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يتخذ هذا البحث من رثاء االبن بين ابن الرومي وأسامة بن منقذ مدخال 

تبلور األطر األساسية للعملية نلج منه إلى موازنة النصوص الشعرية التي 

ما يتميز به النص من قيم  -يف الوقت ذاته-اإلبداعية لرثاء األبناء، وهو ما يربز 

جمالية من خالل قصيدتين، نظم األولى ابن الرومي يف رثاء ابنه األوسط محمد 

)الدالية(، والثانية أسامة بن منقذ يف رثاء ابنه أبي بكر )الرائية(، لما بين 

دتين من اتفاق يف الغرض والوزن العروضي واألسلوب والنهج الفني، القصي

وإن اختلفا يف القافية، وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمها: توافق القصيدتين 

يف الغرض الرئيس وهو الرثاء الوجداين؛ فقد وحدتا بين الفن والشعور يف مشاعر 

مة ودخال يف موضوع أبوية فياضة تجاه ولديهما، كما أسقط الشاعران المقد

الرثاء مباشرة. وكذلك توظيف التكرار بوصفه نمطا إيقاعيا  يف الحروف 

واأللفاظ والجناس بوصفه نمطا تكراريًّا. كما أتفقت القصيدتان يف المعجم 

الرثائي تقريبا، وبعض الظواهر الرتكيبية والصورة الشعرية، وإن خرج ابن 

ه بالمعاين اإلسالمية فيما يخص الجزاء الرومي عن حدود الالئق أحيانا يف تمثل

 األخروي.
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Abstract: 

This research takes Ibn Al-Romi and Osama bin 
Munqeth's elegies as a model through which we can 
compare and contrast poetic texts that crystallize the basic 
frameworks of the creative process of children's 
lamentation, which highlights, at the same time, the 
aesthetic value of the poetic text. This has been done 
through the examination of two poems: the first was 
versified by Ibn Al-Romi to lament the death of his 
middle sin Muhammad (Ad-Dalleah), and the second was 
versified by Osama bin Munqeth to lament the death of 
his son Abi-Bakr (Ar-Raeeah), that's because there is an 
agreement between the two poems regarding their 
purpose, weight, style, and artistic approach, even though 
they differ in rhyme scheme. The research has concluded 
with a number of results the most important of which are: 
the two poems have the same purpose which is emotional 
lamentation. They have united art and feeling in the 
expression of overflow, paternalistic feelings towards 
their sons. The two poets neglect the introduction and 
move directly to the subject of lamentation. They also 
employ repetition as a rhythmic pattern of letters and 
words, as well as alliteration as a repetitive pattern. The 
two poems also agree in the use of almost the same 
lexical items of lamentation, even if Ibn Al-Romi has 
trespassed the limits of proper attitude in his 
representation of Islamic meanings regarding the 
hereafter recompense. 
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مقدمة:
 (2)وأسامة بن منقذ (1)تتخذ هذه الدراسة من رثاء االبن بين ابن الرومي

مدخال نلج منه إلى موازنة النصوص الشعرية، التي تبلور األطر األساسية 

ما يتميز به النص  -يف الوقت ذاته-للعملية اإلبداعية لرثاء األبناء، وهو ما يربز 

له خصوصية نابعة  (3)ة أن فن الرثاءمن قيم جمالية واجتماعية ونفسية، وبخاص

من كونه أصدق األغراض الشعرية عاطفة الرتباطه بفكرة الموت ال سيما يف رثاء 

األبناء؛ إذ يقف الشاعر وجها لوجه أمام الموت الذي يغتال وليده، فتكتسب 

تجربته الشعرية خاصية من األهمية بمكان تتمثل يف المعايشة الفعلية للحدث، يف 

داين يمزج الفن بالشعور؛ إذ يعرب عن مأساة النفس تحت وطأة الفجيعة؛ رثاء وج

                                                 
هو أبو الحسن علي بن العباس بن ُجريج الروميي، شياعر عباسيي مين شيعراء القيرن الثاليث  (1)

ه( ولد ببغداد ونشيأ ايا، وللنقياد العيرب القيدامى والمحيدثين أراء 283: 221الهجري)

تتبعت ذليك: ابين الروميي حياتيه مين شيعره، شتى حول شخصيته، ومن الدراسات التي 

م(. وثقافة الناقد 2012عباس محمود العقاد )مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة 

م )مطبعة لجنة التأليف والرتجمية والنشير، 1949األدبي، محمد النويهي، الطبعة األولى

العامية السيورية مصر(. وابن الرومي الشاعر المجدد، ركان الصفدي )منشيورات الهيةية 

 م(.2012للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق

هو مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد، أحد أمراء بني منقذ، شاعر، فيارس، قائيد، وليد  (2)

م( لييه الكثييير ميين 1188ه،584م(، وتييويف بدمشييق )1095ه، 488يف َشييَيَزر بسييوريا )

ر، أسييامة بيين منقييذ، تحقيييق: عبييد المؤلفييات؛ منهييا التييي وثييق فيهييا حياتييه، وهييو: االعتبييا

 م )المكتب اإلسالمي، دمشق(. 2003ه، 1424الكريم األشرت، الطبعة الثانية 

عرف العرب فن الرثاء منذ العصر الجاهلي ندبا وتأبينا وعزاء، وأسهم يف هذا الفين الرجيال  (3)

ثياء، شيوقي ضييف، الطبعية الرابعي ة )دار والنساء، ومن الدراسات التي أطرت لذلك: الرِّ

 .9، 7المعارف القاهرة( ص
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َصَدٌع يف الفؤاد ال "فقد روى )ابن قتيبة( أن رجال سةل عن موت الولد فقال: 

وا (1)"ُيَجَبرُ  . فالحزن يمثل قاسًما مشرتًكا بين شعراء رثاء األبناء، الذين عدُّ

 . (2)بنائهم عليهمالسلوان أو الكف عن البكاء، تقصيرا يف حق أ

وجدير بالذكر أن قصائد رثاء األبناء تنماز بالوحدة الموضوعية بجانب 

يف رثاء وجداين يبوح بغنائية النَّفس يف التعبير عن مأساهتا،  (3)الوحدة العضوية

ولهذا آثرت أن يكون موضوع بحثي موازنة نقدية لقصيدتين من قصائد رثاء 

يف رثاء ابنه األوسط محمد )الدالية(، والثانية  األبناء، نظم األولى ابن الرومي

نظمها أسامة بن منقذ يف رثاء ابنه أبي بكر )الرائية(، لما بين القصيدتين من اتفاق 

كما سيتضح من -يف الغرض والوزن العروضي، وكذا األسلوب والنهج الفني 

 وإن اختلفتا يف القافية.  -الدراسة

هي هتدف إلى المفاضلة بين شاعرين وتعد الموازنة إحدى ضروب النقد؛ ف

، أم يف نواٍح (4)سواء أكان يف نتاجهما الشعري فيما يعرف بالموازنات العامة

جزئية قد تتعلق بأحد الفنون، وربما صورة بصورة أو معنى بمعنى فيما يعرف 

 بالموازنات الجزئية، التي تنتهي بتفضيل أحد الشاعرين على اآلخر  

                                                 
عيييون األخبييار، ألبييي محمييد عبييد اب بيين مسييلم بيين قتيبيية الييدينوري )دار الكتييب المصييرية  (1)

 .92/ 3م( 1925هي، 1343

رثاء األبناء يف الشعر العربيي، مخيمير صيالح موسيى يحييى، الطبعية األوليى )مكتبية المنيار،  (2)

 .27األردن( ص

 .86، 85السابق، ص  (3)

من مثل الموازنات العامة بين ابن الرومي والمتنبي كما فعل القاضي الجرجاين، أو بيين ابين  (4)

 الرومي والبحرتي كما فعل الباقالين.
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راسة المنهج الوصفي التحليلي، للكشف عن وقد اتبعت يف هذه الد

اسرتاتيجية الشاعرين يف رثاء ابنيهما من خالل اإليقاع والمعجم واألسلوب 

 والصورة، وكيف وجه الواقع النفسي المسار الشعري بأنساقه وشفراته.

عدة دراسات أجريت على الشاعرين لكنها لم تتعامل مع هذين النصين    

سأخضع القصيدتين للدراسة من محورين؛ هما: البناء بموازنة نقدية، ومن ثم 

الشكلي للقصيدتين من خالل دراسة المطلع )االفتتاحية(، والمقطع )الخاتمة(، 

واألنماط اإليقاعية الثابتة المتمثلة يف الوزن، والقافية )حرف الروي(، واألنماط 

ء الفني للقصيدتين اإليقاعية المتغيرة المتمثلة يف التكرار. والمحور الثاين: البنا

 من خالل دراسة المعجم الرثائي، والظواهر الرتكيبية، والصورة.
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 احملور األول: البناء الشكلي للقصيدتني:
 املطلع )االفتتاحية(: -1

يعد المطلع الدفقة الشعورية األولى التي يعرب الشاعر من خاللها عن فييض 

إلبييداع بوصييفه فعييال شييعوري ممتييزج بحييال نفسييية قلقيية، تحتمهييا طبيعيية فعييل ا

متكامال، ويفرضها التوتر بوصفه نظاما ديناميا متكامال، ييدفع الشياعر إلييه، عليى 

فينحن عنيدما نبيدأ أي فعيل ينشيأ "حد توصيف الدكتور مصطفى سويف؛ يقول: 

 .(1)"عندنا توتر ال ينخفض إال ببلوغ الفعل هنايته

هييل وبخاصيية وال سيييما إذا كييان موضييوع القصيييدة يتطلييب ذلييك؛ فرثيياء األ

جية، التيي تعكيس مين الوهلية األوليى  فاقة الشَّ االبن من المراثي ذات العاطفة الدَّ

الحال التي عليها الشاعر معربا عن مشاعره وآالمه. وهذا ما اشرتطه )ابن األثيير( 

يت "يف مطلع القصيدة بأن يكون داال عليى المعنيى المقصيود؛ يقيول:  وإنميا ُخصَّ

يَمَع مين الكيالم، فينذا كيان االبتيداء االبتداءات باالختيار، أل ُل ميا َيَطيَرُق السَّ هنا أوَّ

. إذن إجادة االبتيداء (2)"الئقا بالمعنى الوارد بعده َتوفَّرت الدواعي على استماعه

إحدى دواعي استماع المتلقي وتقبله لما سيطرحه الشاعر عليه من موضوع، ليذا 

هذا )ابين رشييق القييرواين( يشيرتط على العناية به؛ ف (3)أكد النقاد العرب القدامى

د "فيه التجويد حين قال:  فنن الشعر ُقَفيٌل أوليه مفتاحيه، وينبغيي للشياعر أن يجيوِّ

                                                 
األسييس النفسييية لعبييداع الفنييي يف الشييعر خاصيية، مصييطفى سييويف )دار المعييارف، مصيير  (1)

 .283م( ص 1951

الدين بن األثير، قدمه: أحميد الحيويف وبيدوي  المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء (2)

 .98/ 3طبانة )دار هنضة مصر، القاهرة( 

منهم: ابن طباطبا العلوي، وأبو هالل العسكري، وابن رشيق القيرواين، وابن األثير، وحازم  (3)

 القرطاجني.
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مع، وبه يستدل على ما عنده من أول َوَهَلة . (1)"ابتداء شعره؛ فننه أول ما َيَقَرُع السَّ

أن إذن المطلع أحد أدوات االستدالل يف الحكيم عليى الشياعرية. وميا مين شيك 

شاعرية المطلع كانت العامل األساس يف الحكم للشاعر بالحَذق، ليكيون ميدعاة 

لالستماع والتقبل لما يأيت بعد ذلك من كالم؛ فقد أورد أبو هالل العسيكري هيذا 

ييد االبتييداء "الخييرب؛ يقييول:  وسييةل بعضييهم عيين أحييَذق الشييعراء؛ فقييال َمييَن يتفقَّ

لمقطع، ليكون مدعاة إليى االسيتماع، . فقد أشار إلى تأنق المطلع وا(2)"والمقطع

. (3)كما دعا معاشر الُكتَّاب إلى العناية باالبتداءات، مؤكدا على أهنا دالئيل البييان

أن يكيون المفتيتح "ومالك األمر نبه عليه )حازم القرطاجني( يف منهاجيه بييقوله: 

 . (4)"مناسبا لمقصد المتكلم من جميع جهاته

ذا الشيأن، توافيق كلتيا القصييدتين يف الغيرض ولعل أهيم ميا ُيَشيار إلييه يف هي

الييرئيس وإسييقاط المقدميية؛ إذ ُطبرييَع الرثيياء بالطييابع الوجييداين الفيياجع يف رثيياء 

ولديهما، فمثل صرخة لكال األبوين، إذ وحدت القصيدتان بين الفن والشعور يف 

                                                 
دي العمييدة يف محاسيين الشييعر وآدابييه ونقييده، ألبييي علييي الحسيين بيين رشيييق القيييرواين األز  (1)

هييي، 1401( تحقيييق: محمييد محيييي الييدين عبييد الحميييد، الطبعيية الخامسيية 456: 390)

 .217/ 1م )دار الجيل، سوريا( 1981

الصناعتين؛ الكتابة والشعر، ألبي هالل الحسين بين عبيد اب بين سيهل العسيكري، تحقييق:  (2)

العربيي، علي محمد البجياوي، ومحميد أبيو الفضيل إبيراهيم، الطبعية الثانيية )دار الفكير 

، وهذا الخرب نص عليه العليوي يف: الطيراز المتضيمن ألسيرار البالغية 454القاهرة( ص

وعلوم حقائق اإلعجاز، يحييى بين حميزة بين عليي بين إبيراهيم العليوي اليمنيي )مطبعية 

 .277/ 2م( 1914المقتطف، مصر

 .451الصناعتين، ص  (3)

قرطاجني، تحقييق: محميد الحبييب ابين منهاج البلغاء وسراج األدباء، ألبي الحسن حازم ال (4)

 .310الخوجة، الطبعة الثالثة )مؤسسة جواد، تونس( ص
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مشاعر أبوية فياضة تجاه الفقيد؛ فنجد ابن الروميي يصيدر موضيوع القصييدة مين 

 :(1)لة األولى؛ يقولالوه

فقد استهل قصيدته بخطاب عينيه عيرب طليب اسيتدرار اليدمع، عليه يخفيف 

عدم الجدوى. يف حين استهل أسامة بن  -يف الوقت ذاته-حدة معاناته وإن أدرك 

 : (2)عاتبة الدهر؛ يقولمنقذ قصيدته بم

رُر  رَر، لدو أعتدَب الدده  ُأَعاتُِب فيَك الدده

 

دب رُ   ََ ، و   ََ بَر الَجِميد  وأستنِجُد الصه

فقد أسقط كال الشاعرين المقدمة، ودخال مباشرة يف موضوع القصيدة    

المتمثل يف رثاء االبن، وهو من عادة الشعراء أال يبدؤوا الرثاء بمقدمة تقليدية 

ائر أغراض الشعر؛ إذ الشاعر يف شغل عن التشبيب أو الوقوف على الطلل مثل س

بما هو فيه من فجيعة وفقد، وقد أشار إلى ذلك )ابن رشيق القيرواين( معلال ذلك 

ألن األخذ يف الرثاء يجب أن يكون مشغوال عن التشبيب بما هو فيه من "بقوله: 

 . (3)"الحسرة واالهتمام بالمصيبة

طبا العلوي وأبا هالل العسكري نبها الشاعر على ما يجيب أن بل إن ابن طبا

يحرتز منه يف مفتتح أقواله للمدائح والتهاين، بأن يحرتز مما يتطير بيه أو يسيتجفى 

يار، وتشيتيت األاَلف، وَنَعيي  من الكالم كالمخاطبية بالبكياء، ووصيف إقفيار اليدِّ

                                                 
ديوان ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، تحقيق: حسين نصار )دار الكتب  (1)

 .624/ 2م( 2003هي 1424والوثائق القومية، القاهرة 

: أحميد أحميد بيدوي، وحاميد عبيد المجييد، ديوان أسامة بن منقذ، أسامة بن منقذ، تحقييق (2)

 .347م )عالم الكتب، بيروت( ص1983هي، 1403الطبعة الثانية 

 .152/ 2العمدة يف محاسن الشعر،  (3)
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. (1)طيوب الحادثييةالشيباب، وذم الزمييان، وأتاحيا ذلييك يف المراثيي، ووصييف الخُ 

مراعاة للقاعدة البالغية )مطابقة الكالم لمقتضيى الحيال(، و)لكيل مقيام مقيال(، 

 فموضوع قصيدة الرثاء يحتم على الشاعر إسقاط المقدمة والبدء بالرثاء.

ووفقا لهذا المبدأ، فقيد أجياد الشياعران يف افتتياح قصييدتيهما باليدخول يف  

لفجيعة وقعها شديد، والعاطفة جياشة متدفقة، موضوع رثاء ابنيهما مباشرة، ألن ا

فهو يخفف عن معاناته الداخلية عرب إفراغ هذه الشحنة االنفعالية التي تمثل دفقية 

شعورية تلقائية، فبدأ الشاعر رثاءه من أول بيت للقصيدة، فأحالهيا إليى كييان ذي 

ي( وحدة موضوعية، إضيافة إليى الوحيدة العضيوية. وقيد عيدَّ )الخطييب القزويني

مطلع ابن الرومي من أحسن االبتداءات فيما يعرف برباعة االستهالل، وما ناسب 

. فهييا هييو ذا األب المكلييوم، يرثييي ابنييه يف ثييورة العجيية حكمتهييا (2)المقصييود

من أقل الناس صربا، وأشيدهم جزعيا، وأسيرعهم اسيتفزازا، "شخصيته؛ إذ كان: 

و يضيرها اإلفيراط يف . وال شيك أن شخصيية عليى هيذا النحي(3)"وأسهلهم هتيجيا

حزهنا؛ إذ ذهب ابن الرومي يف حزنه كل مذهب حتَّى جمدت عيناه، فطلب منهما 

دِفي... استدرار الدمع، وهذا الطلب ال يتأتى إال مع جميود اليدموع ) ُبَكاؤكمدا َيش 

( يف خطاب تشخيصي للعين، علها ترق لحاله، فيشفي دمعها ما به من ألم. َفُجوَدا

                                                 
عيار الشعر، محمد أحميد بين طباطبيا العليوي، تحقييق: عبياس عبيد السياتر، مراجعية: نعييم (1)

. 126لميييية، بييييروت( صهيييي )دار الكتيييب الع1426م، 2005زرزور، الطبعييية الثانيييية 

 .451والصناعتين، ص

اإليضاح يف عليوم البالغية؛ المعياين والبييان والبيديع، جيالل اليدين أبيو عبيد اب محميد ابين (2)

قاضي القضاة سعد اليدين أبيي محميد بين عبيد اليرحمن القزوينيي، تحقييق: عبيد القيادر 

 .485ص م )دار الكتب العلمية، لبنان (1996هي، 1416حسين، الطبعة األولى

 .137ثقافة الناقد األدبي، ص (3)
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جر المآقي من أقسى حياالت الحيزن، إذ يحياول الشياعر أن وجمود الدمع أو تح

يستبكيهما، وأنى له أن يسيتدر دمعهميا و وقيد ضياق صيدره، واشيتد حزنيه، عليه 

يجد يف اهنمار دموعهميا الشيفاء لتبياريح صيدره، والراحية النصيداع نفسيه، لكنيه 

ِدياحرتز بجملة ) يي  ميا ( عن مظنة راحة النفس أو جالء الهم بتفروإن كان   ُيج 

به من حزن أو تنفيس األلم، فما من جدوى لبكائه، وإن طلب من عينيه )الجيود( 

. (1)مع معطيات هذا اللفظ المعجمية التي تعكس معاين الكثرة والسخاء والغزارة

فأمر هذين العينين ال يعنيه بقدر لوعته على ابنه، وتحطم ذاته أمام هذا الفقد، مما 

فقدد أود  ظييركمدا ذه الحال التي عليها بقوله )جعل الشاعر يعلل وصوله إلى ه

( هذه الجملية الفعليية المسيبوقة بالفياء وحيرف التحقيق)قيد( توكييد عليى عندي

عظم ما مني به من خطب يف فقد النظير لعينيه، فينذا كانيت وظيفية العينيين الرؤيية 

علييى حييد توصيييف -البصييرية إضييافة إلييى كوهنييا َمَعَبيير القلييب والجييوارح كلهييا 

وإذا كانت العين هي معيرب الجيوارح، وأغليى ميا "يقول:  -تور )علي صبح( الدك

تملكه النفس، فقد اختارهيا الشياعر لتكيون أول كلمية ينطيق ايا، ألهنيا هيي التيي 

.  فقيد تمثيل فقيد (2)"تتناسب مع أعز بنيه، وأقرام إليى نفسيه وهيو ابنيه األوسيط

وطلييب منهييا الجييود  االبيين لديييه محييل فقييد أهييم جوارحييه، وإن لييم يبييق عليهييا،

 بالدموع دون النظر إلى ما يرتتب على ذلك من آثار.

أما أسامة بن منقذ، فافتتح قصيدته بمعاتبية اليدهر، والعتياب ضيربان؛ يقيول 

العتاب ضربان، عتاب يحيي المودة، وهيو ميا كيان يف نفيس "الراغب األصبهاين: 

                                                 
 لسان العرب، مادة )جود(. (1)

البنيياء الفنييي للصييورة األدبييية يف الشييعر، علييي علييي صييبح )المكتبيية األزهرييية للييرتاث،  (2)

. وذلك ألن الجوارح كلها ال تؤدي عملها غالبا إال 204م( ص1996هي، 1416القاهرة

 ، فتؤدي كل جارحة الغرض منها.نتيجة التقاط العدسة البصرية للمرئيات
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شخص الشاعر الدهر . فقد (1)"الود، وعتاب يميتها، وهو ما كان يف ذنب وموجدة

مخاطبا ابنه، وكأنه بفقده قد قطع عالقته بالزمن؛ إذ المعاتبة هدفها إزالة الوحشية 

والتيأنيب الذي يقع إزاء تصرف أغضب طرفا من طرف آخر، لكين الُمَعاَتيَب هنيا 

هر( ، فالشاعر يعاتب زمنا قد ال يتسع لحياته، إنما يمتد آلخر الزمان وعهد (2))الدَّ

 الدنيا.

َهَر وَتُسبَّه عند الحوادث والنوازل، ربما وكا ن من شأن العرب أن َتُذمَّ الدَّ

. (3)ألنه يجسد مرارة الضعف الذي يستشعره اإلنسان يف نفسه أمام جربوت الزمن

فقد أجرى الشاعر عتابه على عادة الجاهليين، وإن خفف من وطأة مخاطبة 

هُر( عن مظنة الجهل أو الدهر يف ثوب العتاب، واحرتس بجملة )لو أعتب الدَّ 

انتظار قضاء مظلمته منه، فقد وقع ما وقع وال راد للقضاء، وإن خاصم الدهر، 

واستنجد الصرب، واالستنجاد يحمل يف طياته من المعاين الكثير فيما يتعلق بفعل 

. أما فيما يتعلق بالفعل، (4)االستنجاد والقائم به والنتيجة التي أوصلته إليه

ل يكون إذا قوي بعد ضعف أو مرض، مما يشير إلى حال الشاعر فاستنجاد الرج

وهو الفارس القائد وقد أصابه الدهر يف مقتل، ففجعه بابنه، وعلى ما كان فيه من 

ضعف وانكسار حاول االستقواء بالصرب واالستعانة به بعد أن خارت قواه وفقد 

عض الشيء يف عزمه، مع ما يتمتع به من صفات القيادة التي تجعله مختلفا ب

 تعاطيه مع موت ابنه.

                                                 
محاضيرات األدبيياء ومحيياورات الشييعراء والبلغيياء، أبيو القاسييم حسييين بيين محمييد الراغييب  (1)

 .11/ 3األصبهاين )دار مكتبة الحياة، بيروت(

الدهر: هو األمد الممدود، وقيل أليف سينة، وقييل ميدة الحيياة اليدنيا، وقييل الزميان. لسيان  (2)

 العرب، مادة )دهر(.

 .304ابن الرومي الشاعر المجدد، ص (3)

 جمعه َأَنجاد. لسان العرب، مادة )نجد(. (4)
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وقييد وفييق الشيياعر يف اختيييار الفعييل )أسييتنجد( مييع )الصييرب(، فهييو يسييتعين 

بالصييرب علييى مييا فيييه ميين فجيعيية، إيمانييا بجييدواه وعظييم أجييره ميين خييالل نعتييه 

بي)الجميل( وأثر ذلك نفسيا عليه، لكين واقيع حاليه يأبياه فيي )ال صيرب(، وميا أشيد 

تجمع طاقته وقواه يف التمثل بالصرب، لكين ال يليين هيذا وقعها؛ إذ نجد الشاعر يس

 األبي لطالبه.

إذن، فقد افتتح ابن الروميي رثياءه لوليده بطليب اسيتدرار اليدمع مين خيالل 

تصوير األب المكلوم عاطفيا عرب حالته الوجدانيية، لكين أسيامة بين منقيذ عاتيب 

ئد ما تنطوي علييه األمد الممتد يف ولده، فوقف واستوقف الزمان، ويف عتاب القا

هذه الشخصية من الشجاعة والشدة والبأس، وإن هاله الفقد وتمثل بكل ما علييه 

من سمات، مستنجدا الصرب، فظهير يف صيورة الحلييم اليذي يمسيك بعيرى ذاتيه، 

والشجاع الذي يتحكم يف ألمه، واألب الذي يعاتيب زمنيا ال يليين لناصيح. ومين 

مطلع قصيدته فقد بكيى وليده بكياء حيارا، وجهة نظري أن أسامة بن منقذ وفق يف 

وإن لم يظهر الجزع؛ فقد مات أبو بكر عين سيبع سينين وكيان أسيامة قيد بلي  مين 

 العمر الثمانين.

 املقطع )اخلامتة(:-2

عنييي النقيياد يف الخطيياب النقييدي القييديم بنهاييية القصيييدة التييي أطلييق عليهييا 

ألسماع، ليذا حرصيوا عليى )المقطع(، كما عنوا بالمطلع لكونه آخر ما يتبقى يف ا

وضع ضيوابط فنيية، تتمثيل يف حسين اليتخلص، فيال تقطيع القصييدة والينفس ايا 

متعلقة، فيبدو الكالم مبتورا مجتزءا، إنما يجب إحكام القفل عليى حيد قيول ابين 

وإذا كان أول الشيعر مفتاحيا ليه، وجيب أن يكيون اآلخير ُقَفيال "رشيق القيرواين؛ 

لشاعر إحكام غلق قصيدته، وأولى موجبات القفيل: . إذن يتوجب على ا(1)"عليه

                                                 
: ما ُيَغَلق به الباب. لسان العرب، مادة )قفل(.239/ 1العمدة، (1)  . الُقَفُل والُقُفلُّ
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.  لذا درج (1)"أن يتحرز فيها من قطع الكالم على لفظ كريه أو معنى منفر للنفس"

عليى إهنائيه بالحكمية أو المثيل السيائر أو التشيبيه  -يف األغلب األعم-(2)الشعراء

ة يف ألفاظ الحسن، ربما ألهنا الصوت األكثر هدوءا؛ إذ تحوي الحكمة معاين كثير

قليلة، تنم عن خربة بالحياة وعركها، ولكي تظل عالقية يف ذهين المتلقيي، اهتميوا 

بتجويدها وإحكامها. وقيد خيتم ابين الروميي قصييدته بنلقياء التحيية عليى وليده؛ 

 : (3)يقول

 َعَلي دددَك َسدددُِم اِِّ ِمنيدددي َت يهدددة  
 

ددِ   ع  ِق والره اِدِق الَبر  ََ َي َغي ٍث   َوِمن  ُك
 

توجه إلى ولده بالخطاب )عليك(، ليؤكد حضوره وكأنه ماثل بين يدييه  فقد

يسمع التحية الملقاة عليه، وقدميه للتخصييص، هيذه التحيية الملقياة هيي )سيالم 

اب( فالسالم لفظ يحمل يف طياته الدعاء بالسالمة يف قيربه مميا قيد ييؤذي، إضيافة 

ته الذي أودع وليده عنده، إلى لفظ الجاللة، إلضفاء القدسية مع جالل اب وعظم

داعيا لولده بالسالمة التي تحمل يف جنباهتا التسليم بقضاء اب، وإن كيان يف ثيوب 

 التحية.

ولم يكتف ابن الرومي بذلك، إنما دعا لقربه بالسقيا، وهي عادة درج عليهيا 

الشعراء يف العصر الجاهلي، وخص الغيث بالمشبع برقا ورعدا حتى يغمير القيرب 

وصدقه يحمل داللة عدم إخالف نزوله، حرصا على وصول المياء إلييه،  بغزارة،

                                                 
 .285منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص (1)

ضوء النقد الحديث، يوسف حسيين راجع ذلك يف: بناء القصيدة يف النقد العربي القديم؛ يف  (2)

 .231، 230بكار )دار األندلس، بيروت( ص

 .627/ 2ديوان ابن الرومي، (3)
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وربمييا إنبييات الييزرع وشييمول الرحميية. يف حييين خييتم أسييامة بيين منقييذ قصيييدته 

 : (1)بقوله

 وَمن  َظَزَعت  أيدي الَمنييِة ِمن َيدي
 

رُ   خ  ِم َين َفُعنِدي الدذُّ ُر لي، يف َيو  خ   رو الذُّ
 

قضياء اب والصيرب عليى فقدانيه، وبيدأ باالسيم فقد تمثل بالحكمة يف الرضا ب

الموصول )من( كناية عن ولده اليذي فقيده، فشيخص المنيية يف صيورة بشيعة؛ إذ 

جعلها يف هيةة وحٍش له أيدي تنتزع األحبة، مع ما للفعل )نزع( من داللة االقتالع 

. فقد صور الموت يف صورة مخيفية؛ حييث اختطيف وليدا صيغيرا (2)واالستالب

ييدي واليده، فكأنيه اقتلعيه اقتالعيا، لكين الشياعر يف الشيطر الثياين تيدارك من بين 

جزعه عرب وعظ النفس وتذكيرها بميا أعيده اب للصيابرين المحتسيبين مين أجير، 

خر( التي تحمل معنى األثر الباقي لوالده يف  -الذخيرة -فعرب عن الولد بلفظة )الذُّ

نية، ينالها يوم ينفع اليذخر. وقيد طبَّيق اليوم اآلخر، لعل اختيار اب لولده منحة ربا

أسامة بن منقذ ما استحسنه يف هناية المقطع بيأن يكيون عليى حيرفين، مشيرتطا أن 

ُل عليه ويةوُل أمُرُه إليه يتحرز الشاعر يف المقطع مما ُيَتأوَّ
(3). 

ومن الواضح أن الشاعرين التزما يف خاتمة القصيدتين بما اشرتطه النقياد يف 

م ابن الرومي القصيدة بالدعاء لكنه مشيبع بيالمخزون الثقيايف لشيعر المقطع؛ فخت

الرثاء الجاهلي من الدعاء بالسقيا، ولعل َوَله األبوة كان دافعيا للحنيو عليى االبين 

يف إلقاء التحية والدعاء بالسقيا، بوصفه نوعا من العنايية اإللهيية التيي تيثلج صيدر 

                                                 
 .350ديوان أسامة بن منقذ، ص (1)

 نزع الشيء ينزعه نزعا: اقتلعه فاقتلع. لسان العرب، مادة )نزع(. (2)

ميد عبيد المجييد، البديع يف نقد الشعر، أسيامة بين منقيذ، تحقييق: أحميد أحميد بيدوي، وحا (3)

هيي( 1380م، 1960مراجعة: إبراهيم مصطفى) مطبعة مصطفى البابي الحلبيي، القياهرة 

 . 287، 286ص
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صيدته انطيوى عليى ميا يعيج يف نفسيه األب نوعا ما. أما أسامة بن منقذ، فمقطع ق

من معاناة، وإن حاول التخفيف عنها عرب وعظ النفس وتذكيرها بجزالية العيوض 

اإللهييي، واحتسيياب ثييواب صييربه عنييد اب متييأثرا بييالقرآن الكييريم والسيينة النبوييية 

الشريفة. لكن من وجهة نظيري أن ابين الروميي كيان أكثير توفيقيا يف اتباعيه لسينن 

ليين يف إقفيال رثائيه اليذي أظهير مين خالليه حنيو األبيوة يف أسيمى الشعراء الجاه

معانيييه، والهييدوء النفسييي بعييد ثورتييه علييى امتييداد القصيييدة، وتمثلييه بييالمعنى 

الجاهلي من الدعاء بالسقيا. بينما أسيامة بين منقيذ يعيد مجيدًدا مفييًدا مين الثقافية 

ييه مين إيميان وعقييدة اإلسالمية، فلم يستسلم للهزيمة الراهنة بموت ولده بما لد

 ثابتة.

األمناط اإليقاعية الثابتة: -3  

 :  (1)أ. إيقاع الوزن

إن الشعر تلون فيه كيل قصييدة بليون خياص مين اإليقياع، الرتباطيه بالحيال 

، فيرسم خلجاته، ويصطب  بحالته الوجدانية؛ إذ يشيكل (2)الشعوري لدى الشاعر

يقة للكلميات والناحيية الشيكلية، المعنى اإليقاع على نحو تفاعلي بين البنية العم

التي تتضافر فيها الحروف يف إطار تشكيلي يحدد مالمحيه البحير، وتتبنياه القافيية 

                                                 
اإليقاع: هو تتابع منتظم لمجموعة من العناصر، ينشأ عن تكرار وحدة موسيقية معينية، وقيد  (1)

دفق. نظيرة أكد بعض النقاد أن كلمية )إيقياع( مشيتقة مين اليونانيية بمعنيى الجرييان أو التي

جديدة يف موسيقى الشعر العربي، علي يونس )الهيةة المصيرية العامية للكتياب، القياهرة 

. والقصيدة العربية الحديثة بين البنيية الدالليية والبنيية اإليقاعيية محميد 17م( ص1993

 .15م( ص2001صابر عبيد )منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق 

ي قضية خالفية، إال أن هناك عالقة وطيدة بيين اختييار الشياعر عالقة اإليقاع بالجانب النفس (2)

 لوزن بعينه والحال الشعورية )النفسية( التي يعيشها. 
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يف تنييوع شييكلي ذي جييرس إيقيياعي، يييؤثر فيييه العمييق الييداللي للكلميية، ويييرتبط 

 ارتباطا وثيقا بالمدلول الصويت.

، إذ يبتدأ مين ويعد اإليقاع أحد األدوات الكاشفة عن عالم الشاعر الداخلي

اختيييار الشيياعر لبحيير القصيييدة وقافيتهييا، فييالبحر بمييا فيييه ميين ترتيييب الحركييات 

والسكنات، والقافية بما لها من مدلول صويت، يتجاوزا حيدود اإلطيار الخيارجي 

إلى النسق الخاص بالشاعر يف توظييف العالقيات الصيوتية والدالليية والبالغيية، 

وجدانييية، حينهييا تيدرك العالقيية القائميية بييين وبميا ييينعكس عليهييا مين انفعاالتييه ال

 العمل ومبدعه، ومالمح تجربته التي ترتسم معالمها عرب اإليقاع.

وقييد اتفييق أكثيير النقيياد القييدامى علييى أن للشييعر أركييان أربعيية؛ هييي: اللفييظ 

ه، وأن الوزن أعظم هذه األركان وأوالها  والوزن والمعنى والقافية، يعرف اا حدُّ

فييينن القافيييية ال تقيييل أهميييية عييين اليييوزن بيييل شيييريكته يف  . كيييذلك(1)خصوصيييية

االختصيياص بالشييعر، وتحقيييق االنسييجام والتييوازن، ممييا يميينح األذن شييعورا 

بالراحيية والمتعيية، فيتجيياوب معهييا وجييدان المتلقييي، ليقاسييم الشيياعر مشيياعره 

 وأحاسيسه، فيفرح لفرحه، ويتألم أللمه، ويرى من خالله الجمال.

حيين بصييددهما، قييد اتحييدتا يف الييوزن واختلفتييا قافييية؛ والقصيييدتان اللتييان ن

حيث جاءتا على بحر الطويل )فعولن/ مفاعيلن(، وهو من البحور المركبة التيي 

تمزج بين تفعيلتين مختلفتين، هما: التفعيلة الخماسية )فعولن( التيي تتكيون مين 

(، والتفعيلية السيباعية )مفياعيلن( التيي 5( وسبب خفييف )/5وتد مجموع )//

(، وتكونيا معيا وحيدة 5/5(، وسيببين خفيفيين)/5تتكون من وتيد مجميوع)//

                                                 
موسيقى الشعر العربي؛ دراسة فنية وعروضيية، حسيني عبيد الجلييل يوسيف )الهيةية العامية  (1)

 .8م( ص 1989للكتاب 



 
رثاء االبن بين ابن الرومي وأسامة بن منقذ؛  )-/ فاطمة عويس السيد علي الشيخ د

 موازنة نقدية بين قصيدتيهما: الدالية والرائية

 

 
 

 

 

)فعولن/ مفاعيلن( التي تتكرر أربع مرات بحركاهتا وسكناهتا على ذات الرتتيب 

 : (1)الذي ال يسمح  بالمخالفة إال يف حدود الزحاف أو العلة؛ يقول ابن الرومي

بكاؤ/ كما يشفي/ وإن كا/ ن   يجدي

 

 فجودا/ فقد أود / ظيير/ كما عندي

(2)ويقول أسامة بن منقذ

 أعات/ ب فيك د درد/ ر لو أع/ تب د دررو

//5//   /5/5/5    //5/5   //5/5/5 
 

 وأستن/ جد ص َبر ج/جميَ/و  َبرو 

//5/5  //5/5/5  //5//  /5/5/5 

قصيدتين أهنما ال تتبعان بحر الطويل فحسب، إنما يتبيع واضح من مقدمة ال

 (3)أسامة بن منقذ حركات وسكنات قصيدة ابين الروميي حتيى يف زحياف القيبض

السمة البيارزة لبحير الطوييل عروضيا وضيربا وحشيوا. فبحير الطوييل يف صيورته 

المشيييهورة ال تكيييون عروضيييه إال مقبوضييية باسيييتثناء حييياالت التصيييريع يف أول 

. وقد تبع أسامة بن منقذ حركات وسكنات مقدمة قصيدة ابن الروميي (4)القصيدة

 يف التصريع، وقبض تفعيلة )فعولن( إلى )فعول(.

أو إن -وبحيير الطويييل ميين البحييور العربييية شييائعة االسييتعمال بييين الشييعراء 

أعلى البحور نظما؛ فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القيديم  -شةت فقل

                                                 
 .2/624ديوان ابن الرومي،  (1)

 .347منقذ، ص ديوان أسامة بن  (2)

القبض: هو حذف الخامس الساكن بحيث تتحول )فعولن( إلى )فعول( و )مفياعيلن( إليى   (3)

 )مفاعلن( دونما تأثير على موسيقى البيت.

)دار  2005هيي، 1426موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع، شعبان صالح، الطبعة الرابعية  (4)

 .145غريب، القاهرة( ص
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ربمييا ألنييه اإليقيياع األقيرب إلييى اليينفس العربييية، وإلييى حييياة  .(1)عليى هييذا الييوزن

. مما جعله يوائم حياة العربي وطبيعية (2)الصحراء ذات اآلفاق واألرجاء الممتدة

تكوينه الفكري، وبخاصة يف الموضوعات التيي تتطليب طيول نفيس ورويية، ليذا 

 .(3)كيييان للنقييياد العيييرب قيييديما وحيييديثا آراء حيييول الييينظم عليييى هيييذا البحييير

والموضوعات الشعرية التي تتناسب معه، كونه من األعياريض الفخمية الرصيينة 

. أو ربما لما فيه من أاية وجاللية (4)التي تستوعب من المعاين ما ال يستوعبه غيره

 . (5)ورصانة

وهنيياك ميين عقييد صييلة وثيقيية بييين عاطفيية الشيياعر واختييياره لبحيير الطويييل، 

يا، وتصور النطق ببييت مين الطوييل ( صوتا مقطع28وبخاصة ألنه يشتمل على )

يتم خالل تسع نبضات من نبضيات القليب، هيذه النبضيات التيي تيأيت بطيةية عنيد 

اليأس والحزن، فكان من الطبيعي أن يتخيير الشياعر وزنيا طيويال كثيير المقياطع، 

يصب فيه أشجانه للتنفيس عن حزنه وجزعه، وهذا األمر ال يتأتى إال بعد استكانة 

 . (6)صيبة، وهدوء ثورة الفزعالنفوس من الم

                                                 
م )مكتبيية األنجلييو المصييرية، مصيير( 1952بييراهيم أنيييس، الطبعيية الثانييية موسييقى الشييعر، إ (1)

 .57ص

 .257ابن الرومي الشاعر المجد، ص (2)

من الدراسات التي تتبعت تأريخييا هيذه القضيية: نظيرة جدييدة يف موسييقى الشيعر العربيي،  (3)

 .104، 103ص

تحقييق محميد الحبييب بين وهو رأي حازم القرطياجني يف: منهياج البلغياء وسيراج األدبياء،  (4)

 .205،298م( ص1966الخوجه )دار الكتب الشرقية، تونس 

م )دار 1970المرشييد إلييى فهييم أشييعار العييرب وصييناعتها، عبييد اب الطيييب، الطبعيية الثانييية  (5)

 .362الفكر، بيروت( ص

 .176: 173موسيقى الشعر، ص (6)



 
رثاء االبن بين ابن الرومي وأسامة بن منقذ؛  )-/ فاطمة عويس السيد علي الشيخ د

 موازنة نقدية بين قصيدتيهما: الدالية والرائية

 

 
 

 

 

وبالفعييل فيينن اليينفس وقييت المصيييبة يصيييبها الهلييع، ممييا يييؤدي إلييى زيييادة 

نبضات القلب وارتفاعها، فيلجأ الشاعر إلى اختيار بحر قصيير ييتالءم ميع سيرعة 

النفس، بخالف بحر الطويل الذي يحتاج إلى طول النفس، ليحقق للشاعر مطلبه 

اعج حزنيه ويأسيه، ويعطييه إمكانييات لسيرد قصيته من التنفيس عن ألمه وبث ليو

مستغال إمكانيات البحر وطاقاته. وقد وفق الشياعران يف اختييار البحير المناسيب 

لموضوعهما من الرثاء الوجداين الذي يتسق مع الينفس الشيعري الطوييل، وهيذا 

النمط اختير قانونا للقصيدتين، ونظاما تخضع بموجبه الكلمات، ليتحقيق اليوزن 

 يقاعي.اإل

 إيقاع القافية )الروي(: -ب

إن اختيار الروي صوت للقافية، نابع من إحساس الشاعر ومرتبط بعاطفتيه، 

ألهنا تعد جزءا مين اليوزن يف تأديية الوظيفية اإليقاعيية؛ فنجيد ابين الروميي يختيار 

لقصييدته، بينميا يحيدد أسيامة بين منقيذ  (1)صوت )الدال( المشيبعة بالكسير رويًّيا

المتحركة بالضم رويًّا لقصيدته، وصيوتا القافيية يكيادان يتفقيان يف صوت )الراء( 

، فكالهما من الحروف الصامتة، المستفلة، مرققة الحركات (2)التوصيف الصويت

عند النطق، ويف المخيرج كالهميا صيوت لثيوي مجهيور، إال أن صيوت )اليدال( 

اسييس مجهور شديد يوصف بأنيه مغليق عليى نفسيه كيالهرم، ال ييوحي إال باألح

اللمسية التي تدل على الصالبة والقساوة، وهو أصلح الحروف للتعبير عن معاين 

                                                 
 .245عر، صالروي: هو الصوت الذي تبنى عليه األبيات. موسيقى الش (1)

استخدامات الحروف العربية؛ معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا، سيليمان فيياض )دار  (2)

 .59: 53م( ص1998هي، 1418المريخ، المملكة العربية السعودية 
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، بينمييا صييوت )الييراء( ميين األصييوات المائعيية التييي تتوسييط بييين الشييدة (1)الشييدة

والرخاوة. كما أن صوت )الراء( ثم صيوت )اليدال( مين األصيوات التيي تحظيى 

َسييت بنسيبة كبيييرة مين حيييث االسيتخدام رويييا عنيد عاميية شيعر اء العربييية التيي ُدرر

 . (2)أشعارهم

تعطي قوة إيقاعية للصوت، وبخاصة مع حركية الكسير يف   (3)إن صفة الجهر

قافية )الدال( التي تشبع أحيانا بالياء، مما يعطي قوة يف النطيق يتبعهيا قيوة إيقاعيية 

تظهر حيزن ابين الروميي تنفيسيا عين جزعيه وبيث ليواعج شيجونه، وكأهنيا بمثابية 

الزفرة النارية التي يدفعها الهواء خارج صيدره، فيتم   -أو إن شةت فقل-الدفقة 

الدنيا عويال، كما أنه من حروف القلقلة، وهو يوحي بقسوة البعد مع اليقين بعدم 

 اللقاء.

يف الحيرف  (4)وهذه الدفقة الزفيرية زاد من حدهتا التزام ابن الرومي السكون

ي، السابق للروي المتحرك بالكسر على امتد ي، الُمَهيدر نَيدر اد القصيدة؛ فنجيد: )عر

                                                 
خصييائص الحييروف العربييية ومعانيهييا، حسيين عبيياس )منشييورات اتحيياد الكتيياب العييرب  (1)

 .67م( ص1998

شوقيات، محمد الهادي الطرابلسيي )منشيورات الجامعية التونسيية، خصائص األسوب يف ال(2)

 .46م( ص1981تونس 

الجهر يف اللغة: اإلعالن واإلظهار. واصطالحا: انحباس مجرى النفس عند النطق بالحرف  (3)

لقوتييه. األصييوات بييين اللغييويين والقييراء، محمييود زييين العابييدين محمييد )دار الفجيير 

 .80م ( ص1998هي 1419اإلسالمية، المدينة المنورة 

إذا سبق الروي بالسكون ال بد من التيزام هيذا السيكون؛ ألنيه جيزء مين اليوزن ونظيام تيوالي  (4)

 .262المقاطع. موسيقى الشعر، ص



 
رثاء االبن بين ابن الرومي وأسامة بن منقذ؛  )-/ فاطمة عويس السيد علي الشيخ د

 موازنة نقدية بين قصيدتيهما: الدالية والرائية

 

 
 

 

 

...الخ( يف إبراز بديع لوقيع المعنيى مين خيالل تماثيل  ، َبَعدر ، الُرَشدر َقدر ي، العر َعَمدر

 األصوات حركيا، مما يجعلها وحدة إيقاعية يف حيز جزئي حاكم للقافية.

كمييا أن هييذا التماثييل الحركييي لصييوت القافييية المطلقيية مييع تقييييد الصييوت 

عليهييا، يصييدر موسيييقى انفجارييية تمثييل قميية االرتفيياع الصييويت يف البيييت السييابق 

الشعري، وتصطب  بحال الشاعر النفسيية ومزاجيه الشيعوري، وقيد تجياوز حزنيه 

المدى، فشرع يطلقيه يف شيكل زفيرات متتابعية تجميع بيين طياهتيا ليواعج الحيزن 

 واألسى المقرتن باالنكسار إشباعا لحركة الكسر.

عر نظام موسييقي صيارم، إال أن الشياعر يسيلك بيه نسيقا وصحيح أن للش    

خاصا بيه، ويوظفيه ليكيون مشيبعا بيالموقف اليذي يحيياه، فيسيقط علييه مشياعره 

 وانفعاالته التي من خاللها ترتسم معالم تجربته. 

يا لقصييدته، وصيحيح أهنيا  أما أسامة بن منقذ، فقد اختار صوت )اليراء( رويًّ

اليذي يعطيهيا  (1)ا تجمع ميع الجهير صيفة التكرييرمن األصوات المجهورة إال أهن

قوة يف النطق تتبعها قوة إيقاعية، وبخاصة مع حركة الضم التي تكسبها طول نفس 

ممتييد مييا بييين الصييوت وحركتييه، لتحمييل طاقييات داللييية لتصييوير معانيياة الشيياعر 

وأناته، وقوة تكثيفية لنفس تأبى السقوط يف براثن الحيزن والجيزع يف نظيرة فوقيية 

تشي باعتداد النفس، والرتفع عن كل عائق يف شموخ حتيى وإن جاايه الميوت يف 

فقد ولده، وكأنه يحاول االنفالت من التأزم النفسي عرب خلق مماثلة صيوتية بميا 

يشبعه صوت )الراء( من انسيابية تجد مداها األقصى انطالقا مع الهواء يف الحركة 

تفري  شحنة انفعالية تتحرك مع هيواء المتكررة، وطاقة إبداعية حاول من خاللها 

                                                 
معناه يف اللغة: إعادة الشيء مرة أو أكثر، واصطالحا: ارتعاد باللسان عند النطيق بيالحرف، وهيو  (1)

 .89لغويين والقراء، صصفة الزمة للراء. األصوات بين ال
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الزفير الخارج من الرئتين يف دفقة أنينه، علها تشفي صدره وتعزي نفسيه، فرتيحيه 

بعض الشيء، وهو ما ليس غريبا على شخصية )أسيامة( بوصيفه قائيدا ثيائرا دأب 

(1)على التحدي والمغامرة، وصارع الحياة فارسا وشاعرا، يقول يف موت

ُر َقوِمي، َوَلم  َتدَز   َعَلى ِحي   ر  نَى الده  ِن َأف 

 وأَدددددب ُت   ُ ب ُيلبُّدددددون دعدددددوتي

َي َمدددن غيدددر التُّدددراِب فلددديَس لدددي  كددديظ 
 

رُ    (2)لهدددددددم ِاروُي العليددددددداِل والَعدددددددَدُد الدددددددده  

ددددددددددددرُ   و  وطددددددددددددنب ُوي إليددددددددددددِ  و  َوف 

 مدددن األَرِذ ااِت العدددرِذ دوَن الدددَور  ِ دددبرُ 
 

مارة وفروسية وحسيبا، فينذا بيه وحييد ال مأساة يعيشها شاعرنا وهو من هو إ

أهل وال وطن حتى االبن فقد ثكله، ومع هذا نلحظ روح التحدي واإلصرار لكل 

ما يجااه من معوقات، ومع أنه يف أخريات حياته فقد جياوز الثميانين مين عميره، 

إال أن نفسه األبية ترفض االستسيالم والييأس، وتصيور معاناهتيا وأناهتيا، وترصيد 

، وتنشد السلو منهجا، وتتخذ الحكمة طريقيا. ووقيوع صيوت اليراء روييا تجاراا

ربميا لخواصيه الصيوتية مين سييولة وسيهولة يف النطيق  (3)شائعا يف الشعر العربيي

 وترديد مع التكرار، فيكون مدعاة للتنفيس عن الحزن والشجن.

؛ فابن الرومي وازن بين العروض والضيرب (4)ومطلعا القصيدتين مصرعان

، عندي( وزنا وقافية، وكذلك أسامة بن منقذ )دهير، صيرب( وزنيا وقافيية، )يجدي

                                                 
. وقد فقد قومه يف زالزل هدمت َشَيَزر، وقضت عليى 348، 347ديوان أسامة بن منقذ، ص (1)

 .16ه. االعتبار، ص552بني منقذ بأسرهم، وذهبت بملكهم سنة 

َثُر: الكثير من كل شيء.  (2)  الدَّ

 .173/ 1. والعمدة 246موسيقى الشعر، ص (3)

روضه تابعة لضربه، تينقص لنقصيه، وتزييد بزيادتيه. وهيو أن يجعيل التصريع: هو ما كانت ع (4)

الشاعر العروض مقفاة تقفية الضرب، فتلحق العروض بالضرب وزنيا وقافيية. اإليضياح 

. وموسيقى الشعر العربي؛ قديمه وحديثيه؛ دراسية وتطبييق يف 446يف علوم البالغة، ص
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ويرى )ابن األثير( أن التصريع يحسن يف الكالم إذا كان قليال؛ إذ يعد بمثابة الغرة 

. مما يحدث تناغما صوتيا يف نطق الكلمات بين (1)من الوجه أو الطراز من الثوب

لدال( المشبعة بالكسر عرب )ياء صدر البيت وعجزه، وبخاصة مع تكرار صوت )ا

المتكلم(، ليعطي إيحاء مشبعا بشيحنة األليم، وتحيدث إيقاعيا حزينيا ناجميا عين 

حركة الكسر، فيرتدد صداها مع توالي األبيات، ليتكاثف االفعال الوجداين ويعلو 

بأنين الشاعر وشكواه، ويعطي إحساسيا حيادا بالتيأزم اليداخلي، وحاجية الشياعر 

نفيس. بينما يرتكز صوت )الراء( المشبع بالضم يف رثاء أسامة بين لعفصاح أو الت

منقذ على رفع وتيرة اإليقاع، بما يحمل من معنى التكرير واالسيتمرارية والتتيابع 

والتالحق، ليشكل جزئيات الموقف الوجداين على عتبيات اليدهر اليذي يالحقيه 

مين قبضيته بالتَّسيلِّي،  ، ومحاولة الشياعر الفيرارإاا ما اظقضى أمر يسول أتى أمر()

وإن عز عليه ذلك أمام استمرارية المطاردة وحتمية القدر، والحركة المتكيررة يف 

صوت )اليراء( تعطيي اتسياعا للينفس اإليقياعي، فتسيمح بمسياحة للتنفييس عميا 

 يعتلج ذات الشاعر من انفعاالت وبخاصة أن القصيدة رثائية وجدانية.

 :(2)()التكرار  األظماط اإليقاعية المتغيري -4

يعد التكرار تقنية ثابتة )الزمة( يف الشعر العربي منذ نشيأته متميثال يف اليوزن 

والقافية، فتكرار التفعيلة مع صوت القافية شكل اإلطار السطحي لفضاء القصيدة 

العربية، وهذا التكرار ينظم خطا إيقاعييا متنامييا يحفيظ للقصييدة توازهنيا، وتنيتج 

                                                                                                              

م )دار الشيروق، 1997وليى شعر الشطرين والشعر الحير، عبيد الرضيا عليي، الطبعية األ

 .18األردن( ص

 .242/ 1المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  (1)

اهييتم النقيياد العييرب القييدامى والمحييدثين بييالتكرار لغويييا وبالغيييا ودالليييا، راجييع ذلييك يف:  (2)

أنماط التكرار يف شيعر بيدر شياكر السيياب، عيسيى قوييدر العبيادي )مجلية كليية الرتبيية، 

 .329: 324م( ص2012، 1، ع18شمس، مج جامعة عين 
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متيياع والتنويييع إضييافة إلييى إمكاناتييه الصييوتية واللغوييية اليينغم الباعييث علييى اإل

والبالغية؛ إذ يستغل الشاعر إمكانات هذه التقنية ليشكل نسقا خاصا بيه، يكشيف 

 عن مكنون ذاته.

ويقييرتن التكييرار باإليقيياع عييرب محييور التماثييل، ألن التوفيييق بييين اإلمكانييية 

ييادة فعاليية الرتاكييب، الشكلية واإلمكانية المضمونية، توجه داخلي قيائم عليى ز

إلفراز إيقاعات داخلية موازية لعيقاع الخارجي، األمر الذي دفع الدكتور محمد 

والحق أن محور "عبد المطلب إلى التأكيد عليه لضمان شاعرية الصياغة؛ يقول: 

بمحييور التماثييل، وإن كيان تميياثال منصييرفا إلييى  -إلييى حيد بعيييد-اإليقياع متصييل

ازداد التماثييل، ازدادت الطبيعيية اإليقاعييية التييي تؤكييد  الناحييية الصييوتية، وكلمييا

فيالتكرار يسيلط الضيوء عليى ". إضيافة إليى الناحيية النفسيية (1)"شاعرية الصياغة

نقطة حساسة يف العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم ايا، وهيو ايذا المعنيى ذو 

. (2)"الكاتب داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثر ويحلل نفسية

إذ يفضي التكيرار إليى دالالت إيحائيية ذات أثير نفسيي بجانيب أثرهيا اإليقياعي، 

بوصفها أصواتا أو ألفاظا  تخيرها الشاعر لصب انفعاالته، تبعا لميا يضيفيه الينغم 

علييى البيييت الشييعري وربمييا القصيييدة ككييل. وقييد يتحقييق التكييرار بوصييفه بنييية 

مستويات عدة منهيا: تكيرار الحيرف، وتكيرار أسلوبية إيقاعية يف القصيدتين على 

 األلفاظ، والجناس بوصفه نمطا تكراريًّا.

                                                 
بنيياء األسييلوب يف شييعر الحداثيية، التكييوين البييديعي، محمييد عبييد المطلييب، الطبعيية الثانييية  (1)

 .364م )دار المعارف، القاهرة( ص1995

م )دار العلم للماليين، بيروت( 1992قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، الطبعة الثانية  (2)

 .242ص
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 أ ـ تكرار احلرف:

نحن نقف إزاء وحدات صوتية متوالية تحمل دفقات إيقاعيية، تمثيل الطاقية 

الداللييية يف البيييت الشييعري وتتوالييد عنهييا دالالت يؤكييدها الشيياعر عييرب تسييخير 

صوات داخل القصيدة بما تحيوي مين قييم إيحائيية أو قدراته اللغوية يف توزيع األ

تعبيرية، فتكرار الحرف ينتج تتابعات صوتية تعمل على تقوية الجرس اإليقاعي، 

بما يتحقق من انسجام صويت مع الحرف ذاته أو الحروف قريبة المخرج منه، ليذا 

 يكتسب داللة جديدة بحكم اتصاله بأصوات أخرى. 

ُبَعًدا نغميًّا يعد مكونا تتضمنه "ى الفونيمي يضفي وهذا التكرار على المستو

العناصر اللسانية، األمر الذي يفضي إلى اكتساء هيذه العناصير إيقاعيا خاصيا هيو 

 . (1)"مكون ذايت يف اللغة ينبثق عن طبيعة الفونيمات نفسها

عييرب األسييلوبية اإلحصييائية  (2)وميين خييالل االسييتقراء الشييامل للقصيييدتين

، تبيين أن األصيوات المجهيورة تعطيي (3)ا بين الجهر والهميسلنوعية الحروف م

إشييارية علييى البييوح وتفجييير مكنونييات اليينفس؛ إذ تييدفع إلييى السييطح يف مقابييل 

األصوات المهموسة التي تشير إلى التكتم وعيدم البيوح. وقيد وردت األصيوات 

 المجهورة يف القصيدين على النحو اآليت:

                                                 
م 2002األسييلوبية؛ دراسيية يف أنشييودة المطيير للسييياب، حسيين نيياظم، الطبعيية األولييى البنييى  (1)

 .98)المركز الثقايف العربي الدار البيضاء، المغرب( ص

 ( بيتا. 46( بيتا، بينما عدد أبيات رائية أسامة )41عدد أبيات دالية ابن الرومي) (2)

صورة ذبذبية ينيتج الصيوت المجهيور،  إذا تحرك الوتران الصوتيان عند مرور الهواء اما يف (3)

وإذا لييم يتحركييا ينييتج الصييوت المهمييوس. األصييوات اللغوييية، إبييراهيم أنيييس، الطبعيية 

 .27م )مكتبة األنجلو المصرية، مصر( ص1975الخامسة 
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 قصيدة أسامة بن منقذ ميقصيدة ابن الرو احلروف اجملهورة
 228 197 الالم
 147 161 الياء

 140 124 النون
 130 116 امليم

 58 102 الدال 
 124 93 الواو

 66 72 العني
 84 69 الباء
 135 61 الراء

 29 21 اجليم
 24 15 الذال
 17 13 الزاي
 10 8 الغني

 19 6 الضاد 
 5 5 الظاء

 1413 984 اإلمجالي
 ات املهموسة، فجاءت على النحو اآليت:أما األصو

 قصيدة أسامة بن منقذ قصيد ابن الرومي احلروف املهموسة
 192 165 اهلمزة

 72 94 التاء
 90 65 اهلاء  
 58 58 الفاء
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 قصيدة أسامة بن منقذ قصيد ابن الرومي احلروف املهموسة
 52  46 الكاف 
 46  39 السني
 33 39 القاف
 31 36 احلاء
 13 20 الشني
 17 14 اخلاء
 19  11 الصاد
 20 11 الثاء  

 11 10 طاءال
 654 588 اإلمجالي

 191 164 إضافة إىل املد باأللف
التفيييوق العيييددي  (1)ومييين خيييالل اسيييتقراء الجيييدولين السيييابقين تبيييين     

ل صوات المجهيورة يف القصييدتين يف مقابيل األصيوات المهموسية بنسيبة تربيو 

( 984على الضعف؛ ففي قصيدة ابن الرومي وصل عدد األصيوات المجهيورة )

( ل صوات المهموسة، وجاء التفوق العيددي للمجهيور متميثال 588قابل )يف م

يف صوت الالم ثم الياء ثم النون ثم الميم ثم الدال ثم الواو. يف حيين وصيل عيدد 

( صيوتا، يف مقابيل 1413األصوات المجهيورة يف قصييدة أسيامة بين منقيذ إليى )

                                                 
مع مراعاة زيادة عدد األبيات يف قصيدة أسامة بن منقذ عين قصييدة ابين الروميي، حييث بلي   (1)

( صيوتا، أميا قصييدة أسيامة بين منقيذ 1572( بواقع )41الرومي ) عدد أبيات قصيدة ابن

 ( صوتا.2067( بواقع )46)
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ثال يف صيوت ( ل صوات المهموسة، وجياء التفيوق العيدد للمجهيور متمي654)

 الالم ثم الياء ثم النون ثم الراء ثم الميم ثم الواو.

وميين المالحييظ أن األصييوات تتقييارب عييدديا يف القصيييدتين، إضييافة إلييى 

التقارب يف نوعية الصيوت، أقصيد تفيوق أصيوات واحيدة بعينهيا يف القصييدتين؛ 

روي يف وهي صوت )الالم والياء والنون، والميم والواو(، والتبادل بين صيويت الي

 القصيدتين؛ وهما الدال والراء.

وتكييرار هييذه األصييوات المجهييورة يجعلهييا تتييداخل مييع القيميية الداللييية 

للسيياق، الييذي يمنحهيا طبيعيية إيحائيية وفقييا لمخارجهيا؛ إذ تييتالءم ميع الموقييف 

المؤلم والعاطفة الجياشة، وتنماز األصوات المجهيورة بالشيدة يف السيمع نتيجية 

األسنان والشفتين، وهو ما يالئم الخطاب ليكون مؤثرا بما  مخرج الهواء من حيز

 يؤدي الصوت من طاقة تنغيمية تساهم يف إبراز المعنى وتأكيده.

وعلى رأس هذه الحروف صيوت )اليالم( اليذي يجمعيه ميع صيويت )المييم 

والنون( أهنم أكثر األصوات السياكنة وضيوحا، وأقرايا إليى أصيوات الليين، ليذا 

، بمعنى أهنيا حلقية وسيطى بيين أصيوات الليين (1)أصوات اللين(سميت بي )أشباه 

واألصوات الساكنة بدرجة تجعلها أكثر وضوحا يف السمع، وحضورها البيارز يف 

القصيدتين إضافة إلى أصوات المد يعطي إيقاعا مؤثرا يف النفس، لما لموسيقاهم 

ي اليذي من جرس إيقاعي يكسب النص طاقة إيقاعية ممتدة بفعيل اليدور اليوظيف

 يؤديه اتساع رقعتها الصوتية على امتداد القصيدة.

                                                 
 .27األصوات اللغوية، ص (1)
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، وتكييراره يحمييل (2)الزلقييية (1)وصييوت )الييالم( ميين األصييوات الجانبييية

، فالشياعر أميام الميوت ال يمليك إال أن (3)مضمونا إيحائيا بمعنى الهدوء والفتور

 :(4)يخضع لسلطته؛ يقول ابن الرومي

ََ اُِّ الَمنَاَيدددا َورَ  يَهددداأ  َقاَتددد  م 
 

دددِ   ِم َحبهدداِت الُقلددوِب علددى َعم   ِمددن الَقددو 
 

فقد تكررت الالم )تسع مرات( يف بييت واحيد، وهيذا األمير يكشيف مقيدار 

األسى والخيبة التي مني اا الشاعر؛ إذ ال مفر من الموت، وال أمل يرتجيى بيرتك 

ذات من يحب، وكأنه ينزلق مع موت ابنه إلى موضع االنكسار الذي يربز عجز ال

عن مواجهة المنايا، وإن اعتقد تعمدها اإليقاع به، وهو يصدر عن نفس متأرجحة 

بين واقعها المأساوي الذي ال يملك السيطرة عليه، وما يجب عليه فعليه لحمايية 

 أبنائه.

يف حين أن صوت )الالم( عند أسامة بن منقذ حمل داللة إيحائية باالنكسار 

 : (5)بجانب الخضوع؛ يقول

دددَت  ََ حتهدددى كيظهمدددا َأَطل  يددد  َعلددديه الل 
 

ددددرُ   دددد  َمددددا َلدددد  َفج  َب ُكلُّ  َزَمدددداظَِي ليدددد
 

فقييد تكييررت الييالم )عشيير مييرات(، وكشييف تكرارهييا عيين مقييدار األسييى 

والحزن الذي حول حياته إلى ليل داميس، ال أميل مين طليوع فجيره، هيذا الواقيع 

                                                 
 .28إذ يمر الهواء جانبي اللسان. األصوات اللغوية، ص (1)

 زلق اللسان: طرفه. (2)

 .56خصائص األسلوب يف الشوقيات، ص (3)

 .624/ 2ديوان ابن الرومي،  (4)

 .348ن أسامة بن منقذ، صديوا (5)



 

 
 2020 ونيوي صدارإ –والثالثون  نوفية العدد الخامسللغة العربية بالمحولية كلية ا

 
 

 

 

ا بالحياة المأساوي ل ب المكلوم، والنفس خالية الوفاض، حمل مضمونا إيحائي

القاتمة، والهدوء األبدي الذي يعيشه الشاعر متجذرا يف أرومة ذاته بما يحمله من 

 ألم دفين.

وصويت )النون والميم( من األصوات المتسربة عرب األنف التي  تصدر نغما 

شجيا مؤطرا بالشجن، وصوت )النون( يناسب حالة النواح بما يحميل مين صيفة 

 :(1)األنفي؛ يقول ابن الرومي االنفجارية، إضافة إلى حفيفه

ددددددَك الَبدددددداقِييِن َف ِظهمددددددا  َأَر  َأَخَوي 
 

ظددددِ   َر  ِمددن الزه دددَزاِن َأو   َيُكوَظدداَن لحَح 
 

فقد تكررت )النون( سبع مرات، ومعها شحنة األلم المودعة قليب شياعرنا 

يف رصده لمشهد رؤيته ألخوي )محميد(، وكييف تيؤثر تليك الرؤيية عليى األب، 

قده يف حركاهتم وسكناهتم، يف حال نواح بميا يشييعه صيوت )النيون( متذكرا من ف

من نغم حزين يقطر ألما. وها هو ذا أسامة بن منقذ يتصيرب، فتقطير كلماتيه حزنيا؛ 

 :(2)يقول

ندددا زاجدددرب لندددا
 َوَقدددد  َكددداَن فِدددي ُباٌِ

 

دددرُ   ج  دددُرظا لدددو كدددان يردُعندددا الزه  ُيبصي
 

أنه يتصرب بذكر حيال مين  فقد تكررت )النون( ست مرات، وعلى الرغم من

فقدهم سابقا من آبائه، ومشاركة المتلقي له يف ذلك مين اإليميان بحتميية الميوت 

وعدم الفرار، إال أن كثرة استخدامه لصوت )النون( حمل شيحنة األليم المودعية 
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يف صدره بما له من نغم شجي. وهذا النوع من الينغم الشيجي تسيلل عيرب صيوت 

 :(1)بيت ابن الرومي)الميم( الذي تكرر يف حيز 

ةٍ  تَعُت ِمن دددَك بَِضدددمه دددَتم   َكددديظيي َمدددا اس 
 

دددِ   َعددٍب َلددَك أو َمه  ٍة فِددي َمل   َوَ  َ ددمه
 

فقد جاء البيت مشبعا بصوت الميم ثماين ميرات، لييوحي بقسيوة البعيد ميع 

اإليمان بعدم اللقاء، وهو شعور تسرب عرب )الميم(، لكشف اليأس اليذي أحياط 

ءة السكون باستحالة تحقيق ما يرجوه، ومع أن الصوت شفوي بالشاعر، فشق عبا

إال أن تتابعاتييه الصييوتية أوحييت بالقسييوة والصييالبة للمييوت يف مقابييل االنكسييار 

 :(2)والضعف ل ب المكلوم؛ ومن ذلك قول أسامة بن منقذ

ددن َحَبت ددُ  فدديك َرت    َمَضددى َمددن َمَضددى ِممه
 

رُ   ددف  َِ َي مددا َجَمعددت   وراَحُتدد  مددن كدد
 

تكرر صوت )الميم( تسع مرات منفردا أو مقرتنا بالنون، مميا أحيدث حيث

غنة لما فيها من النغم الشجي الميوزع عليى مسياحة البييت، لتيوحي بغيدر اليزمن 

وتقلبه، يف صورة عامة من خداعه للبشر وعدم اإلبقاء عليى حيال، والشياعر أحيد 

تماسك الظاهري الذي من غدر به، فال بقاء لوده، وال أمل من عطائه، يف إيحاء بال

انكسر على أعتاب الشجن المفعم بالمرارة يف استسالم الشاعر عرب تكيرار المييم 

 بوصفها موازيا صوتيا يغلق عالم الوهم.
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، ربميا ألهنيا تسيهم يف (1)وكثيرا ما لجأ الشاعران إليى أصيوات الميد الصيائتة

بحيال طليقة متيأثرةالتعبير عما يعرتي ذاته دون قيود تعيق النََّفس؛ إذ تخرج حرة 

الشاعر النفسية يف تنويعها وإطالقها، وقد سجلت )األلف والواو والياء( حضورا 

بارزا يف القصيدتين، بما يتحقق من انسجام موسيقي، كوهنا تعطي الينََّفس امتيدادا 

إذ يستمر تيار الهواء بالجريان يف أثناء النطق ايا، إضيافة إليى الوضيوح السيمعي، 

اعييا مييؤثرا يف اليينفس. كمييا أن لتنوعهييا دورا إيقاعيييا بمثابيية الرنَّيية ممييا يعطيهييا إيق

الموسيييقية ذات الجييرس اإليقيياعي يعييززه النسيييج الصييويت علييوا وهبوطييا تبعييا 

لتفاوت تكرارها من بيت آلخر، وكذلك طبيعة الصوت؛ حيث يأيت ترتيبهيا عليى 

وإن عادلييه التييوالي )األلييف ثييم الييياء ثييم الييواو( فيياأللف لييه الحضييور األوفيير، 

استخدام الكسرة حركة لروي القصيدة األوليى، والضيمة حركية ليروي القصييدة 

 الثانية.

وأصوات اللين يف طبيعتها أكثر وضوحا يف السمع، لكنها ليست على درجية 

. لكنهييا تحقييق (2)واحييدة ميين الوضييوح، فالفتحيية أوضييح ميين الضييمة والكسييرة

تنمياز بقيوة ترددهيا؛ ألن الينََّفس انسجاما موسيقيا مع الحال النفسيية للشياعر؛ إذ 

يمتد معها، فتضفي خاصية االمتيداد زمانيا ومكانيا، لتفسيح المجيال للتعبيير عميا 

يعرتي ذات الشاعر، كما تضفي امتدادا إيحائيا يتليون بنفسيية الشياعر المتألمية يف 

                                                 
أصوات اللين يف اللغة العربية هي الحركات من فتحة وكسيرة وضيمة، وكيذلك أليف الميد،  (1)

 .28لغوية، صوياء المد، وواو المد. األصوات ال

وذلك ألن الهواء يندفع عند النطق اا من الرئتين مارا بالحنجرة، ثم يتخذ مجيراه يف الحليق  (2)

 .27، 26والفم يف ممر ليس فيه حوائل أو موانع تعرتضه. األصوات اللغوية، ص
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حزهنا الغائر، وألمها المستعر؛ فمثال )ألف الميد( يعطيي إطالقيا لحركية الحيرف 

قبله، فيشبعه أنات وآهات مع حركيية الرثياء يف شيجوه وشيجونه، كيذلك الساكن 

)الييياء( التييي اكتنييزت اييا قصيييدة ابيين الرومييي، وشييكلت صييرخة عالييية موجهيية 

للذات، بخاصة مع )ياء المتكلم( وحرف النداء )يا(، فياء المتكلم شكلت الذات 

ابيين  يف انكسييارها، والنييداء شييكل صييوت الشيياعر وصييداه يف آن واحييد؛ يقييول

 :(1)الرومي

ددداَي لل هدددَر  دددُ  َكفه َدت   ُبنَددديه الهدددِذي َأر 
 

ددِدي  ددَرِي الُمه  ددَد  ويددا َحس  َي الُمه   َفَيددا ِعددزه
 

وتمثل تكرار ياء المتكلم مع أداة النداء )يا( تقيابال داخلييا يف عالقية الشياعر 

(، يف مقابيل )ييا( ا
َّ
لنيداء بولده، فأضفت داللة القرب عند إضافتها إلى كلمة )بنيي

بما تضفيه من داللة البعد على المنادى، وقد أعطت مسافة مكانية تجاوزهتيا إليى 

المسافة الوجودية بين الشاعر وابنه على عكس ما قدمته ياء المتكلم مين تالصيق 

وترابط  قويٍّ بينهما. كما تركت توترا قلقا يزداد ارتفاعا ميع تكرارهيا، ثيم ينكسير 

ا، لتشيكل مركيز الثقيل ميع تكرارهيا؛ يقيول ابين على أعتاب )ياء المتكلم( هبوطي

 :(2)الرومي

ُكَمددددا ددددِعَداظِي َأُلم  : إن    ُتس   َأَعي نَدددديه
 

ددِدي  ددَتوِجَبا َحم  َم َتس  ددِعَداظِي الَيددو   َوإِن  ُتس 
 

فقد تكررت )ياء المتكلم( أربع مرات، لتحمل شحنة األلم والحزن يف قيوة 

تحت وطيأة الفجيعية، بميا يعالجهيا مين  تكثيفية دالليا وإيقاعيا، لنرى مأساة نفسٍ 

أسى وقنوط وخيبة، وقد جادت بأعز ما تملك )العينين( حزنا وألما لَمين ثكلتيه، 
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يف إشارة إلى ذاتيية الحيدث )الرثياء(، والبعيد عين المشياركة الشيعورية، فيالحزن 

ذايت وال أحد يقاسم الشاعر يف حزنه على ولده، وعكست حالة نفسية متأزمة فقد 

اعرنا الرغبة يف الحياة واالستمتاع اا عيرب أهيم حاسية لدييه وهيي البصير، معها ش

استجابة لدواعي داخلية نفسية، علها تشفي تباريح قلبه. كما أضفت )الياء( إيحاء 

مشبعا بشحنة األلم، وإيقاعا مشبعا بحزن موحش ناجم عن التضيعيف )الشيدة(، 

داين، ويعطيي إحساسيا حيادا فيرتدد صداها مع تكرارها، ليتكاثف االنفعيال الوجي

 بالتأزم النفسي، وحاجته لعفصاح أو التنفيس.

لكيين تكرار)الييياء( يف قصيييدة أسييامة بيين منقييذ أقييل ورودا ميين قصيييدة ابيين 

الرومي يف تفاوت عددي، وإن كثفها يف بعض أبياتيه، وبخاصية البييت األخيير؛ إذ 

 :(1)يقول

 َوَمن  َظَزَعدت  أيددي الَمنِيدِة ِمدن َيددي
 

رُ رددو ا  خ  ِم َين َفُعنِددي الددذُّ ُر لددي، يف َيددو  خ   لددذُّ
 

فقد تكررت ثالث مرات، لتضفي إيقاعا مشيبعا بيالحزن النياجم عين حركية 

الكسر هبوطا، وتحدث تأثيرا نفسيا مفعما بالقسوة والعنف يف تعامل الميوت ميع 

شاعرنا، وبشاعة األخذ عنوة عرب فعل االنتيزاع )نزعيت(، مميا ييوحي بالغيدر؛ إذ 

علييى حييين غييرة، وتكيياثف )الييياء( يييوحي بعمييق المواجهيية بييين الشيياعر  انتييزع

والمييوت، يف إيقيياع حركييي هييابط يكسيير امتييداد اليينفس الشييعري، وهييو مييا يالئييم 

 خاتمة القصيدة. أما )يا( النداء، فلم ترد يف القصيدة سوى مرة واحدة.

اع وتعطي بنية التكرار ألصوات بعينها شكال أفقيا، يعميل عليى تيراكم اإليقي

المييرتبط بالدالليية علييى نحييو يحقييق للصييياغة شيياعريتها، وصييحيح أن التفييوق 

العددي جاء يف صالح األصوات المجهورة، إال أن األصوات المهموسة كان لها 
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حضوٌر بدرجة ما، وبخاصة بعض األصوات التي تحيل إلى السكون عرب األجواء 

 الهامسة يف حالة نفسية توحي باالهنزامية أمام الزمن.

 ثيييييم اليييييياء ثيييييم   (1)مييييين أكثييييير األصيييييوات ورودا صيييييوت الهميييييزةو

ثم الفاء ثم الكاف ثم السيين. ولعيل أبيرز ميا نالحظيه يف التفيوق العيددي  (2)الهاء

لهيييذه األصيييوات، أن الشييياعرين اختيييار مييين األصيييوات المهموسييية الشيييديدة 

)االنفجارية(، كما هو واضح يف الهمزة والتياء والكياف؛ فهيي أصيوات انفجاريية 

موسيية؛ حيييث ينحييبس الهييواء ثييم يحييدث االنفصييال الفجييائي، فيسييمع ذلييك مه

الصييوت االنفجيياري، وكييأن هنيياك غصيية يف حلييق الشيياعر، تييأبى عليييه إخييراج 

الكلمات من مكنوناهتا، وربما تتأبى عليه يف إخيراج مكنونيات صيدره، فهيي وإن 

مزة( خرجت نلحظ فيها المشقة التامة، لذا كان من الطبيعي أن يكون صوت )اله

أكثير األصييوات ورودا، هيذا الصييوت الييذي يحتياج إلييى جهييد عضيلي كمييا يييرى 

وال شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاما ثيم "الدكتور إبراهيم أنيس: 

انفراج المزمار فجأة، عملية تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ميا يحتياج إلييه 

. وقييد ورد هييذا (3)"واتأي صييوت آخيير، ممييا يجعلنييا نعييد الهمييزة أشييق األصيي

                                                 
همزة: اختلف اللغويون قديما وحديثا يف توصيفها بناء عليى تذبيذب األوتيار الصيوتية مين ال (1)

عدمه، فبعضهم وصفها بأهنيا صيوت مهميوس انفجياري، واليبعض اآلخير بأهنيا مجهيور 

انفجاري، يف حين وصفها )إبراهيم أنيس( بأهنا صوت مزمياري شيديد ال هيو بيالمجهور 

. والمنهج الصويت للبنية 90، 89اللغوية، ص وال بالمهموس. راجع ذلك يف: األصوات

 . وقد آثرت توصيفها ضمن األصوات المهموسة.28العربية ص

وقد كثف ابن الرومي صوت )الهاء( يف البيت الثاين والثيامن والحيادي والعشيرون والسيابع  (2)

والثالثون مين قصييدته، وكثفهيا أسيامة بين منقيذ يف البييت الثالثيين والحيادي والثالثيين 

 الثالث والثالثين والتاسع والثالثين والثالث واألربعين من قصيدته.و

 .90األصوات اللغوية، ص (3)
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( 192( ميرة، ويف قصييدة أسيامة بين منقيذ )165الصوت يف قصيدة ابن الرومي )

مييرة. وصييحيح أن األجييواء الهامسيية تبعييث علييى سييرد أحاسيييس الشيياعر إال أن 

صييوت )الهمييزة( يحمييل صييورة الييربوز، كميين يقييف فييوق مكييان مرتفييع فيلفييت 

. وتؤثر يف اإليقياع؛ إذ (1)عيانيةاالنتباه، مما يجعله يتصف بالحضور والوضوح وال

 :(2)تبعث على شدته أو علوه؛ يقول ابن الرومي

ا َشدددر  َفدددَد َمع  ُت َأو   َأَودُّ إاا مدددا الَمدددو 
 

دددِ   ددي ِمددن الَوف  ددواِت َأظي ددَكرِ األَم   إلددى َعس 
 

فقيد وردت )تسيع ميرات( ميا بيين وصيل وقطيع، وشيكلت حيدة يف اإليقيياع 

لبيييت، لتحمييل معنييى اليييأس يف عنفوانييه، المتصيياعد عييرب توزيعهييا علييى مسيياحة ا

ورغبيية الشيياعر يف الييتخلص ميين حياتييه وإهنائهييا، فهييي تييرتجم عييرب نتوءاهتييا حاليية 

التشبع بالحزن واأللم، وتوحي بالتِّيه اليذي ييدعو المتلقيي إليى مشياركة الشياعر 

وجدانيا فيما آل إليه حاله بعد فقد ابنه، وهذا األمر نجده عند أسامة بن منقيذ وإن 

 :(3)خفت حدته قليال؛ يقول

 َوَيددددي ُمُرظِي فيدددد  األَِخددددِهُل باألَُسددددى
 

ددَدُ  ُخب ددرُ    َوَري َهدداَت، َمددا لِددي باألَُسددى َبع 
 

فقد وردت الهمزة )سبع مرات( متوزعة على مسياحة البييت، اليذي أشيبع   

كذلك بتواتر المد، مما يكشف عين شيدة الييأس اليذي ينتياب الشياعر، فينن كيان 

( باعثا على الغصة التي تعرتي حلقه، فنن المد ساعد على خروج صوت )الهمزة
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 .348ديوان أسامة بن منقذ، ص (3)
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هذه الزفرة الهوائية يف حيز ممتد دون مانع أو حائل، مميا خفيف مين حيدة تكيرار 

 صوت )الهمزة(.

و)الكاف(، وإن أوحى صوت )التَّاء(  (1)وهذا األمر نتلمسه مع صويت )التاء(

ابن الرومي وإن كانت عفويية،  بالليونة والضعف الذي نستشعره يف حنايا كلمات

يحيرك أوتيارا خفيية، ييتالحم صيداها ميع إحسياس  (2)إال أن تكثيف هذا الصوت

الشاعر بالخذالن وقلة الحيلة التي تالزم انكساره النفسي، األمر الذي يخفيت يف 

قصيدة أسامة بن منقذ؛ إذ يقل استخدام الصوت عدديا، وكذلك تكثيفه يف أبييات 

 الصوت على مساحة البيت.بعينها بحيث يوزع 

أمييا )الكيياف(، فصييوت يييوحي بالخشييونة والقييوة، ومييع علييو النييرب يييوحي 

، وهييذا واضييح يف رثيياء أسييامة بيين منقييذ؛ إذ كثييف صييوت (3)بالفخاميية واالمييتالء

للميرأة  (5)، أو لعيحاء بثقل الفقيد يف صيورة الثكيل(4))الكاف( إما لمخاطبة فقيده

قوب التي ال يبقى لها ولد،  إضافة إلى تكرار الصيوت عليى مسياحة القصييدة، الرَّ

لترتاءى من وراء هذه التكرارات دالالت إيحائية عميقة، تجسد عنفوان التجربة، 

وقسوة الثكل يف تتابعات صوتية تعمل على تقوية الجرس الموسيقي. وإن خفت 

                                                 
يرهيا ال فرق بيين صيوت )التياء( وصيوت )اليدال( سيوى أن )التياء( مهموسية، و)اليدال( نظ (1)

 .61المجهور. األصوات اللغوية ص

 راجع ذلك يف البيت الحادي والثالثين والثاين والثالثين من قصيدة ابن الرومي. (2)

 .70خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص (3)

 كما يف البيت الثالث والعشرين من القصيدة ذاهتا. (4)

 كما يف البيت الحادي الثالثين من القصيدة ذاهتا. (5)
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حدة تكثيف صوت )الكاف( عند ابن الرومي طبقا للتوزيع عليى مسياحة البييت، 

 .(2)، أو يف صورة التشبيه(1)ال يف خطاب عينيهاللهم إ

ويتبقى من األصوات المهموسة التي أجرى الشاعرين تكثيفها يف قصيدهتما 

صوت )الهياء( و)الفياء( و)السيين(، وهيي أصيوات يضييق معهيا مجيرى الهيواء، 

فتصييدر حفيفييا يسييمع، وعلييى قييدر الضيييق يكييون علييو الصييفير ووضييوحه، وهييو 

و)الفيياء(؛ فالسييين عالييية الصييفير، ممييا يتناسييب مييع أوضييح يف صييويت )السييين( 

الحركيية اإليقاعييية الخفيفيية ل صييوات الرخييوة، وهييذا األميير يعطييي نييربة حانييية 

يسرتسل من خاللها الشاعر يف سرد الحادثية بصيوت متماسيك، يضيفي السيكون 

والهييدوء بمييا يشيييعه ميين إيقيياع هييامس رقيييق يييداعب هييدأة المييوت وسييكونه، 

الفقيد لهيذا الطفيل الودييع اليذي اغتاليه الميوت؛ فيقيول ابين ويتساوق ميع داللية 

 :(3)الرومي

دددا ُفس  دددٍس َتَسددداَقَ  َأظ   َفَيدددا َلدددِك ِمدددن َظف 
 

دددددِ    َتَسدددداُقَ  ُدرن ِمددددن ظَِيدددداٍم بددددِ ِعق 
 

 :(4)ويقول أسامة بن منقذ

ُسدددوا وَوراَلرددددم رٍ َعره ُن َكَسدددف   َفدددنَ  
 

رُ   ددددف  ََ السه ُرُم َرَحدددد  ِرَفدددداقب إَِاا َواَفددددو 
 

                                                 
 كما ورد يف البيت األول من القصيدة ذاهتا. (1)

 كما ورد يف البيت الثاين والثالثين من القصيدة ذاهتا. (2)

. وهذا واضح كذلك يف البيت الخامس والعشرين من القصيدة 625/ 2ديوان ابن الرومي،  (3)

 ذاهتا.

ثالثين والسادس . وهذا واضح يف البيت الثاين والخامس وال349ديوان أسامة بن منقذ، ص (4)

 والثالثين من القصيدة ذاهتا.



 
رثاء االبن بين ابن الرومي وأسامة بن منقذ؛  )-/ فاطمة عويس السيد علي الشيخ د

 موازنة نقدية بين قصيدتيهما: الدالية والرائية

 

 
 

 

 

فقد تكرر صوت السين )أربع مرات( يف كال البيتيين، وأضيفى عليى اإليقياع 

نغمييات خفيضيية، ربمييا يجييدها الشيياعر ملجييأ إذا جييادت نفسييه فأصييبحت خالييية 

الوفاض، وهيو يليوك أذييال الهزيمية أميام الميوت، وتشيبع اليذات بيأجواء الفقيد 

 .حينها تحيل األصوات المهموسة على السكون وربما الهدوء األبدي

وبجانب صوت )السين( صيوت )الفياء(، اليذي كيرر يف القصييدتين بأعيداد 

( مرة، وهو صوت باعيث عليى معياين الضيعف واليوهن؛ إذ يضيفي 58متساوية )

، كميا يف بييت أسيامة بين منقيذ (1)على األلفاظ التي يدخل يف تراكيبها هذه المعاين

بعا بأجواء الفقيد، السابق؛ إذ كثف صوت )الفاء( فحالت اإليقاع إلى الهبوط متش

 :(2)وباعثا على سكون يتناسب مع بنية المعنى. ويقول ابن الرومي

َشددة َت فِددي َداِر َوح  ددرِد  ددَت َوإِن  ُأف   َوَأظ 
 

دِ   َشدددِة الَفدددر  دددِس فِدددي َوح   َفددد ِظيي بِدددَداِر األُظ 
 

وبعد؛ فنن تكرار الصوت يعد مين أبسيط أنيواع التكيرار؛ وقيد يحيدث بشيكل 

نيى وعيي مين الشياعر، وربميا يف أحييان أخيرى يعميد إلييه، عفوي تلقيائي دون أد

 ليؤكد على مقصد من وراء التكرار.

 ب : تكرار الكلمة:

إن التكرار اللفظي ينشئ حركة إيقاعية تيرتبط بالسيياق اليواردة فييه، تطيرب 

ها اليداللي المتمثيل يف إلحياح الشياعر  اآلذان لوقعها الموسيقي، إضافة إليى ُبَعيدر

هيا عيرب تكرارهيا، كميا يكشيف حجيم االنفعيال النفسيي للشياعر، على داللية بعين

وذلك لما للتكرار الصويت من دالالت إيحائية تشكل بؤرة داللية وإيقاعية ترتبط 

                                                 
 .132خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص (1)

 .627/ 2ديوان ابن الرومي،  (2)
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بالكيان الكلي للقصيدة، ويعمل التكرار األفقي على االمتداد والتنامي يف اإليقاع 

 ة وتكثيف المعنى.والداللة عرب تصاعد اإليقاع الذي يسهم يف إنتاج الدالل

وقد استخدم ابن الرومي التكرار بصورة الفتة يف )أربعة عشير( موضيعا مين 

، وكييأن الشيياعر يكثفييه يف وعييي منييه للتعبييير عمييا يخييتلج ذاتييه، فكييرر (1)القصيييدة

كلمات مركزية لها أثر يف وجدانيه، فطفيت عليى السيطح يف شيكل اللفيظ برتكيبية 

 :(2)من ذلك قولهأصواته، لتصبح األبرز قياسا بغيرها؛ 

ُسد  َه َعَلدى األَي دِدي َتَسداَقُ  َظف   َوَظ

ددا ُفس  ددٍس َتَسدداَق  َأظ   َفَيددا َلددِك ِمددن َظف 
 

ددِ   ظ  ِوي الَقِضديُب ِمدن الره ِوي َكَمدا َيدذ   َوَيذ 

ددددددِ   َتَسددددداُقَ  ُدرن ِمدددددن  ظَِيددددداٍم بدددددِ ِعق 
 

 فالبيتان اعتمدا التكرار اللفظي بشكل مكثف، ميا بيين لفيظ )تسياقط( اليذي

تكرر ثالث مرات، ولفظ )نفس( الذي تكرر ثالثا أيضا، والفعيل )ييذوي( اليذي 

تكرر مرتين؛ إذ يليح الشياعر عليى لحظية النيزع األخيير، وابنيه بيين يدييه تتسياقط 

روحه معلنة االنزواء إلى مجهول يغلفه الغميوض يف لحظية حاسيمة أميام حتميية 

صيوات يف تكرارهيا يف الموت األبدي، فشرع الشياعر يف تجسييد اللحظية عيرب األ

صييوت التيياء والسييين والطيياء والنييون والييذال، وهييي أصييوات متجانسيية متفقيية يف 

                                                 
( 38، 33، 30، 29، 28، 27، 26، 23، 22، 21، 16، 15، 14، 12، 11يف البيييت رقييم ) (1)

 من القصيدة ذاهتا. 

 .625/ 2السابق،  (2)



 
رثاء االبن بين ابن الرومي وأسامة بن منقذ؛  )-/ فاطمة عويس السيد علي الشيخ د

 موازنة نقدية بين قصيدتيهما: الدالية والرائية

 

 
 

 

 

، وإن اختلفيت يف الصيفات، مميا يحيدث انسيجاما صيوتيا يعطيي نيربة (1)المخرج

حانية يرسيلها األب المكليوم العياجز أميام مشيهد الميوت، وبخاصية ميع ترجييع 

ييية )النييون( يف شييجنها أمييام صييوت )السييين( ومييا لييه ميين صييفة الصييفير، ونغم

استمرارية انتظار النهاية؛ إذ تتحيرك بنيية الرتدييد يف التحيول المشياهد حيين يعليو 

الموت جسد االبن امتالكا وسييطرة، فيصيبح االنيذواء )ييذوي( التحيول األخيير 

لنهايية حتميية، طغيى فيهيا صيوت )اليذال( اللثيوي الرخيو ميع صيويت الميد اليواو 

ألذع مذاقا، وأكوى "سمعيا، وهو صوت قوي؛ يقال إنه:  والياء، فأكسبته وضوحا

. ويف الصيوت اهتيزاز واضيطراب يتوافيق (2)"حرارة، وأوخذ ملمسا، وأشد توترا

مع بعثرة النفس يف إيحائية للذبول والضعف لهذا الجسم الذي يضيربه الميرض، 

يةة فينذوي شيةا فشيةا ومعه ينزوي األب ألما وحرقة يف صورة صوتية تشكلها اله

الخارجييية للفييظ جرسييا ومبنييى، فتبعييث علييى الشييجى الممييزوج بالخشييونة بمييا 

 للصوت من نغمة تعايش معها النفس موقف الفقد، وتتجرعه مرارة وألما.

 : (3)ويف ملمح آخر للتكرار المنبعث من حناياه ثقل الموت؛ يقول ابن الرومي

ُتدددد ُ  دددد  إِا  َ كِل  ددددُت ُسددددُروِري ُكلُّ  َ كِل 
 

ُت   ددَب    َ دددِ  َوَأ اِت َعي ِشددي َأَخددا ُزر   فِددي َلددذه
 

                                                 
د تنحصير ميين أول اللسيان بميا فيييه طرفيه والثناييا العليييا، إال أن مخيارج هيذه األصييوات تكيا (1)

صييفاهتا متباينيية. الجنيياس الصييويت والبالغييي يف اللغيية العربييية، هنيياء عبييد الرضييا رحيييم 

 .145م( ص2011(، 55الربيعي )مجلة آداب البصرة، العدد )

 .66خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص (2)

 .626/ 2ديوان ابن الرومي،  (3)
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تكييرر المبنييى للفييظ )ثكلييت( مييع وطييأة جييرس )الثيياء( المقييرتن بالكيياف، 

فصوت )الثاء( يخرج من النفس بشييء مين البعثيرة، فيسيمع ليه حفييف، فينذا ميا 

اقرتن بالكاف مع علو نربها، وإيحائها بالخشونة والقوة، أعطى إيحاء صوتيا بثقل 

وت )الثاء( بجانب ذلك اإليحاء باإلحاطية والليين ومالمسية الفقد، وإن جمع ص

النفس مين اليداخل، مميا جعيل اليبعض يصينفه بأنيه أوحيى ميا يكيون بخصيائص 

. وقد كشف عن شدة الوجد وعمق األلم المنبعيث مين (1)األنوثة رقة ولطفا ودفةا

مأساة الشاعر، وتفجير أحاسيسيه العميقية وأخراجهيا للوجيود يف هندسية صيوتية 

 مط تعبيري يتحرك يف دفقات إيقاعية.لن

ومن صور التكرار اللفظي تكرار اسم الفقييد إميا لفظيا أو وصيفا؛ إذ يشيكل 

بعييدا أسييلوبيا يتكشييف عيين دالالت نفسييية قييد تحمييل يف طياهتييا قلييق األب إزاء 

المصير المجهول لغموض الموت، وربما ينظر إلى حتمية المصير الذي آل إلييه 

 الواقع وأكذوبة المتخيل يف بقاءه. ابنه ما بين مصداقية 

 (2)والسم الفقيد حضور يف رثاء ابن الرومي؛ إذ ذكره باالسيم )محميد( ميرة

ة عينييي((3)وباإلضييافة إلييى نفسييه مييرة )بنييي( ، فقييد (4)، وواصييفا إييياه مييرتين )ُقييرَّ

استوعبت كل ما يجول يف أعماق الشاعر، وشكلت نقطية فارقية يف رثائيه، ميا بيين 

لعالقة التي تستحضرها األنا إثباتا للذاتية المثخنة بالجراح، والمثقلية البنوة هذه ا
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 وذلك يف البيت الرابع والثالثين من القصيدة ذاهتا. (2)

 وذلك يف البيت الثاين من القصيدة ذاهتا. (3)

 وذلك يف البيت التاسع والعشرين والثالثين من القصيدة ذاهتا. (4)
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بالخيبات، ترصد واقعا مريرا، لتصدح بكل ما أوتييت مين قيوة بنضيافته إليى ذاتيه 

)بني(، مظهر الهوية وتفرد الذاتية التي تصدر من بواعيث عزييزة تيوحي بالوداعية 

 واالستكانة.

جسييد اليينص، تييدور يف فلكهييا  واالسييم )محمييد( يمثييل بييؤرة مركزييية يف

الدالالت، ويتكثف اإليقاع، وإن لم يذكر سوى مرة واحدة ربما لما تمثله اللفظة 

ة  من ثقل على لسان أبيه بحكم فقيده، فاسيتعاض عين ذكير االسيم بالوصيف )ُقيرَّ

عيني(  مرتين، ليشكل صوت )القاف( االنفجاري المجهور فقاعة صيوتية ييرتدد 

التكرارييية، وصييفاء )العييين( وعييذوبتها؛ إذ يعييد صييوت صييداها مييع ترجيييع الييراء 

)العين( من أصلح األصوات قاطبة للتعبير عن مختليف المشياعر اإلنسيانية، مين 

. (1)حييب وحنييين وخشييوع وسييمر، لمييا يتمتييع بييه هييذا الصييوت ميين صييفاء ونقيياء

وبخاصة مع وجود يياء الميتكلم التيي تحميل يف طياهتيا الذاتيية إيقاعيا باعثيا عليى 

ة فيتولد عنه تجانس ذو قيمة إيقاعية تحميل قيوة الخطياب وإعالنيتيه. الخصوصي

إال أن صفاءه وجهوريته يجعله يتناسب مع "وصوت العين رغم مخرجه الحلقي 

. إذن الكلمة بيأجراس حروفهيا وإيقاعهيا الجهيري، (2)"الخطابات القوية المعلنة

از بييديع لعطييار تعطييي قييوة يف النطييق تتبعهييا قييوة إيقاعييية، وتماثييل صييويت يف إبيير

 األبوي.

                                                 
 .212خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص (1)

طاب النسائي يف القرآن الكريم؛ دراسة داللية )مجلة كلية اآلداب، القيم الصوتية يف الخ (2)

 م(. 2008هي، 1429( 2( عدد )20جامعة الملك سعود، المجلد )
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أما أسامة بن منقذ؛ فقد شيكل التكيرار اللفظيي حضيورا يف قصييدته؛ إذ بلي  

، ما بين تكيرار الصيفة ذاهتيا، أو تبيادل يف الصيي ، وميع (1)إحدى وعشرين موضعا

كثرة المواضع التي أجرى فيها الشاعر تكرارا، إال أهنا لم تحتل الصدارة يف البيت 

اق التأكيد الذي ألح عليه الشياعر بتكيرار أصيوات تمينح الشعري، وجاءت يف سي

أو إن -النص الشعري التتابع الشكلي على امتداد البييت، ويشيكل التكيرار بيؤرة 

إشارية تستوعب ميا يجيول يف خياطره بميا يحتيوي مين زخيم دالليي  -شةت فقل

؛ من متولد عن هذه البنى التكرارية المتشااة التي تؤثر يف اإليقاع صعودا وهبوطا

 : (2)ذلك قوله يف مطلع القصيدة

رُ  ر  َتددَب الددده َر َلددو  َأع  ر  ي ددَك الددده
 ُأَعاتِددُب فِ

 

دددب رُ   ََ ، و   ََ دددبَر الجميددد دددَتن ِجُد الصه  َوَأس 
 

فقد تكررت لفظة )الدهر( و)الصرب( مرتين بالبييت ميع تماثيل صيياغي بيين  

يف الصييغة، وقيد  المفردتين، بينما تكررت لفظة )أعاتب، أعتب( مرتين مع التغير

هر،  ارتكيز تسييليط الضيوء علييى الثيالوث المييؤطر لفضياء القصيييدة )العتياب، الييدَّ

رب( وهذا الرتابط يحكيم األبعياد الميؤثرة يف تجربية الشياعر التيي تمثيل البعيد  الصَّ

المييادي ل حييزان، يف نمييط تشييكيلي يتيييح للدالليية أن تتحييرك يف طييور التماثييل 

والهمييس؛ إذ تتفييوق األصييوات المجهييورة  اإليقيياعي ل صييوات مييا بييين الجهيير

                                                 
يف البيت األول والثالث والرابع والسابع والتاسع والرابع عشر والتاسع عشر والعشرين  (1)

ثالثين والثالث والثالثين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثالثين والحادي وال

والرابع والثالثين والسابع والثالثين واألربعين والحادي واألربعين والرابع واألربعين 

 والسادس واألربعين من القصيدة ذاهتا.

 .347ديوان أسامة بن منقذ، ص (2)
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)العين، الباء، الدال، الراء( مع المد باأللف وحركية الضمة )للقافية( مع تكرارية 

 )الراء( وانفجارية )الباء(، واتفاق المخرج ما بين )الدال( و)التاء(.

ويمنح هذا التماثل اإليقاعي المكثف الداللية إيحياءات تتمثيل يف )الحيزن، 

وة، الثبات(، وإن أحدثت األصوات االنفجارية نوعيا مين الضيجيج أو الصرب، الق

الصخب بوصفه نوعا مين اإلفاقية الذاتيية بفعيل الواقيع المريير والتجربية القاسيية 

 التي يعيشها.

، ولم يكرره (1)أما اسم الفقيد )أبو بكر( فلم يتكرر سوى مرتين باالسم فقط

الختالف الموقيف يف الحيادثين  يف إضافة أو وصف كما فعل ابن الرومي، وربما

أثر؛ إذ تويف )محمد( بين يدي والده )ابن الروميي(، وقيد شياهد ذبوليه الفينية تليو 

األخرى، وانذوائه حتى فاضت روحه إلى بارئها وهو يخطو خطواته األولى؛ فقد 

،  فحول صيدر أبييه (2)رجح العقاد أنه مات وهو بين الرابعة والخامسة ومن عمره

جة التفت فيهيا ابين الروميي إليى مأسياته وميا يخيالج ذاتيه مين أسيى إلى ثورة الع

وقنييوط وخيبيية يف مجمييرة لليينفس خرجييت عيين حييد الحييزن إلييى الجييزع أحيانييا، 

بخالف أسامة بن منقذ يف حزنه ربما يرجع إلى عدم معاينته الحدث )ميوت ابنيه( 

يف فؤاده، إذ لم يكن حاضرا، وليس معنى هذا أن أقلل من حزنه أو اللوعة المتقدة 

فعاطفة األبوة واحدة، لكن ما أنص عليه أن لمعاينية الميوت وهيو ينشيب أظفياره 

حول االبن أثر يف التفجع، وربما يرجع ذلك إلى اختالف التجربة بين الشاعرين، 

                                                 
 البيت الثاين عشر والتاسع عشر من القصيدة ذاهتا. (1)

 .73ابن الرومي حياته من شعره، ص (2)
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فأسييامة بيين منقييذ فقييد أكثيير عائلتييه إن لييم تكيين جميعهييا، وقييد ذكييرهم يف اليينص 

و واقييع ال يحسييد عليييه، تتييداخل فيييه ، فأضييحى بييال أهييل وال وطيين، وهيي(1)تأبينييا

المشاعر الذي يجمعها حقل واحد يجمع بيين القيوة الهوجياء )القنيوط والييأس( 

 والقوة المنضبطة )العتاب والصرب(.

 جـ. اجلناس بوصفه منطا تكراريا:

يعد الجناس من المحسنات اللفظية التي تبعث على النغم واإليقاع، لما فيه 

شيكل األصيوات التيي تتنياغم مخارجهيا، فيسيري يف  من تماثل بيين الكلميات يف

اليينص إيقاعييا منسييابا ميين ثنايييا الكلمييات، ممييا يحييدث انسييجاما يف المبيياين وإن 

اختلفت المعاين. والجانب الصويت أحد المعايير التي وضعها البالغييون لحسين 

الجناس وبالغته؛ منها: أن يتالءم مع سائر ألفاظ النص يف بناء أجيراس الحيروف 

. وللجنياس حضيور يف القصييدتين، وإن جياء قلييال؛ (2)جاوبا مع أصداء أبنيتهيامت

، بينما جاء يف قصيدة أسامة خميس (3)فقد ورد يف قصيدة ابن الرومي ثالث مرات

. ولعييل مييربر هييذه القليية يرجييع إلييى طبيعيية العاطفيية التييي تسيييطر علييى (4)مييرات

إليى التكليف إلعميال الشاعرين، وهي بخالف المحسنات البديعية التيي تحتياج 

العقل، وهذا مجاله موضوعات أخرى غير الرثاء ال سيما رثاء األبناء، هذا إضافة 

                                                 
 يف البيت الخامس إلى الحادي عشر من القصيدة ذاهتا. (1)

دراسات يف البالغة عند ضياء اليدين بين األثيير، عبيد الواحيد حسين الشييخ )مؤسسية شيبان  (2)

 .217م( ص1986الجامعة، اإلسكندرية 

 يف البيت الثاين، والثامن، واألربعين من القصيدة ذاهتا. (3)

ثامن عشر والخامس والعشيرين والخيامس والثالثيين والسيادس يف البيت السادس عشر وال (4)

 والثالثين من القصيدة ذاهتا.
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إلى أن الشاعرين لم يعرف عنهما أهنما من شعراء البديع، حتى أسامة الذي عاش 

. وبرغم من قلة ورود الجناس، فننه (1)يف عصر المحسنات لم يتوسع يف هذا األمر

طاقية إثرائيية تمييزت بيالتنوع اإليقياعي، وبخاصية أنيه جياء  رسم تشكيال لغويا ذا

 :(2)مطبوعا غير متكلف؛ من ذلك قول ابن الرومي

ددداَي لل هدددَر  َدُتدددُ  َكفه  ُبنَددديه الهدددِذي َأر 
 

ددِدي  ددَرَي الُمه  ددَد  ويددا َحس  َي الُمه   َفَيددا ِعددزه
 

ي(، وأ دت الداللة وقع التماثل الصويت التام بين كلمتي )الُمَهَدى( و)الُمَهدر

دورها يف اختالف المعنى؛ فقد اعتمدت الكلمتان التماثل السطحي يف عدد 

. (3)األصوات ونوعها وهيةتها، واختلفت يف وقع حركة )الدال( ما بين فتح وكسر

وهذا التوافق يف رسم الحروف يتبعه مستوى البينة العميقة للمعنى التي يتغاير 

ولى معنى )َمن يهدى إليه( أو الذي يتقدم مجال الداللة اا، فتعطي الكملة األ

إليه بالهدية، ويقصد به هنا لفظ الجاللة جل وعال، أما الثانية فعنى اا نفسه؛ ما 

ي لما ثكل من ولده. أما من  بين عزة )الُمَهَدى( يف العطية المقدمة، وحسرة الُمَهدر

هم صفة جهة التشكيل الصويت فأصوات الكلمتين )الميم والدال والياء( تجم

الجهر، لتشكل بقوهتا عناصر إيقاعها مع حركة صوت )الهاء( الذي يصدر نوعا 

                                                 
راجع مذهبه الفني يف: األدب يف بالد الشيام عصيور اليزنكيين واألييوبيين والممالييك، عمير  (1)

 .296م )دار الفكر، دمشق( ص1989هي، 1409موسى باشا، الطبعة األولى

 .624/ 2ديوان ابن الرومي،  (2)

يعرف بالجناس المحرف: وهو ما اختلف فيه اللفظ يف الحركيات والسيكنات. دراسيات يف  (3)

البالغة العربية، عبد العاطي غريب عالم، الطبعة األوليى )منشيورات جامعية قياريونس، 

 .212م( ص 1997بنغازي
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من الحفيف المسموع يف أقصى الحلق أو داخل المزمار، مما يوحي بالتنبيه 

ليعطي قوة يف النطق تتبعها قوة إيقاعية تظهر اندفاع ابن الرومي يف إبراز جزعه 

رية بنيقاع صويت توافقي. ومن وتحسره بنربة شديدة تصدرها األصوات الجه

 :(1)صور الجناس الناقص يف اختالف نوع الحروف؛ قول ابن الرومي

ددِد ُلب ُ دد ُ  ددِد والله   َه َبددي َن الَمه   َلَقددد  َقدد
 

دددِ   دمه فِددي الله   ُِ ددِد إِا   دَد الَمه   َفَلدم  َيددن َس َعه 
 

مييم والهياء حيث وقع التقابل الصويت بين كلمتي )المهد( و )اللحد( يف صيويت ال

. (3)؛ فصوت الميم يقابيل اليالم وتجمعهميا صيفة الجهير(2)يف مقابل الالم والحاء

بينمييا صييوت )الهيياء( يقابييل )الحيياء( وكالهمييا متقييارب المخييرج )الحلييق(، 

وتجمعهما صفة الهمس، وهو تقابل صويت يبعث على التجانس السيطحي للبنيية 

بي( الشكلية التي يغذيها التباين المعنوي بين )الم هد( و )اللحد(؛ إذ إن )َمَهَد الصَّ

يقُّ اليذي يكيون (4)هو موضعه الذي ُيَهيأ له وُيَوطَّأ، لينام فيه ، بينما )اللََّحُد( هو الشَّ

 .(5)يف جانب القرب موضع الميت

فالتقابل الصويت الشكلي باعث على التقابل المكاين، فكيال الكلمتيين تعطيي  

ليذي يوطيأ موضييع األميان والعنايية والرعاييية داللية المكيان، وشيتان بييين المهيد ا

بالطفل، واللحد الذي يهييأ لليدفن، كميا أن التيوتر الصيويت بيين الجهير والهميس 

شكل تصاعد اإليقاع وهبوطه، مما يعطي داللة السرعة والقلقلة والتيواتر ميا بيين 

                                                 
 .625/ 2ديوان ابن الرومي (1)

 هاء فاحتكاكي.صوت الميم أنفي بينما الالم جانبي. أما الحاء وال (2)

 صوت الميم شفوي مجهور من األصوات المتوسطة، بينما صوت الالم ذلقي مجهور. (3)

 جمعه ُمُهود. لسان العرب، مادة )مهد(. (4)

 جمعه َأَلَحاد وُلحود، لسان العرب مادة )لحد(. (5)
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الحييالين، حييال المهييد وحييال اللحييد يف قصيير المييدة الزمنييية بينهمييا، هييذا التييواتر 

 يقاعي عكس بالضرورة الحالة الغاضبة التي عليها الشاعر.اإل

وشكل الجناس تناغما صوتيا عرب تناسق األصوات أو تقابلها، لما ليه مين جميال 

صويت يعلق بالنفس، وقد جاء يف قصيدة أسامة بن منقذ بشكل يتيوازى تقريبيا ميع 

 :(1)ابن الرومي؛ إذ ورد خمس مرات، منها تاما كما يف قوله

 رظِي فيددد  األَِخدددِ ُل باألَُسدددىَوَيدددي مُ 

تِددي َْ ُيب ددرُِد ُغله م   َوَكن ددُت َأُظددنُّ الددده

 

ددَد  ُخب ددرُ    َوَري َهدداَت، َمددا لِددي باألَُسددى َبع 

ددرُ  َْ األَسددى َجم  دد  إلددى َأن  َبدددا لددي َأنه َدم 
 

فقد سلك الشاعر نسقا خاصا يف تكرارية لفظ )األسى( ثالث مرات، مرتين بضم 

مييرة واحييدة بفتحهييا )األََسييى( يف حييواره مييع أخالئييه؛ حيييث الهمييزة )األَُسييى( و

اعتمدت الكلمتان التماثل السطحي يف عدد األصوات ونوعها وهيةتهيا، وأجيرى 

الشاعر تحريفا يف الثالثة مين الضيم إليى الفيتح، وهيذا التوافيق يف رسيم الحيروف 

التعزييية  يتبعيه تغيياير يف مجيال الدالليية ايا، فتعطييي الكملية األولييى والثانيية معنييى

يف أمر أصيدقائه والمقيربين إلييه بيالتخلي عين حزنيه والتعيزي بفقيده،  (2)والتَّسلي

أقصد مداواة حزنه بالتأسي بمين سيبقه؛ إذ يسيتنكرون علييه جزعيه وشيدة حزنيه، 

تأسيا بمن سبقوه من أعالم المسلمين وصحابتهم ممن وجيدوا العيوض عنيد اب 

، اليذي اتقيد (3))األَسى( فعنيى ايا الحيزنسبحانه، وإن شق عليه ذلك. أما الثالثة 

                                                 
 . 348ديوان أسامة بن منقذ، ص (1)

يته، وذلك إذا ضربت له األسى، وهو أن تقول األسى: التعزية، وآسيت فالنا بمصيبته إذا عز (2)

 له ما لك تحزن، وقد تأيت بمعنى القدوة، ومفردها أسوة. لسان العرب مادة )أسى(.

 األسى مفتوحا مقصورا: الحزن. لسان العرب مادة )أسى(. (3)
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معه الدمع فأصبح جمرا يتلظى به قلبه وصدره، فلم ييؤد اليدمع الوظيفية المنيوط 

اا من التخفيف عن األلم، والحد من وجده عليى ابنيه، حتيى صيار مين مسيببات 

 األلم أو مصوغات شقائه.

لمة البيارزة هذا من جهة الداللة، أما من جهة التشكيل الصويت، فأصوات الك

)الهمزة والسين(، الهمزة انفجارية مهموسة تحتاج إليى جهيد عضيلي فهيي أشيق 

األصوات، بينما صوت )السين( احتكاكي مهميوس عيالي الصيفير، يتناسيب ميع 

الحركة اإليقاعية الخفيفة التي تعطي نربة حانية، وتضفي السكون بما تشييعه مين 

طالقهييا يف تتابعييات صييوتية تجسييد إيقيياع هييامس، زاد ميين تييأثيره حركيية المييد يف إ

األنين المنساب من أعماق الذات يف توتر داخلي يعرب عن حيال الصيراع النفسيي 

ية أطلقها األب يف وجيده إليى أبعيد  الذي يعلو شيةا فشيةا، ليصل إلى صرخة مدوِّ

مدى. وبيذلك حقيق الجنياس إشيباعا لعيقياع اليداخلي للينص الشيعري بجانبييه 

شكل من خالله الشاعر إيقاعية تثري النص، وتنم عن مقدرة الصويت والداللي، لي

 يف التعامل مع اللغة.
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 ثانيا: البناء الفني للقصيدتني:
 املعجم الرثائي: .1

تعد دراسة األسلوب إحدى المداخل التي نلج منها إلى دراسية الينص الشيعري، 

ا وسييلة فاألدب تشكيل لغوي جمالي، تعلو فيه اللغة فوق غاياهتا النفعية، وكوهني

االتصال والتفاهم بين البشر، لهذا يشكل األدب اللغة على نحو خاص، وتصيبح 

هذه اللغة يف األدب وسيلة وغاية، وسييلة إليى نقيل التجيارب المختلفية وصيياغة 

 األفكار، وغاية ألهنا ال بد أن تمتع.

ويف رصييٍد للبنييى األسييلوبية يف القصيييدتين، نتبييين الكيفييية التييي تشييكل بموجبهييا 

لنص، وكيف اتسقت مكوناته عرب تفرعاهتا الداللية؛ فقيد اعتميد الشياعران عليى ا

قاموس لفظي واحد، ينماز بسهولة ألفاظه، وبساطة تعابيره، ومن خالل استقصاء 

المعجم الرثائي يف المرثيتين، تبين أنه يدور حول مجموعة من الحقيول الدالليية 

 يجمعها الرثاء، كما يأيت:

 أسامة بن منقذ ابن الرومي احلقل

ألفاظ البكاء  

 والنواح

البكاء، الفقد، البين، الفاجع، 

الدمع، فجع، ثكلت، يذوي، 

 أورى، أشقى، تساقط

البكاء، الدمع، الثكل، نكبة، 

بكى، رزئت، تصرمت، 

 مضوا، انطوت، نزعت

ألفاظ الهموم 

 واألحزان

جَى، الوجد،  األسى، الشَّ

الحزن، النار، سلوة، حزازة، 

عااألحزان،   تنغص، حالت، لذَّ

ُلو، األسى،  الصرب، السُّ

 الوجد، يسوء، يوهي.

ألفاظ الموت 

 وما يتصل به

المنايا، الموت، الردى، المهد، 

اللحد، الثرى، دار وحشة، دار 

الرتاب، الردى، حمام، قرب، 

الموتى، الحياة، المنية، 
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 أسامة بن منقذ ابن الرومي احلقل

الثرى، تفانوا، درست، أفنى،  األنس، ميت.

وم النشر، البعث، الحشر، ي

 المعاد، أنشةنا، معادنا.

حقل ألفاظ 

 الزمان
 الحوادث، اليوم

الدهر، الحوادث، خطوب، 

الليالي، الليل، ليلة، الزمان، 

الفجر، الشهر، اليوم، أطلت، 

 زماين.

وميين المالحييظ ميين خييالل الجييدول السييابق أن القصيييدتين اتفقتييا يف المعجييم   

قييم للفقييد، ربميا يرجيع ذليك إليى الرثائي تقريبا؛ فقد خلتا من ذكر الفضيائل وال

صغر سنه؛ فقيد وافتهميا المنيية يف مقتبيل العمير زمين الطفولية، وليم يمنحيا تليك 

ومن أشد الرثاء "الصفات بعد، وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق القيرواين؛ إذ يقول: 

صعوبة عليى الشياعر أن يرثيي طفيال أو اميرأة ؛ لضييق الكيالم علييه فيهميا، وقلية 

ومن ثم استعاض ابن الرومي عن ذلك بذكر أوصاف ابنه، وما كيان . (1)"الصفات

 :(2)يأمله فيه؛ يقول

ُت الَني دددَر ِمدددن  َلَمَ اتِددد ِ   َعَلدددى ِحدددي َن ِ دددم 

ددددِد ُلب ُ دددد ُ  ددددِد والله   َه َبددددي َن الَمه   َلَقددددد  َقدددد

دددددددِ   َعالِدددددِ  ُيدددددة َ الرُّ   دددددُت ِمدددددن َأف    َوَُظس 

دددِ  ددمه فِددي الله   ُِ ددِد إِا   ددَد الَمه   َفَلددم  َيددن َس َعه 

                                                 
 .154/ 2العمد،  (1)

 .624/ 2ديوان ابن الرومي،  (2)
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يي َمدددددداُل َحياتِدددددد ِ  ََ الددددددره َْ َقب دددددد  َتددددددنَغه
 

َْ ِمن ددددددددُ  بالُعُذوبددددددددِة والَبددددددددَرِد  دددددددد  َوُفجي
 

فهو يشير إلى قصر المدة التي عاشها، ويبكي األماين الضائعة التي كان يحلم أن   

يراها يف ولده، كما يصور حاله وما آل إليه بعيد فقيده يف صيورة جياوزت الحيد يف 

 :(1)يقول الجزع؛ إذ

ُتدددددددُ  بَِ وابِددددددد ِ  ظِي َأن  بِع   َوَمدددددددا َسدددددددره

دددددا َوَلكدددددن ُغِصدددددب ُت ُ  ع  ُتدددددُ  َطو   و  بِع 
 

دددددِ   ِليددددُد فِددددي َجنهددددِة الُنل  ددددُ  التهن   َوَلددددو  َأظه

ددِدي  ِمددن َمع 
َِ ددِم الَ ددوِدا  َوَلددي َس َعَلددى ُظل 

 

فقد تمنى الموت وجادت بيه نفسيه، متجياوزا الحيد يف الجيزع؛ إذ ليم يتقبيل   

د اب سبحانه للصابرين من جزيل الثواب والعوض، ونص على كرهيه ليذلك وع

، وحاشيا ب ذليك، فليم (2)عرب لفظ )غصبته(، فالغصب أخيذ الشييء ظلميا وقهيرا

 يصرب صرب الراضين بقضاء اب وقدره، إنما صرب العاجزين عن دفع ما ألم ام. 

يف عييدم ذكيير  أمييا قصيييدة أسييامة بيين منقييذ، فقييد وافقييت قصيييدة ابيين الرومييي

الفضائل والقيم للفقيد، وإن أشار الشاعر إلى مناقب قوميه اليذين فقيدهم جميعيا 

، واكتفيى (4)، اليذي نيص عليى عميره )سيبع سينوات((3)قبل حديثه عن فقيد وليده

 :(5)ببكاء األماين الضائعة التي كان يحلم اا فيه، وتصوير حاله بعده؛ يقول

                                                 
 .625/ 2ديوان ابن الرومي،  (1)

 ان العرب، مادة )غصب(.لس (2)

 ذكر فضائلهم يف البيت الخامس إلى الحادي عشر من القصيدة ذاهتا. (3)

 وذلك يف البيت الثالث عشر من القصيدة ذاهتا. (4)

، وهييي األبيييات ميين البيييت السييادس عشيير إلييى السييادس 348ديييوان أسييامة بيين منقييذ، ص (5)

 والعشرين من القصيدة ذاهتا.
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  على تصنيف األلفياظ يف مجموعيات أهنيا تضيم أربعية  -أيًضا–ومن المالحظ

ميان(، وأن )البكاء والنواح، الهموم واألحزان، الموت وما يتصل به، الز(1)حقول

ابن الرومي كثف معجمه الرثائي يف بكائه على ولده، وتوصيف حاله وما آل إلييه 

فييذكر ميين األلفيياظ مييا يييرتادف دالليييا مييع مشييتقات البكيياء والنييواح والهمييوم 

واألحزان، وما يتصل اا مين مشياعر وأحاسييس تتيوارى خليف المفيردات التيي 

قط(، وتوصف حالته النفسية تحمل قسوة الفقد من مثل )فجع، ثكل، يذوي، تسا

وما ألم اا جراء ذلك من مثل )الشجى، النار، الوجد، األسى(، وتتسرب من بين 

طياهتا صيحات طاعنة تفصح عن سرائر النفس اإلنسانية يف استثارة  نفسيية عنيفية 

عا، حزازة( لتصوير لعب ولدييه البياقيين، وكييف يثيير لعبهميا ذكيرى  يف لفظة )لذَّ

هتا فقيده، فاللذع ، فكييف وقيد (2)حرقية كُحَرقية النيار، وقييل هيو ميَس النيار وحيدَّ

، كما أعقب هذه اللفظية 
ِّ
أصابت فؤاده، مع ما تدور حوله من معاين الَتوقِّد والَكي

                                                 
سيييانية الحديثييية المفيييردات إليييى حقيييول دالليييية بتصييينيف األلفييياظ قسيييمت الدراسيييات الل (1)

مجموعات، يربط بين ألفاظ الحقل الواحد موضيوع واحيد. عليم الداللية أحميد مختيار 

 .79م( ص1998عمر، الطبعة الخامسة )عالم الكتب، القاهرة  

 لسان العرب، مادة )لذع(. (2)

ددَتدِعي الَكددَر ، ورددو  ددي ألَس  رب َوإِظي
 َظددافِ

ددَجعي َه َخيددا   ِمن ددَك َيم ددرُق ِمض   َلَعدد
 

دددرُ    بددد  مدددن ُجُفدددوظِي أن ُيِلدددمه بهدددا ُاع 

رُ  ر   َفي دددكو إليددد  مدددا َرَمددداظِي بِدددِ  الدددده
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بييأثر نفسييي آخيير، وهييي )حييزازة( التييي يعنييى اييا أي وجييع يف القلييب ميين غيييظ 

 . (1)ونحوه

وكذلك تحمل معاين قطع الشيء من غير إبانة، و ما حك يف الصدر من وجيع، 

والَحزُّ قطع العنق، فاللفظية تحميل معياين الوجيع بمختليف أسيبابه مين خيوف أو 

غيظ إلى غيير ذليك، وربميا هيذه األشيياء مجتمعية التيي تفقيد صياحبها الطمأنينية 

القصيدة كلها سيوى ميرة  النفسية والرضا الداخلي؛ لذا لم يذكر لفظة )الحياة( يف

 ، فقد أفقده موت ابنه متعة الحياة بكافة صورها.(2)واحدة وصفا )دار األنس(

ويف المقابل نجد أسيامة بين منقيذ يكثيف يف معجميه الرثيائي مين حقيل األلفياظ   

الدالة على الموت وما يتصل به معاين إسالمية؛ من مثل المعاد والبعيث والحشير 

ثاء يف ثنائية الوجود )الحياة/ الموت(، فنحن نقف إزاء والنشر، فهو يستحضر الر

حالة وجودية إنسانية، فقد فيها الشاعر مين األحبية أخصيهم عالقية بيه وهيو ابنيه، 

إضافة إلى من فقدهم مين قوميه وذوييه، فليم يقيف يف مواجهية ميع الميوت، إنميا 

ومعيان ، يف تصيالح نفسيي (3)سايره بوصفه حقيقة حتمية يسعى إليها البشر جميعا

 إسالمية رام من خاللها إلى الصرب الجميل وحسن العوض واألجر.

كمييا كثييف يف معجمييه الرثييائي األلفيياظ الداليية علييى الييزمن؛ ميين مثييل )الييدهر، 

الليييالي، الحييوادث، الليييل، الفجيير، الشييهر...(، فمييا بييين خطييوب الزمييان وغييدر 

ا، والحيرص الليالي وعتاب الدهر، وجياء خطابيه عنهيا تحيذيرا مين الركيون إليهي

                                                 
 جمعها: َحَزازات. لسان العرب، مادة )حزز(. (1)

 وذلك بالبيت الثامن والثالثين من القصيدة ذاهتا. (2)

 وذلك يف األبيات من البيت السابع والعشرين إلى هناية القصيدة. (3)
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على طالاا، منبها إياهم عرب االستفادة من تجيارب اآلخيرين، وإن خيص أقيرام 

 صلة بنا )اآلباء(، بوصف حالهم وما آلوا إليه زاجرا، لو كان يردعنا الزجر.

ومن الجدير بالذكر أن ابن الرومي استخدم يف معجمه الرثائي ألفاظيا ذات طيابع  

( جديد تمثل الجانب المادي الحضاري؛ َندر يُب من الرَّ ، و)ُحَمَرةر (1)من مثل )الَقضر

الَوَردر( يف مقام الحديث عن االبن؛ جماليه وحسينه وسيرعة موتيه بفعيل االتصيال 

( يف (2)بأصحاب الحضارات من األميم األخيرى ، وكيذلك لفيظ )ُصيَفَرة الَجياديِّ

وصييف حييال االبيين؛ إذ حييول النييزف المسييتمر لونييه ميين الييوردي إلييى اصييفرار 

. وهيو (4)". والجادي لفظ فارسي بحت يطلق على الزعفران والخمر(3)انالزعفر

بيية نتيجيية احتكيياك العييرب بيياألمم المجيياورة مميين  ميين األلفيياظ الحضييارية المعرَّ

امتدت إليهم الفتوحات اإلسالمية. ويعكيس معجيم ابين الروميي الثيراء اللغيوي 

د تنوعيا  معجمييا أثيرى الينص الواسع من ألفاظ العربية فصيحها ومعراا، مما ولَّ

                                                 
 .204رثاء األبناء يف الشعر العربي، ص (1)

َنُد: شجر طيب الرائحة من شجر البادية، قييل هيو اآلسيي وقييل الغيار وقييل العيود اليذي  (2) الرَّ

ر به، وهو ف  .73ارسي ومعناه الطيب الرائحة. األلفاظ الفارسية المعربة، صيتبخَّ

م )دار العييرب، 1988، 1987األلفيياظ الفارسييية المعربيية، السيييد ادي شييير، الطبعيية الثانييية  (3)

 .39الفجالة، القاهرة( ص

الَزَعَفييراُن: نبييات بصييلي معميير ميين الفصيييلة السوسيينية، منييه أنييواع برييية ونييوع صييبغي طبييي  (4)

زهره أحمر إلى الصفرة، ومن أسيمائه: الجيادي والجياد والريهقيان والكيركم. مشهور، و

تكمليية المعيياجم العربييية، رينهييارت دوزي، ترجميية: محمييد سييليم النعيمييي )منشييورات 

 .5/327م(1980وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية
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الشعري، وعكس صلة الشياعر الشيديدة باالسيتعمال اليواقعي المجتمعيي للغية، 

 وهو مما يحسب له.

 . الظواهر التركيبية:2

يشكل الشاعر نتاجه الشعري على النحو الذي تقوده إليه ثقافته الذاتية، وبيةته 

غيوي للمييادة الثقافيية والعلميية التيي يحيييا يف إطارهيا، وتظهير ضييمن التشيكيل الل

األدبية ظواهر أسيلوبية ترتسيم مالمحهيا بطريقية عفويية، ومين ثيم تطفيو ليرتسيم 

اإلطار التشكيلي للقصيدة الرثائية، فالشاعر يقيف إزاء حالية وجوديية إنسيانية؛ إذ 

يعاين فقد األحبة، وأمام المشاعر التي تنتابيه تكمين المواجهية التيي تتبياين معهيا 

 ة والرفض، أو التسليم واإلذعان، أو التكذيب.ردود األفعال؛ ما بين الصدم

ونحن إزاء شاعرين بح صوهتما مع موت ابنيهما، ولعل تعليق الدكتور شوقي 

فينن "ضيف على هذا النيدب الحيار لمراثيي األبنياء مميا يعيزز موقفهميا؛ يقوليه: 

حرارة األمهات واآلباء ام تأكل قلوام وأفةدهتم، إذ ييرون كيأن أجيزاء وأعضياء 

. وإن أفرط ابن الرومي يف تفجعه، وربما يرجيع ذليك (1)"جسادهم برتت برتامن أ

 .(2)إلى شخصيته وتكوينه النفسي من كونه متأزما مفرط الطيرة

وقييد وردت بالقصيييدتين مجموعيية ميين الظييواهر الرتكيبييية، تتعلييق بعضييها 

بالجمليية الخربييية مثييل الييرابط )الضييمير(، والتقييديم والتييأخير، وبعضييها يتعلييق 

لجملة اإلنشائية مثل االستفهام عند الشاعرين، والنداء عند ابن الرومي، وجملة با

الشرط عند أسامة بن منقذ. وإذا أمعنت النظر يف توظيف الضمير لدى الشاعرين، 

                                                 
 .71الرثاء، شوقي ضيف، )الطبعة الرابعة دار المعارف، القاهرة( ص  (1)

 .157، 50ابن الرومي حياته من شعره، ص (2)
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وجدت أن االستخدام يف إطار اإلشارة إليى الَمرثريي بصييغتي الحضيور والغيياب 

 على النحو اآليت:

 قصيدة أسامة بن منقذ قصيدة ابن الرومي املرثي

 2 1 اسم 

 ددددددددددددددددددد 5 َفت 

 8 16 ِمير مناطب

 8 26 ِمير غاٌب

ومن خالل استقراء الجدول السابق يتضح حضور الفقيد يف ذهن أبيه من     

خالل الضمير المسيطر على قصيدة ابن الرومي وهو ضمير الغائب، الذي يالئم 

محرتق القلب على ابنه الذي رآه يجود "مكلوم الرثاء وفجعة الفقد، فاألب ال

بنفسه تحت بصره، وقد عركه النزف، وأحاله يف صفرة الزعفران، وإنه ليرتعش يف 

. (1)"يد الموت األثيم الذي سل عليه سيفه، وإن دماءه لتسيل والمنون ال ترحم

فلم يستطع النطق باسمه سوى يف هناية القصيدة يف البيت الرابع والثالثين، 

واكتفى بذكر صفته يف البيت الثاين )بني( يف إضافة إلى ذاته عرب )ياء المتكلم( 

التي توحي بخصوصية العالقة التي تجمعه به، وثقل األلم يف كسرها. ولم يذكره 

حضورا إال بدءا من البيت الرابع والعشرين، فقد صفه بأوصاف منها )ريحانة 

ُة عيني( والَمَرثري هو أوس ط أبنائه، وقد سبق إليه الموت، فشكلت العينين، ُقرَّ

التي لم يفق منها إال ربما مع ذكره السمه يف  (2)القصيدة صرخة الضربة األولى

                                                 
 .22الرثاء يف الشعر العربي، ص (1)

 .74ابن الرومي حياته من شعره، ص (2)
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ومخاطبة الفقيد "هناية القصيدة التي ختمها متوجها إليه بالدعاء، ولقربه بالسقيا. 

بة االبن، تفوق كثيرا مخاطبة غيره، وهذا مظهر صدق فني، ألن الفقيد بؤرة تجر

 . (1)"الشاعر، وأقرب شيء إلى نفسه

ويف المقابل نجد أسامة بن منقذ يف قصيدته كان أكثر اتزانا؛ فقد عرب بضمير 

والكلمة األولى )أعاتب فيك(، ثم  -البيت األول-الخطاب منذ الوهلة األولى 

ذكر اسمه يف البيت الثاين عشر، وربما دفعه إلى ذلك التأخر رثاء قومه الذين 

المنية. ثم بدأ رثاء ابنه بذكر اسمه )أبي بكر(، وتساوت عدد مرات وافتهم 

حضوره وغيابه، تقريبا ثماين مرات، وربما يرجع ذلك إلى عدم معاينة أسامة بن 

منقذ لموت ابنه بخالف ابن الرومي الذي شاهد روحه تتساقط بين يديه، وكذلك 

ا واضح من تقديم عظم الفجيعة لدى أسامة يف فقده ألغلب أفراد أسرته، وهذ

 رثائهم على الشروع يف رثاء ابنه عقب مطلع القصيدة.

ومن جملة الظواهر الرتكيبية التي نلحظها يف القصيدتين )التقديم 

سواء أكان تقديم المفعول على الفاعل أم تقديم شبه الجملة )الجار  (2)والتأخير(

الجملة العربية والمجرور، أو الظرف( وهو األكثر استخداما يف القصيدتين. ف

                                                 
 .209رثاء األبناء يف الشعر العربي، ص (1)

ظاهرة التقديم والتأخير ظاهرة نحوية تناولها النحويون القدامى، وكذلك البالغييون؛ مينهم  (2)

لجرجاين والسيوطي. مين تليك الدراسيات التيي أطيرت لهيا: دالئيل سيبويه وابن جني وا

اإلعجاز، أبو بكر عبيد القياهر بين عبيد اليرحمن بين محميد الجرجياين النحيوي، تعلييق: 

م)مكتبيية الخييانجي، القيياهرة( 1992هييي، 1413محمييود محمييد شيياكر، الطبعيية الثالثيية 

 .106ص



 

 
 2020 ونيوي صدارإ –والثالثون  نوفية العدد الخامسللغة العربية بالمحولية كلية ا

 
 

 

 

تخضع لنظام لغوي يقضي بتتابع أجزائها وفق الهيكل األساسي للبناء اللغوي، 

وخروج الشاعر عن هذا النظام ربما يعود إلى قاعدة تراءت له من خالل فاعلية 

اللفظة المقدمة؛ إذ يرتب مفردات قصيدته على نحو يتعلق بالصياغة الشعرية 

خير دورا له خصوصية وفق رؤيته حتَّى وإن تعلق التي قد يؤدي فيها التقديم والتأ

ذلك بالضرورة الشعرية؛ فالشاعر يهدف إلى غاية وفق هذا الرتتيب الذي وضعه، 

وما يتبع هذا الرتتيب من أثر ظاهر يف الحكم على النص. وهذا األمر نتلمسه عند 

جار الشاعرين؛ فنجد ابن الرومي يلجأ إلى التقديم والتأخير لشبه الجملة )ال

 :(1)والمجرور، والظرف( يف أكثر من موضع؛ من ذلك

ُت الَني ددَر ِمددن َلَمَ اتِدد ِ   َعَلددى ِحددي َن ِ ددم 
 

ددددِ   َعالِدددِ  ُيدددَة الرُّ   دددُت ِمدددن َأف   وَُظس 
 

فقدم الجار والمجرور )من أفعاله( على المفعول به، وقد منحه ذلك 

مله منه، وإن استحضار الصورة المرجوة لهذا الطفل وفق مراده الشاعر وما أ

عاجله الموت، فعلى الرغم من حداثة سنه وعدم تمثله للقيم التي يمدح اا، فنن 

األب قد رأى من وليده رموزا كاشفة عن شخصيته، وما يتوسمه من مستقبل 

م تلك األفعال بوصفها بؤرة كاشفة عن مقدار  مشرق من خالل بوادر أفعاله، فقدَّ

خاصة مع الفعل )آنست( الذي يحمل معاين الفقد وحجم الفجيعة جراء موته، وب

                                                 
اين والخيامس والتاسيع والحيادي عشير . وهذا وارد يف البيت الث2/624ديوان ابن الرومي،  (1)

 والثاين والعشرين والثالث والثالثين والحادي واألربعين من القصيدة ذاهتا.
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اإلبصار والعلم واليقين مع داللته على نواح نفسية تحمل معاين اإليناس 

 ، مما يكثف اإلحساس بوطأة الفقد استحضارا لصورة هذا الفقيد.(1)والطمأنينة

ومن جملة توظيف ابن الرومي للتقديم والتأخير، تقديم الظرف على الفاعل 

 :(2)يف قوله

يي مدددداُل َحياتِدددد ِ َتدددد ََ الددددره َْ َقب دددد  نَغه
 

َْ ِمن دددددُ  بالُعُذوبدددددِة والَبدددددردِ   ددددد  وُفجي
 

( على الفاعل )ماء( وهو من قبيل االحرتاس  يِّ م الظَّرف )قبل الرَّ فقد قدَّ

، فابن الرومي ينظم تشبيها تمثيليا لتغير حال ابنه وسرعة انقضاء (3)البالغي

ََ الره حياته؛ بقوله ) َْ َقب  (، وقد أبل  يف أداء المعنى؛ إذ الفعل يي ماُل َحياتِ ِ َتنَغه

َص( يحمل معاين القطع عن المراد، والمنع من ورود الماء للشرب، أو  )َتنغَّ

، إضافة إلى المعنى (4)بمعنى أدق أن يحول الرجل بين إبله وبين أن تشرب

مُّ َهنَاَءُته(. فشكل الشاعر صورة طفله الذي أس
رع الموت إليه فلم البالغي )لم  َتتر

تتم له هناءة الحياة ورغدها، وكأنه حيل بينه وبين الماء فقطع عن مراده، وحتى ال 

يتوهم متوهم أنه قد حقق رجاءه من الحياة ، فقد شبه سرعة انقضاء أجله على 

الرغم من حداثة سنه، بمن ورد الماء للري فحيل بينه وبين إتمام ريه، كناية عن 

                                                 
 لسان العرب، مادة )أنس(. (1)

 .625/ 2ديوان ابن الرومي،  (2)

االحييرتاس )التكميييل(: هييو زيييادة إطنابييية يييدفع اييا المييتكلم إيهامييا يشييتمل عليييه الكييالم.  (3)

 .203علوم البالغة، صاإليضاح يف 

 لسان العرب، مادة )نغص(. (4)
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، وتبدل حال أبيه عقب فقده، فاحرتاس بالظرف المقدم سرعة انقضاء األجل

 )قبل الري(، لبيان قسوة الفقد مع قصر العمر وحداثة السن.

وعلى غرار استخدام ابن الرومي للتقديم والتأخير بوصفه ظاهرة أسلوبية، 

م الجار  استخدم أسامة بن منقذ هذه الظاهرة الرتكيبية بكثرة يف قصيدته، فقدَّ

ة على الفاعل وثانية على المفعول، وثالثة تقديم المفعول به والمجرور تار

م واالهتمام به (1))الضمير( على الفاعل . وهذا األمر ربما يدفعه إليه أهمية المقدَّ

بوصفه بؤرة حديث الشاعر ومحور اهتمامه، وذلك يتضح منذ الوهلة األولى مع 

 :(2)البيت األول؛ إذ يقول

رَ  ر  ي ددَك الددده
رُ  ُأَعاتِددُب فِ ر  َتددَب الددده  َلددو  َأع 

 

دب رُ   ََ ، و   ََ دب َر الَجِميد َتن ِجُد الصه  وَأس 
 

هر(، وهو أقوى يف        م الجار والمجرور )فيك( على المفعول به )الدَّ حيث قدَّ

الداللة ألهمية المشار إليه )االبن(، لذا قدمه يف أكثر من موضع حين أشار إليه 

م المشار إليه يف صيغة جملة بضمير الخطاب أو بضمير الغيبة، و يف الحالين قدَّ

الجار والمجرور أو الظرف على الفاعل أو المفعول، ليجعل منه بؤرة مشعة ال 

تغيب عن خاطره إضافة إلى تنبيه المتلقي ألهمية المقدم، مما يجعله أكثر إصغاء 

هارا وترقبا الستقبال ما يبثه الشاعر من مشاعر وأحاسيس تعبيرا عن معاناته، وإظ

                                                 
يتضييح ذلييك يف البيييت األول والرابييع والخييامس والسييابع والثالييث عشيير والخييامس عشيير  (1)

والسييادس عشيير والحييادي والعشييرين والثيياين والعشييرين والرابييع والعشييرين والسييابع 

ن والحيادي واألربعيين والعشرين والثاين والثالثين والثالث والثالثين والسادس والثالثي

 والثالث واألربعين والرابع واألربعين من القصيدة ذاهتا.

 .347ديوان أسامة بن منقذ، ص (2)
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لعاطفة األبوة تجاه ولده، وترسيخا لمأساة فقده، وتعظيم مكانته يف قلبه كما 

منحها فاعلية استحضار صورة االبن، ليصبح رمزا كاشفا عن المضمر النفسي 

 والوجداين للشاعر.

وكذلك من الظواهر الرتكيبية استخدام الجملة اإلنشائية بما تحوي من 

ستفهام النصيب األوفر عند الشاعرين؛ فقد استفهام ونداء وشرط، وإن كان لال

، وعند أسامة بن منقذ يف خمسة (1)ورد يف قصيدة ابن الرومي يف ستة مواضع

، وظفها الشاعران، لما يؤديه االستفهام المفعم بدالالت التحسر أو (2)مواضع

اإلنكار من معنى إيحائي، يتمثل يف حوار داخلي يحمل دالالت اللوم أو العتاب 

ه إلى النفس أو اآلخر ادف دفعه إلى مواجهة الحقيقة وبيان مقدار الموج

المعاناة التي يعيشها الشاعر، وربما مقدار المالمة التي يتعرض لها من الئميه 

وعدم تقديرهم لحزنه ومأساته. وقد رسخ االستفهام يف قصيدة ابن الرومي 

تنكاري عرب دالالت العقاب الموجهة إلى الذات يف صورة االستفهام االس

 :(3)أدوات االستفهام كيف، وهل، وما؛ من ذلك قوله

َْ َلددم  َين َفمِددر  َلدد ُ  بِددي َكي دد  َعِجب ددُت لَِقل 
 

ددَلدِ   َسددى ِمددن الَ َجددرِ الصه ددُ  َأق   َوَلددو  َأظه
 

                                                 
يف البيييت الرابييع والثالييث عشيير والحييادي والعشييرين والثيياين والعشييرين والرابييع والعشييرين  (1)

 والثامن والعشرين من القصيدة ذاهتا.

السييابع عشيير والسييابع والعشييرين والرابييع واألربعييين ميين يف البيييت الثالييث والثيياين عشيير و (2)

 القصيدة ذاهتا.

 .625/ 2ديوان ابن الرومي،  (3)
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وتحمل )كيف( يف طياهتا معنى العتاب الالذع الذي يوجهه إلى ذاته يف صورة 

ائي داخلي، هدف الشاعر من ورائه إلى االستفهام االستنكاري يف حواٍر ثن

الكشف عن مدى معاناته من ألم وحزن وانكسار، وإن لم يرضه ذلك ذاتيا يف 

 محاولة لتحقيق قدر من االرتياح النفسي ربما يخفف عنه وطأة ما يعاين.

ويف جانب آخر وظف االستفهام لبيان منزلة هذا الفقيد عرب الصورة التي 

ي؛ حيث شبه األوالد بالجوارح، أيهم فقد ال يسد اختالله، شكلها بالتشبيه التمثيل

 :(1)ويف إطار ترسيخ الصورة يف ذهن المتلقي جاء االستفهام للتحسر يف قوله

ِفي َمَكاَظ ُ  ِْ َتك  م  َد السه َ  الَعي ُن َبع   َر
 

ِدي  ِدي َكَما َته  َد الَعي ِن َيه  ُْ َبع  م   َأِم السه
 

قدرا أكرب من التأثير عرب محاورة من يواسيه فقد أكسب االستفهام الصورة 

بحسن التعليل، الذين ربما توجهوا إليه بتخلي عن البكاء والتَّسلي بمن بقي من 

أبنائه، ألن فيهم االكتفاء والصرب، فكان االستفهام تعميقا لشعوره بالفقد وعجزه 

االستفهام أمام الموت، وإيحائه باأللم والمأساة عرب التصديق الذي تفيده أداة 

بما يحمل من معاين التحسر الممزوج باأللم. ويف حوار ثنائي يواجه الشاعر 

 :(2)الئميه قائال

 َيُقوُلددون: َكددم  َرددذا الُبَكدداُل َوَلددو َبددَدا
 

رُ   ددن  ددِمي ُر الهددِذي بِددي، َرقه لِددي، وَبَكددى الصه َِ 
 

كثير يف تصوير وتفيد )كم( المبالغة، وإن وردت خربية إال أهنا أفادت الت         

بكائه. لكن أسامة بن منقذ ووظف االستفهام لتعضيد فلسفته عن الموت والحياة 

                                                 
 .626/ 2ديوان ابن الرومي،  (1)

 .348ديوان أسامة بن منقذ، ص (2)
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عرب أبيات الحكمة يف القصيدة؛ إذ استخدم االستفهام االستنكاري من خالل 

 : (1)حرف االستفهام )الهمزة(؛ يقول

دددنَا َبنِدددي الَمدددوَتى، إلددديهم م ُلندددا  َأَلس 
 

َذ   َيدددٍة، والَفدددرُع َيج  دددرُ بدددِ ِمر   ُبددد  النهج 
 

فقد دخلت همزة االستفهام على الفعل الماضي الناسخ )ليس(، لتحمل     

مواجهة الذات عرب االستفهام عن عمومية الموت والمآل، لتكشف مقدار التأسي 

والصرب وضبط النفس، وكذلك معاناته يف كبت األلم والحزن والتحلي بالصرب 

التحدي للذات، وطلب العوض من اب، ورد الجزع يف تقويم ذايت نفسي، اتسم ب

 :(2)إلى زجر النفس وردها عن جزعها؛ يقول -يف بعض األمر-وإن خرج 

َ  لِددَي يف َرددِذي الَمددواِعِظ َواِعددظب   َفَهدد
 

رُ   ددد  ِفددي ِمددن الَكَمددِد الصه ُد َمددا ُين   ُيَبددري
 

واالستفهام بي)هل( يتطلب التصديق يف مواجهة للذات، وإيقاظها من غفلتها، 

تنكارا لالستسالم أو الجزع يف محاولة للتنبيه، وإن كشفت مقدار المعاناة التي اس

تكمن يف الصدر وما به من كمد، يف تكثيف لمحنته وربما تحقيق قدر من 

االرتياح النفسي لصدر يظلله األلم، وتكسوه المرارة، ويحوطه األسى، يف 

 الجميل وحسن محاولة منه للتعزية والتأسي بمن سبقه، والحث على الصرب

 العوض واألجر، واحتج لذلك بحسن التعليل بحتمية الموت وفناء الدنيا.

وال يقصد الشاعر االستفهام على سبيل الحقيقة بقدر كونه وسيلة لتأكيد 

؛ يقول (3)الحزن والمعاناة، وهو من قبيل تجاهل العارف عرب مزج الشك باليقين

                                                 
 .349السابق، ص (1)

 .350ديوان أسامة بن منقذ، ص (2)

 .212رثاء األبناء يف الشعر العربي، ص (3)
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ُيعرف صحُته ُمَخَرج ما ُيَشكُّ فيه، أخرج ما "أبو هالل العسكري كاشفا عن ذلك 

 . (1)"ليزيد بذلك تأكيًدا

 رابعا: الصورة الفنية:

الصورة المتخيلة شكل من أشكال انفعال الشاعر بالعالم الخارجي من خالل 

إعادة تشكيل المدركات الحسية والعقلية وصياغتها بطريقة ذاتية، تحمل بصمته 

باللفظ والمعنى وعمدهتا الخيال  وتضفي الحياة على ما تصوره؛ حيث يبني

عناصر صورته. فالشاعر ال ينقل صورة الواقع كما هي إنما يظهر نوعا من 

التطهير لالنفعاالت وفقا لملكة الشعر ورصيده المعريف ومقدرته الفنية، في 

الصورة تكثيف هادف إلى االنتشار، وبناء من عناصر قلقة تسعى إلى التوحد، "

 . (2)"فكري يخلف االنسجاموتوتر يف اإلدراك ال

وتعتمد الصورة الشعرية يف قصيدة رثاء األبناء على ثالثة محاور؛ هي: صورة     

المنية )الموت(، وصورة االبن الفقيد، وصوة األب الذي تلقى حصيلة الموت، 

وقد اعتمد شعراء الرثاء يف الصور الثالثة على لون معين من ألوان الفنون 

 .(3)البالغية يف الغالب

ووفقا لهذا التصور للصورة الشعرية عند شعراء رثاء األبناء؛ فقد سار الشاعران 

على هنج شعراء رثاء األبناء يف مراثيهم، وإن جسم ابن الرومي الصورة بشكل 

أكثر توافقا مع  الموروث الرتاثي المتبع يف رثاء األبناء؛ فنجد صورة المنية اعتمد 

                                                 
 .412ن، صالصناعتي (1)

 .166الصورة والبناء الشعري، محمد حسن عبد اب )دار المعارف، القاهرة( ص (2)

 .154، 153رثاء األبناء يف الشعر العربي، ص (3)
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ية عرب التشخيص والتجسيم بوجه خاص؛ يف تشكيلها على االستعارة الكن

 : (1)يقول

يَهدددددددددا ََ اُِّ الَمنَاَيدددددددددا َوَرم   َأَ  َقاَتددددددددد

ددب َيتِي
َِ َسددَ   ى ِحَمدداُم الَمددوِت َأو   َتددَوخه

دددَ ى َمدددَزاُر ُ   ِ َد  َعنيدددي َفَي  َطدددَواُ  الدددره

َجددددَزت  فيدددد  الَمنَاَيددددا َوِعيددددَدرا  َلَقددددد  َأظ 
 

ِم َحبهداِت الُقلدوِب َعَلد  ددِ ِمَن الَقدو   ى َعم 

ددددِ  َْ اخَتددداَر َواِسدددَمة َ الِعق  ددد  َكي ددد  َفلله

دددِد  ٍب َقرِيب دددا َعَلدددى ُبع  ا َعَلدددى ُقدددر   َبِعيددد 

ددِد  َلَفددِت اامدداُ  مددا كددان ِمددن َوع   َوَأخ 
 

فقد شخص )المنايا( وفق سياق استعاري يهدف إلى تكثيف مكنون الذات     

إليها مخيلته؛ حيث معتمدا على التخيُّل، فأحال )المنايا( إلى ذات جمحت 

شخصها يف هيةة كائن مفرتس يتصيد الناس بالقتل والهالك عن عمد، مما 

 ، ) أعطاها قوة مجسمة مدمرة يف االنقضاض على األبناء )َحبَّاتر الُقلوبر

 وجمعها يوحي بكثرة المصابين اا أو من تنالهم أنيااا. 

يها من القوم(، وقوله وصفة التعمد التي وصفها ابن الرومي يف قوله )ورم     

)على عمد( إحدى الموروثات الرتاثية لدى شعراء رثاء األبناء، وربما يرجع هذا 

الوهم إلى اإلنسان القديم الذي كان يرى أن لكل شيء من األشياء روحا، وظل 

 . (2)هذا الوهم شيةا موروثا ال شعوريا

وير ابن وقد اتضحت صفات الموت )القصد، والتعمد ، واالختيار( يف تص

الرومي للمنايا، فنصابتها عمد، ورميها للناس عن قصد، واختيارها ألوسط صبيته 

                                                 
 .625، 624/ 2ديوان ابن الرومي،  (1)

 .156، 154راجع ذلك يف: رثاء األبناء يف الشعر العربي، ص (2)
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تخيُّر؛ فنذا اا مشخصة يف صورة مفرتسة لرتمي عن قصدية، وتصيب عن مكر، 

وتتخير عن عمد، مما يؤكد الحرص على اإلصابة ومفاجةة اآلمنين من فلذات 

مام الموت( تأكيًدا على صفة القصد عرب الفعل  األكباد. وقد استعملها بلفظ )حر

ي ى( الذي يحمل معنى الرتقب والقصد والتََّحرِّ . فنذا بالموت مشخصا (1))توخَّ

يف صورة إنسان يعمد إلى االبن فيتخيره عن قصد ونية، فحرمه متعة الحياة رغم 

كونه صبيا، لم ينعم بالحياة بعد، وإضافة ياء المتكلم إليه، توحي بتخصيص 

بوته ومكانته األثيرة عنده، التي أكدها خروج االستفهام إلى معنى الشاعر بأ

التحسر يف الشطر الثاين. وللنشاط الخيالي أثر يف تنظيم التشكيل االستعاري 

للموت وفق رؤى الشاعر؛ إذ حمله قدرا كبيرا من همومه وآالمه، فترتاءى المنايا 

لها، وانعكاسا عليه وجدانيا يف مخيلة المتلقي بألوان متعددة وفقا لرؤية الشاعر 

ونفسيا، وبخاصة أن ابن الرومي شخصها يف صور عدة، تتالقى جميعها يف شكل 

مخيف، لتصبح بؤرة مكثفة إليحاءات عدة؛ من بينها )الردى(؛ حيث شخصه يف 

صورة إنسان يطوي ابنه فيخفيه عن األنظار، بما يحمل الفعل )طوى( من معاين 

احرتس اشاعر عرب المقابلة يف الشطر الثاين للبيت،  ، وإن(2)اإلخفاء واإلبعاد

 للتأكيد على بعده الجسدي وقربه الروحي.

إذن؛ فقد وافق ابن الرومي شعراء رثاء األبناء يف رؤيتهم للمنية، وانطبعت يف 

وجدانه الصورة المخيفة لها، واصطبغت بمشاعره وآالمه. يف حين فلسف أسامة 

                                                 
 لسان العرب، مادة )وخى(. (1)

 ابق، مادة )طوى(.الس (2)
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نظرته للحياة، وانشغال الناس اا، فلم يثور على بن منقذ صورة الموت من خالل 

 :(1)الدهر؛ يقول

ُر َقددوِمي، َوَلددم  َتددَز    ر  نَددى الددده  َعَلددى حددين َأف 
 

رُ   َوُي الَعليددداِل والَعدددَدُد الدددده    َلَهدددُم ِار 
 

على الرغم من توالي الحوادث من فقده لقومه وفقده البنه )أبي بكر(، استعاض   

التي تناقش قضية الموت والحياة، وصيرورة البشر عن ذلك بأبيات الحكمة 

 :(2)جميعا إلى تلك النهاية الحتمية؛ يقول

دددنَا َبنِدددي الَمدددوَتى، إلددديهم َم ُلنَدددا  َأَلس 
 

دددرُ   ِذُبدددُ  النهج  ُع َيج  َيدددٍة، والَفدددر   بدددِ ِمر 
 

وبالتالي أخذ يستدعي المعاين اإلسالمية فيما يتعلق بالمعاد والنشر والبعث  

التحذير من االغرتار بالليالي، والعكوف على الدنيا ومالذها؛ والحشر، و

 : (3)يقول

َر الليدددددالَِي ُِمدددددنب  َِ َيددددديَمنَن  َغدددددد   َفددددد

ِْ ارتجاُعهددددا  ُتعيددددُر وبالَقسددددرِ العنيدددد
 

هاَلهددددددا َخت ددددددرُ   َهَلت ددددددُ  إِنه إِم   وإن  أم 

دددرُ  َردددا الَقس  دددٍة َرده  و  َخيدددَر يف َعاِريه
 

صورة محسوسة تحمل يف طياهتا معاين الغدر  فقد شخص )الليالي( يف       

والمكر ببني اإلنسان؛ فنذا هي يف هيةة من يخادع؛ ترتقب وترصد ثم تأخذ 

. (4)عاريتها على غرة، بما يحمل لفظ )القسر( من معاين القهر على الكره والغلبة

إذن استعاض أسامة بن منقذ عن تصوير الموت بما يتوافق مع موروث شعراء 

                                                 
 .347ديوان أسامة بن منقذ، ص (1)

 .349السابق، ص (2)

 .349السابق، ص (3)

 لسان العرب، مادة )قسر(. (4)
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ي بتصوير حقيقة الدينا وفق رؤية تتفق -كما فعل ابن الرومي -بناء رثاء األ

 والمعاين اإلسالمية.

 ب ـ صورة االبن الفقيد:

من الصعوبة بمكان رثاء الشاعر لطفل، بسبب ضيق الكالم وقلة الصفات، 

وذلك يرجع إلى أن الطفل لم يصل بعد إلى المناقب، وتمثل الصفات والقيم، 

ند الشاعرين، لحداثة سن ولديهما، فلم يبلغا الحلم بعد، وهذا األمر نتلمسه ع

لذا استعاض كال الشاعرين عن ذكر الصفات والمناقب باإلشارة إلى حداثة 

 : (1)السن؛ يقول ابن الرومي

ددِد َلب ُ دد ُ  ددِد والله   َه َبددي َن الَمه   َلَقددد  َقدد
 

دددِ   دمه فِددي الله   ُِ ددِد إِا   دَد الَمه   َفَلدم  َيددن َس َعه 
 

يف إشارة لصغر سنه كناية عن قصر العمر وقسوة الموت والفقد. كما أكتفى     

 : (2)بالتدليل على جماله وضعف عوده عرب وصف مشهد النزع األخير؛ يقول

َُ حتهدددى َأَحاَلددد ُ   َأَلدددعه َعَلي دددِ  النهدددز 

ُسدد  ددِدي َتَسدداَقُ  َظف  َه َعَلددى األَي   َوَظدد

فُ  ددٍس َتَسدداَقَ  َأظ  دداَفيددا َلددِك ِمددن َظف   س 
 

دِ   دَرِي الدَور  فرِي الَجاِديي َعدن  ُحم  َُ  إلى 

ظ دِ  ِوي الَقِضيُب ِمَن الره ِوي َكَما َيذ   َوَيذ 

دددددِ   َتَسدددداُقَ  ُدرن ِمددددن  ظَِيدددداٍم بددددِ ِعق 
 

صورة كلية لمشهد النزع األخير، اعتمد فيها الشاعر على االستعارة المكنية يف 

لكثرته وتتابعه، وكأنه يسارع تشخيص النزف يف هيةة إنسان يلح يف الطلب، 

للتعجيل بنهناء حياته، فتحول الطفل من حال إلى حال عرب الكناية يف )ُحَمَرةر 

                                                 
 .625/ 2ديوان ابن الرومي،  (1)

 .2/625السابق،  (2)
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الَوَردر( التي كنى اا عن نضارته، وربما مرضه ألن التورد قد ينتج عن ضعف، 

و)ُصَفَرةر الَجادَي( كناية عن اصفراره وضعفه يف تبدل من حال النضارة والصحة 

الهزال والمرض، وقد اعتمد الشاعر على اللون يف نسج صورة للتحول إلى حال 

الظاهري يف جسد ولده. ثم أتبعها باالستعارة التبعية يف البيت الثالث عرب تجسيم 

النفس يف هيةة شيء ملموس مشاهد حال خروج الروح ومفارقتها للجسد، وكأنه 

ر، فاأليدي تتكاثر يف يتساقط شيةا فشيةا يف تتابع موجع لتصوير لحظة االحتضا

حمله إشفاقا عليه، وتعددها يدل على كثرة  الحاضرين ممن يقاسمونه حزنه 

وألمه، يف مشهد بديع لموقف عصيب، فنذا بأيدي تتبادل حمله إذ ال تقوى 

النفوس على متابعة هذه اللحظة األليمة، فيتنقل الطفل الوديع بينها مع عدم 

ويذوي يف صورة تشبيهية لشيء معنوي  استطاعتها دفع ما به، وهو يتساقط

ند، ووجه الشبه قائم على  )الروح(؛ إذ شبه ذبوله وانذواءه بذبول القضيب من الرَّ

عدم الري مما يؤدي إلى الضعف والموت، وقد أتى الشاعر بصورة واقعية 

ملموسة لتقريب المعنى للمتلقي، فكال المشبه والمشبه به يفتقدان عامال لعنماء 

َنَد ألنه طيب واإلزها ر، وبفقده يتحول المشهد إلى النهاية الحتمية، وخصَّ الرَّ

الرائحة، وهذا التشبيه باعث على مسايرة اللحظة التي قد ال تدرك مشاهدة لكثير 

 من المتلقين.

واستغل الشاعر قدرته على التصوير يف رسم صور متنوعة للحظة النزع األخير 

شيةا فشيةا يف مشهد مريع ل ب المكلوم؛  وخروج الروح البطيء، وكأهنا تنزع

هيةة خروج الروح شيةا فشيةا، بتساقط حبات الدر  -يف البيت الثالث-حيث شبه 
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من نظمها الحبة تلو األخرى، يف تجسيم للمعنوي بصورة حسية مشاهدة، وقد 

وفق الشاعر يف اختيار المشبه به )الدر(، بما يتالءم نوعا ما مع بعثرة النفس يف 

ة بديعة تبعث على انفطار القلب لهذا الحدث الجلل والفاجعة التي مني اا صور

هذا ألب المكلوم، وهو يرى المشهد ويوصفه مع عجزه عن فعل شيء، فخص 

لحظة الموت بمشاهد تمثيلية شاخصة للعيان لتقديم صورة واقعية، يدفعه إليها 

ر، والعجز عن مشاعر فاجعة، تحوي الحب والشفقة والخوف على الطفل الصغي

مقاومة الموت يف قالب تصويري يؤكد امتالكه ألزمة اللغة والخيال، والقدرة 

 على الوصف والتصوير.

أما أسامة بن منقذ؛ فقد أشار إلى صغر سن ولده وسرعة غيابه، وما كان يرجوه      

 : (1)منه، وموت األماين التي توسمها فيه بقوله

دددرٍ َعَلدددى َ دددغَ  دددُت َأَبدددا َبك   ٌ  ِفي بِددد ِ ُرَز

َد َ  درِِ ، َغاَلدُ  الدره ٍْ َمَضت  ِمن ُعم   لَِسب 

دددُت َعتِيددد ب ِمدددن ُخُمدددوِب ِزَماظِددد ِ   َوُقل 

ََ التهَمددددداِم ِحَماُمدددددد ُ   َفَعاَجَلددددد  َقب ددددد
 

درُ   َُ البِك  َفَتدا، َمداَاا َجنَدى الَ داِد  َفَيا َله 

ددرُ  ددي َأن  َيُمددوَ  بِددِ  الُعم   َوُكن ددُت ُأَرجي

بِدددُر ا دددرُ َعتِيددد ب بَِهدددذا ُين  ج   لَفدددي ُ  والزه

ُر  َضُد الُغُصُن النهض  ، َقد  ُين   و  عجبب
 

فقد استعاض الشاعر عن تصوير ابنه بالحديث عن حداثة سنه؛ إذ نص عليه       

)سبع سنوات( وموت األماين بموته، يف توصيف له بي)الغصن النضر( مع ما 

الذي يكون . (2)يوحي به الفعل )يخضد( من معاين الكسر والقطع والتوجع
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للغصن الرطب واليابس، مما يوحي بقسوة الموت، لكن أسامة لم يصف لحظة 

خروج الروح )النزع األخير( كما فعل ابن الرومي، ربما ألنه لم يعاين الحدث، 

ومن هنا فقد أبدع ابن الرومي يف توصيفها وإحداث التأثير على المتلقي يف 

هد األخير تضافرت فيها ألوان مشاركته الحدث، كما نظم لوحة تصويرية للمش

البديع من تشبيه واستعارة وكناية، ولم يخص إحداها كما اعتاد شعراء رثاء 

. ربما ألنه لم يتمثل تلك (1)األبناء على التشبيه يف معرض صفات االبن ومناقبه

 المناقب بعد فأولى المشهد األخير عنايته من التصوير.

 ج ـ صورة األب بعد الفقد:

تصوير ابن الرومي لحاله بعد فقد ولده الجزء األكرب من القصيدة، وكان احتل     

ديدنه يف ذلك الدموع الدائمة التي إن جفت استدعاها، علها تشفي تباريح 

صدره، وتخفف ما به من ألم، وإن لم يكن من كثرهتا واستمرارها جدوى، 

لم وضعف، وتمحور وصفه لحاله يف ثالثة مظاهر؛ هي: الحزن وما يعرتيه من أ

والبكاء، واألرق. أما الحزن، فتنقل من خالله ما بين تصوير الحدث الجلل، 

وانعكاسه على قلبه، وتصوير مشيةة اب وإرادته التي ال رادَّ لها، مهما خالفت 

رغبته يف بقاء ولده وما يأمله فيه، وأحيانا يظهر جزعه الشديد وعدم رضاه بفراق 

 : (2)ولده حين يقول

ُتدددددُ  بَِ وابِددددد ِ َوَمدددددا َسدددددره  ددددِد   ظِي َأن  بِع  ِليددددُد فِددددي َجنهددددة ِ الُنل  دددد  التهن   َوَلددددو  َأظه
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دددا َوَلَكدددن  ُغِصدددب ُت ُ  ع  ُتدددُ  َطو   و  بِع 
 

ددِدي    ِمددن َمع 
َِ ددِم الَ ددوِدا  َوَلددي َس َعَلددى ُظل 

 

وقد خرج يف هذا التصوير عن حدود الالئق يف تمثله لمعنى إسالمي )قرآين(      

ليه عن طريق االستعارة التبعية؛ حيث شبه فقد ولده بالموت بيعا، منصوص ع

والجامع بينهما ثمن الفقد المتمثل يف التخليد يف جنة الخلد، فجعل من حسن 

العوض عند اب ثمنا، وجاوز الحد يف عدم الرضا به. وربما دفعه إلى ذلك عظم 

فى البيع طواعية، وأكد الخطب الذي ألم به، وهذا ما أكده يف البيت التالي؛ إذ ن

األخذ غصبا، وهي إشارة صريحة إلى عدم الرضا بموته مهما عظم جزاؤه، ويف 

إطار هذا المعنى شخص )الحوادث( عرب االستعارة المكنية؛ إذ صورها بننسان 

يقع منه الظلم، يف إطار تكثيفي حركي لفعل الحوادث التي جمعها ليؤكد كثرهتا 

مخيلة المتلقي يف هيةة متوحشة تنشب أظفارها  وتعدد أسبااا، فترتاءى يف

بضحاياها أو يف هيةة محسوسة مشخصة تصارع بني البشر بأسبااا المختلفة 

حتى تسلبهم الحياة، وكأننا إزاء حركة حية هادفة تنبض باألفعال؛ فهي تتفاعل 

وتؤثر وتعرف طريق هدفها جيدا، ومن ثم يعجز اإلنسان عن التيقظ لها أو دفعها، 

 ن مسالكها يغلب عليها االحتيال والمكر. أل

وتتالحق الصور يف تصوير ابن الرومي لحاله تبعا لبكائه وأرقه يف صور تدمي    

القلب، فتارة يخاطب عينيه أن تجودا بمائها، وأخرى يخاطب فقيده، وثالثه 

 :(1)يوصف أرقه حين يقول

دَعَدت  بِد ِ  ِقيَك َمداَل الَعدي ِن َمدا َأس   َسَيس 

 

دِديوَ    ِْ   ُتج  م  َيا ِمن الدده ق   إِن  َكاَظت  السُّ
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ُت لل هددَر   َأَعي نَديه ُجددودا لِددي َفَقدد  ُجددد 

 

دددددِ    ف  ددددَي ِن ِمددددن الري ددددا ُتس  َفِس ِممه  بِددددَيظ 

ُكَمدددددا  دددددِعداظِي َأُلم   َأَعي نَددددديه إن    ُتس 

 

دِدي    دَتوِجَبا َحم  َم َتس  ِعَداظِي الَيدو   َوإِن  ُتس 

ُتُكَما  دددَغِِن َعدددن  الُبَكدددا َعدددَذر   َلدددو  ُتش 

 

ددِ ِ    ِجيُّ َأَخدى الَجه  ُم الشه ٍم، َوَما َظو   بِنَو 

دددَت ُبَكاَلَردددا  ي َ َعي نِدددي: َقدددد  َأَطل   َأُقدددره

 

ددِد    م  ددُيِن الرُّ ددَذ  ِمددن األَع  َتَهددا أق   َوَغاَدر 

َي َعي نِدددي َلدددو  َفدددَد  الَ ددديُّ َمييت دددا   َأُقدددره

 

َبددددالِ    ُتَك بالَ و  ددددِدي  َفددددَدي  َ  َمددددن َيف   أوه

َتعُت ِمن دددَك بِنَي دددَريٍ   دددَتم   َكدددَيظِي مدددا اس 

 

ِد    ددده  ا ِمدددن الشه َلدددى َمدددَذاق   و  ُقب َلدددة ٍ َأح 

ة ٍ  ُت ِمن دددَك بَِضدددمه َتع  دددَتم   َكددَيظِي َمدددا اس 

 

ددددِ    َعدددٍب َلدددَك َأو  َمه  ة ٍ فِدددي َمل   و  َ دددمه

يرسم الشاعر عناصرها فنذا تتتابع الصور المشخصة بسياقيها االستعاري؛ ل      

بالعين مشخصة يف صورة إنسان يطلب منه الجود بالدموع، فيجيب بدموع غزيرة 

ال تتوقف حتى حال النوم هذا المطلب العزيز لكل إنسان، وإن عز عليه ذلك بما 

( بما تحمله هذه 
َ
جي يصبه من أرق، زاد من إحساسنا به وصف نفسه بي)الشَّ

يف صورة مشخصة؛ إذ جعل الجهد إنسانا  (1)لحزناللفظة من معاين الهم وا

 يؤاخى، بما يحمل من معنى المالزمة والبقاء.

وهذه الصورة المشخصة للعين حملت يف طياهتا معنى ظني تصوره الشاعر 

إسعادا لفقيده يف شكل السقيا بماء العين، والدعاء للقرب بالسقيا عادة جاهلية 

اهليين وكانت بماء المطر، فاستعاض عنه وردت يف شعر الرثاء لدى الشعراء الج

ابن الرومي بماء العين، كناية عن منزلة هذا الفقيد لديه وشدة حزنه عليه، رغم 

ي(.  شكه يف جدواها عرب االحرتاس بقوله )ال ُتَجدر
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وتتزاحم الصور يف مخيلة ابن الرومي، فيأيت بالتشبيه الذي يحمل قدرا من 

ه؛ إذ يصور الفراغ واأللم الذي تركه هذا االبن يف المنطقية يف تربير حزنه على ولد

نفس أبيه من خالل عدة صور؛ منها: االستمتاع بالنظر إليه، أو تقبيله أو ضمه أو 

شمه. وقد أفردت جميعها، مما يوحي بالقلة نتيجة قصر عمره، يف تصوير 

لمشاهد أبويه أدى فيها تراسل الحواس دورا من األهمية بمكان يف اإلحساس 

فجيعة االبن، فالقبلة أشهى من العسل، وهو تجسيم للمعنوي يف صورة حسية ب

يف تلون تدريجي يشمل الرؤية فالمذاق فالتواصل الحسي؛ إذ يبدأ بالنظرة التي 

تريح القلب، فالقبلة الحانية الماتعة ل ب والمحببة إلى النفس والقلب، 

أو مهده، وكأنه يسرتجع كل  فالمعانقة المقرتنة بتمييز رائحته وقد غدا يف ملعبه

حاالته منذ مولده وحتى صباه يف تتابع لمرحلة المهد والطفولة، وذكريات 

محفورة يف ذاكرته، تستدعيها الذكرى يف نموذج تصويري يوحد بين الفن 

والشعور وقدرة تكثيفية لنفسية األب المكلوم، ليعطي نموذجا حيا ألثر الفقد 

اصة إذا كان المفقود ابنا مع تصويره لمشهد رؤية العميق يف النفس البشرية، وبخ

 :(1)أبنائه اآلخرين، وما يهيجانه من ذكرى مشبعة بالشجن واألحزان؛ يقول

َمددددددا ددددددَك الَبدددددداقِييِن َف ِظه  َأَر  َأَخَوي 

َعا َعدددٍب َلدددَك َلددددذه  إَِاا َلِعَبدددا فِدددي َمل 

َ  َحددَزازي ب َوي ب َبدد ي ِهَمددا لِددي َسددل 
 َفَمددا فِ

 

ددددِد َيُكوَظدددداِن لحَ   ظ  َر  ِمددددن الزه ددددَزاِن َأو   ح 

ددِد  َِ النهدداِر َعددن  َغيددر َمددا َقص   ُفدددادي بِم دد

دددِدي  دددَقى بِِهدددا َوح   َيِهي َجاظِِهدددا ُدوظِدددي َوَأ  
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يف صورة حقيقية قوامها الرسم بالكلمات التي نظم اا لوحة تصويرية، صور    

ذكرى ولده،  فيها مشهدا للعب ابنيه يف مالعب فقيده، فترتاءى لمخيلة الشاعر

وما تفعله من تأجيج لحرقة قلبه التي أدى فيها أفعل التفضيل )أورى( مبالغة يف 

إذكائها، مع ما يتيحه الفعل المضارع )أرى( من التجدد واالستمرارية كما تكرر 

 الموقف.

ند( تتوارى خلفها الحال النفسية      ع، النَّار، الزَّ ومفردات النيران )أورى ، لذَّ

أراد تقريب الصورة عرب اختيار الواقع توظيفا لها عن طريق التشبيه للشاعر، ف

التمثيلي، فشبه رؤيته لولديه وهما يلعبان ويمرحان يف ملعب فقيده بنشعال 

النيران عن غير قصد، هذه النيران خصها بالفؤاد الذي )يلذع(، بما يوحي هذا 

 الفعل من الداللة على مس النار وحدهتا التي قد تصل إلى 
ِّ
 (1)الَكي

ِّ
. وحرقة الَكي

ماثلة أمام المتلقي يف األعضاء الخارجية لجسم اإلنسان، فما بال الفؤاد إذا تلظى 

بمثل هذه الحرقة التي يزيدها إيقادا وإشعاال تجدد الموقف فصار بمثابة 

) َندر الذي يتقد كلما هاجت الذكرى بلعب األوالد. والشاعر تحت وطأة  (2))الزَّ

شديدة اإلحساس بالحزن واالنكسار، وكان من الطبيعي أن يكون حالة وجدانية 

يف ولديه الباقيين سلوة لنفسه إال أن حزنه جعل من التَّسلي اما عما فقد 

، تلك التي تكمن يف وجع القلب ربما حزنا على فقيده، أو خوفا على (3)َحَزازة

                                                 
 لسان العرب، مادة )لذع(. (1)

َنُد: خشبة يستقدح اا النار. لسان العرب، مادة )زند(. (2)  الزَّ

قلب من خوف أو غيظ أو نحوه، ويجمع على حزازات. لسان العرب، الَحَزازة: وجع يف ال (3)

 مادة )حزز(.
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ا، فهذه المفردة ولديه الباقيين من المصير ذاته بأن تنشب المنية أظفارها فيهم

تحمل وجد القلب إشفاقا وخوفا على ما تبقى من بنيه بجانب حزنه على فقيده 

عرب هياج الذكرى، مع ما يحمل الفعل )يهيجاهنا( من الشدة والحركة 

واالضطراب. إذن فقد تمحور تصوير ابن الرومي لحاله بعد ابنه يف توصيف 

 .(1)األبناء يف تصوير حالهم حزنه وبكائه وأرقه، وهو يتماثل مع شعراء رثاء

كما سار على هذا النهج أسامة بن منقذ يف تصوير حاله من توصيف حزنه 

وبكائه وأرقه من خالل المحاورة عرب اختيار معادل موضوعي متمثل يف 

 :(2))األخالء( الذين هاجهم وجده الدائم به؛ يقول

 َوَيددددي ُمُرظِي فيدددد  األَِخددددِهُل باألَُسددددى

 م  َرددذا الُبَكدداُل ولددو َبددَداَيُقوُلددوَن: َكدد

تِدددي َْ ُيب دددرُِد ُغله م   َوُكن دددُت َأُظدددنُّ الدددده

دِدي َعَلي دَك بُِمدن َق ٍ  درٍ َمدا َوج   َأَبا َبك 

ََ َحتهدددى َكيظهمدددا ي ددد دددَت َعَلددديه الله  َأَطل 

رب 
ددَتدِعي الَكددَر  َورددو َظددافِ ددي ألَس   َوإِظي

ددَجِعي َه َخَيددا   ِمن ددَك ُيم ددرُق َمض   َلَعدد
 

دددَدُ  ُخب دددرُ َوَري َهدددا   َت، َمدددا لِدددي باألَُسدددى َبع 

رُ  ددن  ددِميُر الهددِذي بددي، َرقه لِددي، َوَبَكددى الصه َِ 

دددرُ  َْ األََسدددى َجم  ددد  إلدددى َأن  َبدددَدا لِدددي َأنه َدم 

رُ  دده  ُم والشه يددالِي، َمددا اظَقضددى الَيددو   َطددواَ  الله

ددددددرُ  ددددددُ  َمددددددا َلدددددد  َفج  َب ُكلُّ  َزَمدددددداظَِي َليدددددد

دددددرُ بِدددددِ  ِمدددددن ُجُفدددددوظِي َأن  ُيِلدددددمه بَِهددددد  ا ُاع 

رُ  ر  دددددُكو إِليددددد  َمدددددا َرَمددددداظِي بِدددددِ  الدددددده  َفَي  
 

أجرى الشاعر حوارا، ليكشف عن حاله وما آل إليه، فكان )األخالء( طرفا      

. وما (3)حواريا مع ما تحمله اللفظة من معاين الصداقة والمودة واإلخاء والمحبة

                                                 
 .169راجع ديدن شعراء الرثاء يف هذا األمر يف: رثاء األبناء يف الشعر العربي، ص (1)

 .348ديوان أسامة بن منقذ، ص (2)

 لسان العرب، مادة )خلل(. (3)
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يدا من الشفقة لما تنطوي عليه من الصدق وإرادة الخير، مما يضفي على حاله مز

فعله البكاء والحزن به، فصار ال يخفي على العيان مع ما يجمع بينهما من أواصر 

الصداقة، فكان استحضارهم مدعاة للكشف عن أثر الحزن روحيا وجسديا، 

فجعل مطلبهم التأسي بمن سبقه يف الصرب ورد الجزع، وكذلك الخوف المقرتن 

ت )كم( العددية والتكثير، مع يقينه بعدم بالحب من أثر هذا البكاء، وإن أفاد

 جدوى الدموع يف إزالة ما به من ألم. 

ومع الحوار تمتد الصور، وإن وجهه الشاعر هذه المرة إلى فقيده )أبي بكر(،      

مما يجعله حاضرا يف ذهنه قريبا إلى نفسه، فلجأ إلى التشبيه يف توصيف أرقه؛ 

ة الزمان ليال عرب االستغراق يف الظالم حيث شبه طول الليل وأرقه فيه بديموم

وعدم بزوغ الفجر، مما يستدعي الحال المرتدية التي وصل إليها حتى صور 

)الكرى( يف إطار من التجسيم بشخص ماثل أمام عينيه يستدعيه فيتأبى عليه، 

ليربز مقدار أرقه الذي غدا لعينيه سكنا يف تصور بديع لحركة الجفون حين ينتااا 

النعاس، وكأهنا صارت مصدرا لخوفه وفزعه، فال يلم اا إال ذعرا،  شيةا من

فتغدو نافرة يف صورة يشكلها السياق االستعاري، لتجسيد النوم يف هيةة كائن نافر 

 من الجفون خوفا وفزعا. 

َه َخَيا   ويف تعليل بديع الستدعاء الكرى، يقدم الشاعر يف إطار احرتاسي ) َلَع

(، فطلب النوم عادة يكون لالسرتخاء والراحة، لكن الشاعر َجِعيِمن َك ُيم رُق َمض  

يستدعيه عله يرى خيال فقيده زائرا يف إطار تشخيصي، يرصد خوالج النفس 

ل ب المكلوم وما يعرتيها من هموم، ويعتصرها من ألم، وتصبو إليه من منام؛ إذ 



 

 
 2020 ونيوي صدارإ –والثالثون  نوفية العدد الخامسللغة العربية بالمحولية كلية ا

 
 

 

 

ء لتباريح هو ذاته موطن الشفا -الفقيد–تبدل الحال، فأصبح مصدر األلم 

الصدر، فتوجه إليه بشكوى الزمان وحوادث الدهر. وعلى هذا فقد سار أسامة 

 بن منقذ على هدى شعراء رثاء األبناء يف تصوير حالهم بعد أبنائهم.

************ 
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-ف ن الب ث قد خلْ إلى ظتاٌج؛ من أرمها أن أسامة بن منقذ قد تشاب   وختاما،

ر ال ا بن؛ فسار على ظهج  يف الوزن العروِي  مْ ابن الرومي يف -إلى حد كبير

والنم  اإليقاعي ال ابت لتكرار ال روَ مجهوررا ومهموسها، والمعجم 

 الر اٌي، واليوارر األسلوبية، والصوري، ليتضع من خِ  الدراسة أن:

القصيدتين توافقتا يف الغرض الرئيس وهو الرثاء الوجداين؛ فقد وحدتا  .1

مشاعر أبوية فياضة تجاه ولديهما، كما أسقط الشاعران بين الفن والشعور يف 

 المقدمة ودخال يف موضوع الرثاء مباشرة.

الشاعرين التزما يف خاتمة القصيدتين بما اشرتطه النقاد يف المقطع؛  .2

فختم ابن الرومي القصيدة بالدعاء المشبع بالمخزون الثقايف لشعر الرثاء 

قيا لقرب ولده بخالف أسامة بن منقذ الذي الجاهلي يف إلقاء التحية والدعاء بالس

 أهناها بالحكمة. 

الشاعرين اختارا بحر الطويل قانونا للقصيدتين، ونظاما تخضع بموجبه  .3

الكلمات، ليتحقق الوزن اإليقاعي، وقد وفقا يف ذلك ألنه يحتاج إلى طول 

النفس، ومن ثم يحقق مطلبهما من التنفيس عن األلم وبث لواعج الحزن 

 .والشجن

الشاعرين اختلفا يف القافية، فقد اختار ابن الرومي صوت )الدال(  .4

المشبعة بالكسر رويًّا لقصيدته، بينما حدد أسامة بن منقذ صوت )الراء( 

المتحركة بالضم رويًّا لقصيدته، والصوتان يكادا يتفقان يف التوصيف الصويت، 

شعراء العربية التي كما يحظيان بنسبة كبيرة من حيث االستخدام رويا عند عامة 

َست أشعارهم.   ُدرر
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الشاعرين وظفا التكرار بوصفه نمطا إيقاعيا عرب التوفيق بين اإلمكانية  .5

الشكلية واإلمكانية المضمونية؛ منها: تكرار الحرف، وتكرار األلفاظ، والجناس 

 بوصفه نمطا تكراريًّا.

 تكرار بعض األصوات أنتج تتابعات صوتية عملت على تقوية الجرس .6

اإليقاعي، بما حقق من انسجام صويت مع الحرف ذاته أو الحروف قريبة 

المخرج منه، لذا اكتسب داللة جديدة بحكم اتصاله بأصوات أخرى. كما أنه قد 

يحدث بشكل عفوي تلقائي دون أدنى وعي من الشاعر، وربما يف أحيان أخرى 

 يعمد إليه، ليؤكد على مقصد ما وراء التكرار.

جاء يف صالح األصوات المجهورة، إال أن ل صوات  التفوق العددي .7

المهموسة حضورا بدرجة ما، وبخاصة بعض األصوات التي تحيل على 

 السكون عرب األجواء الهامسة يف حالة نفسية توحي باالهنزامية أمام الزمن.

التكرار اللفظي يضفي ُبَعًدا داللًيا متمثل يف إلحاح الشاعر على داللة  .8

ارها، وقد استخدمه الشاعران بصورة الفتة، وبخاصة تكرار اسم بعينها عرب تكر

 الفقيد إما لفظا أو وصفا؛ إذ يشكل بعدا أسلوبيا يكشف عن دالالت نفسية. 

الجناس له حضور يف القصيدتين بما حقق من إشباع لعيقاع الداخلي  .9

 للنص الشعري بجانبيه الصويت والداللي.

ئي تقريبا؛ فقد خلتا من ذكر الفضائل القصيدتين اتفقتا يف المعجم الرثا .10

والقيم للفقيد، ربما يرجع ذلك إلى صغر سنه؛ فقد وافتهما المنية يف مقتبل العمر 

 زمن الطفولة، ولم يمنحا تلك الصفات بعد. 

األلفاظ صنفت يف مجموعات تضم أربعة حقول؛ هي: البكاء والنواح،  .11

ما أن ابن الرومي كثف الهموم واألحزان، الموت وما يتصل به، الزمان. ك

معجمه الرثائي يف بكائه على ولده، وتوصيف حاله وما آل إليه فذكر من األلفاظ 
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ما يرتادف دالليا مع مشتقات البكاء والنواح والهموم واألحزان، بينما كثف 

أسامة بن منقذ معجمه الرثائي من حقل األلفاظ الدالة على الموت وما يتصل به 

 معاين إسالمية. 

الرومي استخدم يف معجمه الرثائي ألفاظا ذات طابع جديد تمثل ابن  .12

الجانب المادي الحضاري، مما يعكس الثراء اللغوي الواسع من ألفاظ العربية 

فصيحها ومعراا، وولَّد تنوعا معجميا أثرى النص الشعري، وعكس صلة 

 الشاعر الشديدة باالستعمال الواقعي المجتمعي للغة، وهو مما يحسب له.

الظواهر الرتكيبية التي شاعت يف القصيدتين تتعلق بعضها بالجملة  .13

الخربية مثل الرابط )الضمير(، والتقديم والتأخير، وبعضها يتعلق بالجملة 

اإلنشائية مثل االستفهام عند الشاعرين، والنداء عند ابن الرومي، وجملة الشرط 

 عند أسامة بن منقذ. 

 إطار اإلشارة إلى الَمرثري توظيف الضمير لدى الشاعرين، جاء يف .14

بصيغتي الحضور والغياب، فالضمير المسيطر على قصيدة ابن الرومي وهو 

 ضمير الغيبة، بينما سيطر على قصيدة أسامة بن منقذ ضمير الخطاب.

الصورة الشعرية يف قصيدة رثاء األبناء قامت على ثالثة محاور؛ هي:  .15

وصورة األب الذي تلقى حصيلة  صورة المنية )الموت(، وصورة االبن الفقيد،

 الموت، وقد اعتمد الشاعران على االستعارة يف األغلب األعم.

ابن الرومي قد خرج يف بعص صوره عن حدود الالئق يف تمثله لمعنى  .16

إسالمي منصوص عليه يف إشارة صريحة إلى عدم الرضا بموت ولده مهما عظم 

 جزاؤه.
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