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Ebû Firas el-Hamdânî’nin “Esirin Annesi” Adlı Kasidesi (Şiir Sanatı Çalışması  )  

Öz 

Hicrî IV. yüzyıl, Arap düşünce ve edebiyatının İslâm medeniyeti bünyesindeki parlak dönemi 

olarak bilinmektedir. Nitekim Hicrî IV. yüzyıl, birçok alanda ilim adamı ve edebiyatçı yetişmiş ve insanlık 

için bugün bile göz ardı edilemeyecek büyük bir düşünce ve ilim mirası bırakmışlardır. 

Hamdanoğullarının emiri ve süvarisi Ebû Firas el-Hamdânî, bu dönemin en önemli şairlerinden biridir. 

el-Hamdânî, şiirinin güzelliği ve üslûbunun eşsizliği yanında farklı hayat hikayesiyle de tanınmaktadır. 

Bu makalede Ebû Firas el-Hamdânî’ye ait “Esirin annesi” başlıklı vicdan şiirine ışık tutulurken şairin 

edebî yönleri de gün yüzüne çıkarılmaya çalışılacaktır. Söz konusu şiir, Ebû Firas el-Hamdânî’nin esir 

düştüğü Roma hapishanesinde henüz tutuklu bulunduğu sıralarda annesinin vefat ettiği haberini alması 

üzerine kaleme aldığı mersiyedir. Bu çalışma, şaire ait mersiyede yer alan düşünce, ahenk ve sanat 

inceliklerini ortaya koymaya çalışmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ebu Firas el-Hamdânî, Esirin Annesi, Mersiye şiiri, Arap edebiyatı. 

The Poem (Umm Al-Asir) by Abu Firas Al-Hamdani (An Objective Technical Study) 

Abstract 

The fourth century AH was known for the flourishing of Arab thought and literature in the 

embrace of Islamic civilization. Scientists and writers in various sciences have succeeded in leaving the 

human heritage a great intellectual and scientific heritage that cannot be ignored to this day, and Abu 

Firas al-Hamdani is one of the most important of all.  With his unique autobiography, he was also known 

for the beauty of his poet and the excellence of his style. 

 In order to highlight the high literary value of this poet, we highlight in the following an 

important and emotional poem of the aforementioned poet, which is the poem “The Mother of the captive” 

our poet mourned hıs mother after the news of her death reached him, When he was far from her. The 

research aims to highlight the aesthetics of this text Intellectual, rhythmic and artistic 

Keywords: Abu Firas Al-Hamdani, Mother of the captive, elegiac poetry, Arabic literature. 
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ثب: لٍَكجِ   س ئكٍ�

ى، ُعِرف القرُن الرا�ُع الهجريُّ �ازدهاِر الِفكِر واألدِب العر�ّي في أحضاِن الحضارِة اإلسالمّ�ِة، ون�َغ علماء وأد�اء في علوم شتّ 

الحمدانّي أمیُر َبني َحمداَن وفارُسهم ُهَو أحُد  خلفوا للتراث اإلنسانّي إرثًا فكرّ�ًا وعلمّ�ًا عظ�مًا ال ُ�مِكن تجاُهُلُه حتى یوِمنا هذا، وأبو فراٍس 

 أهمِّ ُشعراِء هذا الزمن، وقد ُعرَف �سیرتِه الذاتّ�ِة المتَفرِّدة، �ما ُعِرف �جماِل ِشعِره وَتمیُِّز أسلوِ�ِه.

هّمٍة للشاعِر المذ�ور، وفي سبیل إبراز الق�مة األدب�ة الرف�عة لهذا الشاعر ُنَسلُِّط الضوَء في اآلتي على قصیدٍة وجدانّ�ٍة مُ 

ال�حُث إلى إبراز وهي قصیدة "أّم األسیر" التي رثى فیها ُأمَُّه �عد أْن َوَصَلُه َخبُر وفاِتها، وهو ُم�َعٌد َعنها َحب�ٌس في ِسجِن الّروم، و�سعى 

 َجمال�اِت هذا النّصِ ِفكر�ًا و��قاعّ�ًا وَفّنّ�ًا.

ب ة ئكتئك  ، اٍألدب العر�ّي.الّرثاءِشعر نّي، أّم األسیر،  أبو ِفراٍس الَحْمدا :ئك�كصئ

 :(ح�اُته وِشعُرُه) َأُبو ِفَراس الَحْمداني

 م) 968 - 932هـ =  357 - 320(

 َحیــــاُتُه:

والفارُس،  أبي العالِء سعیٍد بِن حمداَن التغلبّي الرَّ�عّي، أُبو ِفَراٍس الَحْمَداني: األمیُر، والشاعُر،  هو الحارُث بنُ 

 .ه) 356 (ت:  الحمدانيِّ  الدولةِ  ابُن عمِّ األمیِر س�فِ 

ُقِتَل إذ �اَن أبو فراٍس في الثالثة من عمره، فاهتمت �ِه ُثمَّ  كان أبوه وال�ًا على الموصل زمَن الخل�فة الراضي،

هـ فرّ�اه خیَر تر�ّ�ٍة على ید عدة  333َب سنَة أمُُّه، و�ذلك س�ُف الدولِة ابُن عّمه وزوُج أخِتِه، و مالبَث أْن نقله َمَعُه إلى حل 

 إلى ِحرِصِه على تعل�ِمِه فنوَن الفروسّ�ِة. ه)، إضافة 370خالو�ِه (ت: علماء، أشهرهم ابن 

على َمْنِ�َج ُقرَب َحَلَب، و�ان یتصّدى َمَع ابِن  س�ُف الدَّولة ولما َبَلَغ السادسَة عشرَة من عمره واشتدَّ ُعوُدُه وّاله

فوف، وفي ذلك الس�اِق �قول  َعمّ  ِه للروِم في أغلب معارِ�ِه، وُ�بلي بالًء حَسنًا، و�حرص دائمًا على أن �كوَن في مقدمة الصُّ

وِم، ولم �أذْن له  �الخروج أبو فراٍس من الوافِر معبِّرًا عن ُحزِنه وُمعات�ًا َس�َف الدَّولِة إذ خرج في یوم من األّ�اِم إلى قتاِل الرُّ

 معه: 
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ــارا ُر انِهمـــــــــــــــــــــ ــِ راِت َتنهمـــــــــــــــــــــ ــَ  دِع الَعبـــــــــــــــــــــ

رُّ َعینـــــــــــــــــي ُأ َحســـــــــــــــــرتي، وَتقـــــــــــــــــَ  أُتطفـــــــــــــــــَ

ى  رأیــــــــــــــُت الصــــــــــــــبَر أ�عــــــــــــــَد مــــــــــــــا ُیَرجــــــــــــــّ

 

ــِتعارا  ــَتِعُر اســـــــــــــــ ــِد َتســـــــــــــــ ــاَر الَوجـــــــــــــــ  ونـــــــــــــــ

ْد مـــــــــــــــَع الغـــــــــــــــاز�َن نـــــــــــــــارا م ُأوقـــــــــــــــِ  ولــــــــــــــَ

 1إذا مـــــــــــــــا الجـــــــــــــــ�ُش �الغـــــــــــــــاز�َن ســـــــــــــــارا

 

 351َترَ�ْت أثرًا �بیرًا في شعِره، هي أسُرُه ِمْن ِقَبِل الروم سنة ولعلَّ الحادثَة األبرز التي ُتذَ�ُر في َح�اِته، والتي 

فاعترَض طر�َقُه القائُد ((تیودور)) الذي �اَن خرج إل�ه، یٍد هـ، وُتجِمُع اَألخ�اُر على أّن أ�ا فراٍس �اَن عائدًا إلى َمنِ�َج من َص 

إلى أْن استقرَّ �ِه   ِخَذُه، ُثمَّ قاده جر�حًا من مكاٍن إلى آخرَ على رأِس مجموعٍة من المقاتلین الروم، و�اَغَتُه �سهٍم أصاَب فَ 

 القسطنطین�ِة.أرض  المقاُم أسیرًا في 

َیْت  تلك القصائد عِر العر�يِّ ُعمومًا، الشِّ  وقد استمرَّ أسُرُه أر�َع سنواٍت، َ�تَب فیها أروَع قصائِده وقصائدِ  التي ُسمِّ

ومّ�اتِ  ُها بین َحنیٍن، وَشكوى، وَفخٍر، وغیر ذلك، و�ثیرًا ما �ان ُ�عاِتُب فیها س�َف الدولِة الذي  ، وقد تنّوعت موضوعاتُ 2�الرُّ

 تأّخر َعْن فدائِه، �قول أبو فراس من الّطو�ل مفَتِخرًا بنفسه، وُمستحّثًا األخیَر على اإلسراع �فكِّ أسِرِه: 

ى ــً ــم َفتـــــــ ــي لكـــــــ ــاُم ِمثلـــــــ ُف األ�ـــــــ ــِ  متـــــــــى ُتخلـــــــ

ــي ام ِمثلــــــــ ــّ ُد األ�ــــــــ ــِ ــى َتلــــــــ ى متــــــــ ــم فتـــــــــــً  لكــــــــ

ال ــُ ــرَف العـــــــــ دوا شـــــــــ ــَ دوني َتفتـــــــــ ــَ ــإْن َتفتـــــــــ  فـــــــــ

مُ  دوا ِلُعالكـــــــــــــــــــــــُ دوني َتفتـــــــــــــــــــــــَ  و�ْن َتفتـــــــــــــــــــــــَ

 

ِد؟  َب المَقلـــــــــــَّ �ِف َرحـــــــــــْ  3َطو�ـــــــــــَل ِنجـــــــــــاِد الســـــــــــَّ

ِد؟ دیدًا علـــــــــــى ال�أســـــــــــاِء، َغیـــــــــــَر ُمَلهـــــــــــَّ  4شـــــــــــَ

دِ  وَّ وَّاٍد إلیهــــــــــــــــــــا ُمعــــــــــــــــــــَ ــَرَع عــــــــــــــــــــَ  وأســــــــــــــــــ

دِ  ــاِن أِو الیـــــــــــَ رُدوِد اللِّســـــــــ ــَر مـــــــــــَ ى َغیـــــــــ ــً  5فتـــــــــ

 

ه �عد عمل�ة َت�ادٍل لألسرى، إذ �اَن س�ُف الدولة مر�ضًا وما َلِبَث األخیُر   355ُفّك َأسُر أبي فراٍس سنة وقد 

 أْن ماَت �عد ذلَك �سنٍة. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 119م، ص:  1994�ّي، بیروت، دیوان أبي فراس الحمدانّي. الط�عة الثان�ة،  شرح:  خلیل الدو�هّي، دار الكتاب العر  1
 للتوسع في موضوع الرومّ�ات ُینظر:   2

M. Faruk Toprak, “Arap Şiirinde Rumiyyat” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
Ankara, 1999, C. 39, sayı (1-2). 

م ،  1955ت الُمَقّلد: موضع نجاد الس�ف على المنكبین، ورحب المقّلد أي عر�ض الكتفین. ینظر: ابن منظور، اإلفر�قي: لسـان العرب. دار صادر، بیرو  3
 ماّدة: (ق ل د).

د: المستضَعُف الذلی 4  ُل، لسان العرب، مادة: (ل ه د).ال�أساء: الجوع والضراء في اَألموال واألَنفس. لسان العرب، مادة: (ب أ س). والُمَلهَّ
 . 98دیوان أبي فراس الحمدانّي، شرح: الدو�هّي، خلیل/ ص  5
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ه عندما اصَطَدَم �أبي المعالي ابِن س�ِف الدولِة في   357وَتذُ�ُر المصادُر أّن نها�َة أبي ِفراٍس �انْت َسَنَة 

خبُر    أ�ا المعالي علِمِه، وعندما بلغَ  لس�طرَة على حِمَص، �ما ِقیل إنَّ ُغالمًا ألبي المعالي َقَتَله، دونَ محاولته االمتداَد وا

 6  َقتِلِه، َشقَّ َعل�ه ذلَك.

 أ�ا فراٍس في یت�مِة الّدهِر واصفًا إّ�اه �أحسِن الكالِم، فقال:  هــ) 429(ت:  عالبيُّ الثّ  َذَكرَ 

 .7َدهِرِه وَشمَس َعصِرِه َأدً�ا، وَفضًال، وَ�رًما، وُنبًال، وَمجًدا وَ�الغًة، وَ�راعًة، وُفُروِسّ�ًة، وَشجاعًة))((كاَن َفرَد 

  .و�نساناً وشاعرًا مشهور عن شخصیته أمیرًا وفارسًا و والكالم السابق یؤّ�د ما هو معروف  

هولِة والُعذو�ة عالبّي الثّ  تا�عو  �المُه لَ�ِصَف شعَر أبي فراٍس وصفًا موضوعّ�ًا، فهو ِشعٌر یّتسم �الُحسن والسُّ

والَحالوِة، �ما یّتِصُف �الُجوَدة والَجزالة والَفخامة والَمتانة، وهو شعر �عبُِّر عن نفس صاح�ه �ما فیها من سمات العذو�ة  

 �قول:  والظُّرف والِعزَِّة، إذ 

ُهولِة، والَجزالِة، والُعذو�ِة، والَفخامِة، واَلحالوِة، والمتانِة، َوَمَعُه  ((وِشعُرُه مَ  ْشُهوٌر َساِئٌر َبیَن الُحسِن، والجودِة، والسُّ

 . 8)) ُرواُء الطَّ�ِع وِسمُة الّظرِف وِعزُة الملكِ 

ُم الثَّعالبّي رؤ�ة نقدّ�ة خالصة، ال شّك في أنها استندت إلى الدرا�ة واالست قراء، إذ �ضُع ِشعَر أبي فراٍس  ثم ُ�قدِّ

 هـ)، مع إقراره �أّن أ�ا ِفراٍس أشعُر منُه عند األد�اِء والنُّّقاِد، ف�قول: 296في َمنزلٍة واحدٍة مع ِشعِر عبِد ِهللا بِن المعتّز (ت: 

ْنَعِة   ٍس ُ�َعدُّ أشعَر ِمْنُه ِعنَد أهلِ َوَأُبو ِفرا ،وَلم َتْجَتِمع َهِذه الِخالُل َقبَلُه ِإالَّ ِفي ِشعِر عبِد ِهللا بِن المعتزّ (( الصَّ

  9)) وَنَقَدِة الَكَالمِ 

هـ) الذي َعدَّ أّن الشعر العر�ّي ُبدئ �ملك هو امرؤ   385ثم �ستشهُد الثعالبّي �كالم الصاحب بِن عّ�اد (ت: 

 دمه أبو فراس من أدٍب، ف�قول: الق�ِس، وانتهى �ملٍك آخر هو أبو فراٍس، وال شكَّ في أّنه یرمي من ذلك إلى جودة ما ق

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و 166م، ص  2008ُینظر: الشافعي، أبو محمد الطیب. قالدة النحر في وف�ات أع�ان الدهر. الط�عة األولى، الجزء الثالث، دار المنهاج، جّدة،  6

، و ض�ف، شوقي. تار�خ األدب 155 -154م، ص  2002الخامسة عشرة، الجزء الثاني، دار العلم للمالیین، بیروتالّزر�لي، خیر الدین. األعالم. الط�عة 
 . 224 -223م، ص:  1960العر�ّي (عصر الدول واإلمارات الشام). الط�عة األولى، الجزء السادس، دار المعارف، مصر، 

 1983َعصر، الط�عة األولى، الجزء األّول، تحقیق: مفید محمد قم�حة، دار الكتب العلم�ة، بیروت، الّثعالبي، أبو منصور. یت�مة الّدهر في محاسن أهِل ال 7
 .57م، ص: 

 . 57المصدر السابق، ص:   8
 .57المصدر السابق نفسه، ص:   9
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احُب َ�ُقوُل: ُبِدَئ الّشعُر ِ�َمِلٍك َوُختِ ((   10)) َم ِ�ملٍك، َ�ْعِني امَرَأ الَق�ِس َوَأ�ا ِفراسٍ َو�اَن الصَّ

هـ) ف�ه، فالمتنبي �شهد له �جودة أد�ه، و�هاُب جان�ه، وُ�جلُّه   354و�ذلك یذ�ر رأي الشاعر المتنبي (ت: 

ُمُه، إذ ق  ال: وُ�عظِّ

ِم، والتَّبر�ِز، وَ�َتَحامى َجاِنَ�ُه؛ َفَال ینبري لم�اراِتِه َوَال َ�جتِرُئ على ُمجا(( راِتِه، َوِ�نََّما لم َو�اَن المتَنبّي �ْشهُد َلُه �التََّقدُّ

 11�مَدْحُه، وَمَدَح َمْن ُدوَنُه ِمْن آِل حمَداَن تهیً�ا َلُه و�جالًال ال إغفاًال و�خالًال)) 

لسابُق بدوِن أدنى شكٍّ �كشف الق�مَة العال�َة ألبي فراٍس، �ما ُیؤّ�ُد ُقدرَتُه على الّتفّوِق والُبروِز في  والكالُم ا

 َعصٍر اّتسَم �االزِدهاِر األَدبّي والفكرّي.  

 شعره وموضوعاته:

�ّل ما وصلنا من شعره رواه لم �كن َهمُّ أبي فراٍس في یوٍم من األ�اِم أن �جمَع شعرُه أو أن ُینّقَحُه، وُ�ذَ�ُر أّن 

أستاُذه (ابن خالو�ه)، ونشَره العلماُء عنه، �الثعالبّي والّتنوخي، وقد تفّرقت مخطوطات دیوانه في أرجاء العالم، بین أكسفورد 

 في  �م�ةِ لَ و�سطنبول و�رلین و�طرسبورغ وتو�نكن والقاهرة وحلب وغیرها، وقد ُطِ�َع دیواُنه عّدة مّرات أولها في المط�عة السُّ 

من تحقیق سامي   وأخرى م،  1910م، وثالثة ببیروت نفسها عام 1900م، وأخرى ببیروت أ�ضًا عام 1873بیروت عام 

م، وهي التي اعتمدها ال�حث لجودِتها ودّقتها وَسالمِة   1994، وأخیرة من تحقیق خلیل الدو�هّي عام م1944الدّهان عام 

 12َض�ِطها.

 و�خوان�اٍت، وقد َشغلْت  وِرثاءٍ  وَوصٍف، وِحكمٍة، بیَن فخٍر ذاتّي وَقَبلّي، وَغزٍل، موضوعاُت شعِرهِ  وقد َتنّوعْت 

إذ تناول فیها موضوَع أسِرِه في ِسجِن الّروِم، وما تعّلق �ه من َشوٍق وَحنیٍن واغتراٍب وِعتاٍب  حیزًا �بیرًا من شعره، رومّ�اُته

ِب من ِشعره ، إال أّنه أقّل من المد�ح، و�رجع شوقي ض�فوغیِره  13.ذلك إلى أّنه لم �كن �حاجة إلى التكسُّ

 شعر الرثاء:

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57المصدر السابق نفسه، ص:   10
 .57المصدر السابق نفسه، ص:  11

 . 11، خلیل، ص: دیوان أبي فراس الحمدانّي، شرح: الدو�هيّ 12 
 . 224، ص: 6ض�ف، شوقي، تار�خ األدب العر�ّي، ج  13
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، وهو قر�ٌب من شعر المد�ح إال أّن  14ُ�عّرف شعُر الرثاِء على أّنه ِشعر غنائّي یدور حول المّیِت وُ�كائِه وند�ه

هـ) في �تا�ه   463المد�ح �كون في حقِّ األح�اء والرثاء �كون في حقِّ األموات، وهو رأي ابن رشیق القیروانّي (ت: 

" �ان " ثل: م �ه میتٌ  المقصودَ  على أنَّ  یدلُّ  شيءٌ  �الرثاءِ  �خلطُ  هُ ؛ إال أنَّ فرقٌ  والمدحِ  ثاءِ ول�س بین الرّ العمدة، إذ قال: (( 

 15. )) تٌ میّ  هُ أنّ  علمَ هذا ول�ُ  لُ شاكِ " وما �ُ یتَ و�َ  یتَ منا �ه �َ دِ أو "عَ 

وقد ذهب شوقي ض�ف إلى أّن شعر الرثاء إّما أن �كوَن ند�ًا أو تأبینًا أو عزاًء؛ أو اثنین من ذلك معًا، أو �ّل  

المّیِت، والّتأبین هو ذ�ر مناقب الفقید وصفاته الحسنة التي ُحرم الُمجتمُع  ذلك معًا؛ فالّندُب هو التوّجع والّتفّجُع وال�كاُء لفقد 

   16منها، والعزاء وهو التَّسّلي والتعّزي �أّن الموَت مصیُر �ّل حّي. 

وشعر الرثاء العر�ّي شعر قد�م بدأ في العصر الجاهلي، �رثاء المهلهل ألخ�ه ُ�لیب والخنساء ألخو�ها صخر  

وقد �كون الرثاء في حّق أحد أفراد األسرة �األب أو األّم أو األخ أو االبن، وقد �كون في   17نو�رة ألخ�ه،ومعاو�ة ومتمم بن 

حّق أشخاٍص آحر�َن �الرسل والخلفاء واألمراء والعلماء، وقد �كون في رثاء الدُّول والمدن، �ما قد �كون في رثاء النَّفس  

  18والذات. 

 قصیدُة أّم األسیر:

ِمَن الممكِن القوُل إّنها من تلك الّرومّ�ات التي ُذِكرْت آنفًا، وموضوعها فعِن القصیدِة المتناَولِة الحدیِث وفي 

 الّرثاء.  

على أّن من  شعِر الّرثاِء ما ُ�قال أداًء لواِجٍب أو التماسًا لمنفعٍة، ومن الّرثاِء ما ُ�قال َتعبیرًا عن إحساٍس  

، وقد جمع أبو فراٍس فیها بین الندب والّتأبین وجدانيٍّ نبیل، وقصیدة أبي فراٍس من النوع الثانيحق�قيٍّ �الَفْقِد وُشُعوٍر إنسانيٍّ 

 والعزاء. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 36م ، ص  2005�طرس، أنطونیوس. األدب (تعر�فه، أنواعه، مذاه�ه)، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  14

تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، القیروانّي، ابن رشیق. العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه. الط�عة الخامسة، الجزء الثاني،  15
 . 147م، ص  1981

 .191/ص 10ض�ف، شوقي، تار�خ األددب العر�ّي، ج 16
 .36�طرس، أنطونیوس. األدب (تعر�فه، أنواعه، مذاه�ه)، ص  17
ع في هذا الموضوع ُینظر �تاب: ض�ف، شوقي. الرثاء. 18  لالطالع والتَّوسُّ
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ِه، إّن رثاَء أبي ِفراس في األب�اِت اآلت�ِة ل�َس أيَّ رثاٍء، بل إّنه أصدُق الّرثاِء وَأَمرُُّه؛ أصدُقُه ألّنُه ِرثاُء االبِن ُألمّ 

َبَق الموَت، فاألمُّ فارَقِت الح�اَة والولُد أسیٌر ُم�َعٌد عنها، وَقْد َفصَلِت المسافاتُ بینهما قسرًا، وحالِت  وأَمرُُّه ألنَّ النَّوى سَ 

 الظروُف دوَن أن یراها أو ُ�ش�َِّعها إلى مثواها األخیِر. 

 :19وقد َنَظَم أبو في فراس قصیدته على ال�حر الوافر في تسعة عشر بیتًا، هي اآلت�ة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد اعتمد ال�حث هذه النسخة، وآثرها على نسخة الدیوان التي حققها الّدهان لقناعته �جودتها ودّقة 162 – 161فراس، تحقیق الدو�هّي، ص: دیوان أبي 19 

 ض�ِطها.
 الغیث: المطر. لسان العرب، ماّدة: (غ ي ث). 20

ُر القوم �َأمر خیر َأو شٍر. لسان العرب، ما21  ُر الذي ُیَ�شِّ  ّدة: (ب ش ر).ال�شیر: المَ�شِّ
ِم الرأس. لسان العرب، ماّدة: (ذ أ ب). 22  الذوائب: جمع ذؤا�ة، وهي الشعر في ُمقدَّ
 العشیر: القر�ب والصدیق، والجمع: ُعَشراء. لسان العرب، ماّدة: (ع ش ر). 23
 الهجیر: ِنصُف النهاِر عند اشتداِد الَحّر. لسان العرب، ماّدة: (ه ج ر). 24

قاِك َغیــــــــــــــــــــثٌ 1 یِر ســــــــــــــــــــَ  .َأ�ــــــــــــــــــــا ُأمَّ اَألســــــــــــــــــــِ

قاِك َغیــــــــــــــــــــثٌ 2 یِر ســــــــــــــــــــَ  .َأ�ــــــــــــــــــــا ُأمَّ اَألســــــــــــــــــــِ

قاِك َغیــــــــــــــــــــثٌ 3 یِر ســــــــــــــــــــَ  .َأ�ــــــــــــــــــــا ُأمَّ اَألســــــــــــــــــــِ

ى،4 ن ُتَر�ـــــــــــــــــــــّ یِر ِلمـــــــــــــــــــــَ  .َأ�ــــــــــــــــــــا ُأمَّ اَألســـــــــــــــــــــِ

ــرٍ 5 رٍّ َوَ�حـــــــــــــ ــَ ــي بـــــــــــــ ــاَر فـــــــــــــ ِك ســـــــــــــ ــُ  .ِإذا ِابنـــــــــــــ

ینٍ 6 راٌم َأن َیبیـــــــــــــــــــــَت َقر�ــــــــــــــــــــَر عـــــــــــــــــــــَ  .حــــــــــــــــــــَ

ــا7 ــا َوالمنا�ـــــــــــــــــــ ــِت الَرزا�ـــــــــــــــــــ د ُذقـــــــــــــــــــ ــَ  .َوقـــــــــــــــــــ

ــابَ 8 ــانٍ .َوغــــــــــــ ن َمكــــــــــــ ــَ ِك عــــــــــــ ــِ ــُب َقل�ــــــــــــ   َحبیــــــــــــ

ــهِ 9 مِت ف�ــــــــــــــ ــُ وٍم صــــــــــــــ ــَ لُّ یــــــــــــــ ــُ ِك �ــــــــــــــ ــِ  .ِلَی�كــــــــــــــ

ــهِ 10 ــِت ف�ــــــــــــــ ــٍل ُقمــــــــــــــ لُّ َلیــــــــــــــ ــُ ِك �ــــــــــــــ ــِ  .ِلَی�كــــــــــــــ

َي اَألســـــــــــــــــیُر!  ــِ ــا َلقـــــــــــــــ ــِك مـــــــــــــــ رٍه ِمنـــــــــــــــ ــُ  20ِ�كـــــــــــــــ

َر الُ�قــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ُم َوال َ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــیُر!  َتَحیــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

أتي ال دا �ــــــــــــــــَ ن ِ�الفــــــــــــــــِ  21َ�شــــــــــــــــیُر؟ِإلــــــــــــــــى مــــــــــــــــَ

عوُر؟ ، الــــــــــــــــــــَذواِئُب َوالشــــــــــــــــــــُ تِّ د مــــــــــــــــــــُ  22َوقــــــــــــــــــــَ

ُه َأو َ�ســــــــــــــــــــــَتجیُر؟ دعو لــــــــــــــــــــــَ ن یــــــــــــــــــــــَ ــَ  فمــــــــــــــــــــ

روُر! ِه الســــــــــــــــــــــــُ مَّ �ــــــــــــــــــــــــِ ؤٌم َأن ُیلــــــــــــــــــــــــِ  َولــــــــــــــــــــــــُ

ــیرُ  َد�ِك َوال َعشـــــــــــــــــــــــــــــ ٌد لـــــــــــــــــــــــــــــــَ  23َوال َولـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِه ُحضـــــــــــــــــــــــورُ  ماِء �ـــــــــــــــــــــــِ ُة الســـــــــــــــــــــــَّ  َمالِئكـــــــــــــــــــــــَ

َي الَهجیـــــــــــــــــــــُر! د َحمـــــــــــــــــــــِ  24ُمصـــــــــــــــــــــاِبَرًة َوقـــــــــــــــــــــَ

ــُر  دَي الَفجـــــــــــــــــــ ــَ ــى َأن َیبتـــــــــــــــــــ ــُر!ِإلـــــــــــــــــــ  المنیـــــــــــــــــــ
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 البناء الفكري: -أوالً 

فیها أّمُه مكررًا نداءه في صدر �ل بیت، َلعّل روحها   ) یبدأ أبو فراس قصیدته �أب�ات أر�عة ینادي1-4(

أْن �قَرَن حادثة وفاتها المفجعة بواقع أسره المضنّي، داع�ًا لروح أّمه  تسمعه، مكن�ًا إّ�اها �أّم األسیر، وال شّك �أّن ذلك �قصد 

ق�ا على عادة العرب في ُدعائهم ألمواتهم، منذ الجاهل�ة، �قول النا�غة الذب�انّي من الّطو�ِل   في األب�ات الثالثة األولى �السُّ

 َیرثي النُّعماَن ْبَن الحارِث: 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة لتي حققها سامي الّدهان: (َقلَّ المجیُر)، ُینَظُر: دیوان أبي ِفراس الَحمدانّي، تحقیق: الّدهان، سامي، الجزء الثاني، حقوق الط�اعفي نسخة الدیوان ا  25

 . 218- 216م، ص  1944والنشر للمؤّلف، بیروت، 
ّدة: (ض ه د). والمخوف: اسم مفعول، فعله: ِخ�َف، المضطَهد: اسم مفعول، فعله: اضُطِهَد أي تعّرَض للظلم والقهِر والتعذیب. لسان العرب، ما 26

 ومعلومه: خاف.
سامي الّدهان: (ِز�ُر)، ومعناها  الرِّ�ر: الّذائب الّرقیق من ُمخِّ العظاِم ِ�ِفعِل الُهزاِل والَجْدِب. لسان العرب، ماّدة: (ر ي ر). وفي نسخة الدیوان التي حققها 27

 . 217معنى الذي أراده الشاعر، و(ر�ر) في هذا الموضع أنسُب وأصلُح. ُینظر: دیوان أبي فراس، تحقیق: الدهان، ص: دنُّ الخمر وما أشبهه، وهذا مخالٌف لل
 ُأَوقَّى: ُأْحَفُظ وُأصاُن. 28
 ُمَوفَّى: اسم مفعول، ِفعله: ُوفَِّي، ومعلومه: َوفَّى أي أعطى. 29

ه: جعله �سلو، أي ینسى.30   َسالَّ

وفٍ 11 ــُ ــَطَهٍد َمخــــــــــــــــ لُّ ُمضــــــــــــــــ ــُ ِك �ــــــــــــــــ ــِ  .ِلَی�كــــــــــــــــ

ــكیٍن َفقیــــــــــــــــــــرٍ 12 لُّ ِمســــــــــــــــــ ِك �ــــــــــــــــــــُ ــِ  .ِلَی�كــــــــــــــــــ

مٍّ َطو�ــــــــــــــــــلٍ 13 ْم هــــــــــــــــــَ اُه �ـــــــــــــــــَ  .َأ�ـــــــــــــــــا ُأمــــــــــــــــــّ

ونٍ 14 ــُ ٍر َمصــــــــــــــ ــِ م ســــــــــــــ ــَ اُه �ــــــــــــــ ــّ ــا ُأمــــــــــــــ  .َأ�ــــــــــــــ

م15 اُه �ــــــــــــــــَ  ُ�شــــــــــــــــرى ِ�ُقر�ــــــــــــــــي .َأ�ــــــــــــــــا ُأمــــــــــــــــّ

ــاِجي16 ن ُأنـــــــــــ ــَ ــَتِكي َوِلمـــــــــــ ن َأشـــــــــــ ــَ ــى مـــــــــــ  .ِإلـــــــــــ

ى17 ــّ ٍة ُأَوقــــــــــــــــــ ــَ ــاِء داِع�ــــــــــــــــــ َأيِّ ُدعــــــــــــــــــ ــِ  .�ــــــــــــــــــ

دُر المــــــــــــــــــَوّفى18 ْن ُ�ســــــــــــــــــَتدَفُع القــــــــــــــــــَ  .ِ�مــــــــــــــــــَ

ْن َقلیــــــــــــــــلٍ 19 ا عــــــــــــــــَ ّلى َعنــــــــــــــــِك َأنــــــــــــــــّ  .ُنســــــــــــــــَ

 

زَّ  د عـــــــــــــــــــــَ  26جیـــــــــــــــــــــُر!المُ  25َأَجرت�ـــــــــــــــــــــِه َوقـــــــــــــــــــــَ

ُر! ِم ر�ـــــــــــــــــِ  27َأَغثت�ــــــــــــــــِه َومـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي الَعظـــــــــــــــــْ

ــیُر؟! ــُه َنصـــــــــــ ْن ِمنـــــــــــ ــُ م َ�كـــــــــــ ــَ ِك لـــــــــــ ــِ ــى �ـــــــــــ  َمضـــــــــــ

وُر؟! ــُ ُه ُظهـــــــــــــــ ــَ �َس لـــــــــــــــ ــَ ــاَت لـــــــــــــــ ِك مـــــــــــــــ ــِ  ِ�َقل�ـــــــــــــــ

ــیُر؟! ُل الَقصـــــــــــــــــــ  َأَتتـــــــــــــــــــــِك َودوَنهـــــــــــــــــــــا اَألجـــــــــــــــــــــَ

ُدوُر؟  ِإذا ضـــــــــــــــــــــاَقْت ِ�مـــــــــــــــــــــا فیهـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــُّ

ــَتنیُر؟ ــٍه َأســــــــــــــــــــ �اِء َوجــــــــــــــــــــ ــِ َأيِّ ضــــــــــــــــــــ ــِ  28�ــــــــــــــــــــ

یُر؟ ــِ ــُر الَعســــــــــــــــــ ــَتفَتُح اَألمــــــــــــــــــ ْن ُ�ســــــــــــــــــ ــَ  29ِ�مــــــــــــــــــ

رِت فـــــــــــــــي اُألخـــــــــــــــرى َنصـــــــــــــــیرُ   30ِإلــــــــــــــى ماصـــــــــــــــِ
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رى وج یَن ُ�صــــــــْ قى الَغیــــــــُث َقبــــــــًرا بــــــــَ مٍ ســــــــَ  اســــــــِ

رُ  ٌك َوَعْنبـــــــــــــــــــــَ  وال زاَل ر�حـــــــــــــــــــــاٌن وِمســـــــــــــــــــــْ

 

لُ   ٌر َووابـــــــــــِ َن الَوســـــــــــِميِّ َقطـــــــــــْ  ِ�َغیـــــــــــٍث مـــــــــــِ

لُ  مَّ هاطـــــــــــِ  31علـــــــــــى ُمنتهـــــــــــاُه ِد�مـــــــــــٌة ثـــــــــــُ

 

ق�ا إّنما هو ُدعاء �الّرحمِة والمغفرة، على أّن هذا الغیَث عند أبي فراس ما هو إال   ودعاء أبي فراس ألّمه �السُّ

)، وفي هذه ال �ق�ُم وال َ�سیرُ  َتَحیَّرَ موضوعّي لذاِته المفجوعة القلقة، فهو متحّیٌر متخ�ٌِّط تَخ�َُّط نفِسه، إّنُه َغیٌث ( معادلٌ 

)، فال عین لمن َسُترّ�ى الذوائُب والشعور) �عد الیوم، و(ال�شیر لمن س�أتياألب�ات ُتِلحُّ عل�ه األسئلة المضن�ة وتقسو؛ فــــ(

 تراها من �عدها، إّنها األمُّ التي �فقدها َفَقَد شاعُرنا طعَم الح�اِة الجمیَل.تستحقُّ أْن 

) �عبُِّر الشاعُر في هذا البیت عن حجِم الحاجِة ألّمِه فهو �فقِدها َفَقَد القلَب الكبیَر الذي �سانُدُه و�دعُمُه في 5(

 ).سیدعو له و�ستجیرا ()، فَمْن ِمْن �عدهبّر الدن�ا و�حرهالحظاِت ضعِفِه وض�اِعِه في (

) �كشف أبو فراٍس في هذه األب�ات عن ِمقداٍر �بیٍر من اإلحساِس �المسؤولّ�ة، وَحْجٍم �بیٍر من الّتضاُمِن 6-8(

 ) وقد فارقْت أمُّهَحراٌم أن ُیلمَّ �ه سرورٌ ) و(یبیَت قر�َر َعینٍ مع أّمِه �مل�ه عل�ه إحساٌس عاٍل بَوحدِة ُروِحهما، فال �جوز أْن (

ال َوَلٌد لدیها وال  الح�اَة، في أصعِب ظرٍف �عان�ه إنساٌن شارَف على الموت، إّنُه الرحیُل المسبوُق �آالِم الِحرمان والوحدة إذ (

)، لكْن نابت عنُه مالئكُة السماِء برحمتها  حبیُب قلِبها)، إّال أّن ما سّلى نفَسُه وعّزى قلَ�ُه أْن غاب عنها، وهو (َعشیرُ 

 ، فأحاطت بها و�ار�ْت مرَقَدها. وقدسیَِّتها

) ُ�حاِول أبو فراٍس في هذه األب�ات أْن یبرَز مناقَب فقیدِتِه الغال�ِة على عادة شعراء العرب في  9-12(

مهما رثائّ�اتهم، إّنها امرأة نبیلة، وفاضلة، وُتعدُّ خسارُتها خسارًة لإلنسانّ�ة، فهي التقّ�ة الصابرة التي ُتِصرُّ على الص�ام (

)، وهي المجیرُة صاح�ة الّنخوِة التي یبتدي الفجر المنیر)، وهي المتعّبدة التي تقوم لیَلها �امًال، وال تناُم حّتى (ِمَي الهجیرُ حَ 

َعفاَء المضطهدیَن إذا ما (  )، وهي المحسنُة التي ُتغیُث الفقراء المساكین رغم َعزَّ المجیرتمدُّ یَد العوِن لآلخر�َن؛ فُتجیُر الضُّ

)، أفال تستحقُّ أن ی�كیها نهاٌر حارٌّ صامْتُه، ولیٌل طو�ٌل قامْتُه، وَضع�ٌف ُمضطهٌد  وما في َعظِمها ِر�رُ ا وضعفها ( مرضه

 إنها تستحقُّ ذلك، إذًا فلی�ِكها ُ�لُّ ما ُذِكَر.   ،أجارتُه، وفقیٌر ِمسكیٌن أغاثته، نعم

ِه، لكّنه هذه المرَة ل�س نداًء �قصد 13-15( ) في هذه األب�اِت �عوُد أبو فراٍس إلى تكراِر نداِئِه السِم ُأمِّ

ِع والند�ة، وال شّك في أّن القارَئ َلُ�حسُّ بلفِح الحرارِة التي یزُفُرها صدُر الشاعرِ   في ُ�ل  االستدعاِء والحضوِر، إّنه نداُء التَّفجُّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 156 – 155م ص  1996دیوان النا�غة الذب�اني، الط�عة الثالثة، شرح وتقد�م: ع�اس عبد الساتر، دار الكتب العلمّ�ة، بیروت،  31
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َر المصی�ة الجلل وما س�قها من أحداث وُمجر�ات �كّل اقتدار، فها  (اه) �طلقها، و�ا لنبرة الوجدان�ة التي استطاعت أْن ُتصوِّ

هي األّم التي �انت تموت �لَّ یوٍم �فعل الفقِد والهجراِن، وقد �اَن موُتها نت�جة َحتم�ًة لَضعٍف حلَّ في جسدها، َضعٍف لم  

 الُ�عِد والّنوى، لقد طالت هموُمها ولم �كن (لها منها نصیُر)، و(ماتت أسراُرها  �كْن �فعِل الش�خوخِة �قدر ما �ان �فعلِ 

مصونًة في قلِبها) دوَن أن َتِجَد فرصًة لتظهر، و�ثیرًا ما عاشت حالوَة الُ�شرى، ُ�شرى لقاِء ابنها وعودِته إلیها، إّال أّن  

          الموَت عاَجَلها قبَل أْن تتحقَق تلك الُ�شرى.  

) في هذه األب�ات تعلو نبرُة التفجُّع واألسى والَحیرة والتَّخ�ُِّط عند أبي فراٍس، خالل أسئلة متعددٍة  16-18(

َ�طرحها، دون أْن ینتظر جوا�ًا لها، فهي أسئلة ُتعبَِّر �شكٍل أو �آخَر عن شعور قاٍس �َمرارِة الَفْقِد؛ ف�عد رحیلها إلى َمْن  

(إذا ضاقت یومًا صدُرُه)، وَمْن ِمْن َ�عِدها سیتضّرُع إلى هللا أْن �صوَنه و�حمَ�ُه إال ِهَي،  س�شكو هموَمه و�بوُح �آالم نفسِه 

  َشظفِ و  وهل من وجٍه آدميٍّ ُ�شِرُق في ُعیوِنِه ینیُر ُظلمَة َح�اِتِه إال وجُهها، وَمْن ِمْن �عدها س�عیُنه على قسوِة األقدار

 الح�اِة. 

ي فراٍس تهدأ ثورة نفسه، وتخبو شأفُة روحه، و�ر�ُن إلى العقِل والمنطِق،  ) في البیت األخیر من قصیدة أب19(

ُع ُ�جدي، والمنطُق األجدى، المنطُق الذي ُ�سّلي النفَس وُ�عّز�ها، هو اإل�ماُن �قضاِء  ِهللا فما عاد ال�كاُء ینفُع، وما عاَد التَّفجُّ

، إّنه مدرٌك اإلنساَن �لَّ إنسانٍ    ال َمحالَة، وال بدَّ َ�عَدُه ِمْن لقاٍء قر�ٍب. وَقَدِرِه، فالموُت حقٌّ

وال شكَّ في أّن أ�ا فراٍس قّدَم لنا رثائّ�ة خالدة ال تقلُّ أهم�ًة �ق�متها الفنّ�ة والفكرّ�ة والوجدان�ة عن رثائّ�ات مّجَدها 

 �ب الُهذلّي في أبنائِه.التار�ُخ األدبيُّ على مّر العصور �رثائ�ة الشر�ِف الرضيِّ في أّمه، أو رثائّ�ِة أبي ذؤ 

 البناء اللغوي: -ثان�اً 

�عتني ال�حث في اآلتي بدراسة ُمكّونات البناِء اللغوي في القصیدة المدروسة من ألفاٍظ وضمائَر وتراكیَب، على 

 أن یبیَن عالقة �ّل هذا �الحالة النفسّ�ة والشعورّ�ة للشاعِر.

 :األلفاظ -أ

 ثالثة حقول داللّ�ة رئ�سة، هي: القصیدةبرزت عند دراسة ألفاظ تلك 

وما یتصل �الموِت من مشاعر الحزن واأللم واللوعة والّضیق، هذه مرت�طة �موضوع الموت اللفاظ األ .1

 :  األلفاظ هي



1 5 4 |  Ki l i tbah i r  

عسیر،   –ضاقت الصدور  –همَّ  –لؤم  –حرام  –ُ�ره  –األخرى  –األجل  -مات  –ُمتِّ  –المنا�ا  –الرزا�ا 

 واستخدامها �كثرة طب�عّي فغرض القصیدة الرثاء، وقد وفق أبو فراس �اخت�ار تلك األلفاظ �ما یتناسب مع غرض القصیدة.

 تدّل على صلة القرا�ة: التي لفاظ األ .2

 أّماه، ومن الطب�عّي أن �ستخدم مثل هذه األلفاظ وهو یرثي أّمه. –حبیب قل�ك  –ولد  –ابنك  –أّم 

 :هِ وقضائِ  على اإل�مان �ا�ِ  دلّ تَ التي  لفاظ األ .3

اُألخرى، وهو بال شّك �عكس حالة   –القدر  –داع�ة  –دعاء  –ُقْمِت  –ُصْمِت  –مالئكة السماء  –یدعو  

 روحّ�ة عاشها أبو فراٍس أمام جالل الموت وسطوته، �ما �عكس ُ�عدًا إ�مانّ�ًا في شخصیته وما یتصل بنشأته وتر�یتِه.

 الضمائر: -ب

 استخدم ضمائر الخطاب:   حدیثه عن أّمهمه للضمائر، ففي تنّوع استخدا

 لی�كِك ...)  –لد�ِك  –ابنِك   –منِك   –: (سقاِك كاف الخطاب -

 ِصرِت). –أغثت�َه  –أجرت�ِه  –ُصمِت   –ُمتِّ  –: (ُذقِت التاء المتحّركة -

أستنیُر)،  –ُأَوقَّى  –أناجي  –استخدم ضمائر المتكّلم: ال�اء: (�قر�ي)، وأنا: (أشتكي  حدیثه عن نفسهوفي 

 �ه)، وهو: (یبیَت). –ُنسّلى)، وضمائر الغائب: الهاء: (له   –ونحن:  (نصیر

  وال شّك في أّن لهذا االستخدام دالالٍت نفس�ًة واضحًة ارت�طت �الموقف الشعورّي الذي عا�شه أبو فراس جّراءَ 

ِه تسمعه وهي قر��ة منه، على الرغم من ُأمَّهُ فقِدِه  ؛ فالقصیدُة في أغلِب أجزاِئها ِخطاٌب ِوجدانيٌّ م�اشٌر، ول�قینه أّن روح أمِّ

رحیلها عن الدن�ا، َفَقد استخدَم ضمائَر المخاطِب، أّما عندما تحّدث عن نفسه رأیناه في أكثر من موضع �عَمُد إلى استخداِم  

الغائِب، وقد یرجع هذا إلى أّنه أحّس بتالشي ذاته مقابل ذاِت أمه العت�ارات الفقد واألسر، وهو الذي رأیناه �سّمي ضمائِر 

نفسه �األسیر في مطلع قصیدته، أّما عندما استخدم ضمائر المتكّلم في حدیثه عن ذاِته، فقد ارت�ط هذا غال�ًا �موقف التفّجِع  

ى إال عندما أراد أن یبَث ذاَت أمِّه شكواه و�حساَسه �الض�اِع والوحدِة والقهِر واالنكساِر، أّما  والشكوى، فإبرازه لذاِته ما تجلّ 

ّن إیر�د أن �قول  ،غال�اً  االستخدام، استخداُمُه لضمیر جماعة المتكّلمین فقد �ان في البیت األخیر من القصیدة، وهو بهذا

ِه فاجعة عاّمة أصابت الجماعةَ  عمومًا، و هو ما �عكس أ�ضًا نواحي إ�مانّ�ة لد�ه،  شیرة أو اإلنسان�ةَ أو العَ  فاجعة رحیِل أمِّ

ِه وحَدها.  ُ�ّل بني آدمَ إذ أّن الموَت مصیُر   ، ول�س مصیَر أمِّ
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 التراكیب: -ت

التي  أو الدالالت في اآلتي على التراكیب اإلنشائّ�ة التي وردت في القصیدة، والمعاني  الكالمَ الدراسُة قصر توس

 إلیها في س�اقها الشعرّي:   خرجت  

  النداء: -1

   األصل في النداء االستدعاء، إال أّن النداء خرج في لغة الشاعر إلى معنیین، هما:

  .الحسرة والتوّجع، وذلك في قوله: أ�ا أّم الشهید -

 الند�ة، وذلك في قوله: �ا أّماُه، والمعن�ان بدون أدنى شّك یناس�ان موضوع الرثاء.  -

 :االستفهام -2

 وردت في القصیدة أسالیُب االستفهام اآلت�ة:

 (ِإلى َمن ِ�الِفدا َ�أتي الَ�شیُر؟)  

 (ِلَمن ُتَرّ�ى الَذواِئُب َوالُشعوُر؟) 

 (فَمن َیدعو َلُه َأو َ�سَتجیُر؟)

 (ِإلى َمن َأشَتِكي َوِلَمن ُأناِجي؟) 

 (ِ�َأيِّ ُدعاِء داِعَ�ٍة ُأَوّقى؟)

 َأسَتنیُر؟)(ِ�َأيِّ ِض�اِء َوجٍه 

 (ِ�َمْن ُ�سَتدَفُع الَقدُر المَوّفى؟) 

 (ِ�َمْن ُ�سَتفَتُح اَألمُر الَعِسیُر؟) 

ِع واأللم، فوراء �ّل هذه األسئلة حق�قتاِن اثنتاِن،  وقد خرج االستفهام في ُ�ّل هذه التراكیب إلى معنى التفجُّ

َنِد ِبرِحیِل ُأمِّ الشاعِر، ما وّلد عنده هذا اإلحساس المّر �الَفقِد والِحرماِن. إحداهما ُفقداِن طعِم الح�اِة، والثاني غ�اُب   الّداِعِم والسَّ

 األمر: -3
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 استخدم الشاعر أسلوب األمر في القصیدة أر�ع مّرات لفعل واحٍد هو: (لی�كِك) مكررًا أر�ع مّرات:  

 (ِلَی�ِكِك ُ�لُّ َیوٍم ُصمِت ف�ِه)  

  ُقمِت ف�ِه)  (ِلَی�ِكِك ُ�لُّ َلیلٍ 

 (ِلَی�ِكِك ُ�لُّ ُمضَطَهٍد َمُخوٍف)  

 (ِلَی�ِكِك ُ�لُّ ِمسكیٍن َفقیٍر)  

من یوٍم ولیل وفي �ّل هذا أر�د من األمر المعنى الحق�قّي منه، وهو الطلب، إذ یرى الشاعُر أّن �لَّ ما ذ�َر 

 ا.أْن ی�كیه و�جب عل�ه دون اخت�ارٍ شاهٌد على فضِل أمِّه، ومضطهد ومسكین 

 استخدمها الشاعر ثالث مّرات:   (كم) الخبر�ة التكثیر�ة: -4

 (أ�ا أماه، �م همٍّ طو�ٍل...!)  

 (أ�ا أّماُه �م سرٍّ َمصوٍن ...!) 

 (أ�ا أّماه، �م �شرى �قر�ي ...!)   

واأللم؛  زن وشّدتها ثّم االصطدام �ال�أس الحُ  وواضح من استخدامها َقْصُد الشاعِر التعبیَر عن �ثرة عواملِ 

�ثیرة طو�لة ولم تجد َمْن ُ�عیُن علیها، واألسرار الّدِفینُة في قلِبها جّمٌة لم ُ�كتب لها الظهور، والُ�شر�ات �عودة ابنها  فالهمومُ 

 .�اتتترى لكنَّ القدَر شاء الرحیل قبَل َتحقُِّق الُ�شر 

 البناء اإل�قاعّي: -ثالثاً 

ر�ز في اإل�قاع الداخلّي على دراسة أبرز األصوات  نوآخر خارجي، وس إلى إ�قاٍع داخليالبناء الإل�قاعّي ُ�قسم 

التي استخدمها الشاعر في س�ك مفردات قصیدِتِه �اإلضافِة إلى دراسة حرف الروّي، ف�ما سنرّ�ز في اإل�قاع الخارجّي على  

   ظواهر إ�قاعّ�ة أخرى:دراسة الوزن، وعالقة �ّل هذا �الحالة الشعورّ�ة والنفسّ�ة لدى الشاعر، �اإلضافة إلى 

 :األصوات الغال�ة -أ

، فال �خلو بیت �بیرأّول ما یالحظ في القصیدة �ثرة استخدام المدود �أنواعها �شكل   المدود: -

�حمل زفرة الشاعر من أعماق نفسه و�صبها في مسامعنا، لتنبئ عن امتداد األلم واستمراره،   ، ذلك المدُّ الذيمن مدّ 
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الفدا، سار، حرام، غاب، رزا�ا، منا�ا، یدعو، مخوف، مصون، الصدور، ظهور، الشعور،   نحو: أ�ا، سقاِك، ُترّ�ى،

 األسیر، ال�شیر، �سیر، فقیر، �ستجیر ... 

 / ثالثًا وسّتین مّرة، ومعلومٌ 63وردت في القصیدة /وقد  ،استخدم الشاعر الالم �ثیراً الالم:  -

، وال شّك في أّن 32ات ضعفًا من استفاٍل و�ذالٍق وانفتاحأّن الالم من الحروف التي تجتمع فیها أغلب صفات األصو 

یناسب ذلك،   أساس�ة من السمات النفسّ�ة ألبي فراس في هذه القصیدة، واستعمال الالم �شكل مضطردٍ  مةٌ سِ  الضعفَ 

  ُعنوانه وداللتهوردت الالم في قوله: (وال ولٌد لد�ِك وال عشیُر) أر�ع مّرات في شطر شعريٍّ واحدٍ  ومثال ذلك أنْ 

   . واالنكسارُ  الضعفُ 

التي یوحي صوتها �األنین والشجن،  الغّنةِ  من حروفِ  هذین الحرفینِ  أنّ  معلومٌ الم�م والنون:  -

وضوع الرثاء وأجوائه النفسّ�ة، فقد ورد حرف الم�م  ، �ما یتناسب مع معلى نحو واسعوقد استخدمهما أبو فراس 

 خمسین مّرة، بینما ورد حرف النون ثالثین مرة، ولننظر مثًال إلى البیت الثالث عشر: 

 نصیرُ  ِمنھُ  یكنْ  لم بكِ   مضى      طویــــــــلٍ  ھمٍّ  كمْ  أّمــــاهُ  أیــــــــا

من �لمات البیت من  واحدة فتكاد ال تخلو �لمة  ،وانكسارهافالشاعر �شیر في البیت إلى �ثرة هموم األّم 

 .ه عن حجم الحزن والشجن في نفس�شكٍل أو �آخر صوت الم�م أو النون اللذین �فصحان 

 حرف الّروّي: -ب

بنى الشاعر قصیدته على الحرف التكراري الراء مطلقًا مش�عًا �الضّم، فاجتمع له بذلك التكرار مع المّد  

شّك في أّن ذلك یرت�ط ارت�اطًا وث�قًا �الحالة النفسّ�ة والشعورّ�ة له، فالشعور �الحزن واأللِم متكرٌر مستمٌر في  واالستطالة، وال 

 كل أجزاء القصیدة. 

 

 الوزن: -ت

اآلت�ة: ُمفاَعَلُتن ُمفاَعَلُتْن َفُعْوُلْن، وللمثال أقطع البیت   التفعیالتنظم أبو فراس قصیدته على ال�حر الوافر ذي 

 اآلتي:

 فمْن یدعْو لُه أو �ستجیرُ   إذا ابنِك سار في برٍّ وَ�حرٍ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعدد كنولوج�ا، اُینظر: السودي، نجیب علي عبد هللا. الداللة اإل�حائ�ة لصفة الصوت في النّص القرآنّي. مجلة الدراسات االجتماع�ة، جامعة العلوم والت  32

 . 177-175م، ص  2013/، مارس، ال�من، 36/ 
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 َو�ْح ِرنْ  -َرفْي َبْرِرْن  -إَذْب ُنِكسا

//0///0   //0/0/0   //0/0 

 ُمفاَعَلُتْن     ُمفاعْلُتْن    َفُعوُلنْ 

 تجْي ُروْ -َلهْو َأْو َ�ْس –َفَمْن یْدُعوْ 

//0/0/0  //0/0/0  //0/0 

 ُمفاعْلُتْن     َفُعوُلنْ ُمفاعْلُتْن    

وقد �ثر ورود التفعیلِة (مفاعلتن) ساكنة الالم، وذلك بال شك یز�د الوزن خفًة على ما ف�ه من خّفة، فال�حر  

الوافر من ال�حور ال�س�طة الخف�فة ذات الجرس الموس�قّي الناعم والمر�ح لألذن، وهو من ال�حور المناس�ة لموضوع الرثاء  

   33ل نفسّي یرت�ط �الحزن والشجن.�ما ف�ه من انفعا

وقد ألجأِت الضرورُة الشعر�ُة أ�ا ِفراٍس إلى ُمخالفِة قواعِد اللغِة في أكثَر من مّرة، ومن ذلك أّنه أشَ�َع �سرَة تاء  

(ُمفاَعْلَتن)،  الفاعل المتحّركة للمؤنثة �اًء في فعلین، هما: (أجرت�ِه) و(أغثت�ِه)، وذلك �قصِد أْن �كسَب ساكنًا في التفعیلة: 

و�ش�اُع الكسرِة في مثل ذلَك َحسٌن ُمستساٌغ في الضرورة، وقد ورد في شعر العرب ونثرهم مثله، و�ذ�ر الد�تور رمضان 

عبد التواب أمثلة عنه في �تاِ�ه: "المدخل إلى علم اللغة ومناهج ال�حث العلمي"، ف�قول: ((غیر أننا ال نعدم في الشعر  

   من الكسرة الطو�لة، مع المخاط�ة المؤنثة، �ما في قول الشاعر:والنثر القد�م، أمثلة  

 34فأقصدِت   وما أْخَطأِت الرَّْمَ�ةْ  َرَمْیت�ه

 35كما ورد في حدیث الرسول صلى هللا عل�ه وسلم قوله: "أعصرت�ه"؟ ...)) 

 التَّرص�ع: -ث

) وقوله: (وقد ُذقِت َ�حرٍ وَ  َبرٍّ ِإذا ِابُنِك ساَر في ( وهو أن ُتسجَع الكلماُت ِضمن البیِت الواحِد، ومن ذلك قوله:

) و(َ�حٍر)، و�ین (الّرزا�ا) و(المنا�ا)، وال شّك في أّن ذلك من الجمال�ات  المنا�او الرزا�ا )،  فالترص�ُع هنا في �لمتي (برٍّ

   اإل�قاعّ�ة التي تكسب النّص َجرسًا ممیزًا �ما ف�ه من تكرار للفواصل وتناسب وانسجام.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 176-175م، ص  1952موس�قى الشعر. الط�عة الثان�ة، مكت�ة األنجلو، مصر ینظر: أن�س، إبراه�م.  33
رون، مكت�ة الخانجي، القاهرة، ُینظر: ال�غدادّي. ِخزانُة األدِب ولبُّ ل�اِب لساِن العرِب. الط�عة الرا�عة، الجزء الخامس، تحقیق وشرح: عبد السالم محمد ها  34

 . 268م، ص: 1997
-279: عبد التواب، رمضان. المدخل إلى علم اللغة ومناهج ال�حث العلمي. الط�عة الثالثة، مكت�ة الخانجي، القاهرة، تار�خ النشر غیر مذ�ور، ص  35

َثَنا َحَسٌن، َحدَّ 280 َ�ْیِر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ ُأمَّ َماِلٍك اْلَبْهِز�ََّة َ�اَنْت ُتْهِدي ، وذلك في حدیث النبّي صلى هللا عل�ه وسّلم الذي نّصه: َحدَّ َثَنا َأُبو الزُّ َثَنا اْبُن َلِه�َعَة، َحدَّ
َداَم،  ْنَدَها َشْيٌء، َفَعَمَدْت ِإَلى ُعكَِّتَها الَِّتي َ�اَنْت ُتْهِدي ِفیَها ِإَلى َرُسوِل ِهللا َوَلْ�َس عِ ِفي ُعكٍَّة َلَها َسْمًنا ِإَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم، َفَبْیَنا َبُنوَها َ�ْسَأُلوَنَها اإلِْ

ْ�ِه َوَسلََّم، َفَقاَل: " أََعَصْرِت�ِه؟ " َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: َتْت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا َعلَ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم، َفَوَجَدْت ِفیَها َسْمًنا، َفَما َزاَل َیُدوُم َلَها ُأْدُم َبِنیَها َحتَّى َعَصَرْتُه، َوأَ 
 2005ن البّواب، مكت�ة الّرشد، الر�اض، " َلْو َتَرْكِت�ِه َما َزاَل َذِلَك َلِك ُمِق�ًما "، ابن الجوزرّي. جامع المسانید. الط�عة األولى، الجزء الثاني، تحقیق: علي حسی

 . 134م، ص 



15|"أمِّ األسیر" ألبي ِفراٍس الَحْمدانيّ  قصیدة 9  

 الّتكرار: -ج

وقد عمد أبو ِفراس إلى تكراِر تراكیَب �عینها تكرارًا لفظّ�ًا ومعنوّ�ًا، وغال�ًا ما یراد من التكرار تو�ید الكالم  

مرت�طة وداللّ�ة عالوة على ما یؤد�ه من وظائف معنو�ة  ، والتكرار36وتقو�ته وتقر�ر الحالة وهو ما ُ�سّمى �التكرار الب�انيّ 

�شكل أو �آخر �الحالة النفس�ة للشاعر، فإّنه �كسب بناَء القصیدِة شیئًا من التالُحِم والّتماُسِك، و�ضفي علیها نمطًا إ�قاعّ�ًا  

محب�ًا، ومن أمثلته في القصیدة، أ�ا أمَّ األسیِر: (أر�ع مّرات)، سقاِك غیٌث: (ثالث مّرات)، لی�ِكِك �ّل ... (أر�ع مرات)، أ�ا 

 اُه �م ... ( ثالث مّرات)، �اإلضافة إلى تكرار �عض أسماء االستفهام، في:  ُأمَّ 

 ِإلى َمن َأشَتِكي؟ َوِلَمن ُأناِجي؟  

 ِ�َأيِّ ُدعاِء ...؟ و�أيِّ ِض�اِء ...؟

 وِ�َمْن ُ�سَتدَفُع ...؟ وِ�َمْن ُ�سَتفَتُح ...؟ 

�اق: -ح  الطِّ

یِن ُمختلَفیِن، �اإلیرادِ  ینَ الجمُع ب هُ �اُق أو التَّضاُد على أنّ الطِّ  فُ عرّ �ُ  ، والّسواد هارِ والنّ  لیلِ والّ  واإلصدارِ  ِضدَّ

  بین الكلمةِ  إ�قاعًا داخل�ًا خاّصًا �ما ف�ه من موازنةٍ  عطي الكالمَ ، وهو من الُمحسنات البد�عّ�ة المعنوّ�ة التي تُ 37والب�اضِ 

سیر)، و(َبرٍّ وَ�حٍر)، و(لیل وفجر)، و(غاب  ق�ُم وال �َ مّرات من ذلك: (ال �ُ  في قصیدة أبي فراس عّدةَ  وضّدها، وقد وردَ 

 وحضور).  

 البناء الفّني: -را�عاً 

وظَّف أبو فراس جملة من الصور الب�انّ�ة في قصیدته توظ�فًا حسنًا، أكسب القصیدة ق�مة فّن�ة وجمالّ�ة، وفي 

 اآلتي تفصیُل ذلك:

 التشب�ه: -أ

في القصیدة تشب�ه بل�غ إضافّي واحٌد، هو: (ِض�اُء وجٍه)، في حدیثه عن وجه أّمه، وهذا النوع من التشب�ه 

أْن ُیَبیَِّن ما من استخدامه أراد أبو فراس قد رشیق بل�غ، إذ حذفت ف�ه األداة ووجه الش�ه، وأض�ف المش�ه �ه إلى المشّ�ه، و 

 .ُینیُر درب ح�اته سراجٌ ، فكأّن وجَه أّمه ٍة في ح�اِتهألمِّه من آثاٍر إ�جابّ�ٍة عظ�م
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .246م، ص:  1967ئكة، نازك. قضا�ا الشعر المعاصر. الط�عة الثالثة، منشورات مكت�ة النهضة، مصر، ُینظر: المال  36
 . 101-100ه، ص  1423النو�ري، شهاب الدین. نها�ة األرب في فنون األدب. الط�عة األولى، الجزء السا�ع، دار الكتب والوثائق المصر�ة، القاهرة،   37
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 االستعارة: -ب

 ورد في النص عدد من  االستعارات، و�لها استعارات مكنّ�ة، هي: 

زا�ا والمنا�ا، وهما أمران (ُذقِت الرزا�ا والمنا�ا): إذ َعَمد أبو فراٍس في ذلك إلى التجسید أو التجس�م فَجَعل الرَّ 

راب و�ّنى عنه �شيء من معنو�ان، مما ُیدرك �حاّسة الذوِق،  وتفصیل ذلك أْن حذف الشاعر المشّ�ه �ه وهو الّطعام أو الشَّ

ِق،  ما في  المعنى وأكس�ه قدرة تأثیرّ�ة أكبر، عالوة على  قو�ةِ والشّك في أّن ذلك ساهم في تَ لواِزمه وهو حاّسُة الذوق أو التذوُّ

ومثل ذلك (ضاقت  الصورة ذاتها من م�الغة شعرّ�ة تسعى إلى إبراز ما عانته األّم من مشّقاٍت ومصائَب �عیدًا عن ابنها،

دوُر).  �ما فیها الصُّ

(لی�ِكِك ُ�لُّ َیوٍم ...)، و(لی�ِكِك ُ�لُّ لیٍل ...): إذ جعل الیوَم واللیَل ی�ك�ان و�أنهما عیُن إنسان، أو اإلنساُن 

ُه، ولعّل ما في الصورتین من تشخ�ص َجمیٍل یترك في النفس أبلغ األثر، و�عّبر عن حجم المصی�ِة أبلَغ تعبیٍر، ومثل  ذاتُ 

 ذلك أ�ضًا (َغیٌث َتحیَّر) و(ِسرٌّ ...ماَت). 

 الِكنا�ة: -ت

، ففي الكنا�ة ُیذ�ُر  38َذلك المعنى" ُتَعرَُّف الكنا�ُة على أّنها: "لفٌظ ُأطِلَق وُأِر�َد ِ�ِه الزُم َمعناُه، مَع َجواِز ِإرادِة 

الكالُم على سبیل الحق�قة وُ�راد �ه معًنى مرت�ٌط بذلك الكالِم، وقد أورد أبو ِفراس �نایتین في قصیدته، األولى في قوله:  

لَك وأمُّه في اآلن ذاته  (حراٌم أْن یبیَت َقر�َر َعیٍن): ف�ات قر�َر العیِن �نا�ٌة عن راحة ال�اِل والطمأنینة، وقد حّرَم على نفسِه ذ

َوالَِّذیَن َ�ُقوُلوَن  ُتعاني شظَف الح�اة، وقد وردت تلك الكنا�ة في القرآن الكر�م في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله تعالى: ((

�َّاِتَنا ، والثان�ة في قولِه: (وما في العظِم ر�ُر)  ]74الُفرقان: [ ))ِلْلُمتَِّقیَن ِإَماًماَأْعُیٍن َواْجَعْلَنا  ُقرَّةَ  َر�ََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ

وهي �نا�ة عن اإلرهاِق والضعِف الجسدّي اللذیَن عانت منهما أّمُه �فعل تقادِم الزمان والش�خوخة، وال شّك في أّن استخدام  

دوَن تصر�ٍح، وأوحى �الفكرِة �عیدًا عِن التقر�ر، وهو ما ُیرتجى إلى المعنى  أومأ الكنا�ة عند أبي فراس استخداٌم موّفٌق؛ فقد

 في األدب عامًة وفي الشعر خاّصًة.

 نتائج ال�حث:

َقّدَم أبو فراس َنّصًا شعرّ�ًا رثائّ�ًا �ان ولیَد تجر�ة وجدانّ�ٍة إنسان�ٍة حق�قّ�ٍة، فابتعد ف�ه عن الَتكلُِّف   .1

 والّتملُِّق والّتزلُِّف.  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .203ص: ، م 1982، دار النهضة العر��ة للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت . لب�انعلم ا .العتیق، عبد العز�ز  38
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راس أن یتناول موضوع الرثاء ببراعة واقتدار، معّبرًا عن مشاعر صادقة، وأحاس�س  استطاع أبو ف .2

 وحزنِه، و�ذلك أدر�ت رسالته الوجدانّ�ة مبتغاها.ألِمِه مرهفة، ونجح في أن �شارك القارئ مشاعر 

ٍع ووصٍف لمشاعرِ  .3 ق�ا، وَتَفجُّ الُحزِن   تنّوعت أفكاُر النّصِ �شكٍل لّبى غرَض الرثاء، من ُدعاٍء �السُّ

 واألسى، وذ�ٍر لمناقِب الفقیدة وصفاتها الحسنة، �اإلضافة إلى التََّصبُِّر والتَّسلِّي في ختام القصیدة.

تنّوَع المعجم اللغوّي للشاعر �شكل وّفى الموضوع حّقه، واستخدَم ألفاظًا تالئم موضوع القصیدة، �ما  .4

 ٍل ینسِجُم مع ظروِفِه النفسّ�ة. كاَن ُمَوفَّقًا في توظ�ِفِه للّضمائِر والتراكیب �شك

إ�قاعّ�ًا، َنَظَم الشاعر قصیدَته نظمًا موس�ق�ًَّا منسجمًا مع الحالة الشعورّ�ة والنفسّ�ة على المستو�ین  .5

 الداخلي والخارجي. 

فَ ه استطاع أْن على الرغم من ِقلَِّة نزوع الشاعر إلى التَّصو�ر، إال أنّ و فّن�ًا،  .6 ل�ًَّا  صوره توظ�فًا َجما ُیَوظِّ

عورّ�ة خیَر تعبیرٍ المتلّقيَحَسنًا زاد ِمْن قّوة التأثیِر في   . ، وَعبََّر عِن الحالة الشُّ

 مصادر ال�حث ومراجعه:
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