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 الملخص

 واشتھاره طبعھ قسوة الفرزدق عن ُعرف وقد محمد. أخیھ ابن رثاء في الفرزدق لقصیدة أسلوبیة تحلیلیة دراسة البحثیة الورقة ھذه تتناول

 المضامین دراسة إلى البحثیة الورقة ھذه سعت وقد الشعري. الفرزدق نتاج في بارزة عالمة المرثیة ھذه كانت ھنا من جریر. مع بنقائضھ

 اعتمدت الھدف ھذا تحقیق أجل ومن المضامین. لتلك اللغويّ  القالب مثلت التي األسلوبیة التقنیات أبرز عن والكشف القصیدة، لھذه الموضوعیة

 الدراسة عملت وفیھ المضموني، التحلیل األول: رئیسین: قسمین إلى الدراسة وتنقسم األسلوبي. والمنھج المضموني، التحلیليّ  المنھج الدراسة

 اللغوي، األسلوبي التحلیل قسمین: إلى ینقسم وھو األسلوبي، التحلیل والثاني: مضمونیا. جانبا منھا كلّ  یمثل مقاطع عدة إلى القصیدة تقسیم على

 والسالسة، الجزالة حیث ومن الشعري المعجم حیث من األلفاظ ھي جوانب عدة اللغوي األسلوبي التحلیل وشمل الصوتي. األسلوبي والتحلیل

 والقافیة الوزن حیث من للقصیدة موسیقیة دراسة فتناول الصوتيّ  األسلوبي التحلیل أما واإلطناب. واألسلوبي، والمعنوي اللفظي والتكرار:

 المرثيّ  مناقب ذكر من للمرثیة علیھ المتعارف اإلطار عن تخرج لم القصیدة في الشعریة المضامین أن إلى الدراسة خلصت وقد واإلیقاع.

 عن فضال الشعریة المعاني إبراز في الفتا دورا األسلوبیة تقنیات لعبت فقد األسلوبي الصعید على أم الراثي. قبل من والحزن األلم عن والتعبیر

 نظم في إقاللھ وأنّ  الشعرّي، اللون ھذا في أجاد الفرزدق أنّ  إلى الدراسة خلصت كما الفنیة. األسالیب ھذه بھا أوحت التي الضمنیة المعاني

 التي القصائد على الدراسات من مزید بإجراء الدراسة وتوصي الباب. ھذا في شعري ضعف أو فنیة بأمور یتعلّق ال الموضوع ھذا في الشعر

  الشعراء. ھؤالء لدى الفریدة الظواھر ھذه على الضوء تسلیط بغیة قائلیھا، لدى تُطرق أن یندر مواضیع في قیلت

 الفرزدق. األسلوبیة، الرثاء، األموي، الشعر وبالغتھا، العربیة اللغة وآدابھا، العربیة اللغة :المفتاحیة الكلمات

48. el-Farazdaq’ın yeğeni için ağıtı: Analitik ve biçimsel bir çalışma 

Öz 

Bu makale, el-Farazdaq’ın yeğeni Muhammed’e yakındığı şiirine yönelik analitik ve üslupla ilgili bir 

incelemeyi ele almaktadır. el-Farazdaq çok sert biri olarak biliniyordu ve aynı zamanda Carîr ile 

şiirsel tartışmalarıyla ünlüydü. Dolayısıyla bu ağıt, edebi eserleri içerisinde bir mihenk taşıdır. 

Ayrıca bu makale, bu şiirin tematik içerik incelemeyi ve bu içeriklere dil modelini temsil eden en 

belirgin üslup tekniklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu çalışma, içerik analizi 

yöntemine ve stilistik yönteme dayanmaktadır. Bu makale iki ana bölüme ayrılmaktadır: Birincisi, 

şiirin içerik çeşitliliğine göre birkaç bölüme ayrıldığı içerik analizi, ikincisi ise üslup analizi olup o 

da iki bölüme ayrılmaktadır: Dilsel üslup analizi ve makalenin birçok biçimsel özelliği bulduğu 

fonetik üslup yönetm. Dilsel üslup analizi, diksiyon ve şiirsel akışın düzgünlüğü gibi birçok yönü ve 

buna ek olarak fikirlerin, kelimelerin ve sözün tekrarını kapsamaktadır. Fonetik üslup analizine 

gelince, o şiiri müzikal açıdan ele alıp ölçü, kafiye ve ritim bakımdan incelemiştir. Bu inceleme, 

şiirsel içeriğin genellikle merhumun erdemlerini kutlayan ve ölümünün üzüntü ve acısını dile 

getiren standart ağıt şiirlerinin ortak çerçevesinin dışına çıkmadığı sonucuna ulaşmıştır. Şiirin 

üslup düzeyi ise bu sanatsal üslupların ilham verdiği kapalı anlamların yanı sıra şiirsel çağrışımları 

göstermede varyant üslup teknikleri ile önemli rol oynamıştır. Aynı şekilde bu inceleme, el-

Farazdaq’ın bu şiir türünde üstün olduğunu ve bu konuda şiir yazmayı azaltmasının teknik 

meselelerle veya şiirsel bir zayıflıkla ilgisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Bu çalışma, şairlerde 
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bulunan bu eşsiz fenomenleri açığa çıkarmak amacıyla söyleyenlerin nadiren bahsettikleri konular 

hakkında dile getirilen şiirler üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını önermektedir. 

Anahtar kelimeler: Arap dili ve edebiyatı, Arap dili ve belagati, deyişbilim, Emevi şiiri, ağıt, el-

Farazdaq 

Al-Farazdaq’s eulogy for his nephew: An analytic and a stylistic study 

Abstract 

This paper tackles an analytical and a stylistic study to al-Farazdaq’s poem when he lamented his 

nephew Mohammed. al-Farazdaq was known for being a very tough person and he, also, was 

famous for his poetic dispute with Jareer. Hence, this poem was a prominent benchmark in his 

literary works. Moreover, this paper aims to study the subjective content of this poem and to 

uncover the most noticeable stylistic techniques that represent the lingual model to these contents. 

Therefore, this paper is based on the content analytical approach and the stylistic approach. This 

paper consists of two main sections: first, the content approach in which the poem was divided into 

several parts according to their content diversity. Second, the analytical approach and also it is 

divided into two sections: the lingual stylistic approach and the phonetic stylistic approach in which 

the paper found out many stylistic features. The stylistic analysis covers many aspects such as the 

diction and the smoothness of the poetic flow. In addition, the study covers the repetition of ideas, 

words and wordiness. As for the phonetic stylistic approach, it tackled the poem from a musical 

point view and examined the meter, rhythm and rhyme. The study found out that the poetic content 

didn’t extend outside the common frame of the standard eulogy poems that usually celebrate the 

deceased’s virtues and mourn his/her death. As for the stylistic level of the poem, the variant 

stylistic techniques play a major role in showing the poetic connotations in addition to the 

underlined themes. Similarly, the paper revealed that al-Farazdaq was superior in this genre of 

poetry and he is being concise in his poetry has nothing to do with stylistic issues or a poetic 

weakness. This study recommends performing more studies and papers on the poems that was 

written about rare topics that were rarely tackled by their poets to highlight this unique 

phenomenon of these poets.  

Keywords: Arabic language and literature, Arabic language and rhetoric, The Umayyad poetry, 

eulogy, stylistics, al-Farazdaq 

Summary 

Al-Farazdaq (641-732) whose real name is: Hammâm ibn Ṣaʿṣaʿah ad-Dârimiy at-Tamîmiy. He was 

famous for his pride, satire and praise poetry. Also, he was known for his poetic dispute with Jareer 

(653-728) who was famous for combination of pride and satire poetry. He wrote very little outside 

these poetic genres especially in eulogy to the extent that when his wife died, she was lamented by 

Jareer’s poetry. However, al-Farazdaq has lamented his nephew who died in Jericho.  

The Importance of the Poem: this poem was distinctive and broke the common frame of al-Farazdaq’s 

poetry that made the scholar to study it and to analyze its stylistics and content. This eulogy poem was 

very rare to al-Farazdaq since he rarely wrote Eulogy. Thus, this paper unravels al-Farazdaq great 

poetic potential in this genre.  
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The Questions of the study 

1, What are the poetic content that was tackled in al-Farazdaq eulogy poem for his nephew? 

2. What are the stylistic features of al-Farazdaq’s eulogy poem? 

3. What is the role that the stylistic features had in showing and expressing the poetic content? 

4. How good is al-Farazdaq at Eulogy? 

The Approach of the study 

This paper is based on the content analytical approach and the stylistic approach. This paper consists 

of two main sections: first, the content approach in which the poem was divided into several parts 

according to their content diversity. Second, the analytical approach and also it is divided into two 

sections: the lingual stylistic approach and the phonetic stylistic approach in which the paper found 

out many stylistic features. The stylistic analysis covers many aspects such as the diction and the 

smoothness of the poetic flow. In addition, the study covers the repetition of ideas and words and 

wordiness. As for the phonetic stylistic approach, it tackled the poem from a musical point of view and 

examined the meter, rhythm and rhyme. 

The results of the study 

The paper found out that Al Farzdaq’s eulogy poem for his nephew has stylistically followed the main 

frame of eulogy poems such as lamenting and praising the deceased in addition to depicting the poet 

status and what becomes of him as a result of the death of the deceased.  

As for the lingual stylistic level, the poet followed the common traditional diction and varied between 

smoothness and eloquence. Furthermore, repetition is remarkable and evident feature in displaying 

the lamenting, mourning and praising the deceased. Wordiness, also, is a very obvious poetic 

characteristic throughout the poem. The feeling of sadness wasn’t very dominant at the beginning of 

the calamity, yet it gave way to the poem to be vividly expressive and depictive.  

As for the phonetic stylistic level, the paper investigated the poem from a musical point of view. The 

paper has found out that the poem was written in the “long meter” which has many syllables. 

According to the scholar, that was a result of the long period between writing the poem and the death 

occurrence. As for the internal rhythm, it covered the formative sounds of the poem and the rhymes. 

The paper has, also, found out that this poem consists of \æ\, \m\ and \h\. It was noticeable that this 

rhyme consists of two long vowels. The huge presence of the vowels voiced, and nasals sounds reflects 

the apparent and prevailing mourning and lamenting throughout the poem that are the central 

feelings in this genre of poetry which is Eulogy.   

The paper has found out that al-Farazdaq was good at this genre of poetry although he didn’t write 

much in this genre. In other words, his minimum and little literary legacy of eulogy is not as a result of 

being inadequate or weak at writing Eulogy. 

This paper recommends writing more studies and papers on the poems that was written about rare 

topics that were rarely tackled by their poets to highlight this unique phenomenon of these poets.  
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  مقدّمة

 سیما ال والمدیح، والھجاء الفخر في بأشعاره التمیمّي، الدارميّ  صعصعة بن غالب بن ھمام وھو م) 732-641( الفرزدق ُعرف

 إنھ حتى الرثاء سیما ال المواضیع ھذه غیر في جدا مقلّ  وھو والھجاء. الفخر من مزیجا كانت التي م) 728- 653( جریر مع نقائضھ
حزرة أم زوجتھ رثاء في جریر بقصیدة علیھا ناحوا النوار زوجتھ ماتت لما

2
 مطلعھا: التي 

یزار والحبیب قبرك ولزرت    استعبار لھاجیني الحیاء لوال
3

  

 الیوم تعرف ما وھي أریحاء، في ھناك ومات الشام إلى معھ رحل محمدا یدعى أخ ابن للفرزدق كان فقد شواذّ، قاعدة لكلّ  أنّ  غیر
شعره جیّد من بقصیدة الفرزدق رثاه وقد المحتلة. فلسطین في أریحا بمدینة

4
 النمط عن القصیدة ھذه بھا تتمیزّ  التي الفرادة ولعلّ  .

 التحلیل ھما قسمین إلى الدراسة وتنقسم وأسلوبا. مضمونا وتحلیلھا لدراستھا الباحث دفع قد الفرزدق شعر على المھیمن العام

  القصیدة. في عدیدة أسلوبیة ظواھر یتناول الذي األسلوبي التحلیل ھو واآلخر القصیدة، في الواردة الشعریة للمعاني المضمونيّ 

  المضموني .التحلیل1

 علیھ والتفجع المرثيّ  بكاء من الرثاء، قصائد في علیھا المتعارف المعاني عن أخیھ ابن رثاء في للفرزدق الشعریة المضامین تخرج لم

 الفرزدق مرثیة في الموضوعیة التمفصالت بیان یلي وفیما الفقد. إثر حالھ إلیھ آل وما الراثي حال تصویر إلى إضافة مناقبھ، وذكر

  أخیھ. البن

  بقولھ: قصیدة الشاعر یبدأ

 بَِغیَضةٌ  َوھي الغَْیثُ  أْریَِحاءَ  َسقَى-1
  

 َھاُمَھا لیُسقَاهُ  بي َولَِكنْ  إليّ   
  

  تَُسوقُھُ  العَزالي ُمْنَحلُّ  العَینِ  ِمنَ -2
  

  َكاُمَھارُ  یَُسحّ  بِأْنَضادٍ  َجنُوبٌ   
  

  َغماُمھا َعلَْیكَ  ْخَرىأُ  ِمنْ  تَبَعّجَ     ُمِلّحةٌ  َسَماءٌ  َعْنَھا لَعَتْ أقْ  إذا- 3

 وتأججھا، الشاعر عواطف احتدام الى راجع ھذا ولعَلَ  لمرثیتھ، توطئة أو مقدمات، ذكر دون مباشرة، بصور مرثیتھ الشاعر یستھل

 في القیرواني رشیق ابن یقول ھذا وفي النسیب، أو الطلیلة المقدمات سیما ال تقلیدیة مقدمات أي عن بالرثاء الخاطر مشغول فھو
ً  الرثاء قبل یقدموا أن الشعراء عادة من "ولیس العمدة: والھجاء" المدح في ذلك یصنعون كما نسیبا

5
 نزر إال القاعدة ھذه عن یندّ  ولم ،

علیھ یقاس ال یسیر
6

.  

ً  تولّد متناقضة صورة في ھذا دعائھ ویقدم األخطل، بن محمد المرثي، فیھ دفن الذي للمكان بالسقیا بالدعاء مرثیتھ یبدأ فھو  من نوعا

ً  غدا من ألجل بل نفسھ، المكان ألجل ال مرثیھ، فقد حیث نفسھ إلى البغیض للمكان بالسقیا یدعو فھو الُمّرة، السخریة  إذ وھو فیھ ساكنا

 مكانھا حل أریحاء، سماء عن انقشعت كلما ثقال، سحب من تتصبب غزیرة، سقیا فھي وصفھا، في ویفصل بالسقیا، الدعاء من یفرغ

 الدعاء خالل من-الرثاء – القصیدة موضوع على دالّة إشارات ثنایاه في یحمل االستھالل وھذا انثیاالً. الماء منھا ینثال أخرى سحب

 یطلب ظمآن فیبقى المیت، ِعظام عن نبعثی اً طائر أن یتصور كان الذي الجاھلي األسطوري الفكر من جزء ھو و الھام، وذكر بالسقیا

 الغموض من ضرب یشوبھا عامة تبقى القصیدة:الرثاء وبموضوع بالحزن تشي التي والتلمیحات اإلشارات ھذه أن غیر السقیا،

  الثاني: المقطع في الشاعر یكتشفھ ما سرعان

                                                             
2  (el-Muberrid, 1421 H., s.108). 
3  (Carîr, 1986, s. 154). 
4  (el-Farazdaq, 1987, ss. 521-524). 
5  (el-Qayravâniy, 2007, c. 2 s. 171); Bkz. (ʿAtvân, 1970, s. 110; el-Yûsuf, 1980, s. 352). 
6  Bkz. (İbn eṣ-ṣummah, 1980, s. 45; el-‘İbâdiy, 1965, s. 157). 
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  بِلَْیَلةٍ  أْرْیحاءَ  بِدَْیَريْ  فَبِتُّ - 4
  

  تََماُمَھا ُطوالً  یُْزدادُ  ُخداِریٍّة،  
  

  ِنیَاُمَھا َعني َماتَ  ِلنَْفٍس  أبُوهُ     مَشى من أْقَربِ  نَْفس فیَھا بدُ أَُكا- 5

 الشاعر ویبدأ التفصیل. من بشيء المرثیة مالمح تتحدد حیث خاص، إطار إلى العام إطاره من باالنتقال النص یبدأ المقطع ھذا وفي

 فیصور الشاعر، یعیشھ لواقع الشعري االنعكاس وھي للراثي، نفسیة وثیقة المرثیة ألن وذلك ذاتھ على األضواء بتسلیط المقطع ھذا

ً  الرابع البیت في ذاتھ الشاعر  لإلطار تحدیدا البیت ھذا في ولعل مرثیّھ، توفي حیث أریحاء، في قضاھا مظلمة لیلة في حزیناً، مھموما

 حالتھ الشاعر إسقاط مردّه نفسي، آخر وجانب معلوم وھو طبیعي، جانب جانبین: من متأتیھ اللیل وظلمة للنّص. الخارجيّ  الزماني

 فلیالي طبیعي جانب االول جانبین: من متأتٍ  التمام لیل طول أن كما الرثاء. مقام في فیھا یتواجد التي المكانیة البیئة على النفسیة

 الطویلة اللیلة تلك یقضي أنھ ألمھ یزید ومما لھ. نھایة ال طویل المعذَّب فلیل نفسي، األخر والجانب الشتاء، في تكون ما أطول التمام

   یواسیھ. من یجد أن دون وحیداً  السوء، بالغة النفسیة لحالتھ إطاراً  تشكل التي الباردة،

 من بالشاعر یحیط الذي الجو ھذا إلى نظرنا ما وإذا أخیھ. البن فقده وھو اللیلة، تلك في معاناتھ سبب عن الثاني البیت في ویكشف

 للشاعر خصبة بیئة توافر ھنا، ندرك فإننا آالمھ، یخفف أو یواسیھ من یجد أن دون مرثیھ فقد ویكابد فیھ یعاني بارد مظلم طویل لیل

   التالیة: األبیات في النص سیضمنھ لما األساسي، المنطلق ھو ذلك لیكون مصابھ، في ویتأمل لیتفكر

  تََزّینَتْ  َرأتْھُ  أْرضٌ  إذا َوَكان- 6
  

  َوإَكاُمَھا َصْحَراؤَھا ِلُرؤیَتِھِ   
  

  َسَمیَدعٍ  فْوقَ  الّسْربالِ  َمِزقَ  تََرى- 7
  

  َطعَاُمَھا الّشتَاءِ  ألْیتَامِ  یَدَاهُ   
  

  غمدَهُ  مّزق الّسْیفِ  نَْصلِ  ِمثْلِ  على-8
  

  ُحَساُمَھا یُفَلّ  ال ِمْنھُ، َمَضاِربُ   
  

  یَِمینُھُ  الَھاِلِكینَ  َحیَاةَ  َوَكانَتْ - 9
  

 ِسَمامَھا فیھا واألْبَطالِ  َوللنِّیبِ   
  

  َوقِْدُرهُ  الِمْرَزَمیِن، یَدَاهُ  َوَكانَتْ - 10
  

  ِصیَاُمَھا البُیُوتِ  بِأْفنَاءِ  َطِویالً   
  

قُ -11   تَْرتمي َوالنّابُ  الّناُر، َعْنَھا تَفَرَّ
  

  َواْھتَِزاُمَھا أْرَجاؤَھا بِأْعَصابَِھا  
  

  َجانبٍ  ُكلِّ  من اللّْیلُ  یُؤدّي ِجَماعٌ- 12
  

  َظالُمَھا الِجبَالَ  َواَرى إذا إلَیھا   
  

  َكأنَّھا ُسوٍد، آثَارِ  على یَتَاَمى- 13
  

  نَعَاُمَھا للَمِبیتِ  دََعاَھا ِرئَالٌ   
  

  ِسَھاُمَھا الّرَوابي َحالّلَ  َكانَ  فَتىً     َرَمتْ  لَقَدْ  أْریَِحاءُ  أتْھُ أْخطَ  لَمنْ - 14

 فصل، والمدحة المرثیة بین "لیس جعفر: بن قدامة یقول الماضي، بصیغة مدح فالرثاء مرثیتھ، مناقب وصف في الشاعر یشرع وھنا

 وال المعنى في یزید ال وھذا ذلك. أشبھ وما نحبھ) (قضى و (توفي)، و (كان)، مثل ھالك، أنھ على یدل ما اللفظ في نذكر أن إال
حیاتھ" في بھ یمدح ما بمثل ھو إنما المیت، تأبین ألن ینقص

7
ً  القصیدة كانت أ وسواءٌ    ذكر على یعمل الشاعر فإن رثاًء، أم مدحا

   نقیصة. تشوبھ ال الذي المطلق الكمال درجة إلى یوصلھ بما مرثیھ، أو ممدوحھ مناقب

ً  لّ حَ  إذا رجل فھو والكرم، الشجاعة سیما ال الشخصیة، مرثیھ خصال یذكر والرثاء المدح في الشعراء عادة على والفرزدق  أرضا

 حسن الجسم، جمیل كریم سید بأنھ األول الشطر في یصفھ السابع البیت وفي وكرمھ. بسخائھ وتحیا معروف من یفعل بما تزینت

 المدح، في عیبا یعدُّ  قد بل أكبر بصورة المراثي في سائر أنھ غیر والمراثي المدح في حاضر الجسدي، للحسن الوصف وھذا الشكل

 ینسي استحضاره وكأن ووصفھ. بذكره یتسلى علّھُ  المؤبن فیستحضره الرثاء لحظة في المرثي جسد افتقاد إلى یرجع ذلك ولعلّ 

 ظھراني بین حيّ  وكأنھ المرثي صفة عن حدیثھ في (ترى) المضارع الفعل یستخدم نجده لذا مرثیھ، موت فكرة للحظة، ولو المؤبن،

   األخرى. صفاتھ عن حدیثھ في الماضي، یستخدم كان حین في الناس.
                                                             
7  (İbn Ca’far, ts., 118). 
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 وھو للطعام. الحاجة أمس في یكونون حیث الشتاء في الجیاع األیتام یطعم كریم جوادٌ  فھو مناقبھ، وذكر مرثیھ وصف الشاعر ویتابع

ً  وفیھا لجوده، الھالكین حیاة یمینھ وفي یفل، ال سیفھ شجاع فارس  األبطال موت وفیھا لضیوفھ. ینحرھا بلاإل كرام موت أیضا

 وقِدره الناس بھ یغاث غیث كأنھا مرثیھ فید تمثالتھا، وتصویر الكرم منقبة ذكر في یستطرد وھو لھم. قاتل سُمّ  كأنھا الشجعان

 بأرجائھا، یرتبط المكتنزة اإلبل لحم قطع صوت ُسمع وغلت، تحتھا أوقد ما إذا ،جّماعة قدر وھي بیتھ، ساحھ في الدوام على منصوبة

 الشاعر یحمل األخیر البیت وفي وكرمھ. المرثي صیت ذیاع إلى إشارة في وصوب، حدب ُكل من واألرامل الیتامى إلیھا فیجتمع

 المناطق ینزل كان أنھ ھو مرثیھ لكرم أخر مثالً  یذكر ذلك ثنایا وفي أكثر، ال المجاز باب من ذلك ولعلّ  مرثیھ، موت ذنب (أریحاء)

  المعروف. وطالب والمعفون بیتھ الضیوف لیرى المرتفعة

 وألم. حزن من فیھ بما الواقع وطأة لتخفیف محاولة في الجمیل، الماضي صورة استحضار یحاول مرثیھ، مناقب ذكره في والشاعر

ً  الشاعر یظھر بل الُمّر، الواقع تنسیة كاذبة، نشوة في یدخلھ ال الماضي لھذا استحضاره أن غیر  مرثیّھ ماضي عن حدیثھ في متزنا

 ً  جاء وقد المرثّي، حسن وصف في إال المضارع یحضر ولم مرثیھ، عن حدیثھ على الغالبة ھي الماضي صیغة فنجد لمصیبتھ. واعیا

 ً ً  والقدر (یرتمي)، (تفرق)، الثامن البیت في والناب القدر ووصف یفل)، (وال الخامس البیت في السیف وصف في أیضا  في أیضا

ً  لیست ھذه أن غیر (یؤدي) التاسع البیت  التي مرثیھ لصفات الشاعر استحضار یكون وعلیھ بھ. متعلقة ألمور وإنما للمرثي أوصافا

 ینقلھ والوعي االتزان وھذا یعیش، الذي الواقع عن تغیبھ أن دون لكن الفقد، آالم من والتخفیف السلوى باب من حیاتھ، في علیھا كان

  وھو: القصیدة في عشر الخامس البیت یمثلھ خاص موقف إلى

  اْختَِراُمَھا األّولینَ  أفنى نَ كا لَقَدْ     ُمَحّمداً  الَمنَایَا َعني َمتْ َخرّ  لَئِنْ - 15

ً  عشر األحد خالل عاشھا التي المتناقضات دوامة مع صراع بعد یأخذھا استراحة لنقل أو للشاعر، تأمل وقفة یمثل البیت وھذا  بیتا

ً  كان فقد السابقة،  والحاضر الماضي من وكلّ  علیھ. یخفى ال الذي الفقد واقع وبین مرثیھ، حیاة حیث الجمیل الماضي بین موزعا

 الوحشة من حالة في یدخلھ واقع إلى یقذفھ ثم والسلوى األنس من جو في یدخلھ فالماضي خاصة، نفسیة حالة الشاعر على یفرض

 یفلح ال ھذا أن غیر حّي. كلِّ  مصیر ھو الموت أن فیقرر الحیاة، في تأمل وقفة یقف بأن علیھ ُكلّھ ذلك وطأة الشاعر یخفف لذا واأللم،

 یتناسب التي مناقبھ بذكر مرثیھ، على تفجعھ إلى التالي المقطع في فیعود السلوى من یسیر قدر تحقیق أو الشاعر ألم تخفیف في

ً  ازدیادھا   فیقول: بالفاجعة وإحساسھ الشاعر ألم مع طردیا

  َوَسْیفُھُ  اإلَزارَ  یُْبلي ال َكانَ  فَتىً - 16
  

  اْنتِقَاُمَھا التَّرابِ  في للَمَوالي بھِ   
  

  مثلَھُ  لیس فَتىً  یُْدَعى یَُكنْ  لمْ  فَتىً -17
  

  َجھاُمَھا شال�  الشَّْولَ  ساقَ  الّریحُ  ذا  
  

  نَاَرهُ  یَْرفَعُ  اللّْیلِ  َكشَھابِ  فَتىً - 18
  

  ِضَراُمَھا لَسارٍ  أْخبَاھا النّارُ  إذا  
  

  ُمَحّمدٍ  في َغاِلبٍ  ِمنْ  نََرى َوُكنّا- 19
  

  ِجَساُمَھا الفَاِعِلینَ  یَْعلُو َخالئِقَ   
  

َمھُ -20   َوالِقَرى یُعَیَُّر، َعَما َكرُّ
  

  َعاُمَھا َجلّحَ  الَحْمَراءُ  الّسنَةُ  إذا   
  

ً  َوَكانَ - 21   َوِعْصَمةً  للُمْمِحِلینَ  َحیّا
  

  َحَراُمَھا َحلّ  الّشْھبَاءُ  الّسنَةُ  إذا  
  

  الَوَجا على الَمطيّ  ِمتْعابَ  كانَ  َوقدْ - 22
  

  اعِتیاُمَھا الُمْرِمِلینَ  َزادُ  وبَالّسْیفِ   
  

  ُمَحّمداً  نَبِیعُ  ُكنّا فَتىً  ِمنْ  َوَما-23
  

  ِعَظاُمَھا األُُمورُ  تَْعتَزّ  حینَ  بھِ   
  

  اْرتدى قد أمَسى الَمْحلِ  ِشتَاءُ  َما ذا-24
  

  قتاُمَھا األُْرُجَوانِ  َسِحیقِ  بِمثْلِ   
  

  قَِبیلَةٍ  منْ  َوَكمْ  قَالُوا إذا أقُولُ -25
  

  ِسنَاُمَھا َعلَْیھا یُتَركْ  لمْ  َحَوالَْیكَ   
  

  ثُماُمَھا بالٍ  َواألْرضُ  ِقَرى،ال َوعندَ      الُحبى ُحلّتِ  إذا َسْوَرات ْكرَ ذِ  أبَى-26
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 على غیوراً  كان وقد بنقیصة. یُدنّس لم العرض نقي عفیف، بأنھ فیصفھ المؤبَّن، مناقب عن حدیثھ الشاعر یعاود القطعة، ھذه وفي

 ألبان وقلت وأمحلوا أجدبوا إذا الناس بكرمھ یغیث سخّي، كریم وھو إھانة. أو ضیم أو ظلم كل عنھم ویردّ  لھم ینتصر وحلفائھ، قومھ

 ال كي ناره یُخمد الذي البخیل خالف لیل، طارق أو عائز أو جائع لكل دلیالً  تكون حتى اللیل في ناره یرفع تجده ولكرمھ نوقھم.

ً  المعنى، لھذا المتضمن عشر الثامن البیت في ونلحظ سبیل. عابر أو سارٍ  یطرقھ  فالضد مرثیھ صنیع قیمھ إلبراز الشاعر وظفھ طباقا

   الضدّ. حسنھ یظھر

 فیھما یدانیھ ال (الشاعر) الفرزدق أبي (غالب)، ّجده عن ورثھما مرثیھ في ُخلتین الشاعر یذكر والعشرین، عشر التاسع البیتین وفي

 القوم أصابت ما إذا الحاجة وذوي الجوعى وإطعامھ العار، بصاحبھ یلحق ما وكلّ  النقائص عن الترفع وھما ھمة، ذو یبلغھا وال أحد،

   قاحلة. جرداء أرضھم جعلت سنة،

 یجیر الفرزدق كان فقد مكانة، تدانیھا ال عالیة الفرزدق عند غالب فمكانة األول، شأن من یرفع فإنھ وأبیھ، أخیھ ابن بین یربط إذ وھو
حاجتھ لھ ویقضي أبیھ، بقبر یستجیر من ُكلّ 

8
.   

 استحالل إلى الناس یدفع الذي الجدب وأصابھم أمحلوا، إذا الناس حیاة فیھ كالغیث كان فقد المرثي، مناقب ذكر الشاعر ویواصل

 كرام ینحر فإنھ حاجة ذوي صادف وإذا وجیت، وإن إبلھ یریح ال والسعي التنقل دائم عالیة ھمة ذا وكان الحرم. األشھر في الغزو

   لھم. إبلھ

 وال حالً  لھا یعرف فال واشتدت، الخطوب تعاظمت ما إذا مسدّه یسدّ  أن یمكن كان أحد من فما أبداً، یعّوض ال مرثیھ فإن وعلیھ

ً  یضیقھا  شتاء علیھم أقبل ما إذا بكرمھ، الناس لنجدة دوما حاضراً  المرثي كان فقد والعشرین، الرابع البیت في یذكره ما ومنھا مزجا

   اآلفاق. یمأل أحمر غباراَ  تثیر وإنما الغمام، تسوق وال الَحب، تحمل ال وریاحھ فیھ، یغاثون ال ممِحٌل،

 ما إن القوم: لھ فیقول آالمھ تخفیف ویحاول الشاعر یواسي من حضور القصیدة في مرة وألول نشھد والعشرین، الخامس البیت وفي

َ  یجدي ال ھذا أن غیر الكون. في سنة والمجد النعمة وزوال الحال وتغیر الموت وأن غیره، أصاب قد أصابھ  الشاعر مواساة في نفعا

 أبائھ، بمجد یفخر یكن لم متواضع رجل فھو یُقاس، ال فقیده وأن غیره، كمصاب لیس مصابھ بأن یلیھ الذي البیت في علیھم فیردّ 

 وال أكلھ من تأنف الذي الثمام، أكل إلى األنعام واضطرت األرض، أجدبت ما إذا وكرمھم الحلم، أعظم یكون حیث السلم في وحلمھم

   الجدب. في إلى تشتھیھ

 الماضي تذكر على أساسیة بصورة ترتكز التي )14- 6( من األبیات في مرثیھ مناقب تعداد في شرع حین الشاعر أن ویُالحظ

 الجمیل الماضي معطیات علیھ تفرضھا التي المشاعر في للتضارب نتیجة التأزم في غایة نفسیة حالة في دخل قد فأنھ الجمیل،

ً  لنفسھ فالتمس المفجع والحاضر ٍ  كل بأن نفسھ بھا سلّى والموت الحیاة في تأمل وقفة خالل من األزمة، تلك من مخرجا  مصیره حّي

   ھالك. إلى

ً  عشر أحد فھذه أخرى. مرة الكرة یعید الشاعر ھو وھا  تتخذ وصور معانٍ  في مرثیھ مناقب تعداد على فیھا الشاعر عكف أُخر، بیتا

ً  الماضي من  النفسیة األزمة أن یظھر ھنا یعیش. الذي الفقد واقع في موجوداً  عاد ما ذلك كلّ  أن عنھ یغیب أن دون لھا، مسرحا

 یتعمق السلبیة، الحاضر معطیات مع اإلیجابیة الماضي معطیات الشاعر لدى تصطدم فحین أخرى، مرة الشاعر تعاود السابقة

 التي النفسي األلم شحنات فیھا یفرغ وتفجع حزن صرخات في كلھ ذلك فیترجم مصیبتھ، عظم ویدرك بالفاجعة، الشاعر إحساس

  منھا. یعاني

 في وإدخالھا مصیبتھ، تطبیع خاللھا من یحاول التي التأملیة وقفاتھ خالل من نفسھ بمواساة یبدأ حتى قلیال، آالمھ ثورة تھدأ أن وما

  التالي: المقطع في قدمھ ما وھذا األحیاء، مصیر في الكونیة الّسنة إطار

  ُحشاَشةٌ  بنَْفِسي كانَتْ  ما سأبكیكَ - 27
  

  أناُمَھا یَمِشي األْرِض  فْوقَ  دَبّ  َوما  
  

  دَعا َوما الّسَماء، في نَْجمٌ  الحَ  َوَما- 28
  

  َحماُمَھا َساق فَْوقَ  أْیك َحماَمةَ   
  

  ِعظاُمَھا القُبُورِ  تَحتَ  َصدىً  َحیاةُ     تَفّرقَتْ  قد التي النّفس تَْرِجعُ  فَھلْ -29

                                                             
8  (Ḍayf, 1963, s. 267). 
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  ُمْرسلٌ  النفس عن بَمْحبُوٍس  َولیسَ - 30
  

  ِحَماُمَھا أتَاَھا نَْفسٌ  إذا إلَیھا،  
  

  ِجثَوةً  أنّ  لَوْ  َسلّمتُ  لَقَدْ  لَعْمِري- 31
  

  َكالُمھا الّسالمَ  َردّ  َجدَثٍ  َعلى  
  

  لَزاُمَھا ِمنھا یَلقاهُ  أوْ  ُل،َسیُثكَ     امِرىءٍ  أبي كلّ  أنْ  َوْجدي فََھّونَ -32

 على البكاء على عزمھ في فیترجمھا تملكتھ، التي األلم عاطفة عن یعبر والعشرین، والثامن والعشرین السابع البیتین في فالشاعر

ً  البكاء، لفعل الزمان ظرف جعلھ خالل من ھذا ویظھر منتھیة. أو منقطعة غیر بصورة مرثیھ  وفعل الزمانیة الظرفیة (ما) من مكونا

 حمامة دعا (ما و السماء) في نجم الح و(ما أنامھا) یمشي األرض فوق دبَّ  (ما و حشاشة) بنفسي كانت (ما الدیمومة بصفھ یتمتع

ً  تجدي لن لمواساتھ الناس محاوالت وبأن أبداً، ینساه لن بأنھ لمرثیھ، وفائھ عن یعبّر اإلعالن ھذا في ولعلّھ حمامھا). أیك  نھیھ في نفعا

   فقیده. بكاء عن

 ضمیر ھھنا ویحلّ  الجمیل، الماضي معاني من یحملھ ما معھ فیغیب المرثي، على العائد الغائب ضمیر غیاب البیتن ھذین في ونلحظ

 تفرض الفقد، آالم من فھي بما الواقع وحضور للشاعر، سلوى فیھ الذي الماضي فغیاب آالم؛ من فیھ وما بالواقع المرتبط المخاطب

 مدویة صرخات صورة في البیتین ھذین في انعكستا اللتان بالفاجعة واإلحساس األلم عاطفة ھي غیر، ال واحدة عاطفة الشاعر على

   آالمھ. لتفریغ الشاعر یطلقھا

ً  التساؤل إلى واأللم بالفقد العظیم إحساسھ ویدفعھ  أن بعد الحیاة، الى فقیده یعود أن باالمكان كان إن والعشرین: التاسع البیت في عابثا

ً  غدا   القبور؟! تحت عظاما

 فیشرع یعیش، كان التي األلم غیبوبة من وصحا توازنھ، استعاد قد الشاعر أن فیھا فیظھر القطعة، ھذه في األخیرة الثالثة األبیات أما

 أن یبدو لكن تستأخر. وال ساعة تستقدم فال أجلھا جاء إذا نفس فكل الجمعّي. بالمصاب الشخصيّ  مصابھ یذیب بأن نفسھ بمواساة

 فیرد فقیده، مرقد على یسلّم أن بإمكانھ أن لو الشاعر یودّ  والثالثین الحادي البیت ففي بسھولة، یتحقق أن یأبى الواقع لألمر تسلیمھ

 القبر، صاحب بھ یراد مجاز وھي التراب، جثوة على یعود الذي (كالمھا) في الضمیر على السالم قدم أنھ ھھنا ونلحظ السالم علیھ

ً  یحاول فالشاعر الحي، على السالم في یكون الضمیر على السالم وتقدیم  التي الفقد حقیقة یكذب أن یمكن حیاة ملمح یرى أن عبثا

 األخیر البیت في فیستسلم واقعھ. من شيء تغییر في تمنیاتھ وال أحالمھ تنفعھ فال الشاعر، أحالم من أقوى الواقع أن غیر یعیشھا،

ً  الموت یصب لم وإن بابنھ، سیثكل أبٍ  ُكل�  بأن نفسھ ویواسي لواقعھ،  ناموس فھذا نفسھ، ھو سیصیبھ أنھ شك فال حیاتھ، في لھ ابنا

   یتغیّر. ال كوني

 قد الدراسة أنّ  من الرغم وعلى الشاعر، على المصیبة أثر على أساسیة، بصورة أمره فمدار القصیدة ھذه من األخیر المقطع وأما

 ھنا أما علیھ، المصاب وأثر النفسیة الشاعر لحالة استبطان سوى یكن لم فإنھ تقدم، فیما النص تحلیل سیاق في األمر ھذا عن تحدثت

 والخامس. الرابع البیتین في المعنى ھذا إلى ألمح الشاعر كان وقد أخیھ، ابن موت نتیجة یقاسیھ عما صراحة یتحدث فالشاعر

   ھو: القصیدة في األخیر والمقطع

  ُمَحّمدٍ  وبَینَ  بَْیني َما َخانَ  َوقَدْ - 33
  

  التِئَاُمَھا تَنَاَءى َوأّیامٌ  لَیَالٍ   
  

  بھا یُستَقى إذْ  القَْومِ  دَْلوَ  خانَ  كما- 34
  

شاءِ  َمتنِ  من الَماءِ  من     انجذاُمَھا الّرِ
  

  َصاِحبي بَْعدَ  لي األیّامُ  تََركَ  َوقَدْ - 35
  

ً  أْظلََمتْ  إذا     ِسجاُمَھا َطِویالً  َعْینا
  

ً  َكأنّ - 36   ُصعُوِدھا في تَْرتَقَى دَلُوحا
  

  ِسالُمَھا ُمْقلَتَيّ  َمِسیلَيْ  یُِصیبُ   
  

ي ُحرّ  على- 37   ثَقَِفیّةٍ  یَدَيْ  ِمنْ  َخدِّ
  

  نِظاُمَھا َعْیني إْنَسانِ  ِمنْ  تَنَاثَرَ   
  

ً     ُمَحّمدٍ  فَْوقَ  َعّوْرتُ  لَقد لَعَمِري-38   ُمقَاُمَھا َطویالً  َعنّا، بِھِ  قَِلیبا
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  َغیُرَھا ُغولَ  ال َغْبَراءَ  َشآِمیّةَ - 39
  

  اْنِصَراُمَھا الغَُرورِ  الدّنیا ِمنَ  إلَیھا  
  

  ُھّوةٍ  قَْعرَ  اْستَْودَْعتُمُ  َما فَِللّھِ - 40
  

  َوُھیَاُمَھا أْرَجاؤَھا دُونِھِ  َوِمنْ   
  

  تَُحلَّھا قَدْ  التي الّشأمِ  بِغَْوِریّةِ - 41
  

  َوُجذاُمَھا أھلُھا َولَْخمٌ  تَنُوُخ،  
  

  لَماُمَھا اللّقَاَء، یَْرُجو نْ لمَ  بَِطیئاً،    ُمَحّمدٌ  بَِنیھِ  َعنْ  داراً  لّ حَ  َوقَدْ -42

 أخرى، مّرة نفسھ على یرتكس المقطع ھذا في نجده واستیعابھا، المصیبة تقبل خاللھا من الشاعر حاول التي تلك التأمل وقفة فبعد

 لم بینھما العھد تقادم أن غیر بینھما، العھد وتباعد المرثي، وبین بینھ السبیل انقطع فقد علیھ، الفاجعة وأثر الذاتیة معاناتھ لیصور

 سبیل. من لقاء إلى لیس أن لھ یؤكد العھد، وتقادم والنھار اللیل تعاقب إن بل النسیان، على یساعده وال عذاباتھ، ینھ ولم آالمھ، یخفف

 مرثیھ وبین بینھ الصلة انقطاع شبھ حیث حسي، بشكل یلیھ الذي البیت في یصوره والثالثین الثالث البیت في یقرره الذي المعنى وھذا

  عطشى. فیظلوا لیستقوا، الماء إلى دلوھم القوم بھ یدلي الذي الحبل بانقطاع

 بكاءً  فیبكیھ وأحزانھ، أشجانھ تھیج أخیھ ابن ذكرى فإن بیوتھم، في الناس وھجع اللیل جنّ  ما فإذا القلب، كسیر حزین ذلك إثر وھو

 بالمرثي تربطھ الشاعر ألن وذلك اخیھ، ابن على للداللة "صاحبي" لفظ یستخدم الشاعر أن ویُالحظ الغزیر. الدمع علیھ ویذرف مّراً 

   وسفره. دربھ رفیق ھو أخرى جھة ومن جھة من اخیھ ابن فھو عالقة، غیر

 مثقلة دلوح سحابة من بغزارة یھطل بماء عینیھ من الدموع انھمار والثالثین والسادس والثالثین الخامس البیتین في الفرزدق ویصّور

   وانفرط. نظمھ انحل عقد من الجوھر حبات بتناثر خدیھ، على دموعھ انھمار فیصور آخر، بتصویر التصویر ھذا ویشفع بالماء،

 أیضا وإنما أخیھ، ابن لفقدان فقط یبكي ال فھو الشدیدین؛ وبكاءه حزنھ یعلل والثالثین والتاسع والثالثین الثامن البیتین في الشاعر ولعّل

 مغبّرة (الشام) غریبة بأرض قبر في بیدیھ أخیھ ابن لحد فقد الذات؛ جلد بمعاني محملة بعبارات ذلك یشرح وھو بالذنب، لشعوره

 ھذه بعد الخلق ُكلِّ  مقام ھو وھذا أبداً، ذلك بعد اللقاء لھما یتسنى ولن وحیداً، سیقیم حیث قبره في الموتى ضجعة وأضجعھ مجدبة،

   الغرور. الدنیا

 في أخیھ ابن دفن یسند فنجده إیاھا، حملھ الذي الحمل وال ذاتھ، جلد یطق لم الشاعر أن ویظھر هللا عند فقیده یحتسب الشاعر نجد ثم

   نفسھ. عن التخفیف أجل من (استودعتم) قولھ في غیره إلى العمیقة الحفرة تلك

 أھلھ على یصعب حیث (أریحاء) وھي غریبة دار في دُفن فقد موتھ. في اخیھ ابن غربة عن واألربعین الثاني البیت في ویتحدث

 قدمھ أن بعد األب صورة في مرثیھ یقدم ھھنا وھو ألم. ألمھ وإلى حزن حزنھ إلى فیضاف بقبره، ◌ّ  یلم أن زیارتھ یرجو من وعلى

  فیقول: والصاحب. األخ ابن صورة في

  ِرَكابُنَا َحْیثُ  َغیرَ  فَِراقٍ  ِمنْ  َوَما- 43
  

  قِیاُمَھا َعلَینا َمْحبُوسٌ  القَبرِ  على  
  

  أتى َوقَدْ  یُِجیبَ  أنْ  تَْرُجو تُنَاِدیھِ - 44
  

  ِسالُمَھا َعلَیھِ  أنَضادٌ  األْرِض  من  
  

  ذاُمھا الجارِ  على یُخَشى ال لُ َشَمائِ     ُمَحّمدٍ  َخلیلَيْ  في ِمّما انَ كَ  َوقَدْ - 45

 ولزموه قبرالفقید على وقفوا فقد (أریحاء)، من بالرحیل ھمّوا حین قومھ مع حالھ فیھا یصور أبیات بثالث قصیدتھ الفرزدق ویختم

 یكذب لعلّھ لمناداتھ رحیلھم قبل عابثة أخیرة محاولة وكأنھا إجابتھ ویرجون ینادونھ ویتركوه، عنھ یتحولوا أن یریدون ال وكأنھم

 یكون لن أریحاء إلى معھم جاء الذي سفرھم رفیق أن یصدقون ال ویكادون علیھم مسیطرة تزال ال فالصدمة علیھم. ویرد الموت

   سوء. وال أذى بھ یلحق وال ویشرفھ ورفیقھ جاره یكرم العشرة حسن رجل وھو علیھ یتحسرون ال وكیف العودة. رحلة في معھم

 الشاعر عنھ عبر ما خالف على مرثیھ، موت في ومصابھ آالمھ الشاعر یشارك كان من ھنالك أن األخیرة األبیات في المالحظ ومن

 بالفقد الشاعر إحساس أن غیر باألصل، موجودون آالمھ الشاعر یشاركون الذین القوم ھؤالء أن الباحث رأي وفي القصیدة، بدایة في
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 بھ، یحس أحد ال وأن مصابھ، مواجھة في وحید بأنھ الشعور إلى دفعھ ما نھایتھا، قبل ما إلى القصیدة، بدایة منذ طاغیا كان والفاجعة

 یدفع كان الذي السبب فزال منطقیة، بصورة واقع ھو ما واستیعاب باالتزان بدأ قد الشاعر أن المالحظ فمن القصیدة نھایة في أما

   المصاب. مواجھة في بالوحدة الشعور إلى الشاعر

   األسلوبي التحلیل .2

 یعطي الذي ھو فاألسلوب الصوتّي. األسلوبيّ  والتحلیل اللغوي، األسلوبي التحلیل بعدین: إلى القصیدة لھذه األسلوبي التحلیل ینقسم

 یلي وفیما تجسیدھا. بغیة بالمضامین عضویا امتزاجا تمتزج األسلوبیة البنیة أن عن فضال الخاص، وطابعھ الممیزة سمتھ النص

  القصیدة. في األسلوبیة المالمح ألبرز رصد

  اللغويّ  األسلوبي التحلیل .1.2

 ألنھ سواه عما كالمھ في یؤثره وما والتراكیب الكلمات من الكاتب یختاره ما " بأنھا األدبيّ  النصّ  لغة تتناول التي األسلوبیة تعرف
ورؤاه". أفكاره عن تعبیًرا أكثر یجده

9
 قصیدة في تجلت التي اللغویة األسلوبیة الخصائص أبرز الدراسة ستتناول المبحث ھذا وفي 

  الفرزدق.

  األلفاظ انتقاء1. .1.2

  وسالسة. جزالة األلفاظ ھذه وطبیعة الشعريّ  معجمھ بعدین: من الفرزدق لدى اللفظي االنتقاء الدراسة وتتناول

  الشعري المعجم 1.1.1.2.

 الرثاء، في الشعري القاموس وبتتبع والمتلقي، الشاعر بین الوحیدة التوصیل وسیلة ھي شعره في الشاعر یستخدمھا التي األلفاظ إن

 واللھفة والجزع، والخوف والضیق، الحزن مفردات علیھ یطغي بالراثي، یتعلق قسم قسمین: إلى الشعریة المفردات انقسام نجد

 والشرف والرفعة والكرم، بالشجاعة المرثي وصف علیھ یغلب بالمرثي، یتعلق آخر وقسم والتوجع.... واألحزان بالفقد، واإلحساس

   الحزین. المرثیة قاموس یشكل وكالھما والوفاء... والحلم

 التقلیدیة المرثیات مفردات ھي مفرداتھ فمعظم الجدّة؛ إلى افتقر قد الفرزدق لدى الشعري المعجم أن القصیدة ھذه في المالحظ ومن

   بالمرثي. تتعلق التي أو كراثٍ  بھ تتعلق التي المفردات سواء

   والسالسة الجزالة 2.1.1.2.

 من ینحت "الفرزدق م): 710- 640( األخطل فیھ قال حتى شعره في ذلك انعكس وقد وصالبتھ، طبعھ بجفاء الفرزدق ُعرف لقد
 في جریر بقصیدة فبكاھا بشعره النوار أم زوجتھ بكاء عن عجزه ویذكر إال طبعھ جفاءُ  یذكر وال .10بحر" من یغرف وجریر صخر،

 األلفاظ بعض المرثیة ھذه ثنایا في كان وإن قویة، جزلة غالبھا في فھي القصیدة ھذه في الفرزدق لغة أما حزرة. أم زوجتھ رثاء

 وسطا المرثیة ھذه في الفرزدق لغة كانت وعلیھ لقلتھا. تظھر ال تكاد فإنھا جھامھا) (شّال  و (جلّح) و (سمیدع) و (تبعج) مثل الخشنة

   الممتنع. السھل النوع من لغة فكانت المطلقة. السھولة وبین المنفرة، الخشونة حد إلى تخرج التي المتطرفة الجزالة بین

  التكرار2.1.1. 

 على الضوء تسلیط في دورھا أو تمثلھ الذي الموسیقي باإلیقاع سواءٌ  الشعریة القصیدة داخل الفاعلة األسلوبیة المالمح من التكرار یُعدّ 

 الشعري النص في الموسیقي اإلیقاع وتكثیف المتلقین انتباه إثارة أھمھا الوظائف من جملة التكرار عبر تتحقق" و بعینھا، معانِ 
الشعري". للسارد بالنسبة أھمیتھا مدى عن والتعبیر المكررة الظاھرة وتوكید

11
  

ثاء، باب الكالم فیھ تكرر ما "وأولى رشیق: ابن یقول المراثي، في مركزیة أسلوبیة ظاھرة والتكرار  القرحة وشدة الفجیعة، لمكان الّرِ
ثاء، بقصیدة بقوة مرتبط فالتكرار .12المتفجع" یجدھا التي  قصیدة في والتكرار فیھا. الشاعر ألسلوب أساسیة قاعدة یشكل ویكاد الّرِ

                                                             
9  (es-Sed, 2010, s. 11). 
10  (el-Cumaḥiy, ts. c. 2 s. 174). 
11  (es-Sed, 1999, c. 12 s.38). 
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 بھ فإذا المكلومة، نفسھ عن تصدر التي المتتابعة العاطفیة للدفقات استجابة وعي دون الشاعر لھ ینصاع شعوري، ال تكرارٌ  ھو الرثاء

 او خاصةٍ  تراكیب أو مفردات بترداد عنھا فیعبر علیھ تُلح والتي الشاعر، على المتسلطة العاطفیة الفكرة عن واضحة بصورة یكشف

 إلى یؤدي التكرار أن كما تشابھ، من والعویل والولولة التكرار بین لما بكائیة، أجواء في الرثائي النصّ  یدخل والتكرار معینة. معانٍ 

 المعاني، وتكرار األلفاظ، تكرار حیث من المرثیة ھذه في التكرار وسندرس عادیة. غیر درجة إلى القصیدة في الشعور مستوى رفع

   األسالیب. وتكرار

  اللفظيّ  التكرار1.2.1.2. 

 النفس انفعال یصور تعبیري أسلوب" اللفظي والتكرار القصیدة. في موضع غیر في بعینھا ألفاظ تكرار اللفظيّ  بالتكرار ویقصد

 اھتماما یثیر ما یكرر إنما فالمتكلم بالوجدان، الوثیق التصالھ الصورة على الضوء ینشر الذي المفتاح ھو فیھ المكرر واللفظ بمثیر...
"...المخاطبین حكم في ھم من أو مخاَطبیھ، نفوس إلى ینقلھ أن نفسھ الوقت في یحب وھو عنھ،

13
 یلحظ القصیدة لھذه والدارس .

ً  تكراراً    وھي: المفردات، لبعض لفظیا

 منھا )45،27،23،22،21،19،17،16،15،14،10،9،6( التالیة: األبیات في مّرة عشر ثالث اللفظة ھذه تكررت حیث (كان)-أ

 الرثاء؛ قصیدة في طبیعيّ  وھذا )،27 ،19 األبیات باستثناء السابقة األبیات (جمیع المرثي تخص اللفظة ھذه كانت مّرة عشرة إحدى

   الماضي. بصیغة مدح الرثاء إن إذ

 فكأن )،42 ،38 ،33 ،23 ،19 ،15( وھي- التالیة: األبیات في القصیدة في مرات ست المرثي اسم تكرر فقد (محمد). لفظة-ب

ً  مرثیّھ اسم یردّد الشاعر    علیھ. نائحا

 لبكاء جدیدة انطالقة تشكل التي األبیات وھي )،16،17،18( ھم أبیات ثالثة في مّرات أربع النص في ترددت وقد (فتى). لفظة- ج

 اجتاحت عاطفیة لعاصفة استجابة التكرار ھذا فجاء عشر، الخامس البیت في نفسھ مواساة في فشل أن بعد مرثیّھ على وتفجعھ الشاعر

   المقام. ذلك في الشاعر نفس

 قد ولكنھ الفت بتكرار لیس وھذا )14 ،4 ،1( األبیات في مرات ثالث المرثّي فیھ توفي الذي المكان ذكر تكرر (أریحاء): لفظة- د

   مرثیّھ. وفاة فیھ كانت الذي المكان ھذا تجاه الشاعر بھا یحس التي الحرقة إلى یشیر

 تحمل أفعال على تدخل الحاالت ھذه جمیع في وھي )،28 ،27( البیتین في مرات أربع تكررت فقد-الزمانیة: الظرفیة (ما) تكرار-ھـ

 على مؤشراً  یكون تكرارھا فإن (سأبكیك) للفعل زمان ظروف األفعال ھذه مع تشكل أنھا االعتبار بعین أخذنا ما فإذا الدیمومة، صفة

   الدوام. على البكاء مواصلة على العزم إلى تدفعھ والتي بھا، یحس التي الشاعر فاجعة عظم

 المعنوي التكرار2.2.1.2. 

ً  المعنوي التكرار ویظھر  والتواضع. والُخلق الِخلقة وحسن والشجاعة الكرم وھي مرثیّھ، الشاعر بھا رثى التي المناقب تكرار في جلیا

ً  المعاني ھذه تكررت وقد  تسع المعنى ھذا تكرر فقد الكرم أما ).26( البیت في واحدة مّرة وردت فقد التواضع صفة باستثناء جمیعا

 وكذلك )16 ،9 ،8( األبیات في مرات ثالث الشجاعة معنى وتكرار )،24 ،22 ،21 ،18 ،17 ،14 ،10 ،9 ،7( األبیات في مّرات

 المھیمن ھو الُخلُقیة الصفة تكرار أن ویُالحظ )،7 ،6( الِخلقة حسن معنى وتكرر )45 ،20 ،16( األبیات في جاء فقد الخلق حسن

   المعنویة. الخضال بذكر یكون ما أجود الذي الرثاء موضوع ینسجم وھذا النَّص، على

 في كانت والثانیة )27،28( البیتین في كانت األولى فقط، مرتین تكرر حیث أقل بصورة لكن القصیدة ھذه في البكاء معنى ویتكرر

 إلیھ یشیر ما وھذا المرثي وفاة عھد بعد إلى إضافة قلبھ وغلظة الفرزدق، طبع جفاء إلى راجع ھذا ولعلّ  )،37 ،36 ،35( األبیات

   والثالثین. الثالث البیت في

 من إلیھا یفرّ  فسحة منھا یتخذ كان الشاعر أن سابقاً، ذكر كما یظھر التي بالمصاب، والتفكر التأمل معاني المرثیة ھذه في وتتكرر

ً  فیھا یجد أو مصابھ، عن بھا یتسلى علّھ مصیبتھ،  ھذا تكرر وقد الكونیة. والسنة الطبیعي سیاق في إلدخالھا وسبیال للمصیبة، استیعابا

 ).29،30،31،32( األبیات في والثانیة عشر، الخامس البیت وفي األولى الخمسة األبیات في مرتین المعنى

                                                                                                                                                                                              
12  (el-Qayravâniy, 2007, c. 2 s. 76). 
13  (es-Seyyid, 1986, s. 7). 
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  األسالیب تكرار .3.2.1.2

 ثالثة تتكرر وجدناھا القصیدة ھذه في الشرط أسالیب إلى نظرنا ما إذا الشرط. أسلوب ھو قصیدتھ في الشاعر وظفھ أسلوب أبرز إن

ً  عشر خمسة في مرة عشر  كان مرات سبع منھا )35 ،31 ،30 ،26-25 ،24- 23 ،21 ،20 ،18 ،17 ،15 ،12 ،6 ،3( ھي بیتا

 من فیترجمھا الشاعر على تلح التي العاطفة أو الفكرة كشف التكرار، ھذا رصد من غایتنا إذ یھّمنا؛ ما وھذا بالمرثي معلقا بھا الشرط

ً  فیھا الشرط وأداة )،26- 25 ،24-23 ،21 ،20 ،18 ،17 ،6( األبیات في كانت التكرارات وھذه التكرار. ھذا خالل  ھي جمیعا

 كان فإن مرثّیھ، مناقب ذكر في الشاعر استخدمھا وسیلة الشرط كان وقد فعلھا، بحدوث جوابھا حدوث تعلّق شرط أداة وإذا (إذا)،

ً  المرثي ً  یكون فإنھ الشرط، جملة في واقعا ً  كان وإذا السادس، البیت في كما الشرط جواب یحملة الذي اإلیجابي المعنى في سببا  واقعا

ً  یكون فإنھ الشرط، جواب في   ).26-25 ،24- 23 ،21 ،20 ،18 ،17( األبیات: كما الشرط جملة تحملھا التي للمثلبة نقیضا

  اإلطناب .3.1.2

 اإلطناب ویعرف اإلطالة، أو اإلسھاب أو اإلطناب ھي أخرى أسلوبیة ظاھرة حضور إلى تلقائیا یفضي التكرار حضور أن شكّ  ال
 لھذا ونرصد الفرزدق. مرثیة في الفت ملمح المعاني بعض تفصیل في واإلفراط 14المتكلّم" إلیھ یقصد لغرض اللفظ "زیادة بأنھ

 والثالث الثاني البیتین جعل ثم األول البیت في السقیا ذكر فقد السقیا، وصف األول وصفھا، في الشاعر استطرد معان ثالثة الملمح

 البیتین في ذلك وصف في ویطنب عینیھ، من الدموع انسكاب یصف نجده والثالثین الخامس البیت وفي السقیا. تلك ألوصاف تفصیالً 

 األبیات في عنھ والحدیث المكان ذلك توصیف في یسھب ثم مرثیّھ، دفن مكان یصف الشاعر نجد والثالثین الثامن البیت وفي التالیین.

   تلیھ. التي الثالثة

 تكون التي تلك بقوة لیست لدیھ الحزن عاطفة فكانت مرثیّھ، وفاة من فترة بعد قصیدتھ نظم قد الشاعر أن إلى یرجع اإلطناب وھذا

  الوصف. في واإلغراق اإلسھاب لھ أتاح مما المصیبة، أول عند

  الصوتي األسلوبي التحلیل2.2. 

 مستوى وتدرس للنصوص، والفونولوجيّ  الصوتيّ  بالجانب تھتمّ  األسلوبیة، فروع من فرع " بأنّھا: الصوتیة األسلوبیة تعرف

 اإلمكانات األسلوبیة من الفرع ھذا ویتناول .15األصوات" علم مصطلحات على معتمدة الصوتي، السیاق ومستوى المفردة، األصوات

 وفي الصوتیة، التراكیب بعض وفي اللغة، أصوات بعض في الكامنة والداللة للنّص، المكونة الصوتیة المادة في الكامنة األسلوبیة

.16الصوتیّة" الرمزیة علیھا ویطلق بالمعنى اللفظ فیھا یرتبط الكلمات، بعض  

 البنیة مع اتساقھا مدى وبیان مرثیتھ، في للشاعر الصوتیة األسلوبیة المالمح أبرز عند الوقوف إلى الباب ھذا في الدراسة وتسعى

  ذلك. تجسید في فعالیتھا ومدى الشعري للنصّ  المضمونیة

  الشعریة الموسیقى .1.2.2

 الوزن قسمین: إلى تقسم الشعريّ  النص في والموسیقى موسیقى. دون شعر فال الشعريّ  بالنصّ  عضویا ارتباطا الموسیقى ترتبط

 النغمة وحدة ھو اإلیقاع أن فیرى بینھما ھالل غنیمي محمد ویفرق الداخلیة. والموسیقى الخارجیة بالموسیقى یسمى ما أو واإلیقاع،

 الوزن أما التفعیلة. الشعر في وتمثلھ منتظم نحو على والسكنات الحركات توالي أي البیت في أو الكالم في ما نحو على تتكرر التي

 األساس، ھذا على صغرى نغمیة وحدة فاإلیقاع العربیة، للقصیدة الموسیقیة الوحدة ھو والبیت للبیت، المكونة التفعیالت مجموع فھو
17البیت. ھي كبرى نغمیة وحدة والوزن

 الموسیقى أو اإلیقاع أما العروضي، البحر أو الشعري الوزن من تتكون الخارجیة فالموسیقى 

 یلي فیما البحث وسیتناول الحروف. ھذه وطبیعة ببعض، بعضھا الحروف اقتران عن الناشئة الموسیقىو القافیة من فیتكون الداخلیة

  للنص. المضموني بالبعد الصوتي البعد لربط محاولة في لھا الداخلیة الموسیقى وكذلك الفرزدق، لقصیدة الخارجیة الموسیقى

  العروضي الوزن الخارجیة/ الموسقى2.2.2. 

                                                             
14  (Maṭlûb ve Baṣîr, 1999, s. 201). 
15  (en-Nûrî, 1997, s. 91). 
16  (eḍ-Ḍâliʿ, 2002, s. 22). 
17  (Hilâl, 1958, ss. 395-396). 
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 القدماء النقّاد من تنوالدھا من أشھر ولعلّ  القصائد. مواضیع مع العروضیة األوزان تناسب بمسألة القدم منذ األدبییون النقاد ُعنيَ 

 بھ یُقصد ما منھا وكان شتى الشعر أغراض كانت ولّما " یقول: إذ م)، 1284-1211( القرطاجنّيّ  حازم والتفصیل العنایة من بشيء

 تحاكى أن وجب والتحقیر، الّصغار بھ یُقصد وما والتفخیم، البھاء بھ یُقصد ما ومنھا والرشاقة، الھزل بھ یُقصد وما والرصانة الجدّ 

ً  غرض لكلّ  تلتزم الیونانیین شعراء النفوس...وكان إلى ویخیّلھا األوزان من یناسبھا بما المقاصد تلك  إلى فیھ تتعداه وال بھ یلیق وزنا
غیره".

18
 بعض إن یقول أن یرید إنّما بھ، خاصَ  عروضيّ  وزن شعري موضوع لكلّ  یكون أن القرطاجنّيّ  مقصد ولیس 

 أن شأنھ من العروضيّ  والقالب الشعري الغرض بین المواءمة وأنّ  غیرھا من أكثر عروضیة أوزان تناسبھا الشعریة الموضوعات

   الشعرّي. الموضوع إبراز على أقدر العروضيّ  الوزن ویجعل بینھما تناسبا یوجد

 من الطویل ویتكون شطر، كل في أربع تفعیالت، ثماني من یتكون الطویل والبحر الطویل. البحر على ھذه مرثیتھ الفرزدق بنى وقد

 العواطف متأجج ثائراً  كان فإذا وانفعاالتھ، الشاعر نفسیة مع ینسجم ومقاطعھ تفعیالتھ وعدد الشعري البیت وطول مقطعا. 28

ً  فیھا اإلیقاع یكون حیث المجزوءة، أو القلیلة التفعیالت ذات البحور ھي االنفعال ھذا تتناسب التي فالبحور  لم إن أما صاخبا.ً  سریعا

  العدیدة. والمقاطع الكثیرة التفعالت ذات البحور ھي البحور من یناسبھا ما فإن التوتر، من عالٍ  بمستوى العاطفة تكن

 ینبغي فإنھ الطویل، البحر على نظمت قد كونھا المتأججة؛ الجیاشة العاطفة من تخلو ھذه الفرزدق مرثیة أن ظانٌ  یظن ال وحتى

 منذ فقده قد عزیزاً  یرثي شاعر عاطفة بقوة لیست لكنھا شك، بال قویة، عاطفة ھي القصیدة ھذه في الشاعر عاطفة أن إلى اإلشارة

 فالشاعر متقدة. صاخبة لیست لكنّھا قویة عاطفة فھي المرثیة، ونظم المرثي موت بین العھد طول على مؤشر ھي بل قریب. عھد

 یرى إذ المسألة ھذه إلى أنیس إبراھیم أشار وقد هللا. بقضاء التسلیم غیر یملك ال الذي الجازع الیائس مقام في بل تفّجع مقام في لیس
  19وجزعھ". حزنھ عنھ ینفّسُ  ما أشجانھ فیھ یصبُّ  المقاطع، كثیر طویال وزنا عادة یتخیّر والجزع الیأس حالة في الشاعر " أنّ 

ً  قوتھا، للعاطفة،على الموسیقيّ  القالب فكان ً  ھادئا  موت من زمن بعد نظمت قد القصیدة ھذه أن على یدل ومما صخب. دون ورزینا

   والثالثین: الثالث البیت في الشاعر قالھ ما المرثي

  ُمَحّمدٍ  وَبینَ  بَْیني َما َخانَ  َوقَدْ 
  

  التِئَاُمَھا تَنَاَءى َوأّیامٌ  لَیَالٍ   
  

   تأججھا. ومستوى الشاعر لدى العاطفة طبیعة على مؤشراً  الشعري الوزن كان تقدم ما على وبناء

  اإلیقاع الداخلیة/ الموسیقى .3.2.2

 للنص المكونة للحروف الصوتیة والطبیعة القافیة، وھي القصیدة، في الداخلیة الصوتیة العناصر الشعري اإلیقاع عن الحدیث یشمل

  الشعري.

  القافیة1.3.2.2. 

 یعرفھا م) 786-718( الفراھیدي فنجد القافیة تعریفات وتتعدد القصیدة. في والموسیقیة الصوتیة العناصر أبرز أحد القافیة تعتبر

 وتكون األول، الساكن قبل الذي الحرف ومع المتحركة، الحروف من بینھما ما مع البیت، آخر في اللذان الساكنان الحرفان" بأنھا
 البیت في األخیرة الكلمة فیعتبرھا القافیة م) 830 (ت األوسط األخفش ویعّرف 20كلمتین"، ومرة كلمة ومرة كلمة، بعض مرة بذلك

 أمرٌ  لكنّھ قافیة، باعتباره القصیدة علیھ تبنى الذي الشعریة األبیات في األخیر الصوت وھو الرويّ  حرف استخدام ویشیع 21الشعري.

 تفصیال األكثر التعریف ھو كونھ للقافیة؛ الفراھیديّ  تعریف الدراسة ھذه اعتمدت وقد بعینھا. القافیة ولیس القافیة بنیة في یدخل

   األخرى. التعریفات من وتدقیقا

 تشتمل القافیة ھذه أن المالحظ ومن .األولى األلف قبل ما مع اإلطالق وألف وھاء ومیم ألف من مكونة القصیدة ھذه في القافیةو

 من الھواء لتیار انبعاث یرافقھ الطویلة الصوائت ھذه نطق أن المعلوم ومن اإلطالق، وألف األولى األلف ھما طویلین صائتین على

 ما وإذا قصیدتھ. أبیات من بیت كل آخر في الشاعر یطلقھا تنھیدات األصوات ھذه فتغدو عارض، سبیلھ یعترض أن دون الصدر
                                                             
18  (el-Qirṭâcenniy, 1981, ss. 230-231). 
19 (Anîs, 1965, s. 175).  
20  (el-Qayravânî, 2007, c. 1 s. 154). 
21  (Mannâʿ, 1989, s. 147). 

  الحرف الذي یسبق الساكن األول أو األلف األولى كونھ ال یمثل ظاھرة صوتیة ممیزة؛ نظرا لتعدده واختالفھ بین أبیات القصیدة.لم یركز البحث على  
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فیھ" النبر موضع وھي الصوتي المقطع قمة "تحتلّ  المدّ  حروف ومنھا الصوائت أنّ  الحسبان في أخذنا
22

 للمعنى التأثیریة القوة فإنّ  

 البیت في السامع آذان یطرق ما آخر وھي القافیة في وجودھا عن فضال المطقعي والنبر الطویل المدّ  على الرتكازھا تتضاعف

 فیخرج اللین الحلق سقف وانخفاض الشفتین وانطباق الصوتیین، الوترین اھتزاز عند "یحدث أنفي صوت المیم أن كما الشعرّي.
األنف" من الھواء

23
 وأما حزین. صوتي بنغم كلھا القصیدة أبیات فیصبغ قافیتھ في الشاعر بھ یلھج األنین كأنھ كتیم صوت والمیم .

 أن ذلك إلى یضاف الحزن، عاطفة مع السلسة نطقھا وطریقة الھادئة موسیقاھا تتناسب التي الھامسة الرخوة الحروف من فھي الھاء
والزوال بالتالشي توحي الھاء

24
 وقلبھ. الشاعر أعماق من قریب مخرجھ حلقي حرف أنھا عن الرثاء.فضال وقصیدة تتفق معان وھي 

 اآلھات ھذه خالل من لعلّھ مرثیتھ، في بیت كل یحملھا ألم نوبة كل نھایة مع الشاعر یطلقھا وآھات وأنات تنھیدات القافیة تغدو وبھذا

 وأحزانھ. آالمھ یستنزف

  للقصیدة المكونة األصوات طبیعة .2.3.2.2

 ھي القصیدة ھذه أن وبما للنّص. الداخلي لإلیقاع المشكلة ھي إذ المرثیة، في تكثر كانت التي الحروف طبیعة اإلیقاع ضمن یدخل

 األغلب في یأتي وإنما اختیارا یُختار ال" المدّ  حروف استخدام أنّ  شكّ  وال المد؛ حروف فیھا تشیع أن جداً  المنطقي فمن رثاء، قصیدة
 إحصائیة دراسة بعمل الباحث قام وقد 25التداعي". بقوة التصویر من جانبا لیعطیھا بالفكرة الممتزج واإلحساس للفكرة مجانسا

 في الواعي، غیر اللغوي، الشاعر سلوك رصد أجل من وذلك القصیدة، أصوات من المد أصوات نسبة رصدُ  وتمّ  القصیدة، ألصوات

 كما الدراسة ھذه نتائج جاءت وقد علیھ تسیطر التي الحزینة والعاطفیة النفسیة وحالتھ تتناسب طویلة ھادئة موسیقى ذات ألفاظ اختیار

  یلي:

  الفرزدق لمرثیة المكونة الصوتیة الطبیعة إحصائیات )1( الجدول

الصائت نوع

 في حرف كل تكرار نسبة متوسط  تكراره  عدده 

  النص

  %2.96  1650  28  الصوامت

  %5.7  342  3  الطویلة الصوائت

  %100  2930  34  المجمل

 إلى واعیة غیر بصورة دفعتھ قد علیھ المسیطرة الحزن وعاطفة للشاعر النفسیة الحالة أن لدینا یظھر أعاله الجدول إلى واستنادا

   وإحاسیسھ. الشاعر النفعاالت مرآة الصوتیة السمة ھذه شكلت بحیث الفتة، بصورة المد حروف من اإلكثار

  الخاتمة

 من األخطل، بن محمد أخي ابن رثاء في التمیمي الدارميّ  صعصعة بن غالب بن ھمام الفرزدق قصیدة البحثیة الورقة ھذه تناولت

  یلي. ما وفق الدراسة نتائج وجاءت القصیدة في واألسلوبیة المضمونیة الجوانب بدراسة عنیت أسلوبیة تحلیلیة دراسة خالل

 الرثاء، قصائد في علیھا المتعارف المعاني عن المضمونیة، الناحیة من تخرج، لم أخیھ البن الفردق مرثیة أن إلى الدراسة خلصت

   الفقید. رحیل إثر حالھ إلیھ آل وما الراثي حال تصویر إلى إضافة مناقبھ، وذكر علیھ والتفجع المرثيّ  بكاء من

 وقد الرثاء، قصائد في التقلیدي الشعري المعجم عن تخرج لم الشاعر ألفاظ فإن اللغویة األسلوبیة جھة فمن األسلوبیة، الناحیة من وأما

 مثل ألفاظ في برز اللفظي فالتكرار المتعددة. بأنواعھا القصیدة في بكثرة التكرار تقنیة برزت وقد والسالسة. الجزالة بین تراوحت

 والتكرار المرثّي. تذكر مع یتسق بما الزمانیة الظرفیة و"ما" "كان" ولفظ "الفتى"، كلفظ عنھ ینوب ما أو "محمد" المرثي اسم

 والحزن البكاء معاني تكررت كما المرثّي، عن الحدیث عند والتواضع الخلق وحسن والشجاعة الكرم الفضیلة بمعاني تمثل المعنوي

ً  المرثي كان فإن الشرط أسلوب بتكرار فتمثل األسلوبي التكرار وأما الراثي. عن الحدیث عند ً  یكون فإنھ الشرط، جملة في واقعا  سببا

                                                             
22  (Eyyûb, 1968, s. 155). 
23  (en-Nûrî, 1997, s. 164). 
24  (el-ʿAlâylî, 1985, s. 64). 
25  (es-Seyyid, 1986, s. 64). 

 رة من اإلحصائیة لكون استخدامھا ضرورة یتطلبھا البناء الصرفي والنحوي في اللغة العربیة.تم استثناء الصوائت القصی  
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ً  كان وإذا الشرط، جواب یحملة الذي اإلیجابي المعنى في ً  یكون فإنھ الشرط، جواب في واقعا  جملة تحملھا التي للمثلبة نقیضا

 وفاة من فترة بعد قصیدتھ نظم قد الشاعر أن إلى یرجع اإلسھاب وھذا المرثیة. في الفتة بصورة اإلطناب ملمح ظھر الشرط.وقد

   الوصف. في واإلغراق االستطراد لھ أتاح مما المصیبة، أول عند تكون التي تلك بقوة لیست لدیھ الحزن عاطفة فكانت مرثیّھ،

 على نُظمت قد القصیدة أنّ  إلى خلصت وقد الموسیقیة، الناحیة من القصیدة الدراسة تناولت فقد الصوتیة األسلوبیة الناحیة من وأّما

 الداخلي اإلیقاع أما الفقد. وحادثة القصیدة نظم بین العھد طول الباحث نظر في ذلك ومردّ  الكثیرة؛ التفعیالت ذي الطویل البحر

 وھاء ومیم ألف من مكونة القصیدة ھذه في القافیة أنّ  الدراسة وجدت وقد للقصیدة. المكّونة األصوات وكذلك القافیة فشمل للقصیدة

 نطق أن المعلوم ومن اإلطالق، وألف األولى األلف ھما طویلین صائتین على تشتمل القافیة ھذه أن المالحظ ومن اإلطالق. وألف

 یطلقھا تنھیدات األصوات ھذه فتغدو عارض، سبیلھ یعترض أن دون الصدر من الھواء لتیار انبعاث یرافقھ الطویلة الصوائت ھذه

 من فھي الھاء وأما قافیتھ. في الشاعر بھ یلھج األنین كأنھ كتیم أنفي صوت المیم أن كما قصیدتھ. أبیات من بیت كل آخر في الشاعر

 مخرجھ حلقي حرف أنھا عن الحزن.فضال عاطفة مع السلسة نطقھا وطریقة الھادئة موسیقاھا تتناسب التي الھامسة الرخوة الحروف

 في بیت كل یحملھا ألم نوبة كل نھایة مع الشاعر یطلقھا وآھات وأنات تنھیدات القافیة تغدو وبھذا وقلبھ. الشاعر أعماق من قریب

 حضور عن الدراسة كشفت فقد للنص المكونة الداخلیة األصوات وأّما وأحزانھ. آالمھ یستنزف اآلھات ھذه خالل من علھ مرثیتھ،

آخر. صوت أيّ  حضور ضعف یقارب بما الفتة بصورة والتفجع البكاء تناسب التي الطویلة الصوائت  

 فنیة بأمور یتعلّق ال الموضوع ھذا في الشعر نظم في إقاللھ وأنّ  الشعرّي، اللون ھذا في أجاد الفرزدق أنّ  إلى الدراسة توصلت وقد

  الباب. ھذا في شعري ضعف أو

 تسلیط بغیة قائلیھا، لدى تطرق أن یندر مواضیع في قیلت التي القصائد على الدراسات من مزید بإجراء الدراسة وتوصي
  الشعراء. ھؤالء لدى الفریدة الظواھر ھذه على الضوء
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