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 الملخص
اليت رثي هبا زلمد بن ضبيد الطوسي ، يف قصيدة أيب سباـ ادلوسيقيىذا البحث عن  يتحدث

ىي تضم يف طياهتا و  إال ادلوسيقيقصيدة زبلو من عناصر  ال نتصور، ادلعتصم باهلل( )قائداً من قّواد
حبيث  ريف الشعر عامال مهما من العوامل ادلتعددة اليت يشکل الشع ادلوسيقيوتعد  کرب منهاأقسطاً 

 . ادلوسيقياستفادة من  یالبعض دبد ىيفضل بعض الشعراء عل
أيب سباـ اليت يندب فيها البطل الشهيد  قصيدة ، أشهر قصائد الرثاء يف الشعر العريب کّلو من

بو ذلك  یفيها يصور أثر موتو يف الناس کما يصف فيها ما کاف يتحلو ، زلمد بن ضبيد الطوسي
. وقد أجاد أبوو الفارس من شجاعة و القائد  سباـ يف اختيار حبر الطويل لقصيدتو ىذه  قوة وکـر

کثرة   إىلالقصائد شيوعًا يف الشعر العريب نظرًا القصائد الرائية من أکثر و ، قافيتو الراء ادلضمومةو 
 علىقافية الراء يتناسب تناسبًا تامًا مع مضموف القصيدة اليت يدؿ و العربية ادلنتهية بالراء  الكلمات

 األسي. و احلزف واألمل 
ىذه الدراسة الستعراض األبعاد ادلختلفة ادلوسيقائّية يف قصيدة رثاء زلمد بن ضبيد  حياوؿ
اخلارجية اليت تضمنت دراسة الوزف العروضي مع دراسة القافية  ادلوسيقيمنها دراسة ، الطوسي

 علىالتکرار واجلناس ورد العجز  الداخلية اليت تضمنت; ادلوسيقيدراسة و ادلستخدمة يف القصيدة 
ّف نتائج أمّهها; أ إىليوصلنا البحث و الطباؽ وادلراعاة النظَت  ; دراسة ادلوسيقي ادلعنويةو ، الصدر

واجلناس و....ذات صلة وثيقة بأغراض الشاعر  الكلماتو احلروؼ  تكرارالناذبة من  ادلوسيقي
درجة  يرفعبنجاح حبيث أف  ادلوسيقياستطاع أف يستنفد و حاالتو النفسية  القارئ إىلتوحي و 

 ينة.الذروة الفنية حبيث أف يضع  ادلتلقي يف تلک األجواء احلز  إىلبکل أنواعو ادلختلفة  ادلوسيقي
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Abstract 

This research investigates the elements of music in Abutamam’s ode 

in elegy of Mohammed bin Hamid al-Toosi one of the leaders of al-

Muʿtaṣim bi’llah, and any ode is not empty of music elements and a 

great part of the ode be formed by music and the music is an important 

factor among the many factors that make the poem as far as the use of 

music is the superiority factor of some poets than other poets. 

Abutamam’s ode in elegy of martyr hero Mohammed bin Hamid al-

Toosi is one of the most famous odes in Arabic poetry, where the 

impact of his death among people as well as courage, power and 

forgiveness of that hero and rider is depicted, and Abutamam has acted 

successfully by the selection of long poem and R rhyme, because to-R 

ended odes are the most common in Arabic poetry and because of the 

abundance of many Arabic words that lead to R and R rhyme has a 

perfect proportion with the content of the ode, which implies the grief, 

sorrow and sadness. 

This research investigates the diverse dimensions of music in elegy 

of Mohammed bin Hamid al-Toosi including outside music that 

investigates prosodic with used rhyme in the ode and internal music 

which contains repetition, pun and reiteration and  also spiritual music 

which contains paradox and parallelism. 

This research leads us to some results and the most important are the 

music due to the repetition of letters and words and puns and so on, 

which has a strong connection with the objectives of the poet and 

conveys the poet’s inner states to reader and the music has been able to 

be successful completely, as types of music reach to their highest 

technical degree and put the reader in the sorrowful atmosphere. 

Investigation of music in Abutamam’s ode in the elegy of 

Mohammed bin Hamid al-Toosi 

 
 ادلعنوية. ادلوسيقي، الداخلية ادلوسيقي، اجلانبية ادلوسيقي، اخلارجية ادلوسيقي الدليلية: الكلمات
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 المقّدمة
، اخلصائص األساسية للشعر و"ىي عنصر دييزه عن النثر" )مفتاح إحدى ادلوسيقي تعد
 وسيقيادلنوعاف;نوع منها خاّص بالشعر وىو " ادلوسيقيوجدير بالذکر أّف  (241ص، ـ3::2

النوع اآلخر ال خيتص و ( 2:4ص ، 2:93، القافية " )بکارو اخلارجية اليت تتمثل يف الوزف 
الداخلية اليت تتمثل يف أصوات  ادلوسيقيىو "و کاىتماـ الشعر هبا   النثربل يهتم هبا  ،بالشعر

، يادلنسجمة يف احلروؼ ")اذلامشو ادلتناغمة ادلقاطع و جرس الکلمات ادلتساوية الطوؿ و احلروؼ 
تأثَت  یمدو  ادلوسيقيالبعض دبدي استفادة من  علىيفضل بعض الشعراء و (. 48ص، ـ3117
لذلك عٍت النقاد و  ؛االسلوبو الصورة و فضال عن اللغة ، للقصيدة لعاـيف خلق اجلو ا ادلوسيقي

يف  الشعر موسيقيجاء البحث يف ىذا ادلوضوع ليدرس و الشعر.  موسيقيعناية کبَتة يف رصد 
وتضمن البحث الستعراض األبعاد االربعة للموسيقية يف القصيدة   ، د بن ضبيد الطوسيقصيدة زلم

ادلعنوية. االوؿ دراسة  ادلوسيقيو ، الداخلية ادلوسيقيو ، اجلانبية ادلوسيقيو ، ةاخلارجي ادلوسيقي; ىيو 
 يقيادلوساليت تضمنت دراسات عروضية شاملة لشعر الشاعر. ادلبحث الثاين و اخلارجية  ادلوسيقي

 هالداخلية يف شعر  ادلوسيقياجلانبية دراسة قافية ادلستخدمة يف شعره. ادلبحث الثالث فقد مت دراسة 
احلرکات ادلتجانسة و الکلمات و التصريع والتکرار يف شعره يف احلروؼ و اليت تضمنت دراسة اجلناس 

ادلعنوي يعٍت دراسة  سيقيادلو  إىلاليت تعد السمة البارزة يف موسيقاه الداخلية. ادلبحث الرابع يشَت 
 مراعاة النظَت.و الطباؽ 

احلروؼ ادلختلفة للتعبَت عن  استخداـ علىوظائف داللية تربز قدرة الشاعر  لألصوات
شعر الغزؿ ينسجم مع و ، فشعر ادلدح ينسجم مع أصوات ال ينسجم معها شعر الرثاء ، مقاصده

شعر الرثاء يستخدـ الشاعر أکثر من فلهذا حينما نقرأ  ، أصوات ال ينسجم معها شعر ادلعارؾ
ينحبس  السُت والشُت واحلاء "واحلروؼ الرخوة ىي اليت الو اذلاء  ػ;الرقيقة ک الرخوةة احلروؼ اذلمسيّ 

، .)عباس فيها النّفس. وىي مرتبة حبسب درجة رخاوهتا; )س.ز.ص.ش.ذ.ث.ظ.ؼ.ىػ.ح.خ( "
 .(59ص، ـ9::2
"إذا كاف  ، التاءو ، والباء، الکاؼ ػ;االنفجارية کأکثر الشاعر يف شعر ادلدح من احلروؼ  قد

النّفس معو ينحبس عند سلرجو. وذلك بضغط األعضاء اليت ربدثو على بعضها.حىت إذا انفصلت 
(.لقد 59ص، وىي; )أ.ب.ت.د.ط.ؾ. ؽ(." )ادلصدر نفسو، حدث الصوت كأنو انفجار، فجأة
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الالت خاصة تالئم جو القصيدة العاـ سباـ تکرارًا حيمل د بوأتکررت بعض األصوات يف قصيدة 
النوف وادليم وکثرة ىذه و .من بُت الصوامت اليت تکررت أکثر من الباقي يف القصيدة ىي الالـ 

 شدة احلزف واألمل. علىاألصوات تساعد 
 القصيدة  مناسبة

ة زلمد بن ضبيد الطوسي حُت استشهد يف معرک، سباـ يف رثاء قائد عريب ىذه قاذلا أبو القصيدة
قاؿ الرواة عن تلك ادلعرکة بأّف الرـو عمدوا مکيدة فوقع الکثَت  ، من معارؾ ادلعتصم باهلل ضّد الرـو

 إىلالصبح  الةفبقي القائد الطوسّي شاسلًا يقاتل من ص یجرحو  یأسر و  یمن اجلنود ادلسلمُت قتل
، کفاف عليولبس األو إّّنا دلا حضرت ادلعرکة خرج القائد الطوسي "; يقاؿو أف غربت الشمس. 

صالة الغروب بالسيف حيّت  إىلمن الظهر و صالة الظهر  إىلفأخذ يقاتل من صالة الفجر 
 فلّما ،روبفقتل قبل الغ،  تکّسرت تسعة سيوؼ لو من شّدة ادلعرکة حيت أحاطوا بو الرـو منفرداً 

 ،".)العراقي ىذه ادلرثية يعّزي ادلعتصم ارذبلو سباـ  عليو أبو ىقتل بدأت النوائح يف بغداد فبک
 (4ص،ال.تا
فمن خالؿ ىذه الدراسة نستعرض ىذه اجلوانب األربعة يف قصيدة رثاء زلمد بن ضبيد  

من و  ،اخلارجية يف قصيدةو الداخلية  ادلوسيقي إىلنستخرج منها اخلصائص البارزة بنسبة و الطوسي. 
رتبها الشاعر و ارز خالؿ التجمعات الصوتية نالحظ إّف احلروؼ ادلهموسة يف القصيدة ذلا دور ب

قوة زلمد بن ضبيد الطوسي و حينما يريد الشاعر يتکلم عن شجاعة و مشاعره و عن انفعاالتو  لتعبَتل
 الشعر. یمعنو القصيدة  موسيقييضا سنشاىد صلة ما بُت أو  يستخدـ من احلروؼ االنفجارية.

نا بالتحليل الوصفي ؛ فقد قمو الذي استخدمنا يف ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي  ادلنهج
 لعناصر ادلوسيقية يف البحث.

 جيدر اإلجابة عن األسئلة التالية؛ ،قبل الدخوؿ يف البحثو 
حاالت الشاعر و مع ادلعٍت الداخلية يف ىذه القصيدة  ادلوسيقيىل تتناسب عناصر  ;األول 

 النفسية؟
 قافية يف القصيدة؟الوزف وال إىلاخلارجية بالنسبة  ادلوسيقيىل يوجد التناسب يف عناصر  ;الثاني
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 الدراسات السابقة: 
وتدقيق الدراسات الػمرتبطة هبا حصلنا على مقاالت ترتبط ارتباطا وثيقاً  موسيقيدراستنا لل أثناء

فمن ىذه الدراسات; ادلقاالت ادلطبوعة يف اجملالت اجلامعية مثل; "عناصر  ،  دبوضوع دراستنا
 معلقة"االيقاع ادلوسيقي يف  ، (8)صفر بينالوو قي االيقاع يف شعر بدر شاکر السياب "حلامد صد

عدي العربية" حلامد ذاکري "الصورة ادلوسيقية يف أشعار س ،(9)آخروفو القيس" دلرتضي قائمي  ئمر ا
  (21).آخروفو الداخلية يف الصحيفة السجادية" حلسن خلف  ادلوسيقي"دراسة  ،(:)وآخروف

يف الشعر.وزبتلف  ادلوسيقيأّنا تناولت دراسة الدراسات السابقة مع ىذه الدراسة يف  اتفقت
 یتستهدؼ الدراسة اليت مل يتم البحث فيها حت،  ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أّنا

 ىي الصورة ادلوسيقية يف قصيدة رثاء زلمد بن ضبيد الطوسي.و ،  اآلف
 الشعر:  موسيقي

جديداً دييزه من النثر إال ما يشتمل عليو  "کاف القدماء من علماء العربية ال يروف يف الشعر أمراً 
أف الدافع  األساسي للشعر يرجع  یالقوايف . وکاف قبلهم أرسطو يف کتاب الشعر ير و من األوزاف 

بالنغم مث بدأ  حساسأو اإل ادلوسيقي والثانية غريزة ،  علتُت أوالمها غريزة احملاکاة أو التقليد إىل
يصفوّنا و ،  األخيلة حيناً و يف الشعر أموراً أخري يعربوف عنها بالصور النقاد يف العصور ادلتأخرة يروف 

 ، مالزمة للشعر ادلوسيقي( "إّف 23ص، ـ2:63،  االنفعاؿ النفس حينًا آخر." )أنيسو بالعاطفة 
بغّض النظر  ، ادلوسيقيدوف وجود  شعروال ديکن تصّور وجود ، ىي سّر من أسرارهو حديثو و قدديو 

عواطف  إىليتوجو خبطابة  ، إف کاف الشعر يف مفهومو الواسعو ، کيفية خلقهاو  ادلوسيقيعن ماىية 
فإّف  ، األخيلة اليت ديّد آفاقو إليهاو ، بالصور اليت يعرّب عنها اىتمامهمو الناس وأحاسيسهم يستشَت 

 (4ص ، ـ:311، تعويضها أو االستغناء عنها.")أسية کنذلک الشعر منزلتها اليت ال دي وسيقيدل
 الشعر في العصر العباسي يموسيق

لّعل أىم ما يالحظ بصدد و ، أوزاف الشعرو عالقة واضحة يف العصر العباسي بُت الغناء  ىناک
فإف ، ضلوهو شعر ادلديح  ;خصصوىا بالشعر التقليديو ، ذلك أف الشعراء ضّلوا االوزاف الطويلة ادلعقدة

کاف تأثَت الغناء  يف موسيقي الشعر الغنائي و  ر يف العصر العباسي تنويعا واسعاالغناء نوّع أوزاف الشع
يدخلوف فيو أحلانا فارسية و ، إذ کاف ادلغنوف حيرفوف يف الغناء القدمي، أوسع من تأثَته يف معانيو

، ضيف«)ادلوسيقي الداخلية »قد أثر الغناء العباسي يف الشعر من جانب آخر ىو جانب و رومية.و 
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الغناء يف العصر العباسي  انتشارالشعر ب وسيقيم(. "لقد تأثرت 88و85و82، الفن ومذاىبو
واأللفاظ الناعمة ذات اجلرس  ، األوزاف السهلة إىلماؿ الشعراء و ، تقريب اخللفاءو ، انتشار ادلوايلو 

 (368ص، ـ3117، النفوس".)البداينة إىلاحملبب 
 الموسيقى الخارجية 

ما يتفرع عنهما  مثل اختيار و ، القافيةو الشکل اخلارجة للقصيدة يبحثها علماء العروض  ىو 
 علىادلوضوع. "ىي قائمة و القافية و الصلة بُت الوزف و الًتصيع و العلل و الزحافات و القوايف و األوزاف 

السائلة حسب نظاـ و  ةفالوزف ىو التفاعيل تتکوف من ذبمع احلروؼ ادلتحرک ، القافيةو إيقاع الوزف 
ىي تنتهي بالروي.وتستمد و احد يف آخر البيت إيقاعي معُت . أما القافية فهي تکرار الصوت الو 

، ؽ2526، االزدواج")ترحيٍتو اإلعراب کما تستمد من التسجيع والتوازف و من التنوين 
العربية ذات  ةاألصوات يف اللغو ، احلرکاتو اخلارجية من تنوع األصوات  ادلوسيقي(."ربصل 26ص

مثال ، حرؼ آخر إىلتجاوزه ي ألف العربية خصت کل حرؼ دبخرج صويت خاص ال، داللة خاصة
، ش2492، نشر".)فاضلي، نکش، حرؼ الشُت يقًتف دبعاف صوتية شبة اخلشخشة;رش

ادلتحرکات ادلستنتجة و وزف البيت ىو سلسلة السواکن و "يقرف يف العروض کل بيت بوزنو . (.:2ص
، د".)حرکاتاألوتاو األسباب ، التفاعيل، الشطراف; مستويات سلتلفة من ادلکونات إىلرلزأة  ،منو

 (8ص ، ـ9::2
البحر الذي کانت تنظم فيو يف الشعر العريب و "قد ربط بعض الباحثُت بُت موضوع القصيدة  

کلماتو ألناتو و البحر ذي التفاعل الکثَتة يف حاالت احلزف التساع مقاطعو  على.فقد يقع  
الدعوة و احلماسة و من الفخر ألغراض اجلدية الرزينة  موسيقيراثيا . أو دلالءمة و زلبا کاف أ ، شکواهو 

الکامل و السائدة يف األغراض القددية ىي الطويل و وذلذا کانت البحور الغالبة  ، ما اليهاو القتاؿ  إىل
البحر  إىلأو ، البحور اجملزوءة إىلفتلجأ ، مفاجئ. وقد تنفعل النفس أو تطرب لداع الوافرو البسيط و 

 (553ص، ـ3112، الرمل".)غنيمي ىالؿو اخلفيف وادلتقارب 
"إف الرثاء يتناسب مع حبر ادلمتد الوزف  ، موضوعاهتاو النقاد يربطوف بُت وزف القصيدة  بعض

 يتالءـاالنفعاؿ يتطلب حبرا قصَتا و الطوؿ يتفق مع شدة احلزف أما اذللع و کالطويل ألف االمتداد 
 اأنن علىو " (.يقوؿ إبراىيم أنيس;55، د.ت، ) نصار نبضات القلب". ازديادو سرعة التنفس و 

کثَت ادلقاطع يصب فيو  ضلن مطمئنوف أف الشاعر يف حالة اليأس يتخَت عادة وزنا طويالو نستطيع 
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ازدياد النبضات و سرعة التنفس و  يتالءـيف حاؿ طربو حبرا قصَتا و حَتتو و من أشجانو 
 (287و286صص، ـ2:63، القلبية".)أنيس

 الخارجية للقصيدة  الموسيقي دراسة
فعولن مفاعيلن. يعترب الطويل من  فعولن مفاعيلن؛ البحر الطويل; على ةتکوف ىذه القصيد 

البحر  علىمن مل ينظم  ; أشعار القدامي. "وقد قاؿ أحد النقاد إىلأکثر البحور شعرًا بالنسبة 
 اعواجلالؿ يف إيقو لذلک فقد فضلوا النظم بو ألنو حبر واسع ديتاز بالرصانة و الطويل فليس بشاعر. 

ىذا البحر قصائد مشهورة من شعراء  علىقد وردت و (." 7:ص، ش24:1، معروؼادلوسيقي")و 
 ، الفخر ، زىَتبن أيب سلمي. أىم أغراضو;احلماسةو طرفة بن العبد و العصر اجلاىلي کامريء القيس 

، الشکوي".)ادلصدر نفسو، االطالؿو وصف الطبيعة  ،العتاب، االعتذار، الرثاء ،القصص ،ادلدح
دلعاجلة  ىو أصلح البحورو اجلالؿ يف إيقاعو ادلوسيقي و ر الطويل بالرصانة (. "ديتاز البح8:ص

، والعتاب".)يعقوب، واالعتذار، الرثاءو ، القصصو ، ادلدحو ، الفخرو ، موضوعات احلماسة
ألنّو ليس  ،أحدمها أنّو أطوُؿ البحور يف الشعر ،("الطويل ُُسِّي طوياًل دلعنيُت213ص، ـ2::2

والثاين أّف الطويَل يقُع يف أوائِل أبيانو  ، اربعُت حرفًا غَتُهو حروفة شبانية  ما يبلغ عددُ  الشعر يف
، ")التربيزي ،فُسمي لذلک طويالً ، السبب والوتُد أطوؿ من، واألسباُب بعد ذلک ، األوتاد

 ثالثةو لو َعروُض واحدة و ، اعيلن أربع مراتفشبانية أجزاء; فعولن م علىىو و ("33ص، ـ5::2
کاف ُاصُلو ،  وادلقبوض ما سقط خامسو الساکنُ  ، و مل تستعمْل إال مقبوضةً عروضُ و ، أْضرب

ُُسَّي مقبوضًا ألّنک إذا َخذفَت ذلک احلرؼ منو و مفاعلُت فأسِقَطْت الباُء منو فَبقي مفاِعُلن 
 أشکالوعلى(."البحر الطويل ىو مستعمل 33ص ، اجتمعْت")ادلصدر نفسوو تَػَقبََّضْت أجزاؤه 

ضربو مثل العروض ."ىذا و ثابتة « مفاعلن»الشعراء النموذج الثاين الذي عروضو  وفضل، الثالثة
(."ىذا البحر 9:ص ،ـ2::2، منهوکا".) يعقوب وال، مشطورا وال ،يستعمل رلزوءً  البحر ال

 ،)عباچي إال يف البيت ادلصرع". تفعيلة عروضو مقبوضة دائماو ، يأيت تاما دائما
 (55ص،ش:249

  الجانبية: الموسيقي
أقواؿ العروضيُت يف تعريفها أّّنا اسم جملموعة من  ويفهم من صبلة، العنق مؤخر اللغة يف القافية
 (.:28ص ، ؽ2532، )العاکوب احلرکات يلتزمها الشاعر يف ّنايات أبيات قصيدتوو األحرؼ 

ىا وتکرار ، أصوات تتکرر يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة "عدة القافية يف اصطالح فهي
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الشعرية فهي دبثابة الفواصل ادلوسيقية يتوقع السامع ترددىا".  ادلوسيقيىذا يکوف جزءاىاما من 
 (357ص، ـ2:63، )أنيس

ىي ادلقاطع الصوتية اليت تأيت يف أواخر أبيات و اخلليل; القافيةجزء مهم يف البيت الشعري  يقوؿ
عر أّني قصيدتو يف البيت األوؿ بکلمة يلـز تکرار نوعها يف کل بيت. فلو فرضنا أّف الشاو القصيدة 

، .)معروؼ«يعمل»و، «يعدؿ»ضلو ،يلـز عليو أف خيتم بقية األبيات بالالـ ادلتحرکة« يسأؿ»
 (29ص ، ش24:1

بل أف العرب عرفوا القافية قبل أف ينظموا الشعر  ، "الزمت القافية الشعر العريب منذ نشأتو
يف الشعر النربي القدمي الذي مل و يف سجع الکهاف و ز الکمي الذي وصل إلينا .عرفو ىا يف األرجا
 (:8ص ، ـ2:88، يصل إلينا إال عن طريق نقوش ".)عبد الرؤؼ

"القافية يف الشعر العريب ذات سلطاف يفوؽ ما لنظائرىا يف اللغات األخري .إذأف بعض اللغات 
کما يف   ، فية مستقلةأي ال تتفق ّناية البيت مع أي بيت آخر  فلکل بيت قا ، زبلو من القافية

 (553ص، ـ3112، اليونانية".)غنيمي ىالؿ
 ، منواذلا بالسليقة علىساروا و ، عبداهلل عطيو; "عرؼ العرب يف اجلاىلية القافية بالفطرة يقوؿ

فن احلداء الذي ىو غناء مفرد  إىليرجع العقاد ذلک و الوزف و وقد اختص الشعر العريب بالقافية 
 باإلنشاد عرحرکة اجلمل ... مث يقوؿ; فاألمم  اليت ينفرد فيها الشا ىيو نغمة ثابتة  علىموقع 

 إمنا تنشأو ، الًتديدو ، الشعور دبواضع الوقوؼ إىل؛ ألف السامعُت حيتاجوف تظهر القافية يف شعرىا
 (::ص، ـ3113، القافية ".)عبداهلل عطية إىلاحلاجة 

 الجانبية للقصيدة  الموسيقي دراسة
القصائد الرائية من أکثر القصائد شيوعًا يف الشعر و ، افيتو الراء ادلضمومةىذه القصيدة ق قافية

قافية الراء يتناسب تناسبًا تامًا مع مضموف و کثرة الکلمات العربية ادلنتهية بالراء   إىلالعريب نظرًا 
 حرؼ )الراء( خللق فيةقا إىلجلأ  الواضح الشاعر من ىاألسو احلزف واألمل  علىالقصيدة اليت يدؿ 

يفرغ و ، حرؼ الراء حبرکتو االىتزازية أف يوحي حبزف الشاعر ادلتکرر استطاعو اإليقاع ادلوحي باحلزف  
 الشاعر آىاتو ادلتتالية عرب ترديد ىذا احلرؼ.
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 الداخلية  الموسيقى

الکلمات يعرّب عن حاالتو و الشاعر عندما تنتظم احلروؼ و ، تنتج عن حالة الشاعر النفسية 
من تتابع  ادلوسيقيقد تأيت و ، انسجامهاو أنواع احلروؼ ، ث من أمور متعددة منهاالنفسية. "تنبع

يبايل  الالقلب و ، ادلاضي جراحو ، الدمع جييبو ، انفعاؿ ...فالقلب يرفرؼو ادلعطوفات .فهنا إثارة 
، (28و27ؽ;2526، ." )ترحيٍتسالـ...و سکوف و فراغ   إىلحيت إنتهي ، غايتو إىللکنو ماض و 

ىي " النغم الذي جيمع بُت و أصواهتا و التالـؤ بُت حروفها و التجانس بُت الکلمات  فهي تنشأ من
ادلعٍت و أي إّّنا مزاوجة تامة بُت الشکل ; احلالة النفسية للشاعرو بُت وقع الکالـ و الصورة و اللفظ 

بعض الفنوف  علىالداخلية مدارىا  ادلوسيقيو (.463ص، ـ2:79، ادلتلقي ")جيدةو بُت الشاعر و 
غَتىا شلا و الطباؽ  ، اجلناس ، الصدر علىالعجز  ردّ  ، التجمعات الصوتية ، يعية ؛منها;التکرارالبد

 .ادلوسيقي علىلو أثر 

  :التکرار

مفهومو و يلعب التكرار دوراً مهّمًا يف بعث ادلوسيقى الداخلية.قد جاء يف تعريف معٍت التکرار  
يف سياؽ التعبَت حبيث تشکل نغما موسيقيا يتقصده إعادهتا و أنو "تناوب األلفاظ ، يف التعبَت األديب

الصورية أو تقوية ادلعاين  اينإفادة تقومي ادلعو ، إلفادة تقوية النغم يف الکالـ، الناظم يف شعره أو نثره
ديکننا أف ضلصر التکرار الذي حيدثو الشاعر أو  ، (إذف:34ص، ـ2:91، التفصيلية " )ىالؿ

التکرار ادلراد بو تقوية و ، التکرار ادلراد بو تقوية النغم; مهاو يف قسمُت ؛الناثر يف ألفاظ شعره أو نثره 
أف الشاعر أو الناثر ال يفرداف و متداخالف  لقسمُت"إف ىذين ا ؛علىالبد من التنبيو ىنا و ادلعاين. 

بل الغالب أف خيلطا بينهما ، ال يهتماف بأف يلتزما واحدا منهما دوف غَتهو أعماذلما لواحد منهما 
ينبغي إال ننسي أف کل و النغم معا .ىذا و تقوية اإليقاع و ردبا کررا تکرارا يستفاد منو تقوية ادلعاين و 

، ـ3111، تقوية اجلرس".".)الطيبو تستفاد منو تقوية النغم ، وعومهما يکن ن، تکرار
النص حلية  على( شلا ال شک فيو أف حسن استخداـ الکلمات ادلکررة يضفي 253-252صص

"فالشاعر حُت يعمد إىل كلمة ويكررىا يف سياؽ النص إمنا يريد أف يؤكد حقيقة ما إيقاعية . 
وصلنا  ، (. من خالؿ ىذا البحث387ص ، ـ2:78، وجيعلها بارزة أكثر من سواىا ")ادلالئکة

القسم و ، القسم األوؿ ىو تکرار صويت يشمل تکرار احلروؼ ; قسمُت علىأّف التکرار قد جاء 
 استفادة الشاعر من ىذا النوعُت .  یيف التايل مد یسنر و  يشمل تکرار الکلمة. لفظي الثاين تکرار
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 يقوؿ; 
 وىَو ضبى ذلا       وبَػزَّْتُو ناُر احلَْرِب وْىَو ذلا صَبْرُ ، سلبتُو اخليلُ ، فىت

 )ديواف(                                                             
احلاء والسُت الذي يعّد من احلروؼ و من تکرار حرؼ اذلاء  الشاعر يف ىذا البيت استخدـ

ألّف خلق لنا الشاعر ، اذلمسية الرخوة ادلرقّقة ليخلق من خالذلا صورة موسيقية ذات احلزف العميق
 داتاجلماو احليوانات  إىلبل تعداه  ، اإلنساف فحسب علىاجلو احلزين حبيث مل يقتصر ىذا احلزف 

يقوؿ;ىو فيت ، ألّف خَتات ىذا البطل عّمت اجلميع، ف تعّم ىذه البلويأراد الشاعر أ ،والکواکب
 ىو حامي ذلا.و اختلستو اخليل 

ـَ النصِر إْذ فاتَو النصرُ  فىت  ماَت بُت الضرِب والطعِن ميتةً      تقوـُ مقا
 )ديواف(                                                                               

ألف ادلقاـ مقاـ  ،الطاءو التاء و الشاعر يف ىذا البيت من احلروؼ االنفجارية ک القاؼ  ستخدـا
.و الفارس من شجاعة و ليصف فيها ما کاف يتحلي بو ذلک القائد ، الفخر استخداـ ىذه و  قوة وکـر

ىو قائد بطل مات يف ساحة ادلعرکة بُت ; يقوؿ، احلروؼ يتناسب تناسبا تاما مع مضموف البيت
 موتو يقـو مقاـ النصر لو.و لرماح والسيوؼ ا

 يقوؿ; ،البدر والنجـو استخداـمن أفضل الصور للتعبَت عن مکانتو بُت قومو و 
َهاَف يوـَ َوفاتِو           صُلوـُ َُساءٍ  كأفَّ   َخرَّ ِمْن بَػْينها الَبْدرُ ، َبٍِت نَػبػْ

 )ديواف(                                                                            
أکثر الشاعر يف ىذا البيت من تکرار حرؼ النوف سبع مرات  للتعبَت عن معاين احلزف  فقد

حاذلم دونو. منزلتو کمنزلة البدر بُت النجـو و حاجاهتم إليو و يبُت ىذا البيت منزلتو يف قومو ، األملو 
 والبدر زينة السماء فهو زينة قومو .

احلروؼ اذلمسية الرخوة يف و ي استخدـ الشاعر من احلروؼ االنفجارية کذلك من قولو الذو 
 يقوؿ;، شطرين من البيت
 كاَف َعْذَب الرُّوِح الِمْن َغضاَضةٍ           ولكنَّ كرباً أْف يقاَؿ بو كربُ   ، فىًت 

 ف()ديوا                                                                                 
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کاف لطيف ; يقوؿو احلاء والضاد و ، الشطر األوؿ يستخدـ من احلروؼ الرخوة ک الشُت ففي
يستخدـ يف الشطر الثاين من احلروؼ االنفجارية ک الباء والقاؼ والکاؼ و مذلة و من غَت ضعف 

 يقوؿ; کاف قوياً عزيزاً من دوف تکرب.و 
 : الکلمة تکرار

، ـ3115، ىا شيوعا بُت أشکالو ادلختلفة." )عاشورأکثر و "ىذا النوع من أبسط أنواع التکرار 
جيب أف نعلم "القاعدة األساسية يف التکرار أف اللفظ ادلکرر ينبغي أف يکوف وثيق و (. 71ص

(. 342ص، ـ2:78 ، قبوذلا".) ادلالئکة إىلاالرتباط بادلعٍت العاـ وإالکاف لفظية متکلفةال سبيل 
اجلماؿ  علىـ الصويت ادلنسجم من أىم اخلصائص الدالة الداخلية يعترب النظا ادلوسيقيرلاؿ  يف

، الصوائت تلعب دورا ىاما يف التنسيق بُت أبيات القصيدةو إّف الصوامت ، لألصوات ادلوسيقي
کما تستعمل األصوات ،  األملو تستعمل للتعبَت عن معاين احلزف  فاألصوات االحتکاکية )الرخوة(

ادلعٍت و الفخر.إّف الصلة ادلوجود بُت اللفظ و الوجد و احلماسة  االنفجارية )الشديدة(للتعبَت عن معاين
قد و  سباـ. بوأىذا ما يبدو واضحا يف القصيدة و يکسب ادلوسيقي الداخلية للقصيدة أکثر جاذبية 

من خالؿ خصائص ادلعٍت و انسجاـ بُت األلفاظ و سبّکن الشاعر يف قصيدتو من إقامة تناسب 
ن للباحث أف يلمس ذلک يف أبيات متعددة يف قصيدتو. يف ىذا النوع ديکو  ؛احلروؼ يف تکوينها

، من جهة ادلوسيقياإليقاع  علىهبذا السبب يؤثر و من التکرار ىناؾ تشابو بالغي يف الشطرين 
التکرار  ذاسباـ يوظف ى أبو فها ىو تقوية يف ذىن ادلتلقي من جانب آخر.و دعم ادلعٍت  ىعلو 

 ادلتلقي بشکل ملحوظ; علىر ليمنح ادلعٍت قوة کبَتة تؤث

 قولو ومن

 اسم القبائل ادلختلفة ليعرّب عن احلزف الشامل.يقوؿ; تکرار

 وال َبْكرُ ، ألبسْت فيِو ادلصيبةَ  طيٌء       َلَما ُعرَيْت منها سَبِيمٌ  لئن

 )ديواف(                                                                              

أراد الشاعر أف تعّم  ،البکرو تکرار اسم القبائل الطيء والتميم  إىلالشاعر يف ىذا البيت  جلأ
قحطاف بل  علىمل يقتصر ىذا احلزف و يلبسها اجلميع حيّت يتساوي اجلميع يف احلزف و ىذه ادلصيبة 

 مشل عدناف بفرعية التميم والبکر.
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أراد أف تعم ىذه و ، الصربو العزاء  کذلك من قولو يف البيتُت التاليُت يکرر الشاعر کلميتو 
يبکي عليو البأس و هبذا السبب يقوؿ; و اجلمادات حيت يتساوي اجلميع يف احلزف  إىلتعداه و ادلصيبة 

 .ةالشجاعو االحساس و فالشاعر يريد أف يقوؿ بعد موتو فقد اجلود  ، الشعرو اجلود و 
 والبأُس والشعرُ  عن ثاٍو تُعزى بِو العلى           ويبكي عليِو اجلودُ  يعزوفَ 

 )ديواف(                                                                                 
ادليم للتعبَت عن احلزف العميق بسبب و بعض احلروؼ الرخوة مثل اذلاء و کرر کلمة الصرب مرتُت و 

 موت القائد حبيث 
 استشهد الصرب مع قتلو. يقوؿ

 ىو والصرُب! )ديواف(; حىت استشهدوا، وقد مضى           إىل ادلوتِ  ، ووأين ذلْم صرٌب علي
 البداية تکرار

"لقد أکثر شعراء العصر العباسي األوؿ من تکرار البداية إذ راحوا يکرروف أُساء احملبوبات 
إف حصر التکرار يف صدر البيت يعطي الشاعر فرصة للتعبَت عن  ، االستفهاـو حروؼ النداء و 

 إىلشلا يضطره  ، آىاتو النفسيةو مشاعره يف مساحة زلدودة ال تستنفد طاقاتو الشعرية و  أحاسيسو
دلّا فيو ، (." ورد تکرار البداية يف شعر الرثاء کثَتا233ص، ـ3117، التکرار العمودي ". )البداينة

 (233ص، نفسو من تفريغ للشحنات العاطفية لدي الشعراء. ")ادلصدر
 وِح الِمْن َغضاَضةٍ                  ولكنَّ كرباً أْف يقاَؿ بو كربُ فىًت كاَف َعْذَب الرُّ 

 )ديواف(                                                                                  
 ىَو ضبى ذلا               وبَػزَّْتُو ناُر احلَْرِب وْىَو ذلا صَبْرُ و ، سلبتُو اخليلُ ، فىت

 )ديواف(                                                                                        
 فَػىًت  ُكلَّما فاَضْت  ُعيوُف قَِبيلةٍ                     دماً ضحكْت عنو األحاديُث والذكرُ 

 )ديواف(                                                                               
ـَ النصِر إْذ فاتَو النصرُ   فىت ماَت بُت الضرِب والطعِن ميتةً                تقوـُ مقا

 )ديواف(                                                                         
 يف جوده شطرو فيت  دىره شطراف فيما ينوبو                      ففي بأسو شطر 

 )ديواف(                                                                           
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أف و ، ( اليت تصور بعدًا نفسيًا حزينًا عاشو الشاعر بعد موت صديقویالتکرار للکلمة )فت إفّ 
 ىو يف ريعاف الشباب.و فقداف صاحبو  علىحزنو العميق  على(يدؿ یاختياره لکلمة )فت

 : التصريع

 (.:2ص، ش24:1، فق العروض مع الضرب وزناًو روياً بزيادة أونقصاف".)معروؼ"ىو توا
أف  علىالروي .يف البيت ادلصرع و الضرب متشاهبُت يف الوزف و أف جيعل الشاعر العروض  "ىو

سبب التصريع مبادرة الشاعر و تزيد بزيادتو؛و ، تکوف عروض البيت فيو تابعة لضربو تنقص بنقصو
ردبا و ، رلذلک وقع يف أوؿ الشعو ، أنو أخذ يف کالـ موزوف غَت منثور ، وؿ وىلةيف أ ، القافية ليعلم

وصف  إىلأو من وصف شيء  ، قصة إىلوذلک إذا خرج من قصة ، صرع الشاعر يف غَت االبتداء
کل القصائد   على("فالتصريع يف البيت األوؿ ُسة تغلب 2:5، 2::2، شيء آخر")يعقوب

 (87ص، ـ3117 ، ت الذي خيصب اإليقاع يف النص".)البداينةىذا النوع من الثباو العباسية 
 فليجلَّ اخلطُب وليفدِح األمُر          فليَس لعُت مل يفْض ماؤىا عذرُ  كذا

 )ديواف(                                                                                     
 : جناس

 ادلوسيقي(يعد اجلناس نوعا من منابع 294، ـ2:91، يبعند البعض "التجنيس" )احلل يسمى
أسلوب التکرار يف بنائو ؛ إذ تتکرر اللفظة أو الکلمة فتجانس اللفظة  علىالداخلية الذي يعتمد 
 ظيبينما يف تکرار اللف، ما دييز ذلک التکرار أف ادلعٍت خيتلف بُت اللفظتُتو أو الکلمة األخري . 

الداخلية حيث التماثل  ادلوسيقياجلناس يعّد مظهرا مهما من مظاىر و يتطابق معٍت اللفظ ادلکرر.
ىذا التکرار يف اللفظ و ؛ یاالختالؼ يف ادلعنو الصوائت و التشابو بُت بعض الکلمات يف الصوامت و 

 ادلوسيقيمن  لنوعمثل ىذا ا علىقد اعتمد بشار و ادلتلقي. علىخيلق نغمة موسيقية خاصة للتأثَت 
ختلفة .قدأکثر الشاعر  من اجلناس غَتالتاـ . "ىو ما اختلف فيو اللفظاف يف الداخلية بصورىا ادل

، ادلضارع، أوترتيبها. ويتفرع ىذا النوع إىل اربعة انواع ىي، أوحرکتها، أو نوعها، عدداحلروؼ
 قولو; ـ(.فمن اجلناس التا35ص، ش:249، واحملرؼ".)عباچي، ادلقلوبو ، الناقصو 

 مالُو               وذخراً دلْن أمسى وليَس لو ذخرُ  كاَف إال ماَؿ من قلَّ   وما
 )ديواف(                                                                                      
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يف ىذا البيت استخدـ اجلناس التاـ بُت کلميت "ماؿ" للرفع من مستوي موسيقية البيت  فالشاعر
 عٍت دوف أف يشعر ادلتلقي بأدين تکلف يف رليئو.عنده فجاء منسجماً مع ادل

 قد وّظف الشاعر کذلك اجلناس غَت التاـ من النوع الالحق بُت کلميت; العسر واليسر .و 
 كاَف يدري من بال يسر كفِو               إذا ما استهلَّْت أَنَّو ُخِلَق الُعْسرُ   وما

 )ديواف(                                                                                      
ـّ من النوع االشتقاؽ  بُت کلميت; مات و   ميتة.و من مظاىر اجلناس غَت التا

ـَ النصِر إْذ فاتَو النصرُ  فىت  ماَت بُت الضرِب والطعِن ميتةً            تقوـُ مقا
 )ديواف(                                                                                    

، ")عباچي، "ىو ما کانت الزيادة فيو حبرؼ واحد; الشاعرمن اجلناس الناقص ادلطرؼ  استخدـ
 (35ص، ـ:249

 ماَت حىت ماَت مضرُب سيفِو            ِمَن الضَّْرِب واْعتَػلَّْت عليِو الَقنا السُّْمرُ  وما
 )ديواف(                                                                                       

ثري کما و يف ىذا البيت استخدـ اجلناس غَتمن النوع الالحق التاـ بُت کلميت; ثوي  فالشاعر
 يف قولو;

 يف الثػََّرى َمْن كاَف حَييا بو الثػََّرى           ويغمُر صرَؼ الدىِر نائُلُو الغمرُ  ثَػَوى
 )ديواف(                                                                                      

بسبب تغيَت بسيط يف بعض حروؼ األلفاظ ادلتجانسة تنتج  ، ظاىرة اجلناس إىلبالنسبة  
 دبعاف سلتلفة.و کلمات جديدة 

 الصدر; على العجز رد
 علىالعجز  صدوره."ردّ  علىرد أعجاز الکالـ  علىيقـو  ،من ضروب التکرار ضرب ىو

اآلخر يکوف إّما يف صدر ادلصراع األّوؿ أو و الّصدر يف الّنظم ىو أف يکوف أحدمها يف آخر البيت 
ىذا النوع و ( 462ص، ـ5::2، إّما يف صدر ادلصراع الثاين" . )اذلامشيو يف حشوه أو يف آخره 

ىذا  علىالعصر العباسي قد حرص شعراء و ، حيدث جرسا موسيقيا يف البيت الشعري ارمن التکر 
أفاد شعراء العصر العباسي من ىذا  .صدر البيتو لَتبطوا بُت إيقاع القافية ، النمط من التکرار

 .ی. يقوؿ أشجع ألسلمادلوسيقيتنويعا يف اجلرس و يف أشعارىم تقوية للنغم  التکرار



 إسحاق رحماني                                        7201عاشر ال العذد                                    قراءاث مجلت

88 

 وأکناؼ البيوت ربوطو     أال کل من ربت الًتاب غريب غريب
 لکن من واري أخاه حريبو صيب دبالو      ليس حريبا من أو 

عجز نغمة موسيقية حزينة استطاع الشاعر و حريب( يف أوؿ صدر و )غريب  تکرار لکلميت ففي
فالغربة  ،الشاعر علىاحلزف الذي خيم و نفس ادللتقي شيئا من األسي  إىلمن خالذلا أف يدخل 

ة ؛ألف األلفاظ اليت ذکرت يف صدر احلريب ىو احلزين. ذلذا التکرار داللة صوتيو ، مدعاة للحزف
إظهار  التكرارمن شأف ىذا و من شأف ىذا الًتديد و . ًتد صداىا يف آخر البيت مرة اخريالبيت ت

 .اجلميلة ادلوسيقي
حيس ادلتلقي  طوؿ احلزف  ،کلمة )الصرب( يف البيت التايل التكرارمظاىر ىذا النوع من  من

 األمل لدي الشاعر کما يقوؿ;و 
 ىو والصرُب!; حىت استشهدوا، وقد مضى         إىل ادلوتِ  ، صرٌب عليو ذلمْ  وأين

 )ديواف(                                                                                 
يکرر کلمة )الصرب(ألّف يضع ادلتلقي يف تلک األجواء و تصربه و الشاعر إظهار ذبلده  حاوؿ

من الواضح ىذا احلزف العميق بسبب تکرار و ، ليلمس لوعة احلزف .، الشاعر احلزينة اليت يعيشها
 احلروؼ االنفجارية مثل القاؼ والتاء والباء يصور درجة األمل اليت يعاين الشاعر . 

 أُبِغَض الدَّْىُر اخلَؤوُف لَِفْقِدِه            َلَعْهِدي بِو شلَّْن حُيَبُّ لو الدَّْىرُ  لَِئنْ 
 )ديواف(                                                                                     

ومن  ، الدىر إىلالشاعر من خالؿ تکرار کلمة الدىر أف ينتسب سبب موت القائد  استطاع
 جهة اآلخر حيب الدىر ألّف أعمالو کاف حسناً يف ىذا الدىر.

 المعنوية  الموسيقي
وإف كاف نصها يفيد ربسُت اللفظ  ، ُت هبا راجعا إىل ادلعٌت أوال وبالذاتاليت يكوف التحس وىي

ادلقابلة ومراعاة النظَت و أيضا ويضم ىذا النوع عددا كبَتا من الفنوف البالغية أمهها; ادلطابقة 
 الصدر. علىالعجز  واستخداـ ورد

 طباق
اجلمع بُت الضدين يف كالـ أو  من أىم مصاديق ادلوسيقية ادلعنوية عند أبو سباـ الطباؽ. "ىو إفّ 

(. ::2ص، ـ2:91، بيت شعر كاإليراد واإلصدار والليل والنهار والبياض والسواد")احلليب



 قراءاث                                      طىسيفي رثاء محمذ بن حميذ ال دراست المىسيقي في قصيذة أبي تمام 

88 

ويسمى ىذا األسلوب بادلطابقة والتطبيق والتكافؤ والتضاد وىو يف االصطالح يعٍت "اجلمع بُت 
واء کاف الطرفاف س(.»382ص، ـ2:72، أي معنيُت متقابلُت يف اجلملة")آمدي تضادينادل

(."اف 3:1ص، ـ3::2، قلقلية«)اُسُت أو فعلُت أو حرفيُت أو سلتلفُت ، حقيقيُت أو رلازيُت
الذىن  إىلفالضد أو ادلقابل جيلب  ، ادلقابلة إمنا ىو تداعي ادلعاينو سر البالغة کل من ادلطابقة 

لکن من و ناسب (. التضاد إذف مظهر من مظاىر الت::3ص، ." )ادلصدر نفسوقابلوضده أو م
الباؿ عند  علىفالعسر زبطر ، ألّف الذىن يتصّور أحد الضّدين عند تصور اآلخر ، النوع السليب
 فمنو قولو;، ىذا النوع من احملسنات کثَتاً  علىقد اعتمد الشاعر و ذکر اليسر.

 وما كاَف يدري من بال يسر كفِو         إذا ما استهلَّْت أَنَّو ُخِلَق الُعْسرُ 
 )ديواف(                                                                                

 مثلو کذلك قوؿ الشاعر;و ادلوجود بُت العسر واليسر واضح فيما ذکر. فالتضاد
 وال َبْكرُ ، ألبسْت فيِو ادلصيبةَ  طيٌء          َلَما ُعرَيْت منها سَبِيمٌ  لئن

 )ديواف(                                                                                 
مضموف البيت و صلد التناسب التاـ بُت الضدين ، ُعرَيْت(و ادلوجود بُت کلميت)ألبسْت  فالتضاد

القبيلة الطيء  علىحيث مل يقتصر ىذا احلزف ، حيزف ذلذا الفقدو ألّف يتأمل  الشاعر ذلذا ادلصيبة 
 قبيليت التميم والبکر. إىلبل تعداه ، فحسب

 : النظير مراعاة
لكوف التقابل فيو حيصل بُت  ، "يراد بو اجلمع بُت أمٍر وما يناسبو ال على جهة التضاد  

أُْولَِئَك اّلِذيَن اْشًَتَوا الضَّاللََة "ضلو قولو تعاىل;  ، (3:4ص، ـ2:98، االطراؼ ادلتناظرة ")احلموي
فقد حصل فيو تناسب بُت قولو تعاىل;  ، (27;) بقره"هُتم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينبِاذلُدَى َفما َرحِبَْت ذِبارَ 

)ما رحبت ذبارهتم( وقولو; )اشًتوا الضاللة( فهما نظَتاف متناسباف ألّف ذبارة الضاللة لن تربح . 
دلعٌت منها مناسبة الّلفظ للمعٌت أو اللفظ لّلفظ أو ا ، وِلمراعاة النظَت صور سلتلفة من التناسب

يف االصطالح أف جيمع الناظم أو الناثر أمراً  وىووقد أشار احلموي إىل ذلك يف قولو; " ، للمعٌت
 ، وسواء كانت ادلناسبة لفظًا دلعٌت أو لفظاً للفظ ، وما يناسبو مع إلغاء ذكر التضاد لتخرج ادلطابقة

 مو يف أحد الوجوه") ادلصدرإذ القصد صبع شيء إىل ما يناسبو من نوعو أو يالئ ، أو مػعٌت دلػعٌت
 (.3:4ص، نفسو
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 من قولو;و من أىم مصاديق ادلوسيقية ادلعنوية عند ابوسباـ مراعاة النظَت  إف
 وما ماَت حىت ماَت مضرُب سيفِو        ِمَن الضَّْرِب واْعتَػلَّْت عليِو الَقنا السُّْمرُ   

 )ديواف(                                                                                           
شلا خلق تصويراً رائعاً ، الضربو يف ىذا البيت نشأ عن اجلمع بُت القنا والسمر والسيف  وادلراعاة

صالة  إىلمن الظهر و صالة الظهر  إىلمن القائد البطل الذي قاتل مع األعداء  من صالة الفجر 
فقتل ، فرداً لو من شّدة ادلعرکة حيت أحاطوا بو الرـو منالغروب بالسيف حيّت تکّسرت تسعة سيوؼ 

 قبل الغروب.
 مثلو کذلك قولو;و 

َهاَف يوـَ َوفاتِو                صُلوـُ َُساءٍ  كأفَّ   َخرَّ ِمْن بَػْينها الَبْدرُ ، َبٍِت نَػبػْ
 ()ديواف                                                                           

البدر بُت و قومو بالنجـو و يشبو زلمد بالبدر ، واضح بُت النجـو والسماء والبدر فالتناسب
 النجـو زينة السماء فإذا غاب البدر خسرت درتو الوسطي. 

 سقى الغيُث غيثاً وارِت األرُض شخصو          وإْف مل يكْن فيِو سحاٌب وال قطُر    
 )ديواف(

السحاب والقطر.ديکن أّف نستنتج بسبب و اجلمع بُت الغيث  يف ىذا البيت نشأ عن وادلراعاة
أمهية  إىلمعٍت معُت أو نبو ادلتلقي  علىيريد أف أکد ، حُت يکرر الشاعر الکلمة ما، ىذا التکرار

 درذلک ادلعٍت ألّف إذا ذکرت اللفظ يف صدر مث يف اخلتاـ تًتد صداىا مرة أخري حبيث يصبح ص
 صلًة.عجزه نغماً واحدًة متو البيت 

 :النتيجة
زلمد بن ضبيد ، الشعرية يف رثاء قائد عريب ادلوسيقيىذه الدراسة من خالؿ استعراض  توّصلت

 النتائج التالية; إىلالطوسي 
ىو أصلح البحور دلعاجلة و ، البحر الطويل علىاخلارجية  ادلوسيقي إىلاعتمد الشاعر بالنسبة -

موضوعاهتا."إف الرثاء و يربطوف بُت وزف القصيدة  الرثاء؛ بعض النقادو ، الفخرو ، موضوعات کادلدح
إّف الوزف  انتبهناالطوؿ يتفق مع شدة احلزف. و يتناسب مع حبر ادلمتد الوزف کالطويل ألف االمتداد 

 ادلوسيقياخلارجية والقوايف وحرؼ الروي خاصًة تشارؾ يف  موسيقيالعروضي ىو أىّم عنصر لل
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احلزين  ادلوسيقيلجأ الشاعر حبرؼ الراء ادلضمومة خللق يف القصيدة ىذه يو اخلارجي بدور فاعل 
يفرغ الشاعر آىاتو و ، أّف حرؼ الراء حبرکتو االىتزازية أف يوحي حبزف الشاعر ادلتکرر ، سبب ذلكو 

 ادلتتالية عرب ترديد ىذا احلرؼ .
دـ الشاعر عندما يستخو ، تنتج عن حالة الشاعر النفسية، ادلوسيقية الداخلية إىلبالنسبة  -

الداخلية  ادلوسيقيتبُت لنا من خالؿ ىذا البحث أّف و ، الکلمات يعرّب عن حاالتو النفسيةو احلروؼ 
عندما يکرر  اعرالشو رّدالعجز علي الصدر و اجلناس و أحد ادلظاىر اجلمالية اليت تتمثل يف التکرار 

أو العبارة أمهية حيس ادلتلقي بأّف لتلك الکلمة و أمهية ىذا احلرؼ  علىفهذا يدّؿ ، بعض احلروؼ
الشاعر من إقامة  استطاعالکلمات جيذب أذف السامع. و اإليقاع الناتج من تکرار احلرؼ و بالغة 

الرخوة للتعبَت عن  حتکاکيةاألصوات اال استخداـادلعٍت من خالؿ و بُت األلفاظ  انسجاـو تناسب 
اذلمسية الرقيقة ک ادليم  قد أکثر الشاعر يف ىذا القصيدة من تکرار احلروؼ ، األملو معاين احلزف 

األسي. و األمل و ألف ادلقاـ مقاـ احلزف ، والنوف واذلاء الذي يتناسب تناسباً تاماً مع مضموف القصيدة
 من قصائده. دةبإمکاف الدارس أف يلمس ذلك يف أبيات متعدّ و 

 قد جاءت صبيعهاو الطباؽ  ،ادلعنوية عند الشاعر مراعاة النظَت ادلوسيقيمن أىم مظاىر  -
 ادلعٍت.و متناسب مع أىداؼ الرئيسي للقصيدة اليت ىي التناسب بُت اللفظ 

بنجاح حبيث أف  ادلوسيقيديکننا أف نستنتج يف اخلتاـ أّف الشاعر قد استطاع أف يستنفد  إذف
الذروة الفنية حبيث أف يضع  ادلتلقي يف تلك األجواء  إىلبکل أنواعو ادلختلفة  ادلوسيقييرفع درجة 

 ادلوسيقي ارتباطأظهرت بوضوح مدي ، سبيل ادلثاؿ إّف الرنة احلزينة اليت شکلتها اذلاء لىع، احلزينة
 بادلعٍت.

 المصادر:و المراجع 
 انمشآٌ انکشٌى.-8

ذذمٍك: انغٍّذ ، انًٕاصَح تٍٍ ؽؼش أتً ذًاو ٔانثذرشي ، أتٕ انماعى انذغٍ تٍ تؾش، اَيذي  -8

 و.8888، انًؼاسف: داس انماْشج، ، انطثؼح األٔنی، أدًذ فمش

 ، داس انکُذي ،انطثؼح األٔنی، جًانٍاخ األَا فً انخطاب انؾؼشي، أدًذ يهذى، إتشاٍْى -8

 و.8888استذ:

ذذمٍك: انذكرٕس تذٔي أدًذ طثاَح  ، انثذٌغ فً َمذ انؾؼش: ، أعايح تٍ يشؽذ تٍ يُمز -8

 و.8888 ، نماْشجاال، دايذ ػثذ انًجٍذ ٔانذكرٕس

سعانح  ، اع انًؼُٕي فً انقٕسج انؾؼشٌح )يذًٕد دسٌٔؼ ًَٕرجا (اإلٌم، دادى ،أعٍح-8

 و. 8888، جايؼح دغٍثح تٍ تٕػهً، انًاجٍغرش

 و.8888، يکرثح األَجهٕ انًقشٌح: نماْشجاال، انطثؼح انصاٍَح، انؾؼش يٕعٍمً، اتشاٍْى، أٍَظ-8
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جايؼح ، ًاجٍغرشفً ؽؼش انؼقش انؼثاعً األٔل؛ سعانح ان انرکشاس، خانذ فشداٌ، انثذاٌُح-8

 و.8888، يؤذح

 انطثؼح، تُاء انمقٍذج فً انُمذ انؼشتً انمذٌى فً ضٕء انُمذ انذذٌس ،ٌٕعف دغٍٍ، تکاس-0

 8808، اَذنظ داس تٍشٔخ:، انصاٍَح

، يکرثح انخاَجً :انماْشج ،انطثؼح انصانصح، انمٕافًٔانکافً فً انؼشٔك ، خطٍة ،انرثشٌضي-8

 و.8888

 ق.8888، داس انُخٍم: تٍشٔخ، يزاْة.ٔدب:إَٔاع األ، فاٌض، ذشدًٍُ -88

، انؾًال داس: تٍشٔخ، االذجاْاخ انجذٌذج فً انؾؼش انؼشتً انًؼافش، ػثذانذًٍذ ، جٍذج -88

 و.8808

 و.8880، : انذاس انصمافٍح نهُؾشانماْشج ، انطثؼح األٔنً، أٔصاٌ انؾؼش، يقطفً ، دشکاخ-88

ذذمٍك  ، ، دغٍ انرٕعم إنى فُاػح انرشعم ، هًٍاٌؽٓاب انّذٌٍ يذًٕد تٍ ع ، انذهثً  -88

 و.8808، تغذاد ، داس انذّشٌح نهطثاػح ، ٔدساعح انذكرٕس أكشو ػصًاٌ ٌٕعف

 ، انطثؼح األٔنی، ؽشح ػقاو ؽؼٍرٕ ، خضاَح األدب ٔغاٌح األسب ، اتٍ دجح، انذًٕي -88

 و.8808، يُؾٕساخ داس يكرثح انٓالل : تٍشٔخ

، انطثؼح انخايغح ،انًجهذ انصاًَ ،انمافٍحٔانرمطٍغ انؾؼشي  فٍ ، ففاء ، خهٕفً-88

 و.8888، تٍشٔخ:يؤعغح انًطثٕػاخ انؼشتٍح

 ، انقٕفٍح دساعح فً ؽؼش انذغٍٍ تٍ يُقٕس انذالضٔاألعهٕتٍح ، أياًَ عهًٍاٌ ، دأٔد -88

 و.8888، انطثؼح األٔنً، داس يجذ الٔي: ػًاٌ

، انغُح انصاٍَح ، يجهح إتذاع ، إتذاع انؾؼشاءٔثالغٍٍٍ انرکشاستٍٍ ذُظٍش ان، ؽفٍغ ، انغٍذ-88

 و.8808.، 888-08ؿ، انؼذد انغادط

 کٌٕد:، انطثؼح انصانصح ، فُاػاذٓأفٓى أؽؼاس انؼشب  إنىانًشؽذ ، هللا ػثذ ، انطٍة-80

 و.8808 ، يطثؼح دکٕيح انکٌٕد

تٍشٔخ:انًؤعغح  ،انطثؼح األٔنی، فً ؽؼش يذًٕد دسٌٔؼ انرکشاس، فٓذ َافش، ػاؽٕس-88

 و8888، انُؾشٔانؼشتٍح نهذساعاخ 

 ق.8888، داس انفکش: ديؾك ، انؾؼش انؼشتً يٕعٍمً، ػٍغً ػهً، انؼاکٕب-88

ديؾك:يُؾٕساخ اذذاد انکراب ، يؼآٍَأخقائـ انذشٔف انؼشتٍح  ،دغٍ ،ػثاط-88

 و.8880، انؼشب

، انطثؼح انغادعح ،انمافٍحٔانؼشٔك ٔػهٕو انثالغح فً انثذٌغ ، اتارس، ػثاچً-88

 ػ.8808، طٓشاٌ:عًد

 و.8888، يطثؼح انکٍالًَ :انماْشج، األفٕاخ انهغٌٕحٔانمافٍح ، يذًذ ػًَٕ، انشؤف ػثذ-88

يکرثح  عکُذسٌّ:اال، ياليخ انرجذٌذ فً يٕعٍمً انؾؼش انؼشتً، ػثذانٓادي، ػثذهللا ػطٍّ-88

 و.8888، تغراٌ انًؼشفح

 )د.خ(، ٍم فً انششاءأجًم يا ل، َافش أتٕ، انؼشالً -88

، عًد يخراساخ يٍ سٔائغ األدب انؼشتً فً انؾؼش انجاْهً .ذٓشاٌ:، يذًذ ، فاضهً -88

 ػ.8808

، : داس انفکش انؼشتًانماْشج، انطثؼح انصانصح، انثالغح اإلفالدٍح ، ػثذِ ػثذ انؼضٌض، انمهمهٍح-88

 و.8888

داس  : انماْشج ، ؼح انؼاؽشجانطث ، يزاْثّ فً انؾؼش انؼشتًٔانفٍ ، ؽٕلً ، ضٍف -80

 .انًؼاسف
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 و.8888 ، داس انًؼشف: يقش، َمذِٔفقٕل انؾؼش  ، ---------------88

 و.8888، نهطثاػح َٓضح يقش داس :انماْشج ، انُمذ األدتً انذذٌس، يذًذ، غًًٍُ ْالل -88

 .ػ8888، ذٓشاٌ: عًد ، انطثؼح انغادعح ، انؼشٔك انؼشتً انثغٍظ، ٌذًٍ ، يؼشٔف -88

 انذاس، انطثؼح األٔنی، ٔذطثٍمٍح انمذٌى دساعح َظشٌح فً عًٍاء انؾؼش، يذًذ، يفراح-88

 و.8808، انصمافح داس: انثٍضاء

، تٍشٔخ: يُؾٕساخ يکرثح انُٓضح، انطثؼح انصانصح، لضاٌا انؾؼش انًؼافش، نَاص ،يالئکح-88

 و.8888

 )د.خ(.   ، فح انذٌٍُحيکرثح انصما، االدبٔانمافٍح فً انؼشٔك  ، دغٍ، َقاس  -88

، داس انفکش ،تٍشٔخ، انثٍاٌ ٔانثذٌغٔجٕاْش انثالغح فً انًؼاًَ ، انغٍذ أدًذ ،انٓاؽًً -88

 و.8888

ٔصاسج اإلػالو  ،انًُايح، انطثؼح االٔنً، فهغفح اإلٌماع فً انؾؼش انؼشتً، ػهٕي ،انٓاؽًً-88

 و.8888، انرشاز انٕطًُٔانصمافح ٔ

، نهُؾش داس انشؽٍذ تغذاد:، انُمذئاألنفاظ فً تذس انثالغً  جشط، ياْش يٓذي ،ْالل-88

 و.8808

انطثؼح ، فٌُٕ انؾؼشٔانمافٍح ٔانًؼجى انًفقم فً ػهى انؼشٔك ، إيٍم تذٌغ ،ٌؼمٕب -80

 و.8888، انکرة انؼهًٍح داس تٍشٔخ:، األٔنى

 

 




