػكرة ليسػػت  ار ػػة، كار

لدـر في يدا، يقػكدا كيػؼ شػا ، كػؿ ذلػؾ يأخػذ بالػذـف إلػل أف زماـ افك كالمستقبؿ الكا ر، 
 لعظة: )فتل(.  رة الالمحدكدة التي كاف مصدر إشعا ها تنكيالقيمة المبهمة كالهال

 :   (ُ)نبي سيؼ الدكلة،  ائالك  يمدح المت
كًبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  لىٌمػػػا تىمىٌقػػػاؾى السىػػػحابي ًبصى  كى

 

 ـي كى ىكػػػػػرى  عبػػػػػان تىمىٌقػػػػػااي  ى مػػػػػل ًمنػػػػػ ي كى  
 

 فىباشىػػػرى كىجهػػػػان طالىمػػػػا باشىػػػػرى القىنػػػػا
 

بىػؿَّ ً يابػػان طالىمػا بىمَّ   ـي كى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدى
 

سػيؼ الدكلػة  مسػتعمال إبدا ػ  الػذم جعػؿ  كػـر سػيؼ يبال  المتنبي ـنػا فػي مػدح         
ي ب الم ػؿ فػم ػر ل الرغـ مف  ف السحاب ـػك الدكلة   كل مف  طا  السحاب كصكب ،  م

يمانػػا مػػف الشػػا ر  بتمػػؾ العكػػرة صػػاغ  فعػػؿ التق ػػيؿ فػػي صػػكرة النكػػرة: ، كار ) ى مػػل  الكػػـر
ـي  كىعبػان  ًمنػ ي  تمػػؾ  ،الممػدكح ا( بغيػػة التهكيػؿ كالتعظػيـ مػػف ـػذا المنزلػة التػي ك ػػر فيهػ كى ىكػرى

ا في  صؿ الكػـر ) المنزلة التي ل  تػل بػ  معرفػا، ككأنػ  يشػي مػف  حاب(  لػذاالسػـ يستشعـر
ك طػػا  جعػػؿ منػػ  م ػػرب الم ػػؿ ـػػك  طػػرؼ خعػػي إلػػل  ف  مػػا يتمتػػر بػػ  السػػحاب مػػف كػػـر 

لدكلػة فقػد فػاؽ ـػذا الحػد كلػـ يك ػؼ لػ   مػل ركؼ المحدد،   مػا   كػـر  سػيؼ اعبالقدر الم
  در .
دل ليشػعرؾ بمػػح  ستشػػعرا مػف  ظمػة لهػذا الممػدك كيسػتمر  بػك الطيػب فػي بػث مػا ي       

يقػػكؿ:  مػػؽ اإلحسػػاس الػػذم يجػػدا فػػي نعسػػ  مسػػتخرجا البعيػػد الغػػائر فػػي  ػػمير نعسػػ ، ف
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 ػػف  ف تحػػيط بقػػدرا ؿ الشػػأف،  جػػزت  لعاظػػ  كمعانيػػ  يػػ)فىباشىػػرى كىجهنػػا(  ظػػيـ القػػدر ، جم
النكػرة   ػدر  مػل خػط فأطمؽ العناف لبيانػ   فعبػر بمػا يشػير إلػل المعنػل المتسػر العميػؽ، ك 

نمػا ـػا، ـػذا اغير ـذا مف  لقػدر  مػف اإلجػالؿ كالعظمػة لػيس مقتصػرا  مػل الكجػ  فحسػب، كار
  ياب الممدكح  ي ا.   ـك منسحب  مل

 صيدة  الهػا لػ   نػدما  صػعت الػريح سيؼ الدكلة بمعاني بديعة،  في  كيمدح المتنبي    
 :  (ُ)خيمت ،  يقكؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػؿي كىػػػػػػػػػػأٌف الًبحػػػػػػػػػػارى لىهىػػػػػػػػػػا  يٍنميػػ
 

كىيػػػػػػػػؼى تىقيػػػػك  ػػػػةو ـي كى   مػػػػل راحى
 

ػػػػػػػػػػا تىٍحًمػػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػؾى مى ٌمٍمػػػػػػػػػػتى  ر ى  كىحى
 

 ػػػػػػػػػ ي فىمىٍيػػػػػػػتى كى ىػػػػػػػػػػػارىؾى فىٌرٍ تىػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ـي باٌلػػػػػػػػػػػػػػذم يىٍع ي سيػػػػػػػػػػػػػػٍدتىهي  كى
 

ـي ًبػػػً  سىػػػػػػفى   ػادىةن صػػػارى النىػػػػػػػػػا
 

 كىمىػػػػػػػػػػػػػػكًف الغىزىالىػػػػػػػػػػػػػػًة ال ييٍغسىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي 
 

 رى ت لىػػػكفى نيػػػكًرؾى فػػػي لىكًنهىػػػا
 

ػػػػكى  ـى ًبهػػػػػػػػػػػػػا تىخجى  ػؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػٌف الًخيػػػػػػػػػػػػػا
 

 لىهىػػػػػػا شىرىفػػػػػػػػػػان بىاًذخػػػػػػػػػػػان  كى فٌ 
 

 فىًمػػػػػػػف فىػػػػػػػػرىًح الػػػػػػػٌنعًس مػػػػػػػػا يىقتيػػػػػػػػؿي 
 

ػػػػر ىةن  فىػػػػال ٌف لىهػػػػػػػػػػػا صى  تيٍنًكػػػػرى
 

سػػقكط الخيمػػة مقػػدما العػػذر لهػػا فػػي سػػقكطها،  ي ـػػذا البيػػات يعمػػؿ الشػػا ر سػػببفػػ      
ػذا اكيصدر كالمػ  باسػتعهاـ خػرج مػف معنػاا الحقي جػب صػدر لتعقػي إلػل معنػل التعجػب، ـك

د المتنبػي   إ ر شعكر انتاب  فأراد  ف يصكرا بالقػدر الػذم استشػعرا،  فمسػيؼ الدكلػة  نػمن
 قدر في  كل  : كصؼ، ك د صكرا المتنبي ـذا ال   در ال يداني   در، كال يحيط ب

كىيػػػػؼى تىقيكـي  مل را كىأٌف الًبحارى لىهىا  يٍنميػػػػػػػػؿي  ةو كى  حى
مبمغا جعؿ بحار الدنيا بجػكار راحتػ  كالنممػة، كلػؾ  ف  ت  ك ظمت ـيبفهذا رجؿ بم  مف     

در، كتأمػؿ كممػة: ) نممػة( قػكما بمغت  مف غاية في العظمة ك مك في ال تتأمؿ كممة: )راحة(،
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مغت  مف غاية في الصغر، كمف يتأمؿ البحار بما فيهػا ككيػؼ تناـػت فػي الصػغر  مػاـ كما ب
  ، ك ف يعصح  ن  لسان .  يصع  بيان ف ، يظهر ل  القدر الذم  راد راحت 

فيرجػػر السػػبب فػي سػػقكطها إلػػل  نهػػا لػػـ كمػا زاؿ المتنبػػي يحػػاكؿ  ف يبػػدم لمخيمػة   ػػذارا، 
لذم لك كز    مل كػؿ النػاـ لكعػاــ، كلبقػل لمخيمػة ك ار سيؼ الدكلة، ـذا الك ار ا تتحمؿ

ـي ًبػً  سىػػػػادى ما ي بتها، كتأمؿ  كل : ) فىصػارى  كز ػت ك ػارؾ  مػل كػؿ النػاـ  (،  م: لػكةن النىػػػػػػا
دا  ظػيـ الشػأف، كبيػر القػدر، كيكعيػؾ لكعاــ، كلصبح كؿ إنساف حظل بجز  مف ك ارؾ سػي

 نػػدما يخيػػؿ لػػؾ  ف ا نػػاـ جمػػيعهـ صػػاركا سػػادة  ف تتأمػػؿ مقػػدار ك ػػار سػػيؼ الدكلػػة ا ف 
س د بػ  النػػايسػػك حممػ  كك ػارا، كلتبقػػل لػ  مػا  ظمػا   حػاؿ نػػاؿ كػؿ كاحػد مػػنهـ بجػز  مػػف 

منػ  يبمػ  جميعا، ك د جػا ت النكػرة فػي: )سػادة( فػي حػاؽ مك عهػا، فجعمػت مػف ينػاؿ جػز ا 
ي مجتمعة في فردالفي المجد سؤددا كفي السيادة منز   كاحد .  ، فما بالؾ ـك

 ك كل :
ػػػػػػػػؿي  ـى ًبها تىخجى  ًذخػػػػػان كى ٌف لىهىا شىرىفػػػػان بىا كى ٌف الًخيا

ػػي  ف الممػػدكح ر فكرتػػ  اشػػا يؤكػػد بػػ  ال     لتػػي ال تكػػاد تنعػػؾ  نػػ  فػػي  غمػػب مدائحػػ  ـك
الرفعػػة كالشػػرؼ   كػػاف حػػؿ بػػ ، فمػػف انتمػػل لسػػيؼ الدكلػػة  خػػذ منػػيخمػػر صػػعات   مػػل  م م

ذا ـ ك الحاؿ مػر تمػؾ الخيمػة التػي نالهػا شػرؼ بػال  المػدل فػي العظمػة  كالغايػة كالعمك، ـك
ك ـنا  ل ،خجمت منها كؿ الخياـ الخر  في القدر حتل يحكؿ الصـ إلل  ا ؿ  ػف طريػؽ ـك

ـى ًبهػػا تى  ػػػػػػػػػػؿي( فيجعػػؿ لهػػا  قػػال تػػدرؾ مػػف خاالسػػتعارة فػػي  كلػػ : )كى ٌف الًخيػػا لػػ  مقػػدار ال خجى
 حال  كما نزؿ ب  مف  زة كشرؼ. العخر الذم ،ؿ إلي  

 صعات في . انيا: تكظيؼ النكرة في مدح المتنبي لكافكر بخصاؿ ك 
 :   (ُ) كافكرحا يقكؿ المتنبي ماد

دكًدنا ينا في ظيهكًر جي   التىالً ياًإلل  ىصًرًا ًإال نيرىٌجي     فىتلن ما سىرى
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   :(ُ)ؿ كافكر  مل غيرا إذ يقكؿ ييأتي ـذا البيت في سياؽ تع 
يػػػػػػػػػػػػػرًاً    ىكاًصػػػػػدى كػػػػػافكرو تىػػػػػكاًرؾى غى

 

ػػػػػػػػػدى البىحػػػػػػػػػرى ًاسػػػػػػػػػتىقىؿ  ا  ػػػػػػػػػف  ىصى مى  لسىػػػػػػػػػكاً ياكى

 

ػػيفً نسػػفىجػػا ىت ًبنػػا إً   زىماًنػػػػػػػ ً  افى  ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػت بىيا ن خى مى ً يػػػػكى معىهػػػػػػػػػػػػػػػا كى  ػػػػاػػػا خى

مىيها الميحسً  ـٍ ًإحسػػػػػػػػػػػػػانى ي كىالىياًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نيفى ًإلل الَّذمنىجكزى  ى ـي  نىػػػػػػػػػػػػرل ً نػػػػػػػػػػػػػدى
 

منػ  سػكاد العػيف، بينمػا  غيػرا ية، كجعؿ سا ف كافكر بحرا حاؿ ككف غيرا فقد جعؿ م      
افكر صػاحب اإلحسػاف كالػنعـ   مػل كػؿ بيا ا لهػا،  ك جعػؿ مػف غيػرا محسػنيف، إذ كػاف كػ

  مبمغػا بعيػدا فػي المجػد، حتػل صػار )فتػل(  ظػيـ لمحسنيف جميعا  لهذا فهك  د بمػاـؤال  
رة إلػل ـػذا رة  لإلشػانك كانت ، فاستعمؿ لعظ: )فتل (الشأف ال يباري  ممؾ في  زت  كال في م

 نة  ند المتنبي كلكف ـؿ فتل كافكر  بم  ما بمغ  فتل سيؼ الدكلة مف مكاالمعنل، 
لعاظ التي تكررت ك يرا فػي شػعرا،  نبي يجد  ف لعظة: )فتل( مف ال تالناظر في شعر الم     

 دكحعػػت   طػػا ات المعظػػة حسػػب الممػػإال  ف اسػػتعمالها كػػاف ذا دالالت مختمعػػة  حيػػث اختم
 كت في مدح  ، فتجدا تارة يستعممها فػي    مػل درجػات ال نػا  كالمػدح  اصػدا مػاالذم شار 

ة يعػرض بصػاحبها ل جانب الرفعة في معناـا، كتار مبالمعظ مف معنل القكة كالعتكة، مرتكزا  
ك ػد ظهػرت   فينزل  فػي منزلػة ك ػيعة،  اصػدا طػيش العكػر  ك ػعؼ الخبػرة ك مػة الحكمػة،

 ي حدي    ف سيؼ الدكلة ككافكر   مل النحك ا تي:  ستعماؿ فاال تمؾ المعار ة في
 :   (ِ)يقكؿ في سيؼ الدكلة  

يىسميبي  ىعكي                  فىتلن ال تىسميبي القىتمل يىدااي   اي الىسرل الكى ا اكى
  ف كافكر:  ؿ كيقك

دكًدنا ينا في ظيهكًر جي   ً ياي التىالرىجٌ ًإلل  ىصًرًا ًإال ني         فىتلن ما سىرى
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إال  ف ـنػاؾ فر ػا فقد كظؼ المتنبػي المعظػة فػي المػك عيف لمػدح سػيؼ الدكلػة ككػافكر،     
بػػػالك كؼ  مػػػل القػػػيـ تػػػرف بهمػػػا مػػػف كصػػػؼ لكػػػؿ ممػػػدكح، ك  بينهمػػػا  كيظهػػػر ذلػػػؾ بمػػػا ا

 المنسكبة نسبة صريحة لمعظة: )فتل(.
كمػا يػراد بهػا النهايػة  ي العظمػة،ة فػلقدر   فقد يراد بهػا النهايػكمعمكـ  ف النكرة مبهمة ا   

ا في جانب سيؼ الدكلػة  ػد رسػـ في ال عة، كمف يراجر حديث المتنبي  ف ممدكحي   يجد
يتسػػرب إلػػل بيانػػ  ك لعاظػػ ،   فسػػيؼ  شػػعر السػػامر  ـمػػس الالك ػػي الػػذمتـالػػة شػػعكرية 

ال ـ ك كػػريـ يطمػػؽ السػػرل كيععػػك  ػػنهالدكلػػة فتػػل شػػجاع يقتػػؿ ال ػػدا ،  عيػػؼ ال يسػػمبهـ، 
ة ،  ما في جانب كافكر فػاكتعل بػأف  طمػؽ  ميػ  )فتػل( دكف  ف يشػير إلػل  م مكرمػيك قهـ

 يؼ صاغ ك . مؿ المعنل الذم امتدح  ب ، ككأمف مكارم ، كال  ف يعمي ل  منقبة،   ـ ت
ذم تستشػعرا ـػك  ما المعنل فظاـرا غمك  في المدح   حيػث إف  المعنػل الكؿ الػ          

ننتقػػؿ فػػي ظهػػكر البػػا  كالجػػداد منػػذ زمػػف بعيػػد رجػػا  لقػػا ا  : مػػا زلنػػاقػػكؿ ف المتنبػػي ي
ػػذا حػػد ؿ فػػي معنػػاا م مػػ   لف قػػا بػػبعض الشػػراح إلػػل  ػػكلهـ: )ـػػذا البيػػت لػػـ يكػػافكر،  ـك

اد ل  ن  ك ف غيرا لـ يسركا فػي ظهػكر جػدكدــ إال رغبػةن فػي لقػا  ـػذا الممػدكح. الشا ر 
ذا م نظػر يجػد  ف المتنبػي جعػؿ غايػة ـػذا السػيَّر ف يػد ؽ ال  مػ، إال  نػ (ُ)ف إفػراط الغمػك(ـك

، ككأنػػ   يػػرا بمعظػػة: )سػػرل( التػػي معناـػػا: السػػير  لػػيالـػػك مجػػرد التال ػػي فقػػط، كتأمػػؿ تعب
كيؤكد ذلؾ ذكر سػكاد كػافكر فػي  ػدة مكا ػر، منهػا  بػؿ ـػذا البيػت يعرض بسكاد كافكر،  
نػػ ، كمنػػ   كلػػ  بعػػد ـػػذا ف سػػكاد لك  ػػ  فى  ػػيًف زمانػػ (، فعيػػ  كنايػػة كلػػ :)فجا ٍت بنػػا إنسػػا

باإل ػػافة إلػػل مػػا فػػي السػػير  لػػيال مػػف   البيػػت : ) بػػا المسػػًؾ ذا الكجػػ ي الػػذم كنػػتي تائقػػا (،
إال متخبطػا،  ػـ اسػتعماؿ  حػرؼ الجػر )إلػل(  فمػر  نػ  ط، ككأن  ما سار   إلل كػافكر بالتخ

ال يجػر بهػا  حتػل( التػيؼ )يجػر  ا خػر كغيػر ا خػر، خػاليدؿ  مل انتهػا  الغايػة إال  نػ   
                                         

 ْْٗ - ّّٔم شرح ديكاف المتنبي، :  بػك العػال   حمػد بػف  بػد اهلل المعػرم )( الالمر العزيز ُ)
فيصػؿ لمبحػػكث كالدراسػات اإلسػػالمية، كػػز الممػؾ مر  حقيػؽ: محمػػد سػعيد المكلػكم،ت ،ُْٗٔـػػ(: 

 ـ. ََِٖ -ـػ  ُِْٗالطبعة: الكلل، 
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 ِّّٔ 

ـك ،خػر مػا  رجػكا، فػإف  بالرحيؿ  ن ، ككأن  يقكؿ:  ليس كافكر  إال ا خر، فهي تعريض 
 لة.ا فسيككف الرحيؿ لغيرا ال محادلـ  جد ما  طمب   ن

دكًدنا مػردا   بكػافكر  لقػا ا(  ـك رغبتػ  فػي بيػاف  ف  كلعؿ حرص   مل  ف يقكؿ: ) ظهكر جي
رغبت  في   لذلؾ  بر بمرحمة التنقؿ مف الصػالب التػي إرادت  ك  قحـلمقدر فحسب دكف  ف ي
 .   دكف  ف يككف لإلنساف فيها ك ي  ك اختيار  ـي  ائمة  مل ال دار

تػل الػذم استح ػرا ـنػا يقػؿ فػي منزلتػ   ػف الػذم استح ػرا ـذا كم  يكشؼ  ف  ف الع   
ر، فشػتاف بػيف ا  ػف الخػرادتييف مف كاد يختمؼ منز ػ  كمػ ند سيؼ الدكلة، بؿ إف كال الع

ممدكحيػػػ ، فهػػػي الػػػدافر ـػػػذا كذاؾ، كمػػػا ذاؾ إال لممعار ػػػة الشػػػعكرية لػػػدل المتنبػػػي تجػػػاا 
مػف  اكلة غنا  مبهجػة، تحمػؿ رحيقػتجدا يخرج مقالت   ف سيؼ الد االحقيقي لمعاني ، لهذ

ػػا   لنػػ  ال ينبعػػث مػػفك  نايػػا نعػػس  اشػػقة، كفػػي المقابػػؿ  ال تجػػد فػػي مدحػػ  لكػػاف  ر ركحن
 ر ككجدان . ماؽ الشا   

 :(ُ)كمما امتدح  ب  مستعمال )فتل(  كل 
ـٍرى  ـي الدَّ ٍف  ىذىاـا        ...        يىٍزحى مىل الميرَّ  ريٍكنيها  ى اًردو  ى  ادً ًبعىتنل مى

ا تحممػ  مػك تل بالعتل ـنا نكرة كا عة في سياؽ المدح  لين ػر  مػل معانيػ   ػكة كبهػا ، ب   
مػة قػكة كالعتػال يلعظة العتل مف معػان كة مد كمػة بػالتنكير الػذم  يشػعر السػامر مػف  كؿ ـك
حػكؿ العظمػة المرجػكة مػف  غا  ظيما،  إال  ف المتنبػي بشػا ريت  العػذة ف الممدكح  بم  مبم

إلػػل  ػػعة،  فجعػؿ ـػػذا العتػػي  داة منزك ػة اإلرادة فػػي يػػد ركػف  الدكلػػة، كلػػـ يكتػػؼ اإلبهػاـ 
ػػػػرىدة الجػػػػف العػػػػاتي الاؿ ؿ كصػػػػع  بػػػػػ )مػػػػارد(،  م: الرجػػػػبػػػػ بػػػػذلؾ شػػػػديد،  ك ىصػػػػم  مػػػػف مى

   مف صعات  بح كذـ  .، فألحق  بالشيطاف كما يصاحب(ِ)كالشياطيف
 :(ّ)ركافك   ف ػػ  ي ا ػػ كيقكؿ 

                                         

 .  ْٓٔاف : لديك ( اُ)
 .(ر د ) ـ :مادة ،لساف العرب  (ِ)
 .  ْٖٔ( الديكاف : ّ)
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 ِّّٕ 

ب فىتنل يىٍميي الىٍفعىاؿى  يىٍغ ى ل كى بىاًدرىةن  ىٍحيىافى يىٍر ى ةن ... كى ًحٍكمى  رىٍ يىان كى
لمداللػة  مػل المبالغػة،  كلكػف إلػل  بالمعظة نكػرةنبي كافكر بككن  فتل، ك تل متكيمدح ال    

ك: ـذا ال يعمـ إال بالنظر لما كسم  ب   م مدل بم  فتاا ـنا درجات مديح ، ك   ـك
ب() ...يىٍميي الىٍفعىاؿى رىٍ يى  يىٍغ ى ل كى بىاًدرىةن  ىٍحيىافى يىٍر ى ةن ... ... كى ًحٍكمى  ان كى

 بيػؿ االسػتعارة التػي  يػرل ابػف جنػي  نهػا    فػادت  مىػةن(  مػفكٍ الىٍفعىاؿى رىٍ يىػان كىحً  يي فقكل : ) يىمٍ 
لػػر م كالمبػػادرة مػػادة مػػة كامػػف الفعػػاؿ شػػيئا ييمػػي، كجعػػؿ مػػف الحك، حيػػث جعػػؿ (ُ)المبالغػػة

ر بالم ارع لمداللة  مل  ف ـذؿ الععؿ يتجدد من  حتل صار سػجية فيػ  كطبعػا لممي،  ك ب
ػػب (  ليػػدؿ  مػػل فػػي  كلػػ : اؽ ر حاالتػػ   لهػػذا اسػػتعمؿ الطبػػميػػيقػػر فػػي ج يىٍغ ى ػػل كى )يىٍر ى

 .كمة، كال ر اا يمهي   نهاالعمكـ كالشمكؿ، فال يمنع  غ ب  مف الح
ذ       ػك يمقػتا  ممكار ػك يكػرا، فهنػاؾ محػرؾ يعتمػؿ نا  ننا  ماـ شػا ر يمػدح ـك ، كي نػي ـك

كلكنػ  يػ  ت فػي كػافكر، يظػؿ يكتمػ  كيخعرافي نعس المتنبي كرا  ما يقكلػ  مػف  لعػاظ ك بػا
سػػياؽ ر مػػف حػػيف لخػػر  فيت بػػت يقينػػا بػػأف الػػنص مػػا زاؿ يحمػػؿ خعايػػا كدالالت  لف يظهػػ

القصػػيدة  المػػدح لكػػافكر كيظهػػر ذلػػؾ فػػي مطمػػر متنبػػيالقصػػيدة يػػأبل  ف يسػػمـ بػػإخالص ال
  (ِ) فػي  كلػ  : ) غالػب( لػؾ  حيث اسػتهؿ المتنبي  ػصيدت  بمطمر متػكتر كذك كلل سيا اتها

، كمػػػا  ف فيػػػ  إظهػػػارنا  فػػػي طالعػػػة مجاذبػػػػة البمػػػػادت  كصػػػػيغت   مػػػػل  يػػػدؿا الععػػػػؿ ـػػػػذك 
ممػا يػدؿ  .مػل فػراؽ سػيؼ الدكلػةحسػر   كنػدـ كت قصيدة لمػا يقاسػي  مػف معػارؾ نعسػية ال

إف ؿ  مػػل  نػػ  لػػـ يكػػف مقصػػدا إخػػالص المػػدح كال إنػػزاؿ كػػافكر مكانػػا ذا شػػأف  ظػػيـ، بػػ
في  صيدت  ـذا يعرض بكافكر كيتهكـ بعطايػاا    المتنبي   ف  طا ات القصيدة تشير إلل

الػذم  لنعسػي قؽ ل  ما يأمؿ، فتجد الشا ر يرصػد الصػراع الن  لـ يجد  ندا بغيت  كلـ يح
 :         (ّ)   في العتاب كالشككل لعدـ كصكل  مقصدا   فيقكؿجعم  يق ي زمان

                                         

 .  ِٕٓ/ ُ( شرح الديكاف البف جني  :ُ)
 .  ْٔٔ( الديكاف : ِ)
  . ْٕٔ( الديكاف : ّ)
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 ِّّٖ 

ـى   كي فيها كىال  ىتىعىتَّبي ال  ىشتى فى    كؿي  ىصيدىةن           ى  ؿ ىال لىيتى ًشعرم 
ل كالعتػاب، بػؿ مػف يطػالر القصػيدة إذف فهك يعمنها  ف  صيدت  ـذا لف تخمك مف الشكك    

ػػا الشػػككل كالعتػػاب حتػػل بفا ػػت  سػػيجد  نهػػا مغػػت مبمغػػا فػػي الجػػر ة احتقػػارنا لكػػافكر كانتقاصن
 :   (ُ)لشأن ، كذلؾ في  كل  ل 

تىشرىبي                  ىنالي ي   ؿه فى  الكىأسً  في ـىؿ ًمسؾً ال با ى  ٌني مينذي حيفو كى  فىًإٌني  يغى
ذم يطربػػ ، نػػا  الػػالغنػػل( فػػي يػػدا كالكػػأس، كجعػػؿ مديحػػ  لػػ  كالغحيػػث جعػػؿ الممػػؾ )  ك  

ػػك يشػػرب كال يسػػقي ، كذلػػؾ بخػػالؼ مػػا تقت ػػي  العػػادة كجعػػؿ نعسػػ   بإنشػػادا كػػالمغني، ـك
ذ  (ِ) .لمعركف  " استبطا حيفتكبي  ل ، ك كل : "منذ  في ا كالمرك ة ـك

 لهذا فإف البحث يرل  ف  كؿ المتنبي لكافكر:
بىاًدرى فتل يىٍميي الىفٍ  ةن ... كى ًحٍكمى يىغٍ ةن  ىحٍ عىاؿى رىٍ يىان كى ل كى بيىافى يىٍر ى   ى

ر ي ػ أففيػ  نػكع مػف المػكـ  ميػ   بػؿ المػدح، كتكجيػ  بتعػديؿ الععػؿ كتمػكيح منػ  لكػافكر بػ
ك  ف كافكر حمػؿ إلػ  المتنبػي كيؤكد ذل يح،المكر في مكانها الصح ؾ مناسبة القصيدة، ـك

 ػػب ا  سيغذا لػػيس مػػرادا كال تمػػؾ غايتػػ ، ك ف ـػػذا العطػػسػػت مائػػة دينػػار مػػر  ممػػ   ف ـػػ
  لن  كاف يطمر في الكاليػة كال يطمػب المػاؿ ، فكانػت تمػؾ القصػيدة ردا المتنبي كلف ير ي 

 ػف مػدائح المتنبػي لكػافكر:"  مػا  لػؾ  فيقػكؿؿ ذك د  شار المازني إلل م ،  عؿ مل ـذا الع
فيهػا   ، كما  ر نا ل   صػيدة فػي كػافكر إال   رنػاالمدح فإنا كاهلل نراا تهكـ ب ، كلـ ي ف  مي

ر بأف المتنبػي كػاف يركبػ  بالد ابػة كيػرل نعسػ   جػؿ، ك خطػر شػأنان  مل بيت  ك  بيات تشع
ف تنكيػػر خرجػػت  ػػف مت  ميػػ  مػػشػػتما تكػػكف لعظػػة )فتػػل( بمػػا ابهػػذك    (ّ)مػػف  ف يمدحػػ "

جالال ك  ـ مف النظرة الكلل فميست ـي تعظيما كار نمػا المعنل المتـك بمكغ  در ال منتهل لػ ، كار

                                         

 .  ْٖٔ( السابؽ : ُ)
، البػػف معقػػؿ المهٌمبػػي مركػػز الممػػؾ فيصػػؿ لمبحػػكث   ُِّابػػف جنػػي:  ذ  مػػل شػػرحم خػػ( الِ)

 ـػ .ُِِْية، الرياض، سالمكالدراسات اإل
 ـ.ُِْٗة ـنداكم لمتعميـ كال قافة، ،مؤسسُّْراـيـ المازني: ، إب( حصاد الهشيـّ)
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 ِّّٗ 

را نحػػك كػػافكر كمػػا فعمػػ  معػػ  ، فػػالمتنبي شػػا ر كمػػا يجػػكؿ فػػي خػػاطراد الـػػي تسػػير مػػر مػػ
لم ػػعة  الن ر بعيػػدان  ػػف المكػػاـر سػػميافك كػػ يعػػرض بالهجػػا  كالػػتهكـ فػػل صػػكرة المػػديح فجعػػؿ

لػؾ لخسة، حديث  هد بعكر يحتاج إلل مف يكجه  إلل فعؿ الصكاب في الر م كالحكمػة، ك كا
ٌنػي ؿ: )ـػك يقػك ف تتأمؿ  كؿ المتنبي  بيؿ ـػذا البيػت ك  تىشػرىبي فىػًإٌني  يغى ( ككأنػ   مينػذي حػيفو كى

 اب م  كتهدـدا كي يتنػاكؿ شػر    ل يرسـ صكرة كافكر في صكرة الغالـ الصغير الذم  تغني
 كطعام .

متنبػػي كبهػػذا نالحػػظ  نػػ   ػػد تعػػددت مسػػتكيات البنػػا  الػػداللي لمعظػػة: )فتػػل( فػػي مػػدح ال   
اـػا  فػػي  ركع الصػػكر   مادحػػا بهػا مكظعػػا إي  فتظنػلكػافكر، فتػػراا يسػك ها فػػي حدي ػ   نػػ  

المػراد كشػؼ لػػؾ  فػي ر ك ظػيـ الصػعات،   فػإذا  مػا  درت الكػػالـ مػر السػياؽ ك معنػت النظػػ
 ـ كالهجا   . مف التهك كج شعرا  ف 
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 َِّْ 

 
 
 
 
 
 
 

، لػة ككػافكر:  داللة التنكيػر   مػل العمػـك بػيف  مػدح سػيؼ الدك المبحث ال اني
 :كفي  مطمباف

  ػػف الشػػجا ةياؽ الحػػديث كػػرة الدالػػة  مػػل العمػػـك فػػي سػػمطمػػب الكؿ: النال
 الحرب.ك دكات 

ف سػياؽ الحػديث  ػف الكػـر بػيفػي ـ المطمب ال اني:  النكرة الدالة  مل العمػك   
 افكر  .كك لمتنبيا
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 ُِّْ 

 المطمب الكؿ: النكرة الدالة  مل العمكـ في سياؽ الحديث  ف  الشجا ة ك دكات الحرب .
شػػمكؿ، ك ػػػد كظػػػؼ المتنبػػي النكػػػرة فػػػي ي تعيػػدـا النكػػػرة العمػػػكـ كالمػػف المػػػكر التػػػ       

عػة ختمكؿ كجػا  ذلػؾ فػي سػيا ات ملشمكامدائح  لسيؼ الدكلة ككافكر لمداللة  مل العمكـ 
 منها 

 ػ حدي    ف الشجا ة ك دكات الحرب.ُ
  كال: حدي    ف سيؼ الدكلة: 

 :         (ُ)ي كاصعا خيؿ سيؼ الدكلةيقكؿ المتنب
ًغمي ٍ تيها ًمٍف كيؿ  طىاغو ً يى  ًجمَّ  ٍكًطئيهىا ًمٍف كيؿ  بىاغو مىالى مى ابي ي            كى

 (ِ) 
ؼ الدكلػة فإنػ  يعمػي مػف شػأنها تتعمػؽ بسػيتػي في حدي    ف المكر ال  نبيمتككعادة ال   

ا محػػاكال  ف يصػػؿ مػػف خػػالؿ مػػا ي ػػعي    ميهػػا مػػف  كصػػاؼ إلػػل خصػػائؿ كيعظػػـ مػػف  ػػدـر
ذا  ت  حيػث جعػؿ غطػا  ظهػر خيمػ  مػف  يػاب المر كا ػح جمػي فػي ـػذا البيػممدكح ،  ـك

ػا تطػػأ كجػػ  كػػؿ باغيػػة،  كتأمػػؿ  كلػ : )مػػفكػؿ   كػؿ طاغيػػة مػػف ممػكؾ الػػركـ،  كجعػػؿ حكافـر
)مف( ـنا لبياف الجنس، فهك في معػرض بيػاف حقيقػة غطػا  ظهػر ـػذا الخيػؿ،  ػـ طاغ( فػ 
لػػـ يتػػرؾ ل العمػػكـ كالشػػمكؿ،  م:  نػػ  كػػرة  لمداللػػة  مػػ) كػػؿ طػػاغ( ك تػػل بػػػ)طاغ( ن يقػػكؿ:

ب  سػػمطاغيػػة مػػف طكاغيػػت الػػركـ سػػكلت لػػ  نعسػػ   ف يتجػػاكز الحػػد  إال  تػػي  ميػػ   حتػػل 
الهػػا، فيجعػػؿ منهػػا غطػػا  لظهػػر خيمػػ ، كفػػي ذلػػؾ يعتخػػر بجما ك  يابػػ  التػػي يتبػػاـل بحسػػنه

 ، كمػا  مل جمير   دائػ را ك ال شأن   كطغا سمطان داللة  مل  ف سيؼ الدكلة  د  ـ نص
 كماؿ  دت .شا ر في  إيمان  بقكة ممدكح   ك يكشؼ  ف  فرط  قة ال

 

                                         

 .ِٗٓ( الديكاف: ُ)
مة كما  ىشبهها كتجما حك( ًجالؿ كؿ شي  ًغطاؤا نِ) جى ؿَّ )لساف العرب:  العرس  ىفيؿ لحى تيٍمًبس  الجي

ـي مف كؿ شي  العـ كا ـي: )لساف العر    ؼ كالىٍشداؽلىنمادة : جمؿ(  المىالًغ ًغ  ادة ؿ غ ـ( ب: ممىالى



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّْ 

  ك طػاؿ عسػ   تتبعػي نا استشػعر   مػرا كاسػتقر فػإذ نػ كلما كاف مػف طبيعػة المتنبػي        
ؿ الخيػؿ، بػؿ في  النعس، كاستقصاا استقصا   جيبا  لذلؾ لـ يتك ؼ  مل ما كسـ بػ  جػال 

مىٍكًطئيهىػا ًمػٍف كيػؿ   ا التي تدؿ  مل  ػكة صػاحبها،مف مشاـد  كته رسـ مشهدا ،خر فيقػكؿ: )كى
ًغميٍ  (  حيث يجعؿ مف كجكا البغا مػ ( كفػي )مالغؿ، عسديف مكطئػا ل ػداـ الخيػالمة بىاغو مىالى

نمػػا خػػص الكجػػ  لمز  يػػد مػػف مجػػاز مرسػػؿ،  ال تػػ  الجزئيػػة، فالخيػػؿ تطػػأ الكجػػ  كغيػػرا، كار
كػػر كالتخيػػؿ، فػػإذا ف حيػػث  نػػ  معػػدف الحػػكاس كالع شػػرؼ ال  ػػا  مػػالتحقيػػر   لف الكجػػ  

( كمػا  فػادا التعبيػر  اغ بػ فعؿ ب  ـذا كاف  شد في اإلـانة كالتحقير،  كتأمؿ  كل : ) مف كؿ
ـ  يشعرؾ بأف سيؼ الدكلة  تي  مل كؿ باغ  ظػالـ صػدر منػ  العسػاد دكف رة مف  مك لنكبا

ػػذا المػػكر التػػي ذحتػػل العػػرار مػػف مػػنهـ  ف ينػػاؿ منػػ   ك  كاحػػد  ف يسػػتطير ػػا  مامػػ ، ـك كـر
بػػكع ر  المتنبػي كنايػػة  مػػل  ف انتصػػارات سػػيؼ الدكلػػة  مػت  رجػػا  الػػدنيا، ك ف خيمػػ  جالػػت

بأف يتجاكز الحد إال كجردت  مػف  يابػ  ذلػيال ، كلػـ  ؿ ل  نعس تسكالرض فمـ تترؾ طاغيا  
ػذا ال يحػدث "إال لهػزائـ المنكػرةإال  تػت  ميػ   ك نزلػت بػ  ا تترؾ باغيا  يعسد في الرض ، ـك

ف كػػاف ـػػذا كمػػ   تػػل فػػي (ُ)إلمعػػاف فػػي  ػػتمهـ كبمػػكغ الغايػػة مػػف الظهػػكر  مػػيهـ" بعػػد ا ، كار
كػؿ ذلػؾ لممػدكح نعسػ ، إمعانػا منػ  فػي   نػ    رادال يث  ػف خيػؿ سػيؼ الدكلػة إالحػدؽ سػيا

ظهارا لعظمت  كبيانا لمكانت    في نعس . كصؼ ـيبت ، كار
 :  (ِ)سيؼ الدكلة في سياؽ مدح  كاصعا خيؿػػ  ي ا ػػ  كيقكؿ المتنبي

 إذا  يٍنًعٍمػػػػػػػػػػػفى فػػػػػي ، ىػػػػػػػاًر  ىػػػػػػػػػػػػػٍكـو            
 

ٍف بىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ار ـي ًطرىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا جى دي كى  عىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهي
 

ٍف نىقىػػػػػرى كى  كىػػػػػافو  ار  الٌصػػػػػري ي إلػػػػػل مى
 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ميؤلَّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًد ىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   نىصى

 

 
                                         

يكاف المتنبي،  بك البقا   بد اهلل بػف الحسػيف بػف  بػد اهلل العكبػرم البغػدادم محػب ( . شرح دُ)
صطعل السقا/إبراـيـ البيارم/ بد الحعيظ شػمبي، تحقيؽ: م ،ّّٕ/ ّـػ(: ُٔٔف )المتكفل: ديال

 بيركت -دار المعرفة 
 .َِٗ:    يكاف( الدِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّّْ 

ػػا فصػػػارت ـ  دركػػػتهـ حتػػل كطػػأتهـ بحكاذا  نعمػػػت خيمػػ  لقصػػد  ػػك إ : يقػػكؿ           فـر
ف بعد المطمكبكف.   جمكدــ كلحكمهـ طرا ا لنعالها كار

ف  ظػيـ،  طرافػ  متراميػة جدا ذا شأة ميجعؿ مف مجد سيؼ الدكل ا  فـنكيريد الشا ر     
تعمؿ )إذا( الشػػرطية ًر  ىػػٍكـو (  حيػػث اسػػال يحػػدـا مكػػاف ، كتأمػػؿ  كلػػ : )إذا  يٍنًعٍمػػفى فػػي ، ىػػا

، ك تل بعدـا الععؿ ) نعمف( ما ػيا، مػر   ف معنػاا االسػتقباؿ دالة  مل تأكيد حدكث الععؿال
ر بمعػظ: ) ، ػار( مػا يػدؿ في التعبيػ، ك دؿ  مل تحقؽ حدكث الععؿ  ليا(بداللة ك ك   بعد )إذ

نكػرة تػدؿ  مػل  ، ارا، ك كل : ) ػكـ( مل بعد مكاف المطمكبيف  ن ، حتل إن  لـ يجد لهـ إال 
نمػا ـػك  مػر  م  ف ما ستحد   الخيؿ بم العمكـ، ـ، كار ف تطمبهـ ليس خاصا بقكـ دكف غيـر

ػػذا يػػدهـ، نػػي ػػاـ يخ ػػر لػػ  الجميػػر،  اصػػيهـ كدا ذا مػػل سػػطكة ـػػؿ   ػػكيهـ ك ػػعيعهـ، ـك
ػذا التعػرد بقك  ف الخيؿ كتعردـا كفرض سيطرتها  مػل الجميػر، كيؤكػد تمػؾ السػطكة ـك لػ : )كار

(،كيدا لممعنػل المسػتعاد بعدكا(  تأ ػا  لمداللػة  مػف  كلػ : )، ىػاًر  ىػٍكـو كاسػتعمؿ )إف( دكف غيـر
لػػة ا  فػػي مػػأمف مػػف سػػيؼ الدك صػػبحك    مػػل  ـػػؤال  ال ػػدا  مهمػػا بعيػػدكا كظنػػكا  نهػػـ  ػػد

حقيقة المر خالؼ ذلؾ  لنهـ مهما بمغكا فهـ  لف يخرجكا  ػف مرمػل الخيػؿ  كال كجندا،  ف
يتهػػا دكف تطػػكم المسػافات لتصػؿ إلػل غاطػراز فريػد تسػتطير  ف  طكتهـ  لنهػا خيػؿ مػػفسػ

ا دائه  ػػ ف يباريهػا فػي ذلػؾ  حػد،  ك  ف ينػتقص مػف  كتهػا شػي  ، بػؿ حػاؿ كصػكلها إلػي 
ـنكر تنزؿ بهـ الهزائـ الم ػا، كبهػذا فػالتعبير بػالنكرة فػي  كلػ : )  ػكـ( جعػؿ  ة، كتطـؤ بحكافـر

 امػا ال يقتصػر  مػل  ت  نهػا اللعػاظ  انكنػانطػؽ بهػا السػياؽ ك بػر كؿ ـذا المعػاني التػي 
ا، كال جما ة دكف سكاــ، فكمهـ سكا   ماـ سيؼ الدكلة كخيم .فئة دك  ف غيـر
تميزت بػ  تمػؾ الخيػؿ، كمػا ذلػؾ إال  إظهار ماحك بي يجد إلحاحا داخميا نلمتنا كما زاؿ      

ػػا كيلمػػا يجػػدا فػػي نعسػػ  مػػف حػػب لصػػاحبها يمػػح  ميػػ  بػػ تتبػػر ف ػػائمها، أف يسػػتكمؿ م  ـر
 لم  ر صاحبها  فيقكؿ: تخميدا 

ار  ٍبػػػػػػفى لىػػػػ ي ميؤلَّمىةن ًد ى كى  ػػا ىػػاٍف نىقىرى الٌصري ي إلل مىكىافو         نىصى



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّْْ 

ؼ  ػف جانػب ،خػر مػف الجكانػب التػي ميػزت تمػؾ الخيػؿ، نػا  ف يكشػر ـيريد الشػا         
ف كاف لها السبؽ  مل ال تمتػاز  - ػا ي–عكؽ فػي القػكة، فهػي جمير في السر ة كالتفهي كار

غكث الممهكؼ، م مها في ذلؾ م ؿ صاحبها، كالعجيب ـنا  ف ـػذا الخيػؿ بصعات النجدة  ك 
ذا كػاف مػف  ػادات الكػراـ ستغاث، فإالمفي غكث الممهكؼ كنجدة  فعم د خرجت  ف المعهك 

ف  ف يسػػتجيبكا لمػػف يسػػتغي كف بهػػـ، فػػإف ـػػذا الخيػػؿ تسػػتجيب  كػػاف لم مسػػتغيث حتػػل كار
ذا مستعاد مف  كل : يطمب الغكث مف غير  ٍف نىقىػرى الٌصػري ي إلػل مىكىػافو ( ،  فتنكيػر  ـا، ـك ار ) كى

مقهػػا  م سػػتغا ة يطم ا،  م  نهػػا تسػػتجيب إلػػل  عمػػكـاللعظػػة : )مكػػاف( فيػػ  داللػػة  مػػل 
ػػا، كفػػي ـػػذا داللػػة  مػػل   مسػػتغيث، ال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػيف مػػا يكجػػ  إليهػػا  ك مػػا يكجػػ  لغيـر

ػذا تل  صبح  ذلؾ الععؿ طبعا مكدت إجابة المستغيث  ح نها تع ف طبا هػا كمالزمػا لهػا، ـك
 كمػا كػاف ذلػؾ لخيمػ  إال عات،لصػبالطبر في  إسقاط  مل صاحب الخيػؿ، ك نػ  يتميػز بتمػؾ ا

  .ا تحقؽ فيلم
كمػػػا يصػػػؼ المتنبػػػي جانبػػػا مػػػف جكانػػػب شػػػجا ة سػػػيؼ الدكلػػػة فػػػي حركبػػػ   ػػػد   دائػػػ   

 :(ُ)كؿفيق
 زىميهػػػػػاسىػػػػػؾى شىػػػػػيئان لىػػػػػيسى يىم ىلزىمػػػػػتى نىع

 

ـي  ف ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًريىهي   مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـ  ىرضه كىال  ى
 

بػػػػػػا ـىرى يشػػػػػػان فىػػػػػػًان ىنل    ىكيمَّمػػػػػػا ريمػػػػػػتى جى
 

ػػػػػػػػػػػػػرَّفىت ًبػػػػػػػػػػػػػ  ـي فػػػػػػػػػػػػػي  ؾى تىصى ػػػػػػػػػػػػػ  ، ػػػػػػػػػػػػػارًًا الًهمى
 

مى   ـي فػػػػػػػي كيػػػػػػػؿ  ميعتىػػػػػػػرىؾو ـىػػػػػػػزميهي  يػػػػػػػؾى  ى
 

مىيػػػػػػػػػػػؾى ًبًهػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػاره ًإذا ًانهىزىمػػػػػػػػػػػكا  مػػػػػػػػػػػا  ى  كى
 

جبػات، فعػاؿ التػي ال تعػد مػف الكااؿ سػيؼ الدكلػة، تمػؾ الصكر المتنبي بعض  فعػحيث ي   
بػػؿ ـػػي نافمػػة، إال  ف سػػيؼ الدكلػػة حػػرص  ميهػػا كحرصػػ   مػػل الكاجػػب، لػػيس مػػف  بيػػؿ 

نمػػا ـػػك مػػف يعػػرض ال ...  ي التعبيػػر بطبػػاؽ السػػمب فػػي ) ىلزىمػػتى نعسػػ ، كفػػ مػػـزالخػػارجي، كار
ف إلػػل كمػػاؿ المػػكر حتػػل إالدكلػة  مػػل  ف يصػػؿ  لىػيسى يىمزىميهػػا( مػػا يػػدؿ  مػػل حػػرص سػػيؼ

 ك .كمؼ نعس  ما ال تعاب بتر 

                                         

    ُّّ( الديكاف : ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّْٓ 

ي كاسػػتعمؿ المتنبػػي المصػػدر المػػؤكؿ المكػػكف مػػف الععػػؿ الم ػػارع المسػػبكؽ بػػػ) ف( فػػ   
عي ـذا الععػؿ فػي الحػاؿ كاالسػتقباؿ نعيػا مطمقػا، فععمػ  يدؿ  مل ن  ل:  ) ف ال ييكاًريىهيـ( كل 

ـي  كلػ : ) ىرضه كىال  ى ليس بالععػؿ العػارض، كفػي   ف سػيؼ الدكلػة يتتبػر (  مػكـ دؿ  مػل  مىػ
ا في كؿ حدب كصكب، فال يتركهـ يختبئكف في سػهؿ كال جبػؿ، كيكشػؼ الشػا ر ـنػا     دا

 دا   فيستخدـ ما يدؿ  مػل اإلحاطػة جذكة ال صاؿالدكلة الح ي ة في استئسيؼ ة  ف رغب
ا رة في تمػؾ المعظتػيف كمػتأمؿ التعبير بالنك كالشمكؿ ، كذلؾ في الت اد بيف سهؿ ك مـ،  ـ

ـ دؿ  مػػل  ف الممػػدكح ال يرجػػر  ػػف   دائػػ   إال بعػػد  ػػتمهـ ن رتػػ   مػػل السػػياؽ مػػف  مػػك 
ـ مػف  مامػ ، بػؿ كالعرح بعهـ كعي غيرا مف الظهكر  ميما ي  كالق ا   ميهـ ، كال يكعي راـر

ـ .  يظؿ متتبعهـ في كؿ مكاف يقصدكن  حتل يأتي  مل ،خـر
َـّ ـػػػك كعادتػػػ  فػػػي      معػػػاني سػػػهبي فػػػي المػػػدح كيمػػػح  مػػػل ال صػػػائدا لسػػػيؼ الدكلػػػة ي  ػػػ

ػا حتػػل يػكطف فػػي نعػس سػػامع  مػا يستشػػعرا مػف معػػاني، محػاكال  ف يصػػؿ  كيستقصػي ، اـر
  الغايػة، بحيػث يحػيط بػالمعنل إحاطػة ال تػدع كؿ  ف يبمػيحػاح   إلل حػد الكمػاؿ،  ك ممدك ب

 ، فيقكؿ: زيادة لمستزيد،  ك إ افة لمف يريد 
يشان فىًان ى   ىكيمَّما بان ريمتى جى ـىرى ـي تى              نل  رَّفىت ًبؾى في ، ارًًا الًهمى   صى

 ف فعمػ    مػليصػدر بهػا كالمػ    ليػدؿ نبػي متك)كممػا(  داة شػرط تػدؿ  مػل التكػرار، كال    
إال  ف  متكرر مر كؿ مرة يال ي فيها جيشا فيك ر ب  الهزيمػة فيهػرب مػف  مامػ ، فػال يكعيػ 

ػذا المعنػػل ناسػقتعػي ، ػػارا  حتػل يعمػػؿ يتتبعػ ،  كي ب  التعبيػػر بمعػظ: )جيشػػا( فيػ  سػػيع ، ـك
نما ـػك ديدنػ  مػر بعي يشنكرة،  م  ف ـذا الععؿ يتكرر حتل إن  ال يقؼ  ند حدكد ج ن ، كار

ا، كفػي ذلػؾ إشػارة إلػل  ف سػيؼ الدكلػة  هػر كػؿ الجيكش مهكؿ  ما  ظمت كمهما بم   دـر
بػؿ يستأصػؿ كتعي بػإنزاؿ الهػزائـ بهػـ، المنكرة، بؿ إن  ال ي   فأنزؿ بهـ الهزائـجيكش   دائ

 جزكتهـ كيق ل  مل سطكتهـ.  
 :(ُ)كتأمؿ  كل 

                                         

 ِٖٖاف :   لديك ( اُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّْٔ 

ػ ػاؾى  ى ذىا اٍنػتىػ ى اًر ٍعرىؾو  ػل امى كى ـىػػمىػ.. ٍلًعدىل ًفي مى ـً .  ػػع ػ ي ًبػاٍلػقىػاًئػ ػػا ىػػٍت كى  ػكيػػكا كى ى
ة ال ػدا  فػي كػؿ عػة يمجػأ إليػ  فػي مكاجهػالدكلة مػالذا لمخمي فهك  ـنا يجعؿ مف سيؼ    

ركب ، كتأمؿ كيػؼ صػاغ كالمػ  كنسػل معانيػ   فصػدر كالمػ  بػػ)إذا( الدالػة  مػل معارك  كح
خميعػػة  لهػذا  تػػل بععػػؿ الشػػرط كجكابػػ  يػػرا مػػف الك  ة  مػػل  ف ـػػذا الععػؿ يقػػرداللػػلماليقػيف  

 مػل العمػكـ  ليػدؿ  مػل معػرؾ( نكػرة  لمدالػة ما ييف  ليدؿ  مػل تحققهمػا، ك تػل بقكلػ : ) 
لكؿ كالخيػػر لمخميعػػة فػػي كافػػة معاركػػ  لمن ػػح  ػػف الخالفػػة  ف سػػيؼ الدكلػػة ـػػك الخيػػار ا
سػيؼ لعمػكـ لي ػر الػة  مػل االدتنبػي يرتكػز  مػل النكػرة الم إف د كافػة ال ػدا ، كبهػذا فػ

مػػل الخالفػػة كالذائػػد فػػي منزلػػة خاصػػة ال يباريػػ  فيهػػا  حػػد، بػػؿ يجعمػػ  ـػػك حػػامي ح الدكلػػة
 ازلها.   نها في كؿ  يامها كنك 
 :(ُ)كلةكيقكؿ مادحا سيؼ الد

ـي   ي نٍ  ال  ٌيها الٌسيؼي الذم لىيسى ميغمىدان       كىال فيً  ميٍرتابه كىال م اًص   ى
لدكلة  مل سبيؿ االستعارة التصريحية سػيعا  اطعػا،  كدلػيال مف سيؼ ا بي جعؿ المتن      

تعخيمػػػا مػػػف  مػػػرا، فهػػػك  لمعركسػػػية  تعظيمػػػا لػػػ  ك لمشػػػجا ة، ك نكانػػػا    مػػػل القػػػكة، كرمػػػزا
لمسامر ككأن   د صار فردا مػف  فػراد  السػيكؼ تجسػد لمسػامر، كيزيػد مػف تعخيمػ  يصكرا  
يس مغمػػدا( ترشػيح لالسػػتعارة،  صػػد  كلػ : ) لػػ، ك عريعػ   بالمكصػػكلية  )الػػذم(تؽ  ػف طريػػ

يعػػرؼ طريقػػا لغمػػدا، فػػي كجػػ  ال ػػدا  ال  منهػػا تقكيػػة التعظػػيـ  حيػػث جعمػػ  سػػيعا مسػػمكال
ـي( تقسػيـ بػدير،  تػل بػػ  المتنبػي ليػدؿ  مػل  ف ـػػذا لػ :  )كىال فيػً  ميٍرتػابه كىالك ك  اًصػػ  مٍنػ ي  ى

د فػي  مػكـ الخالئػؽ مػف ، فػال تجػ  حديؼ الدكلة ال يشؾ فيها  م سا القكة التي كصؼ به
ف  م نػكع ف ـػذا القػكة  اصػما مػيرتاب في حقيقت ، كال يشؾ فػي  كتػ ، كمػا  نػؾ ال تجػد مػ

صػػف، ك ػػد اسػػتطاع  ف ي ػػمف كالمػػ  تمػػؾ دا جػػيش، كال يمنعػػ   ػػف مػػرادا حكػػاف،  فػػال يػػر 
ذا اد العمػكـ،  ػـ تجػدا يخصػص ـػفػ  المعاني  ػف طريػؽ بنػا  مقاصػدا  مػل التنكيػر الػذم

   سيؼ الدكلة دكف غيرا، فيقدـ )في (  مل مرتاب، كيقدـ ) من (  مل ) اصـ( .  المعاني ل
                                         

 . ّٖٗ:   ( الديكاف ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّْٕ 

يػر فػي  فعالػ  الشخصػيات التػي لػـ يسػبؽ لهػا نظنبي  ف سيؼ الدكلة مػف كيرل المت       
في  كؿ المتنبػي  لؾذ دا الناس مف  بؿ، كتجدكال في انتصارات ، حتل إف ما يقكـ ب  لـ يعت

 :  (ُ)بأـؿ نزارؼ الدكلل سي  ما فعم 
ا اٍنقىادىٍت ًلغىٍيًرؾى في زىمىافو ... فىتىٍدًرم ما ا مى غاكى قىادىةي كالصَّ  ري لمى

ة في  م زماف مف الزمػاف الخاليػة، فعمػل تنقد لم  حد  بؿ سيؼ الدكل  م  ف نزار لـ     
مػػا فعمػػ  هػػا ، لػػـ يسػػتطر  حػػد  ف يععػػؿ باـيػػطػػكؿ مػػا مػػر بهػػا مػػف  زمنػػة كتعا بػػت  ميهػػا ال

 يؼ الدكلة، كفػي تنكيػر )زمػاف( مػا يػدؿ  مػل العمػكـ كالشػمكؿ، كيكشػؼ  ػف تعػرد سػيؼس
ا فعػؿ، فمػيس ؾ مػر ك ػرتهـ  مػل  ف يععمػكا مػسػتطر مػف سػبق  مػف الممػك الدكلة بأفعاؿ لـ ي

نما  د  ـ كشمؿ كؿ  ـؿ زماف .   تعردا  مل  ـؿ دـرا فحسب كار
اؼ  مل سػيؼ الدكلػة  لف حبػ   ػد ي  مف  كصي عالمتنبي حدا يك ع   ما   جدي كال      

 ات الشػعر التػي ال يان  كي يسبح في ف امي كجدان  كسيطر  مل شعكرا فأطمؽ العناف لب
 :(ِ)غة، كيظهر ذلؾ في  كل ؼ  يكدا لمعنل كال حدا لمبالتعر 

  خػػػػػػػذت  مػػػػػػػل الركاح كػػػػػػػؿ  نيػػػػػػػػػػػػػةو   
 

 شػػػػػػا  كتحػػػػػػػـرت مػػػػػػفمػػػػػػف العػػػػػػيش تعطػػػػػػػي  
 

 لسػػػػػػنانؾ يتقػػػػػػػمػػػػػػف فػػػػػػال مػػػػػػكت إال 
 

 كال رزؽ إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 

ػػذا المبال        ف كانػػت مػػف بػػاب الـك  ـػػا  مقػػا بعيػػدا غمػػك غيػػر المقبػػكؿ، إال  ف كراغػػة كار
ل الركاح كػؿ  مػذ داخؿ كجدان  الذم استقر في  اإل جاب بسيؼ الدكلة، حتػل ز ػـ  نػ   خػ

ف يعطيػ ، كيحػـر مػف  راد  ف يحرمػ ، كمػا ز ػـ  ف المػكت مػر مف شػا    عطيطريؽ، فهك ي
   الرزؽ يقسـ مف يمين . يجي  مف سنان ، ك ف اختالؼ مكاردا إنما 

نكيػػر  فػػاد العمػػكـ، كن ػػر  مػػل السػػياؽ نك ػػا مػػف كمػػاؿ السػػيطرة ك كلػػ : )كػػؿ  نيػػة( ت       
ك ػػد تممػػؾ زمامػػ   ك ػػرا  إال ـ ـ يتػػرؾ  م طريػػؽ سػػهال كػػاف لػػ نػػ  مػػل كافػػة الخالئػػؽ  إذ إ

ة ال  الـ خػاص بسػيؼ الدكلػكتحكـ في  مرا، كيتعمؽ في مبالغت  كينطمؽ متطمعا إلل بنا  
                                         

 .ّٖٗ( الديكاف :   ُ)
 .َّٓ( الديكاف :   ِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّْٖ 

تمػؾ المنزلػة معتمػدا  مػل داللػة التنكيػر  فػي فينسل المعاني الدالة  مل   يناز   في    حد،
نػػا  تػػل بػػالنكرة   سػػت نا   ػػدف ارؾ بػػأف كػػؿ  نػػكاع المػػكت دكشػػعلي كلػػ : ) فػػال مػػكت( ، ـك

دادا  صػػبحت مقصػػكرة  مػػل سػػنان ،  كمػػا  تػػل بقكلػػ : ) كال رزؽ(  ي ػػا نكػػرة  لتكػػكف امتػػ
مػكر  كمجرياتهػا، يطرة سػيؼ الدكلػة  مػل كافػة اللممعنل الذم بد ا مف سػلشعكرا كتقصيا 

فإف المتنبػي يجػكؿ ا هذفكؿ  نكاع الرزؽ بشتل  صنافها مك كفة  مل ما يجكد ب  يمين ، كب
نزلػػة ذات  بعػػاد  جيبػػ ، كصػػعات نػػادرة غريبػػة جعمػػت لسػػيؼ الدكلػػة ل بشػػعرا مينسػػبعكػػرا ك 

  صر ككؿ مكاف.  كؿ مف  داا، في كؿ  سطكة كمهابة  مل
مغازية كتعددت انتصارات  حتل صار النصر  نػدا مػف  كلما كاف سيؼ الدكلة  د ك رت     

مالزمػا لػ   ك نػ  كػاف كصػاسجؿ المتنبي ـػذا المػر خصد فقالمكر المعهكدة التي ال تطرب  
 :  (ُ)في  غمب حركب   فيقكؿ

يرى ...    كى ىد    رو يىعكدي ًمف كيؿ  فىتحو غىيرى ميعتىخً  ذَّ ًإلىيً  غى  ميحتىًعؿو   ىغى
تنبػػي التعبيػػر بالععػػؿ )يعػػكد(  لمداللػػة  مػػل الك ػػرة بػػالمبنل كالمعنػػل  حيػػث ك ػػد ، ػػر الم     

ارع جعػؿ المعنػػل حا ػرا بػػيف يػػدم ا  ف الم ػػكمػػ  مػل التجػػدد كاالسػتمرار،  رع ػػاداللػة الم
–)ع كد( تػدؿ  كمػا  ف مػادة الععػؿ: السامر  لػيعكس لػ  صػكرة سػيؼ الدكلػة مػر كػؿ  ػكد،

: )كؿ فتح( بصيغة النكرة الدالة  مػل العمػكـ  ليعيػد ل العكد كالتجدد، ك بر بقكل  م - ي ا
ـ  نكا هػا   ندا  مػك  ذلؾفي كؿ العتكحات تساكل في   دن ف  دـ العخر بعتكحات  صار دي

ػذا المػر كما ذلؾ إال مف ك رة ما حصدا مف انتصارات جعمت ذلؾ مػف المػكر ال معهػكدة، ـك
لنػدرة ـػذا الععػؿ كصػعكبت ، فسػيؼ   ف غيػرا يعػرح إذا حصػد انتصػاراميزا  ف غيرا، فإذا كا

 الدكلة يختمؼ  نهـ فال يعرح لك رة ما حقق .
 

                                         

  ِٕٓ( الديكاف :  ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّْٗ 

ي  ذلػت جميػر جيػكش ال ػدا ، ك ػمنت لػ  القػكة التػمػؾ ا كاف سيؼ الدكلػة يمتمػؾ تلمك    
ػا، فكػاف حالنصر في كؿ مك عة، كجعمػت منػ  سػدنة لمخ  ف قػ   ف يمػي الفػاؽ ، ك الفػة بأ ـر

 :  (ُ)المتنبييبارم الجباؿ  لهذا يقكؿ 
بىؿو طالى ي  ف سارى في جى  ًإذا سارى في مىهمى و  ىمَّ ي       كىاًر

دكلػػػة، الكلػػػل سػػػيرا فػػػي )مهمػػػة(،  م: لسػػػيؼ ال  ليفيجمػػػر الشػػػا ر ـنػػػا بػػػيف حػػػا       
 بإظهار  ػكة سػيؼ الدكلػةتظهر  ناية الشا ر  السهؿ، كسيرا في )جبؿ(، كفي كال الحالتيف

ف سػار فػي الجبػؿ كالكشؼ  ػف  ظمتػ   فهػك إذا سػ ار فػي الرض السػهؿ  مػ  بجنػكدا، كار
ممػدكح  متػر بػ  اليت ة، كجبؿ(  كشػؼ  ػف مطمػؽ مػاهمم  الا فصار  فك  ، كالطباؽ بيف )

ر كػػال فػػي مػػف  ػػكة  ك ظمػػة،  كلعػػؿ الشػػا ر خػػالؼ بػػيف حرفػػي الشػػرط ) إف، ك إذا ( كك ػػ
ػذا يتناسػب السهؿ بػ )إذا( التي ـي ليمبر  في جانب السير في مك ع ،  فع ر الغالب،  ـك

بػػر بػػػ )إف( التػػي ك ، مػػر السػػير  فػػي السػػهؿ  لف  غمػػب سػػير الجيػػكش يكػػكف فػػي السػػهكؿ
ذا يتناسب مر سير الجيػكش فػي الجبػاؿ،  ػـ تػراا يسػتخدـ  مر القميؿالتككف في  النادر، ـك

رت فػػي  م سػػهؿ مهمػػا  اتسػػر ؿ  مػػل  ف جنػػكدا إذا سػػامهمػػة(، ك)جبػػؿ(  ليػػد النكػػرة فػػي )
 ك بمػ  شػأن ،  مػ  لك ػرة  ػدد رجالػ ،   كمػا  نػ  إذا سػار فػي  م  )جبػؿ ( مهمػا بمػػ   حػدا

 ك مت  مت ، فهك يعمكا.ا مر  
ػك  ف سػيؼ كبهذا ت        جد لمنكرات رنينػا خعيػا يػكمي  إلػل مقصػكد المتنبػي كشػعكرا، ـك

لهػذا  لمجاـػد المنا ػؿ حػامي ال غػكر يػة لػدل المتنبػي، فهػك ايم ؿ الشخصػية الم الالدكلة 
ذا كمػ  كغيػرا اسػتط النكػرة ت ا كاف البد  ف يعـ مجدا، ك ف تعمك  كت   مل سائر القكل، ـك

  ف تكمي  إلي . 
  ف كافكر: ا: حدي   اني 

م لعربػي  المجاـػد  الػذإذا كاف سيؼ الدكلة  نػد المتنبػي ـػك النمػكذج الم ػالي لمعتػل ا    
ر المسػمميف مػػف  بػؿ الػركـ، حتػػل  ػف اإلسػالـ، كفػػي حمايػة   غػك  ك ػؼ حياتػ  فػي الن ػػاؿ

                                         

   ِٖٗاف : يك لد( اُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 َِّٓ 

حػب ية نصيب،  كلـ يكف ل  مػف الم ك رت مكا ع   دــ، فإف كافكر  لـ يكف ل  في تمؾ ال
ػدك ، دكف  ف يتكمػؼ م ػؿ مػا المتنبي ح ظ  إذ إن  ، ر   ف يعػيش فػي  مػف كسػمـ، كد ػة ـك

ذا المر انعكػس  مػل سيؼ الدكلة يتكمع ، كاف  ر  نصػيبا شػعر المتنبػي، فػال تجػد لكػافك  ـك
حػػ  لكػػافكر ائمدكافػرا  فػػي شػػعر العركسػية  كال الحػػركب  لػػذا فػإف تتبعػػت النكػػرة الػكاردة فػػي 

 :(ُ) تجدـا في مكا ر  ميمة، كمف ذلؾ  كل ك ظمت  فست  كحدي    ف شجا 
 إذا  تتهػػػػػػا الريػػػػػػاح النكػػػػػػب مػػػػػػف بمػػػػػػد

 

 هػػػػػػػػػػػػػب بهػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال بترتيػػػػػػػػػػػػػبفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت 
 

ػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػمس إذا شػػػػػػػػػػر ت  كال تجاكـز
 

 إال كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذف بتغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 هػػا فهبػػت مػػت  ػػف طباتخ ر المسػػتكية فػػي بػػالد كػػافكرغيػػح  م: إنػػ  إذا ـبػػت الريػػا       
جالال لكافكر، ال فرؽ  في ذلؾ بيف  م نػكع مػ ف  نكا هػا، فػالجمير مستكية مرتبة إ ظاما كار

بمد كمف  م جهة، فالنكرة ـنػا  فػادت  كل : )مف بمد(،  م: مف  م  سكا ، كالدليؿ  مل ذلؾ
دا،  بػػالع الريػػاح التػػي  تهػػب   مػػل كا نػػالعمػػكـ، كدلػػت  مػػل  ف ـػػذا المػػر يسػػتكل فيػػ  كػػؿ 

ل  ف الشػمس ال تغػػرب  ػف مممكتػ   إال بإذنػػ ، ك تػي بشػمس نكػػرة لمعمػكـ، كلعػؿ المعنػػكمػا 
أن  كطبعػ   ف يمر  مل مممكت   م  مػر مػف شػ جاز ، كالمقصكد  ن  الـنا محمكؿ  مل الم

ر  مػػل مػػ ذايحػػدث  ػػررا  إال غيػػر مػػف طبعػػ  ك ػػدؿ مػػف نعسػػ  إجػػالال لكػػافكر، كمػػا  نػػ  إ
  يستطير  ف يغادر البالد إال بإذن . النعر فال أن مممكت   م شي  مف ش

دكلػػة التػػي  مػػت الكػػكف  ػػكرف  بمهمػػات سػػيؼ اللكػػف كػػؿ ـػػذا ال يعػػدك شػػيئا إذا مػػا     
مػكؾ، ك صػبح جيشػ  معػدا  لكػؿ النػكازؿ ،إلػل غيػر ذلػؾ مػف نتصارات ، ك ـ سمطان  كػؿ الما

س بػالغركب، بػؿ إلذف لمشمكا را  صبح في ترتيب الرياح،بيتد ظيـ المكر،  ما كافكر فجؿ 
ان   مػل الريػاح دكف لتعجب حينما تعيد النظر  فػي مهمػات كػافكر تجػد المتنبػي جعػؿ سػمط

ال ـ الغمػب تكػكف لطيعػة خعيعػة ال اح مهما بمغت مف  كة فهي في الريح، كمعمكـ  ف الري
ػك ي بػتؿ أمتحمؿ  كاصؼ كال تتسـ بقكة، بخالؼ الريح ،  ـ ت كرا    ف البيت الذم يمي  ـك

                                         

   َْٓ ( الديكاف :ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ُِّٓ 

ف  ظممػػة مطمقػػة كزكاؿ خيػػر ، كػػؿ ـػػذا يػػدؿ  مػػل  ػػدـ نشػػاط ـمػػة المتنبػػي فػػي مػػدح تصػػر 
   تجاـ . كر، كال تك د شا ريتكاف

 :(ُ)فكر كيقكؿ  ف كا
ػػمل كيػػؿ   ػػكدو كىػػيػسىػػػمىمتى سيػػػيػ ػػت كيػػؿَّ خػػاًطػػبو           ى ػػمَّمى يىػخػطيػبي  ػؼى ػكفػػنا  ى  يىػػد ػك كى

ػػي )سػػيكفا(، حيػػث جػػا ت نكػػرة  ـػػذا البيػػتك       ػػد مػػر فػػي النكػػرة الدالػػة  مػػل التعظػػيـ، ـك
( نكػػرة   لمداللػػة خػػاًطػػػػبو ، ك كيػػػػؿ   ػػػػك ا، ك تػػل ب ػ) كيػػػػؿَّ داللػػة  مػػل  ظػػيـ  ػػدـرجمعػػا  لم دو

ذا المػر فيػ  مػف ـػ  ف مل العمكـ،  م  ف كؿ خاطب  مل كؿ منبر  خذ يػد ك باسػمؾ، إال 
ف المػدح  لنػ  دؿ  مػل  ف كػؿ الخطبػا   مػل كػؿ المنػابر لػـ يسػطر ممػا فيػ  مػر  الػذـ  ك ػ

لػل اسػتعماؿ القػكة  ػد  ـػؤال    فعالػ ، ممػا  لجػأا إـ بعممػ  كال شخصػ  كالكافكر  ف يقػنعه
ػػػذا مػػػف المػػػكر غيػػػر  العػػػزؿ فأخػػػذكا يػػػد كف لػػػ  خكفػػػا مػػػف بطػػػش سػػػيع ، ال حبػػػا فيػػػ ، ـك

ا  امػػة  مػػل شخصػػ ، ككيػػؼ  ظهػػر  جػػكا  كػػر  كػػرةعمهػػا، فتأمػػؿ كيػػؼ ن ػػرت النف دةالمحمػػك 
  ك ـجا .المتنبي جانبا مف جكانب  عع  دكف تصريح بعداكة 

 :(ِ) في  النكرة لمعمكـ  كلكمما جا ت 
 مف اسمؾ ما في كٌؿ  نؽ كمعصـ --كؽ فخذا ك د كصؿ المهر اٌلذم ف

غيػر ك ف ذلػؾ  مػ ،ما باسم  ليعمـ  نػ  مػف خيسك مك يريد  ف المهر الذم  ـداا إلي  كاف     
 ، فكػأنهـ خاص بالخيؿ، فإف كؿ حيكاف مكسكـ باسم  كذلؾ  يعنػي  نػ  يممػؾ جميػر الحيػا

ف لـ يكسمكا حمكسكمكف ب    (ّ) قيقة.اسم ، كار

                                         

  ْٗٔلديكاف :  ( اُ)
  ِْٔ( الديكاف :  ِ)
ال انية  طبعةكم لمتعميـ كال قافةػ  ال، مؤسسة ـندا ُِْٔ(   شرح  ديكاف المتنبي  لمبر ك ي، ّ)

 ـ ُّٖٗق، ُّٕٓ
 



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِِّٓ 

ر النكػرة فػي مػدح كػافكر فػي  كلػ : )مػا فػي كػٌؿ  نػؽ كمعصػـ(  لمداللػة كاسػتعمؿ الشػا    
لهذا جػا ت ) نػؽ كمعصػـ(  كؿ  حي    ـ ف  ميمؾ كافكر  امتد  حتل  اف مل العمكـ، كبي

ف مػف ادكف  يد لتتنػاغـ كداللػة العمػكـ،  إال  ف المتنبػي يػأ لبنػا  الػذم شػيدا بل إال  ف يػـك
ـ يجعمها خيال فتيا،   ـ  جعؿ  محؿ اسػم  فخػذ الػٌدكاٌب، ر، حيث جعؿ  طاياا ميٍهرا كللكافك 

ذ ذا استخعاؼ بكافكر، ـك التنكيػر فػي  كلػ : سػتعاد مػف المستخعاؼ يمتد إلػل العمػكـ االا ـك
مػا مك  ة  ػعاف مػف مكا ػر الزينػ)كؿ  نؽ كمعصػـ( ، كتأمػؿ اختيػارا )العنػؽ، كالمعصػـ( ـك

 مػػل النسػػا  دكف  اف كػػافكر ممتػػدن تنبػػي  صػػدـما  صػػدا ليجعػػؿ سػػمطافػػي النسػػا ، كلعػػؿ الم
ػػذا يتناسػػب مػػر ذكػػر الميهػػر، فكالـمػػا يتصػػؼ ب   ػػعؼ كالمػػيف ، إذف فكػػافكر الالالرجػػاؿ، ـك

مل ال عيؼ مػف الشػيا  ، كبهػذا يكػكف التعمػيـ المسػتعاد مػف النكػرة حمػؿ فػي سمط إال  يت
االسػتخعاؼ خرية المبطنػة، كحػؿ معنػل الػذـ ك طن  بمػ  الغايػة فػي السػـرا مدحا، إال  ف باظا

 بكافكر الذم يراا المتنبي ال يعبأ إال بسعاسؼ المكر  .
عادة مف النكػرة فػي مػدح المتنبػي مكـ المستالعتجد بكنا شاسعا بيف دالالت ا كمف ـن       

خيمػ   مػل كػؿ طػاغ كتػ  ا فػاؽ، كسػيطرت لسيؼ الدكلة ككافكر، فشػتاف بػيف  ائػد  مػت  
ا فػػي  م مكػاف، لػػ  جػػيش مػػي ا فػػاؽ  ، ممكػػت مػػف القػػكة مػػا يجعمهػا تصػػؿكبػاغ  إلػػل  ػػدـك

لػػة ناز تػػرؾ، حتػػل صػػار ـػػك المعػػد لكػػؿ معحتػػل سػػد كػػؿ سػػهؿ كجبػػؿ، كفػػرض  كتػػ  فػػي كػػؿ 
كػػؿ  غػػر، كبػيف  ائػػد خيمػػ  مهػػر، لػيس لهػػا مػػف السػمطاف إال  مػػل  ػػعاؼ النػػاس، كحصػف ل

النكػػرة  لمنػػابر، كبهػػذا فقػػد كظػػؼ المتنبػػيلعػػزؿ مػػف الخطبػػا   مػػل اة سػػيع  ال تعػػـ إال اك ػػك 
ي فػػ تكظيعػا  جيبػا، كشػؼ بػ   مػا جػاؿ فػي نعسػػ  تجػاا الممػدكحيف، فك ػر بهػا كػؿ ماحػد

 القدر الذم استشعرا .    
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 ِّّٓ 

 الثاًيادلطلب 
 افىر  .الٌكرة الذالت على العوىم يف سياق احلذيث عي الكرم بني ادلتٌبي وك

 يثه عي سيف الذولت:أوال: يف حذ
الدكلة بالكـر كصػع  بالشػجا ة كاإل ػداـ، كلعػؿ مرجػر لـ يك ر المتنبي في كصؼ سيؼ     

ػذا مػص لػ  الحػيخ حصف اإلسالـ كالعركبػة، ككػافؿ ذلؾ إلل  ف سيؼ الدكلة كاف يم  ب، ـك
صػػؼ شػػجا ت   مػػر جعمػػ  ينشػػغؿ بتشػػيد بطكالتػػ  كانتصػػارات   لهػػذا تجػػد جػػؿ شػػعرا فػػي ك 

، ك د نسػل مع - ي ا–لحربية، إال  ن   ظهر كمعارك  ا انيػ  معتمػدا  مػل  دكاتػ  جانب الكـر
 :    (ُ)  كل  لؾالعنية التي منها تكظيؼ النكرة الدالة  مل العمكـ، كمف ذ

ٍدتى ح ٍدتى فيتل لقد جي مدي مف كٌؿ مىنًطؽً  جي  كٌؿ ًمٌمةو              كحتل  تاؾى الحى
ك جما ػػة بػػؿ  ػػـ جػػكدا كػػؿ لػػيس مقصػػكرا  مػػل فئػػة    ف جػػكد سػػيؼ الدكلػػة  يػػرل المتنبػػي

 حتل شمؿ كؿ ممة،  ك ـؿ كؿ لغة . الحيا 
ذا طبػر فيػ  غيػر متممػؽ إيػاا  لهػا ك كل : )حتػل جػدت فػي كػؿ ممػة( يػدؿ  مػل  ف جػكد    

دا ال يعرؽ بيف  تباع ك  ػدا  فػالجمير سػكا ، ال يعػرؽ بػيف مػف ـػـ  مػل ممتػ  فهك في جك 
ذا مف ك  ـ، ـك ، فالبيف غيـر مػف كرائػ  عطػا  فيػ  بغيػر حسػاب، كال يرجػل   مل درجات الكػـر

تعاد مػف التعبيػر مسػجزا ، كالتعبير بػ)حتل( الدالة  مل انتها  الغاية  يقكم معنل العمػكـ ال
 غاية(.ل : ) كؿ  ك  بالنكرة في

  حتػل   ػر  بػ  كلما كاف ـذا ـػك فعالػ  كتمػؾ ـػي خميقتػ  فقػد ذاع صػيت ، ك ػرؼ كرمػ    
كمػا فيهػا مػف  مػكـ  ة كػاف منطقػ ، كتأمػؿ ) كػؿ منطػؽ(  كػؿ صػاحب منطػؽ بػأم لغػك  من

د النػاس سػبيال إال يجػكشمكؿ دؿ  مل  ف جكدا شمؿ كؿ ال راؽ ك ـؿ كؿ المغات، حتل لـ 
 مدا ك يتحد كف بال نا   مي  بكؿ لغة نطؽ بها البشر.  يمهجكف بحكا  نهـ  خذ

                                         

 . ّْٔالديكاف:   ( ُ)
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 ِّْٓ 

 مػل حػد  ك  ف يحيطػ   ستطر  حد  ف يقػؼ لجػكداك حاؿ  طاياا، فمـ يكلما كاف ـذا ـ    
 :(ُ) بر المتنبي  ف ذلؾ بقكل  بكصؼ، ك د

 الكاتـ رع بدل سخاؤؾ  جز كؿ مشمر          في كصع  ك  اؽ ذ
مر كػؿ متحػدث لكصػؼ جػكدؾ كجػد نعسػ   مػاـ بحػر ال مجتهػد كشػ كػؿ  م  نػ  إذا حػاكؿ   

رمػػؾ ص كالكصػػكؿ إلػػل منتهػػل ك   ػػاع، فعجػػز  ػػف الغػػك يك ػػؼ لػػ   مػػل سػػاحؿ كال يعػػرؼ لػػ
   ك جز  ف استيعاب  در جكدؾ.

 كفػػي إسػػناد إبػػدا  العجػػز لمسػػخا  مػػا يشػػير إلػػل  ظػػـ ـػػذا السػػخا  كك رتػػ ، حتػػل جعػػؿ    
لػداني، دكف  ف ينكػرا  حػد، كفػي  كلػ  : )كػؿ القاصػي كااا جز المشمريف ظاـرا كا ػحا يػر  

الكفػا   ز  ػف اإلحاطػة بكصػع   ك م  ف ـذا السخا   جػمشمر( ما يعيد العمكـ كالشمكؿ، 
ػذا يػدؿ  مػل  نػ  بمػ  المػدل بحق  كؿ  صحاب الهمػـ مػ ف   صػحاب القػكؿ ك ـػؿ البيػاف، ـك
البمغػا   مػل  ف   ك ػرائح صػحاالعطا  حتل  جزت  دكات الع فيفي السخا  كجاكز كؿ حد 
 تجد لهذا الععؿ كصعا . 

ا بػذلؾ مػا ي )ذرع الكػاتـ(  مخالعػني اسػتعمؿ المعرفػة فػكالحظ  ف المتنبي فػي شػطرا ال ػا   
ذا التغػاير يحمػؿ فػي طياتػ  داللػة  جيبػة فعم  في الشطر الكؿ : في  كل : )كؿ مشمر(، ـك

ك بػاا كػؿ الكاصػعيف، ك غػرل ل لعػت انتحتػ ف سخا ا  د بم  مبمغػا  ظيمػا  يكمي  إليها، ـك
اجزيف، كلػـ يتخمػؼ  كصعا كجدكا  نعسهـ  ػ رائح المادحيف، إال  نهـ لما حاكلكا اإلحاطة ب  

عػػدكدكف، بػػؿ إف شػػئت فقػػؿ:  نػػاس محػػدكدكف،  كمػػر محاكلػػة كصػػع   إال القميمػػكف الم ػػف 
كؿ الشػػطر ال فػي اع  ػف كصػع ، فيكػػكف التعبيػر تنػػذلػؾ فهػـ ال يطيقػػكف كػتـ ف ػم  كال االم

 ػددــ مبمغػا  بالنكرة  ليدؿ  مل  ف اإل داـ  مل كصع  كاف مف  امة الكاصعيف، حتػل بمػ 
  لمداللػة  مػل  نهػـ  ػدد جانػب الكػاتميف لع ػم  بالمعرفػة ؼ  مل حدا ، ك بػر  فػي ال يك 

 محدد معركؼ .   

                                         

 .  ِٖٖالديكاف:   ( ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّٓٓ 

ػػذا لقػػد جػػز  ػػف  ف يباريػػ  فػػي ذلػػؾ ا قػػدكلمػا كػػاف ـػػذا ـػػك  ػػدر سػػخائ  ك طائػػ  ف     ر ـك
ف كاف بحرا في  طاياا، كيظهر ذلؾ في  كؿ المتنبيال  : (ُ)حد كؿ كريـ جكاد حتل كار

ٍف يى  ر  ى ا لـ تي                  مينؾى كيؿ  بىٍحرو  ييقىص   ًمٍق ي ما  ال ىاكى مَّ
ذا كاف البحر ـك م رب الم ؿ في العطا  كالجكد، إال  ن  يعجز ف يصؿ إلػل جػكد سػيؼ   كار

ذا طاالدكل  ك  نمػا  جػز  ياا، ـك المر ليس مقتصػرا  مػل بحػر بعينػ ، كال كػريـ بشخصػ ، كار
ؿ فيػ  كػؿ كػريـ سػخا ، ككػؿ ، إنمػا ـػك  جػز  ػاـ يػدخمػا يععمػ  سػيؼ الدكلػةالكصكؿ إلل 

ذا مستعاد مف التعبير بالنكرة في  كل : )كؿ بحر(. بحر    معطا ، ـك
 :   (ِ)ة  كل كلكمما مدح ب  سيؼ الد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّان ميٍستىق اصػػػػػػػػػػػػـً فأصػػػػػػػػػػػػبح باٍلعىك 
 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًلبىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػًر نىاًئًمػػػػػػػػػػػػػػػػً   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاري    كى

 

ل ًذٍكػػػػػػػػػػرياي فػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػؿَّ كى ىٍ ػػػػػػػػػػ   ىٍرضو  حى
 

 مىػػػػػػػػػػػػل الًغنىػػػػػػػػػػػػاً  ًبػػػػػػػػػػػػً  العيقىػػػػػػػػػػػػاري تيػػػػػػػػػػػػدىاري  ى  

 

 يعػرؼ ال يقكؿ المتنبي:  إذا كاف سيؼ الدكلة  د استقر  فػي العكاصػـ، إال  ف جػكدا       
 تستقر في مكػاف، كال تقتصػر  مػل  حػد بػؿ  ػـ   كرمػ  نهاية، فالها ل  حد ك طاياا ليس ل

لػل النكػرة فنسػل ك د  مد الشا ر ـنا إ  حل ذكرا في كؿ  رض،كشمؿ كؿ الرجا ، حتل  
تل تعبر  ف مرادا كتعكس ما استكف بداخم  مف  نا ة تجاا سػيؼ الدكلػة،  ميها معاني  ح
 رة  طايػػاا كذلػػؾ فػػي  كلػػ :كرمػػ  ككفػػ مكؿلمداللػػة  مػػل  مػػكـ مػػ  را كشػػ رةك ػػد كظػػؼ النكػػ

(   )  رار(،  ـ يسػتخدـ النكػرة مػرة  انيػة فػي  كلػ :)  ليكشػؼ  ػف نتػائل ـػذا  فػي كيػؿَّ  ىٍرضو
ك انتشار ذكا ، ـك را في كؿ مكاف  فإذا كاف جكدا كصؿ كػؿ  رض، كبمػ  كػؿ لعمكـ مف الكـر

 مكاف .   حي في كؿ كؿ ح  كال نا   مي    مل لساف مدمكاف كاف ذلؾ سببا في  ف تجد 
ة  ػػف كػػؿ النػػاس، كبهػػذا فقػػد ك ػػر المتنبػػي سػػيؼ الدكلػػة فػػي منزلػػة مػػف الكػػـر بعيػػد     
كجعػؿ  طايػاا ال تقػؼ جػكد  جػز  ػف كصػعها كػؿ العصػحا ، ط ب  ـالة  ظيمػة مػف الك حا

ك حػدب، ك ػد ارتكػز  كب ند حد، بؿ إنها تمي ا فاؽ حتل تعـ كؿ البشر  اطبة مػف كػؿ صػ
                                         

 .  ِِٗالديكاف:   ( ُ)
 .  َّْ  ف:الديكا ( ِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّٓٔ 

ا كيعيشػػها كيػػؤمف  دكات فن  مػػلالمتنبػػي  يػػة  ليرسػػـ تمػػؾ الصػػكرة المتكاممػػة التػػي يستشػػعـر
 كرة الدالة  مل العمكـ. استخدمها التعبير بالنـ تمؾ الدكات التي بها، كمف  ـ

 : في حدي    ف كافكر: انيا
ك  اؿ في   جمػؿ القػكؿ  ػف ، إذا كاف المتنٌبي  حبَّ سيؼ الدكلة، كمدح   حسف المديح    
ف المر مختمؼ مر كافكر، حيث لـ يدخؿ المتنٌبػي  ميػ  إال راغبنػا بالسػمطة، تامة، فإ ا ة ن

ا البخػؿ فػي فيمػا رغػب، ك ػد  ػرض المتنبػي بهػذكافكر كاف بخػيال  ميػ  طامعنا بالجاا، لكف 
فػي القػكؿ  فػال ؿ مدائح  لكافكر، كما  ن  لمػا لػـ يستشػعر منػ  العطػا  الػكفير  اممػ  بالم ػ

الكـر فػي طػي حدي ػ  دكف  ف  ةال ما ندر ، كربما  كمأ إلل صعت الكـر إصعاتجد تصريحا ب
 : (ُ)  كل  يصرح،  كمف ذلؾ
 في  جعىاًف يىٍعقيكًب ً  ...         ميصي ييكسيؼى ؿَّ سؤاؿو في مىسىاًمعً كأفَّ ك

قػل  مػل مسػامع  فرحػة يميمدح المتنبي ـنا كػافكر كيقػكؿ: إنػ  يطػرب كيعػرح بكػؿ سػؤاؿ   
ما ذاؾ إال كرما كسخا ، ك د كظؼ المتنبي  النكرة في  كلػ : )كػؿَّ ص يكسؼ  ك قمييعقكب ب
  ) كال يعترم كافكر لػيس خاصػا بسػؤاؿ   ذا الطرب كالسركر الذمليدؿ  مل العمكـ، فهسؤاؿو

محددا بشخص، فكرم   ـ كؿ مسؤكؿ كشمؿ كؿ مطمكب، حرصا من   مػل العطػا  كالبػذؿ، 
باإليمػا  إليهػا، كمػا  نػ  اكتعػي بػدالالت العػرح  ـر كاكتعػلالكػ  ف المتنبي لـ يصرح بصعة إال

يعػػرح كػػػافكر لعطايػػا كالهبػػات،  فقػػد صػػرح بأنػػ  يسػػػرع إلػػل االتػػي تعتػػرم كػػافكر دكف  ف ي
 ـ تأمؿ التشبي  كما اشتمؿ  ميػ  مػف معنػل يحمػؿ بجػكار المػدح  ػدحا  بالسؤاؿ كال يعطي، 
ر  مػل مسػامع  السػؤاؿ،  ا، حتػل يقػطايػكر في حالة مف العمل  ف العافحيث دؿ  مل  ف ك

ـ دكف سؤاؿ، فهـ يبادر   ب.كف بالعطا   بؿ الطمك ادة الممكؾ   ف يككف  طاـؤ
 :  (ِ)نبي بكـر كافكر  كل كمما  كمأ في  المت

ابو  ىبى  كيؿَّ سىحى ٍحدىاي                    كى    ىخىص  اٍلغىكىاًديىاالى  ا كيؿ  ًطيبو الى  ىبىا اٍلًمٍسًؾ كى
                                         

   .ُْٓالديكاف:    ( ُ)
 .  ْٕٗلديكاف:   ا ( ِ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّٕٓ 

 بػػا كػػؿ طيػػب( تػػدؿ  مػػل العمػػـك كالشػػمكؿ،  م  نػػ  جمػػر خصػػاؿ كػػؿ طيػػب كلػػـ فقكلػػ : )     
كيقتصر   ،  - ي ػا–حاب ( يدؿ المسؾ، ك كل : ) كؿ س مل ما اشتهر ب ، ـك  م  مػل العمػـك

  ن  جمر في  طا ات  صعات كؿ سحاب دكف  ف يخص نك ا محددا.    
 ي  ن  يعمل مػف شػأن  كيرفػر كر،  ـ يدكافنبي يحاكؿ  ف يكشؼ  ف طباع متكتمحظ ـنا  ف ال

بػا كػػؿ طيػػب ال  بػػا القصػر  فػػي  كلػػ : )  مػف  ػػدرا، ك ػػد ظهػر ذلػػؾ جميػػا فػي اسػػتعمال   سػػمكب 
ؾ كحػدا،  مػر  ف ـػذا مػا اشػتهر بػ  ك ػرؼ،  ك  بػت ؾ كحدا( فنعل  ف اختصاصػ  بالمسػالمس

ال  )ككػؿ سػحاب : ر ال ػاني بأسػمكب  صػر فػي  كلػشػطل  صعات كؿ طيب، كيكرر المػر فػي ال
: ) ال  بػػا المسػػؾ  خػػص الغكاديػػا(،  فقكلػػ : )ال  خػػص الغكاديػػا( يقابػػؿ فػػي الشػػطر الكؿ  كلػػ 

ػػك  ف كرمػػ  مخصػػكص  مػػرا اشػػتهر بػػ  ك ػػر - ي ػػا -ـنػػا  دا (، ككأنػػ  ينعػػي  نػػ  كحػػ ؼ، ـك
ػك ك ػت الصػباح  لف الغػكادم ـػي : السػحاب لتػي تنشػأ فػي الصػباح، ا بزماف معػيف محػدد، ـك

، كيظهػػراف المتنبػػي فػػي ) كػػؿ سػػحا بػػػػكيػػأتي  ب ( لتقابػػؿ )كػػؿ طيػػب(، ككالـمػػا يعيػػداف العمػػـك
 ف كافكر  في الذـاف.  قر لدل الفهاـ ك بت  يحاكؿ تغيير ما است صكرة مف
 :(ُ)ظؼ في  المتنبي النكرة مادحا كافكر  كل كمما ك 

ـ  ال بىٍحرو  بك الًمٍسًؾ الًخ ى  بىابي ٍخرىةه ك ي زى  لى ي ...  مل كيؿَّ بىٍحرو  ذمكى
، ك كلػػ : )الخ ػػـ( جعػػؿ المتنبػػي مػػف كػػـر كػػافكر بحػػرا  مػػل سػػبيؿ االسػػتعارة التصػػريحية     
المػػراد، ك ػػرؼ كػػافكر باسػػـ  ة ممتػػدة  ممػػت  مػػل تقكيػػة المعنػػلشػػيح  دل إلػػل تكػػكيف صػػكر تر 

 خػرل  ػف طريػؽ صػكر متتاليػة  عةالمكصكؿ ) الذم (  ليؤكد كيقرر معنل التعظيـ كيقكي  بصػ
 صكرة كمية، فعندما جعؿ مف المتنبي بحرا  ظيمػا، جعػؿ غيػرا مػف الممػكؾ بحػكرا اخؿ لتككفتتد

ذا المعنػػل مدكحػػ    مػػل كػػؿ مػػف  ػػداا، كبنػػل ـػػمػػا، كمػػف  ػػـ يػػرجح كعػػة م ي ػػا  ليػػكازف  بينه
(  فقػدـ ممدكحػ  كف    مػل كػؿ ممػدكح،  ػمكتمؾ الصكرة  مل النكرة في  كل :  ) مػل كيػؿَّ بىٍحػرو

(  فػالزخر  يػدؿ  مػل ارتعػاع ممدكحػ   مػل كػؿ عا مة في المكفصؿ  كج    كل : ) زىٍخرىةه ك يبىػابي

                                         

 .  ْٕٗالديكاف:    ( ُ)



 لسيؼ الدكلة كافكر )دراسة بالغية مكازنة( ح المتنبيدائكظيؼ دالالت التنكير في مت
 

 ِّٖٓ 

طايػا ممدكحػ  ، كالعباب يدؿ  مػل  ف  (ُ) عاع) زخر ( تدؿ  مل االرتؾ،  كذلؾ لف مادة: الممك 
 .    (ِ) ك ر مف كؿ ما  داا كذلؾ لف مادة )  بب( تدؿ  مل الك رة

مف  ظمة فاؽ بها كؿ الممػكؾ، إال  نػؾ ال تعػدـ مل كافكر ا  كمر كؿ ما   عاا المتنبي ـن    
ذا الػنقصمف كجكد  نقص كجه  المتنبي ل يتأمػؿ   البيػت ينكشػؼ لمقػارم  حينمػا  كافكر  ، ـك

 :  (ّ)لبيت حيث يقكؿالذم يسبؽ ـذا ا
ٍيري جى  خى اًف ًكتىابي مً  ى ىز  مىكىافو في الد نىل سىٍرجي سىاًبحو ... كى  ٍيسو في الزَّمى

يعػدد  ف ػػؿ الشػيا  ك حسػنها  نػػدا، كتالحػظ  نػػ  جعػؿ   ػز المػػاكف  نػدا سػػرج  فهػك        
ػذا المػكر مػا ـػي إال مػففي الزمػاف ـػك كتػاب يطارس سابح، كخير جميس ف مقتنيػات  لعػ ، ـك

ػػ بىٍحػػرو  بػػك الًمٍسػػًؾ الًخ ى (، ككأنػػ  يمػػكح بػػأف ـ  الشػػا ر  كممتمكاتػػ ،  ػػـ  تجػػدا يعطػػؼ  ميهػػا  )كى
عػػػدل  يمػػة ـػػػذا الممتمكػػات، ككأنػػ  يػػػكمي   بأصػػؿ كػػػافكر،  حيػػث الػػػرؽ متػػ  ال تت ي كػػافكر 

 ي ...   لػ  مػف تقػدـ فػي  كلػ : )الػذم لىػمممككػا، كيكػكف مػا   بتػك نػ  ال يعػدكا ككنػ  كالعبكدية، 
(  ما ـك إال تقدـ  مل  م ال  مف الع  يػر ـػذا المعنػل التعب د، كيػؤازربي مل كيؿَّ بىٍحرو زىٍخرىةه ك يبىابي

ا كػػافكر بمكنػػ  السػػكد، "فقػػد كػػاف المتنبػػي يهجػػك  - ي ػػا - بػػك الًمٍسػػًؾ(، فعيػػ  تػػذكير  بقكلػػ : )
 ف اسػػم  كػػػافكر ال  لسػػكادا  لف المسػػؾ  سػػكد، كيػػرل ممػػة: ) بػػا المسػػؾ( نظػػرااإلخشػػيدم بك

 .   (ْ)ةرييناسب   لف الكافكر  بيض ناصر  فهذا تحقير  لكافكر ك تهكـ سخ
ارا  مػل التقميػػؿ مػف شػػأف كػافكر ممػػا جعمػ  يصػػر  مػل تػػأخير   ي  مػل إصػػر تنبػػكال يػزاؿ الم     

مػف ـػذا الشػيا  ، بػؿ إنػػ  ا فػػي منزلػة   ػؿ ك دنػل س، كالكتػاب، فهػك  نػدذكػرا  ػف سػرج العػر 
المريف السابقيف بأفعؿ تع يؿ )  ػز(، ك) خيػر (،  ػـ  دخػؿ مػا يخػص كػافكر تحػت كاحػد  فرد 
ػذانهم كػرا المتنبػي لكػافكر، ك ػعت   نػدا،  كيكشػؼ مػر مػردا ال ما دكف  ف يخصػ  بععػؿ،  ـك

 ل . ف إحساس  تجاـ ، كمدل استصغارا 
                                         

 .(زخ ر :مادة ،( مقاييس المغةُ)
 .(ع ب ب : )مادة ، ابؽالس (ِ)
 .  ْٕٗالديكاف:    ( ّ)
 ـ ََِٖ، دار  الـ الكتب، ُُِك شاغؿ الناس، محمد التكنجي: ( المتنبي ممئ الدنيا ْ)
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 اخلامتت
بػػػيف ك مػػػل ،لػػػ  كصػػػحب  كالصػػػالة كالسػػػالـ  مػػػل خػػػاتـ الن لحمػػػد هلل رب العػػػالميف،ا      

 كالتابعيف 
 أها بعذ ...

لنكػػرة ؼ امتنبػػي ممقيػػة ال ػػك   مػػل تكظيػػالطكفػػت ـػػذا الدراسػػة مػػر شػػعر  فقػػد       
 ككاف  ك ح ما انتهت إلي  الدراسة : ايير داللتها مر تغايير الممدكح،كتغ

كبيػػاف مػػرادا، حتػػل بػػدا ككأنػػ  لمعػػردة فػػي رسػػـ معانيػػ  المتنبػػي فػػي تكظيػػؼ ا  بػػدع .ُ
مارم فذ يحسف ـندسة بنائ  العني  فجا ت دالالت  لعاظػ  السػيا ية كاشػعة  ػف مع

ي كانػػػػت تربطػػػػ  بكػػػػٌؿ مػػػػف عال ػػػة التػػػال شػػػعكرية التػػػي تممكتػػػ ، كطبيعػػػةالالحالػػػة 
 هما.الميريف، كالحاسيس التي سيطرت  مي  مر كٌؿ من

ر تطير المبػػػدع  ف يكظعهػػػا فػػػي تصػػػكيائقػػػة كطا ػػػات متعػػػددة يسػػػلممعػػػردة  ػػػدرة ف .ِ
 المشا ر كالمشاـد المختمعة ، ك ف يكشؼ بها  ف الجانب النعسي لدي   .

، ك درتػػ   مػل المكازنػػة ر المعػاني ػػداف برا ػة المتنبػػي فػي معرفػة   ػػ كشػؼ البحػث .ّ
ك  طػل يات دالليػة متعاكتػة بينها كبيف   دار ممدكحي ، فجا ت  لعاظ   ذات مسػتك 

 را مف مكانة نحك ممدكح  .مف المعاني تتكافؽ مر ما يستشعلكؿ ممدكح  درا 

 ف يشػحف  لعاظػ    اعتعددت مستكيات البنا  الداللي في شعر المتنبي حيػث اسػتط .ْ
 في ك ت كاحد .كالهجا   مدحبمعاني ال

لػل  غرا ػ  كرسػـ كظؼ المتنبي النكرة تكظيعا د يقا اسػتطاع مػف خاللػ  الكصػكؿ إ .ٓ
   النعسية.اللها  بعادا مف خ
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سي لدل المبدع ـك المتحكـ في المسػتكل الػداللي كشؼ البحث  ف  ف العامؿ النع .ٔ
دالليػػة ات ك ظػـ كممػا شػػحف  لعاظػ  بطا ػ سػػ للعاظػ ، فكممػا اسػػتقر المعنػل فػي نع

 ازر المعنل كتقكي . تؤ 

 كازنػة  بػيف صػدر ك جػز ك ر المتنبي  نػد بيػاف ف ػائؿ ممدكحػ  مػف  اسػتخداـ الم .ٕ
فػي جانػب ال ػعؼ، ك ػد  ممدكحػ  فػي جانػب القػكة  كالخػر معظـ البيػات   ليظهػر

فػي الػنص،  ة جا ت مكازنات  التركيبية ذات  إيقاع  ػكم فأسػهمت فػي خمػؽ حماسػ
ػذا يبػػدك بك ػكح  الدكلػػة الحمػداني، كاسػػتعاف  مػل ذلػػؾ بػػأدكات مدحػ  سػػيؼ فػػي ـك

انػػب ح فػػي الداللػػة  لتم ػػؿ جبمػػا تحممػػ  مػػف انعتػػا فنيػػة منهػػا   النكػػرة  التػػي كظعهػػا
ا المعرفػػة ذات الػػدالالت المحػػددة  التػػي تػػأتي فػػي ممدكحػػ ،   ػػـ ي ػػر فػػي مقابمهػػ

 جانب ا خر  . 

معنػػل  ي نعسػػ  مػػفر فػػلمتنبػػي  مػػل استقصػػا  مػػا اسػػتقا  ظهػػر البحػػث حػػرص    .ٖ
ػػا ت كظيػػؼ ليصػػؿ بممدكحػػ   إلػػل حػػد الكمػػاؿ،  مرتكػػزا  مػػل  دكات فنيػػة كػػاف  ظهـر

تػػدع زيػػادة عانيػػة كاإلحاطػػة بهػػا  إحاطػػة ال نتػػ  مػػف  المبالغػػة فػػي مالنكػػرة التػػي مك
 لمستزيد. 

لتنكيػر  مػف خػالؿ ا  بدع المتنبي في المزج بيف الطبيعة بمختمؼ معطياتهػا كدالالت .ٗ
فكر ، فاسػػػتطاع تكظيػػػؼ المعظػػػة الكاحػػػدة فػػػي دالالت لدكلػػػة ككػػػاؼ امدائحػػػ  لسػػػي

 ة بد ة متناـية .  متباينة لتؤدم كظائؼ مختمع

لمتنبػػي مختػارة بد ػػة ، كالنكػػرة بشػكؿ خػاص  فػػي شػعر ا جػا ت الكممػة بشػػكؿ  ػاـ  .َُ
زماـ المغػة كالعمػـ ؾ ك ناية تدؿ  مل ما يتمتر ب  المتنبي مف برا ة فائقة في امتال 
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ا .سرابد ائؽ    ـر

 طاع المتنبي  ف يجعؿ مف المعظة النكرة مصدر إشعاع لممعاني كالػدالالت، حتػلاست .ُُ
 ائمهػا الؿ كاإليحػا ات ، فحممػت مشػا ر كاحدة نبعا فيا ػا بػالظلتجد  مف الكممة ال

 ك برت  ما يدكر بكجدان . 

مها مػػف كػػؿ منظػػكر كبكػػؿ عماسػػتطاع المتنبػػي  ف يقػػؼ  مػػل  غػػكار اللعػػاظ كيسػػت  .ُِ
ريد مػف معنػل فيمػا يناسػب  مػف مك ػؼ، كسػا دا فػي ذلػؾ سػعة كظعا ما ي، ممدلكؿ

  .اطال ة كاتساع  قافت

 ف يمدحػ  لكػف امتػد مديحػ  لكػؿ مػافي مدائحػ   مػل شػخص  مػ لـ يقتصر المتنبي .ُّ
يمتمكػ  فألبسػ   ػكب العظمػة كالبهػا  ممكحػا بأنػ  اسػتمد تمػؾ العظمػة مػف صػػاحب ، 

 ا الجانب. في ـذ يركب ستخدام  المعظ النكرة ح كرالككاف 

حا فػي تكصػيؿ كشعت الدراسػة  ف لممعػردة  ـميػة فػي العمميػة اإلبدا يػة، ك  ػرا كا ػ .ُْ
ختػػزف المعػػاني تكلػػدت فػػي نعػػس مبػػد ها . فهػػي تالعنيػػة إلػػل الػػذـف كمػػا الصػػكرة 

 الك يرة، كتكظعها لمكشؼ  ف الظالؿ النعسية. 

حػػ  كائنػػا جعػػؿ  ممدك لػػل تنبػػي غزيػػرة  كيػػة ، فعمػػد إلما جػػا ت معػػاني المػػدح  نػػد  .ُٓ
ـ...، م اليػػا فػػكؽ البشػػرية  يصػػع  بصػػعات الكمػػاؿ مػػف كػػـر كشػػجا ة، كذكػػا ، ك مػػ

 التي منها التنكير . طا ات المغة المختمعة ك د سخر لذلؾ 
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جع وادلصادرادلرا  
، دار الشػػػركؽ، الطبعػػػة الكلػػػل،  ػ، ـػػػَُْٗال مػػػاؿ الن ريػػػة الكاممػػػة،  مػػػل الجػػػاـر

 . ـُٖٗٗ
ـػػ(، دراسػة كتحقيؽ:محمػد  بػد  ّٕٗالخطيػب القزكينػي)  البالغػة، مكـاإلي اح في  

  ال ة.بيركت، الطبعة ال – المنعـ خعاجي، دار الجيؿ
ػػػاف فػػػي  مػػػ  بػػػد اهلل الزركشػػػي  بػػػك  بػػػد اهلل  كـ القػػػر،ف، محمػػػد بػػػف بهػػػادر بػػػفالبـر

ـػػػػػ ، ُُّٗالمعرفػػػة، ر داق( تحقيػػػؽ محمػػػػد  بػػػك الع ػػػؿ إبػػػػراـيـ،  ْٕٗ)المتػػػكفل:
 بيركت.

ـػػ(،  ِٕٗدسك ي  مل مختصر المعاني لسػعد الػديف التعتػازاني )المتػكفل: حاشية ال  
 .  تالمكتبة العصرية، بيرك  بد الحميد ـنداكم، تحقيؽ: 

 ـ.ُِْٗالمازني ،مؤسسة ـنداكم لمتعميـ كال قافة، حصاد الهشيـ، إبراـيـ  
بػػة، الطبعػػة السػػا ل،كسػػخصػػائص التراكيػػب، د/ محمػػد  بػػك م ق، ُِْٕ، بعةمكتبػػة ـك

 ـ .ََِٔ
ـػػػ(:   ُْٕفل: دالئػؿ اإل جػاز فػػي  مػـ المعػاني الشػػي   بػد القػاـر الجرجػػاني   )المتػك 

 -ـػػػ ُُّْة: ال ال ػػة بعػػة المػػدني بالقػػاـرة ، الطبعػػ: محمػػكد محمػػد شػػاكر، مطتحقيػػؽ
 ـُِٗٗ

     ـ.ُّٖٗق/ َُّْديكاف المتنبي، دار بيركت لمطبا ة كالنشر،   
ة بػف العىٍبػد بػف سػعياف بػف سػعد البكػرم الشػا ر الجػاـمي د: لطىرىفى لعبديكاف طرفة بف ا  

ميػػة، الطبعػػة: الػػديف، دار الكتػػب العميػػؽ، مهػػدم محمػػد ناصػػر ـ( تحق ْٔٓ)المتػػكفل: 
 ـ ََِِ -ـػ  ُِّْال ال ة، 

 مػػدمحابػػف الحسػػاـ، تحقيػػؽ -رسػػالة فػػي  مػػب كافكريػػات شػػرح حسػػاـ زادة الركمػػي   
 .ُِٕٗ يكسؼ نجـ ، دار المانة،

يػػة ح  ديػػكاف المتنبػػي  لمبر ػػك ي، مؤسسػػة ـنػػداكم لمتعمػػيـ كال قافةػػػ  الطبعػػة ال انشػػر   
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 ـ ُّٖٗق، ُّٕٓ
 بػد المجيػد ديػاب دارا المعػارؼ، ي العال  المعرم ، تحقيػؽ د/ رح  ديكاف المتنبي لبش

    ُِٗٗق ، ُُّْ
 شؽ دما رجب،  دار الينابير، ر / شرح الديكاف البف جني، تحقيؽ د 

لمشػػػػكؿ مػػػػػف شػػػػعر المتنبػػػػػي ابػػػػف سػػػػيدة، دار الكتػػػػػب كالك ػػػػائؽ القكميػػػػػة، شػػػػرح ا  
   . السقامصطعل  :تحقيؽ

د  صػي الحسػيني، ط  كشػرح ، د ياسػيف اليػكبي، المتنبػي لمكاحػدم ،  ػب شرح ديكاف
 ـ .ُٗٗٗق ، ُُْٗدار الرائد العربي،بيركت لبناف، الطبعة الكلل 

بػف الحسػيف بػف  بػد اهلل العكبػرم البغػدادم  بػد اهلل ا  ديػكاف المتنبػي،  بػك البقػ رحش 
ظ يـ البيارم/ بػد الحعػي: مصػطعل السػقا/إبراــػػ(، تحقيػؽُٔٔمحب الديف )المتكفل: 
 بيركت –شمبي، دار المعرفة 
ػػرم، مػػف بنػػي سػػعد بػػف  بػػي  -شىػػٍرح ًشػػٍعر الميتىنبػػي  إبػػراـيـ بػػف محمػػد بػػف زكريػػا الـز

ـػػػػ(، دراسػػػة كتحقيػػػؽ: الػػػدكتكر ُْْ: )المتػػػكفل يمػػػي،  بػػػك القاسػػػـ ابػػػف اإًلفمً اصك ػػػ
 -ـػػػ  ُُِْلػػل، لبنػػاف، الطبعػػة: الك  –ميٍصػػطعل  ميَّػػاف، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت 

 ـ ُِٗٗ
لمتنبػي، يكسػػؼ البػديعي ، تحقيػؽ السػقا، كمحمػد شػػتا، الصػبح المنبػي  ػف حي يػة ا   

 ـُّٔٗدار المعارؼ/ 
حمػػزة  العمػػكٌم  )المتػػكفل:  ، يحيػػل بػػفجػػازالبالغػػة ك مػػكـ حقػػائؽ اإل ر راالطػػراز لسػػ

 ـػ ُِّْكلل، بيركت الطبعة: ال  –ـػ(،    المكتبة العنصرية ْٕٓ
 - ّّٔبػف  بػد اهلل المعػرم ) المتنبي، :  بك العال   حمد مر العزيزم شرح ديكافالال 

حػػػكث كالدراسػػػات مبل ـػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد سػػػعيد المكلػػػكم، مركػػػز الممػػػؾ فيصػػػؿ ْْٗ
 ـ. ََِٖ -ـػ  ُِْٗكلل، طبعة: ال ال اإلسالمية،

ت بيػػرك  –م   دار صػػادر لسػػاف العػػرب، محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر الفريقػػي المصػػر 
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 الطبعة الكلل.
معقػػػؿ المهٌمبػػػي مركػػػز الممػػػؾ فيصػػػؿ لمبحػػػكث م خػػػذ  مػػػل شػػػرح ابػػػف جنػػػي، البػػػف ال 

 كالدراسات اإلسالمية، الرياض. 
 ـََِٖر  الـ الكتب، تكنجي، داال لدنيا ك شاغؿ الناس، محمدا مئالمتنبي م

 ةمر المتنبي، ط  حسيف، مؤسسة ـنداكم لمتعميـ كال قاف  
حسػػػيف يػػػا  القزكينػػػي الػػػرازم،  بػػػك الة، حمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكر معجػػػـ مقػػػاييس المغ

 -ـػػػػ ُّٗٗـػػػػ(، تحقيػػػؽ:  بػػػد السػػػالـ محمػػػد ـػػػاركف، دار العكػػػر، ّٓٗ)المتػػػكفل: 
 ـ.ُٕٗٗ

السػػػعادات المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد الجػػػزرم:،   ل ػػػر،  بػػػككا النهايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث  
بيػػركت ،  -العمميػػة د الطنػػاحي، المكتبػػة محمػػكد محمػػ -تحقيػػؽ : طػػاـر  حمػػد الػػزاكل 

 ـُٕٗٗ -ـػ ُّٗٗ
فػػػي شػػػرح جمػػر الجكامػػػر:  بػػػد الػػػرحمف بػػف  بػػػي بكػػػر، جػػػالؿ الػػػديف ـمػػر الهكامػػػر   

 –كفيقيػػػة مكتبػػػة التال حقيػػػؽ:  بػػػد الحميػػػد ـنػػػداكم،ت (،ـػػػػُُٗالسػػػيكطي )المتػػػكفل: 
 مصر.

ة ، كلػل، المطبعػة الممكيػالكسيمة الدبية لمعمكـ العربيػة ، حسػف المرصػعي،  الطبعػة ال 
 ق ُِِٗ

 
  


