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 التعصب النقدي والخطأ في التقويم، تجربة الصاحب بن عباد مع المتنبي انموذجا  
 أ.م.د. ثائر سمير حسن الشمري
 جامعة بابل/ كلية التربية األساسية

   المقدمة:
كان ابو الطيب المتنبي، وما يزال، ظاهرة ليست باالعتيادية في حقل األدب عمومًا، والشعر على  وهىا الوصىو ، 

رة للهدل،أفرح الكثيرين اعترافًا بتمّيزه، وأغاظ مىثلم  حسىدًا وحقىدًا على  مكانتىا المرمونىة بىين الشىعراا، وعلى  الىرغ  ظاهرة مثي
ُتهبِىر  أمور؛ لما في شعره من واألهيالمّما ُكِتَب عن الشاعر هذا سلبًا وايهابًا، فانا سيبق  مدار بحٍث طويل ِعبر العصور 

التأّمىىل فيمىىا مىىن هديىىد، ومىىن ثىى  الكتابىىة عنمىىا، أو عىىن بعىى  الىىر   واألفكىىار التىىي  عىىادةوا  الدارسىىين علىى  الونىىوا عليمىىا، 
   بشعره. لفة، سواا أكانت متعلقة بحياتا، أتطّرنت لا سابقًا في المهاالت الموت

وفىىي البحىىث هىىذا سىىنتطري الىى  نأىىية نقديىىة أثىىارت هىىداًل كبيىىرًا منىىذ القىىد ، وحتّىى  ونتنىىا الحاأىىر، وأعنىىي بمىىا رسىىالة 
الصىاحب بىن عبىاد فىي الكشىا عىن مسىاول شىعر المتنبىي، تلىىل الرسىالة التىي اوتلىا فيمىا المتلقىون بىين م يىد لمىا، ورافىى ، 

فأىىاا واسىىن للنقىىد والتحليىىل فيمىىا يتعلىىي بىىااراا التىىي طرحمىىا صىىاحبما فيمىىا، والتىىي كىىان اكثرهىىا نابعىىًا مىىن وهىى الا وبىىين أول ىىل 
 . مونا شوصي للحطِّ من ندر الشاعر كما سنر 

كىىان أىىحّية للنقىىد غيىىر البّنىىاا، او بمعنىى  ةوىىر، كىىان أىىحية االحقىىاد الشوصىىية،  ولكىىي نبىىرهن علىى  اّن أبىىا الطّيىىب
ند كىان بشىك -والموانىا الهري ىة فىي ةن معىًا، ةثرنىا الىتكّل  على  بعى  الم لفىات التىي ُألِّفَىتد حولىا مىن لىدن بعى  األدبىاا  لوا 

كمىا سيتأىل لنىا لما، في حين أّن األحقاد هي التي كانىت وراا تلىل الم لفىات  والتي اتوذت من النقد طريقًا مشروعاً  -موهز
إذ إّن ابداعية المتنبي صرح والد تتكسر عليا عواتي التوّرصات التي نىد يحىاول أحيانىًا بعى  حاسىديا ان  ))ذلل فيما بعد، 

 .(1(()دب العربي بما لالفت ات عل  صوالتا الشعرية المعززة لسمو نفسا وأثر شعره في األيتدّرع 
إّن ةراا المتنبي، وموانفا الهري ة من بعى  الملىول والىوزراا، كانىت أسىبابًا حقيقيىة وراا تكىوين عاصىفة كبيىرة حاولىت 

ثىارة نىادرة فيمىا يىنظ  مىن شىعر ومىا يفصىل مىن ةراا نىدرة على  اال ))ان تقلن شعره من هذوره، فأاًل عىن شىاعريتا، فللمتنبىي 
حياتا الملي ة بالحركة والعنفوان والتنّقل والترحال وفي أفكاره ذات التونيىت الحاسى  السىرين، وفىي  وما يصدر من موانا، وفي

 . (2) ((طموحا وةمالا الكبيرة، وفي شغفا العهيب بمهد ل  تدركا طقوس ملول العصر
ألويىىر الى  اغىىراا فبعىد تىرِل الشىىاعر بىالط كىىافور، وذهابىا بعىىد مىّدة الىى  بغىداد، رفى  مىىدح الىوزير المملبىىي، فسىارع ا

 شعراا بغداد حت  نالوا من عرأا، وتباروا في هها ا، وتنادروا با
ّنمىا صىّده مىا سىمعا  ))، يوبرنا صاحب وزانة األدب أّن المملبي (3)وتماهنوا عليا ، وا  انتظر ] .... [ انشاده فلى  يفعىلد

عليىا؛ وكىان المتنبىي ُمىرن الىنفِس َصىعدَب الشىكيمة من تماديا في السُّوا واسىتمتاره بىالمزل، واسىتيالا أهىل الوالعىة والسىوافة 
حاّدًا مِهّدًا، فورج، فلما كان اليو  الثالث أغَروا ابن الحهاج حّت  عّلي لهاَ  دابتا في صينية الكرخ، وند تكابَس الناُس عليا 

 من الهوانب، وابتدأ ينشد: 
ااااااااان أهااااااااال  ياااااااااا شاااااااااي     العلااااااااام فيناااااااااا وم 

 
ُم أهاااااااااااااااااااال  العلاااااااااااااااااااام  تااااااااااااااااااااو ير     ي لاااااااااااااااااااا

 
 .(4(()دابتا، وانصرا المتنبي ال  منزلافصبر عليا المتنبي ساكنًا ساكتًا، ال  أند نّهزها، ث  وّل  عنان  

وحت  ال نورج عن مهال بحثنا، نقول: إّن الوزير المملبي ل  ُينِا انتقامىا مىن الشىاعر عنىد ذلىل التصىرا، وانمىا نىراه 
المتنبىىي منتقىىدًا أوطىااه، وذلىىل مىىا اعتىىرا بىا الحىىاتمي نفسىىا فىىي  يقىو  بتحىىري  االديىىب ) الحىاتمي ( علىى  الكتابىىة فىىي شىعر

سىامني ] يقصىىد الىوزير المملبىىي [ هتىل حريمىىا وتمزيىي أديمىىا ووكلنىي بتتّبىىن عىىواره  ))رسىالتا التىىي كتبمىا للغىىر  هىذا، نىىا اًل: 
حواها ال  مفارنة العراي و وتصّفل أشعاره   . (5(()ا 
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با كان من محاسنا ويذكر الحاتمي في رسالتا هذه أّن سّن ا ، إذ كان مغرورًا بنفسا ال  أبعد الحدود، حّت  أّنا (6)لصِّ
، وبمىا أّن (7(( )حسده لغيره عل  فصل حسن ولفظ حّر بقدر إعهابا بما يقولا ويكتبا ))ُوِصَا من لدن بع  معاصريا بأن 

الحقيقىي البّنىاا الىذت يىتكل  على  المحاسىن  دافن تأليا الرسالة كان بطلب مىن المملبىي للنيىل مىن الشىاعر، ولىيس بىدافن النقىد
 . (8(()موسومة باالنفعال في أكثر مراحلما، ودواعي التحامل فيما مفأوحة  ))والمساول، فقد َغَدتد رسالتا 

أّمىىا فيمىىا يتعلّىىي برسىىالة ابىىن وكيىىن الّتنيسىىّي التىىي سىىّماها ) المنصىىا (، والتىىي حىىاول فيمىىا أند ُيىىوِهَ  القىىّراا بانمىىا فىىي 
يث عىىن السىىرنات عمومىىًا، فلىى  تكىىن ااّل للنيىىل مىىن المتنبىىي، بىىدافن الحقىىد الشوصىىي مىىن شىىاعريتا، والحسىىد مىىن المكاسىىب الحىىد

الحىىديث عىىن السىىرنات عامىىة وعىىن فنىىون البىىدين إاّل  ))التىىي حّققمىىا، فأىىاًل عىىن دفىىن االوىىرين لىىا للنيىىل مىىن أبىىي الطّيىىب، فمىىا 
وكيىن التنيسىي لى  ، وير  المستشري ) بالشير ( أنن ابىن (9(()رنات المتنبي توط ة، فأّما غاية )المنصا( األول  فمي إبراز س

  .(10)ي ّلا رسالتا تلل إاّل انتصارًا البن حنزابة الذت كان مستاا من المتنبي لترفعا عن مدحا 
َا ا يقىة، علمىًا أّننىا ول  يكىن والصىًا للنقىد حقل  أبىي الطّيىب كىان بىدوافن شوصىية،وهكذا نر  أّن النقد السلبي الذت ُوهِّ

بفأل رسالة ابن وكين التنيسي،تعرفنا رسالة اور  أّلفما الشىاعر ) النىامي( عىن االغىالط التىي ونىن فيمىا المتنبىي فىي شىعره، 
إاّل بسىىبب تقىّرب المتنبىي مىىن سىيا الدولىة الحمىىداني، وتحطيمىا المكانىة التىىي كىان يحظى  بمىىا )  أيأىاً وهىو لى  ي لّىىا رسىالتا 

 .(11)لممدوح،فأثار غيظا، فأّلا تلل الرسالة النامي( لد  ذلل ا
وللمرحو  ) طا احمد ابراهي ( رأت هليل فىي موانىا الىذين كتبىوا عىن أبىي الطّيىب كتابىة ال تّتسى  بالعلميىة والدنّىة، بىل 

طعة، وظّنىىي أّن التعصىىب علىى  الشىىاعر هىىو انكىىار مزايىىاه، وهحىىود ةياتىىا السىىا ))بالتحامىىل والقسىىوة غيىىر المسىىّوغة، يقىىول فيىىا: 
والمكابرة واإلصرار عل  الَغ ِّ منا، وهعل االصبن في األذن، ووأن اليد عل  العين؛ حت  ال ُتسمن الحقيقة وال ُتر . هىو 

 . (12(( )هحود الدليل حين يقو  الدليل، والفرار من الحّهة حين تنم  الحّهة 
بكثيىر مىن تىأثير ااوىرين فىيم ، وأبىرز للنيىل مىن المتنبىي اكبىر  وكان تىاثير الصىاحب بىن عبىاد فىي تحىري  ااوىرين

أديبىىىين حىىىاوال النيىىىل مىىىن الشىىىاعر ترأىىىية للصىىىاحب همىىىا: أبىىىو بكىىىر الوىىىوارزمي، وأبىىىو هىىىالل العسىىىكرت، فاتصىىىال أبىىىي بكىىىر 
غرامىا بالنيىل مىن المتنبىي والغىّ  مىن شىعره، فمهومىا على  المتنبىي لى  يكىن إذن صىادرًا عىن  ))الووارزمي بالصاحب يفّسىر 

ه ال  كشا عيوب المتنبي ومساويا. ولكنا انىدفن فىي ذلىل ترأىية للصىاحب بىن عبىاد الىذت كىان يحقىد على  نزعة فنية تحدو 
 .(13(( )المتنبي لترّفعا عن مدحا وإلشادتا بابن العميد 

غير ان ما فعلا ابو هالل العسكرت من المتنبي، كان أشّد ونعًا مما فعلا الووارزمي، وذلل في كتابا المعروا باس  
، (14)الصناعتين(، وانتبا الدكتور زكي مبارل ال  ذلل التعصب الذت اعم  هذا األديب ترأية للصاحب بن عبىاد  ) كتاب

والىذت اّكىىد صىلة العسىىكرت بالصىىاحب مىن وىىالل مظمىىرين: كىان األول منممىىا االشىادة بىىأدب الصىىاحب، والثىاني تحاملىىا علىى  
الصاحب وال مىن بلىده فقىد كىان هىو بىاألهواز وكىان الصىاحب بأصىبمان. أّن أبا هالل ل  يكن من نبيلة  ))علمًا  ،(15)المتنبي 

بىا فىي غيىر  إعهابىاوكان أبو هالل فيما يبدو شديد الحر  عل  صدانة الصاحب وعل  التزّلا لىا والتمىاس رأىاه فأبىد  
ب على  كىّل د بشىعر أبىي الطّيىميستشى أنموأن من كتبا، وشاركا ما ذهب اليا من تتبن مسا ل شعر المتنبىي، ونىد حىر  

  .(16)((اه نبيحًا من الشعرما ير 
كىان ازدواهيىًا فىي مونفىا، فمىو  ونبل تعّرا مونا العسكرت من المتنبي والصاحب عل  حدٍّ سواا، نر  أّن العسىكرت

في ديوان شعره كان ينصل بعد  نشر عيوب ااورين؛ لكي تتواصل المودة بين الناس، ودليلا في ذلل أّن الهمين لديم  من 
يوب التي ال يرهون فأحما، ولكنىا فىي الونىت نفسىا لى  يلتىز  بتلىل النصىيحة حىين هّنىد نفسىا للبحىث عىن عيىوب المتنبىي الع

نكار محاسنا، ال لش   الصاحب والتملي لا، يقول:  إرأااسو   يافقط، وا 
 ال تعتمااااااااااااااد  نشاااااااااااااار  العيااااااااااااااوب  وبث  ااااااااااااااا

 
 يساااااااااااااالم لاااااااااااااا  األخااااااااااااااوان واألصااااااااااااااحاب   
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 واشاااااااااااادد ياااااااااااادي  بمااااااااااااا يقاااااااااااال  معاباااااااااااا 
 

 (17)ماااااااا فاااااااي م مااااااان لاااااااي  فيااااااا  معااااااااب   
 

فقط، ول  يذكر محاسنا اال في بيت واحد كما سنر ،  -عل  حدِّ ر يتا -نلنا: إّن العسكرت َتَتّبن سقطات المتنبي    
فىىي الونىىت الىىذت مىىدح فيىىا أدب الصىىاحب كثيىىرًا، ولىى  ينتقىىده علىى  االطىىالي، مّمىىا ي ّكىىد تحاملىىا علىى  الشىىاعر، ومحاولىىة النيىىل 

الونىىت الىىذت كىىان فيىىا ) اوىىوان الصىىفا( يىىدعون النانىىد الىى  االلتىىزا  بمبىىادل رانيىىة نبىىل الىىدوول الىى  النقىىد، وذلىىل فىىي  ، فىىيمنىىا
أعل  أّنا لمن يريد أند يعر  حقا ي األشياا أن يبحث أواًل عن علل الموهودات، واسباب المولونات وأن يكىون لىا  ))نولم : 

ن االعتقادات الفاسدة، يوية، ونفس زكّية طاهرة من االوالي الردّية، وصدر سلي  منلب فارغ من الممو  والغمو  واألمور الدن
متعّصب لمذهب او عل  مذهب الّن العصبّية هي المو ، والمو  ُيعمي عين العقل وُينمي عىن ادرال الحقىا ي،  ويكون غير

 . (18(( )عِدل عن طريي الصواب عن تصّور األشياا بحقا قما، فيصّدها ذلل عن المو ، ويَ  وُيعمي النفس البصيرة
وسنتناول فيما سيأتي المواطن التي انتقد فيما العسكرت أبا الطّيب في كتابا الصناعتين، ُمره ين الحديث عىن مدحىا 

نيىىل للسىىيد ]الحميىىرت[: َأاَل تسىىتعمل الغريىىب فىىي شىىعرل، فقىىال: ذال  ))ألدب الصىىاحب، ففىىي ) تمييىىز الكىىال ( نىىال العسىىكرت: 
مىا يعرفىا الصىغير والكبيىر، وال يحتىاج  أنىول ي. وتكّلا مني لو نلتا، ونىد رزنىت طبعىًا واتسىاعًا فىي الكىال ، فانىاعّي في زمان

 تفسير، ث  انشدني:  إل 
 فياااااااااا ر بم  ن اااااااااي ل ااااااااام  أ ر د  بالاااااااااذي بااااااااا   

 
م    اااااااااا   فااااااااااار ح  ج    غ  علي ااااااااااا   ياااااااااار و  ااااااااااد ح   م 

 
 ليس كمن نال وهو في زماننا: موأعا، ويستعملا في إّبانا، فمذا كال  عانل يأن الشيا

َفوُ   َن بما ِبِم د و َهَفَوتد وُه د ال َيهد
 .(19(( )فأشمت عدّوه بنفسا 

  مىا والموتىار مىن الكىال :((وفي ) كيفية نظ  الكال  والقول عل  فأيلة الشعر وما ينبغي اسىتعمالا فىي تأليفىا ( نىال
لحشىىوية ومىىا لىى  يوىىالا فيىىا وهىىا اإلسىىتعمال، أاَل تىىر  الىى  نىىول مىىن كىىال  العاّمىىة وألفىىاظ ا كىىان سىىماًل هىىزاًل ال يشىىوبا شىىيا

 المتنبي: 
ل  اااااااوا لااااااا   الاااااااذي ح   أيااااااان  الب طاااااااار يذ  والح 

 
ذ  الم  بم    ااااااااوا  اااااااار  م  ُع  م  الااااااااذي   ل اااااااا   والااااااااُوع 

 
هىذا لهىاز  ِو لىا فقىال: بمفىري الملىل، ولىو هىازرأسا فأراد أن يقىول مثلىا فلى  يسىت هذا نبيل هّدًا، وانما سمن نول العامة حلا

 .(20)))]كذا[ المواأن ونبل هذا يدل عل  أّن أمثالا غير ها زة في همين -وبمقحد ة سيده -أن يقول: حلا بيافوخ أبيا
وينبغىي ان تتهنىب إعىادة حىروا الصىالة  ))ونال في: ) فيما يحتاج اليا الكاتب ال  ارتساما وامتثالا فىي مكاتباتىا(: 

مثل نول القا ل: منا لا عليا، أو عليا فيا، أو با لا منا، وأوفما لا عليا، فسىبيلا أن والرباطات في موأن واحد إذا كتبت 
تداويىىا حتىى  تزيلىىا بىىان تفصىىل مىىا بىىين الحىىرفين، مثىىل أن تقىىول: أنمىىت بىىا شىىميدًا عليىىا. وال أعىىرا أحىىدًا كىىان يتتبىىن العيىىوب 

ال  ما أعدما شي ًا منما حتى  توّطى  الى  هىذا النىوع فيأتيما غير مكترث إاّل المتنبي، فإنا أّمن شعره همين ]كذا[ عيوب الك
 فقال: 

اااااااااار     م  اااااااااار    بعااااااااااد     م  دن ي فااااااااااي    ااااااااااع   وت س 
 

د    ااااااااااواه  ل ي ااااااااااا ش  ن ااااااااااا ع  اااااااااابوها ل ااااااااااا م   س 
 

 . (21(()فأت  من االستكراه بما ال يطار غرابة فتدّبر ما نلناه وارتسما تظفر ببغيتل منا إند شاا اهلل 
فىي االنتقىاد السىابي، ال يسىاوره الّشىّل فىي أّن أبىا هىالل كىان يىأتي بالمالحظىة النقديىة بنىاا إّن القىارل الىذت ُيىنع  نظىره 

عل  بع  شعر المتنبي، وليس ألهل المالحظة النقدية عمومًا، ودليلنا عل  ذلل، نولا: وال أعرا أحدًا كان يتتبىن العيىوب 
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ا والشعراا فال يوهىد فيىا إاّل المتنبىي، فهىاا بىذلل االنتقىاد مىن فيأتيما غير مكترث إاّل المتنبي، وكأّن الكون ند وال من األدبا
اهلا حصرًا، فأاًل عن أّنا كان يتحّدث عّما يحتاج لا الكاتب في مكاتباتا، وليس الشىاعر، فللشىعر وصىا   توتلىا عىن 

 .  رورةأوصا   النثر، أهّمما الوزن والقافية، مما ي دت بالشاعر ال  التصرا باللغة بحسب ال
من الشاعر، حسدًا وحقىدًا،  مأ  الحديث عنا، كان يدّل عل  ان العسكرت يريد استثمار أّية فرصة سانحة للنيلما 
 سو  ذلل، باستثناا ارأاا الصاحب بن عباد طبعًا.  وال شيا

وند نال بع  المتأورين ما هىو أنىبل مىن هميىن مىا مىّر فىي نولىا ولىيس مىن  ))ونال العسكرت ) في ذكر التهنيس(: 
 تهنيس:ال

اااااوال اااااع       الِّم اااااع    ِّ   ع   حت اااااْ ي ت ب اااااع  الِّم
 

ثل ااااااا   ألااااااا     اااااااع    م  اااااااع    الِّم اااااااع    ِّ   وال ِّ 
 

 ونولا: 
اااااااااا فق ل ق ل اااااااااغ   ش   باااااااااال  مم الاااااااااذي   ل ق ااااااااال  الح 

 
ااااااااااااي   ك ل   اااااااااااانو   ال   ااااااااااااال     (22(( )  ال  اااااااااااال  ع 

 
بىي الطّيىب ال عالنىة ألالتهنىيس، ويىأتي ببيتىين  وهنا دليل ةور عل  تحامل أبي هالل عل  الشاعر، فمو يتكّل  على 

رأا اول  يأِت بمما إاّل لتعصبا،  -عل  حدِّ نولا -لمما بالتهنيس  للصاحب. وا 
ويبدو أّن العسكرت ل  يهدد من الشعراا العباسىيين َمىن يتمثّىل بشىعره المعيىب غيىر المتنبىي، فنىراه يستشىمد بأشىعاره فىي 

 ومن الغلو الغث نول المتنبي:  ))بمناسبة ومن دون مناسبة، ففي حديثا عن الغلو، نال:  كّل صادرة وواردة، فيذكره بالسوا
ُمان اااااااا    ااااااااُ    رأي اااااااا   فااااااااي  ْ  ألاااااااا     ج   ف تاااااااا

 
ي اااااااااي        ُ اااااااااع   أ  ااااااااال  ج  م  ااااااااا   الااااااااار أي  أج   ب ع ِّ 

 
 ونولا: 

ااااااااااااااار  األف اااااااااااااااام  عااااااااااااااان  د ر    اك ااااااااااااااا   ت ت قاص 
 

ث اااااااااااال  الااااااااااااذي األفااااااااااااال   فياااااااااااا  والااااااااااااد نا   م 
 

فقىال: على  اهلل، ونيتىا ال تىدّل عليىا فىافرط وعمى  وهمىن دنيىا على  نىول أهىل االدوار  -االفىالل والىدنا -ا فيىاُسِ َل عمّ 
 .(23(( )والتناسخ 

 ومن عيوب هذا الباب، نول بع  المتأورين: ))وفي ) المبالغة ( نال: 
مااااااااااا مو  اااااااااااغ  ب حاااااااااااار    ياااااااااااا ج  ي ِّ   ا  فاااااااااااال   

 
ل اااااااااااااااال  ال  رائ ااااااااااااااااب  والاااااااااااااااادمخال     علااااااااااااااااْ ع 

 
الب ىر الكثيىرة المىاا،  -والهمىو  -الغثّىة فعّبر عنا بمذه العبارة -إنل كثير الهود عل  كثرة س الل فال نقصت -د ان يقولأرا 

 ونولا:
ل اااااا   كالشومااااااا   اااااام    ف ع   ل ااااااي     ااااااولي فااااااي ش 

 
اااااااااراذ     (24)   ولكااااااااان  فاااااااااي الشوااااااااام    كا ش 

 
 ع  المتأورين:ومن شنين الكناية نول ب ))ونال في ) الكناية والتعري (: 

رهااااااااا م  اااااااا    ي ب مااااااااا فااااااااي خ    نمااااااااي علااااااااْ ش 
 

اااااااااااااااا  ااااااااااااااااا فااااااااااااااااي س  مو اااااااااااااااا   ع  ع   ر او يالت  األ 
 

 .  (25(( )وسمعت بع  الشيوخ يقول: الُفهر أحسن من عفاا يعبر عنا بمذا اللفظ
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 وهو يعني )ببع  الشيوخ( الصاحب بن عباد، فمىو َمىند تحىّدث بىالقول هىذا فىي رسىالتا موأىوع البحىث، كمىا سىيأتي
 تفصيل ذلل في محلا بإذن اهلل تعال .

ومىىن المذوىىذ التىىي نىىدّونما علىى  أبىىي هىىالل، هىىي أّنىىا لىى  ُيهمىىد نفسىىا كثيىىرًا بالبحىىث عىىن عيىىوب شىىعر المتنبىىي؛ ألنىىا 
 استشىىمد لتلىىل العيىىوب باالبيىىات نفسىىما التىىي تمثّىىل بمىىا الصىىاحب فىىي رسىىالتا، وكأنىىا بىىذلل يىىرو  تأكيىىد مىىا طرحىىا الصىىاحب

 ّلقًا لا وأرأاًا لحقده وحقد األوير عليا. تمبوصو  الشاعر، 
 ، نول بع  المتأورين:أيأاً ومن معيب هذا الباب  ))وفي ) الترصين( نال العسكرت: 

ااااااااا ش  اااااااااب  الو  ل  م  ع ج  اااااااااا  و   اااااااااو  ااااااااان  الل ح   ا   م 
 

اااااااااااااع   غ  عااااااااااااان  خ   ائ ااااااااااااا      د ع  مااااااااااااااب را   ِّ 
 

 . (26(( )لتعمية معناه  هذا ردتا 
 ومّما ِعيب من هذا الأرب ].....[،نول بع  المتأورين:   ))ونال في ) التوشيل(: 

اااااااااا فق ل ق ل اااااااااغ   ش   باااااااااال  مم الاااااااااذي   ل ق ااااااااال  الح 
 

ااااااااااااي   ك ل   اااااااااااانو   ال   ااااااااااااال     (27(( )  ال  اااااااااااال  ع 
 

ا لا انتقادًا، فمو نولا:    أّما بيت المتنبي الوحيد الذت مدحا العسكرت في صناعتيا، ول  يوهِّ
اااااااااااار  أ ريق ااااااااااا   أم  ماااااااااااا   ا م  اااااااااااة  أم  خ   ل مام 

 
ااااااار    م  اااااااو  فاااااااي ك باااااااد ي ج  ودا و ه  ب  ااااااايو ب ااااااار 

(28) 
 

غير اّن مدحا ذال ال يعدُّ حسىنة للعسىكرت؛ النىا هىاا بوصىفا كلمىة حىيٍّ يىراد بمىا باطىل كمىا ُيقىال؛ فبعىد ذكىره للبيىت 
،ثىى  ذكىىر  (29(( )وفىىراي الحبايىىب  ولىىا بعىىد ذلىىل ابتىىداةت ]كىىذا[ المصىىايب ] كىىذا [، ))هىىذا، بوصىىفا مطلعىىًا هيىىدًا للشىىاعر؛ نىىال: 

ت ] كىذا [ الوىالي لمىا شىاكلما ابتىداةفمذه وما  ))( ستة عشر بيتًا لا عّدها كّلما من المطالن الردي ة، نا اًل بعد تعدادها: 16)
( ))30). 

 ي وهمما العسكرت للمتنبي أند نأوذ عليا بع  المالحظات ااتية:ولنا بعد استعرا  االنتقادات الت
، أو: (31)ا ذكر اس  الشاعر في اكثىر األحيىان، والقىول بىداًل مىن ذكىر اسىما مىثاًل: كَمىن نىال وهىو فىي زماننىاتهاهل -1

دما يىىىذكر اسىىىما صىىىراحة ال يكىىىون ذلىىىل الىىىذكر إاّل عنىىىد التمثيىىىل بىىىالعيوب الشىىىعرية وعنىىى ،(32)نىىىال بعىىى  المتىىىأورين
شىاعر صىراحة فىي أكثىر األحيىان، هىو تحرهىا ، وربمىا كىان سىبب عىد  ذكىره السى  ال(33)الكبيرة كما يراهىا العسىكرت

مىىن ذكىىر اسىىما لمعرفىىة النىىاس بشىىاعرية المتنبىىي، وووفىىًا مىىن انتقىىاده  إّيىىاه، وكشىىفم  تحاملىىا عليىىا، فيصىىبل مثىىار 
 سورية ااورين، وند يكون السبب للتقليل من شأن الشاعر، وتصغير حهما أما  الناس، حسدًا لا، وحقدًا عليا.

، وكىىان بإمكىىان العسىىكرت تحديىىد تلىىل (34)نفسىىما التىىي سىىّنما الصىىاحب بىىن عبىىاد فىىي رسىىالتا اسىىتوداما لغىىة السىىورية -2
ا بىالكال  الهىارح، والسىورية منىا، ولكنىا ةثىر تقليىد الصىاحب لما من شعر المتنبي، مىن دون َمسِّىالعيوب، والتمثيل 

 في مذهبا في النقد، وباألحر  في االنتقاد. 
البحىث عىن األبيىات الشىعرية التىي تتأىمن عيىوب شىعر المتنبىي؛ إذ سىطا على   ل  ُيهمد ابو هالل نفسا كثيىرًا فىي -3

التىىي تمثّىىل بمىىا الصىىاحب فىىي رسىىالتا، ونىىد يكىىون سىىبب ذلىىل تأكيىىد دنّىىة الصىىاحب فىىي نقىىده لتلىىل  األبيىىات نفسىىما
 األبيات، تملقًا لا، وارأاًا لكبريا ا التي هرحما أبو الطيب بعد  مدحا لا. 

أبىي الطيىب فىي بعى  المىواطن، كمىا مىدح الصىاحب بىن عبىاد فىي كثيىر منمىا، فأىاًل  كان بإمكان العسكرت مىدح -4
عىىن مديحىىا لكثيىىر مىىن الشىىعراا العباسىىىيين مثىىل: أبىىي تمىىا ، والبحتىىرت، وأبىىىي نىىواس، وابىىن الرومىىي، وابىىن المعتىىىز 

يس نقىدًا حديثىا عىن الشىاعر انتقىادًا ولىوغيره ، ولكن تحاملا عليىا، ومهاملتىا للصىاحب حالىت دون ذلىل، فأصىبل 
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حقيقيًا، وأكد فىي الونىت نفسىا ههومىا المسىبي عليىا، حتّى  أّننىا نعتقىد أنىا كىان يصىنن المالحظىة النقديىة فىي أىوا 
 شعر المتنبي الذت يشتملما، ليس إاّل.

أما المالحظة األويرة، فمي مدحا للصاحب بن عباد، وعد  انتقاده مطلقًا في كتابىا، وكأّنمىا كىان الصىاحب منّزهىًا  -5
يىوب، فأىىاًل عىن ذكىىره للنصىو  النثريىىة الكثيىرة لىا، بوصىىفما نمىاذج لىىودب الرفيىن، والقىىول الصىحيل، ومىىا مىن الع

وتحامل أبي هالل على  المتنبىي هىو  ))اصدي انتقاد الدكتور زكي مبارل الذت وّهما ال  كتاب أبي هالل، نا اًل: 
منا والردتا، ولكل شاعر هيد يظمر الهّيد شعر المتنبي ف ينتقد أن، فقد كان يستطين أوالناالمطعن الظاهر في 

، ولكنىىا سىىلل وطىىة واحىىدة هىىي الىىن  علىى  السىىويا مىىن شىىعر المتنبىىي مىىن التعىىامي عىىن معانيىىا الهيىىدة، وردتا
وويالا الوثّاب. فانأى ن بىذلل إلى  النقىاد المغرأىين الىذين كلفىوا بالبحىث عىن عيىوب المتنبىي ابتغىاا مرأىاة الىوزير 

ر ألهل الملل والسلطان  بن ]كذا[ عباد، وما أحطّ      . (35(( )األدب إذا ُسوِّ
بمىىا؛ لتوأىىيل  اإليفىىاا، وسىىنحاول ةوفيمىىا يتعلىىي بالمواأىىن التىىي مىىدح بمىىا العسىىكرت الصىىاحب بىىن عبىىاد، فمىىي كثيىىر 

ا ُروَت لنى ))التعصب لا، وتأكيد تحامل أبي هالل عل  المتنبي من الوهىا ااوىر، فمىو فىي حديثىا عىن ) نىبل المأوىذ( يقىول: 
، فقىال ابىن عبىاس: ) والىدار بعىد غىد ابعىد(، تشّط غدًا دار هيراننا(نشد ابن عباس رأي اهلل عنا: )أّن عمر بن أبي ربيعة أ

ذافقىىال عمىىر: واهلل مىىا نلىىت إاّل كىىذلل،  كىىان القىىو  فىىي نبيلىىة واحىىدة وفىىي ار  واحىىدة فىىإن وىىواطره  تقىىن متقاربىىة كمىىا أّن  وا 
ا(. فسبقني ونال: ) د: ) كانت َسراُة الناس تحت أظلِّ أنشدُت الصاحب اسماعيل بن عباأوالنم  وشما لم  تكون متأارعة، و 

  .(36(( )فغدتد َسراُة الناس فوي سراتا(. وكذلل كنت نلت، فعل  هذا هايز ]كذا[ ما يدع  لم  
يىىة للتقىىّرب مىىن واتكرت يحىىاول اسىىتثمار أيىىة فرصىىة مإّن المهاملىىة المتكّلفىىة واأىىحة تمامىىًا فىىي الروايىىة السىىابقة، فالعسىى

 الصاحب، واألدلة عل  ذلل كثيرة كما سيأتي. 
ال يوفى  فأىل  ))ففي ) حد التشبيا وما ُيستحسىن مىن منثىور الكىال  ونظمىا(، نىال العسىكرت فىي مهاملىة الصىاحب: 

ند أوفاه كالمسل يوب  ويستر ثى  ال يمنىن ذلىل را حتىا أن تفىوح.  ند أوىذه الصىاحب فكتىب، فأنىت أدا  اهللذت العل  وا   عىّزل وا 
: أيأىىاً طويىىت عّنىىا وبىىرل، وهعلىىت وطنىىل وطىىرل، فأنبىىا ل تأتينىىا، كمىىا وشىى  بالمسىىل رّيىىاه، ونىىّ  علىى  الصىىباح محّيىىاه. ونىىال 

ند كىان  ند كان رابأىًا، والرهىل الىذت ال مىر ة ]كىذا [ لىا ُيمىان وا  الرهل ذو المر ة ] كذا [ ُيكر  عل  غير مال كاألسد ُيماب وا 
ند غنّيًا كالكلب يمون  انقطاعمىا كذنيىة الىذهب  ة بين الصالحين سرين اتصالما بطىياوطّوا. ونال: المودّ  عسعل  الناس وا 

 أدنىى اتصىىالما كذنيىىة الفوىىار يكسىىرها  سىىرين انقطاعمىىا بطىىيا األشىىرار، والمىىودة بىىين اإلعىىادةالتىىي هىىي بطي ىىة االنكسىىار هّيسىىة 
لتذلل لا كما أّن العشىب إّنمىا يسىل  مىن الىريل العاصىا بلينىا لمىا وال وصل لما. ونال : ال يرّد بأس العدّو القوت بمثل ا شيا

، ونىال ازداد نتنىاً أثيىر المنىتن كلمىا  لقىبل مىا ينكشىا عنىا كالشىيا أمىرهأند يفح  عىن  ال يهب للمذنب وانثنا ا معما. ونال:
: المىال إذا كىان لىا أيأىاً ا. ونىال : َمند صنَن معروفًا لعاهل الهىزاا فمىو كملقىي الحىبن للطيىر ال لينفعمىا بىل ليصىيدها بىأيأاً 

مدد يهتمن منا ول  يصرا في الحقوي أسرع إليا المالل من كل وها كالماا إذا اهتمن في موأن ولى  يكىن لىا طريىي الى  
سكرًا كالنمار يزيد البصىير بصىرًا  األحمي: األدب يذهب عن العانل السكر ويزيد أيأاً النفوذ تفّهر من هوانبا فأاع. ونال 

 . (37(()الوفاش سوا بصر ويزيد 
وهذا الهنس اذا سل  من االستكراه فمو أحسن وهىوه السىهن، ومثلىا  ))وفي ) ذكر السهن واالزدواج ( نال أبو هالل: 

نىىول الصىىاحب:لكنا عمىىد للشىىوي فىىأهر  هيىىاده غىىّرًا ونرحىىًا، وأور  زنىىاده نىىدحًا فقىىدحًا، ونولىىا: هىىل مىىن حىىّث الفأىىل تمأىىما 
كلفًا بأهل هلدتل، ونولا: وند كتبت ال  فالن ما يوهز الطريي ال  تولية نفسا، وينهز وعد الثقىة فىي شغفًا ببلدتل، وتظلما 

 . (38)((فل حبسا، فمذان الوهمان من اعل  مراتب االزدواج والسهن
اَل وهكىىذا يفعىىل الكتّىىاب الحىىّذاي، والمترّسىىلون المبىىرزون، أ ))ونىىال فىىي ) ذكىىر المقىىاطن والقىىول فىىي الوصىىل والفصىىل( : 

تر  ما كتب الصاحب في ةور رسالة لا، فإن حنثت فيما حلفت، فىال وطىوت لتحصىيل مهىد، وال نمأىت النتنىاا حمىد، وال 
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سعيت ال  مقىا  فوىر،، وال حرصىت على  علىو ذكىر، وهىذه اليمىين التىي لىو سىمعما عىامر بىن الظىرب لقىال هىي الغمىوس، ال 
فىىي ةوىىر رسىىالة، وأنىىا متونّىىن  أيأىىاً يمىىان ظريفىىة ومعىىان غريبىىة، وكتىىب القسىى  بىىالالت والعىىز  ومنىىاة الثالثىىة األوىىر ، فىىأت  بأ

 .(39)((والصوا  لشمر شواللكتابل، تونن الظمذن للماا الزالل، 
اًل عل  الحقد والتعصب أد أبي الطيب المتنبي، فال هد ناندًا كأبي هالل العسكرت، مشتمإنن الباحث ليأسا حين ي
عايب، في الونت الذت ال يذكر فيا عيبًا واحدًا ألدب الصاحب، وكأّنا منّزه من األوطىاا، يذكر شعره إاّل بالسوا وتفصيل الم

مىىن ان األويىىر اتكىىأ كثيىىرًا فىىي أدبىىا علىى  شىىعر المتنبىىي، سىىواا فىىي شىىعره أو فىىي نثىىره كمىىا سىىنر ، ولىى  يكىىن ذلىىل إاّل لمهىىاراة 
نبىىي وشىىأن شىىعره، ولى  يكىىن ذلىىل أاّل هىىزاًا مىىن الصىاحب بىىن عبىىاد، وموافقتىىا فيمىا ذهىىب اليىىا بوصىىو  التقليىىل مىن شىىأن المت

 الحرب الشعواا التي شّنما الحاندون والنانمون عل  الشاعر بسبب موانفا الهري ة، ونراراتا الشهاعة كما ذكرنا من نبل. 
ىَا الى  المتنبىي لى  يكىن والصىًا للنقىد، بى ل ان ما سبي الحديث عنا كان مقدمة سىريعة توأىل كيىا أّن النقىد الىذت ُوهِّ

بفسىاد تفكيىر اول ىل النقىاد، او فالنقىل: الطىار ين على  النقىد،  كان بدوافن شوصية كما اّتأل لنا، وحاولنىا فيمىا اننىاع المتلقىين
بمى ، هىذا اواًل، وثانيىًا اتوىذنا مىن المقدمىة هىذه طريقىًا للىدوول   الذين اندفعوا بعواطفم  في الكتابة، ولىيس بعقىولم  كمىا ُيفتَىرَ 

دراسىىة، وأعنىىي الحىىديث عىىن رسىىالة الصىىاحب بىىن عبىىاد فىىي الكشىىا عىىن مسىىاول شىىعر المتنبىىي، حىىديثًا الىى  صىىلب موأىىوع ال
 مفصاًل، يتأّمن كّل ما يتعّلي بما من الهوانب الموتلفة، من توهيا نقدت للكثير من القأايا التي طرحما صاحبما فيما. 

 سبب تألي  الرسالة: 
صىىاحب بىىن عبىىاد، أولممىىا يىىراه الباحىىث وانعيىىًا أكثىىر مىىن الثىىاني، أمىىا ليا الرسىىالة مىىن لىىدن اللىىدينا سىىببان ر يسىىان لتىىأ

ا، ففيمىا وانكشىاا زيفىثانيمما فيراه الباحث مسّوغًا وهمّيىًا حىاول الصىاحب اننىاع المتلقىين بىا على  الىرغ  مىن وأىوح وهميتىا، 
عميىد، وُنبيىل توهمىا لمىديل ، فمو رف  المتنبي مديل الصاحب حينما كاتبا وهو مازال في حأرة ابن الاألوليوّ  السبب 

ىرَ ِمَن في زيارة المتنفيحك  أّن الصاحب أبا القاس  طَ  ))عأد الدولة البويمي،  هرا ىا ُمهد   مقصىوديا مىن بي إّياه بأصبمان، وا 
يالطفىىا فىىي اسىىتدعا ا، ويأىىمن لىىا  إليىىاولىى  يكىىن اسىىتوزر بعىىد، وكتىىب ويلىىة، الزمىىان، وهىىو إذ ذال شىىاب، وحالىىا حَ ر سىىاا 

د حأرة عأد الدولىة بشىيراز صُمراِدِه، ون إل ن ] كذا [ مالا، فل  ُيِق د لا المتنبي وزنًا، ول  ُيِهبدُا عن كتابا وال مشاطرتا همي
رُشىىقا بسىىما  الونيعىىة، ويتتبىىن عليىىا سىىقطاتا فىىي شىىعره وهفواتىىا، وينعىى  عليىىا سىىي اتا، وهىىو َغَرأىىًا يَ ]....[، واتوىىذه الصىىاحب 

 . (40(( )، وأكثره  استعمااًل إّياها، وتمّثاًل بما في محاأراتا ومكاتباتا اعرا الناس بحسناتا، وأحفظم  لما
أّمىىا السىىبب ااوىىر، فيبىىدو أّن الصىىاحب هىىو مىىن ابتكىىره ليكىىون مسىىّوغًا شىىرعّيًا للتىىأليا بالنسىىبة إليىىا ول وىىرين علىىى  

ثى  نىال فىي بيىان سىبب تأليفىا لمىا ، (41)ي الحسين حمىزة بىن محمىد األصىبمانيالسواا، ففي مقدمة رسالتا يّتأل أّنا كتبما ألب
وكنُت ذاكرُت بعَ  من يتوّس  األدب في األشعار ونا ليما والمهودين فيمىا؛ فسىألني عىن المتنبىي فقلىُت:  ))في تلل المقدمة: 

 إّنا بعيد المرم  في شعره كثير اإلصابة في نظما، إاّل أّنا ربما يأتي بالفقرة الغّراا مشفوعة بالكلمة العوراا.  
رَ  حتّىى  تحىىّداني يىىفرأيتُىىُا نىىد هىىاج وانىىزعو، وحمىى  وتىىأّهو، واّدعىى  أّن شىىعره مسىىتمرُّ النظىىا ؛ متناسىىب األنسىىا . ولىى  

كا العقىول. ففعلىُت، ونيِّىدُه بىالوّط مىا تىذكر، لتتصىفحا العيىون وتسىبكما زعمَت فأثبتد في ورنٍة ما تنكر،  األمرفقال: إند كان 
ند ل  يكن ت الىزاّلِت مىن طريقتىي. ونىد نيىل: أّت عىالٍ  ال يمفىو، وأّت صىارٍ  ال ينبىو، وأّت  َتَتبُّىنُ شىيمتي، وال طلُُّب العثىرات مىن وا 

 هواد ال يكبو؟!! . 
 ، ِبر نبىل أند يوتبىر، فاسىمن وأنصىتد ِوت نبل أند ُيَروِّت، وُيود ّنما فعلُت ما فعلُت ل اّل يقدِّر هذا المعتر  أّني ِمّمن َيرد وا 

، فمىىا أو  إاّل نلىىيال، وال ذكىىرُت مىىن عظىىي  مىىا اوتىىلن فيىىا إاّل يسىىيرا. ونىىد ُبلينىىا بزمىىاٍن ردُت مىىن كثيىىر مّمىىا زلن فيىىا وأعىىدلد وأنصىىاد
َزِمٍن يكاد المنس  فيا يعلو الغارب، وُمنينا بأعيار أغماٍر اغتّروا بممادح الُهّمال، ال يأرعون لمن حلب العل  أفاويقا والدهر 

يي الُثرّيا وه  دون الثر ، وند يوهمون أنم  يعرفون، فاذا حكموا رأيَت بما   ُمرَسَلة ونعا   أشطره؛ السيما عل  الشعر، فانا ُفوَ 
  .(42(( )مهفلة
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إذن، فىىىي المقدمىىىة هىىىذه ُيظمىىىر الصىىىاحب سىىىبب تأليفىىىا لرسىىىالتا، وفيمىىىا يّتأىىىل حقىىىده وتعصىىىبا علىىى  الشىىىاعر، وعلىىى  
  المعهبين بشعره، وسنوّأل ذلل في محلِّا إن شاا اهلل تعال .

 تاري  تألي  الرسالة: 
ال نىدرت بالتحديىد متى  ُألِّفىت هىذه  ))ير  المرحو  طا احمد ابراهي  أّن الرسالة ُألِّفىت بعىد وفىاة المتنبىي بقليىل، فيقىول: 

هىى . فمىي إذن نبىل هىذا 360ا يشير ال  أّنما ُكِتبتد في حياة ابن العميد. وند توفي ابن العميد في سىنة ما مالرسالة. ولكن في
  . (43(( )لتاريخ. وهي عل  كّل حال في الِعقد السادس من القرن الرابن، وأكبر الظّن أّنما ُألِّفت بعد وفاة المتنبي بقليل ا

واتفىىي محقىىي الرسىىالة مىىن الىىرأت السىىابي فيمىىا يتعلىىي بتىىاريخ تىىأليا رسىىالة الصىىاحب فىىي الكشىىا عىىن مسىىاول شىىعر 
، ألن هىى، الىذت تىوفي فيىا ابىن العميىد360ولكنا كىان نبىل عىا  فل  نعلما بالدنة، المتنبي، وذلل حينما نال: أّما تاريخ تأليفما 

هىىى وكىىان 354]....[، ولمىىا كىىان المتنبىىي نىىد نصىىد ابىىن العميىىد وعأىىد الدولىىة سىىنة  الصىىاحب يىىذكر فيمىىا اسىىتاذه ابىىن العميىىد
ابىة، كىان تىاريخ هىذه الرسىالة وىالل الصاحب ند راسل المتنبىي فىي هىذه الفتىرة ] كىذا [ أن يىزوره ويمدحىا فىرف  المتنبىي اإله

 . (44(()هى360 – 354أعوا  
ومىا يممنىىا مىىن ذلىىل هىو أّن الرسىىالة ُألِّفىىت بعىىد وفىىاة المتنبىي، وهىىذه نقطىىة هوهريىىة هعلىت الصىىاحب ناسىىيًا فىىي أحكامىىا 

كبيىىر؛ ووفىىًا مىىن ردِّ التىىي بناهىىا أىىد الشىىاعر، إذ لىىو كىىان حّيىىًا، لرّبمىىا وفّىىا الم لىىا مىىن تلىىل اللغىىة السىىاورة، ومىىن التهّنىىي ال
الشاعر عليا، ومن ث  احراها وبيان أوطا ا بنفسا، ونحن نعهب لمونا الصاحب هذا من شاعر ميت، والسىيما أّنىا القا ىل 

 عن نفسا: 
 وكااااااام شاااااااامغ  باااااااي بعاااااااد  ماااااااوت ي جااااااااهال  

 
ااااااااال  الساااااااااي   بعاااااااااد وفااااااااااتييبظلماااااااااي    س 

 
 ولااااااااااو علاااااااااام  المسااااااااااكين  ماااااااااااذا ينال اااااااااا   

 
 (45)ل مماااااتي ماااان الظلاااام  بعاااادي ماااااغ  باااا 

 
بذلل عرأة للكثير من النقاد فأصبل هو من ظل  المتنبي أشّد الظل ، وتهّن  عليا كثيرًا في رسالتا كما سنر ، فغدا 

ظىىال  ال مظلىىو ، وفىىي المهىىال هىىذا البىىد مىىن  ألنىىان سىىّلوا سىىيوفم  عليىىا بسىىبب موانفىىا تلىىل مىىن المتنبىىي، فمهمىىوا عليىىا الىىذي
ند كىىىان متىىىأورًا عىىىن زمىىىن اسىىىتذكار نىىىول أبىىىي العىىىالا المعىىى رت، الىىىذت نصىىىل فيىىىا بعىىىد  ظلىىى  األمىىىوات، أو التهّنىىىي علىىىيم ، وا 

 الصاحب، يقول: 
 ال يااااااااااااااب  مج اااااااااااااااولا ي حااااااااااااااار  دليل ااااااااااااااا   

 
 أن يت قاااااااااااااااوا والل اااااااااااااااب  ياااااااااااااااأم ر  أه ل ااااااااااااااا    

 
ن  طاااااااااال الماااااااااد   ال تظلماااااااااوا الماااااااااوتْ وا 

 
 (46) ن ااااااااااي أخااااااااااا   علاااااااااايكم أن  تلتقااااااااااوا  

 
أىوا على  ةراا النقىاد الىذين انتبمىوا لعىد  التىزا  الصىاحب بىن عبىاد بمقىاييس النقىد فىي وسنحاول فيما سىيأتي تسىليط ال

المتنبىىي، وعىىد  سىىلكا الطريىىي ي م ّلفىىاتم ، موّأىىحين تعصىىبا علىى  عصىىره، وابتعىىاده الىى  ابعىىد الحىىدود عنمىىا، فىىذكروا ذلىىل فىى
 الصحيحة في توهيا النقد ال  الشاعر.
ُان النقد:   الصاحب ورسالت  في مي

سىىَن اافىىاي، متنىىوع النظىىرات، معتمىىدًا الىىذوي هىىدًا، مت لىىرغ  مىىن أّن النقىىد فىىي القىىرن الرابىىن المهىىرت كىىان وصىىباً علىى  ا
ند ُعلِّىىَل فبمنطىىي ال فىىي الهىىوهر والىىروح . إند ُحلِّىىاألدبىي السىىلي ، م تنسىىًا بمنىىاحي العلىى  فىىي الصىىورة والشىىكل  َل فبىىذوي سىىلي ، وا 

ند َعىىىَر  لفكىىرة اتىىى  علىى  كىىىل مىىىا  ، إاّل أّن الصىىىاحب لىى  يتقّيىىىد بىىىأكثر تلىىل المقىىىاييس، وهعىىل غأىىىبا مىىىن (47)فيمىىا شىىديد، وا 
لذا انتبا كثير من الباحثين والنقاد ال  تعصبا ذلل، ومن الشاعر، لعد  مدحا إّياه، مقياسا الوحيد في نقده الذت وهما اليا، 
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نىد ارتكىب  ))ت ديوان شعر أبي الطّيب( : هى (، في )شرح مشكال455ذلل النقد ما ذكره ابن فورهة البروهردت ) ت حوالي 
ا ] الرسالة [ شي ًا من المزح عهبًا، ليس من طريقة العل  وال مّما أفاد غير ويالا الوزارة وبذخ الوالية، ولعمىرت أّنىا لىو لى  فيم

كىىاد ينىىتق  شىىي ًا مىىن  يىىرد عنىىا هىىذا الكتىىاب لكىىان اهمىىل بمثلىىا أو كىىان لىى  يتعىىّد فيىىا التمىىز  الفىىارغ والكىىال  اللغىىو حتّىى  أّنىىا مىىا
ال  دّ مواأىىن يسىىيرة كأنمىىا عثىىار منىىا بالهىىاألبيىىات التىىي نقممىىا علىى  أبىىي الطّيىىب بمىىا يفيىىد معرفىىة ، موط ىىًا فيىىا أو مصىىيبًا، إاّل 

عمد، فولط فيما ودّل عل  اّنا ل  يفم  ول  يحط علمًا بما كرها، وهذه الرسالة عملمىا فىي صىباه، والنىزي حىداه على  إظمارهىا 
 .  (48(( )مريد الوير لا بكتمانما عليا  وما أهدر

ولو ل  يكن الصاحب ظالمًا للمتنبي في رسالتا، لمىا سىّلط عليىا اهلل ) سىبحانا وتعىال ( مثىل هىذا االنتقىاد الهىارح بعىد 
 مرور مّدة وهيزة عل  وفاتا. 

ما  الونيعىة، يتتبىن عليىا غرأًا يرشقا بسى ))وير  البديعي اّنا لما اعر  المتنبي عن مدح الصاحب، صّيره األوير 
نا مىة علىى  الغى ِّ مىن الشىىاعر العظىي ، والتحامىل عليىىا،  )) ، والرسىالة (49(( )سىقطاتا فىي شىعره وهفواتىىا، وينعى  عليىا سىىي اتا

والتمك  با والسورية منا. كان الصاحب بن عباد صغيرًا هيِّن المكانة حين وفد المتنبىي على  ابىن العميىد ومدحىا. وكىان يىّود 
ه أبىىو الطّيىىب، فّلمىىا تهاهلىىا َهىىِزع وَسىىِوط، ولىى  يسىىكن مىىا بىىا حتّىى  ألنىىا تلىىل الرسىىالة ينىىال فيمىىا منىىا، ويتعصىىب عليىىا لىىو نصىىد

 . (50(( )تعّصبًا شديداً 
الصاحب كان شديد الرغبة في  إنّ  )) ، فقال: كما انتبا الدكتور زكي مبارل لتحامل الصاحب عل  أبي الطيب أيأاً 

ا، وند نال من ذلل مبتغىاه. ولكىن المتنبىي استعصى  عليىا وترفىن عىن مدحىا واالنتسىاب اليىا. فاسىرها استبعاد الكّتاب والشعرا
].....[، ونىد اشىترل الصىاحب  ا والنيىل مىن نىدرهالصاحب في نفسىا وأوىذ ي لىب النقىاد والكتّىاب أىّده ويحملمى  على  مماهمتى

 .  (51(( )لب فيما التحاملبنفسا في مماهمة المتنبي فكتب رسالة نقد بما شعره. وهي رسالة يغ
ث  انتقد الدكتور زكي مبارل الِفقرة األويىرة مىن مقدمىة رسىالة الصىاحب التىي حىاول فيمىا تسىويس تىأليا رسىالتا، والتىي 

وهذه الِفقرة تدل عل  أن الصاحب كان أىيي الصىدر ي ذيىا أند  ))ذكرنا مأمونما في )سبب تأليا الرسالة(، وذلل بقولا : 
 .(52)((ر، فالمتنبي عنده رهل رفعا الزمن الها ر وأنصار المتنبي عنده أنعا  اليسمعون وال يعقلونيذكر المتنبي بوي

ّنمىىا كىىّرر ذلىىل االنتقىىاد علىى  مىىدار  ولىى  ينتقىىد الصىىاحب أنصىىار المتنبىىي وعشىىاي شىىعره فىىي مقدمىىة رسىىالتا فحسىىب، وا 
 .   صفحات رسالتا كما سنر  ذلل، ونفّصل الحديث عنا في محّلا إند شاا اهلل

هّرأتد النّقاد على  المتنبىي وفتحىت لمى  بىاب القىول، حتّى  لىيمكن الحكى  بىأّن مىا  ))وعل  العمو ، فاّن رسالة الصاحب 
 .  (53(()من المذوذ كان المصدر األول ألكثر المطاعن التي صّوبما النّقاد ال  المتنبي اورد فيم

والمتنبىي شىاعر مقىل ال يبىذل ))   المتنبىي، نىا اًل:وانتبا )عبىد الىرحمن صىدني( الى  تعصىب الصىاحب فىي رسىالتا على
ة اللظىى  ملحىىة لبىىي والصىىاحب بىىن عبىىاد عىىداوات مشىىبوبالمىىديل لكىىل مىىن لقيىىا. ولقىىد هىىرن عليىىا ترّفعىىا عىىن مىىدح الىىوزير المم

  تمىثاًل بحسىناتا وأكثىره النىاس والنعي عل  سىي اتا، وهىو اعىراالنكير، فكان األوير بأصفمان ال حديث لا إاّل تتبن سقطاتا 
  .(54(()با في محاأراتا ومكاتباتا

 ))ول  تبتعد ر ية الدكتور إحسان عباس عن ر   ااورين فيمىا يتعلّىي بمأىمون رسىالة الصىاحب، وذلىل حىين نىال: 
رأىاا  -أو المهالس التي كانت صورتما الشىفوية -فالرسالة ّنمىا اهتمىن فيمىا غىرور الشىباب وا  لى  تكىن والصىة لوهىا النقىد، وا 

 . (55(()لدولةصاحب ا
كان ذلل كّلا فيما يوّ  تحامل الصاحب على  المتنبىي فىي رسىالتا، وانتبىاه أكثىر النقّىاد الى  ذلىل التحامىل، أّمىا فيمىا 
يتعلىىي بمأىىمون تلىىل الرسىىالة، واألوطىىاا النقديىىة التىىي اشىىتملت عليمىىا، فقىىد نانشىىما بعىى  النقىىاد أيأىىا ، فعلىى  الىىرغ  مىىن أّن 

، نهىىد أّن (56)العيىىوب التىىي وهممىىا الصىىاحب الىى  شىىعر المتنبىىي، ولىى  ُيقىىّد  لمىىا أت نقىىد ُيىىذدَكر بعأىىم  تمثنىىل بنمىىاذج مىىن تلىىل
بعأىىم  ااوىىر كىىان يوّهىىا تلىىل العيىىوب، ويقىىّد  لمىىا نقىىدًا بّنىىاًا، ويبىىّين أوطىىاا صىىاحبما ومىىا ونىىن فيىىا مىىن إلتبىىاس بسىىبب شىىّدة 
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أول ىل النقىاد، إذ هىاا بىبع  النمىاذج الشىعرّية أوا ىل  هىردت مىنو غأىبا مىن الشىاعر لعىد  مدحىا إّيىاه، وكىان ابىن فورهىة البر 
( ، منما عل  سىبيل شرح مشكالت ديوان شعر أبي الطّيبانتقد منتقدها، وذلل في كتابا ) للمتنبي التي انتقدها الصاحب، ث 

 المثال : 
 ومن اساليبا العهيبة في التسلية عن المصيبة :  ))نال الصاحب :  -1

ن  ا  األميااااااااااااااااااااار    ُ  فااااااااااااااااااااا ن ني ال ي حااااااااااااااااااااا
 

ااااااااااااااااي ب    اااااااااااااااان حاالت اااااااااااااااا   بن ص  ذ  م   سااااااااااااااااِخ 
 

ب بنصىيب مىن القلىي. أتُىر  هىذه التسىلية عنىد ُأّمتىا أحسىن مىن نىول يوال أدرت ِلَ  ال يحزن اهلل األمير إذا أوذ أبو الط
 أوس : 

ُعااااااااااااااااا  أي ت ااااااااااااااااا الاااااااااااااااان   أجم  لااااااااااااااااي ج
 

 (57)(( ن  الااااااااااااذي تحاااااااااااااذرين  اااااااااااااد و عاااااااااااااا 
 

: كّلمىا حىزن األميىر حزنىت ّن أّنا يقىولظأوطأ في موأعين أحدهما: أّنا  )): ردن ابن فورهة عل  االنتقاد هذا ، نا الً 
فقط، فظّن أّن ) يحزن( رفن ألنا إوبار، ولوال ظّنىُا ذلىل لمىا اسىتفم  فقىال: لىَ  ال يحىزن اهلل سىيا الدولىة إذا اوىذ أبىو الطيىب 

هىو دعىاا ]....[ ، الثىاني: أّنىا نىال: أتُىر  هىذه حزن هز  النون المكسورة اللتقاا السىاكنين و يبنصيب من القلي، وهذا وطأ، و 
ّنما هو دعاا للممدوح  .(58(()التسلية أحسن أ  نول أوس، وان هذا البيت ليس بتسلية وا 

 غباُره وال ُتدرُل ةثاُره نولا:  ُيشيُّ الذت ال  ومن تعقيده ))نال الصاحب :  -2
ااااااااااااان   س  ي ااااااااااااارا ل م ح  ساااااااااااااان  خ   ول ل ت ااااااااااااار   لر ح 

 
اااااااااااااال  ا ح    ع  بيااااااااااااااب   ذا ج  ياااااااااااااار  ر   سااااااااااااااان    

 
 وما أُشلُّ أّن هذا البيت عند حملة عرشا أونن من نول حبيب: 

ني ن   قااااااااااااا   ثاااااااااااااغ  اسااااااااااااتبط  ااااااااااااا     الحاد    س 
 

 (59)فقاااااااااد أظلوااااااااا    حساااااااااان  ابااااااااان  حسواااااااااان   
 

ا البيىت ببيىت نولىِا تعقيىده الىذت ال يشىّي غبىاره أتعّهىب أ  مىن تشىبيا هىذ مىا أدرت أِمىن ))ردن عليا ابن فورهة منتقدًا:  
أبي تما ، وكال األمرين عهيب . أّما زعما أّنا نىد عقّىد ، فوهىا التعقيىد مىا ال نعلمىا، فانىا لى  يقىّد  لفظىة وال أّوىر أوىر  عىن 
موأعما وال غّرب في المعن  وال في اللفظ، وانما نال: ترل اإلحسان وير لمحسن إذا ل د يرب إحسانا؛ أاَل ترانىا حىين فككنىا 

ه نثرًا أتينا بمثل لفظا سواا، من غير زيادة وال نقصان وال تقدي  وال تأوير؟ فليىت شىعرت أيىن التعقيىد؟ وأمىا نولىا النظ  وهعلنا
  اشىتراكمما تهىاور بينممىا والتشىارل، ولعلّىا رأأشّل أّن هذا البيت اونىن عنىد حملىة عرشىا مىن بيىت حبيىب، فىال أعلى  مىا ال ام

 . (60)في لفظة اإلحسان تشابماً 
هُ ومن مهازاتا التي وَ  ))الصاحب: نال  -3 ُُ سىّوغا ) الغاّش(، وهذا ما ال أعل  سىامعًا باسى  األدب َلَقما َولدقًا متفاوتًا توفيًا

 وسمل فيا فهّوزه، وذلل في نولا: 
را فااااااااااااااي كاااااااااااااالم   ل ااااااااااااااب    كأن اااااااااااااا   ناااااااااااااااظ 

 
اااااااااااال   ااااااااااااا     ل ياااااااااااا   م ح   فمااااااااااااا ي خ  ااااااااااااْ ع 

 
ند هىىاز هىىذا هىىاز أند ُيقىىال: َعَبىىاس بىىن عبىىد الم طلىىب، والشنىىَماخ بىىن أىىرار فىىال ُتَشىىدنُد البىىاا مىىن َعبنىىاس والمىىي  مىىن وا 

 .(61(()فاعل( ُيبن  عل  ) فعنل( مشدندالّشّماخ، عل  أّن ما أورده أشنُن من هذا الذت مّثلناه، إذ كان لفظ ) 
ّنما أراد محّل َمند يغشال)) انتقده ابن فورهة، نا اًل:   . (62)((من صنوا الناس بأّن أبا الطّيب ل  يرد غاشًا وا 

أّما الدكتور احسىان عبىاس، فقىد ادلى  بىدلوه أيأىا فىي التعليىي على  مالحظىات الصىاحب التىي تهىاوزت معىايير النقىد 
نمىا فىي طريقىة إبرازهىا، لقىد افتىتل الصىاحب  ))النزيا، فانتقد بعأما نا اًل:  ولكن االمىر فىي الرسىالة لىيس فىي عىدد العيىوب، وا 
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ة الصىىدر وانفسىىاح األفىىي متىىذرعًا بمقىىاييس ابىىن العميىىد اسىىتاذه فىىي النقىىد، فلمىىا حىىاول النقىىد لىى  يعىىد واسىىن ه  سىىعو رسىىالتا بمىىا ُيىى
نما ذهب فىي الىتمّك  كىّل مىذهب، واسىتعمل السىباب  الصدر، ول  يتقّيد حت  بمقاييس استاذه عل  نصورها ومحدودية أفقما، وا 

فىىي حىىىّدة نسىىىيو وحىىده فىىىي هىىذا المأىىمار لىىى  يبلىىس مبلغىىا الحىىىاتمي ليتفىىنن فىىي التعليىىىي السىىاور فكىىان  الهىىارح، وكىىدن نريحتىىىا 
 . (63(( )االنفعال، وال شأ  شأوه العميدت في التعليقات التمكمية

بثالثة تعليقات ساورة من تعليقات الصىاحب على  ابيىات الشىاعر،  -بعد حديثا هذا -تمثل الدكتور احسان عباسث  
أّن هىذا القسى  المعيىب لىيس ممىا استكشىفا الصىاحب ببىالس حذنىا ، وأنمىا هىو اولمىا ولكن يهب أن ننتبا ال  أمور: )) ث  نال: 
يدور عل  االلسنة من مستغرب ما هاا با المتنبي؛ والثاني أّنا كان باستطاعتا الكشا عنا دون لهوا ال  مايشعر ما كان 

ذه العيىوب هميعىًا ال ُتسىِقط شىاعرًا؛ ورابعمىا أّن والثالىث أّن هىبالتحامل فكأنا ليس لا فىي الرسىالة إاّل هىذه التعليقىات الالذعىة؛ 
النقد ليس مح  تعىداد للسىي ات؛ ووامسىما أنن رسىالتا نفسىما معيبىة لالأىطراب القىا   بىين طبيعىة مقىّدمتما ومتنمىا، ثى  لعىد  

 .(64(()بنا ما عل  اصول واأحة، فمي بالوواطر المرسلة أشبا 
 رسالتا:  ونال عن بيت المتنبي الذت أورده الصاحب في

را فااااااااااااااي كاااااااااااااالم   ل ااااااااااااااب    كأن اااااااااااااا   ناااااااااااااااظ 
 

اااااااااال   ااااااااااا     ل ياااااااااا   م ح  فمااااااااااا ي خ  ااااااااااْ ع 
(65) 

 
 . (66)هذا البيت فأل الصاحب أبو القاس  با نفسا في رسالتا التي ذ  فيما أبا الطّيب (()) 

حة وهعلىىا الّن التحامىل أعمىى  صىاحبما عىن الر يىة الصىحي ))ثى  اوأىل إحسىان عبىاس ِسىىرن انتقىاده للصىاحب نىا اًل: 
 . (67(( )يتوّرط في اوطاا فاأحة

غير أّن بع  أول ل النّقاد وهدوا نيمة للرسالة من والل داللتما عل  فم  الصاحب للشىعر، وبصىره بالنقىد كمىا يىر  
، أو من والل كون أكثر ما عابا الصىاحب فيمىا على  أبىي الطيىب كىان صىحيحًا كمىا يىر  الىدكتور (68)الدكتور زكي مبارل 

إاّل أّننا ال نتفي مىن مىا هىااا بىا حىول تلىل الرسىالة المتحاملىة، إذ لى  تىدل على  فمى  الصىاحب للشىعر وال ، (69)باس إحسان ع
علىىى  بصىىىره بالنقىىىد فىىىي أكثرهىىىا كمىىىا سىىىنر ، كمىىىا أّن أكثىىىر مىىىا عابىىىا فيمىىىا علىىى  المتنبىىىي لىىى  يكىىىن صىىىحيحًا، بىىىل كىىىان ملي ىىىًا 

مقياس الحسد والغأب، وسنبّين ذلل بتفصيل أكثر في محّلا مىن  بالمغالطات، ول  يكن واأعًا لمقياس نقدت واأل، سو 
 الدراسة هذه بإذن اهلل تعال . 

 مِّمون رسالة الصاحب ونقد النقد: 
أّن ذلىل التحديىد ورد عنىد بعأىم   الّ إحّدد بع  النقاد عيوب شعر المتنبي كما وردت في رسالة الصاحب بن عبىاد،

االستاذ المرحو  طا احمد ابراهي  حدد تلل العيوب في أمن انتقاده طريقة الصىاحب اثناا انتقاده  لمأمون تلل الرسالة، ف
فليس في هذه الرسالة هديىد فىي نظىرة أو فكىرة؛ إّنمىا تقىو  على  امىور شىاعت عنىد  ))في الحديث عنما لد  الشاعر، إذ نال: 

هتلىب امثلىة وشىواهد مىن شىعر مىن أن ا رالمحدثين وُأوذت عل  المتنبي وغير المتنبي من الشىعراا، ولى  يفعىل الصىاحب أكثى
المتنبي ي يد بما هذه المذوذ في لمهة الساور المتمّك ، ال الناند الهاد. فأورد لنا من شىعر المتنبىي امثلىة للغمىو  والتعقيىد، 

ة ي بالهديىدوالركاكة، ونبل األلفاظ واستكراهما، وسقوط المعاني واوىتالل الىوزن، وسىوا المطىالن، وُبعىد االسىتعارة؛ مذوىذ ال هى
  . (70(( )وال هي بالعميقة البعيدة الغور

الىذت حىدد فيىا المرحىو  الىدكتور إحسىان عبىاس تلىل العيىوب باسىتعمال األلفىاظ الحوشىية والنابيىة، واالبمىا   في الونىت
عارة، والوطىأ عل  طريقة الصوفية، وردااة المطالن، والمبالغىة المسىرفة، ونلّىة الىذوي فىي عىد  مراعىاة المناسىبة، وههنىة االسىت

 . (71)في العرو ، وردااة التشبيا، وركوب القوافي الصعبة
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بعى  االحيىان، مىن متابعىة هىادة لكىّل مىا فىي عىن هىذه المحىاور إاّل الصاحب  رسالةلذا سوا لن تورج دراستنا لنقد 
ارت هىىداًل كبيىىرًا فىىي يتصىىل بالتعليىىل النقىىدت مىىن نريىىب أو بعيىىد؛ للوىىروج بر يىىة واأىىحة المعىىال  حىىول الرسىىالة هىىذه التىىي اثىى

 فيما يو  شعر المتنبي.  االوساط االدبية والنقدية، في محاولة لالفادة من كّل ما يدح  ةراا الصاحب بن عباد
ولكىىىن نبىىىل الىىىدوول الىىى  صىىىلب الموأىىىوع أّود االشىىىارة، ولفىىىت االنتبىىىاه الىىى  تحامىىىل الصىىىاحب الشىىىديد علىىى  الشىىىاعر، 

وىالل الهمىل السىاورة التىي نطىي بمىا ودّونمىا فىي مناسىبات عىّدة، مىن اهىل اثبىات ومحّبي شعره هميعًا في رسالتا، وذلل مىن 
أّن أكثر ةرا ا كانت مدفوعة بعامل العصبية والغأب تهاه الشاعر؛ لتحقيقا شمرة منقطعىة النظيىر، تلىل الشىمرة التىي أثىارت 

 عهاب شديد.ومّيزوا فّنا بإ عره،الشاعر الذين أحبوا ش أنصارحفيظة الصاحب، فماه  المس ولين عن شمرتا، أاَل وه  
 سخريت  من المتنبي: 

ميعًا للسورية غيىر المسىّوغة مىن الشىاعر، للتقليىل يدع فرصة تذهب سد ، إذ انتمزها ه من الواأل أّن الصاحب ل 
المتنبي،  تفصيلما في المقا  هذا؛ النناع المتلقين بتحامل الصاحب عل  الشاعر أبي الطّيبمن من شأنا، ولتأكيد ذلل البّد 

التي تمّثل بما صاحب الرسىالة، فمحّلمىا  فأاًل عن أّننا سنورد تلل الهمل الساورة بمعزل عن العيوب النقدية وأبيات الشاعر
 في مكان ةور من الدراسة هذه. 

لذت فليت شعرت ما ا ))، و (72(()كان هذا من ارذل ما يقن لصبيان الشعراا وولدان المكتب األدباا ))ومن ذلل نولا: 
الىذت يتنىاه  لىا ومىن شىعره  ))، و (73(( )أعهبا من هذا النظ  ورانا من هذا السبل؛ لوال اأطراٌب في النقد واعهىاٌب بىالنفس

لو ونن فىي عبىارات  ))، و (74(( )من الشراسة الموهودة في طبعا بيٌت ُرنية العقرب أنرب ال  االفما  منا بالسالسة؛ من ولّوه
ولّمىىا احىىب  ))، و(76(()نىىال: واوتىىرع ولّمىىا ابىىدع فىىي هىىذه المرثيىىِة  ))، و (75(() َعتدىىا الصىىوفية دهىىرًا طىىويالً الُهنيىىد أو الشىىبلي لتنازَ 

حتّى  هىاا هىذا  ))، و(77(()عن أّنما من الكريمات، اعمل دنىا ي فكىره، واسىتورج زبىدة شىعره، فقىال:  واإلفصاحالمتوفاة؛ تقريظ 
مىا يتعاطىاه التفاصىُل باأللفىاظ النىافرة  ومىن أطى ِّ  ))، و(79(()منما في المرثي أعظ اثي وأظنُّ المصيبة في الر  ))، و (78(()المبدع

ان علينىىا بىىى ) حلىىواا فوىى ))و ،(80(()والكلمىىات الشىىاّذة، حتّىى  كأّنىىا وليىىد وبىىاا وغىىذتُّ لىىبن؛ ولىى  يطىىأ الحأىىر ولىى  يعىىرا المىىدر
وال أدرت ِلىىىَ  ال يحىىىزن اهلل  ))، و(83(()ةالعهيبىىى ومىىىن إبتداااتىىىا ))، و(82(())حين ىىىٍذ( هنىىىا أندفَىىىُر مىىىن َعيدىىىٍر منفلىىىت))، و(81(()البنىىىين( 

َرُل ةثىاُره نولىا: ))، و(84(()األمير إذا أوذ أبو الطيب بنصيب من القلي وَمىند  ))و ،(85(()ومن تعقيىده الىذت ال ُيَشىيُّ غبىاُره وال تُىدد
ُفُا ُيقاد اليىا المركىُب مىن َمىهذا وَ  نىُت أتعّهىب مىن كىال  أبىي يزيىد البسىطامي فىي المعرفىة؛ وألفاظىُا وك ))، و(86(()ربط النهىارصد

 ))، و(88(()ل على  طىريقتم  نىال: فلمىا احتىذ  هىذا الفاأى ))، و(87(()المعّقدة؛ وكلماتا المبممة، حّت  سىمعُت نىول شىاعرنا هىذا
ولىا  ))، و(89(()نباط نيىاسالصالل، وليس عل  حسن االسىت ا ارسطاطاليس وافالطون لمذا الولاي ذورهوهذه من الحكمة الت

الَتحىىاُذُي منىىا  وهىىذا ))و ،(91(()ومىىن أوابىىده التىىي ال ُيسىىمُن طىىوال الىىدهر مثلمىىا ))و ،(90(()بيىىت ال ادرت أَمىىَدَح المقىىوَل لىىا ا  َرنَىىاه
وح عىىىن ومىىىن افتتاحاتىىىا التىىىي تفىىىتل طىىىرَي الكىىىرب، وتغِلىىىُي أبىىىواب  ))، و(92(()ُنبدحىىىًا؛ ودالل الشىىىيوخ سىىىماهة َكَغىىىَزل العهىىىا ز الىىىرن

وند سمعُت بالفأفاا ول  اسىمن بىالوالا؛ حتّى  رأيىُت هىذا التكلّىا  ))، و(94(()مّما ل  ُأندِّردُه يلو سمعًا أو َيرُد أذناً  ))، و(93(()القلب
تَىىُب فىي الطّلسىمات ))، و(95(()المتعسِّىا؛ الىذت ال يقىا حيىىث يعىرا  أحسىىبُ  ))و، (96(()ومىن شىعره الىىذت يىدول فىي العىزا   وُيكد

ولىىو كىان هىىذا شىىعرًا  ))، و(97(()أّنىا بمىىذا البيىت أّشىىُد سىرورًا مىىن ُأ ِّ الواحىىد بواحىدها؛ ونىىد ةب بعىد َفقدىىد؛ أو ُبشِّىَرتد بىىا عقىىب ثكىل
ومىن عيىون نصىىا ده التىي تحيِّىر االفمىىا ،  ))، و(99(()تىل المتنبىي مىىن ذلىل حىباًل اوتنىي بىىافف )) ، و(98(()لوىان األمىُر وريى  الكىىرّ 

وهىىذا كىىال   ))، و(100(()ا  وتهمىىن مىىن الحسىىاب مىىا ال ُيىىدَرُل باالرتمىىاطيقي وباالعىىداد الموأىىوعة للموسىىيق  نولىىا:وتفىىوت االوهىى
نولىا:  –النىًا ُمىُا أشىدُّ منمىا بلىً  وأكثىر إود وكال -لتا الطلىول الباليىةومىن ُمسىاا ))، و(101(()ورطانىة الىزِّط مَى [الُحكدل] الىذت ال ُيفد 

لِقىَي ثقُلمىا على  هبىٍل سىاٍ  لمىدنه، ولىيس لمىا فىي افإّن لفظة) ))، و (102(() ُد لمتدّيريما ( لو ونعتد في بحٍر صىاٍا لكدنرتدىُا، ولىو ُأ
د نمايىة فمىا أكثىر عظىا  هىذا البيىت، ولىو ونىن عليىا أبىو الكىالب بهمين]كىذا[ كالبىا وهىي  )) ، و(103(()المقت غاية، وال في الَبىرد

فال ادرت اكان في َحرنة الحرب ا   ))، و (105(()الرهل محربًا فقال في صفة الحرب وكان ))و ،(104(()ها عة لكان لم  فيا نوت
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تىأِت بمثلىا،  وأنا أنوُل : ليت حىّواا عقمىت ولى )) ، و(107(()ولا وند غا  فأوَرَج َهندَدلًة ))، و(106(()في سوي الّتّمارين بالبصرة
َيتىىامّمىىا انتصىى ))،و (108(()بىىل ليىىت ةد  أهفىىُر فلىى  يكىىن مىىن نسىىلا ، والكاشىىا لعورتىىا، ا فيىىا عنىىد نفسىىا؛ وكىىان الباحىىث عىىن ُمدد

ومىىا ادرت الىى  ايىىن يىىنوف  نا ىىل هىىذا المقىىال فىىي سىىقوط  ))، و(110(()فانتفىىاه شىىاعرنا هىىذا وغّبىىَر فىىي نفىىاه )) ، و(109(()نولىىا: 
الشىىىعراا فىىىي وصىىىا زيىىىد علىىى  ولىىىا يريىىىد أن ي ))، و(112(()ومىىىن تشىىىبيماتا المتناسىىىبة فىىىي الوىىىذالن )) ، و(111(()الىىىنفس والسىىىفال

ىا فمىل ينشىط لركوبمىا؛ والممىدوح أيأىا لعىّل لىا ُعصىبة ال يحىّب ))،  ث  نىال: (113(()  الوزاياالمطايا فأت  بأوز  ومىن النىاس ُأمُّ
وكانىت الشىعراا تصىا المىذزر  ))و، (114(()أن ُيرَكُبوا إليا، فمل في األر  أفحُش من هذا التسىحُّب وأوأىل مىن هىذا التبسُّىط

ىَنن ذكىره حتّى  توطى  هىذا الشىاعر المطبىوع الى  التصىريل الىذت لى  يمتىِد لىا وتَ  كدني بما عّما ورااها تنزيمًا أللفاظما عّمىا ُيسَتشد
 .  (116(()وكثير من الُعمر أحسُن من عفاا هذا الشاعر ))، ث  نال بعد أن ذكر البيت:(115(()غيره

، الى  لغىة السىباب والشىتا   أيأىًا، وليسىت هىذه بلغىة  (117)لقد تهاوز الصىاحب لغىة السىورية فىي كثيىر مىن االحيىان 
نمىىىا هىىىي لغىىىة الغأىىىب  التىىىي ال تعىىىرا أنىىىاًة وال تمىىىذيبًا ، وال تتىىىرل  -أند صىىىّل القىىىول –النانىىىد القىىىدير، وال األديىىىب الهليىىىل، وا 

احبما أىّد الشىاعر بسىبب لمتحّدثما مهااًل للتفكير نبل إطالي الكال  عل  عواهنا، لغة ند ُشِحنتد بطانة عدا ية مىن لىدن صى
ند ترّن  ال  منصىب الىوزارة فىي تلىل االثنىاا، مونا واحد الغير، أاَل وهو رفأا مدح الصاحب، علمًا أّن الصاحب ل  يكن 

 فيا تر  ما الذت كان سيحصل لو أّن رف  المتنبي هاا بعد أن أصبل الصاحب وزيرًا ؟  
 سخريت  من أنصار الشاعر:  
ىىا تلىىل السىىورية الىى  عّشىىاي شىىعره أيأىىا، أبىىي الطيىىب فىىي رسىىالتا فحسىىب، بىىل وَ  ب بالسىىورية مىىنلىى  يكتىىا الصىىاح        هن

بوصىىىفم  المسىىى ولين عىىىن ارتفىىىاع شىىىأنا، وعلىىىو صىىىيتا علىىى  وفىىىي ر يىىىة الصىىىاحب، فنىىىالم  منىىىا مىىىا نىىىال الشىىىاعر مىىىن الهمىىىل 
و  عشىىقم  لىىودب الحقيقىىي الىىذت يعلىىو بىىا االسىىتمزا ية السىىاورة ، والكىىال  الىىذت يهىىرح المشىىاعر اإلنسىىانية ال لىىذنب انترفىىوه سىى

 صاحبا إل  أعل  المراتب.
ىىبون لىىا أنمىىا مىىن شىىعره نمايىىة كقولىىا عىىزن  )): فمىن نمىىاذج تلىىل السىىورية ، نىىول الصىىاحب  وهىىذه القصىىيدة يظىىّن المتعصِّ

مَ عي وغِ لوهّل : ) ونيل يأرُ  ابلعي مااِل ويَسَماُا أن َدع بَما ُت د ولعّل هىذا البيىت  ))و ،(118(()ُر( يدَ  الماُا( ، وكقولا: )فاصد
ومىا أشىلُّ أّن هىذا البيىت عنىد َحَملىِة عرشىِا أونَىُن مىن  ))و، (119(()عنده وعند كثير ِممنن يقول بامامتىا أحسىن مىن نىول القا ىل: 

ِلىِا؛ وفواتحىا البديعىة عنىد سىاكني ظلّىا نولىا: اومىن بدا مى ))، و(120)((نول حبيب والىذت ال  ))و، (121(()الظريفىة عنىد متعلِّقىي َحبد
رت فيىىىىىا أّن عالمىىىىىًا  مىىىىىن المناأىىىىىلين عنىىىىىا عنىىىىىده  أّن ) شىىىىىوا ل وتشىىىىىوال( أبىىىىىدع فىىىىىي وصىىىىىا الويىىىىىل مىىىىىن نىىىىىول امىىىىىرل أمتىىىىى

ومن ه الا العوا  الذين يتمالكون فيا َمند هذا عنده أبدُع من نول  ))، و(123(()ولكن بقي أند ُيوَهَد َمن َيسمن ))،و(122(()القيس:
وه الا المتعصبون لا ال يقبل عنده  أند ينقشوا هىذا البيىت على  صىدر الكعبىة وُينىاد  فىي النىاس: نعىوا  ))، و(124(()البحترت:

وفىي رافعىي رايتىا َمىند يشىغا بمىذا البيىت )) و ،(126(()تِل أصىحابا منىا سىلنمنا لمى َويليا بيىٌت إند لى  يسى ))، و(125(()لا ساهدين 
ىىىىد مىىىىن شىىىىغفنا بقىىىىول أبىىىىي تمىىىىا : ند لىىىى  يكىىىىن فىىىىي أكثىىىىر منىىىىا كفايىىىىة  ))، و(127(()أشن وفىىىىي أنىىىىل مّمىىىىا ذكرنىىىىا غنىىىىً  للمصىىىىنا، وا 

 .  (128(()للمتعسِّا
واان، وبعىىد أند اسىىتقرينا الهمىىل السىىاورة للصىىاحب فىىي محبىىي شىىعر المتنبىىي، لنىىا أند نسىىأل: مىىا شىىىأن النقىىد بهممىىور 

 الشاعر؟ ومنذ مت  كان الناند يتها بنقده إل  المتلقين ؟ 
ط الصاحب هعل الر ية غير واأحة أماما في توهيا النقد البّناا إل  الشاعر، لذا وهدناه ند اونن نفسىا فىي إنن توبّ 

سىورية لكىل َمىن يقىرأ رسىالتا، ثى  مىا الىذت يبقى  للنانىد فيمىا لىو هّردنىا  -بهملا الساورة السىابقة –الكثير من المزالي، فأصبل 
التىىي تمثّىىل لىىا بمىىا ، عر، أو فىىي عّشىىاي شىىعره، فأىىاًل عىىن أبيىىات المتنبىىي رسىىالتا مىىن تلىىل الهمىىل سىىواا التىىي نالمىىا فىىي الشىىا
 وسو  ذلل من األبيات اأُلَور لغيره من الشعراا ؟ 
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نقىىول: إّن الرسىىالة إذا مىىا أفرغىىت مىىن ذلىىل كلّىىا ، فاننىىا ال نهىىد الصىىاحب فيمىىا علىى  االطىىالي، فمىىو لىى  يوّأىىل أسىىباب 
لقىىّراا، واكتفىى  فقىىط بلغتىىا الغاأىىبة، وعصىىبيتا المحمومىىة أىىّد الشىىاعر وأنصىىاره، مىىن ل ُيعلِّىىل أّت شىىيانقىىده، ولىى  ُيحلِّىىل ، ولىى  

 سو  ذلل، كما سيّتأل لنا فيما سيأتي.  توهيا االهانات لم  هميعًا، والشياوالل 
 وبيىاتلتمثيلنىا  ثنىاااها فىي أرورة لتكرار المتنبي، ال نر  حاهة أو  أبياتوبما اننا ذكرنا تعليقاتا الساورة كّلما حول 

نمىىا سىىنكتفي  موأىىوع النقىىد، ونقىىو  بتوهيمىىا مىىن دون ذكىىر أو تكىىرار تعليقىىات  تإلىى  البيىى باإلشىىارةالتىىي نقىىدها فىىي رسىىالتا، وا 
 الحديث بانتقاده لمطالن الشاعر.  مبتد ينإذا انتأت الأرورة،  الصاحب عليا، إالّ 

   مطالع القصائد: -1
، لىىىذا ال شىىىّل أّن الشىىىعراا هميعىىىًا يبىىىذلون همىىىودًا أكبىىىر مىىىن اهىىىل ُيعىىىد مطلىىىن القصىىىيدة أول كىىىال  يالمىىىس أذن المتلقىىىي

االعتناا با؛ لأمان انتباه السامعين لما سيقولونا، ولكّل شاعر منمها الوا  في بناا مطالعىا، بحسىب نناعاتىا التىي ت يىد 
و يمتلىل طريقىة واصىة فىي ذهابا ذلل المذهب في مطالعا الشعرية، وكان أبو الطيب المتنبي واحدًا من أول ل الشىعراا ، فمى

بناا شعره عمومًا، والسيما مطالن نصا ده، وذلل ما ل  يدركا الصاحب ، إذ إّن المطلن ليس البيت األول فقط من القصىيدة، 
 وذلل من األمور المعروفة لد  الموتصين منذ نشوا الشعر، فال نعل  كيا فات الصاحب ذلل ؟! .

ل المعلومة الذا عة، فأاًل عن اّنا ل  يعّلل في أكثر األحيان سبب انتقىاده وربما كان الصاحب متقصدًا في تناسي تل
نىد تقّصىد فىي بنىاا  كمىا مىّر بنىا، فقىد يكىون المتنبىيلوبيات اأُلول من مطالن نصا د المتنبي ، واّنما اكتفى  بتعليقاتىا السىاورة 

هتمىا  السىامعين، وأىمان   السواا؛ ليهذب إليىا االشعراا والناس عل طريقة هديدة، وغير معمودة من لدن ابياتا اأُلول عل 
نعلىى  أن الشىىعر فىىي ذلىىل الونىىت، كىىان ُينشىىُد فىىي المحافىىل االدبيىىة، وفىىي  إننىىامىىا سىىيقولا بعىىد البيىىت األول، والسىىيما اصىىغا م  ل

انتقىده عليمىا  المناسبات ، فإن كان كذلل، نر  أّن المتنبي غير ملو  عل  صياغة أبياتا اأُلول عل  ُوفي طريقتىا تلىل، التىي
الصاحب، والسيما انا شاعر امتاز بذكا ا، ومعرفتا مواطبة مستمعيا بشكل هيىد، وهىذا سىرُّ شىمرتا، فأىاًل عىن ُأمىور ُأوىر 

 كثيرة ليس هنا مهال تفصيلما. 
 ومن المطالن التي انتقدها الصاحب ، نول المتنبي:  

 ال ي حاااااااااااااااااااااُن  ا   األميااااااااااااااااااااار  فااااااااااااااااااااا ن ني
 

ااااااااااااان حاالت ااااااااااااا   بن    ذ  م   (129)صاااااااااااااي ب  ساااااااااااااِخ 
 

ومرن بنا نقد البروهىردت لنقىد الصىاحب على  البيىت هىذا، وكيىا أبىاَن عىن توهمىا الوىاطي فىي أن البيىت فىي التسىلية، 
في الونت الذت هاا با المتنبي للدعاا للممدوح، فمو يقصد: ال أحزَن اهلُل األميَر فإّن حزنا يستتبن حزني لمشاركتي إّياه فىي 

وعىّد نقىد الصىاحب  ،(130(()والمعنى  واأىل وهميىل ))برنوني بقولىا: لبحزن ل اّل أحزن، وند عّبر عنا ا أحوالا، فال أصابا اهللُ 
 ( .131لا في غير موأعا )

 كما انتقد الصاحب مطلن الشاعر الذت يقول فيا:
اااااااااان ش اااااااااار ب  الشواااااااااام ول   ااااااااااد  م  يد  الب ع  ااااااااااد   ش 

 
ياااااااااااال   ت اااااااااااار ن      ن ااااااااااااد  أو  ط ل ااااااااااااع  النوخ   (132)ال  

  
 .(133(()معن  ابدع؛ أ  نولا)ترنو( أفصل ؟فال أدرت استمالل األبيات أحسن؛ أ  ال )) عليا بقولا: وعّلي

إاّل إذا كىىان يغىىّ  النظىىر عىىن ذلىىل، بقصىىد كىىان نانىىدًا منصىىفًا،  ولىىو علىى  الصىىاحب سىىبب نىىول المطلىىن لمىىا انتقىىده لىىو
الدولىة، وكىىان بىىين يىدت األويىىر أتىىرج ) وهىىو  ، وهىىذا مىىا نعتقىده ، فالشىىاعر نظىى  هىذا البيىىت حىىين حأىر مهلىىس سىىيااإلسىااة

هنس من الليمون(، وطلٌن، وهو يمتحن الفرسان، فقال لا أحد الحأور: ال تتوّه  هذا للشرب، فقال المتنبي بيتا هىذا، وكىان 
مىىىا يعنىىىي بىىىا: أّن األتىىىرج أو الطلىىىن بعيىىىد مىىىن أند تشىىىرب الومىىىر علىىى  ر يتىىىا، أّمىىىا فيمىىىا يتعلّىىىي بلفظىىىة )تىىىرنو( التىىىي سىىىور من

 ، وبذلل ال نر  أّية غرابة في البيت. (134)الصاحب، فمي لغة في ) األترج(
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 كما ال نعل  سبب انتقاده لمطلن الشاعر الذت يقول فيا: 
عنا ماااااااااا   ل اااااااااغ  فاااااااااي األحاااااااااالم   ااااااااام    اااااااااد س 

 
ن اااااااااااااااام   وأن ل ن اااااااااااااااا   ب اااااااااااااااد ر      فاااااااااااااااي الم 

(135) 
 

الفقر، ويذكر أّنا رةها في المنا . ل  سيا الدولة، يشكو فيما إذ كتبا المتنبي تعليقًا عل  رسالة بعثما أحد الشعراا إ 
 فما سرُّ االنتقاد ؟ 

 وانتقد الصاحب مطلعًا من اهمل مطالن المتنبي، أاَل وهو نولا: 
 أ راع  كااااااااااااااااذا ك اااااااااااااااالو الم ل ااااااااااااااااو   ه مااااااااااااااااام  

 
اااااااااام    م  ااااااااال  الم ل اااااااااو      ُو ل ااااااااا   ر س  ااااااااا س   (136)و 

 
ّنما يأتي بالبيت، ث  يعلّىي عليىا بكىال  ال يىروت إّن مشكلة الصاحب الر يسة في رسالت  ا، أّنُا ل  ُيعِط سببًا لالنتقاد، وا 

عىن طريىي االسىتفما  االنكىارت التعّهبىي: هىل راع ملىٌل ز من عطش، وال ُيغني من هوع ، ففي البيت هىذا يريىد المتنبىي القىول 
لل كما تقاطرت عليىل ؟ وهعىل تىوالي الرسىل إليىا الولي هميعًا كما أر  من روعل إّياه ؟ وهل تقاطرت رسل الملول عل  م

 . (137)كسلِّ الغما ، أت هعل توافد رسل الملول كالمطر الذت يصّبا الغما  
وسور الصاحب سورية شديدة من مطلن الشاعر الذت مدح فيا بدر بن عّمار، وكان ند سقاه ول  يكن لا رغبىة فىي 

 الشراب، وهو نولا:
اااااااااااااااغ    ااااااااااااااان  ن اد م   الوكاااااااااااااااال ااااااااااااااام  ت ااااااااااااااار  م 

 
ااااااااااااااااااااو   دم   ل ااااااااااااااااااااي ذاكااااااااااااااااااااا ال ل س   (138)و 

 
سىىو  ودِّل لىىي، أت اّنمىىا ُأنادمىىل ألّنىىل تىىوّدني ال لمعنىى   ُأنىىاد  أحىىدًا غيىىرل، ولىىيس ذلىىل لشىىيا أراد المتنبىىي: إّنىىي لىى 

الفعىل، ولكىن يل أّن عل  الشىاعر أند يقىول: إاّل إّيىال، ألّن )إاّل( لىيس لمىا نىّوة حةور، أّما فيما يوّ  استوداما )إالل(، فص
 .(139)ذلل ها ز في أرورة الشعر

 وعدن م ّلا الرسالة نول المتنبي: 
 أ حاااااااااااااااااادا أم  س ااااااااااااااااادا ا فاااااااااااااااااي أ حااااااااااااااااااد  

 
ل ي ي ل ت نااااااااااااااااااااا الم ن وط ااااااااااااااااااااة  بالتوناااااااااااااااااااااد   

(140) 
 

مىىىن  شىىىيامىىىن الرطانىىىة والكىىىال  الىىىذت ال ُيفدمَىىى ، وهعىىىل الفىىىاظ الشىىىاعر ملفوظىىىة، ومعانيىىىا منبىىىوذة، ورّبمىىىا فىىىي كالمىىىا  
ة، إذ إّنا ال ُيفدَم  إاّل بعد طول تأّمل، ولكن ربما يكون الشاعر ناصدًا في هعل مطلعا بمىذا الشىكل كمىا ذكىرت سىابقًا؛ الصحّ 
أّية حال، أراد الشاعر القول: هىل هىذه الليلىة   االنتباه، وهذب السامعين، وأمان اإلنصات لما سيقولا فيما بعد، وعل إلثارة

ي القيامىة ؟ فمىي لطولمىا بمنزلىة ليىىال َعىتد فىي هىذه الليلىة الواحىدة حتّىى  طالىت وامتىّدت إلى  يىو واحىدة أ  ليىالي الىدهر كلمىا ُهمِ 
أّن ليلتىىا  يعنىي -أت سىبن ليىال -ٍل فىي ليلىةالي طويلىة أيأىًا حتّى  كأّنمىا سىت ليىاالىدهر كلمىا، إاّل أّن كىّل واحىدة مىن تلىل الليى

  .(142)في الطولدهر بلياليا، وكل ليلة منا أسبوع، وهي نماية المبالغة 
وما ذا ينتظر الصاحب من الشاعر أن يقىول عنىدما يعىرا هماعىة تحىّدثوا عنىا بالسىوا، لينتقىد بيتىا الىذت يفّأىل فيىا 

 نفسا عليم ، ويهعلم  كالبًا تنبل ؟ 
ح   د الج  اااااااااااااااوو اااااااااااااااين  الم س  ااااااااااااااااه  أناااااااااااااااا ع   ج 

 
ت ن اااااااااااااااااااي ك الب ك ااااااااااااااااااام  بالن بااااااااااااااااااا   (143)اه  ه يوج 

 
يا بالسوا، وال نعل  وهمًا النتقىاد الصىاحب لىا، سىو  محاولىة النيىل مىن أبىي الطيىب فىي فمو إّنما ههاه  لكالمم  عل 

ند كان غير محيٍّ فيما.   أّية مناسبة، حّت  وا 
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كما ال نعل  لماذا يىالُ  الشىاعر إذا كىان متمكنىًا مىن ناصىية اللغىة، عارفىًا بأسىرارها ومعانيمىا، نىادرًا على  الىتحك  فيمىا، 
 اًل: زّ يت المتنبي الذت يقول فيا متغن بوذلل ما فعلا الصاحب م

ني ااااااااااااااة   ااااااااااااااااد    ر ف ااااااااااااااع  السواااااااااااااااج     لج   أم    
 

ااااااااا  ش  ح  ااااااااان    ل و  ااااااااايوة  ش  ش  ح  اااااااااا ل و  يو     ال م 
(144) 

 
األذن، فالشىىىاعر يتعّهىىىب مىىىن محاسىىىن  أعلىىى والسىىىها: هانىىىب السىىىتر إذا كىىىان بنصىىىفين، والشىىىنا: مىىىا يعلىىىي فىىىي  

 .(145)فن لما السها هنّية أ  امرأة حسناا؟المحبوبة، فيقول مستفممًا: هذه التي ر 
أو صىىّحة تعليىىل، إذن، كىىان أكثىىر ذّ  الصىىاحب لمطىىالن المتنبىىي علىى  النحىىو هىىذا، مىىن دون مسىىّوغ أو وأىىوح ر يىىة، 

نمىىا يسىىتغّل ذلىىل الوطىىأ  أنوالىىاتعىّزز  لىىد  المتلقىىين، وحتّىى  إند كىىان صىادنًا فىىي بعأىىما، فانىىا ال ينحىىو بمىىا إلى  النقىىد البّنىىاا، وا 
 لنيل من الشاعر، والسورية منا، ومن عّشاي شعره كما نلنا سابقًا. ل
 األل اظ: -2

أو الكلمات التي استودمما في بع  أبيات شعره، حّت  أّنا  األلفاظانصبن أكثر انتقاد الصاحب لشعر المتنبي عل  
بحىىاالت فرديىىة ال  يىىأتيصىىاحب أّنىىا إّنمىىا ، ونسىىي اللولفىىاظليمكننىىا القىىول: إّن حىىوالي ثلىىث مىىا هىىاا فىىي الرسىىالة كىىان انتقىىادًا 

محّقًا في انتقاده، لكان حريىًا بىا اإلتيىان بمهموعىة ال بىأس بمىا مىن الشىواهد التىي  نيمكنما أند ت ثر في شعر الشاعر، ولو كا
، ولكىىن مىىا فعلىىا الصىىاحب هىىو أّنىىا كىىان يىىأتي بمثىىال واحىىد ألفاظىىات كىىد فشىىل المتنبىىي، وتىىّدل فىىي الونىىت نفسىىا علىى  نصىىور 

ر محّلمىا يمكىن أند ، ألّن استودا  بع  األلفىاظ فىي غيىحسب، وهذا ال ُيشكِّل ورنًا في لغة الشاعر، وال ينتق  منا اطالناً ف
نتطىاع أت عأىو يت فيا حيويتا ويفصلا عىن هىذوره كاانتطاع هزا من نصيدة يم أنّ  )) َيِرَد لد  الشعراا هميعًا، فأاًل عن

تقىد وحىدة الموأىوع يهىب أن تُقدىرأ ككىل وأند ُنفّكىر بأحاسىيس نا لمىا وتهربتىا، والبىدن مىن من كا ن حي، وحّت  القصىا د التىي تف
الن نتناسىىاه، ومىىن حقِّىىا أن ، وعلينىىا اعالنىىة تىىربط بىىين الموأىىوعات التىىي تتناولمىىا القصىىيدة، وهىىذه العالنىىة هىىي الشىىاعر نفسىىا

، فمىا بالنىا إذا كىىان الهىزا المقتطىن كلمىىة مىن البيىىت  (146(()ت أغراأىىمادنفممىا، ولكىل نصىىيدة إطىار ينىتظ  أبياتمىىا، مممىا تعىدن 
الشعرت، بمعن  أّن انتقاد الصاحب لكلمات معينة من شعر الشاعر لى  يكىن فىي موأىعِا، والسىيما إذا مىا علمنىا اّنىا لى  يكىن 

أفصىىل عنمىىا إفصىىاح افكىىار المتنبىىي، ومعانيىىا هىىي كىىل مىىا يقلقىىا، فىىإذا مىىا تمّيىىأت لىىا ))محقىىًا فىىي الكثيىىر منمىىا، فأىىاًل عىىن أّن 
 . (147)((مقتدر هّبار، ولو نفرت اللغة، ولو َنَبتد بع  األلفاظ. للمتنبي نمو وا  في المحدثين، ونظرة واصة في الفن

 غ نقدت، نول الشاعر: ا الصاحب في رسالتا من دون مسوّ هومن األبيات التي انتقد
ث ل اااااااااا   كااااااااااان  أو ه ااااااااااو  كااااااااااائ نا    ن  كااااااااااان  م 
 

ي ن    اااااااااااااال م  ف ب ر ئ اااااااااااااغ  ح  ااااااااااااان  االس   (148)ئ اااااااااااااذ  م 
 

 .(149(()َأندَفُر ِمند َعيدٍر ُمندفلت ))إذ انتقد كلمة ) حين ذ( ، نا اًل: إّنما هنا  
، علمىًا أّنمىا فىي الىديوان لى  تَىِردد بمىذه (150)ة المتنبىي ااتىي، مىن الكلمىات النىادّ وعدن الصاحب كلمىة ) ةوا ىا( فىي بيىت 

ّنما وردت ) ةبا ا(    : الرواية، وا 
 ل  آبائ اااااااااااااا   ك اااااااااااااارام  ب نااااااااااااااي الد ناااااااااااااااكاااااااااااااا

 
ااااااااااااااااريم  الك اااااااااااااااارام     (151) ااااااااااااااااايا ولكنواااااااااااااااا   ك 

 
ةوا ا( أ  ) ةبا ىا( ، فإننىا ال نهىد كر  عشيرتا، وسواا أكانت الكلمة)يقصد الشاعر أنن عشيرتا أكر  أهل الدنيا وهو أ

 مسوِّغًا النتقادها. 
ي تىرد فىي شىعره غيىر الهىاد، بىل الشىعر الىذت يىأتي للمىزاح ث  أن الصاحب كان ينتقد الشاعر عل  بع  األلفىاظ التى

 رّبما، أو في مهلس الشراب، ومن ذلل نول أبي الطّيب: 
نمااااااااااااااينااااااااااااااال  الااااااااااااااذي ن   ن اااااااااااااا   م  ااااااااااااااااااااااااااور    ل ااااااااااااااغ  م  م  اااااااااااااااااااااااااان ع  الخ     مااااااااااااااااااااااااااا ت ص 
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 وذا انصاااااااااااااااااااااااراف ي  لاااااااااااااااااااااااْ محلماااااااااااااااااااااااي

 
نا أي  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا األمياااااااااااااااااااااااااااااااااااار  أآ  ذ 

(152) 
 

  ا نال مني باألوذ من عقلي وحيويتي، ث  تعّهب مّما تفعلا الومر.يريد أّن الشراب الذت نلُت منا باحتسا 
 في نول المتنبي: -وهما نوعان من التمر -وانتقد أيأًا لفظتي ) البرنين واالزاذ(

ااااااااااااايرا   اااااااااااااد ب ل ل اااااااااااااغ  ث ياب ااااااااااااا     ف   اااااااااااااد ا أس 
 

ل اااااااااااااااااا   األفخاااااااااااااااااااذا  ب اااااااااااااااااالو ب ب و   ب ااااااااااااااااااد م  و 
 

 ] .... [ 
ل اااااااااااااااا اااااااااااااااانوة  ح  ااااااااااااااااب  األ س  س   و    فكأنواااااااااااااااا   ح 

 
نااااااااااااااااااااااااااايو    (153)واآلُ اذ ا أو ظ نو اااااااااااااااااااااااااااا الب ر 

 
ة لىىا فىىي انكارهمىىىا علىى  الشىىاعر سىىو  التحامىىىل الىىذت ُعىىِرَا بىىا عليىىىا، ا االنتقىىاد غريبىىًا؛ إذ ال نىىىر  حهىىفهىىاا هىىذ

 لا. فالشاعر ل  يقل أكثر من اّنا تعّود أكل الرطب والتمر وليس هو من أهل الطعان والحرب، فكأّنا ظنن الحرب تمرًا يأك
 كما ال نعل  وها االنتقاد في نول الشاعر: 

ا  ساااا   الااان      اااان ي خ  ااا ر م  ااان صاااائ ب  اس      ت  م 
 

ااااااان  ي  وآ  ااااااار    ط ااااااانا م  ل        ي اااااااد  خ  ن ااااااااد   (154)الج 
 

ا مىا يرمينىي بىا، أت يلحقىا مىا يعيبنىي بىا، تواراذلمى  مىن بىين َمىن ُيصىيب اسىالنىاس ألّن الشاعر يقول: عابني أوّساا        
  .(155)ر ال ي ثر ما يرميني با وال ما يعلي بي ما يقولا فين كأّنا يرميني بقطعة نطن وةو

ويتهاوز االمر بالصاحب إل  انتقاد مهموعىة ألفىاظ فىي أبيىات المتنبىي، نىد يكىون محقىًا فىي بعأىما، ونىد ال يكىون 
 ة في غر  المديل: في بعأما ااور، من ذلل انتقاده لقول المتنبي الذت همن فيا الفاظًا عدّ محقًا 

  ُ ااااااااااارو العاااااااااااال م  الاااااااااااا م  الحاااااااااااا  الاااااااااااي ق ظ  األ  
 

اااااااااااااااا  و ع  ن  األلاااااااااااااااد  األريحااااااااااااااايو األر   اااااااااااااااا  ط 
 

ط   اااااااااااااب  ياااااااااااااالكاتاااااااااااااب  الل ب اااااااااااااذ  الخ   ب  الواه 
 

ااااااااق عا   بااااااااريو الم ص   ُ  (156)النوااااااااد    الولبيااااااااب  ال  
 

 وكما في نولا: 
ااااااع       ااااااع    ِّ  ااااااع    حت ااااااْ ي ت ب ااااااع  الِّم  وال الِّم

 
ثل اااااا   أ ل اااااا   وال   ااااااع    م  ااااااع    الِّم ااااااع    ِّ   ِّ(157) 

 
ند كىىان الصىىاحب محقىىًا فىىي بعىى  مىىا انتقىىده مىىن ألفىىاظ فيمىىا مأىى ، فانىىا لىى  يكىىن كىىذلل فيمىىا سىىيأتي، فقىىد انتقىىد  وا 

 .وذ عليما الشاعر كما سنر  األفاظًا في أبيات المتنبي، ل  يكن نزيمًا في انتقاده عليما؛ النما كانت طبيعية هدًا، وال ي
  انتقاده للفظة) التنوراب( في نول أبي الطيب:  -مثالً  –ومن ذلل 

ااااااااااااااا    ااااااااااااااال  ف طام  راب    ب  ااااااااااااااا   التواااااااااااااااو  م   أ ي   ط 
 

ااااااااال    ااااااااال  الب ل اااااااااو    لاااااااااْ األك  ي أك ل ااااااااا     ب   (158)و 
 

يىا فالتوراب لغة في ) التراب(، وهىاا البيىت على  شىكل اسىتفما  انكىارت، بمعنى  أيفطمىا التىراب عىن أمىا باشىتمالا عل
 .( 159)نبل أن تفطما أّما ويأكلا التراب نبل أن يبلس هو أند يأكل 

  ومثل ذلل انتقاده للفظة ) المطّم ( في نول الشاعر، وند سألا سيا الدولة عن وصا فرس يمديا إليا:

اااااااااااا ص  اااااااااااع  الو  م  ااااااااااان  الل   اااااااااااظ  ل   ظ اااااااااااةا ت ج  م  و     و  اااااااااااااااار   (160)اااااااااااااااا   وذ ا   الم ط واااااااااااااااام  المع 
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لصىاحب وهىو اعىرا النىاس بمعناهىا؟ إذ هىي مىن األلفىاظ التىي اّم ( تعني: التا  الهمال، فلمىاذا انتقىدها فكلمة ) المط

 َصا بما الويل. و تُ 
 كما انتقد تعداد األسماا في نول الشاعر: 
ااااادان  ياااااا ابن ااااا    م   وأناااااغ  أباااااو ال  يجاااااا اب ااااان  ح 

 
و ال اااااااااااااااااد    ااااااااااااااااار يما و  ل اااااااااااااااااودا ك  ااااااااااااااااااب    م و   ت ش 

 
اااااااااااد ونا  م  ااااااااااادان  ح  م  اااااااااااد   وح  م   ن  حاااااااااااار  ا ووح 

 
اااااااااااد     (161) وحاااااااااااار   ل ق ماااااااااااانا ول ق ماااااااااااان  راش 

 
فم الا ةباا سيا الدولة ، يقول: أنت تشبا أبال، وأبول يشبا أباه ، وأبوه أبىاه وهكىذا، ونىد ردن ابىن فورهىة البروهىردت 

ما يستقبل من اللفظ، بىل  عل  نقد الصاحب بقولا: أما سبل البيت فأحسن سبل، فان كان استقبل األسماا فليس في حمدان
 .  (162)والمعن ، كيا يصنن والرهل اسما هكذا وهكذا ةبا ه ؟

 ومن انتقاداتا المرفوأة، انتقاده للفظة ) الدوالت( في نول المتنبي: 
اااااااااااما  فأن  اااااااااااا  فااااااااااا ن  ت ك ااااااااااان  الااااااااااادووال غ    س 

 
ااااااااااا  غ  الاااااااااااُ   ام  ل م  اااااااااااو  ر د  الم   (163)ت اااااااااااد ول  ن  و 

 
لة نسمًا لبع  الناس فإنما نسمة َمن حأر الحرب، وشمد موانىن القتىال، وورد المىوت الىز ا  يقول: إذا كانت الدو 

 غير متمّيب وال مكترث، فأاًل عن أّن لفظة ) الدوالت( همن دولة . 
 ووما يثير استغرابنا حّقًا هو األلفاظ التي استكرهما الصاحب في بيت المتنبي: 

 ناااااااااااومااااااااااا م ط ر ت ن ياااااااااا   ماااااااااان  الب ااااااااااي   والق  
 

ااااااااااااا     ال غ   مام  ب ااااااااااااادو  هااااااااااااااط  وم  الع  ر  و 
(164) 

 
فأين األلفاظ الُمسىتكرهة فىي بيتىا الىذت يقىول فيىا: وأسىير فمىا أمطرنىي بىا سىحاب هىوده مىن السىيوا والرمىاح يحملمىا 

 العبيد الرومية، يعني أّنا وهب العبيد بسالحما ؟ .
ن وها ةور عل  عبقريتا، وحسن تصىّرفا باللغىة إّن بع  ما أوذه الصاحب عل  الشاعر أبي الطّيب ، كان يدل م

ر مىىن هانىىب ةوىىر عىىن تعبيىىل، ومقدرتىىا علىى  هعلمىىا طىىوع يديىىا، وربمىىا كىىان يقصىىد إلىى  ذلىىل نصىىدًا؛ الثبىىات تمكنىىا ذلىىل، وا
 ، فمن ذلل نولا الذت رفأا الصاحب: اللغة امتالكا لناصية

اااااااااااااااااواب  م ساااااااااااااااااائ لي أ ل ااااااااااااااااا     ن ظي ااااااااااااااااار   ج 
 

 (165) أ ال  ال  و ال  ل ااااااااااااااااا   فاااااااااااااااااي س ااااااااااااااااا  ال    ال 
 

يعنىىي: إذا سىىألني سىىا ٌل فقىىال : هىىل لمىىذا الممىىدوح نظيىىر؟ فهوابىىا: ال، وال لىىل أيأىىًا فىىي هىىذا السىى ال، ألّن أحىىدًا ال   
يهمل هذا غيرل، فانت فىي هملىل بىا بىال نظيىر، واراد )ال( و )ال لىل( فىأّور المعطىوا عليىا أىرورة، وكىّرَر النفىي بقولىا ) 

 . (166)أّن همل هذا السا ل يوهب اعادة الهواب عليا أاَل اَل ( اشارة إل  
فمذا إذن، من عبقريىة الشىاعر اللغويىة، ال مىا يمكىن أند ي اوىذ عليىا، فأىاًل عىن اّنىا هىاا للأىرورة الشىعرية كمىا هىو 

يمىة المتنبىي معروا، والسيما أّن ورود تلل الحاالت في شىعره ، كانىت فرديىة، وال تتكىرر إاّل نىادرًا، لىذا فمىي ال تنىتق  مىن ن
 الشعرية، وال من كفااتا في فّنا. 

تهىىاوز الحىىدود فعىىاًل حىىين وفىىي بعىى  ةراا الصىىاحب صىىدي فيمىىا يتعلّىىي بالفىىاظ المتنبىىي، فأىىاًل عىىن معانيىىا، فمىىو نىىد 
استود  لفظة ) هبرين( بداًل من ) هبريل( من انما لغة فيا، ولكن تهىاوزه لى  يقىا عنىد هىذا الحىد، بىل تمىاد  أكثىر مىن ذلىل 

 ن هعل الممدوح أمانة ال ي تمن عليما هبريل) عليا السال ( وذلل في نولا: حي
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اااااااااااغ    حت اااااااااااْ لاااااااااااو ت ك اااااااااااون  أمان اااااااااااة   ل ع ظ م 
 

باااااااااار    نااااااااااا  ب ااااااااااا ج  ت م   (167)ن  يلمااااااااااا كااااااااااان م   
 

الصىاحب نفسىا فىي شىعره، وذلىل حىين أفىاد مىن نأىّية الىتحك   إسىااةالمتنبي في بيتىا هىذا لى  تكىن بمثىل  إسااةولكن 
لىىدن النبىي ) سىليمان بىىن داود( ) عليممىا السىال (، وربطمىىا بمسىألة نوهىل مىىن ذكرهىا، ولكىن لكىىي نبىرهن علىى  أّن  بىالريل مىن

أحد حّأىار مهلىس الصىاحب نىد َغَلَبتدىُا عينىاه مىّرًة فوىرج الصاحب أساا هو ااور اسااة أشّد من اسااة المتنبي، َفُيذدَكر أّن 
 فقال الصاحب: أبلغوه عّني:  منا ريٌل لما صوت، فوهل وانقطن عن المهلس،

 الخِّااااايري ال تاااااذهب  علاااااْ خجااااال   ياااااا ابااااان  
 

 مثااااااااااال النااااااااااااي والعاااااااااااود   لحااااااااااااد   منااااااااااا  
 

 تحبساااااااااااا ا عالااااااااااااريُ ال تسااااااااااااطيف ن ااااااااااااا 
 

 (168) ذ لسااااااااااغ  أنااااااااااغ  سااااااااااليمان  باااااااااان  داود   
 

هىىىو أ   إسىىااةن كىىان أكثىىر فيىىا تُىىر ، هىىل هىىذه المناسىىبة تبىىيل للشىىاعر ذكىىر اسىىى  النبىىي سىىليمان) عليىىا السىىال (؟ وَمىى
 المتنبي؟ . 

أت األلفىىاظ منمىىا كىىان  وال ينفىىلُّ الصىىاحب عىىن الكىىال  علىى  اأىىطراب األلفىىاظ فىىي شىىعر المتنبىىي، مىىن دون توأىىيل
 يعني، ومن ذلل انتقاده لبيت المتنبي الذت يقول فيا مادحًا:

لواااااااااااا   العبوااااااااااااا     روت اااااااااااا   اب ن اااااااااااا       ااااااااااااد  خ 
 

اااااااام ع ا  ااااااااة  م س  اااااااار أ   لنااااااااا والااااااااْ الق يام  م 
(169) 

 
فمو يريُد القول: ند وّلا أبول العباس لنا طلعتل لنشاهد فألل وكرمل وليبق  ذكرها إل  يو  القيامة، فىأين األلفىاظ 

 المأطربة في البيت هذا ؟ .
 ومن نقده أللفاظ المتنبي، ما هاا با حول لفظة ) المتديريما ( في نول الشاعر:

ااااااااااااااااااااااان  الم ت اااااااااااااااااااااااد يم  اااااااااااااااااااااااائ ل   ا ع   ري   اأ س 
 

د ر ي وال ت اااااااااااااذ ر ي د م وعاااااااااااااافاااااااااااااال ت ااااااااااااا 
(170) 

 
 وكان الشاعر يريد بتلل اللفظة: المتوذيما دارًا .

 لفاظىىا نىىبلم ، كىىي ال يصىىبل كمىىن ينمىى أند ُيمَىىذَِّب أ -نبىىل انتقىىاد ألفىىاظ ااوىىرين فىىي نصىىا ده  -إّن النانىىد الهىىاد عليىىا
 ة ) سراويالتما( في بيت المتنبي: الناس عن عمٍل ما وال ينم  نفسا عن القيا  با، فالصاحب الذت انتقد لفظ

ر هااااااااا م  اااااااا    ي بمااااااااا فااااااااي خ    ن ااااااااي علااااااااْ ش 
 

ااااااااااااراو    ااااااااااااا فااااااااااااي س  اااااااااااا   عمو  ( 171)الت  ايأل ع 
 

، وكىان هىو نفسىا يىأتي بألفىاظ فىي شىعره، (172(()وكثيىُر مىن الُعمىر أحسىن مىن عفىاا هىذا الشىاعر ))نا اًل عن البيىت: 
الغايىة  لمتنبي إلى  مسىتواها فىي االنحطىاط والرذيلىة، فأىاًل عىن اوىتالاكان عليا أند يوهل من نظمما فيا، فل  يصل لفظ ا
 :س  بتلل الصفة، فمو القا ل مثالً بين نول المتنبي العفيا، وانوال الصاحب التي ال تت
 تاااااااااااااااادعو معاويااااااااااااااااة  أمامااااااااااااااااا  عااااااااااااااااادال  

 
ب  ورأس ااااااارجلاااااااي   ااااااار  أ مم الكااااااااذ   (173)   فاااااااي ح 

 
 وهو القا ل أيأا في الغزل بالمذكر:

 جمال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    وشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادن  
 

اااااااااااااااااااااااااااا تي  اااااااااااااااااااااااااااار  عناااااااااااااااااااااااااااا   ص   ت قص 
 

ااااااااااااااااااااااااا  ت ي  اهاااااااااااااااااااااااااااااو  لتقبيااااااااااااااااااااااااااااال يااااااااااااااااااااااااااااادي :   بمااااااااااااااااااااااااال ش   (174)فقلاااااااااااااااااااااااااغ 
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 لفظة ) سراويالتما( من األلفاظ ) الِحر، وتقبيل الشفة( ؟. فأين 

ولكن ما يبدو أكثر تهنّيًا من لدن الصاحب عل  المتنبي، هو ما اعتقده بعأم  من تغيير بع  الكلمىات فىي شىعر 
ىَبِطّر( التىي انتقىدها الصىاحب فىي بيىت أبىي الطيىب الىذت يرثىي فيىا والىدة سىيا  الشاعر، ومن ث  انتقادها، كما فىي لفظىة )ُمسد
 الدولة الحمداني: 

ر   ااااااااااااااااااااااب ط  ل اااااااااااااااااااااا   م س  و  ااااااااااااااااااااااُم ح  واذ  الع   ر 
 

ل ااااااااااي  اب ن اااااااااا   فااااااااااي كمااااااااااال    وم ل اااااااااا   ع 
(175) 

 
ىىَبِطر(  اذ يىىروت أبىىو بكىىر الشىىعراني وىىاد  المتنبىىي أّن الشىىاعر نىىال بىىداًل مىىن )  ىىَتِظّل(ُمسد ، لىىذا يىىر  الىىدكتور (176))ُمسد

إحسىىىان عّبىىىاس أنىىىا إذا صىىىّدننا وىىىاد  المتنبىىىي يكىىىون الصىىىاحب نىىىد اوتىىىرع اوطىىىاا ليىىىرّد عليمىىىا، فىىىزاد مونفىىىا أىىىعفًا وتحاملىىىا 
 . (177)افتأاحاً 

 : وعل  النحو هذا انتق  الصاحب من المتنبي، وشف  غليلا من عد  مدحا إّياه، من أّنا هو القا ل 
 فلسااااااااااغ  اريااااااااااد  الس ااااااااااو  بالنااااااااااا   ن مااااااااااا

 
 (178)أرياااااااااد  ب ااااااااام خيااااااااارا  مرياااااااااع  الجوان اااااااااب   

 
إاّل اّنا ل  يلتز  بما نالا من أبي الطيب، فل  يغ  طرفا عن عيىب وهىده، ولى  يسىتر هفواتىا، بىل فعىل مىا هىو أكثىر  

نىىدر غفىىر ، واذا رة  زلّىىة سىىتر، مىىن عىىادة الكىىري  إذا  ))مىىن ذلىىل حىىين تهّنىى  عليىىا، وسىىور منىىا ومىىن عشىىاي شىىعره ، ونيىىل: 
ونالوا: ليس من عادة الكرا  سرعة الغأب واالنتقىا ، ونيىل: مىن انىتق  فقىد شىف  غيظىا واوىذ حقّىُا فلى  يهىب شىكره ولى  يحمىد 

، والعىىرب تقىىول: ال سىىوودد ]كىىذا[ مىىن االنتقىىا  والىىذت يهىىب علىى  العانىىل إذا مّكنىىا اهلُل تعىىال  أن ال يهعىىل فىىي العىىالمين ذكىىره 
ند كان والبّد من االنتقا  فليرفي في انتقاماالعق   .(179(()وبة شيمتا، وا 
 السر اغ: -3

عل  الرغ  من أن مشكلة السرنات فىي الشىعر العربىي مشىكلة نديمىة، وتناولمىا النقىاد بمصىطلحات متعىددة، وحىاول 
اد هعلمىا مأوىذًا كبيىرًا على  الشىاعر، ولى  ها تأّثرًا وتأثيرًا، إاّل أّن الصاحب بن عبىو بعأم  التوفيا من حدِّة مصطلحما، وعدُّ 

يكتا بمذا فحسب، بل ذهب باحثًا في الشعر العربي ، ليأتي بأبيىات لشىعراا سىبقوا المتنبىي، فيمىا تشىابا مىن شىعره حتّى  ولىو 
 في لفظة واحدة ، لي ّكد سرنتا منم ، عل  الرغ  من الوالا الدا ر حول الموأوع هذا كما ذكرنا. 

ا سرنات من بع  الشعراا الىذين سىبقوه عل  اّنمنمثِّل بأبيات المتنبي التي هاا بما الصاحب وفي الموأن هذا س
زمنيًا، بمعن : أّننا سنسردها سردًا كما هاات في الرسىالة، ومىن ثى  سىنعّلي عليمىا بمىا يتناسىب بمكانىة الشىاعر واألديىب على  

 حدٍّ سواا.
 ومن تلل االبيات نول ابي الطيب: 

ل لتوااااااااااااار    لر ااااااااااااان  و  س  ي ااااااااااااارا لم ح  ساااااااااااااان  خ   ح 
 

ي اااااااااااااار  ر    ااااااااااااااان     س  اااااااااااااال  ا ح  ع   يااااااااااااااب  ب ذا ج 
 

 فالصاحب يلّمل في رسالتا إل  أّن هذا البيت مأووذ من نول أبي تما :
ااااااااااااا    ني ن   قااااااااااااا   س  اااااااااااات ب ط  ثاااااااااااااغ  اس      الحاد 

 
سوااااااااا   (180)ن  اف ق ااااااااد  أظ لوااااااااا    حساااااااااان  ابااااااااان  ح 

 
 مة )إحسان(! . في البيتين، باستثناا كل وال ندرل تشابماً 

 ومن ذلل أيأا، نول المتنبي: 
ااااااااااااااوال  الع قااااااااااااااارب  بالقنااااااااااااااا ااااااااااااااوائ ل  ت ش  يل    ش  ااااااااااااا   ص  ت اااااااااااا   و  اااااااااااان  ت ح  اااااااااااار ها م   ل ااااااااااااا م 
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 ير  الصاحب أّنا من نول بشار بن برد: 

ااااااااااااااال  شاااااااااااااااائ ل ةا ت ش اااااااااااااااذ   ي     ب ار هاااااااااااااااا والخ 
 

ناب  ااااااااااااااا  ك ع ق ااااااااااااااارب    ااااااااااااااد  ر فوع ااااااااااااااغ  أذ 
(181) 

 
 ونال أبو الطيب:

ااااااااااااااي      ي ق ااااااااااااااغم    ن  يااااااااااااااام   اااااااااااااان  أراد  ب س   ل  م 
 

ااااااااااااااان    س  اااااااااااااان    اااااااااااااات ال    با ح  غ  م  ااااااااااااااب ح   أص 
 

 ير  الصاحب أّنا من نول الشاعر:
 (182)أصلحتني بالهوِد بل أفسدتني
 وال نعل  َمن هو الشاعر ! . 

 ومدح المتنبي الحاهب بقولا: 
اااااااان  ن ي ل  ااااااااا ر   ع  ااااااااب  الااااااااو  ج   فااااااااي ر تب ااااااااة  ح 

 
ااااااااااااااااموو      ااااااااااااااااال ف س  بااااااااااااااااا و ع   عل اااااااااااااااايو الحاج 

 
 يعتقد الصاحب أّنا من نول ابن الرومي:

دا  كااااااااااااأنو أبااااااااااااا   يااااااااااااوم سااااااااااااموا     صاااااااااااااع 
 

اااااع د    ي ص   (183)رأ  كيااااا   ي ر   اااااْ فاااااي المعاااااالي و 
 

 وسور الصاحب سورية شديدة من بيت المتنبي الذت يقول فيا: 
ااااااااااااغ  ف ل مااااااااااااا لاااااااااااام  ت ك لواااااااااااام  م   اب ااااااااااااة    ع ظ م 

 
اااع غ  وهاااو الع ظ ااا  ااان  الع ظ ااام   م  ت واِّ   (184)ع ظ ماااا  ع 

 
البا وهي ها عة لكىان لمى  فيىا ت، ولو ونن عليا أبو الكالب بهمين] كذا [ كر عظا  هذا البيثفما أك ))نا اًل عنا: 

 .(185(()نوت
وليس في البيت أتن َعظدٍ  كما نال الصاحب ساورًا، ث  أّنا هو نفسا استود  ألفاظًا متشابمة في شعره مرات عّدة، 

 ، كقولا عل  سبيل المثال ال الحصر:ل  يكن المتنبي بدعًا في ذللف
  ااااااااااااااااد   ااااااااااااااااب    القاب ساااااااااااااااااغ   ااااااااااااااااابو   

 
ن حاااااااااااو     ااااااااااا   فاااااااااااي السااااااااااام ا   م  ونجم 

(186 ) 
 

 ونولا أيأا: 
اااااااااااال   لااااااااااااة  علااااااااااااْ ع ج   و ااااااااااااال: تب ااااااااااااي   ب 

 
: أجااااااااال  ثاااااااام أجااااااااال  ثاااااااام أجااااااااال     (187) لااااااااغ 

 
 أبي تما :بقول  اً وعل  العمو  فمو ير  في بيت المتنبي تأّثر  

 (188ال )انب  ادر أال  تااابل  القاا  ن  اوأوص م               م مان  ااظ  اتعان ذا  الاتعظماغ عا  
 كما رأ  الصاحب اّن المتنبي تأّثر بقول ابي تما :             

اااااااايب  الااااااااروأ ااااااااي ومااااااااا رأيااااااااغ  م ش   شاااااااااب  رأ س 
 

اااااااااااي ب  ال  ااااااااااا اد   اااااااااااا   ااااااااااال  ش  ااااااااااان  ف ِّ    ال  م 
 

 معناه، فأوذه ونقل الشيب إل  الكبد وهعل لا وأابًا ونصواًل، فقال:إذ عمد إل  
ااااااااااااب ف ل ق ااااااااااااد  شاااااااااااااب غ  ل اااااااااااا   ك ب اااااااااااا اااااااااااي با    دا  ال  ي ش  ااااااااااال و  ا نصاااااااااااال   ش  اااااااااااب ت    س   (189) ذا خ ِّو
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 ويلّمل الصاحب إل  أّن نول المتنبي:

ن اااا   ه ااااو   ر   اللوااااذ  م  اااان  ذ ا الااااو   ل ااااو  ل اااام  ت ك اااان  م 
 

ااااااااااااااااغ  ب م و    ااااااااااااااااووا   ع ق م  اااااااااااااااال  ا ح   ل ااااااااااااااااد  ن س 
 

 مأووٌذ من نول أبي نواس: 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  ا   علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ آد م   م   ف ر ح 

 
صااااااااااااا  اااااااااااان  خ صو اااااااااااامو وم  اااااااااااان  ع  ااااااااااااة  م  م   ر ح 

 
 لااااااااااااااو كااااااااااااااان ياااااااااااااادري أن اااااااااااااا  خااااااااااااااار ا 

 
اااااااااااااْ  ت ص  ليلااااااااااااا   الخ   (190)مثلااااااااااااا  مااااااااااااان اح 

 
 كما ير  أّن في نول المتنبي:  

ل ااااااا   ومااااااا اااااااو  ي ج   ااااااال  ج    ااااااال  باااااااي و ه   ن  جاه 
 

اااااااااااال   ج   اااااااااااال  وي    اه  ااااااااااااي أن اااااااااااا  ب ااااااااااااي ج  ل م   ع 
 

 سطوًا عل  نول الوليل بن أحمد الفراهيدت:
ل اااااااااااااااغ  مقاااااااااااااااالتي ف ع اااااااااااااااذ لتني  لكااااااااااااااان  ج   

 
اااااااااااالا فعاااااااااااااذرت كا  ااااااااااااغ  أنواااااااااااا   جاه  ل م   (191)وع 

 
 أّما نول الشاعر: 

ااااااااام   اااااااااون  ب  اااااااااا ب   اااااااااغ  و ه ااااااااام  ال ي ج   خ   ج   خ 
 

اااااااااارم د ال ئ اااااااااال    ااااااااااب  األ   س  ااااااااااي م  علااااااااااْ الح   ش 
 

 صاحب صورة من نول الشاعر:فير  فيا ال
ي اااااااااااااااار    أتوعاااااااااااااااادني ب ج  اااااااااااااااا   بنااااااااااااااااي ع م 

 
 و اااااااااااااد افحماااااااااااااغ  شااااااااااااااعر  ك ااااااااااااالم حااااااااااااايم  

 
 وكذلل يراه من نول الشاعر:
 آمناااااااااا   ي  أج   خاااااااااا   ذا ماكناااااااااغ  فاااااااااي الحااااااااا

 
ااااااااااالوغ    بناااااااااااا   ذا ماااااااااااا المشااااااااااارفيوة  س   (192)وج 

 
السىىابقين مّمىىا لىى  يسىىل  منىىا أّت شىىاعر مىىن أمىىا عىىن رأينىىا فيمىىا يتعلىىي بالهانىىب هىىذا، فىىنحن نىىر  أّن التىىأّثر بىىأنوال 

الشعراا، سواا في الِقَد  أو فىي الونىت الحاأىر، فمىو لىيس معيبىًا علىيم ، وال سىيما إذا مىا هىاا ذلىل التىأّثر عفىو الوىاطر مىن 
 غير نصد، أو بمعن  أّنا كان من أمن محفوظ الشاعر، فتأّثر با في عقلا الباطني من دون وعي أو نصد للسرنة.

إذا عىىددنا ذلىىل مىىن السىىرنة وسىىلمنا بىىا، كمىىا فعىىل الصىىاحب، فاننىىا نقىىول للصىىاحب: إذا كىىان المتنبىىي نىىد تىىأّثر أّمىىا 
فىىي بىىبع  أبيىىات الشىىعراا الىىذين سىىبقوه مىىن دون نصىىد، فاّنىىل نىىد عزمىىت علىى  السىىطو علىى  معانيىىا الهميلىىة، وتمثلىىت بمىىا 

 أشعارل ورسا لل عل  السواا.
ر عل  معاني أبي الطّيب، وعند ما ُسِ َل عن أوذه معانيا، نال: كما أوذ هو غيَت عن الصاحب، أّنا كان يُ فقد ُروِ 

، وكان ُيحّول بع  أبيات المتنبي في معانيما إل  كال  منثور ويتمّثل با في رسىا لا (193)نيا من الشعراا ااورينابع  مع
 و األفعال نفسما ! .فعهبًا لمن ينتقد ااورين عل  أفعالا، ويفعل ه، (194)ومكاتباتا بقصد منا 

أّمىىا عىىن معىىاني الصىىاحب التىىي أوىىذها مىىن المتنبىىي، إعهابىىًا بمىىا، واعترافىىًا بهىىودة صىىورتما وصىىياغتما، فمنمىىا علىى  
 سبيل المثال ال الحصر، نولا:
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ااااااااااااان  بااااااااااااارود    ل  الوشاااااااااااااي ال لاااااااااااااتجم    ل ب س 
 

 (195)ولكااااااان  لصااااااااون  الحسااااااان بااااااااين باااااااارود   
 

 أوذه من نول المتنبي:
اااااااااااااااااااااي   ش  ااااااااااااااااااااان  الو  ممالغ   ل ب س  ااااااااااااااااااااات ج   ال م 

 
اااااااااااال  م  اااااااااانو ب اااااااااا   الج  ااااااااااي  ي ص  ولكاااااااااان  ك 

(196) 
 

 أّما نولا:
ت  ا واللوياااااااااااااااال  و ه     شواااااااااااااااام  اااااااااااااااا     ا ت ج   جناح 

 
اااااااااااااار  والظاااااااااااااالم  ِّاااااااااااااامير    كاااااااااااااأنمي س 

(197) 
 

 فانا أوذه من نول أبي الطيب:
يااااااااااااااد     ااااااااااااااغ  أر ِّااااااااااااااا  ب ع  م   وك نااااااااااااااغ   ذا ي مو

 
ي غ  وك ن اااااااغ  السمااااااارو واللويااااااال  كا  ااااااار  ااااااا   س  ت م 

(198) 
 

 كما أوذ نولا:
ااااااااان  وهباااااااااغ  ل ااااااااا   روحاااااااااي فعاااااااااذ ب ا  ياااااااااا م 

 
اااااااااااذ    ااااااااااا ا منااااااااااا   فلااااااااااام  أ ط   ور ماااااااااااغ  تخليص 

 
  ااااااااااغ  أدر   بقي ااااااااااة  ن اااااااااا     فياااااااااا   ااااااااااد تل

 
اااااااااااذ    مااااااااااااغ  ف اااااااااااذا آخااااااااااار الرم    بااااااااااال الم 

 
بااااااا    ولااااااو مِّااااااْ الك اااااال  من ااااااا لاااااام  يكاااااان  ع ج 

 
ب ااااااااي للاااااااابع   كياااااااا   ب ق ااااااااي   (199)وان مااااااااا ع ج 

 
 ي:من نول المتنب

ااااااااااذ  حت ااااااااااْ ذ   ت اااااااااا    ش  اااااااااال  الع  ااااااااااذ لغ  أه   و ع 
 

ااااااذ    اااااان  ال ي ع ش  ااااااوغ  م   (200)ف ع جب ااااااغ  كياااااا   ي م 
 

 انتقاداغ مختل ة: -4
إّن ما مأ  الحديث عنا، كان ند شّكل النسبة األعظ  مّما ند ورد في رسالة الصاحب بن عباد في الكشا عىن 

هعلىا يتوىّبط كثيىرًا فىي ةرا ىا وانتقاداتىا، فنىراه نىد أونىن نفسىا فىي  مساول شعر المتنبي، ولكن تحامل الصاحب على  الشىاعر،
ذاتىا المهروحىة، لعىد   إرأىااأغالط كثيرة، إذد ل د يترون في أحكاما؛ ألنا كان مندفعًا بعامل االنتقىا  الىذت ال ُمسىّوغ لىا سىو  

 عنا كما مرن بنا .  عراأاوامدح المتنبي لا، 
انىىا يىىأتي بأبيىىات سىىالتا، أّنىىا حينمىىا كىان ينتقىىد بعىى  أبيىىات المتنبىي، نالحىىظ فمىن توبطىىات الصىىاحب الغريبىىة فىي ر 

ُأوىىر لشىىعراا غيىىره علىى  سىىبيل موازنتمىىا مىىن تلىىل األبيىىات، فىىي الونىىت الىىذت ال توهىىد فيىىا أيىىة روابىىط بينمىىا، أعنىىي بىىين أبيىىات 
وال فىىي الصىورة، وال فىىي أّيىة أشىىياا  اأُلوىىر التىي يىىأتي بمىا، فىىال هىي تشىىبمما فىي الغىىر  فىي أكثىىر األحيىان، واألبيىاتالمتنبىي 

 أور، ولتوأيل ذلل نأرب بع  األمثلة ، ونحيل للحاالت اأُلور؛ ليتعّرفما القارل أكثر إذا ما أراد ذلل.
 ومن ذلل انتقاده لبيت الشاعر الذت رث  فيا والدة سيا الدولة:

ااااااااااااااااارا  ت  ااااااااااااااااا ت ج  ن اُ  اااااااااااااااان  فااااااااااااااااي ج   وال  م 
 

د اع  ااااااااااااااااا ن   اااااااااااااااا   ال     النمع ااااااااااااااااي ك ااااااااااااااااون  و 
 

 بن الوليد في الرثاا أيأًا عل  سبيل الموازنة بينا وبين البيت السابي، وهو نولا:   ث  هاا ببيت لمسل 
اااااااااااااااد وم   أر اد وا ليخ اااااااااااااااوا   ب ااااااااااااااار    (201)فطياااااااب  ت اااااااراب  القب ااااااار  د لو علاااااااْ الق ب ااااااار       عااااااااااااااان ع 
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موتلىىا تمامىىًا، فأىىاًل عىىن اوىىتالا الصىىورة فعلىى  الىىرغ  مىىن اشىىترال البيتىىين بغىىر  الرثىىاا، إاّل اّن معنىى  البيتىىين 

 والمناسبة. 
 اأُلور للظاهرة هذه نول المتنبي الذت عابا الصاحب: األمثلةومن 

اااااااااع )) ااااااااار    وت س  م  اااااااااد     ااااااااار    ب ع  م   دن ي فاااااااااي   
 

اااااااااااب    اااااااااااو اه د  و س  ن اااااااااااا علي اااااااااااا ش   ها ل   اااااااااااا م 
 

 أنشده: ث  نال الصاحب تعليقًا عل  البيت: وما أحسَن ما نال األصمعي ِلَمند 
   جااااااااد  الن ااااااااو   طااااااااع الن ااااااااو و  فمااااااااا للن اااااااا

 
 كااااااااااااااااذا  الن ااااااااااااااااو    ط اعااااااااااااااااةا لوصااااااااااااااااال   

 
 .(2002(()اهلُل عل  هذا البيت شاًة ألكلتد هذا الّنو  كّلا لو َسلنطَ 

ففأاًل عن عىد  توفيىي الصىاحب فىي تعليقىا السىاور الىذت تمثّىل بىا لوصىمعي فىي مناسىبة نىول المتنبىي، فاننىا لى  
 ة ُتذدَكر بين نول المتنبي، والبيت الذت انشده أحده  لوصمعي!.نتوصل ألّية عالن

 ونسَتدّل بمثال أوير للظاهرة هذه، وهو انتقاد الصاحب لقول أبي الطيب الذت يفتور فيا بنفسا، نا اًل:
اااااااااااااااه   )) ج  ح  د  الج  ااااااااااااااوو  انااااااااااااااا عااااااااااااااين  الم س 
 

ت ن ااااااااااااااااااااااااي ك الب ك اااااااااااااااااااااااام  بالن باااااااااااااااااااااااااه     ه يوج 
 

 ال أدرت أهذا البيت أشرا أ  نول الفرزدي: ث  نال الصاحب مباشرة: و  
اااااااااام    السااااااااااما   بنااااااااااْ لنااااااااااا   ن  الااااااااااذي س 

 
ل    ااااااااااااااااا   أعاااااااااااااااااُ  وأط اااااااااااااااااو   بيتاااااااااااااااااا  دعائم 

 
ت اااااااااااااااااااااااب  ب نائااااااااااااااااااااااا    رار   م ح   بياااااااااااااااااااااااغا ُ 

 
وم جاشاااااااااعا وأباااااااااو ال اااااااااوار  ن شااااااااال   

())203) 
 

 .(204)ين نول الشاعرين !ال ندرت ما العالنة ب فإنناونحن نقول للصاحب: وكما اّنل ال تدرت أّت األبيات أشرا، 
وفي بع  األحيان يأتي الصىاحب بأبيىات للمتنبىي، ثى  يعيبمىا مىن دون أند يسىّوغ انتقاداتىا لمىا، ويكىون بىذلل كمىن 

نقديىة واأىحة سىو  الىذوي، ومىن ذلىل فىانم  كىانوا ينتقىدون  أساسىيات، التىي لى  تكىن تعتمىد كان ينتقد فىي عصىور النقىد اأُلول
 لصاحب .بوبرة ونزاهة أفأل من ا

 وليس بالحلو نولا فيما:  ))ذلل االنتقاد: ما هاا با الصاحب حول احد  نصا د المتنبي نا اًل:  أمثلةومن 
ااااااااا      ن ااااااااا   د ون ااااااااا   وص  بمااااااااار  ع  اااااااااد ذ  الم خ   ص 

 
ر اذ  ي ااااااار ا  فاااااااي ط ر س وساااااااا  ااااااان  باااااااالع  م 

())205) 
 

إّن الىذت أوبىىر عنىىل مادحىىًا مثنيىىًا نىىد صىىدي، فمىو لىى  يسىىّوغ مىىا الىىذت لىىيس حلىوًا فىىي نىىول الشىىاعر هىىذا، فمىىو يقىىول: 
ن بىالعراي يىراه ةثاره ظاهرة وذكره شا ن فكأّن َمى ووصفا لل دون ما تستحّقا، ث  نال: َمن بالعراي يرال في طرسوس، أت ألنّ 

 .(206)وهو بطرسوس
بأّنىا مىن  تشىبيا المتنبىي ويغدو الصاحب أّشد ظلمًا فىي بعى  أحكامىا فىي شىعر المتنبىي، ومىن ذلىل مىا وصىا بىا

 التشبيمات المتناسبة في الوذالن، ّأاَل وهو نولا: 
ذ  كالت و   اااااااااااااااااد  فاااااااااااااااااي ف ااااااااااااااااا اد   اااااااااااااااااو  ش   و 

 
ااااااااااااوان  اااااااااااار  فااااااااااااي ج  م  ااااااااااااا   كج  ُ  كالم ح 

(207) 
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 أشىىياافىىال نتصىىور سىىّر انتقىىاد البيىىت هىىذا مىىن لىىدن الصىىاحب، ونسىىوتا فىىي حكمىىا، مىىن أّن الشىىاعر شىىبا فيىىا ثالثىىة  
 د النار، ونلبا بهمر النار، وأأالعا بشواا أحرنتا النار! .، فشّبا شونا بتونّ أشياابثالثة 

، وغيىر ذلىل (208)هذا فأاًل عن أحكاما وانتقاداتىا الواط ىة فيمىا يوىّ  االسىتعارات التىي وردت فىي شىعر المتنبىي
فيما مأ  تهّنيىا  في رسالتا، والتي ال نهد مسّوغًا للكال  عليما كّلما، بعد أند وأّحنا التي ونن فيما الصاحب األوطاامن 

القاطعة، وبدا لنا من والل ما مأ  كّلا أّن الصىاحب أفىاد المتنبىي كثيىرًا مىن حيىث أراد اإلسىااة إليىا،  باألدلةعل  الشاعر 
 فكان كما نال أبو تما : 

ااااااااااااااااااااااااااااااااي اااااااااااااااااااااااااااااااار  فِّ  ذا أراد  ا   ن ش   لة  وا 
 

س اااااااااااود     ط و ياااااااااااغ    أتااااااااااااه  ل اااااااااااا لساااااااااااان  ح 
 

ر    غ  لااااااااااوال اشااااااااااتعال  الن ااااااااااار  فيمااااااااااا جاااااااااااو 
 

اااااار    الع ااااااود    اااااار   طيااااااب  ع   (209)مااااااا كااااااان  ي ع 
 

ميعمىا التىي ول: فيمىا لىو سىّلمنا بصىحة ااراا هوبغّ  النظر عن كّل ما نيل سابقًا حول رسىالة الصىاحب هىذه، نقى
ر كّلمىا، وأكبىس الفّنيىة ب سىيبق  شىاعرًا عمالنىًا بالمقىاييطرحما الصاحب في رسالتا حىول بعى  شىعر المتنبىي، فىان أبىا الطيى

 دليل عل  ذلل كثرة ما ُكِتَب عنُا وما َسُيكدَتب، فمو شاعر يعطي الكثير في شعره، هذا من هانب. 
رياأىية بعىدد األبيىات التىي انتقىدها الصىاحب فىي شىعر أبىي الطّيىب، مىن  إحصىا يةومن هانب ةور، إذا ما عملنا 

سىىبة أىى يلة ال تكىىاد تُىىر  بىىالعين المهىىردة، إذ بلىىس عىىدد سىىنهد أّنمىىا ال تشىىّكل إاّل ن فإننىىاعىىدد أبيىىات الشىىاعر كلمىىا فىىي ديوانىىا، 
( سىبعة وسىتين بيتىًا فقىط، فىي حىين بلىس عىدد أبيىات الشىاعر المتنبىي فىي 67في رسالتا)أبيات الشاعر التي انتقدها الصاحب 

( ما ىة 128( ما ة وتسىن وأربعىين نصىيدة، و )149وثلثما ة وومسة ةالا بيت، موّزعة عل  ) وأربعين( ستة 5346ديوانا )
%( درهىىة 4/1.1نسىىبة )  إالّ وثمىىاني وعشىىرين مقطوعىىة ونتفىىة، وبىىذلل تكىىون نسىىبة األبيىىات التىىي انتقىىدها الصىىاحب ال تشىىكل 

وربىن الدرهىىة بالما ىىة مىن مهمىىوع شىىعر الشىىاعر، وهىذه النسىىبة ال تنىىال مىىن أبىي الطيىىب كمىىا أراد لمىىا م لىا الرسىىالة، بقىىدر مىىا 
 تنال مّمن أراد النيل منا.
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