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 (2/2/2016؛ تاريخ القبول:  24/8/2015)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

تألّم يان ك نيه الشاعر حيهو من قصد إلك وشجاع فات منها رثاء أيب واً من أشعار املتنيبريبكل الرثاء جانباً كشي

 عن املنهج املألوف يف اخلروجو دة باشتماهلا موضوعات خمتلفةيز هذه القصيتتم. افوركد األمل من دناءة يشد

ر صفاته كذي واملرث ىز علكيبدل التر، دةيهذه القص  األغراض املختلفة يفنيب تردّد املتنيب. يوحدة املوضوعو الرثاء

 ىها الرثاء مع أخريتتقاطع ف ان النقاط اليتيتبو هذه املقالة دراسة هذه املقاطع حاولنا يف. ما فعل اآلخرونك

إماطة اللثام عن جممل  ىأنّنا نسع يأ، دةيالقص ة احملقّقة يفين من خالهلا عناصر اللغة الشعرياملوضوعات مربز

، الصويت ىاملستو، املفرداتى ات الثالث: مستوياملستو يف كذلو دةيهذه القص يف تاره املتنيبخي الوسائل اليت

بارز من خالل لغتها  كدة رثاء فاتيقص يف ىالرثاء باملوضوعات األخر كأنّ اشتبا وصلنا إىلي. والبالغ ىاملستو

 إىل يؤدّياملختلفة  املعاينو  املوضوعاتنيب كهذا اإلشتبا. وهاية السائدة فياً نستشفّه من املقاطع الشعركتشاب

مضمون  يف يلّ اجلانب الطاغكتدور حوله تش اليت املعاينو إال أنّ احلزن. ةيات اللغويانكز من اإلمياستخدام مم

 تمّ هذا التداخل بامتزاج احلزن مبوضوع آخر، ياملختلفة  املعايننيدة تداخالً بيالقص ندما جند يفع يأ، دةيالقص

 ختدم ملعاين ات اليتيانكون حضوراً ملفتاً للنظر لإلميكمن هنا . وهذه التداخالت ون احلزن طرفاً ثابتاً يفويك

 .املفرداتى مستو الرثاء خاصة يفو احلزن
 

 ةلمات الرئيسكال

 .املتنيب، ةياللغة الشعرك، رثاء فات، األغراض تعدّد
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 ةمقدم

. هيان منهم من اشتهر بسبب مراث كة عند العرب حىتيالشعر عدّ الرثاء من أهمّ األغراضي

 ةيه من ضروب الشعر من ناحريز هبا عن غيتم، يةيشخصو ةيفنو ةيمٌ إجتماعيوللرثاء ق

أغراض الرثاء عند الشاعر حبسب ي وتتعدّد دواعى. وة أخريعن شاعر دون آخر من ناحو

قصائد الرثاء  جند يف. الرثاء معاينانة تتحدّد كضوء هذه املى علو مزنلتهي وانة املرثكم

ات ريشفُ عنه من تعبويك تضمّنه الرثاءي عمّا نيمتعدّدة تب معاينو ماً خمتلفةيق للمتنيب

 ما مل أجد يف املتنيب يمراث وجدت يف كذل إضافة إىل. وان الغرض واحداًكإن و نةيمتبا

قد حصل له ما أراد ي وعرهذا الغرض الش  يفيرية التغيعاتقه مسؤول ىأنّه محل علوك هاريغ

تمثّل ي كذل، وخرج به مغرّداً خارج السرب ه أحد سواه حىتيشاهبه فيأسلوب ال  فجاء به يف

ث يحك، شجاع فات دة رثاء أيبيمنها قص. ودة الرثاءيقص إدخال املوضوعات املختلفة يف يف

مثّ تثور ، ة باملوتم املتعلّقكات حول احليبأب أيتوي نفس املوت إىل يتجاوز الشاعر عن املرثي

هجو وي ه الغضبيغلب علي كبعد ذلو فتخر بشجاعتهوي لّم عن نفسهكتوي عاطفة الفخر

 . هو أخلف الوعد للشاعرو افوركاألعداء خاصة 

 خباصة ما اشتهر به من مدحو أغراضه املختلفة حبثاً يفو دراسة ولئن أشبع املتنيب

  إىلنيلعّل انصراف الدارس، وعر الرثاءش يف كما وجدتُ ذل مة إال أنّينكحو فخرو هجاءو

نظرته املتجاوزة أبعد احلدود و ةيعة البشريجة نفسه املرتفعة عن الطبينت ىاألغراض األخر

 نيبو هزّه األملوي ه األملكرّحيرفعة فهو إنسان و انةكغفلون أنّه مهما بلغ من ميمّما جعلهم 

 . «عيط يعص»د دمعه جي كذل

 ة:يأسئلة التال ب إىليأن أج كدة رثاء فاتيسة لقصمن خالل هذه الدرا ىسأسع

 ؟كدة رثاء فاتيقص  األغراض املختلفة يفنيإحساسه ب وملاذا تردّدت عاطفة املتنيب -

 دة واحدة؟يقص معهم يفجيما ، و هذه املوضوعاتنيالعالقة ب يما ه -

 خر؟اآل ىموضوع عل ىطغية أم يدة متساويبناء القص ة للموضوعات يفكهل املشار -

 ستخدمها الشاعر من املفرداتيما و ةياللغة الشعر ؤثّر تعددّ األغراض يفيف كي -

 املضمون؟و لك الشنيما العالقة بى أو بعبارة أخر، ةيالبالغو ةيارات الصوتياخلو
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مقاطع متعددّة حسب املضمون:  إىل كدة رثاء فاتيقص كيكهذه الدراسة بتف قمتُ يف

 املوضوعات نيس الشاعر بي سبب تردّد أحاسينيتبو .الفخر، الغضب، مةكاحل، احلزن

، ةياللغة الشعر  تعدّد األغراض يفريتأث أدخل يف كبعد ذل، ودة واحدةياملختلفة ضمن قص

ات ختدم لتداخل يانكخاصة إم ستخدمها املتنيبي ة اليتيات اللغويانكأستخرج اإلم يأ

ارات ياخل، ات: املفرداتيمستو ثالثة يف كجاء ذل. ودة واحدةيقص املوضوعات املختلفة يف

 . ةيعيالبدو ةيارات البالغياخل، ةيالصوت

 املتنيب يآراء النقّاد حول مراث

« وشاغل النّاس ايمالئ الدن»بأنّه  ها املتنيبيوصف ف اليتو ةريق الشهيلعلّ عبارة ابن رش

أنّ  كش ال. وتلّها شاعر قبلهحيعة مل يانة رفكمو ه من شهرة واسعةيشف لنا ما وصل إلكت

ه شعر املدح عند الشاعر بالرّغم من حتوّل يما وصل إل صل إىليمل  يهذا الغرض الشعر

  متشاهبةنين الغرضيقول هذ دعته إىل ما أنّ الظروف اليتكمدح  اناً عنده إىليالرّثاء أح

 ك. ذل ىل علي دلريف الدولة خيمدائحه لعائلة سو هيلعلّ مراثو

 كة فإنّ ذليالشعر املدح من أمور ماد ه يفيبتغيما بعض  ىصل علحيان الشاعر كولئن 

الً يه سبيبعض مراث عل الرثاء يفجيشعر الرثاء ممّا جعل الشاعر  س متاحاً هبذا القدر يفيل

من عدّ الرثاء من املدح ألنّه مدح  كوال نغفل أنّ هنال. احلافز كنعدم ذليال  املدح حىت إىل

ل  بالرثاء خياملدح فرق إال أن و  الرثاءنيس بيلو :قيقول ابن رش، ين بعد وفاتهكول يللمرث

ضاً قدامة يهذا ما قصده أ، و(166، 2: ج2001)ابن رشيق،  تيأنّ املقصود به م ىدلّ عليء يش

 . (100: 1978)قدامة بن جعفر، كتابه نقد الشعر  بن جعفر قبله يف

: يه شرحاًتب علكمثّ وانه يه ديقد قرأ عل وهو ممن صحب املتنيبي، وقال أبو الفتح اجلنّ

ستحسن يال و دفعه إال ضديفما ، اهايفاؤه إياست، وهايتغلغله ف وأمّا اختراعه للمعاينو»

 كشاهدته بعد ذلو ت أحداً غضّ من هذا الرجل وقتاً من الزمان إاليما رأ، ومعاندته إال ندّ

 طة اجلهالبٌ عند هؤالء السقيما هلذا الرجل الفاضل ع، ولهيتفض عاد إىلو قد رجع عنه

 . «والسفال إال أنّه حمدث النّذالة يذوو

 يهو مع اختالف نظراهتم املتنيب يات من مراثيمن تعرّض لبعض األب كد أنّ هناليب

ت من يبب املتنيب يستشهد من مراثيمة يتيصاحب ال هو الثعاليب فها، أشتات متفرّقات

 عندما عدّ من حماسنه، لهمقولة  ىمستدالً هبا عل، هبا أبا تغلب بن داود ىرثيدة يقص
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ع من تأخّر فقد عدّ من هذه يسبق مجو من تقدّم ىها عليزاد ف بدائعه اليتو روائعهو

 ت املستشهد به هو قوله: يالب، و(262، 1ج :2000)الثعاليب،  ار املعاينكاحملاسن افتضاضه أب

ــدهم   ــوداد بعــــــــ ــل الــــــــ ــاملا أهــــــــ  ســــــــ
 

ــد   ــزن ال للتّخليـــــــــــــــ ــلم للحـــــــــــــــ  يســـــــــــــــ
 

 . قه للحزن ال للخلوديسلم صديقه يق فإنّ صديصد: أنّه إذا مات اليأ

، ة دخلها املتنيبيمن الشعر زاو يان قد بقك: »يقال أبو العبّاس أمحد بن حممد النام

 ،1ج ، د.ت:)ابن خلّكان «هماي قاهلما ما سبق إلينيمعن ون قد سبقته إىلكأن أ ينت أشتهوك

 : نيتين البيهذ أحدمها ما ورد يف، (121

 ر بــــــــاألرزاء حتّــــــــى رمــــــــاين الــــــــدّه 

 فصـــــــــــرتُ إذا أصـــــــــــابتين ســـــــــــهامٌ
 

 فــــــــــــؤادي يف غشــــــــــــاء مــــــــــــن نبــــــــــــال 

 تكسّـــــــــرت النّصـــــــــال علـــــــــى النّصـــــــــال 
 

 دةيبناء القص

ة يبن يفقد حدّد القدام (يبألفاظ املاض يح للمرثيمد يح )بل هية جزءٌ من املديمبا أنّ املرث

 ل إىليوصف الرحو بيفالنس، األطاللى ة الوقوف علية مقتضيبن يه، وةية النموذجياملدح

 نيمثار خصام ب كنّ مطالع قصائد املدح صار بعد ذلكل». املدح مثّ اإلنتهاء إىل، املمدوح

ة يأنّ شاعر ىاً تواضعوا علمياألدب قدي مورّخو الرواة د أنّيبمي، أنصار القدو نياجملدّد

 بالنسج ة إاليأنّ ال شاعر، كة املألوفةيدية التقليالشاعر مشروطة خبضوعه للسّنن الشعر

من خرج عن هذه السنن من  ك أنّ هنالريغ. (25)البوغامني، د.ت: « يالنظام اجلاهل ىعل

 . بعض قصائده يف منهم املتنيبو نياحملدث

دة الرّثاء عند يقص أوضح صوره يف ربز يفي يدياملنهج التقل ولعلّ هذا التصرّف يف

 ه اإلثارةكه بترريزه عن غيميهنجاً  ن بل إنّه هنجيب اجملددكال واو الشاعر فال تابع القدماء

، غرضه  الدخول املباشر يفنيبو مك احلنيتنوّعت ب ة اليتيمطالعه الرّثائ شدّة اإلنتباه يفو

وض خيث يح كدة رثاء فاتيقص يف كمن ذل، وةية من النّهاي إبداء رجربته الشعورنيبو

ضع للمقوّمات وخي قيالطرهّد ميدون أن ،  عن اآلالمريهو التعبو غرضه الشاعر مباشرة إىل

 :قوليهو و ةميدة القدية للقصيويالبن

ــرد عُ  1 ــلا ي ــــ ــقُ والتّجمّــــ ــزنا يُقللــــ  ( احلاــــ

ــهّدٌ   2 ــني  مُس ــــ ــوعُ عــــ ــانل دمــــ  ( ي تنازعــــ

 النّـــــــومُ بعـــــــد  أيب شـــــــجاع  نـــــــافرٌ  (3
 

ــعُ    ــي  طيّـــــــــ ــا ع صـــــــــ ــد ممع  بين هُمـــــــــ  والـــــــــ

ــعُ    ــذا يرجـــــــ ــا وهـــــــ ــئا هبـــــــ ــذا ي جـــــــ  هـــــــ

ــعُ   ــبُ  الّـــــــــ ــي والكواكـــــــــ ــلا مُعـــــــــ  والليـــــــــ
 

(421: 1930ربقوقي، )ال  
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 يدة الرثاءقص تعددّ األغراض يف

الصدق و املعقّدة ة املتنيبيهذا جزء من نفسو شبه رثاء نفسهيطرح ما يشعره  يف إنّ املتنيب

هذا ي واناً إزاء املرثيأحي وتنتابه إزاء املعزّ   من املشاعر اليتيعنده ناتج عن خل الفين

اضطرابه و ةيحالته النفسو اً جند ثورة الشاعرضيأ. رثائه تعدد األغراض يف إىل يؤدّي

عة بل ية سرياملوت نظرة آن نظر إىليأنّ الشاعر ال  ىال ننس، وعدّد هذه األغراضيجعلته 

 . أفق واسعو اة ببعد نظرياحل نظر إىلي

 :يدة الرثاءقص مة يفكاحل

وس   رة يفتا، ودةيمطلع القص فتارة جندها يف، املتنيب يمراث مة يفكات احليتتوزّع أب

ء املستقبل يهيد أن يريم كاستهالله قصائده هبذه احل إنّ الشاعر يف. آخرها دة أو يفيالقص

من سخ  و فله الرضا يعل املوت أمراً مسلماً به فمن رضجيفهو ، م باألمر الواقعيللتسل

ا مكها للوداع يء املستقبل فيهي اليتو مكختامه لقصائده باحل إنّ السبب يف. وه السخ يفعل

ق: يقول ابن رشيهلذا ، ورة املستقبلكذا راسخة يف يماء أنّ اخلامتة تبقية السيأه للبدايه

، ماًكون حميكله أن يسب، واألمساع منها يف يبقيآخر ما و دةيأمّا اإلنتهاء فهو قاعدة القصو»

 وجب أن، ان أوّل الشعر مفتاحاً لهكإذا و بعده أحسن منه أيتيال ، وهيادة عليمن الزكال ت

 املتنيب أيتي كدة رثاء فاتيقص يف. (210 ،1ج :2001)ابن رشيق،  «هيون اآلخر قفالً عليك

ألنّها ، األساس ة يفيالغرض من املرث عود إىليبدوا أنّ السبب وي دةيوس  القص مة يفكباحل

 يأنّكف، أخذ منه العربيستغلّ احلدث أساساً ليعة للحدث بل إنّ الشاعر يست استجابة سريل

 ظهر الصربيستغلّ احلدث ليمن مثّ و الناسى لو بنفسه قبل عرض عقله علخير بالشاع

. الزّهو بالنفسو وافق رغبة الشاعر من العلوّيهذا ما  يفي وطلبه من املعزّياجللد قبل أن و

هلذا جاءت و عيبه اجلم يقتدي يف الذيإذن الشاعر جعل من نفسه الرجل العاقل احلص

 :كرثاء فات قول يفيث يح. مكئة باحليالقصائد مل

 غافلــــل  أَو للـــــجاهلل  الـــــح ياةا ( ت ـــــصفو6

ـــم ن7 ـــغالل ا ( و لل ــائلقِ فـــي يُ ــهُ احلَق  ن فس 

ـــن 8 ـــذي ( أَيـ ـــه ر مانل الَّـ ـــن الـ ــهل ملـ  بُنيانِـ

ـــارُ 9 ـــت خ لَّفُ اآلثـــ ـــن ( ت ـــ ــحابِها ع ـــ  أَصـــ
 

ـــضى   ـــمّا م ــــــ ـــيها ع ــــــ ـــا فــــــ ــعُ و مــــــ  يُت و قَّــــــ

ـــلَب  ــعُ املاحـــــــــال و ي ــــــــــسومُها طَـــــــ  فَت طم ـــــــ

ـــا ـــومُهُ مــــ ـــا قَــــ ـــومُهُ مــــ ــا ي ــــ ــر عُ مــــ  املَصــــ

ـــت تب عُ حـــــــــــيناً  و يُـــــــــــدرِكاها الـــــــــــفَناء  فَــــــــ
 

(421: 1930)الربقوقي،   
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 هو من األمراءي وأنّ الشاعر جعل نفسه متحدّثاً باسم املرث عود إىليولعلّ السبب اآلخر 

 مة يفكات احليبأب أيتيته مو بعد اإلشارة إىل كلذلو مكالمه مشبعاً باحلكون يكالبد أن و

 . دةيوس  القص

 :يدة الرثاءقص اهلجو يف

 ه فحسبيمرثى مده علوك س حزنهيل كدة رثاء فاتيقص اشة يفيما جعل عاطفة الشاعر ج

ضاً يافور سبب آخر أى كحنقه علو ق الشاعريبل إنّ ض أوجاعه(و اف لنثر مهومهك)مع أنّه 

س يل، ون هجاءً مغلّفاً بالرثاءكدة أشبه ما تيلقصهلذا جاءت او ته عن األوّليقلّ أمهّيال 

ن فغلب غضب ي أمرنينّ الشاعر وُضع بك صادق لريغ كهذا أنّ رثاء الشاعر لفات معىن

  )أعينني العاطفتنيتنازع هاتى دلّ عليمما ، ودةيانت هذه القصكحزنه فى الشاعر عل

ى افوراً علكظهر الشاعر يلافور ك وك فاتنيالشاعر عقد املقارنات ب ىلد، (والغضب احلزن

ى دلّ عليبعض هجائه مما  ة يفيالسّخر مال الشاعر إىل. واذبة املخادعةكئة اليقته الدنيحق

ال حبس مشاعره و افورى كها إجلام نفسه الثائرة عليع فيستطيأنّ الشاعر وصل مرحلة ال 

 الفرصة نيتحوي بايليمما جعل الشاعر ال ، فاً حمتبساً ال طاقة له حبملهيخرجت نز اليت

 س أمثن من هذه الفرصة موت أيبيلو ديالصّد كإخراج ذلو املناسبة إللقاء هذا اإلحتباس

افور بعد كه مالذاً آمناً من يمرث ألنّ الشاعر وجد يف كثور الشاعر ثورته تل يشجاع حىت

 حسن واحتضان املتنيب يف كشجاع فات اء أيبكال نغفل ذ، وإخالف وعده لهو فه للشاعريتسو

أته يمل  يالذو افور نفسهكهم يسب ودّه مبا فوك ع القرب منهياجلمى تمنّي يهو الذو استقباله

 ض رثاءينق  طريفنيوضعته ب اليتو ة الشاعر املتردّدةيال نغفل نفس. وإال بطلب منه املتنيب

 :قوليث يح. هجاءو

 فَإِنَّــــهُ ز مـــــانا قبحــــاً للـــــو جهِك يـــــا (28

ـــموتُ (29 ـــثلا أَي ـ ـــ ملـ ــجاع  يأَبـ ــكٌ شُـ  فاتلـ

 ر أسلـــــــهل أَيـــــــدق مُـــــــقَطَّع ة  ح ـــــــوايل  (30

ــهُ  (31 ـــاذلب  أَبقَيت ـــ ـــذَب  كـــ ـــقَيت  أَكـــ  أَبـــ

ـــر كت  (32 ـــت ن  و ت ــ ـــح ةق أَنــ ـــذموم ةق ريــ  م ــ
 

ـــهٌ لَــــــــهُ   ـــلِّ ملــــــــن و جـــــ ــبح  بُرقاـــــــعُ  كاـــــ  قاـــــ

ـــعي ُ ـــاسلدُهُ و ي ــــــ ــعُ اخلَصلــــــــيُّ حــــــ  األَوكَــــــ

ـــفاً ـــصيحُ و قَـــــــ ـــها ي ـــــــ ــفَعُم ني  أاَل بِـــــــ  صـــــــ

ــم عُ م ــــــن أَصــــــد ق  و أَخ ـــــــذت   ي قــــــولا و ي ســــ

 ت ت ض ــــــــــوَّعُ ريـــــــــــح ة أَطـــــــــــي ب  و س ـــــــــــلَبت 
 

(421: 1930)الربقوقي،   
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 :يدة الرثاءقص الفخر يف

 شعره جذوة من نفسه وهو يف، هتمّ هباي ة اليتيع األغراض الشعريمج الفخر يف وزّع املتنيبي

داً عن يبع، مطبوعاً بطباعه اخلاص تنيبجاء هذا الضرب منشعر امل، نفحة من روحهو

فها يفارقه طيال ، ماً هبايمت نشأ صباً باملعايل ألنّه يعيطب شعره يف ثرته. وكالتعسّفو لّفكالت

دة يقص ات الفخر يفيحضور أب أمّا السبب يف. قهر العتاة من جبابرة عصرهيأن  يبغيان كف

عدّ األعداء يال  كيلو بالعجز يوحيدة( يأنّ إ هار احلزن )مطلع القص عود إىليف كرثاء فات

 . قوّته أمام األعداءو فخر بشجاعتهيات يبأب أيت، يضعفاً من الشاعر كذل

 ةياللغة الشعر

ه يشتمل عليمبا  يج الشعريأو النس ية العمل الشعريلك يه»ية: ف العام للّغة الشعريالتعر

 يه ىأو بعبارة أخر. (67: 1984)الورقي،  «يقيمن موسو ةيصور شعرو ةيمن مفردات لغو

اح ياإلنز، وتابةكال اح عن لغة النثر باعتبار أن لغة النثر توصف بأنّها لغة الصفر يفينزاال

 ال مصنوعاً يفو اًيال عادو س شائعاًيل ما لك» تعين ة اليتياللغة الشعر عد دخوالً يفيعنها 

ثالثة  إىل كدة رثاء فاتيقص ة يفيهنا نقسّم اللغة الشعر. (35)جوين، د.ت: « ةكقوالب مستهل

 ات:يمستو

 لمات أخركمدلوالً إال بإتّحادها مع  يست إال ألفا اً ال تعطيل ةياألعمال الشعراملفردات: 

 وّنة للجمل يفكللمفردات امل يمن خالل استقرائ، واملضمونو لكالش وّن  اهريتكمن مثّ تتو

( لبناء كمة، الغضب، الفخراحل، ناحلزيتّخذ من عدّة منطلقات )وجدته  كلفات رثاء املتنيب

 املعىنى ة علي)عالقات مبن  الداليلنياحلقل هنتمّ بدارسة املفردات يفي. النص الشعر

 . غة(يالصى ة علي)عالقات مبن يشتقاقاالو املدلول(و

: وهو يتناول الكلمات اليت كثار تداوهلا عند الشاعر وتدور حول مدلول احلقل الداليل

مدح املرثي من خالل ذكر صفاته )احلزن، يقلق، الدمع، مسهّد، ميوت، متقارب: الرثاء أو 

أصدق، أطيب(، احلكمة )جاهل، غافل، الفناء، احلقائق، اآلثار(، ذمّ األعداء )قبحاً، حاسد، 

اخلصي، األوكع، أكذب، أننت(. الفخر )أشجع، قسوة(. والذي يهمّنا هو تداخل هذه الدالالت 

لتبيان امتزاج احلزن )وهو اإلحساس الغالب يف القصيدة(  يف مقاطع القصيدة املختلفة

 مبشاعر أخرى. وذلك من خالل التضاد والتكرار. 
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  :التضاد

امتزاج رثاء فاتك من خالل ذكر صفاته، بذمّ احلسّاد واألعداء، وذلك يتمثّل يف ( أ

/أطيب. الثنائية اليت نرى يف: ميوت/يعي ، ويف الصفتني املتضاربتني: أكذب/أصدق، أننت

 حيث يقول:

ــهُ   ـــاذلب  أَبقَيت ــــــ ـــذَب  كــــــ ـــقَيت  أَكــــــ  أَبــــــ

 م ـــــــــذموم ةق ريـــــــــح ةق أَنـــــــــت ن  و ت ــــــــر كت  
 

ــم عُ م ــــــن أَصــــــد ق  و أَخ ـــــــذت    ي قــــــولا و ي ســــ

 ت ت ض ــــــــــوَّعُ ريـــــــــــح ة أَطـــــــــــي ب  و س ـــــــــــلَبت 
 

(422: 1930)الربقوقي،    

 :دفعيال ، تدفع/ختلع/ال : ختلعالسلبو ابجيامتزاج الرثاء باملدح من خالل اإل( ب

 شــــاءَها م ــــن ع لــــى ت خلَعُهــــا زِلـــــت  مـــــا

ـــا ــر  كاـــــلَّ ت ــــــدفَعُ زِلــــــت  مـــ  فـــــادلح  أَمـــ
 

ـــتّى  ـــبِست  ح ـــــ ـــي وم  لَـــــ ــا الـــــ ــعُ ال مـــــ  ت خلَـــــ

ـــتّى ـــى ح ـــــ ـــرُ أَتـــــ ــذي األَمـــــ ــدفَعُ ال الَّـــــ  يُـــــ
 

(423 :1930الربقوقي، )   

 نيتيعجز الب هذه الصفة يف ينفياته مثّ يح صفة حمبوبة يف كثبت لفاتي نيتيصدر الب يف

سجّل السلب  كلذلو فرغ من املدحو الشاعرى غلب عليإال أنّ احلزن ك، موت فات إشارة إىل

 :تيالب ( حضوراً تاماً يفكوفيال سك/)ال رماح

 شُـــــــرَّعٌ رِماحُـــــــك  ال فَـــــــظَلللت  ت ــــــــنظارُ 
 

ـــراك   ـــيما ع ـــــــ ـــيوفاك  و ال فـــــــ ــعُ سُـــــــ  قاطَّـــــــ
 

(423 :1930الربقوقي، )   

ئاً من يدخل شوي عن نفسه تحدّث املتنيبيبة ية عن املصياكالشو ر احلزنكبعد ذ (ج

حتمل دور امتزاج  ة اليتيالثنائ يه لفت النظر إلفادة هذا املعىنيما ك، ورثاء فات الفخر يف

، عتب، غضب/أشجع: أجنب/استخدام الصفات املتضاربة تتمثّل يفو احلزن بالفخر

  :قولي ثيح، أجزع، قسوة/أحبّةي/أعاد

 إنّـــــــي ألجـــــــنبُ ملـــــــن فلـــــــراقِ أحـــــــبّيت
 

ــام فأشــــــــجعُ     ــسُّ نفســــــــي باحللمــــــ  وحتــــــ
 

(421 :1930الربقوقي، )   

د كيانا للتأيأح أيتيس املختلفة فحسب بل يدة إلمتزاج األحاسيهذه القص س التضاد يفيل

شف لنا حالة التردد يكد الشاعر عن يرينما يدة حيمطلع القص هو يف، وإحساس واحدى عل

، عيطى/عص، ردعيقلق/ي :ستخدام مفرداتاب كذلو هيطر عليتس ون اليتكالسو لقلق انيب

 . ح هبذه احلالةيللتصر ت الثاينيالب يف« تنازعاني»وجاء 
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 :راركالت

  :دةيهذه القص د تداخل األغراض املختلفة يفيرجس رار دوراً هاماً يفكلعب التي (أ

ـــلَّ يـــــــا م ـــــــن يُـــــــب د لا   ــوم  كاــــ  حُلَّــــــةً ي ــــ
 

ـــيت  أَ  ـــى ر ضـــــــــ ـــحُلَّةق نّـــــــــ ـــزنَعُ ال بِـــــــــ  تُـــــــــ
 

(422 :1930الربقوقي، )   

 كمع ذل واملصرع الثاين احلزن يفو الرثاء املصرع األوّل إىل نتقل الشاعر من املدح يفي

ت يد البيزي نيغرض رار يفكهذا الت، و«حلّة»كلمة رار ك بتني الغرضنيالعالقة بى اإلنتقال تبق

 :ار يفركمثله الت. ورونقاًو ةيويح

ـــانَ   ـــد كـــ ــر ع قَـــ ــارِس  أَســـ ــةق يف فـــ  طَعن ـــ
 

ـــاً   أَســــــــــــر عُ الــــــــــــم نِيَّةَ و لَــــــــــــكلنَّ فَـر ســـــــــ
 

(424 :1930الربقوقي، )   

 العجز إشارة إىل يفو )املدح( اتهيام حيأ يف كر صفة فاتكالصدر لذ يف« أسرع»كلمة 

 . ه )الرثاء(ية عليغلبة املن

 :يتب يف« ةحير»كلمة رر كوأمّا تت( ب

 م ـــــــــذموم ةق ريـــــــــح ةق أَنـــــــــت ن  ت ــــــــر كت  و 
 

 ت ت ض ــــــــــوَّعُريـــــــــــح ة  أَطـــــــــــي ب  و س ـــــــــــلَبت  
 

(422: 1930الربقوقي، )  

 . احلزن لتُدخل الغضب يف

ى د علكياناً للتأيأح أيتيد تداخل األغراض املختلفة بل يرجس رار يفكقتصر دور التيال 

أنّ الصفات احملمودة ى د علكيللتأ 21و 20نت يالب يف« مازلت »كلمة  رركما تت، كغرض واحد

ك عجز فاتي يد الذيأنّ األمر الوحى د علكؤي« ىحتّ»رار كبتو (املدح)، اتهيح انت دأبه يفك

 . (الرثاء) هو املوت، صرفه عن هذه الصفات احملمودةوي

داخل  ة املعىنيمن ناح يد احلقل الطاغيحتد نا إنّ دراسة املفردات أدّت إىليما رأك

 . املقاطع املختلفة هو الطرف الثابت يف، والرثاءو للحزن هو احلقل الداليلو دةيالقص

 +            الغضب          احلزن   

 الفخر        +       احلزن           

 املدح              +          احلزن   
 

ون هلا يك اليتو يقصد باحلقل االشتقاقي األمساء املشتقة من األفعال: يشتقاقاحلقل اال

رار  كباخلدمة ت نعينو آخر دم إلدخال موضع يفخيوهذا احلقل مثل السابق ، أصل واحد
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 نيتيالب جند يف، « ي /تعايع، يأنزل/مزنالً» واضح يف كذلو نيالغرض أسلوب اإلشتقاق يف

 قصد اخلاصو افور ألنّه أطلق العام )الناس(كض ليمع التعر ي تداخلَ مدح املرثينيالتال

سعه ياً مل كما أنّ فاتكافور أو أنّ عاطفة الشاعر امللتهبة انفجرت فلم تسعها نفسٌ ك هوو

 . عهميان فشمل النّاس مجكلّ مك ر محم الغضب يفيفتطا، موضع

 ص ــــــفقَةً و الـــــــم كارِمُ أَخـــــــس رُ الـــــــم جدُ

 مـــــــزنالًيف زمانِـــــــك  أنـــــــزلاوالنّـــــــاسُ 
 

 األَرو عُ الكَــــــــرميُ لَهــــــــا ي عــــــــي   أَن ملـــــــــن 

ــن أن ــهم مـــــــ ــعُ  تُعايش ـــــــ ــدرُك أرفـــــــ  وقَـــــــ
 

(422 :1930الربقوقي، )  

تمّ باإلشتقاق يالتداخل مبوضع آخر ال  للذمّ إال أنّ، 31 تيالب يف، «اذبكذب/كأ»ومثله 

دّد حيال  إنّ املتنيب، املدحو امتزاج الذم إىلى أدّ، ذب/أصدق(كغة أفعل )أيبل استخدام ض

 تنازل املهجوو الصّدق انعدام ندّه يفي ورثامل يس إال لتساميل كذلو نهيه بعيمفضّالً عل

 . ذبكال انعدام ندّه يفو

تكرار املشتقات من أصل واحد دليل على أنّ الشاعر يبحث عن مزيد من التناغم والتوافق 

احلريف والكلمي حىت تتراب  أجزاء النص الداخلية )املوضوعات املختلفة( واخلارجية 

 )املفردات املشتقة(. 

 دورها الداليلو ةيوتارات الصياخل

 :الوزن

ك، ذلك القوايفو فإنّ األوزان يب مناسبة الغرض الشعركيالتراو األلفاظ يمبثل ما تستدع

فعل  يواإلبداع الشعر. مرتبطاً ببعضه منسجماً مع موضوعه العام ون العمل الفين يكحىت

لّ كخال من  اغات موروثة أو نقالً ملوضوع مايس إعادة لصيل، ومؤثّرو ليمجو ب موح كمر

 .(86: 1998)مجعة،  ةيمة مجاليق

، (68: 1998)مجعة، امل كمنها ال، وقاعيلة اإلياألوزان الطوى غالباً ما تدور عل يإنّ املراث

امالً كامل كالبحر ال أيتيندر أن يوجدتُ أنّه . دةيهلذه القص تاره املتنيبخي يوهو البحر الذ

لة )متفاعلن( تصبح يأنّ التفع كذلو هذا البحرى نظمها عل دة اليتيهذه القص يف

 مقطوعة: تأيت ة من الشطر الثاينريلة األخيما أنّ التفعكان يأغلب األح )متفاعل( يف

ــافرٌ   ــجاع  نـــــــ ــد  أيب شـــــــ ــومُ بعـــــــ  النّـــــــ
 

ــعُ    ــبُ  الّـــــــــ ــي والكواكـــــــــ ــلا مُعـــــــــ  والليـــــــــ
 

(421: 1930)الربقوقي،   
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ــاعلن   ــاعلن/ متفــــــ ــاعلن/ مت فــــــ  متفــــــ
 

ــل    متفــــــــــــاعلن/ متفــــــــــــاعلن/ متفاعــــــــــ
 

هذه  لة الناقصة يفيفإلتزام الشاعر هلذه التفع. صبح )متفاعلن( )متفاعل(فت

بها من اإلضمار يصيأنّ )متفاعلن( تصبح )متفاعلن( بفعل ما  إضافة إىل، دةيالقص

 . اتيد من األبيالعد ثر يفك أو أنيلتيأننّا أمام تفعكأصبح . و(كاملتحرّ  الثاينكني)تس

قاع هادئ منسجم يون أمام إكفن، األصوات ماً يفينغدث تحيالت يالتفع هذا التنوّع يف

هو و». دةيهذه القص يف رّ هبا املتنيبمي املشاعر اليت ىدلّ عليهو ى، وثائر متوتّر أخر، وتارة

د به اجلدّ( فخماً يعله )إن أرى جيقيه لون خاص من املوسيف. واتكحرو ثر البحور جلجلةكأ

شبه يهذا البحر قرعاً  جند يف. (1/302 :1999)الطيب،  « اهر يالً مع عنصر ترنّميجل

 : قولهواضحة يف يهو حشرجة احللق

ــلت  إذا ــن  ح ص ـ ــالحِ ملـ ــى السِـ ــا ع لـ  البُكـ

 الـــــ علنــــد ها س ــــواءٌ ي ــــدٌ و ص ـــــلَت إِلَيــــك 
 

 ت قـــــــر عُ و خ ــــــدَّك   بِـــــــهل رُعـــــــت   فَـــــــح شاك   

ـــازي ـــيهِبُ بــــــ ــرابُ األ ش ــــــ ــعُ و الغُــــــ  األَبقَــــــ
 

(423: 1930)الربقوقي،    

ى أسف علوي هجوى ويرثيدة فهو يهذه األصوات املتحشرجه ذات صلة مبوضوع القص

الزفرة كلمات خترج كممّا جعل هذه ال، أتون هذه املصائب املتالحقة به يف يلزمان رم

 . شجاع قه أيبيصدى ذرفها عل ه اليتيمل تبلّها دموع مآق امللتهبة اليت

 :يالرو

ة يإذ أساس القاف، ةيلية اخلليدة العربيالقص ة يفيروح القافو نكحجر الر يثّل الرومي»

ماً صامتاً دور العنصر املائز يعتباره فوناب ىأخذ الروي كبذل. و(38: 1981)الطرابلسي،  «ىالرو

بل ، أساس تناسق صويت ىجمموعات عل صنّفها يفوي فرز القصائد بعضها من بعضي يالذ

 مضموم الواحد إىلى ف الرويتصن قوم بدور مماثل من خالليه يلي يإنّ الصائت الذ

ة الصرفة يقاعيفة اإليالو ى تعدّينّ األمر كل. ةين الشعري من الدواوريثك مفتوح يفو سوركمو

ل مع داللة النص كتشاية يته الصوتيبن يف ىفالرو، اًيس اعتباطيالشعر ل ألنّ وجود الصوت يف

س يالشعر ل»اإلعجاب به ألنّ و ة تعدّ أساساً من أسس تقبّل النصية شعريقدّم لنا مجاليل

: 1985)نوكس،  «لكنفصل بتاتاً عن الشياً أمر ال يها مجعياملضمون ف، وخمتلفاً عن باق الفنون

ضاف ية أو حمسّناً ية صوتياه حليستظلّ قاصرة لعدّها إى الرو إال فإنّ النظرة إىل، و(168

ربطه بالداللة و ةية صوتينبى إذن الرو. اه بالداللةيبسبب عدم ربطها إى حمسّنات أخر إىل
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ى ز علكن أن تثمر دراسة الداللة ما مل ترتكميإذ ال ي، لدراسة النص الشعر يأمر ضرور

 . ةيالصورة الصوت

 ة اليتيلكرة الكحتمل دالالت تالئم الف اليتو نيالع يدة هيهذا القص يفى حرف الرو

ث يالفراغ احللق حب يف ياهلوائى ق اجملريي بتضنيتمّ النطق بالعي». دةيالقصى طر عليتس

 عاينيق يضى دلّ علي نيالع ق املخرج يفيض، (303: 200)بشر،  «اًكاكدث مرور اهلواء احتحي

ضغطان يمها ، وافوركدناءة  الثاينك وهلذه املعاناة طرفان: األول هو موت فاتو منه الشاعر

اهلواء اخلارج  ىللحلق عل ياخللف ياجملرو ضغ  الطرفان: جذر اللساني»ما ، كالشاعرى عل

 . (84: 1998)املوسوي، . «نيمن الرئت

تمثّل ، ويقييمبوضع التض كاكحدوث إحتو سمح للهواء باملروريث يتمّ هذا الضغ  حبيو

سه عرب هذه يأحاسو عبّر عن آالمهيل كغتنم الفرصة بعد موت فاتيأنّ الشاعر  هذا يف

احللق و اهلواء جبذر اللسان كاكاحت، وللخروج من الضغ  (ى ة ) = جمريدة الرثائيالقص

صل حيال  (طرفان الضغ ) الغضبو أنّ خروج الشاعر من احلزنى دلّ عليخالل اخلروج 

 . دةيالقص إال بإهتمامه هبما يف

 احللق اهلواء ذر اللسانج 

  
 احلزن الضغ  الشاعر الضغ  لغضبا 

بعدم ثبات  يذه السمة توحه، و(351: 1997)عمر،  الشدّةو  الرخوةني بأنّها بنيتوصف الع

ثور وي شعر بالضعف )الرخوة(وي ه احلزن تارةيغلب عليألنّه ، دةيطوال القص مشاعر املتنيب

 نيالشاعر: ب = الشدّةو  الرخوةني: بنيالع. شعر بالقوة )الشدّة(ى ويغضبه أو فخره أخر

 . القوّةو الضعف

، (101: 1998)املوسوي،  «هتيخبلف»ل يحيفى ة الروكثّل حرمي يأمّا صائت الضمّة الذ

داخل الذات موجّهاً النظر صوب  إىل، مؤخّر الفم( )انسحاب اللسان حنو اخللف متجمعاً يف

، )احلزن  املشاعر املختلفةنيهو الصراع بو دةيالقص يفى تجلّي يالذ يالصراع الداخل

 . الفخر(، الغضب

، ةيفموو ةي: شفونيجرتا رنلق حخياً ممّا يضويون بيكل الفم عند النطق بالضمّة كإنّ ش

ية: ثاً صوب اإلخنفاض ضمن ثنائيتتّجه به حثو بإبعاد هذا الصائت عن احلدّة تقوم األوىل
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ى متنح الضمّة قدراً من الداللة عل« ضيخف»مسة ، (137)إبراهيم، د.ت:  ضيخفحاد/

 ك. بفات تطبع عالقة املتنيب ة اليتيمياحلم

ج يف العني وخلفية الضمة، وهو تناسب يتمّ ضمن ويالحظ هنا تناسب هام بني عمق املخر

 بُعد عاكساً ذلك البعد الذي حيدث بني الشاعر واملرثي )بسبب موت فاتك(. عد/ثنائية: بُ

 م: يالفون

النصّ  فإنّ وجودها املتّسق يف ،(183: 1972)أتوف،  «ذرّات اللغة يمات هيالفون»مبا أنّ 

اول حي يإلّا ألنّ اخلطاب الشعر كما ذل، ومايلنبع منه إشعاعه اجليهو أوّل ما  يالشعر

هنا . ة تردّد األصوات املالئمة للمضمونية من خالل تنميأو بدونه احلدّ من اإلعتباط يبوع

 .  دورها الداليلينيتبو مقاطع املختلفة ثر حضور يفكتسجّل أ مات اليتيهنتمّ بالفون

م النون يقّق فونحيدة( يالقص آالمه )مطلعو عبّر الشاعر عن حزنهي ات اليتياألب يف

تّصف بقوّة اإلمساع وي إنّ النون من األصوات اجملهورة، %23/8حضوراً ملفتاً للنظر بنسبة: 

ألنّ الشاعر ، هذه السمة مناسبة جدّاً لوحدة إ هار احلزن، و(100: 1985)عبد التواب،  ايالعل

 ك. عبّر عن شدّة آالمه بسبب فقد فاتوي هر بصوتهجي

مها و التصبّرو  اجلزعنيترواح بيات يهذه األب سابقاً إنّ إحساس الشاعر يف ما قلناك

 نيهذا التردّد ب، القوّةى دلّ علي الثاينو الضعفى دلّ عليعة ألنّ األوّل يالطب يمتناقض حاليت

 «كاكاإلحتو  مالمح اإلنفجارنيمتزج ب عة نطق النون اليتيلطب»د يالقوّة رجسو الضعف

 . الصفات الضعف يف كاكندرج اإلحتينما ياإلنفجار من صفات القوّة ب، و(121: 2006)حملّو، 

لة كون مشيك نياوره من أصوات حجيم النون أشدّ تأثّرا مبا يفون»ون يك كذل وإضافة إىل

هو ، وبالطه ن يفكسي نياوره حجيمبن  تأثّر املتنيبيما ، ك(74: 1998)املوسوي،  «ونكبالس

هو . وهيسخ  علوي هجوهيمن العطاء  ريرمه األمحيإذا ى ورضيو دحميتمتّع باملال يعندما 

 . رمهحيال و هيعطيون ألنّه فقد جماورة من كعدم السو ب بالقلقيأص كبعد موت فات

مل حيوهو ، %03/14م نسبته: يم امليمة هو فونكات احليأب ات حضوراً يفيثر الفومنكأ

بدل اخلروج ، م من خالل األنفيق باملنطلق اهلواء إثناء النط. ياتيدالالت تناسب هذه األب

قوم هذا اإلنفالت ى، يات األخرية الفومنيبق عتاد يفيما ، ك(63: 2004)هبنساوي،  عرب الفم

 دة الرثاء عن منهج املألوفيقص يف رج املتنيبخيما ، كخروج عن الطور املألوف باإلحالة إىل

 . ر صفاتهكذي وثاملرى ز علكيالرثاء أغراضاً متنوّعة بدل التر دخل يفوي



568   1437شتاء ، الرابع، العدد الحادية عشرا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

: 1998)املوسوي،   تنطبقان انطباقاً تاماً عند نطقهنيألنّ الشفت ي؛م بأنّه شفويوُصف امل

ما سبق القول كو املتنيب يمراث الرثاء يفو مةكبتالزم احل يوحيم يامل  يفنيتالزم الشفت، (53

 . ةيإغلب قصائده الرثائ مة يفكتناول باحليإنّه 

بنسبة:  ان األوّلكم اهلمزة ميلّ فون، حيافور(كعداء )خاصة مات مقطع ذمّ األي فوننيب

س كمرآة تع، (160: 2002)ابن اجلزري، ي م حنجريهو فونو اهلمزة عمق املخرج يف، 30/9%

 . أعماق قلب الشاعر الغضب لألعداء يفو خ الشعور باحلقديترس

)املوسوي،  هلواء خلفهماحبس اية إقفاالً تاماً فيتمّ النطق باهلمزة بإقفال األوتار الصوتي

بعد فتح ، وظهره إال إذا سنحت له الفرصةيال و قلبه غضبه يف بس املتنيبحيما ، ك(86: 1998

نفجار الغضب  ا إىلريشي كذل، ونفجر اهلواء فجأةية عند النطق باهلمزة ياألوتار الصوت

 ك. تدفّقه خالل رثاء فاتوقلب الشاعر  امن يفكال

، %11/11قدره: ، ماتيالفونى ثر من أخركم الباء حضوراً أيونقّق فحيات الفخر يأب يفو

 صفات القوّة اليت كتلمي كوبذل، (62: 2004)هبنساوي،  جمهور يانفجار يم شفويهو فونو

بأنّها ، والثقة بالنفسو الشجاعةو صف نفسه بأنّها متّصف بالبأسي ألنّ املتنيب ؛تالئم الفخر

 . املوت بقوّةو واجه األعداءي

 يةعيالبدو ةيرات البالغاياخل

ه به أو من يسجع أو شبى ت عليالب  مقاطع األجزاء يفيريه تصيف ىتوّخيهو أن : وعيالترص

 دة قوله يفيالقص يف كذل مّما جاء يف. و(40: 1978، )ابن جعفر. فيالتصر جنس واحد يف

 ي:ر صفات املرثكذ

ـــم كارِمُو إِذا  ـــص وارِمُ الـــــ ـــقَنا و الـــــ  و الـــــ
 

ـــناتُ أَ  ـــو ج و ب ــــــ ــلُّ عــــــ ــعُ ش ــــــــيءٍ كاــــــ  ي جم ــــــ
 

(422: 1930)الربقوقي،    

توازن الصيغ: وممّا له عالقة بالترصيع هذا التوازن الذي ينتخب الشاعر من خالل البنية 

اللّفظية املرشّحة للموقع أكثرها مالئمة له وانسجاماً معه وهذه الظاهرة ال ختلو يف الوقت ذاته 

لتركييب معاً ألنّ هذا اإلنتخاب مرهون مبقتضيات الوزن من رعاية للمستويني اإليقاعي وا

 الشعري من ناحية ومبقتضيات التركيب من ناحية أخرى. ويتّضح ذلك يف قوله:

ــلِم ــــــن  ــلِ لللم حافلـــ  و السُـــــرى و اجلَحافلـــ
 

ـــقَد ت  ـــفَقدلك  فَــــــــ ـــي راً بِــــــــ ـــطلعُ ن ــــــــ  الي ــــــــ
 

(423: 1930الربقوقي، )   



  569 تعّدد األغراض في قصيدة رثاء فاتك للمتنبي وأثره في اللغة الشعرية

 

 :مةكاحل وقوله يف

ـــن  ـــ أَيـــ ـــه ر مانل ذيالَّـــ ـــن الـــ ــهل ملـــ  بُنيانِـــ
 

ـــا  ـــومُهُ مــــ ـــا قَــــ ـــومُهُ مــــ ــا ي ــــ ــر عُ مــــ  املَصــــ
 

(421: 1930الربقوقي، )   

 . ومه(ي)ما و  )ما قومه(نيبو )اجلحافل(و ( )احملافلغيتي صنيفالتوازن واضح ب

ئة إنسانق يه سّد لنا النوم يفجيهو  و املتنيبنيألف النوم عيال  كبعد موت فات :ديالتجس

 الزمان صفة جمسّدة بأن استعار له الوجهى لع علخيما ، ك( شجاع نافر)النوم بعد أيب نافر

كلّ قبح )وجه له من  تعدّدهاو هيبات علكالن إال لتوايل كما ذلو تمثّله إنساناًوي الربقعو

 :سرخيله إنساناً يتخوي مع اجملد كفعل ذليضاً جنده يأ. (برقع

 فقَةًص ــــــ و الـــــــم كارِمُ أَخـــــــس رُ الـــــــم جدُ
 

 األَرو عُ الكَــــــــرميُ لَهــــــــا ي عــــــــي   أَن ملـــــــــن 
 

(422: 1930الربقوقي، )   

 يو ّف النسق االستفهامي« أين الذي اهلرمان من بنيانه؟(: »8) اإلستفهام: وهو يف البيت

عود ين أن كمياة أو أنّه ال يداً عن احليونه بعك يف يقة املرثيشف عن حقكال ت يفيهذا الب يف

نفس  اً يفريثر تأثكمة أكات احليون اإلجابة غائبة لتبدوا أبك بدّ من أن تال، واةياحل إىل

قرّ يمل املخاطب بأن حيد أن يري أنّ املتنيب، كصل باإلخبارحي ال ريهذا التأثو السامع

 ك. ماًمثل فاتياً عظميركان رجالً كإن و ة الفناء لإلنسانيحبتم

وم هبا أسلوب الشرط عمّا عداه من التكرار الشرطي: ال تقلّ قيمة الو ائف اليت يق

اإلمكانيات اللغوية يف هذه القصيدة. فهو يهيء للبنية الشعرية ميزتني جوهريتني: األوىل انسجام 

النّسق وتعاقب صوره حبكم ما يف بناء هذا األسلوب من تكرار، واألخرى توتّر هذا النسق باعتبار 

 عمل الشعري من و يفة، حيث يقول:ما يتشكل هبذا البناء من مادة وما يؤدّيه يف ال

 ر بُّهــــــا فَـــــــفيها فاـــــــرس  فـــــــي ح ـــــــلَّ إِن

ـــلَّ أَو ـــي ح ـــــ ـــفيها روم  فـــــ ـــيص رٌ فَـــــ  قَـــــ
 

ـــسرى  ــذللُّ كلــــ ــهُ ت ــــ ــابُ لَــــ ــعُ الرِقــــ  و ت خض ــــ

ـــلَّ أَو ـــي ح ــــــ ـــرب  فــــــ ـــفيها عُــــــ ــعُ فَــــــ  تُبَّــــــ
 

(424: 1930الربقوقي، )   

جواب و فعلى ت عليالب ين شطرل مكشتمل وي اجلواب عن هذه الشروط باإلثبات أيتي

رب  أدوات الشرط حبروف العطف مع أنّ هذه األدوات متثّل ربطاً  للشرط باإلضافة إىل

 . راركات بذاهتا ملا متثّله من تيلألب
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 :هكريتنو هيف املسند إليتعر

 :قوله هو يفو ةيف بالعلميالتعر

ـــو جهِك يـــــــا   ــاً للــــ ـــانا قبحــــ  فَإِنَّــــــهُ ز مــــ

 فاتلــــــكٌ شُــــــجاع  بـــــــيأَ ملـــــــثلا أَي ـــــــموتُ
 

ـــهٌ لَــــــــهُ   ـــلِّ ملــــــــن و جـــــ ــبح  بُرقاـــــــعُ  كاـــــ  قاـــــ

ـــعي ُ ـــاسلدُهُ و ي ــــــ ــعُ اخلَصلــــــــيُّ حــــــ  األَوكَــــــ
 

(422: 1930الربقوقي، )   

ما ي، كاإلشباع العاطفو رهكاإلستلذاذ بذ، واء باجلاللحيلإل كهو فاتو وجاء اسم العلم

بسبب استهجان ، «حاسد»مة لكر كبذ يتفويك اسم العلم ت الثاينيعجز الب ر يفكذيال 

 . راهتهوك ح باإلسم إلحتقارهيالتصر

 (و)حاسده (و)زمان (كأبو شجاع فاتكري: )التنو في التعرني مجع بنيتيالب ويف

أنواع ى بشتّ أيتي ألنّ الزمان كرياألمر هنا التنى استدع، نّه عندما ذمّ الزمانكل، (و)برقع

بات الزمان أن كتحدّث عن نيهو و ن املناسبان مكهلذا . وريال تسبق بنذ اليتو املصائب

هلذا و غموضهاو ة عن خفائفهايناكإال مستترة  أنّها ال تأيت لون حىتو لّ جنسكعلها من جي

 . ناسبهاي يتار هلا الوصف الذخي

 :ما يفك ريثكجاء إلفادة الت: وكريالتن

ــدٌو ــا   يـــــــــ ــا وقتاهلـــــــــ ــأنّ نواهلـــــــــ  كـــــــــ
 

ــربّعُ    ــو تــــــ ــك وهــــــ ــقّ عليــــــ ــرضٌ حيــــــ  فــــــ
 

(423: 1930، الربقوقي)   

 :قوله ما يفكل يالتقلو

ــت طعت   ــاي إن اســــ ــرّد ح شــــ ــةق بــــ  بلفظــــ
 

 فلقـــــــــــد تضُـــــــــــرّ إذا تشـــــــــــاء  وتنفـــــــــــعُ  
 

(422: 1930الربقوقي، )   

ل يألنّ القل، ينيفكت كأنّ لفظة واحدة من  إىلريشيأن « لفظة» باجملرور قصد املتنيبي

 . ريثكد اليفي كمن

 يدةة القصيروا اختالف يف

 حسب غرض الشاعر، «تزنع»ر كيف بعض النسخ ذو «تنفع( »15ت )يجاء يف الب. 1

 ح. تنفع هذا مرجّو  تضرّنيتضاد املوجود بو

، «إذا الستطعت»يف بعض النسخ و «إن استطعت»وان يت جاء يف الدييف نفس البو .2
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فتستعمل حبسب « إذا»لم بوقوع الشرط يف املستقبل خبالف كعدم قطع املت« إن»األصل مع 

ا ذ  إ  ﴿ف  : قوله تعاىلك ،(151: 2005)اهلامشي،  لم بوقوعه يف املستقبلكقطع املتيل ما ك أصلها يف
إذن . (131/)األعراف ﴾ه  ع  ن م  م  ى و  وس  م  وا ب  ر  ي   ط  ي   ة  ئ  ي  س   م  ه  ب   ص  ت   ن  إ  و   ه  ذ  ا ه  ن  وا ل  ال  ق   ة  ن  س  ح  ال   م  ه  ت   اء  ج  

 . تيالب حسب معىن« إن»تناسب 

ى القتال عل»قدّم  يالربقوق يفو «القتالو النوال»وان يالد ( يف18) تيالب جاء يف .3

ى ال فضل ألحدمها علو  حممودةنيال الصفتكألنّ  ؛ريالتأخو مي التقدنيال فرق ب، «النوال

 . اآلخر عند العرب

نهما إلّا يبدو أن ال فرق ب، ي«ل وقتك» يره الواحدكذو «وميل ك( »27ت )يالب جاء يف .4

 . المه عن املدح أفضل منهك يفو وميعم من الأنّ الوقت أ

زال من أفعال ، نهمايال فرق بو «الزلت»سائر النسخ  يفو «مازلت( »20ت )يالب جاء يف .5

ى ثر يف ال بعد زال داللة علكوهنا مسبوقا بالنفي أو شبهه إال أنّ األكشرط عملها و الناقصة

 . الدعاء

بقطع « ألباز األشهب»ان يالتبي وره الواحدكذو «األشهب يالباز( »25ت )يالب جاء يف .6

أول الشطر  أن مهزه أل قد وقعت يفى وصل مهزه األشهب بناء علو مهزه أل من الباز

 ما قال اآلخر: . ك(226 ،4ج :)املعرّي، د.ت الثاين

ـــ     ــاً الــ ــبّ  خائفــ ــىت ختــ ــني فَــ ــى أتــ  حتّــ
 

ــاءٍ أروعُ    ــو للقــــــــــ ــو أخُــــــــــ ــيف فهُــــــــــ  سّــــــــــ
 

بدو أنّ ي .)البديعي، د.ت( «الصفوف»سائر النسخ  يفو «فويالض( »27ت )يالب جاء يف .7

 كذلى الصفوف إضافة علك ورم عند فاتكصفه الى دلّ عليوف ينهما إلّا أنّ الضيال فرق ب

 . القدرة عندهو الشجاعةى دل علين أن كمي

ربّما ، نهمايال برق بو «لؤم برقع»بعض النسخ  يفو «قبح برقع( »28ت )يالب جاء يف .8

 . لقبح سبب اللؤمون ايك

 وال فرق بينهما، كالمها مبعىن اللئيم. « األكتع»ويف بعض النسخ « األوكع( »29جاء يف البيت ). 9

ال »ويف بعض النسخ « وال سنان تلمع»( وال حسام يلمع وقال املعرّي 35جاء يف البيت ) .10

م الطراد أو احلرب ويف ، ذكر السنان يف اول البيت موصوفاً براعفاً يدلّ على إمتا«سيوف تلمع

اآلخر جاء السنان مع فعل يلمع ويدلّ استعداد الطراد أو احلرب ونفي الشاعر كال احلالتني، 

 وال فرق بني احلسام والسيوف. 
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بعض النسخ  جاء يف قال صاحب الصبح املنيبو «محلت( »41ت )يالب جاء يف .11

 . تيناسب البيال  هذا من جهة املعىنو «متكح»
 

 جائالنت

هو ، وه أحديسبقه إليد مل يبأسلوب جد أيتوي دة الرثاءيقص اً يفيريدث تغحي إنّ املتنيب

تتردّد عاطفة  اليت كدة رثاء فاتيقص يمن هذه القصائد ه، وهايإدخال األغراض املختلفة ف

هذا أنّ  س معينيل. الغضبو الفخرو مةكاحلو  موضوعات خمتلفة:احلزننيها بيالشاعر ف

اناً أغراض يفغلبت أح،  أمور متعدّدةنينّ الشاعر وُضع بك صادق لريغ كاترثاء الشاعر لف

 دة تدور حول الرثاءيالقص ة يفيلّكرة الكإال أنّ الف، دةيانت هذه القصكحزنه فى على أخر

دراسة اجلانب ى. األغراض األخرى أس عليالو غلب احلزنياً ريأخو  عن احلزنريالتعبو

لعبان دوراً هاماً ياملفردات ى مستو رار يفكالتو أنّ التضاد شف لناكدة تيهلذه القص ياللغو

ى  للرونيم العيفون تار املتنيبخي الصويتى املستو يف، واألغراض التداخل يف كر ذليتصو يف

هو و ونه مضموماً مناسبُ جداً للرثاءكما كالرثاء و مل دالالت مناسبة ملشهد احلزنحيهو و

ل ك ررّان يفكتيمها و) الضمة املناسبة للرثاءو نيت العدالال. دةيالقص س يفياحملور الرئ

املقاطع املختلفة من  يف. دة رغم تعدد األغراضيالقصى منة احلزن عليس هكتع، ات(ياألب

من ى ومات األخريثر مقارنة بالفونكحقّقت حضوراً أ مات اليتيدة استخرجت الفونيالقص

 رّ هبا املتنيبمي س املختلفة اليتيحاستّضح أنّ األيخمارجها و ماتيخالل مسات هذه الفون

جمال  يف. ودةيالقص املقاطع املختلفة يف ثرهتا يفكم ما أو يقلّة حضور فون أدّت إىل

 ستخدم الشاعر من احملسّناتيث ياملضمون حو لك الشنية جند ترابطاً بيارات البالغياخل

 . دةي القصنيدم ملضامخيالصور ما و
  



  573 تعّدد األغراض في قصيدة رثاء فاتك للمتنبي وأثره في اللغة الشعرية

 

 

 صادر واملراجعامل

 الكرميالقرآن 

 تونس: دار اجلنوب.  .مدخل يف الصوتيات .(ات ونإبراهيم، عبدالفتاح )د .1

 ، بريوت: دار الكتب العلمية. 2ط .النشر يف قراءات العشر .م(2002ابن اجلزري ) .2

حتقيق إحسان عبّاس، بريوت:  .وفيات األعيان. (ات ونابن خلكان، مشس الدين أمحد )د .3

 صادر.  دار

حتقيق عبداحلميد هنداوي،  .مدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقدهالع .م(2001ابن رشيق ) .4

 ، بريوت: املكتبة العصرية. 2ج

 الكتاب.  بريوت: دار .شرح ديوان املتنيب .م(1930الربقوقي، عبدالرمحن ) .5

 القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.  .علم األصوات. م(2000) بشر، كمال .6

 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.  .علم األصوات. م(2004هبنساوي، حسام ) .7

بريوت:  .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر .م(2000الثعاليب، أبومنصور عبد امللك ) .8

 دار الكتب العلمية. 

دار معد  ؛دمشق: دار النمري .قصيدة الرثاء جذور وأطوار .م(1998مجعة، حسني ) .9

 للطباعة والنشر. 

 ترمجة أمحد دروي ، القاهرة: مكتبة الزهراء.  .بناء لغة الشعر .(ات ونجوين، كوين )د .10

تونس: منشورات  .خصائص األسلوب يف الشوقيات .م(1981الطرابلسي، حممد اهلادي ) .11

 اجلامعة التونسية. 

اخلرطوم: ، 4ط .املرشد إىل فهم أشعر العرب وصناعتها .م(1999الطيب، عبداهلل ) .12

 جامعة اخلرطوم للنشر. 

، 2ط .املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث العلمي .(م1985عبد التوّاب، رمضان ) .13

 القاهرة: مكتبة اخلاجني. 

 القاهرة: عامل الكتب.  .دراسة الصوت اللغوي .م(1997عمر، أمحد خمتار ) .14

، القاهرة: 3، طىحتقيق كمال مصطف .نقد الشعر .م(1978قدامة ابن جعفر، أبو الفرج ) .15

 مكتبة اخلاجني. 



574   1437شتاء ، الرابع، العدد الحادية عشرا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

اجلزيرة: جامعة احلاج  .لصوت والداللة يف شعر صعاليكا .م(2006حملّو، عادل ) .16

 خلضر. 

 بريوت: عامل الكتب.  .علم األصوات اللغوية .م(1998املوسوي، مناف مهدي ) .17

بريوت: منشورات . شوبنهاور ،هيغل ،النظريات اجلمالية عند: كان  .م(1985نوكس ) .18

 حبسون الثقافية. 

  ، بريوت: دار النهضة. 4ط .لغة الشعر احلديث .م(1984الورقي، سعيد ) .19

 .بريوت: املكتبة العصرية. .جواهر البالغة .م(2005اهلامشي، أمحد ) .20
 

 


