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  (2/2/2016؛ تاريخ القبول:  6/9/2015)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

إن لغة األديب شاعراً كان أو كاتباً يف احلقيقة تعبري عن جوانب عقلية وانفعالية يبدو فيها اخللق واإلبداع. وإن لدراسة 

لقارئ وهذه الدراسة تعني القارئ على فهم أمهية بارزة يف معرفة منهجه الذي يستخدمه لتقدمي عمله إىل ا أسلوب األديب

تلك اجلوانب الكامنة يف ابداع األدباء. وقد كانت هناك أساليب عديدة تقام عليها دراسة ملعرفة املنهج، منها األسلوب 

الذي حتدث عنه سعد مصلوح وهو قد أخذه عن املعادلة اليت اكتشفها الباحث األملاين بوزميان واليت تقوم على إحصاء 

ملفردات املستخدمة لدى األديب. وذلك اإلحصاء ينحصر يف عدد األفعال والصفات اليت استخدمها األديب يف عمله. ا

وعلى أساس هذا اإلحصاء والعدد الذي حيصل من نسبة عدد األفعال إىل الصفات يستطيع القارئ أن يفهم مدى انفعالية 

ادلة هبذه الطريقة تعيننا يف التمييز بني لغة النثر ولغة الشعر. وقد أدت األديب وعلميته مهما زادت النسبة أو قلتكما أن املع

هذه املقالة اليت قامت بدراسة مقارنة ألسلوب مدائح املتنيب وابن هانئ إىل أن أسلوب املتنيب يف املدائح اليت اخترناه 

ان وإن كانا حيظيان ببعض وجوه التشابه عشوائياً من ديوانه أكثر انفعاالً من أسلوب ابن هانئ يف مدائحه. فهذان الشاعر

مما أدى إىل أن يسمى ابن هانئ مبتنيب الغرب فإن اسلوهبما خيتلف من حيث أن مدائح املتنيب كانت أكثر انفعاالً من 

مدائح ابن هانئ. كما أن املدائح تأخذ عند كل واحد منهما أسلوباً خاصاً يتمايز يف قصيدة مدحية عن أخرى؛ فقد كان 

للقافية املستخدمة والوزن العروضي وكذلك الظروف احمليطة بكل شاعر أثر يف تغيري ن ف ص يف شعرمها وكذلك هناك 
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 مقدمة

إن اآلراء اليت تصدر عن ناقد حول عمل أديب ما تقوم عادة على عنصر الذوق ومدى تأثر الناقد 

اته وإشرافه العلمي بينما بذلك العمل األديب وهي ختتلف من ناقد إىل ناقد آخر حسب تذوق

ميكن أن يوجّهنا اإلستقراء للعمل األديب وإجراء العمليات اإلحصائية القائمة على مبىن  علمي 

دقيق إىل نقد أقرب إىل الدقة. فكلما زاد االستقراء دقة أصبح النقد أكثر علمياً. ونظراً هلذه 

إىل نقد علمي نواجه دخول  األمهية اليت تكمن يف  ل إجراء اإلحصاءات العلمية للوصول

الرياضيات واحلسابات العلمية يف دراسات النصوص األدبية؛ فنرى أساليب حديثة  هرت 

لدراسة النصوص األدبية، وهي أساليب تناولت معاجلة النصوص األدبية عرب إجراء اإلحصاءات 

ملاين بوزميان واليت واحلسابات العلمية ومن هذه األساليب تلك اليت اقترحها ألول مرة العامل األ

عرفت مبعادلة بوزميان. على أساس الفرض الذي تقدمه املعادلة، املفردات املستخدمة لدى كل 

أديب وطريقة استخدامها ختتلف حبسب خمتلف املؤثرات وهي تتبع نظاماً خاصاً يتغري شكله من 

يظهر يف كيفية أديب إىل آخر حبسب قوة االنفعال أوضعفه عند كل أديب. هذا النظام اخلاص 

استخدام املفردات عند األديب. أساس معادلة بوزميان هو أن هذا العامل األملاين عندما قام 

حبساب النسبة بني املفردات اليت يستخدمها األطفال يف القصص اليت حيكوهنا الحظ زيادة 

أن الكالم الكلمات املعربة عن احلدث أو الفعل على الكلمات املعربة عن الصفات، وانتهى إىل 

 الصادر عن اإلنسان الشديد االنفعال يتميز بزيادة عدد كلمات احلدث على عدد كلمات الوصف

وقد برهنت الدراسات الالحقة اليت قام هبا فريق من علماء النفس األملان  .(74: 1412)مصلوح، 

فعال . فبذلك، تقوم املعادلة على إحصاء لعدد األ(76: 1412مصلوح، ) على صحة هذا الفرض

والصفات املستخدمة يف نص ما لتمييز مدى قوة االنفعال أو ضعفه عند األديب يف عمله وكذلك 

متييز لغة األدب عن لغة العلم يف نص ماوالعدد الذي حيصل عن نسبة األفعال إىل الصفات 

الذي قام ألول مرة -يوجّهنا إىل مدى علمية النص أو أدبيته. هذا وقد أجرى سعد مصلوح 

بعض الدراسات القائمة على هذه املعادلة يف  -املعادلة على العربية ونصوصها النثرية بتطبيق

النثر إال أنه مل يقم بتطبيقها على لغة الشعر وبناء على نظرية بوزميان فقد حاولنا يف هذه املقالة 

ما دراسة أشعار شاعرين مها املتنيب وابن هانئ اللذان كانا قد اشتركا يف حياهتما ويف عمله

األديب يف بعض الوجوه. فقد كان كالمها من شعراء البالط وكانا مالزمني للملوك وكان أكثر 

شعرمها يف املديح. وملا كان عدد أبيات القصائد املدحية اليت نظمها املتنيب أقل بكثري  مما يف 
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 قصائد ابن هانئ املدحية فقد إخترنا بطريقة عشوائية إحدى عشرة قصيدة مدحية من ديوان

املتنيب وست قصائد من ديوان ابن هانئ إلجراء دراسة أسلوبية قائمة على معادلة بوزميان. 

فأحصينا عدد األفعال والصفات فيما اختري من شعرمها وبعد ذلك قمنا بتحليل للمعطيات اليت 

 حتليلي.  -أفرزها اإلحصاء وكل ذلك يف منهج وصفي

 لتالية:اإلجابة عن األسئلة ا وهتدف هذه املقالة إىل

هل ملستوى شعر الشاعرين من جهة الفرض الذي تقدمه املعادلة مشاهبة أم هناك  .1

 إختالف فيه؟ 

 ما هي العوامل اليت تؤثر يف أسلوب الشاعرين يف املديح؟  .2

 هل ميكن أن جند مؤثرات أخرى تغري قيمة النسبة؟ .3

 :ياتالفرض

لفرض الذي تقدمه يبدو أال يكون هناك اختالف بارز يف مستوى شعرمها من جهة ا .1

 املعادلة فيكون أسلوهبما الشعري متشاهبا إىل حدق ما. 

يبدو أن يكون لرباعة الشاعر وطول القصائد املدحية وقصرها عند كل من هذين  .2

 الشاعرين أثر يف أسلوهبما الشعري. 

 رمبا كان الوزن العروضي والقافية املختارة لدى الشاعر ذا أثر بليغ يف األسلوب الشعري.  .3

 خلفية البحث:

بالنسبة إىل خلفية البحث واحملاوالت القيمة اليت حتدثت عن األسلوب اإلحصائي وكيفية 

استخدامه يف فهم النص األديب ميكن اإلشارة إىل ما كتبه سعد مصلوح يف كتابه "األسلوب 

دراسة لغوية إحصائية" حيث قام بتطبيق معادلة بوزميان على نصوص أدبية نثرية من 

أو روايات ألدباء متعددين؛ كما أنه ميكننا أن جند بعض الدراسات القيمة اليت  مسرحيات

تطرقت إىل معاجلة النصوص األدبية وهي قائمة على معادلة بوزميان منها مقالة عنواهنا 

"مسات أسلوبية يف شعر صالح عبد الصبور" للباحث حممد العبد وهي طبعت مبجلة فصول 

احث تطرق إىل املوضوع يف جزء صغري من املقالة وأيضاً هناك م والب1987سنة  26و25العدد 

عبد العزيز الفارسي فـي رواية )تبكي األرض يضحك زحل( يف ضوء »مقالة أخرى عنواهنا 

للباحث محيد عامر احلجري وهي طبعت يف جملة نزوى العدد السبعني سنة « معادلة بوزميان

دية كثرية شغلت زوايا فنية خمتلفة منها م. أما املتنيب فقد حظي شعره بدراسات نق2012
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مقالة "التوجيه املعجز املسهر، دراسة حول عناصر اإلشكال الداليل يف شعرية املتنيب" للباحث 

م، ومقالة"سبك 1995سنة  54سعود بن دخيل الرحيلي وهي طبعت مبجلة الفصول العدد

هي طبعت مبجلة اجلمعية وفرشاد مرادي و شناسي هجويات متنيب" للباحثني سيد امحد 

وعن ابن هانئ وشعره أيضاً هناك  1386سنة  7العلمية االيرانية للغة العربية وآداهبا العدد

دراسات منها مقالة "شرح حال ابن هانئ شاعر شيعي اندلسي" وهي طبعت مبجلة كلية اآلداب 

يف شعر ابن هانئ ومقالة"أثر الثقافة الفارسية  1380والعلوم اإلنسانية جبامعة طهران سنة 

ش 1390 سنة 4األندلسي" وهي طبعت مبجلة إضاءات نقدية يف األدبني العريب والفارسي العدد

نقاد شعره" للباحث حيدر حماليت وهي طبعت مبجلة أدب وزبان ومقالة" ابن هاين االندلسي و

ومقالة " 1387سنة  24العدد

" للباحث علي أكرب ماليي وهي طبعت مبجلة زبان وادبيات عريب 

ش. أما عن وجوه االشتراك واالختالف بني هذين الشاعرين فقد كتبت بعض 1391سنة 7العدد

املقاالت اليت قلما نشاهد فيها اآلراء اليت كانت قد صدرت عن إجراء إحصاءات علمية ومن 

قاالت دراسة عنواهنا"مقايسه ميان متنيب شرق ومتنيب غرب" للباحث حممد مهدي هذه امل

ش. أما بالنسبة إىل 1381رضواين وهي طبعت مبجلة "كلية اآلداب" جبامعة طهران سنة 

معادلة بوزميان وتطبيقه على شعر هذين الشاعرين فليست هناك أي دراسة قائمة على أساس 

الدراسة عما سبقها من دراسات قيمة بقيامها لتناول شعر  هذه املعادلة. بذلك تتميز هذه

هذين الشاعرين على أساس رؤية حديثة يف فهم األسلوب فاجلديد يف هذا البحث هو املقارنة 

اليت أجريناها بني هذين الشاعرين يف متييز أسلوهبما يف القصائد املدحية سعياً يف الوصول 

 ؤثرات خمتلفة. إىل زوايا كامنة يف تلك القصائد حسب م

 ته:يهدف البحث وأمه

ة ابن هانئ مبتنيب يتسم ة عدة أدت إىلكن وجوه مشترين الشاعريان هلذكر آنفاً كما ذك

واالختالف يف  كارنا هلذا البحث وهو معرفة وجوه االشترايأيت سبب اختيالغرب ومن هنا 

 كن وذلين الشاعريهذى ز األسلوب الشعري لديأسلوهبما الشعري ودراسة املؤثرات اليت مت

بعنصر الذوق والتأثر بالعمل  كد عن التمسيعلمي بع مبىن ى ة قائمة علييف دراسة استقرائ

ة ومنها يثة يف معاجلة النصوص األدبيب احلدييف األسالى تجليالذي  كلشاعر ما، ذل األديب

 . انميمعادلة بوز
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 األسلوب ومعادلة بوزميان

لو منها أي نوع أديب شعراً كان أو نثراً وهذه العناصر إن األدب يتكون من عناصر مخسة ال خي

األسلوب  .(72: 2010)سليمي وأمحدي، اخلمسة هي: العاطفة واخليال واملعىن واملوسيقى واألسلوب 

يقال للسطر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب... واألسلوب »لغة وكما ورد يف لسان العرب 

نتم يف أسلوب سوء، وجيمع أساليب... واألسلوب..: الفنّ؛ يقال الطريق والوجه واملذهب، يقال أ

أما يف  مادة سلب( ،3ج د.ت: ،)ابن منظور «أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منه..

اإلصطالح فله تعاريف عدة ختتلف حسب التركيز على العالقة بني املنشئ والنص أوالنص 

كعنصر أساس يف العمل األديب يف أقل ما ميكن أن يقال ؛ وهو (45: 1412)مصلوح، واملتلقي و... 

عنه، طريقة تأليف عناصر األدب األخرى؛ فالعاطفة واخليال والفكرة جيب أن تؤدي بوسيلة 

من  .(30: 1994 )الشايب،لفظية مالئمة وهي وسيلة هامة ال تقل مكاهنا عن مادة األدب أو معانيه 

هو الصورة اللفظية اليت يعرب هبا عن » األسلوب أنه:التعاريف اليت قدمها الباحثون ملفهوم 

املعاين أو نظم الكالم وتأليفه ألداء األفكار وعرض اخليال أو هو العبارات اللفظية املنسقة ألداء 

وهذه الصورة املعربة عن املعاين واليت يصوغ فيها الشاعر أو  .(46: 2003 ،)الشايب «املعاين

جيول يف نفسه من العواطف واالنفعاالت ليست جمرد عالمات الكاتب أفكاره ويبني هبا عما 

تعبري عن جوانب  ــ يف جوهرهاــ  لغوية تطلق على مسمياهتا بل اللغة اليت يستخدمها األديب

وتلك الصورة ختتلف بني أديب  .(13: ص1986)العبد، عقلية وانفعالية يبدو فيها اخللق واإلبداع 

علمياً وعند آخر هلا طابع أديب وكذلك خيتلف مدى علمية  وآخر؛ فهي تأخذ عند كاتب طابعاً

نص ما أو أدبيته. فمن هنا حنتاج إىل ميزان ميكن على أساسه التمييز بني األساليب املختلفة 

اليت خيتارها األدباء. هناك طرق خمتلفة لفهم املنهج الذي قام عليه النص األديب والذي عبّر 

معان وأفكار. منها استخدام األسلوب اإلحصائي وإجراء به الكاتب عما يدور يف ذهنه من 

احلسابات واإلحصاءات للمفردات املستخدمة يف النصوص. إن املنظور اإلحصائي يف معاجلة 

النص األديب كما يقول مصلوح ال يعدو أن يكون أداة منهجية وليس منهجاً وما يزال الطريق 

األديب لكنه بيقني أداة كاشفة ومعينة ووسيلة  أمامه طويالً لكي يصبح نظرية من نظريات الدرس

منهجية واعدة، وهي قادرة على أن ختطو بدارسي األدب خطوات فساحاً يف سبيل عقلنة التذوق 

: 1414 )مصلوح، وعملية التناول، والتسويغ املنطقي لألحكام والتفسري املنضب  للظاهرات األدبية

د الباحث يف متييز األساليب املستخدمة لدى من الطرق اإلحصائية احلديثة اليت تساع .(9

األدباء تلك اليت تقوم على أساس الفرضية اليت اقترحها ألول مرة بوزميان العامل األملاين 
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فعرفت مبعادلة بوزميان. خالصة الفرض الذي وضعه بوزميان هو أنّ من املمكن متييز النص 

تعبري: أوهلما التعبري باحلدث وثانيهما األديب بواسطة حتديد النسبة بني مظهرين من مظاهر ال

التعبري بالوصف. فالنتيجة اليت حتصل عن اجياد خارج قسمة عدد الكلمات املعربة عن احلدث 

على عدد الكلمات املعبّرة عن الوصف خيربنا عن أدبية نص ما أو علميته. فكلّما زادت النسبة 

 )مصلوح،ت كان أقرب إىل األسلوب العلمي كان طابع اللغة أقرب إىل األسلوب األديب وكلّما نقص

لكنه نظراً للصعوبة اليت توجد يف متييز انتماء كلمة ما إىل احلدث أو الوصف ومن  .(74 :1412

حيث أن هذه الصعوبة تؤدي أحياناً إىل التخمني الذي يؤثر على موضوعية املقياس، قام عامل 

املعادلة وتدقيق صياغتها وذلك باستخدام  النفس األملاين نويباور والباحثة شيلتسمان بتبسي 

مصلوح، ) عدد األفعال بدالً من قضايا احلدث واستخدام عدد الصفات بدالً من قضايا الوصف

 وبذلك اختذت املعادلة الشكل التايل: .(77 :1412

 عدد األفعال

 عدد الصفات

 ىل الصفة. وتسمى اختصاراً )ن ف ص( حيث ن= نسبة، ف=فعل، ص=صفة، أي نسبة الفعل إ

وقد قام سعد مصلوح يف تطبيق هذه املعادلة يف جمال اللغة العربية ألول مرة ببيان 

)نعم وبئس(  )كان وأخواهتا( واألفعال اجلامدة األفعال الناقصة بعض احلدود، فاستثىن

وبالنسبة للصفات أيضاً إنه . )مثل كاد وأخواهتا( من اإلحصاء وأفعال الشروع واملقاربة

وفقاً ملا سبيل املثال وى وعل. جلمل الواقعة صفة وكذلك شبه اجلملة اليت تقع صفةيستثين ا

ذكر، هذه أبيات من ديوان الشاعرين: املتنيب
1

وابن هانئ
2

؛ وضع فيها حتت كل فعل خ  

 أسود وكل صفة وضعت بني قوسني:

                                                      

بسيف الدولة وحسن موقعه عند اتصل . الشامإىل يف الكوفة مث سافر  ـه 303ولد املتنيب سنة  .1

عليه كل عام ثالثة آالف دينار ما عدا اإلقطاعات واخللع فبقي عنده حوايل تسعة ى األمري حبيث أجر

نشأ بينهما خالف فتركه قاصداً مصر وهنالك اتصل بكافور. إال أنه كان يهدف أن ينال من  عوام حىتأ

بسبب نزاع وقع قه إىل العراق ياملتنيب يف طرقتل ر. صكافور ضيعة أو إمارة فلم ينل إال وعداً فخرج من م

 .(794-791 :1426، )الفاخوري هـ354بينه وبني فاتك األسدي سنة 

بصاحب إشبيلية ومدحه ولقي  اتصل. ونشأ على حب األدب والشعر. ه326ولد ابن هانئ يف إشبيلية سنة . 2

فما لبث . بالقتل فأوعز إليه امللك مبغادرة املدينة لديه حظوة كبرية إال أنه رمي بالزندقة بسبب تشيعه فهددوه

 ؛961: 1426لفاخوري، هـ )ا362بعد مدة مات يف طريقه إىل مصر سنة حىت ترك إشبيلية وانتقل إىل اجلزائر و

 . (238-236 :1380، حممد رضايي

 =نسبة الفعل إىل الصفة 
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 املثال األول: أنشد املتنيب يف مدح سيف الدولة:

 لَون ه ـا  ت عرِفُ( .. ه لِ احلَد ثا )احلَمر اء 

ــقَت ــهل  س ــ ــلَ نُزُوللــ ــرُّ( قَبــ ــامُ )الغُــ  ه ا الغ م ــ

ـــ ب ن ا ــا فَــ ــا  أَعلَىه ـــ ــر عُو القَن ـــ ــا يقـــ  القَن ـــ
 

 أَيّ السَّـــــــــــــاقلينيِ الغ م ــــــــــــــائلمُ  ت علَـــــــــــــمُ و  

 ه ا اجلَم ـــــــاجِمُس ــــــقَت ملنــــــه ا   د ن ــــــا فَلَمَّــــــا  

 مُت لَـــــــــــاطلمُو م ـــــــــــوجُ املن ايـــــــــــا ح ولَه ـــــــــــا 
 

(2/785د.ت: )املتنيب،   

 ثال الثاين: أنشد ابن هانئ يف مدح القائد جوهر:امل

 طَم ـــتكـــأَنَّ السُمـــيوف  )املصـــلَت اتل( إِذَا 

ــمٌ   ــع ادل أَر اقلـــــــ ــب  الص ـــــــ ــأَنَّ أَن ابِيـــــــ  كـــــــ

ــهُ    ــةً لَــ ــرد ( م جنُوب ــ ــاق  )اجلاــ ــأَنَّ العلت ــ  كــ
 

ــر عُ(    ــر  ب حـــرٌ )ز اخلـــرُ( املـــوجِ )مُتـ  ع لَـــى البِـ

ــظا ــمُّ )مُ   ت لَم مــــ ــا السُــــ ــي أَنيابِه ــــ ــعُ(فلــــ  نقَــــ

 تُتللـــــــعُ أَجياد ه ـــــــا و هـــــــي     ثَن ـــــــت  لب ـــــــاءٌ  
 

(181: 1426)ابن هانئ،   

ثنان فتكون النسبة يف اهذا يكون عدد األفعال يف املثال األول مثانية وعدد الصفات ى وعل

األفعال أربعة وعدد الصفات  حيث أن عدد 8/0ويف املثال الثاين تكون النسبة  4املثال األول 

ر أن هناك مؤثرات أشار إليها سعد مصلوح وهي تؤثر يف اخنفاض ن ف ؛ جدير بالذكمخسة

مؤثرات . 1 نوعني أساسيني مها: ص أو ارتفاعها يف الكالم وهذه املؤثرات ميكن ردها إىل

 .(80: 1412)مصلوح،  Content املضمون مؤثرات ترجع إىل. 2 ؛Form الصياغة ترجع إىل

صياغة واليت ترتب  مبوضوع املقالة هذه فيمكن ال أما بالنسبة للمؤثرات اليت ترجع إىل

 املقوالت اآلتية: اإلشارة إىل

 . الكالم املنطوق ميتاز بارتفاع ن ف ص يف مقابل اخنفاضها يف الكالم املكتوب (أ

 النصوص الشعرية متتاز بارتفاع ن ف ص يف مقابل اخنفاضها يف النصوص الفصحى.  (ب

 .(81-80: 1412)مصلوح، ف ص يف مقابل الشعر املوضوعي الشعر الغنايي ميتاز بارتفاع ن  (ج

أما بالنسبة للمؤثرات اليت ترجع إىل املضمون
1
فتحدث مصلوح عن العمر واجلنس اللذين  

)ن ف ص( يف أعمال املؤلف متيل حنو االرتفاع يف  يؤثران على النسبة؛ فعادة هذه النسبة

كهولة. كما أن قيمة ن ف ص متيل حنو الطفولة والشباب ومن مث تتجه حنو االخنفاض يف ال

  .(82 :1412صلوح، )ماالرتفاع عند النساء يف مقابل ميل واضح إىل اخنفاضها عند الرجال 

                                                      

 ضموناملى قيمة ن ف ص من خالل تأثريها على متارس تأثريها علمسيت كذلك ألهنا وهي إمنا  .1

 .(82 :1412)مصلوح، 
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وقد قمنا بإحصاء عدد األفعال والصفات يف مدائح الشاعرين املتنيب وابن هانئ اللذين كان 

ع بعض دارسي األدب أن عندمها بعض وجوه التشابه يف احلياة وبعض ميزات شعرية مما دف

يسموا الثاين مبتنيب الغرب. فقد كان كالمها قد اتصال مبلوك وهلما مدائح عدة يف هؤالء 

امللوك وكان أكثر شعرمها يف املديح. وقد اخترنا إحدى عشرة قصيدة من ديوان املتنيب وست 

وقصرها عند قصائد من ديوان ابن هانئ. وذلك نظراً لطول القصائد املدحية عند ابن هانئ 

املتنيب. وقد نشاهد اختالفاً جزئياً يف جمموع عدد األبيات اليت اختريت من ديواهنما حيث إن 

. وقد اخترت القصائد املدحية 451ومن ديوان ابن هانئ  454عدد األبيات من ديوان املتنيب 

 قدر االستطاعة نظراً للكثرة اليت متتعت هبا مدائح الشاعرين. 
 

 ة )ن ف ص( يف مدائح املتنيب: نسب(1)اجلدول 

 ن ف ص عدد الصفات عدد األفعال عدد األبيات القصيدة الرقم

 12 8 96 42 مدح سيف الدولة 1

 6. 6 12 80 46 مدح سيف الدولة 2

 11 7 77 42 مدح سيف الدولة 3

 5. 12 4 50 33 مدح سيف الدولة 4

 21. 5 19 99 46 مدح كافور 5

 25. 9 12 111 47 مدح كافور 6

 9. 4 13 64 46 مدح كافور 7

 5. 13 6 81 49 مدح عضد الدولة 8

 8 11 88 47 مدح بدر بن عمار 9

 8. 8 6 53 25 مدح شجاع بن حممد 10

 7. 6 10 67 31 مدح علي بن أمحدالطائي 11

 86. 7 108 849 454 _ اجملموع

 



  605 لمدائح المتنبي وابن هانئ األندلسي في ضوء معادلة بوزيمان دراسة أسلوبية

 

 نسبة )ن ف ص( يف مدائح ابن هانئ :(2)اجلدول 

 ن ف ص عدد الصفات عدد األفعال عدد األبيات القصيدة الرقم

 27. 5 22 116 59 مدح معز الدين 1

 02. 5 37 186 101 مدح معز الدين 2

 81. 3 37 141 68 مدح معز الدين 3

 8. 3 25 95 46 مدح جعفر بن علي 4

 3. 6 24 152 74 مدح جعفر بن علي 5

 35. 5 37 198 103 مدح القائد جوهر 6

 87. 4 182 888 451 _ اجملموع
 

 الصفات يف مدائح املتنيب: النسبة املئوية جملموع األفعال إىل (1)الشكل 

 
 

 الصفات يف مدائح ابن هانئ: النسبة املئوية جملموع األفعال إىل (2)الشكل 

 
 

جمموع 

 األفعال

89% 

جمموع 

 الصفات

11% 

جمموع 

 األفعال

83% 

جمموع 

 الصفات

17% 
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 قياس ن ف ص يف مدائح الشاعرين :(3)الشكل 

 
أدبياً من أسلوب ابن هانئ يف هذه  كما يتضح من الشكل كان أسلوب املتنيب يف املديح أكثر

 87. 4القصائد املختارة من ديواهنما؛ فحينما وصل معدل النسبة يف مدائح ابن هانئ إىل 

. فاختالف النسبة ن ف ص بني مدائحهما 86. 7نري أن هذه النسبة تبلغ عند املتنيب إىل 

ثر انفعالياً من ابن هانئ. وهذا يدل على أن املتنيب يف قصائده املدحية كان أك 99. 2يصل إىل 

أما الشيء الذي جيب أن ننتبه إليه فهو أن هناك اختالفاً يف مدائح الشاعرين من حيث عدد 

بيتاً  90بيتاً أما ابن هانئ فيبلغ معدل مدائحه  30األبيات؛ فمدائح املتنيب يقع معدهلا يف 

ة من ديوان املتنيب بينما . وذلك ما دفعنا إىل اختيار إحدى عشرة قصيد(328: 1381 )رضواين،

اخترت ست قصائد من ديوان ابن هانئ. وربّما كان لذلك أثر يف انفعالية عملهما يف املديح 

فيؤدي إىل ازدياد النسبة أو اخنفاضها عند أحد الشاعرين وذلك ما ميكن استنتاجه ممّا ذكر 

م املكتوب. وبيانه أن أن الكالم املنطوق ميتاز بارتفاع ن ف ص يف مقابل اخنفاضها يف الكال

الكالم املنطوق ليس وراءه فكر طويل يلقيه الناطق دون أن ينقحه ويفكر فيه، خالفاً للكالم 

املكتوب الذي ينقحه الكاتب لعدة مرات فيحذف منه شيئاً أو يضيف إليه لكي يقدمه بشكله 

بقصائد طويلة النهائي. ويف ضوء هذه املالحظة ميكن القول إن الشاعر حينما يصف املمدوح 

يؤديه هذا إىل الفكر الطويل يف نظم األبيات وتنقيحها ملرات عديدة خاصة إذا كان قد نظمها 

كلها يف زمن واحد؛ فلعل ابن هانئ الذي برع يف نظم املدائح الطويلة باختياره األشعار الطويلة 

علمي منه إىل ملدح ممدوحيه دفعه ذاك األمر إىل مدح أقل إنفعاالً وأقرب إىل األسلوب ال

األسلوب األديب. وذلك بالنظر إىل ما يتوقع من شاعر مسي باملتنيب يف األندلس، فأسلوبه 
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خيتلف اختالفاً بارزاً عن أسلوب املتنيب. أما الشيء اآلخر الذي جيب أن نأخذه بعني االعتبار 

ص" بينما  خ، فهو أن ابن هانئ كان قد أكثر من استخدام القافية الصعبة فنظم يف روي "ث،

وهذا  .(334-333 :1381رضواين، ) املتنيب مل ينظم قصيدة مشتملة على روي احلروف الثالثة

نفسه ميكن أن يكون له أثره يف أسلوب املديح عند الشاعر؛ فالقافية الصعبة أيضاً تدفع 

بالشاعر إىل فكر طويل وحتول دون انطالقه لكي يعبّر عن كل ما يدور يف ذهنه وعن كل 

النفسية بالشكل الذي يريده وحينئذ يأيت دور الشاعر لكي يعبّر عما يف ذهنه بأحسن  خلجاته

طريق وههنا ميكن أن نشاهد مدى قدراته الشعرية. وليس ببعيد أن تعترب القافية من املؤثرات 

اهلامة يف تغيري هذه النسبة خاصة إذا كانت القافية صعبة. فلنرجع إىل اجلدول الثاين 

فهي قصيدة نظمها  8. 3نئ املدحية يف جعفر بن علي اليت كانت النسبة فيها وقصيدة إبن ها

 الشاعر يف روي "ص" ومطلعها: 

ــن صِ    ــى مُت قَــــ ــاً إِلَــــ ــهل قَن صــــ ــب بِــــ  أَحبِــــ
 

 و فَرِيص ــــــــةً تُهـــــــــدلي إِلَــــــــى مُســـــــــت فرِص   
 

(170: 1426، )ابن هانئ  

سبة، وقد كانت اخنفاض الن فالقافية الصعبة يف هذه القصيدة كعامل رئيس أدت إىل

مدائحه الثالث  النسبة اليت سجلتها ن ف ص يف هذه القصيدة أقل قيمة بالنسبة إىل

وذلك ما يؤيد الفرض . وهذا الروي كما ذكر مما مل ينظم املتنيب أي قصيدة فيهى األخر

والذي . الكالم املكتوب اليت قدّم والذي استنتج عن اختالف الكالم املنطوق بالنسبة إىل

ولنا عن اخنفاض النسبة بسبب صعوبة القافية هو النسبة اليت سجلتها ن ف ص يف يؤيد ق

 للشاعر يف مدح جعفر أيضاً وهي يف روي "ث"؛ ومطلعها:ى قصيدة أخر

 للم ـــــن ص ـــــولَجان  فـــــوق  خ ـــــدلمك ع ابِـــــث  
 

 و م ــــن ع اقلــــدٌ فلــــي لَحــــظل طَرفلــــك ن افلــــث       
 

(60: 1426، )ابن هانئ   

ولعلنا بذلك ال خنالف الواقع إذا . 36وعدد األبيات فيها  87. 2فنجد أن النسبة فيها  

تكون من  اعتربنا القافية الصعبة من املؤثرات اهلامة يف تغيري النسبة، كما أهنا ميكن أن

 . معدل قصائده املدحية قصيدة ذات أبيات قليلة بالنسبة إىل الدوافع اليت أدت إىل

أسلوب علمي يف شعر ما ميكن أن يكون  إىل فإذا كان التزام القافية الصعبة مؤدياً

أسلوب الشاعر ولتوضيح أكثر جيدر ى اللتزام القافية نفسها أو الوزن العروضي أيضاً أثر عل

األدب احلديث حيث نشاهد أن مما دفع بعض الشعراء يف العصر احلديث  بنا أن ننتقل إىل
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زام القافية يف الشعر نظم الشعر احلر هو نفس هذا القيد الذي وجدوه يف الت إىل

ولعلنا نواجه ارتفاع النسبة يف هذا الضرب من الشعر إزاء الشعر الكالسيكي . الكالسيكي

الفكر الطويل وتنقيح أفكاره واختيار األلفاظ اليت يستقيم هبا  الذي يقيد الشاعر ويدفعه إىل

ذي خيتاره األديب كما أن هذه النسبة ميكن أن يؤثر فيها الوزن ال. الوزن الشعري والقافية

ومن هذا املنطلق ميكن أن جند ارتفاع . إللقاء ما يف ذهنه فليس كل األوزان يف مستوي واحد

أوزان خمتلفة كما ميكن أن جند ارتفاع النسبة   األشعار املختلفة اليت نظمت علىالنسبة يف

املعروف  يف األمناط الشعرية احلديثة األخري مثل قصيدة النثر اليت قد خترج عن الوزن

.لكي يستطيع الشاعر التعبري عما يدور يف خلده ببساطة
1
 

أما إذا أمعنّا النظر يف مدائح املتنيب فنجد اختالفاً بارزاً يف عدد النسبة اليت يعطينا 

ويف مدح كافور  77. 9الشكل يف هذه املدائح؛ فمعدل النسبة تبلغ يف مدح سيف الدولة حوايل 

. فقصائد الشاعر يف مدح سيف الدولة أكثر إنفعاالً 75. 8رين إىل ويف مدح األربعة اآلخ 22. 6

من قصائده املدحية يف كافور بثالثة أرقام وهذا االختالف يف األسلوب يتضاءل يف القياس 

باملدائح اليت نظمها املتنيب يف األربعة اآلخرين بواحد. فليس ما يستنتج من هذا اإلحصاء 

ىل اخلالف الذي جنده يف األسلوب املستخدم يف مدح مؤيداً لقول التوجني بالنسبة إ

املمدوحني املختلفني، حيث جند التوجني يري أن املدح لدي املتنيب يأخذ صورة متشاهبة حيث 

غالباً ما يطبق عينيه ليمدح الشخصية املاثلة يف خياله.. وهي الشخصية »يقول: إن الشاعر 

باألخرى أحسسنا أننا حيال شخصيات متشاهبة املثالية... وإذا قارنّا ]القصيدة[ الواحدة 

رمبا يرجع هذا اخلالف يف  .(163: 1413 )التوجني،« كثرياً يف الفروسية والكرم واألصل و...

األسلوب إىل األثر الذي تركه املمدوح يف شخصية الشاعر؛ فليس سيف الدولة أمري حلب 

ك خالف يف استخدام اللفظ الواضح متشاهباً مع كافور الذي كان عبداً حبشياً. وإذا كان هنا

وإذا كانت صياغته يف مدح  .(272 :1413التوجني، )ى يف مدح سيف الدولة عن املدائح األخر

فال عجب يف اختالف األسلوب  .(256 :1403 )شكعة، سيف الدولة أرق وأنعم منها يف كافور

ال ميدحه الشاعر إال وقد الذي خيتاره تبعاً ملن يهواه قلبه فينفعل به انفعاالً شديداً عمن 

                                                      

فقد كان دعاة هذه احلركة أي قصيدة النثر، يعتقدون أنه جيب حتطيم األوزان التقليدية الرتيبة . 1

بالتالعب بتفعيالهتا لكي يستطيع الشاعر نقل رجربته الشعورية نقالً عفوياً حياً صادقاً بل إن االستغناء 

 (. 223 :1390فضح أسراره ودخائله )خورشا، ثر حنو عن  تلك األوزان مجلة، حيرر الشاعر أكثر فأك
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إشرأب إىل نواله وعطائه. وهذا ما يؤيده قول طه حسني عن املتنيب يف مدح كافور:إن املتنيب 

كان صادقاً حني مدح كافور وكان كاذباً يف الوقت نفسه: كان صادقاً ألنه أراد املدح ومل يرد »

دح عن رغبة وطمع، فقال غري غريه وكان كاذباً ألنه مل ميدح عن يقني وال عن إميان، وإمنا م

 .(303: د.ت)حسني، « ما يعتقد وأثين بغري ما يرى

وصحيح أن املتنيب قد نال من سيف الدولة ما نال إال أنه ميكننا أن نعرف الصدق حينما 

ينفصل عن ممدوحه فنجد هنالك هجاء لكافور وشكوي لسيف الدولة؛ ومعلوم أنّ هناك بوناً 

خاصة إن املتنيب ملا أنشد أول مدحية له يف كافور جنده يذكر ى. شاسعاً بني اهلجاء والشكو

 فيها غرامه لسيف الدولة: 

ــن ن ـــــــأَى     ــك قَبـــــــلَ حُب ـــــــك م ـــــ  ح ب بتُـــــ

 و أَعلَـــــــمُ أَنَّ الـــــــب ني  يشـــــــكيك ب عـــــــد هُ   
 

 و قَــــــد كــــــانَ غَــــــدَّاراً فَكــــــن أَنــــــت  و افليــــــا 

 فَلَســــــــت  فاـــــــــؤ ادلي إِن ر أَيتُـــــــــك ش ـــــــــاكيا 
 

(885: د.ت )املتنبّي،   

نفس ما قيل عن وضوح الكلمات يف مدح سيف الدولة وغموضها الذي  ىومن جهة أخر

فاالنفعال األكثر مبن . يبدو أن الشاعر قد تعمّد فيه ميكن أن يوضح لنا املوضوع أكثر فأكثر

ميدحه الشاعر صادقاً يف العاطفة ال بد وأن يظهر جلياً بالنسبة ملن ميدحه وهوغري صادق 

العلمية  مدح أقرب إىل له ال خيالف الواقع إذا قيل إن اإلضطرار دفعه إىلولع. يف العاطفة

األدبية، مهما كان سبب اإلضطرار من كون كافور غري صاحل للمدح يف ذهن  منه إىل

املتنيب، أو طموح املتنيب يف أن ميدحه لكي ينال منه نواالً كبرياً إمارة كان أم شيئاً آخر 

 يقرب منها؛ كما نراه يقول:

ــهُ  أَب ــا املســك ه ــل فلــي الكــأسِ فَضــل  أنالا

ــةً  ــيع ةً أَو وِلَايــ  .. إِذَا لَــــم ت ــــنُ  بِــــي ض ــ
 

 

 فَـــــــإِن ي أاغَن ــــــــي مُنــــــــذا حلــــــــني  و ت شــــــــر بُ  

ــلابُ  ــغلاك يســــــ ــونِي و شُــــــ ــودُك يكسُــــــ  فَجُــــــ
 

(936د.ت: )املتنبّي،   

حينما  فإذا مل يكن السبب هذا فكيف يترصّد املتنيب فرصة لكي ينجو من خمالب كافور 

ما يعده به فيقصد اخلروج ليالً ليفرّ منه؟! ومن هذا املنطلق ميكن القياس بالنسبة ى ال ير

اليت ليس فيها اختالف كبري عن مدحه لسيف الدولة؛ فإذا كان ى ملدائحه األربعة األخر

املتنيب غري مضطر ملدح أحد، ميدحه بقصيدة فيها اإلنفعالية أبني وأ هر وهلذا جنده ال 

بعض من يطلب منه املدح، وإذا غضب منه بسب إصراره يف الطلب يهجوه ولعله يف  ميدح
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مدح كافور ميكن أن يكون سبباً ملدح  فاضطرار املتنيب إىل. ذلك اهلجاء ينحو نفس الطريق

فرؤيته الواقعية . االخنفاض يف معدل ن ف ص يف مدائحه ذلك إىلى العلمية وأد أقرب إىل

امللك بعده، ميسك ى عل بد خصي جنس اغتال سيده فاستوىللكافور اإلخشيدي وأنه ع

 املتنيب عنده ليمدحه بينما ليس له أي مكرمة وجمد:

 أكلَّم ـــــا اغت ــــــالَ ع بــــــدُ السُمــــــوءِ س ــــــيد هُ 

ــا   ــني  بِه ـــ ــام  اآلبِقـــ ــي إِم ـــ ــار  اخلَصلـــ  ص ـــ

ــا  ــد  إِلَّـ ــت رِ الع بـ ــا ت شـ ــهُ ... لَـ ــا م ع ـ  و الع ص ـ

ــن ز ادلي و   ــلا ملـ ــانا يأكـ ــكنِي.. ج وع ـ  ميسِـ

ــةً   .. م ـــن ع لَّـــم  األَســـود  املخصلـــي م كرُم ـ
 

 أَو خ ان ــــــــهُ فَلَــــــــهُ فلــــــــي ملصــــــــر  ت مهِيــــــــدُ  

ــودُ    ــدُ م عبُـــــــ ــت عب دٌ و الع بـــــــ ــاحلارُّ مُســـــــ  فَـــــــ

ــدُ   ــاسٌ م ناكيــــــــــــ ــد  لَأَجنــــــــــــ  إِنَّ الع بِيــــــــــــ

ــدرِ م قصُــــــودُ     ــالَ ع ظلــــــيمُ القَــــ ــي يقَــــ  للكــــ

ــيدُ  ــاؤُهُ الص ـــــــ  أَقاومُـــــــــهُ البِـــــــــيضُ أَم آب ـــــــ
 

(978-2/977.ت: د)املتنيب،   

بينما كان سيف الدولة قد حارب جي  الروم عدة مرات، فالقصائد اليت ميدح املتنيب  

فيها سيف الدولة، متيزت مبضمون أكثر إنفعالية بالنسبة ملدائحه يف كافور وكذلك يف 

خاصة إن املتنيب قد . ؛ فهي مليئة بوصف بطوالت األمري ومغامراتهىاملدائح الثالثة األخر

وذلك يتطلب  .(321 :1381)رضواين  ك سيف الدولة يف حروبه وشاهد احلروب بعينهشار

فسيف الدولة يف رأي . اليت ال يبغي فيه سوي النوالى األخر إنفعالية أكثر إزاء املدائح

املتنيب أسد شجاع يهلك أعداءه أمجعني فال يبقي منهم أحد إال وهو هارب مسرور مبا 

فإذا الحظنا القصيدة املدحية الثالثة اليت تكون .. ة واألسلحةسيف الدولة من األمتعى أعط

 جندها تتضمن هذا املضمون أي موضوع حرب سيف الدولة مع الدمستق: 11النسبة فيها 

 ض ـــم مت  ج نـــاح يهِم ع لَـــى القَلـــبِ ض ـــم ةً

ــهل   ــد بِ كللـــــ ــوق  األ ح يـــــ ــرت هُمُ فَـــــ  ... ن ثَـــــ

ــي كـــلِّ يـــوم  ذَا الدُممُســـتُقُ مُقـــدمٌ      .. أَفلـ

ــهُ    ــي يذاوقَــــ ــثل ح تَّــــ ــح  اللَميــــ ــرُ رِيــــ  أَينكــــ

ــن ج هالَـــةق     ــاك ال ع ـ ــرُّ بِمـــا أَعطـ  ... يسُـ
 

ــوادلمُ    ــا و القَــــــ ــوافلي ت حت ه ــــــ ــوتُ اخلَــــــ  ت مُــــــ

 كم ــــــا نُثلــــــر ت فَــــــوق  الع ــــــرُوسِ الــــــد ر اهلمُ 

 قَفـــــــاهُ ع لـــــــى اإلِقـــــــد امِ لللو جـــــــهل لَـــــــائلمُ    

 و قَــــــد ع ر فَــــــت رِيــــــح  اللاميــــــوثَ الب هــــــائلمُ    

 ومــــــــاً ن جــــــــا ملنــــــــك غَــــــــانِمُو لكــــــــنَّ م غنُ
 

(786-2/785 د.ت:)املتنبّي،   

فهو يف ذلك أيضاً يسلك . نفعالية الشديدة تالحظ أيضاً يف مدحه لبدر بن عمارهذه اال 

الطريق نفسه فاملضمون يف قصيدته املدحية اليت نظمها يف مدح بدر بن عمار شيء يثري 

 .(166 :د.ت يوان املتنيب،)د العاطفة وهو وصف نزاع بدر مع أسد ضربه بالسوط
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أما بالنسبة ملدائح ابن هانئ فليس هناك اختالف بارز يف معدل النسبة "ن ف ص" يف 

؛ فحينما وصل ىالقصائد اليت أنشدها يف مدح امللك معز الدين عن مدائحه الثالث األخر

. 5 صل إىل، نشاهد أن املعدل يف الثانية ي61. 4 إىل معدل النسبة يف املدائح الثالث األوىل

واحداً يف األسلوب، فال اختالف بارز يف ى منحى أن الشاعر حنى وهذا ميكن أن يدل عل 1

ولعل هذا االختالف يف النسبة يتضاءل شيئاً فشيئاً إذا أحصيت األفعال والصفات . أسلوبه

 . يف كل قصائده املدحية

للنقال القيمة املختلفة  أما اجلانب األخر الذي جيب مالحظته فهو أن القيمة املتشاهبة، أو

اختالفاً جزئياً يف النسبة ن ف ص يف املدائح املختلفة اليت نظمها الشاعران يف املمدوحني 

. املختلفني الذين القياهم طوال احلياة ميكن أن تكون حد االشتراك بني هذين الشاعرين

ذلك مل ى وسو فقد وجد االختالف عند املتنيب يف القيمة اليت سجلتها مدائحه يف كافور،

يكن اختالف بارز يف مدائحه أو كان االختالف جزئياً يف نسبة ن ف ص يف مدائحه
1
 .

وكذلك األمر عند ابن هانئ حيث ال جند اختالفا كبرياً يف مدائحه اليت نظمها يف أشخاص 

رغم املشاهبات اليت جندها يف حياة الشاعرين االجتماعية ى من جهة أخر. خمتلفني

.. وهنما متعاصرين، نظما الشعر منذ الطفولة وكانا من شعراء البالط ووالشعرية من ك

، لكن ابن هانئ مل يواجه يف حياته ممدوحاً مثل كافور لكي نشاهد (321: 1381)رضواين، 

 . مدح أحد متايزاً يف أسلوبه إذا اضطر إىل

أمعنا النظر يف أحد العوامل الذي اعترب مؤثراً يف تغيري النسبة وهو ا لعمر فنشاهد أما 

سبيل املثال جند  دائح اليت نظمها طول حياته؛ فعلىما يؤيد أثره عند املتنيب يف امل

علي بن أمحد أيام صباه يف مدح شجاع بن حممد والقصيدتني اللتني نظمهما الشاعر 

وهذه ختتلف اختالفاً  5. 7ومعدل النسبة بينهما  7. 6و  8. 8الطائي تبلغ النسبة فيهما 

معدل النسبة يف املدائح الثالثة اليت نظمها الشاعر يف العشرة األخرية من عمره  قليالً عن

وهي تشمل مدائحه يف كافور وعضد الدولة ويكون معدل النسبة يف هذه  ـه346أي بعد سنة 

أثر العمر يف املدائح عند املتنيب حيث جند اخنفاضاً  . وذلك ميكن أن يدل على1. 7املدائح 

يف املدائح اليت نظمها يف صباه ويف املدائح اليت نظمها يف العشرة يف النسبة ن ف ص 

 . األخرية من عمره

                                                      

 . 75. 8 ويف مدح األربعة اآلخرين إىل 77. 9. فكما ذكر بلغ معدل النسبة يف مدح سيف الدولة 1

 اذا
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وبالنسبة ملدائح ابن هانئ أيضاً فهناك اختالف ينشئه أثر العمر يف معدل ن ف ص؛ حيث 

وهو قد  66. 4كانت النسبة يف املدائح الثالث األوىل اليت نظمها الشاعر يف امللك معز الدين 

. ولعله تتناقص النسبة 17. 5خر حياته بينما كانت النسبة يف املدائح الثالث الثانية اتصل به آ

شيئاً فشيئاً يف أواخر عمره فيستقر االنفعال والعاطفة عند الشاعر. وذلك كله تأييد للفرض 

 الذي تقدم عن األثر الذي يتركه العمر يف تغيري النسبة ن ف ص حنو االخنفاض.
  

 النتائج

 ئج اليت وصلت إليها املقالة حسب األسئلة اليت ذكرناها يف مقدمة البحث هي:أهم النتا

رغم وجود أوجه تشابه بني الشاعرين مما دفع بأن يلقب ابن هانئ مبتنيب الغرب إال  .1

أن هناك اختالفاً بارزاً يف أسلوهبما من جهة الفرض الذي تقدمه معادلة بوزميان؛ 

 من أسلوب ابن هانئ.  فقد كان أسلوب املتنيب أكثر أدبياً

إن اإلحصاء يف حدود ما قدمناه يف املقالة هذه كان مؤيداً ألثر السرعة يف أداء الفكرة  .2

عند الكالم املنطوق، إذ إن القصائد املدحية الطويلة عند ابن هانئ كانت أقل انفعاالً 

ألكثر وقد بالنسبة إىل قصائد املتنيب اليت متيزت بعدم طوهلا. كما يؤيد أثر االنفعال ا

  هر عند املتنيب يف مدحه لسيف الدولة، يف متايل ن ف ص حنو االرتفاع. 

من خالل اإلحصاء الذي أجريناه يف قصائد الشاعرين،  هرت لنا بعض الفرضيات  .3

مما ميكن أن نعترب مؤثرة يف تغيري ن ف ص وذلك تبعاً للمؤثرة اليت حتدثت عن أثر 

النسبة؛ فوراء الكالم املكتوب هناك فكر طويل مما الكالم املنطوق واملكتوب يف تغيري 

ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض النسبة. وذلك ما ميكن أن نطبقه على قصائد ابن هانئ 

املدحية اليت كانت النسبة فيها أقل يف القياس بالنسبة ملدائح املتنيب، ولعل السبب فيه 

الطويل وتنقيح األفكار  راجع إىل طول القصائد عند ابن هانئ الذي دفعه إىل الفكر

كما أنه كان قد اختار بعض القوايف الصعبة مما ميكن أن يكون له نفس األثر فينتهي 

بشعره إىل أن يصبح أقل إنفعاالً وأقرب إىل األسلوب العلمي؛ فليس ببعيد أن يكون 

الختيار الوزن الشعري اخلاص أو القافية الصعبة أو نفس التزام القافية أثر يف تغيري 

ن ف ص وذلك ما ميكن أن يدرس يف حبث آخر من خالل تطبيق املعادلة على الفنون 

 الشعري احلديث كالشعر احلر وقصيدة النثر وقياسهما بالشعر الكالسيكي. 
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