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ÖZ 
  

Cahiliye dšneminin çok kullanõlan ve yaygõnlaşmõş olan şiir 

temalarõndan biri olan ağõt, cahiliye döneminde ister kadõn ister erkek 

şair olsun kabileler arasõnda yaşanan švgŸ, ayrõlõk duygusu, ölülerin 

karakterlerinin yad edilmesi veya ağõtlarla švŸlmesi, ayrõlõk kederi 

duygusunun mersiye şeklinde okunmasõ, gibi konular içerisinde yer alõr. 

İslam öncesi dönemi şiirde, erkek ve kadõn şairler büyük bir ekseriyetle 

şiirlerinde, duygu ve hislerini yansõttõklarõ ağõt temalõ şiirler 

nazmetmişlerdir. Biz de bu makalede, dilsel ve terimsel açõlardan ağõt 

kavramõnõ ele alõcağõz ve Cahiliye Dšneminde her iki cins tarafõndan 

sõkça kullanõlan bu temanõn îrad edilme sebeplerini inceleyeceğiz. Bu 

devirde yaygõnlaşmasõnõn ardõnda yatan sebepler ve itici nedenler, erkek 

ve bayan şairlerin şiirlerindeki başlangõç kasidelerinde kullandõklarõ 

Òkalõntõlara ağlama”, “kavminden veya sevgiliden geriye kalanlara 

ağlama” ya da konuya doğrudan girme metodolojileri üzerinde 

durulmuştur. Ağõtlarõ yazanlar sadece aile yakõnlarõ Ÿzerine yazõlmõş 

ağõtlarla sõnõrlõ kalmamõş, aynõ zamanda arkadaşlarõ, sevdikleri, 

kavimlerinin ileri gelen büyükleri ve hatta kendilerine ağõtlar 

yakmõşlardõr. Bu ağõtlar; ağlaşma, uykusuzluk, sabahlama ve gece 

boyunca şikâyet etme gibi içeriklerden oluşmuştur. Şiirler cesaret ve 

hikmet muhtevalarõnõn yanõ sõra başkalarõna yakõlmõş olan ağõt temasõnõ 

da kullanõlmõştõr. ÒKendine ağõtÓ olarak adlandõrõlan alt tŸrde ise bu 
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dönemde pek çok erkek şair bulunurken, bu tŸrde kadõn şairlerin sayõsõ 

yok denecek kadar azdõr.  

Akrabaya ağõt yakmanõn, ağõt temalarõnda duygusal yönden en 

dürüstü olduğunu sšylersek abartmõş olmayõz. Nitekim; HansaÕnõn iki 

kardeşinin, el-MŸhelhilÕin kardeşinin ve aynõ şekilde birçok erkek ve 

kadõn şairlerin yakõnlarõnõ kaybetmeleri Ÿzerine yaktõklarõ ağõtlarda bu 

durumu gšrebiliriz. Cahiliye Dšneminde kadõnlarõn, erkeklere gšre Òaile, 

oğul, kardeş, baba ve eş” gibi başkasõ için ”rad ettikleri ağõtlar ile duygu 

ve hislerini ifade etmede daha gŸçlŸ ve oranlarõnõn bu tŸrde daha fazla 

olduğu görülmüştŸr. Fakat kendilerine ağõt yakmada, erkeklere kõyasla 

kadõnlarõ sayõsõ oldukça az kalmõştõr. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağõt, HŸzŸn, Şair, Duygular, Bayan Şairler, 

Ağlama  

Jurisprudence regarding to Book “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat 
Al-Muqtasid” by Ibn Rushd Al-Hafid 

ABSTRACT 
 

Summary: Lamentation is one of the poetic purposes that was 

founded and widespread in the Pre-İslamic era in which men organized 

women, it is like praise and the difference between it and praise that 

praise for the neighborhood and lamentation is a praise for the dead, and 

accompanied by many feelings of sadness and sorrow and the 

swallowing of separation with the mention of the qualities of the 

deceased and glorify ing, and singing them, and many roses in the poetry 

of the ignorant. 

Poets alike were organized in lamentation salvo to link him to 

feelings, feelings, emotions and the human soul. In this research we 
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mention the concept of lamentation in language and correction, and then 

the reasons for the arrival of the poetry of lamentation in the islamic 

poetry so that it organized both sexes, and the motives and reasons 

behind its spread in this era, and the method followed by poets and poets 

from the opening of their poems by standing on The ruins, i.e. the traces 

of what is left of the homes of the beloved and the homes of its people or 

entering the purpose directly, and not only their lamentations were for 

the parents, but they inherited their friends and their lives, the great 

people and their pillows, and they were even inheriting themselves, and 

they were The contents of lamentation are similar in their poetry of 

crying, up-and-coming and complaining of the length of the night, and 

the inclusion of their poetry enthusiasm and wisdom this for the 

lamentation of the other, but for the other type is the lamentation of the 

soul, where a number of poets of this age excelled, but almost devoid of 

the poetry of the poets of this kind. 

 Perhaps we do not exaggerate if we say that the lamentation of 

relatives is the truest kind of lamentation, as we find in the women after 

she was surprised by her brothers, and the hallof his brother, and many 

poets and poets alike. The woman was the most capable in expressing 

her feelings and pains with her deep emotions and feelings that are not 

condemned by the ability of men for this most of their poems came in 

lamentation, especially the lamentation of the other "parents" son, 

brother, father, husband, and this type in which women are organized 

frequently, but they have not organized in the lamentation of the soul 

rarely, compared to the sorrow of the soul of men in this era . 

Keywords: Lamentation, Sadness, Poet, Emotions, Poet, Crying 
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  الجاھلي  العصر في  عند الشعراء والشاعراترثاء ال
1Hafssat Mawlood 

 

 

فقد نظم الجاھلي، العصر  فيتي كانت منتشرة بكثرة العد الرثاء من األغراض الشعریة ی : ملخص

ویرافقھ  ،للحي والرثاء یكون مدح للمیت  حالمد والفرق بینھ وبین المدح  ان  مدحلفھو كافیھ الرجال النساء، 

وكثر ورودھا كثیر من مشاعر الحزن واألسى ولوعة الفراق  مع ذكر خصال المیت وتمجیدھا، والتغني بھا، 

 .ر الجاھليعفي الش

األحاسیس ألرتباطھ بالمشاعر و ي الرثاءینظمون فوقد كان الشعراء والشاعرات على حد سواء  

وبعد ذلك اسباب ورود  صطالح ،اإلفي اللغة ومفھوم الرثاء نذكر البحث . ففي ھذا سانیةنإلوالعواطف وبالنفس ا

ھذا والدوافع واألسباب وراء انتشارھا في ، كال الجنسین بحیث نظم فیھ  شعر الرثاء بكثرة في الشعر الجاھلي 

من افتتاح قصائدھم بالوقوف على األطالل ،أي الوقوف على العصر، والمنھج المتبع لدى الشعراء والشاعرات 

لدیھم  شعر الرثاء  وال یقتصر  الغرض مباشرة،آثار ما تبقى من دیار المحبوبة ودیار قومھا أو الدخول إلى 

، ولقد وحتى كانوا یرثون أنفسھم،وكبار القوم وساداتھم، تھم بصدقائھم وأحأِ  األھل فقط بل كانوا یرثونعلى 

تضمین ومن حیث  مضامین الرثاء تتشابھ في اشعارھم من البكاء، والسھر والشكوى من طول اللیل،  كانت

رثاء النفس، حیث برع  الذي یسمى  لنوع اآلخرھذا بالنسبة لرثاء اآلخر، أما بالنسبة  ل لحماسة والحكمةلھم شعر

 .ھذا النوعمن   ات الجاھلیات ، ولكن تكاد تخلو شعر شاعرفي ھذا العصر من الشعراء عدد ھفی

بعد فجیعتھا مثلما نجد عند الخنساء انواع الرثاء، ألقرباء أصدق ن رثاء اأولعلنا ال نبالغ اذا قلنا  

وكانت المراة في الجاھلیة ھي األكثر سواء. حد  وكثیر من الشعراء والشاعرات على ألخیھ ،والمھلھل  ،بأخویھا

ال تدانیھا قدرة  الرجال  لھذا وآالمھا بما تمتلكھا  من عواطف ومشاعر عمیقة  اسیسھا قدرة في التعبیر عن اح

 ھذا النوع و األب ، والزوج،و األخ ،األبن ،واآلخر "األھل"  اكثر أشعارھن جاءت في الرثاء وخصوصا رثاء 

لدى الرجال في ھذا  اال نادرا، مقارنة  برثاء النفس لم ینظموا في رثاء النفس ن ، ولكنھبكثرة نظم فیھ النساء

  العصر.

 البكاء، الشاعرة، لعواطف، االشاعر، ا الحزن، الرثاءالكلمات المفتاحیة: 

 

 مقدمة

المدح، والرثاء من  تمیز العصر الجاھلي بفنون الشعر المتعددة، والتي تنوعت أغراضھا      

الشعریة التي تنظم الموضوعات ضمن ھذه من  الرثاء تعد و،والحكمة  ،،والھجاء، والغزل ،والفخر و،والوصف

سانیة خالدة نوالرثاء أكثرھا عاطفة، ألن منبعھ القلب، والعواطف اإل الرجال والنساء، ھوبرع فیحیث  في المیت،

																																																													
1 Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Ensititiüsü	Temel	İslam	Bilimleri	Anabilim	Dalı	
Doktora	Öğrencisi,	mail	adresi:	afsn77@yahoo.com	
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األغراض الشعریة التي تناولھا  قیعد الرثاء من أصدو ،بقاء اإلنسان على  قید الحیاة  التموت فھي باقیة 

 واألحزان ، یرددونھا وقلوبھم محترقة،م آلآللاحساس بإلنتیجة ا منبعھا القلب، وذلكوالشاعرات ألنھا  الشعراء

 .وھي خالیة من الزیف والنفاق

صدقاء وبعض أشراف القوم وإما یكون رثاء األوالرثاء إما یكون رثاء لآلخر األقرباء واألحبة و

رثاء المدن والقصور والحیوانات،  الرثاء في العصور التالیة للعصر الجاھلي لتشملغرض  وتتطور النفس ،

 .ألن ھذه األنواع لم تكن موجودة في العصر الجاھلي

، م لیعبر عن ھذه الحیاة البسیطةشعرھتسم  ثقافة المجتمع الجاھلي بالبساطة والوضوح، فجاء ت

لغة الّرثاء وجاء اصدق تصویر.  هیصورومشاعرھم وآالمھم وأحزانھم و و میعبر عن أحاسیسھفرثاءھم جاء ل

ومرثیة إذا بكاه بعد موتھ . قال فإن مدحھ بعد موتھ قیل رثاه یرثیھ ترثیة،.ورثیت َرْثیاً فالن فالنا یرثیھ  یَرثَ  "من

ما اصطالحا: ھو المدح. إال أنھ في أ 2."كیتھ.بوریثتھ: مدحتھ بعد الموت و ومرثاةً ومرثیةً  رثاءً المیت رثیا و

میت، أو ھو الثناء الباكي إن شئت، وربما ظلت معانیھ واحدة، یرددھا الشعراء على مدار  عھود األدب 

  3العربي.

بإستقراء  اشعار  سنتناول  الرثاء عند الشعراء والشاعرات في العصر الجاھلي،  ففي ھذا البحث

من حیث المنھج الشعري الذي صار علیھ الشعراء  الزمنیة المحددة،في ھذه الفترة الشعراء والشاعرات 

وبعد  ،و المباشرة بالغرض الرئیسوبعد ذلك الدخول في الرثاء أوذكر األحبة، الجاھلیین بالوقوف على األطالل 

 عاالت المتفرقة لدى  كال الطرفیین من حیث القوة والضعففنإلالعواطف واالنفسیة من الحاالت ذلك سنبین 

تعمال األلفاظ التي تدل على الحزن والشجن من البكاء والعویل إسو واألثر النفسي الكامن وراء ھذه العاطفة،

ان  ومن المعلوم  خاصة المرأة الشاعرة ،والجنسیین، كال والحزن والفراق، واألكثار من ھذا الغرض لدى 

 .نثویةأرق عاطفة وأشد من الرجل  حزنا  وھذا بسبب طبیعتھا  األالمرأة 

الحروب من حیث إنتشار لجاھلي المجتمع افي   حیاة ال بدأنا الدراسة بذكر نبذة مختصرة عن 

حد  علىفي قتلھاھم  وأثرھا في نظم القصائد الرثائیة من قبل الرجال والنساء  والمعارك السائدة في ھذه الفترة،

المراحل التي ذكر بدانا ب ،في ھذه الفترةالتي كانت سائدة  وبعدما تناولنا نبذة مختصرة عن األوضاع  سواء،

األول رثاء اآلخر و كیف رثى الشعراء  نوعین، وبعدھا قسمنا الرثاء على الرثاء في العصر الجاھلي اھب تمر

یتألف من اربعة عناصر ن القصیدة الرثائیة أومن المعلوم  ،موالشاعرات اآلخرین بحسب درجة القرابة منھ

، وبالنسبة  لشعراء دأ من األستھالل وھي حتمیة الموت وبعده التفجع وبعده التأبینمرتبة ترتیبا متسلسال  تب

عند  ما قدیشعراء ال، فقد یدخل الشاعر في غرض الرثاء مباشرة، دون التقیید بالمنھج الذي سلكھ معظم الرثاء

، والمنھج المتبع لدى أكثر الشاعرات ھي الدخول في غرض الرثاء بالوقوف على االطاللنظمھم إلشعارھم 

وخاصة عند رثاء األقرباء ألنھ أصدق منھا في غیرھم، فیدخل الشاعر ،مثلما نجد عند بعض الشعراء مباشرة، 

لشعراء یسلكون المنھج التقلیدي في غرض الرثاء مباشرة دون أن یقف على األطالل ویصفھا، وأكثر ا

الموجودة في مضامین وبعد ذلك ذكرنا بعض  من ال، الغرضذكر  ومن ثم  ،وقوف على األطاللالمعروف بال
																																																													

محمد عبدالوھاب و محمد  لسان العرب: تحقیق:أمینھـ) ،711إبن منظور،محمد بن مكرم بن علي األنصاري األفریقي(ت    2
	5/138م،1999لبنان، الطبعة الثالثة، ،  -الصادق العبیدي، دار احیاء التراث العربي، بیروت 

	121م،1984بیروت، الطبعة الثانیة، –عبد النور، جبور،المعجم األدبي، دار العلم للمالیین   3
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والشجاعة ،البكاء والتحسر والشكوى من اللیل، وإنتقلنا بعدھا الى تعدد صفات المیت من الكرم الرثاء من 

في نقطة الزمنیة، و الفترة  في ھذه لي  والتفاخر بھا ححرص العربي على التوصفات أخرى  والعدل،والعفة ،

كانوا حیث  وھي التغني بقیم البطولة الحربیة، والثقة بالنفس والفتوة الرثاء الممزوج بالحماسة، تناولناأخرى 

وھذا  ،الحكمة الممزوجة بالرثاءھي فیھا وقفنا التي یثیرون قبائلھم لألخذ بالثأر من أعدائھم، والنقطة االخیرة 

، والنوع الثاني من الرثاء ھو الرثائیةلى القصیدة اإا للدخول جعل الحكمة مفتاحھم ضفبع ،اللون برع فیھ الرجال

 ،في رثاء النفسجدا قلیلة  االشاعرات فلم نجد لھن اال أبیاتبالنسبة رثاء الذات (النفس)، فالشعراء رثوا أنفسھم أما 

 لمصادر والمراجع. من ا قائمةثم أردفناه ب من النتائج،جملة ختمنا البحث بو

  اشعار الجاھلیینالرثاء في 

 : في العصر الجاھلي انتشار شعر الرثاءفي أثر الحروب والمعارك أوال: 

ھو تعداد مناقب المیت، وھو باب من أبواب الشعر العربي خاصة. فقد كان الشعراء  الرثاء:

بقصائد عن عواطفھم ن یشاركون قبائلھم في الجاھلیة ومجتمعھم الحضري من بعد في أحزانھ، ویعبرو

یعرضون فیھا لما تحلى بھ المیت من مآثر، كالكرم والشجاعة ،أو سعة  العلم، أو التقوى ، أو الحلم، وتمیزوا في 

ذكر ابن  4معظم ما نظموه بالمغاالة في تصویر المصیبة، ال سیما إذا كان الفقید من كبار القواد أو الحكام.

ھ یخلط بالرثاء شيء یدل على ان المقصود بھ میت مثل إال أن‘ الرشیق بانھ لیس بین الرثاء والمدح فرق

إن كثرة شعر الرثاء في العصر الجاھلي و 5"كان"او "عدمنا بھ كیت وكیت" وما یشاكل ھذا لعیلم  أنھ میت.

ف: "لعل أھم مایمیز حیاة العرب في الجاھلیة یقول شوقي ضویؤكد ذلك یرجع الى كثرة الحروب  والمعارك ، 

حربیة تقوم على سفك الدماء حتى لكأنھ أصبح  سنة من سننھم، فھم دائما قاتلون مقتولون، أنھا كانت حیاة 

الیفرغون من دم إال إلى دم، ولذلك كان أكبر قانون عندھم یخضع لھ كبیرھم وصغیرھم ھو القانون بالثأر، فھو 

رمون  على أنفسھم الخمر یشبھ الصبغة الدینیة، إذ كانوا یح شریعتھم المقدسة،وھي شریعة تصطبغ عندھم بما

والنساء والطیب حتى یثأروا من غرمائھم"  ، وھذه الحروب والمعارك ساعدت على نظم  قصائد الرثاء من قبل 

یھم إظھار مشاعر الحزن واالسى علمن خالل  وذلكالشعراء والشاعرات في أھلھم وأحبتھم الذین فقدوھم 

من  تنفیس عما یجول في قلوبھموم وذكر خصالھ الحمیدة ویھرعون لنظم قصائد الرثاء ألظھار عظمة فقیدھ،

ببكائھم دموع قبائلھم ویؤججون أحزانھم رون ثؤوی 6.موتھ اھات وحسرات ومظھرین األثر الذي تركھ بعد

الظفر برؤوس وفیدفعونھم لشحذ سیوفھم استعدادا لجولة جدیدة تطفيء نار غیظھم وتشفى أحقادھم بالفوز بثأرھم 

وھكذا كان الرثاء یمتزج بالحماسة، فھم لم یستسلموا للبكاء ، بل یثیرون قبائلھم على األخذ بالثأر  7. أعدائھم.

 ث مراحل وھي : ثاللمراثي في العصر الجاھلي بحتى تنطفأ نار غضبھم ، وقد مرت ا

یشرك كان وفي ذلك بعدما یرثون القتیل ویحثون على األخذ بالثأر والقتل،یأتي  فنجد في األولى  -  1

 فیھ الرجال والنساء، فقد كن ینحن على القتیل حتى تثأر لھ.

																																																													
	121،عبد النور، جبور،المعجم األدبي 4
:محمد محي الدین عبدالحمید، دار ،تحقیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،ھـ)،  456القیرواني(تابن رشق،أبو الحسن علي  5

	2/147،لبنان –الجیل بیروت 
	62:، 11دار المعارف، القاھرة، ط:تأریخ األدب العربي العصر الجاھلي،  ینظر :ضیف،شوقي :  6
	5م،1985بیروت، الطبعة الخامسة،، -الرسالةالشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ، یحیى الجبوري، مؤسسة   7
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إلى تصویر حزنھم العمیق إزاء ما أصابھم بھ الزمن في تطور الرثاء عندھم في ھذه المرحلة وبمرور الزمن   – 2
ا الندب نوعا وإلى جانب ھذ ،بكاء ونواحا وندبا حارا حتى اصبحت   وخاصة عند نسائھم تلك التعویذاتفتغیرت فقیدھم، 
 . الرثاء یقوم على تأبین المیت واإلشادة بخصالھ وصفاتھاخر من 

تأبین واسع عند الجاھلیین ، وقد ذھبوا یضمون إلیھ صورة من العزاء والدعوة  إلى إلى  الساذجة وتغیرت الصورة  – 3
 8الصبر على الشدائد.

 ومضامینھ : (رثاء األھل وأألحبة وأألصحاب)اآلخر ثانیا : رثاء 

 على األطالل او التغزل الرثاء والوقوف  - 1 

بالغرض الشعري  ةاكثر الموضوعات في شعر الشاعرات الجاھلیة كانت الرثاء وكن یبدئن مباشر 

اشعارھن كانت على شكل  الفاجعة أو سبب آخر وھو أن اكثر بعظمة ربما یرجع ذلك إلى تأثرھن  األساس ،

شعر الشاعرة ، فنجد بكاء الدیار في لھذا النجد لدیھن المقدمات الطللیة  وبكاء الدیار اال نادرا  قلیلة  مقطعات

 " 9"م قالت: 570الخرنق بنت بدر اخت طرفة بن العبد توفیت 

 ـُب فَاألَمالُح فَالَغمرُ       َعفا ِمن آِل لَیلى الَسھـ            

 ِھ قَفرُ ــن أھلِ ــلِوى مِ        ـ             ـــفََعرٌق فَالِرماُح فَال

ٌّ َوأُبلِی َ ــــى الغــإِل ــ  جرُ ـَمأوان فَالحَ ـّرا                    ِء فَالــ

 ـُد فَالَصحراُء فَالنَسُر       ـ               ـجــفَأَمواهُ الدَّنا فَالنَ 

 ُعفُرــُن فَالظُلماُن فَال                      ـعیــــفَالةٌ تَرتَعیھا ال

یدخلن غرض الرثاء مباشرة من غیر الوقوف على األطالل ن فأكثرھ ات الجاھلیات بالنسبة للشاعر 

وبقیة  10 ،ھـ) 50وھي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید السلمي (ت ، او التغزل مثلما فعلت الخنساء

أخویھا معاویة وصخر  فقد رثى الشاعرات، وأكثر اشعار شاعرات العصر الجاھلي كانت في غرض الرثاء.

ذات داللة قویة، تعبر بھا عن حزنھا وألمھا وفجیعتھا،  ھاألفاظ دفنج اللَذْین قُتِال، ولھا شعٌر كثیر في رثاء أخَوْیھا،

، كما ھو الحال في مطالع قصائدھا حیث مد ربھما وجع أو فھي تذكر عینیھا اللتان ال تجفان من الدموع كأن

  11: تستنجد عینیھا وتدعوھما للبكاء على صخر فتقول

  قَذًى بَِعـــینِــــِك أَم بِالَعــــیِن ُعــّواُر                  أَم َذَرفَت إِذ َخلَت ِمن أَھلِھا الـداُر 

یَكأَنَّ َعیــــني لــــِِذكراهُ إِذا   ِن ِمدراُر ـَخطــََرت                  فَـیٌض یَـسیُل َعلى الَخدَّ

 تَبكي لَِصخٍر ِھَي الَعبرى َوقَد َولََھت                  َودونَــھُ ِمــن َجدیــِد التُرِب أَستاُر 

 ھــَي ِمفـــتاُر تَبكي ُخناٌس فَما تَنـــفَكُّ ما َعمـــََرت                  لَھــا َعلَیِھ َرنـــیٌن وَ 

 ّرارُ ـــتَبكي ُخناٌس َعلى َصخٍر َوحـــُقَّ لَھا                  إِذ رابَھا الَدھُر إِنَّ الَدھَر ضَ 

 

في شعر الخنساء الفاظا تحفل بالقسوة واأللم والحسرة والضیاع  والتشتت والغصص التي بات  شاع 

تحفل بالقسوة واأللم والمعاناة التي ال تطاق دالة ي رثائیة  فھالشاعرة ، في أكثر قصائدھا ال الزمة حیاتیة تالزم
																																																													

	207ینظر:ضیف،شوقي،تأریخ األدب العربي العصر الجاھلي ،  8
	83م،1934الطبعة األولى،شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم، ،المكتبة األھلیة في بیروت، یموت،بشیر، 9
	5م،2012الطبعة الثانیة،لبنان، –بیروت ،دیوان الخنساء،شرحھ: حمدو طماس، دار المعرفة الخنساء ، 10
	45المصدر نفسھ،  11
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فھي تالزم الشاعرة في اكثر قصائدھا  على الوجع والتفجع، فھي تكرر ھذه األلفاظ وخاصة لفظة "البكاء" 

 12الرثائیة .

بذكر الشاعر الجاھلي یبدأھا  ،فأما بالنسبة للشعراء فإن أشعارھم یبدأ بالمقدمات الطللیة التقلیدیة 

 13:، حیث یقولالمرقش في قصیدتھ ، ونمثل بشعروبعده الدخول الى الغرض الرئیس وھو الرثاءالدیار ،

یاِر أْن تُِجیَب َصَممْ   مْ ـــقا كلَّ ــلو كاَن َرْسٌم ناطِ                ھْل بالدِّ

س اُر قَْفٌر والرُّ ُ الدَّ  مْ ـَرقََّش في ظَْھِر األَِدیِم قَلَ                اـــوُم َكمــ

 قَْلبِي فََعْینِي ماُؤھا یَْسُجمْ                  تْ ــــي تَبَلَ ــِدیاُر أَْسماَء الت

َر فیھـن                دٌ ـِـ ــھا ثَئــأَْضَحْت َخالًء نَْبتُ  َ ُوهُ فاْعتـا َزھْ ـوَّ  مّ ــ

ومن المالحظ أن المرقش قانم بربط الوقوف على األطالل وبكائھا بموضوع الغزل، وھو أول من  

فعل ذلك فیما وصلنا من الشعر الجاھلي، كما أنھ قرنھا باسم المحبوبة في مقدمات القصائد ،وھذا كان یصدر عن 

الغزل  وبعده دخل في الرثاء ، مثل  ، وبعده الدخول في الرثاء. وبعضھم بدأ بتجربة الشاعر الوجدانیة الحقیقیة 

فارٌس شجاع شاعر فحل،  وقد كان أطول فرسان الشعراء غزواً، وأبعدھم أثراً، وھو درید بن  الصمة،  الشاعر

وأدرك اإلسالم فلم یسلم، وخرج مع قومھ ، وأكثرھم ظفراً، وأیمنھم نقیبةً عند العرب، وأشعرھم درید بن الصمة.

لمشركین، وال فضل فیھ للحرب، وإنما أخرجوه تیمناً بھ ولیقتبسوا من رأیھ، فمنعھم مالك في یوم حنیٍن مظاھراً ل

في مرثیة أخیھ  قال  14،بن عوف من قبول مشورتھ، وخالفھ لئال یكون لھ ذكر، فقتل درید یومئٍذ على شركھ

 15: وقد إستھلھا بالغزل عبدهللا

َ اقِبـبِع              ِل ِمن أُمِّ َمعبَدٍ ــُد الَحبــأََرثَّ َجدی َ ٍة َوأَخلـ ُ ت كـفَ ــ  دِ ــوعِ ـلَّ مَ ــ

َ َوبانَت َولَم أَحم َ یـَولَم تَرُج فینا ِردَّةَ ال              اــیَك نَوالَھــد إِلَ ــ  وِم أَو َغدِ ـ

ّ روَج الُمقَیــَرَزت َوال خَ ــذا بَ إ              ِمَن الَخفِراِت ال َسقوطاً ِخماُرھا َ ـ  دِ ــ

َ یتــبِّ لَقـــِح الُمحِ ــَوُكلَّ تَباری  ِسوى أَنَّني لَم أَلَق َحتفي بَِمرَصدِ                ھُ ــ

وقد استھلھا بالغزل،ثم مضى یرثي أخاه مصورا مصرعھ وولھھ وجزعھ ومتحدثا عن خاللھ  

ونجد أبو الذؤیب الھذلي في مرثیتھ یفتتحھا  بالغزل  الحمیدة من الشجاعة والجود والمضاء والصبر والحزم.

  بحیث یصف فیھا محبوبتھ بالصفات الخلقیة فیقول:

 بور تصیحـــأنیسك أصداء الق             فإن تمس في رمس برھوة ثاویاً 

َ ــبََذلَت لَُھنَّ القَوَل إِنّ   َملیحُ  لِما ِشئَت ِمن ُحلِو الَكالمِ                دٌ ـــــــَك واجِ ـ

 حُ ــــنَّ نَطیــَشقِيٌّ لَدى َخیراتِھِ                ُھمــــُد َوبَعضُ ـــــــفَأَمَكنَّھُ ِمّما یُری

فأما  16مفتتحة بالغزل فھو ینحى منحى رمزیا . وان ھذه الصاحبة  رمز للحیاة الدنیا .الوھذه المرثیة 

أنّھ کان یدخل الّرثاء مباشرة لحزنھ الّشدید وللتّمّوجات العاطفیّة الحاّدة في نفسھ  الغالبة للشاعر المھلھل فببالنس

																																																													
، 18ینظر :أنور عمر ،عائشة،فاعلیة التكرار في النص الشعري الرثائي الشعر الخنساء انموذجا، مجلة آداب الفراھیدي، العدد، 12

	13م،2014
	67 م،1998 ،الطبعة األولى،بیروت، ،دیوان المرقشین ،تحقیق: كارین صادر ، دار صادرالمرقش األكبر، 13
	10/3كتاب األغاني، دار الكتب المصریة ، القاھرة، الطبعة األولى،م، ھـ)، 356ینظر:األصفھاني، أبو فرج أبو فرج (ت  14
	57م،2008القاھرة،  ،تحقیق: عمر عبد الرسول،  دار المعارف   ،دیوان درید بن الصمةابن صمة،درید، 15
	285م،2007،  عالم المعرفة،. شعرنا القدیم والنقد الجدیدرومیة،وھب أحمد، 16
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متابعة المنھج المعروف. فتجري الكلمات في مجرى عاطفي حزین فیستھّل  یمّما کانْت تضیق علیھ المجال عل

طول لھ اللیالي، فت وعھ،رثاءه بما یظھر من حزنھ، فیزیده ذكر المرثي حزناً على حزنھ ودموعاً على دم

 17:بقولھفیصرخ الشاعر بتفّجعھ في مستھل القصیدة 

 أھـــــــــــــــــــاج قذاء عینَي االدكاُر ؟         ُھــــــــــــــــــدوءاً فالدموُع لھا انھـمارُ 

 نھـارُ وصار اللیل مشــــــــــــــــــتمالً علینا          كـــــــــــأن الـــلـــیـــــَل لیس لھ 

 وبتُّ أراقـــــــــــــــــــُب الجوزاء حـتى         تقــــــــارب من أوائـــلھا انـــــحــــدارُ 

 أصـــــــــــــــــــرُف مقلتي في إثِر قوٍم         تباینت البالُد بھم فغـــــــــــــــــــــاروا

 كأن لم تــحــــــوھا عـــني البحــــــارُ   وأبـــــــكـــــــي والنجــــــــوُم ُمطَلعات       

 ـیت وكــــان حــــــیاً          لقاد الخــــــیَل یحـــجـــبُھا الغـــــــبارُ ـعلى من لو نُعــــ

في قول جلیلة بنت مرة " رشیق ابن یقول حیث ،الحزن إلظھار میال أكثر ،بطبیعتھا أن المرأة یبدو و

 وكیف یثیر كوامن األشجان، فیھ،ة ترثي زوجھا كلیبا، حین قتلھ أخوھا جساس، ما أشجى لفظھا،وأظھر الفجیع

 .18.: جلیلة فتقول، "ویقدح شرر النیران

 أليــوم حتى تســلي باللـتعج                      ت فالــــیا ابنة األعمام إن لم

 وم فلومي واعذليــیوجب الل                     ذيــت الـــــــت تبینــــإذا أنـــف

 يـــعلــھ فافـــا علیــٍق منـــشف                    إن تكن أخت امرٍئ لیمت على

 حسرتي عما انجلى أو ینجلي                      اــاس فیـــجل عندي فعل جس

عة بین نارین نار األخ القاتل قء زوجھا ،فھي والوحة حزینة من الكلمات رسمتھا الشاعرة في رثا

وشاعرات  شعراءعند وتتابع  األحزان واآلآلم ونار الزوج المقتول بیدى أخیھا، من تلوم وعلى من تتحسر.

بوصف اللیل، الذي توحي  تتاحإلفلوحة ا لشعر ھذی، فنجد ھذه الصورة في أشدھاى إلالرثاء لیصل  في اللیل 

ساعدة بن جویة، وأبو ذؤیب ،وعبدهللا أبي ثعلب في مواجھة  صورتھ بالحزن والقلق وبعث الھموم، فقد إشترك

ظروفھم النفسیة في ھذا اإلفتتاح ھمومھم التي شكلت جزءا من لوحة الغرض الموضوعیة، لتوافق المناخ 

فنرى صورة طول اللیل تتكر في شعر ، 19 .اة ومعاودة الھموم النفسي لقصائد الرثاء، فیرمز اللیل إلى المعان

قالت ترثي أخاھا حصنا بن حذیفة  قتل یوم وقعة حیث الرثاء مثلما عند ھند بنت حذیفة بن بدر الفزاریة ، 

     20، فتقول:تحرض قومھا على األخذ بثأره وحاجر، 

 َوَدمٍع َكَسحِّ الِسقاِء الَسِرب          تَطاَوَل لَیلي بَِھمٍّ َوِصب       

تحضیرات  مسبقة، بصورة تشخیصیة  تطرح الشاعرة زمنھا الثقیل مباشرة ومن دون مقدمات او 

تنمح المادیات، "الدقائق" فعال بشریا أدائیا ینبع من خصوصیة الزمن الثقیل، وثقل الزمن ھنا مرتبط بالواقع 

طر علیھ الوحشة ویحكمة الخوف المخبأ في تضاعیق أصغر النفسي المعیش على أكثر من صعید، إذ تسی

المعروف ضمنا  مفھومھ التقلیدي الزمن بذلك  من فینتقلالوحدات الزمنیة وأكثرھا سرعة في التحول والتنقل ، 

																																																													
	2/381الھاشمي، أحمد،جواھر األدب، المكتبة التجاریة الكبرى،مصر (د.ت)، 17
	.2/153العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ابن رشیق، 18
	125والعسل دراسة فنیة تحلیلیة لشعر الھذلیین، مركز الكتاب األكادیمي، ینظر: العبد هللا،أیاد عبدالمجید إبراھیم،الشعر 19
	245م،1990لبنان، –دار الكتب العلمیة،بیروت  ،معجم النساء الشاعرات في  الجاھلیة واإلسالم:مھنا،عبد، 20
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فنربط ھنا الماضي بالحاضر من معاناة امرؤ  21إلى كائن مرعب یھدد بالموت المنتظر الزاحف ببطء قاتل.

خلیل الحاوي في قصیدتھ "الكھف" فالمعاناة واحدة وان كانت   القیس  والخنساء  وھند إلى الحاضر وھو الشاعر

 األزمنة مختلفة .

 : الجاھلي اللیل في الرثاءطول الشكوى من  و والنداء والتحسرالبكاء  - 2

،والسھر ات وما تصتحبھ من حزن وآالم  والحسرالبكاء على المیت وذكر محاسنھ، ان الرثاء ھو 

 طریق وعن تجربتھ الشعوریة عن ،التنفیس عن نفسھالى باللیل وھذا كلھ مرتبط بالنفس البشریة بحیث یدفعھ 

العصر الجاھلي یعدُّ الشاعر عدي بن ربیعة الملقب بأبي لیلى المھلھل من أشھر الشعراء في نظم شعر الرثاء. و

وھو فارس من فرسان قبیلة تغلب التي كانت تسكن في شمال شرق شبھ الجزیرة العربیة، كان أحد األبطال في 

العصر الجاھلي، سمي بالمھلھل ألنھ یعّد أول من ھلھل الشعَر ورققھ، قُتل أخوه كلیب فحزن علیھ حزنًا شدیًدا 

 فھذه  .سوس، وكتب شعًرا كثیًرا في رثاء أخیھ كلیبوغضَب وخاَض حربًا طولةً بسبب ذلك وھي حرب الب

ً إلستحضار أخیھ المقتول واإللتذاذ بإسمھلألبیات ا یرثي فھو  22:.لمھلھل یزیدك شعوراً بصراخ الشاعر حزنا

 23:أخاه كلیباً 

 وكیف یجـــــــــــــــــیبني البلُد القَفارُ         دعــــــــوتَك یا كـــلـــیُب فلم تجــبني

 ضــــــــنیناُت النفـــــــــــوس لھا َمزارُ         أجــــــبني یا ُكـــــلیُب خــــــــالك ذمٌ 

 لقد فُِجعْت بفارســــــــــــــــــــھا نِزارُ         أجــــــبني یا ُكـــــلیُب خــــــــالك ذمٌ 

لیدل على الحسرة ، ونراه یكرر اسلوب النداء مرتین فلیس من مجیب فالشاعر ینادي المرثي ویتحسر

تحول  .ھ تحسر واشتیاق وألم خطاب الحاضِر مجاًزا، وفي خطابفھو یخاطب (كلیب)  والحب والتشوق للفقید.

في رثائھ لكلیب، إلى العاطفة الثائرة الغاضبة ترك أثره في أسلوبھ  المھلھل من العاطفة المستكینة  الباكیة

  فبرزت فیھ خصائص جدیدة كالمبالغة، والتكرار واالرتقاء من واقع الفاجعة إلى تحلیل نتائجھا وعواقبھا

ة على نتیجة تداخل شعور الحزن بشعور النقم واإلبتعاد عن الواقعیة واإلغراق في المغاالة أو اإلستحالة ، ذلك

إّن إستخدام النداء یعطي للشعر حیویّة تجّر القارئ 24 .في تعظیم الخطب القاتل وقومھ وتتضح ھذه المبالغة

وآالمھما  إللقاء الوحدة الزمانیة بین   لیواسي الشاعر اوالشاعرة  في مصیبتھما اویشاركھما  في أحزأنھما

عبُد هللا بن  قول، ونموذج آخر الشاعر أو الشاعرة  ومخاطبیھما  للشعور بأّن المنادى حاضر في مرأى القارئ

 25األھتم یَْرثي ابنا لھ:

 فَُرّدت َدْعِوتي یأساً عليِّ                   ني ــــْ َدعوتُك یا بُنيِّ فلم تِجب

ّ اللّذات منبموتك ماتت  ً                   ي ـــــ  وكانت َحیَّةَ ما ُدمَت حیا
																																																													

	157،خلف، ساجدة عبدالكریم،التجربة الشعریة من الرؤیة إلى الموضوع. "بحث في نماذج شعریة منتخبة"  21
FSM	İlmi	Araştırmalar     

İnsan	ve	Toplum	Bilimleri	Dergisi,S,N:6,2015								 
		

 	2010https://diwanalarab.comشوندري،حسن،الرثاء في العصر الجاھلي،دیوان العرب، 22
	
	 19تقدیم، طالل حرب، دار صادر، بیروت، االطبعة األولى،ابن ربیعة،المھلھل،دیوان المھلھل بن ربیعة، إعداد و 23
	129	لبنان،(د.ط) ، -ینظر: الفاخوري،حنا،الجامع في تأریخ األدب ، دار الجیل، بیروت  - 24
لبنان،  –ھـ)،العقد الفرید، تحقیق: عبدالمجید الترحیني،دار الكتب العلمیة ، بیروت 940ابن عبد ربھ،أبو عمر أحمد بن محمد(ت   25

	3/211م،1983الطبعة األولى،
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 إلیك لو ان ذلك َرّد َشیّا                  فیا أسفَا علیك وطُوَل َشْوقي 

فنجد  النداء المرثي لدى شاعر آخر من شعراء العصر الجاھلي ، عندما ینادي إبنھ من غیر جواب ، 

یعرفھ اال ال یده الن ألم الفقد شدیدالنداء یخرج ما بداخلھ من حسرات على فق فھو یتحسر بموت ولده ،لعلھ بھذا

المشاعر  شعر النساء والرجال، فكالھما یحرك فيفإن رثاء األقرباء فیھ من اإلحساس الصادق الذي فقد. 

 ویشتكي من طول اللیل فیقول :ویعود المھلل في قصیدتھ واألحاسیس بما لھ من تأثیر.

 مشــــــــــــــــــتمالً علینا          كـــــــــــأن الـــلـــیـــــَل لیس لھ نھـارُ وصار اللیل 

صور اللیل بسواده وھمومھ التي ال الشاعر یف،فبعد  البكاء والنداء یبدأ الشكوى من اللیل وطولھ 

في الطول، وھو  ویحس كانھ طال وأسرف، عنما ذكر اللیل وطولھ في قصیدتھ  تنتھي فھو یشبھ امرؤ القیس

یجد أثرار من آثار فقیده ولكن ھذا محال فقط انقطعت كل الوسائل بینھ  ھبات یراقب النجوم ویبحث بینھم لعل

 27. تقول  في رثاء أخیھا :ف 26وبین فقیده ، وھذه الحالة تتكرر عند الخنساء،

 نِك مدراِر ــم وابكي لصخٍر بدمعٍ                زارِ ـــِك ِمغْ ـیا عیُن فِیضي بَدْمٍع من

اِر ـــي بــینـــحلْت عـــكانَّما ك               رة ـــَل ساھــــــانّي ارقُت فبتُّ الَّلی  عوَّ

 اِر ــــَل أْطمـــــوتاَرة أتََغّشى فضْ                   ارعى النُّجوَم وما كلّفُت رعیتھا

 راِر ــــجلُد المریرة  حرٌّ وابُن اح               مثَل الّسناِن تُِضيُء اللّیَل صوَرتُھُ 

ّ تھُ منیَ ــــحيِّ نالـــابكي فتى ال  قداِر ــــى وقٍت ومــــوكلُّ نفٍس ال                تھُ ـــ

َ وسْوَف أبكیَك ما ناح َ ْت ُمطــــ قَة ـ  وُم اللَّیِل للسَّاري ـــوما اضاءْت نج              وَّ

ھذا الفن التعبیري، والشكل المادي لتجسید صورة الحزن  ناستخدماعرات  اللواتي والخنساء من الش

واألسى والنواح والبكاء الذي یعبر عن عواطف داخلیة، یعكس آثار الصدمة النفسیة التي تعاني منھا الشاعرة 

ندب فالصورة التي نجدھا في ھذا النوع من الرثاء عند الخنساء تتمثل في   . من جّراء فقدھا ألعز الناس عندھا

المرثي والنواح والبكـاء علیھ. ولعل خیر ما یصور ذلك، ویؤازره ھو شیوع المطالع البكائیة في ندبھا وبكائھا، 

والتي تعبر عن شدة الحزن وكثرة البكاء. محاسن ومآثِر المیّت، وھكذا، وكان للّیل نصیبُھ في الوصف في الشعر 

وتقول في العصور األدبیّة، وتالیًا بَدٌء بالعصر الجاھلّي. العربّي، فقد تعّرض الّشعراء لوصف اللّیل في كّل 

 28ابیات اخر وتشتكي من السھر وطول اللیل:

 حتَّى أتَى دوَن غوِر النَّجِم أستارُ               فبـتُّ ساھـرةً للنَّجِم أرقـبھُ 

اللیل  شكوى سابقة من  بصورة  فقد كانت الشاعرة تشتكي من طول اللیل ھذه الصورة التي تذكرنا 

امرؤ القیس، ففي قصیدتِھ الالمیّة یبدو أنّھ یعاني ھموًما وأحزانًا أثقلت كاھلَھ، وعندما وھو لشاعر آخر  لھ ووط

اللّیل أحّس بتراكم الھموم علیھ، فشبّھھ بظالمھ بأمواج البحر المتالطمة والمخیفة، والزدیاد معاناتھ من أطل 

ه، ویأتي صبٌح جدید، لكنّھ یتراجُع عن ذلك؛ ألنّھ یرى بأّن الّصبح لیس بأفضل طول ھذا اللّیل، یطالبھ بأْن یغادرَ 

منھ، ثّم یشبھھ بحیوان یجھز نفسھ لالنقضاض علیھ، ویمعن النّظر في نجوم اللّیل الثّابتة في مكانھا فیشبھھا 

																																																													
	253 ،تأریخ األدب العربي العصر الجاھليضیف،شوقي،ینظر:  26
	45-44الخنساء،دیوان الخنساء، 27
	
	47المصدر نفسھ: 28
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رثھ امتداداتھ اإلیقاعیة لتترد الالم مع حروف المد في شطره األول  مما أووكأنّھا حبال مشدودة إلى جبل یذبل، 

  29لھ: ، بقوالترامیة، وھو أقصى ما یحتملھ شطر بیت شعري لتصویر الطول والثقل والتردد

 بصبح وما األصباح منك بأمثل             أال ایھا اللیل الطویل أال انجلي  

 تل شــدت بیذبــلــھ             بكل مغار الفــل كأن نجومــــفیا لك من لی

ھند بنت حذیفة بن بدر مثلما عند  في شعر الرثاء رتتكرطول اللیل  الشكوى من صورةفنرى 

  30الفزاریة ، قالت ترثي أخاھا حصنا بن حذیفة  قتل یوم وقعة حاجر، تحرض قومھا على األخذ بثأره :

 َوَدمٍع َكَسحِّ الِسقاِء الَسِرب                     تَطاَوَل لَیلي بَِھمٍّ َوِصب        

 َوَھل یَرِجُع الحلُم بَعَد اللَِعب                      ھا        ــلِلعِب قَُصيٍّ بِأَحالمِ 

 َكنَفِي الطُھاِة لطاَف الَخَشب                     َونَفِي قَُصيٍّ بَني ھاِشٍم         

 إذا حالھا على بالتحسر ھا تستھل رثائھا الخیھا  حیث  في الجھنیة سعدي بنت الشمردل "تقول 

 31. وروعتھا ،الدھر نوائب فجعتھا  أن بعد ،نائحة لیلھا تقضي ،منفردة وحیدة غدت

عُ    عُ ــھُ ال أَھجَ ــــي ُكلَّ ــُت لَیلــَوأَبی                       أَِمَن الَحواِدِث َوالَمنوِن أَُروَّ

َ َوأَبیُت ُمخلِی  َمعُ ـیوُن َوتَھــَولِِمثلِِھ تَبكي العُ                         َعداً ـــّكي أَســأُبَ  ةً ــ

َّ ـــَوتَبَیَُّن الَعیُن الطَل  32تَبكي ِمَن الَجَزِع الَدخیِل َوتَدَمعُ                         ھاـــیَحةُ أَن

، یشیر الشجن وتتضاعف األحزان، ألن فیرمز اللیل إلى المعاناة ومعاودة الھموم، فلیلھم طویل الینفذ

 اللیل ھو زمن التفرد والتوحد والتفكیر في الذات، واستحضار الذكریات. 

كما أن تكرار المطالع البكائیة یكشف عن وعٍي ذاتي بمأساة  الشاعر أو الشاعرة اإلنسانیة الذي 

 33ة:یتضح في قولھم فالشاعرة فارعة بنت شداد تبكي بحرقة اخیھا مسعودا قائل

 بكاَء ذي عبَراٍت َشْجوهُ بادي                   یا عْیُن بُكِّي لمسعوِد بن شّداِد     

فالشاعرة تنادي عینھا للبكاء على الفقید، وتخدم النّداء أحیاناً إلستحضار الغائب واإللتذاذ بذكر 

 فكأنّھ حاضر أمامھ وینادیھ ویستلّذ بتخاطبھ.   المرثي، فیخاطب المیت أوالمقتول

  میت  في الرثاء:للتعدد صفات الحي   - 3

لشخص لقصائد الرثائیة تعداد لصفات المیت  وكل واحد یعدد الصفات التي یراه مناسبا لقد جاءت ال

وبمرور الزمن تطور الرثاء عندھم إلى تصویر حزنھم العمیق  ، ذكر ذلك شوقي ضیف بأنھالفقید وما یتمیز بھ 

 ،إزاء ما أصابھم بھ الزمن في فقیدھم، فتلك التعویذات أصبحت وخاصة عند نسائھم بكاء ونواحا وندبا حارا 

																																																													
یة ینظر:الفیفي،عبدهللا بن أحمد،مفاتیح القصیدة الجاھلیة"نحو رؤیة نقدیة جدیدة"،.النادي األدبي الثقافي، جامعة المملكة العرب 29

	.160م،2001السعودیة، فھرسة مكتبة الملك الفھد الوطنیة أثناء النشر، الطبعة األولى،
	254مھنا ،عبد،معجم النساء الشاعرات في  الجاھلیة واإلسالم، 30
، الصغیر 51م،1997حسین، الطبعة األولى، قصيحقیق.ت،  األصمعیات ،األصمعي قریب بنالملك  عبد سعید أبواألصمعي،  31

،فاطمة أسالیب البیان في الشعر النسوي القدیم من الجاھلیة الى العصر العباسي، (تلمسان: جامعة ابي بكر بلفاید،  كلیة اآلداب 
	103)،2013واللغات ،اطروحة دكتوراه ،

- 175م،1908الفضل ، بالغات النساء ،  جمعھ وشرحھ. أحمد األلفي، مطبعة مدرسة والدة عباس األول،  إبن طیفور ،أبو   32
	59، یموت،بشیر،وشاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم،176

	69المصدر نفسھ ، 33
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وجاء الرثاء  34.ونجد إلى بجانب  ھذا الندب ضربا من الرثاء یقوم على تأبین المیت واإلشادة بخصالھ وصفاتھ

 35:في أبیھا قائلة، واسمھ "عدي بن ربیعة" التغلبیة سلیمى بنت المھلھلالشاعرة عند 

 َعلى فاِرِس الفُرساِن في ُكلُّ صافِحِ        ُح       ــوافِ ــــأََعینَيَّ جودا بِالُدموِع السَ 

َ ِعنَد نَوِح الن ِدماً بِاِرفِضاضٍ       فا        ـــــوُع فَأَوكِ ــأََعینَيَّ إِن تَفنى الُدم  وائِحِ ــ

ُ أَال تَبِكیاِن الم َ رتَجى ِعنَد َمشھـــ  حِ ـــثیُر َمَع الفُرساِن نَقَع األَباطِ ـــیُ        ٍد       ــــ

 فُحِ اكــــَوفاِرَسھا الَمرھوَب َعنَد التَ           تَوٍة     ـــَعِدیّاً أَخا الَمعروِف في ُكلِّ شَ 

َ َدھِر َحتّى اِنتَظـــاُت الــتھُ بَنــَرمَ   حِ ــِ ـــــھا َشرُّ رائــبَِسھِم الَمنایا إِنّ        تھُ       ــ

 حِ ــِ راَر الَخلیِل الُمناصــَویَحفَظُ أَس      واِكٍل       ـــٍد مُ ـــفي ُكلَّ َوغـــَوقَد كاَن یَك

 حِ ـــِ اِس أَوُكلُّ رابــــاةُ النِھ ُعفـــإِلَی         َكأَن لَم یَُكن في الِحمى َحیّاً َولَم یَُرح    

ُ َولَم یَدع  الِحِ ـــا ِعنَد صــــاٍر أَوَدعـــلِفَِك إِس      بٍَّل        ـــكِب ُكلُّ ُمكَ ـــھُ في النَ ـــ

الصفات المحببة لدى العرب في  ،ھذهد خصالھ وصفاتھاتعدبتقوم ، فھي بعدما تفرغ من البكاء

وبعض من الصفات التي تراھا  ،والوفاء ، والشھامة والكرم  لالسرار، ، وحافظالجاھلیة من فار س شجاع

ولعل الشاعرة .وتتكرر ھذه الصفات عند الشعراء والشاعرات كل حسب رؤیتھ لفقیده .أبیھاتلیق ب الشاعرة 

  :الخنساء أوفر حظا في تعداد صفات المیت 

 َربُ ــھا َحَزٌن أَم عاَدھا طَ ــأَراعَ                       َربُ ــــما باُل َعینَیِك ِمنھا َدمُعھا سَ 

 فَالَدمُع ِمنھا َعلَیِھ الَدھَر یَنَسِكبُ                        ھاــــأَم ِذكُر َصخٍر بَُعیَد النَوِم َھیَّجَ 

 طَِربُ ـادي ثُمَّ تَضـیٌل لَِخیٍل تُنــخَ                       یالَھَف نَفسي َعلى َصخٍر إِذا َرِكبَت

ً  قَد  بواــیاُن أَو َركِ ــلَیثاً إِذا نََزَل الفِت                       كاَن ِحصناً َشدیَد الُركِن ُممتَنِعا

 َدبُ ـصاٍف َعتیٌق فَما في َوجِھِھ نَ                        ھُ ـوَرتُ ــــــأََغرُّ أَزَھُر ِمثُل البَدِر ص

 ُ ِع الَھلكى إِذا َسَغبوا                        ھاــیافاِرَس الَخیِل إِذ ُشدَّت َرحائِل  َوُمطِعَم الُجوَّ

َ ـــّالٍك َوأَرمـَكم ِمن ِضرائَِك ھُ   ُكَربُ ـــَحلّوا لََدیَك فَزالَت َعنُھُم ال                        لَةٍ ـــ

َ الَرواِعِد تَسقیِھ َوتَحتوُد ــجَ                         تـــن قَبٍر َوال بَِرحَ ـَسقیاً لِقَبِرَك مِ   لِبُ ـــ

َن ِمن جوٍد َوِمن ك َـ ــماذا تََضمَّ َ ن َخالئَِق ما فیِھنَّ ُمقتـــَومِ                          َرمٍ ـ  َضبُ ـ

الوقوق على األطالل أخترن ألنفسھن منھجا جدیدا بدل لعلنا ال نبالغ اذا قلنا إن شاعرات الرثاء قد 

وبعدھا الدخول الى  ذكر الخصال وصفات المیت، فالخنساء تعدد ،مباشرة  الدموعالبكاء وذرف إلى والتغزل 

الخلقیة والخلقیة، من  تجمع الصفاتوھي  ،صفات الفقید واحدة تلوى األخرى بما یستحق  نعتھ بھذه الصفات 

ویة الفارعة بنت معاوكذلك حال الشاعرة  جمال المحیا وجمال األخالق فقط اجتمع لدى المیت خصلتان.

القشیریة. شاعرة جاھلیة، لھا شعر تعیر بھ بني كالب، وذلك عندما سبي لھم سبي یوم النسار، فسأل بنو كالب 

 36أن یتجافى لھم عن شطر السبي ویسلموا الشطر فقالت: 

 اضاعوا قدامة یوم النسار           شفى هللا نفسي من معشر
																																																													

	207ینظر:  ضیف، شوقي ،تاریخ األدب العربي، 34
	39یموت،بشیر،شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم ، 35
	185،ابو الفضل احمد بن طاھر ابن طیفور، بالغات النساء 36
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 غارـبعید المطویل النجاد               أضاعوا فتى غیر جثامة

 بطعن كافواه كعب المھار             ینبي الفوارس عن رمحھ

 خال جعفر قبل وجھ النھار             وفرت كالب على وجھھا

لشجاعة تتعلق بالنواحي المادیة ،اشعر الشاعرات والشعراء  تتكرر في لتي إأكثر الصفات 

بن الصمة، یرثي أخاه عبد هللا الذي قتلھ  یددر فالشاعروخصوصا عند الشاعرات،  ،، والكرم  والفروسیة

  37:قائال غطفان

ً تَناَدْوا فَقالُوا أَْرَدِت الَخْیُل فاِرس ِديــــــــــــُت أََعْبُد هللاِ ِذلِكـفقُل                    ا ـــ  ُم الرَّ

َ وإِْن ی َ َش الیـــافًا وال طائـــــَكاَن َوقَّ  فََما                   َكانَھُ ـــــْبُد هللاِ َخلَّى مَ ـــُك عَ ـــ  دِ ـ

َ اُح تَنــــوال بِرًما إَذا الری َ اَوحـ ِریِع الُمَعضَّ                     ْت ـــــ  دِ ـــبَِرْطِب الِعَضاِه َوالضَّ

اِء طـصَ                     اقِِھ ــُف سَ ـْ َكِمیُش اِإلَزاِر خاِرٌج نِص َ بُوٌر علَى الَعزَّ  ُجدِ ـــأنْ الَُّع ـــ

َ ـــَرئیُس ُحُروٍب ال یََزاُل َربیئ ْلِب ُمْلبَ                     ةً ــــــ  دِ ـُمِشیًحا َعلَى ُمْحقَْوقِِف الصُّ

 دِ ـي غَ ــــِمَن الیَْوِم أَْدبَاَر األَحاِدیِث فِ                    افِظٌ ـــَصبُوٌر على ُرْزِء الَمَصائِِب ح

ْیُب َرْأَسھُ  ا عف                   َصبَا ما َصبَا حتَّى َعال الشَّ  ُعدِ ــــــاِطِل ابْ ـــاَل للبــالهُ قــــلمَّ

َن َوْجِدي أنَّنِي لَْم أق ُ وَھوَّ َ َكَذْبَت ولَْم أَْبَخْل بِم                    ْل لَھُ ــــــــــ َ ا َملََكْت یــــ  ِديــــ

ّ وُكْنُت كأَنِ  َ ٌق بُِمصـــي واثِ ـــــ ٍر ـــــــ  دِ ــــِ یِب فََمْحتـــاِف الَحبِ ــیُمشِّي بأَْكنَ                    دَّ

: أوس بن حجرشاعر وقصائد الرثاء تكاد تتشابھ  من حیث ذكر صفات المیت وخصالھ ، كما عند ال

ھو الشاعر الشھیر أوس بن حجر بن مالك التمیمي، یعد من كبار شعراء قبیلة تمیم في العصر الجاھلي، كان 

كثیر التنقل والسفر وأكثر إقامتھ كانت عند عمرو بن ھند في الحیرة، عمر طویًال، یمتاز شعره بالرقة ویحوي 

راء، ولھ شعر یرثي فیھ فضالة األسدي، الكثیر من الحكمة، اعتبره ابن سالم في ثاني طبقة من طبقات الشع

 38وأشھر قصیدة لھ في رثاء فضالة مطلعھا: 

 عا ــَذریَن قَد َوقَ ــإِنَّ الَّذي تَح                اــأَیَّتُھا النَفُس أَجِملي َجَزع

َع الَسماَحةَ َوالـ  نَجَدةَ َوالَحزَم َوالقُوى ُجَمعا                 إِنَّ الَّذي َجمَّ

 عاــظَنَّ َكأَن قَد َرأى َوقَد َسمِ                  ــاألَلَمِعيَّ الَّذي یَظُنُّ لََك الـ

 :الحماسة بالرثاء  من الموضوعات التي تتصل اتصاال واضحا   4

فقد كان الشعراء الجاھلیون یرثون أبطالھم في قصائد حماسیة یریدون بھا أن یثیروا قبائلھم لتأخذ 

 39الشاعرة بنت حكیم بن عمرو العبدیة ترثي أباھا وتحرض قومھا على األخذ بالثأر:قالت بثأرھم ، 

 بّقِ ــــلوه بمطـــسى شـــَحكیٌم َوأَم      أَیَرجو َربیٌع أَن یؤوَب َوقَد ثَوى          

 دقِ ـــلَھ ُجرأةً ِمن بأِسكم ذات مص    لوا               ـــفَإِن كنتُم قَوماً ِكراماً فََعجّ 

 اء في المالء المخلّقِ ـــكم                   فَكونوا نِســفَإِن لَم تَنالوا نیلكم بُِسیوف

ّ ــــمعزى الحبلـــتُم إّال كَ ــفَما أَن    َوقولوا ربیٌع ربّكم فَاِسُجدوا لھ               قِ ـ
																																																													

	69 - 63ابن الصمة،درید،دیوانھ، 37
 26م،1980ابن حجر،أوس،دیوان اوس بن حجر،تحقیق،محمد یوسف نجم، دار بیروت،  38
	104شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم،یموت،بشیر، 39
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ن بحیث یرى ا ،تأمل في مصیر الكائناتفھو ی، بالحكمةحیث بدأھا ،قصیدة الحارث بن عباد وفي 

 :  ، والدعوة إلى البكاء على المیت، فھو یقول رب العباد واألعمال الصالحة  وال یبقى سوىمصیرھا الزوال 

 ي وصالـح األعمـالــغیر ربـ                    زوال ـــیـره للــــكـل شـئ مص

 إحتیـالم لذاك من ــس فیھــلی                   وترى الناس ینظـرون جمیعـا 

 ال واالموالــن الرجــل بیــحی                    یـرا ـــبكـي بجـقل ألم األغـر ت

 ما أتى الماء من رءوس الجبال                  یرا ـــجـــین بــــرى البكــولعم

 م بالشسع غالىــتل الكریـــان ق                  با ــــع نعل كلیـســـلوه بشـــقت

أي نفس التھب؟ وأي قلب ال یستجیش .؟  ألخیھ، یذكرنا بقول لبید بن ربیعة العامري في رثائھفھذا 

واي صدر التزخر بھ نخوة العز ،وسورة األحقاد القدیمة، حتى إذا استیقن من صبوة قومھ إلى الحرب ھدد تغلبا 

ثم ، فجمع الحماسة واإلفتخار وافتخر بقومھ لیوجج فیھم نیران الحماس، وینفخ في قلوبھم، من روح البطولة 

 40 صاح قائال:

 لقحت حرب وائل عـن حیـال                قربـا مربـط النعامـة منـي 

للعقل والدین، واألخالق،  :ھي شعر یتضمن القیم السامیة،الموافقة بالرثاء الحكمة الممزوجة - 5

یتمیّز شعر الحكمة بأنّھ یدور في  41تمثل خالصة تجربة الشاعر، ووجھة نظره، إلى الحیاة، والوجود والموت .

فلٍك واحٍد ُرغم محاوالت التجدید التي اعترْتھ خالل العصور المتعددة، ولكنّھا كانت ِسمةً مفیدةً في ھذا المجال، 

إذا إّن التقلید ھنا أكسَب المعاني نوًعا من الثبات، ال سیّما أّن ھذا النوع من الشعر كان توضیًحا لِعبرٍة في أمٍر ما 

األمور اإلنسانیة، أو تلخیًصا لتجربٍة شخصیٍة حمیمٍة عاشھا أحُد الشعراء، مثل وفاة ابن من أبنائھ وتغیُّر  من

نظرتھ للحیاة إثر ذلك، أو وصایا األمھات لبناتھّن، وتتغیّر أنواع الحكمة التي ترد في شعر العرب حسب 

الشكل األسمى لدعِم الُمثُل العلیا والحّث على التمسُّك  المناسبة التي تُنظم فیھا القصیدة، ویُجّسد ھذا الشعر بدوره

 42.بھا والعمل بمضمونھا، وصوًال إلى أكثر ما یستطیعھ اإلنسان من التحلي باألخالق الفاضلة

أفادوا من خبرة الماضین وأخبار  وقد جاءت الحكمة الجاھلیة على قدر كبیر من النضج العقلي، فقد 

ھا تلخص تجربة الشاعر ونظرتھ إلى الحیاة والناس  ، نأ لحكمةا في لمالحظةوا ةلبائدا ألمما قصصوالملوك 

من الحزن   مسحة لحكمةا على تغلب ف ،وقدلتكلو ا لغریبا عن بعید سھل ضحوا بسلوأ فيجاءت بعامتھا  وقد

من ناحیة، والتفكیر بمصیر الناس،  ثاءبالر لحكمةا طتبارال لك؛ وذةلحسروا أللماوالعاطفة التي یشیع فیھا 

 س،ا ّلسا ثرأ فیھاوالموت والفناء منناحیة أخرى ، ویتضح فیھا أثر السن وخبرة األیام ففیھا تجارب ذاتیة، وفي 

 43.یةادوھ نصحو دشاوإر عظوبعضھا 

الحقیقة  تذعنین ح ،بلیغة حكمة عن" سعدى" تنطق و، الحكمة المتضمنة في موضوعات الرثاء

 الھالكین األوائل:  من واالعتبار ،التعزي  الى نفسھا داعیة وحتمیتھا الموت 

																																																													
القاسم الشابي، قدم لھ وعلق علیھ: أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمیة، بیروت الشابي،أبو القاسم،الخیال الشعري عند العرب أبو  40
	.131 -130م،1995لبنان، الطبعة األولى، –
	5لبنان، (د.ط)، –ناصف،إمیل،اروع ماقال الشعراء الحكماء،  ، دار الجیل ،بیروت  41
، رسالة مقدمة لنیل درجة دراسة أسلوبیة ألبن قتیبة " ینظر: بیرداود،عبدهللا خضر حمد،الشعر الجاھلي في تفسیر غریب القرآن  42

	216-215م، 2016الدكتوراه،
	416م،1986،مؤسسة الرسالة ،بیروت،الطبعة الخامسة،الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھالجبوري ،یحیى،  43
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َ َولَقَد َعلِمُت بِأ َ لَّ ُمَؤخّ ـــنَّ كُ ـ لیَن َسیَتـــیَوماً َسب               رٍ ـــ  بَعُ ــیَل األَوَّ

 َودِّعُ ــفَمُ ٌب ـــيٍّ ذاھِ ـــأَن ُكلُّ حَ               عٌ ـــَولَقَد َعلِمُت لََو أَنَّ ِعلماً نافِ 

 َھلَكوا َوقَد أَیقَنُت أَن لَن یَرِجعوا            أَفَلَیَس فیَمن قَد َمضى لَِي ِعبَرةٌ 

خیر ما تمثل الرثاء من حیث النواح على المیت كما فعلت الخنساء في  ،السلكة أم السلیكوتعد 

، وذكر أن ھندا بنت عتبة كانت تحتذي على مثالھا  ھماتندب  نواحھا على أخویھا وأنھا كانت تخرج الى عكاظ

 45:في ذلك ، فتقول أم  سلیك 44أو ھذا (التعدید) بضرب من الشعر القصیر وتنوح أباھا وأقترن ھذا النواح

َ ــــَھلـــمن ھالٍك فَ             طاَف یَبغي نجوةً   كــ

 كـــلـــيٍء قَتَ ــــأّي ش            لَیت ِشعري ضلّةً 

َ ـلم تُع أَمریض  كــــتَلَ ـــــدوٌّ خَ ـــأم ع            دـــ

 لَكـُّ غال في الدھِر الس            اــــأَم تولّى بَك م

 لَكـــُث سَ ــــلِلفَتى َحی             دٌ ـــــَوالَمنایا رص

 كــــــُك لَ ــلِلفَتى لَم ی             نـــأّي شيٍء حس

َ ـــــى أََجلــحیَن تلق            لٌ ــــيٍء قاتــكّل ش  كــ

 لكـــــــدٍّ أَمَ ـــــِر كـــغی          طاَل ما قَد نلت في

ً ـــراً فادحــإِّن أَم  لكــــي َشغَ ـــَعن َجواب           ا

َ ن ســلَم تُِجب مَ           َسأُعّزي النفَس إِذ  أَلَكــــ

َ ك مــبرهُ َعنــص            ةً ــلَیَت قَلبي ساع  لَكـــ

َ ا بـــنایــــلمَ ـلِ             لَیَت نَفسي قُّدَمت  َدلَكـــــــ

 من شعراء ،وھوةقصیدتھ بالحكم طرفة بن العبد بن سفیان بن مالك بن ضبیعةویبدأ الشاعر 

ل زھیر بن أبي سلمى أیًضا، وھو ِمن أبرز الشعراء الذین تغنّوا بألوان شعر الحكمة في خامعلقات كما ھو ال

الجاھلي إذ فاضت على ألسنتھم، وقد ولد في البحرین في بیٍت عریق األصل، نشأ یتیم الوالِد، ومعنى العصر 

 اسمھ ھو المال القدیم الموروث، كان حاّد الذكاء، جریئًا ال یخشى أحًدا في ِشعره، ومن أبیاتھ في الحكمة قولُھ:

 ّددِ ـِش المتشعقیلة ماِل الفاح         أرى الموَت یعتاُم الكراَم ویصطفي 

 وما تنقُص األیاُم والّدھُر ینفدِ            یلٍة ـــأرى العیش كنًزا ناقًصا كّل ل

األجواد  فنظرتھ إلى الموت قائمة على اإلستالم لألقدار ألن الموت یعم الجمیع من غیر التفرقة بین 

شبھ البقاء بكنز ینقص ، وفي البیت الثاني فال یجدي البخل على صاحبھ بخیر فالجود أحرى ألنھ أحمد،  والبخالء

لبید  وھو بالحكمة  وشاعر آخر یستھل قصیدتھ  46،وكذلك العیش صائر إلى النفاد ال محالة أي المال ، كل لیلة

بن مالك، أبو عقیل العامري. أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاھلیة. من أھل عالیة نجد. أدرك بن ربیعة 

 47النعمان بن منذررثاء  ، في قصیدتھ في على النبي صلى هللا علیھ وسلم ویعد من الصحابة، اإلسالم، ووفد 

																																																													
	.51م،1960الحادیة عشر، ینظر:ضیف،شوقي، الفن ومذاھبھ:في الشعر العربي، دار المعارف، القاھرة،االلطبعة 44
	63،شاعرات العرب في الجاھلیة واالسالمیموت،بشیر، 45
	 281م،1984طبانة،بدوي ، معلقات العرب،الریاض: 46
	131العامري،لبید بن ربیعة العامري،  دیوانھ،دار صادر، بیروت ،  47
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ُ اذا یــرَء مـأَال تَسأَالِن المَ   ٌب فَیُقضى أَم َضالٌل َوباِطلُ ــــأَنَح           اِوُل ــحــ

ُ ــحَ   بائِلُ ـــأَتھُ الحَ ــــأَخطَ َویَفنى إِذا ما             یلِِھ ــــــَسبـــةٌ بِ ـــھُ َمبثوثَ ـــبائِل

َّ ــةً ظَ ــإِذا الَمرُء أَسرى لَیلَ   قَضى َعَمالً َوالَمرُء ما عاَش عاِملُ           ھُ ــنَّ أَن

ُ َدھُر أُمّ ــَك الـــّما یَِعظــأَلَ          َرهُ ــُم أَمــــِ ســاَن یَقــفَقوال لَھُ إِن ك  لُ ــِ َك ھابــ

ُ فَتَعلََم أَن ال أَنَت م  ا تَحَذُر النَفُس وائِلُ ــَت ِممّ ــَوال أَن          ى ــدِرُك ما َمضــ

 لُ ـــِ روُن األَوائـــَك القُ ـــلََعلََّك تَھدی         فَإِن أَنَت لَم تَصُدقَك نَفُسَك فَاِنتَِسب 

 َعواِذلُ ــــال كَ ـــَعدٍّ فَلتََزعــَودوَن مَ           یاً ــفَإِن لَم تَِجد ِمن دوِن َعدناَن باقِ 

 بٍّ إِلى َهللاِ واِسلُ ـــى ُكلُّ ذي لُ ـبَل        أَرى الناَس ال یَدروَن ما قَدُر أَمِرِھم 

 لُ ــــالَةَ زائِ ــــٍم ال َمحـــلُّ نَعیـــَوكُ          ُل ــــال َهللاَ باطِ ـــيٍء ما خَ ــأَال ُكلُّ شَ 

 : الجاھليفي الشعر ) سالذات (النفرثاء    ثالثا:

وھو خطاب ذاتي یدعو فیھ الشاعر ذاتھ إلى الحزن وھو نوع آخر من الرثاء یرتبط بالنفس، 

والبكاء ویتأتى من شدة انفعالھ من خالل تعرضھ لتجربة شعوریة مؤلمة، ورثاء النفس من أھم  واإلنكسار

ى میت یستحق الرثاء، ومن أھم وأوسعھا في توجیھ الذات الراثیة عندما یرى الشاعر نفسھ قد تحول إل المحاور

َمْن بكى على نفسھ شعر قیل في ذم الدنیا ،و قال ابن قتیبة: بلغني أنَّ أول  48.األسباب لذلك ھوفقدان األحبة 

 49:وذكر الموت في شعره: یزید بن حذَّاق فقال

ْھِر ِمن   أْم َھل لھُ ِمن ِحمام الموِت ِمن َواقِي                   يـاقِ وَھْل لِْلفَتَى ِمن بَناِت الدَّ

لونِي وَما بالشَّعـِر ِمن شَ   ـالقِ ـــــیُر أخْ ـــــوأْلبَُسونِي ثِیــابًا غ                  َعثٍ ــقْد رجَّ

 ـَراقِ ـــِمخْ  يُّ ــطَ  َكأني ُجــونِي وأْدر                  ـلٍ ــــــــــوطیَّبُـوني وقَـالوا أیُّـما َرجُ 

َ م َحســوأْرَسلُـوا فِتیةً ِمن َخْیِرھ  أْطبَاقِي القَْبـر َضِریـحِ  في دوا لیُسن                  بًاـــ

َ وق                  ُدُھمــوقسَُّموا الَمال وارفضَّت عوائ َ ُن حـــال قَائِلُـُھم َمـات اْبــــ  ذَّاقِ ــــ

ْن َعلیَك وال تُول ما َمـالُن                   اقٍ ـــــع بإشفــــھوِّ  ـاقِيــَوارِث البَ ـــــــا لِْلـــفإِنـَّ

الموت أمر حقیقي وثابت ال یتغیر وال یتبدل مھما تغیرت إن  "فالشاعر الجاھلي كان یدرك تماما 

 50حقیقة أبدیة ال یرقى إلیھا شك وال ینالھا سھم ریبة مھما تعاقبت األزمان وتوالت األیام" وتبدلت األشیاء  فھو

 ویقول األفوه األودي: في رثاء نفسھ:

َّ ــأَال َعلِّالني َواِع  َوما ِخلُت یُجدیني الَشفاُق َوال الَحَذر                       َررــــــني غَ ـــلَما أَن

َ أَساتي َوقَوما ِخلُت یُجدیني   َمفاِصُل أَوصالي َوقَد َشَخَص البََصر                       د بََدتــ

ّ َزفیفاً َكما َزفَ                       یِر أَمَرةٍ ـــَحيِّ ِمن غَ ـــَوجاَء نِساُء ال  ِن البَقَرــت إِلى الَعطَ ـــ

 سٍل َسیتبَُعھُ ِعبَرـــــن غُ ـــفَیا لََك مِ                        لَةٍ ـــاِرٍد َوبِِغســـاٍء بــــاؤوا بِمـــَوج

َ ي َولِلنــــفَنائَِحةٌ تَبك َ وِح َدرســــ  ھا یَُسرـــٌر لَ ــبدو َوأَمـــَوأَمٌر لَھا یَ                        ةٌ ــــ

																																																													
نسانیة، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة،جامعة مخیلف،فھد نعیمة،توجھات الذات الراثیة عند الشاعر العباسي، مجلة العلوم اإل  48

	42م،42014بابل،
	386م،1958ھـ)، الشعر والشعراء ،  تحقیق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاھرة،. 276ینظر:الدینوري،إبن قتیبة (ت   49
	115م،1995رابعة،علیان،أحمد محمد،جدلیة العالقة بین الفلسفة واألدب، دار المنھل اللبناني ، بیروت ،الطبعة ال 50
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 بَرـــِ اَءھا العـــــقَد َمسَّ أَحش ُمَسلِّبَةً                      َوِمنُھنَّ َمن قَد َشقََّق الَخمُش َوجَھھا

ّـ ـــوابَھُ َوتفَجَ ــــوا لَھُ أَثــــــفََرمّ   فَرـــــاٌت َوثاَر بِھ النَ ــــِرنّ ــَوَرنَّ مُ                         عواـ

َ یھا بِســــإِلى ُحفَرٍة یَأوي إِلَ   الصوُف َوالَشَعرَذلَِك بَیُت الَحقِّ ال   َ                     عیِھِ ــــــ

ً ــــَوھالوا َعلَیھ التُرَب َرطب َ جتــأَال ُكلُّ َشيٍء ما ِسوى تِلَك یُ                       اً َویابِسا  بَرــ

وقد تخیل ھؤالء الشعراء انفسھم ساعة الموت، فجزعوا لذلك وحزنوا، وصوروا ما یكون من غسلھم 

حفرة القبر، وصوروا ھذه  الحفرة التي سماھا األفوه  وترجیل شعورھم وإدراجھم في األكفان وحملھم إلى

األودي "بیت الحق"وما ھالوا علیھا من التراب وصوروا حزن أھلیھم وجزعھم فكأنھم یرثون الحیاة أو الوجود 

 امرؤ القیس في رثاء نفسھ: فیقول  51اإلنساني .

 اْلغیظِ  ِمن إِالَّ  الَعینانِ  تدمعُ  وھل                   لَقْد َدَمعْت َعْینَاَي فِي القَرِّ والقَْیظِ 

َر لــفلََّما َرأی  یظِ ــبِاْلف َذلكَ  ندَ ــعِ  لِنَْفِسي َعوتُ د                    یَس بِبَــاِرحٍ ــُت الشَّ

ھذا الرثاء لقد كان "امرؤ القیس" بحق أول شاعر في تأریخ الشعر العربي یرثي الوجود اإلنساني 

 53 ویقول في قصیدة أخرى: 52قصیدتھ المعلقة.الناشج الحار  وھذا في 

 بـیـــام عســم ما أقـوإنى مقی                وب تنوبــأجارتنا إن الخط

 بـیــــب نسـریـوكل غریب للغ               ناـــبان ھھــأجارتنا إنا غری

 غریب غریبـوإن تصرمینا فال               نناــــفإن تصلینا فالقرابة بی

 بـى الزمان قریـوما ھو آت ف              ؤوبـــأجارتنا ما فات لیس ب

  ولكن من وارى التراُب غریب            ولیس غریبا من تناءت دیاره

وكان وراء رثاء النفس معاناة الشاعر من الغربة وما قادتھ  الظروف السیاسیة واإلجتماعیة غلى  

فعاش معھا الشاعر الغربة الروحیة ، وعوض عن ذلك بالثورة إلجتماعي اإستفحال للظلم والقھر اإلقتصادي و

والتمرد على ھذا الوضع،انكفأ على ذاتھ یواسیھا على محنتھا، ویأتي رثاء النفي (الذات)ھنا وسیلة إلفراغ ما في 

 54النفس من شجن وھم الیمكن إفراغھ إال بارثاء  .

لنفس إلحدى شاعرات العصر الجاھلي اللواتي رثین كانت وراء رثاء ا  وھذه األسباب التي ذكرناھا

، أحبھا ابن عمھا فمنعھ أبوه من الزواج بھا، وزوجھا أبوھا من رجل آخر فأشتد سعدى األسدیة انفسھن وھي

 55:وجد إبن عمھا فأرسل لھا بیتین  یشكو فیھما حبھ فاجابتھ 

ّ ـــم حجــفھــَحبیبي ال تَعجل لِت  دِ ـــن جھـن بالٍء ومـي مـما ب انيـَكف               تي ـ

 دِ ـــن الوجـُل مــي تسیـا نَفسـاد لَھـكت َ              رٍة ـــریني وزفـــَومن عبرات تَعت

 دِّ ـــــزٍل وال جــي بھـى أھلـاً َعلــالفخ             َغلبت َعلى نَفسي َجھاراً ولم أُطق 
																																																													

	284م،284:2007رومیة،وھب أحمد،شعرنا القدیم والنقد الجدید ، عالم المعرفة،. 51
	282رومیة،وھب أحمد،شعرنا القدیم والنقد الجدید ،52  
	.14م،2012القیس،امرؤ ،دیوان امرؤ القیس، تحقیق:ھیثم جمعة ھالل، دار مكتبة المعارف، بیروت ،الطبعة األولى، 53

	42عیمة،توجھات الذات الراثیة عند الشاعر العباسي،مخیلف،فھد ن54

	91یموت، بشیر،شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم، 55
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 ديــي جدٍث وحـداً خوَف ھذا العاِر فعَ     م          ـَولَن یَمنَعوني أَن أموَت بَِزعمھِ 

 دِ ــت من جھــو ما تحّملــَمكاني فَنشك              س ـــفَال تنَس أَن تَأتي ھناَك فَتلتم

دنو أجلھ كما یشعره بفي بعض األحیان  نسان ما األیتعرض لھ  انذلفكأن شدة الحزن واألسى  ال

في الموعد وجدھا میتة، فأحتملھا إلى شعب بذري جبل ابن عمھا  جاءھا كانت عند  الشاعرة سعدى ، فلما 

فال نرى رثاء النفس لدى الشاعرات في ا فدفنوھما. موضمھا ملتزما لھا فمات، ثم ان بعضھم وجدھما فأخبر عنھ

 56:وھي ترثي نفسھا قائلة بلدھاعرابیة مرضت بغیر ا اال قلیال ، فنجد العصر الجاھلي 

 ي قبراً ــجعال لــا أن تـمـــوأزمعت             خلیلي ان حانت بحربة میتتي 

 زراً ـیالً وال نــلى ال قلــرة لیــوح              إال فأقرأ مني السالم على قنا 

 رماصاً وال من حرتیھ ذرى خصراً           سالم الذي قد ظن أن لیس رائیاً 

فھي تحس بغربة نفسیة ومكانیة، وتفكر بما سیؤل الیھا امرھا  ، فھي تحس بدنو أجلھا ألنھا  مرضت

، واألحبة تذكر األھل ن ذھیتبادر الى الاول شيء فعند المرض في الغربة بعد الموت من تھیئة القبر تذكر األھل 

 .یعاني مرضا شدیدا نسان عندما اإلحساس بدنو االجل، ھكذا یحس اإلنھ إ، فقد تضاعفت لدیھا األحساس بالموت

عند الشاعرات كانت  "الذات"نفسرثاء الكان لرثاء اآلخر نماذج كثیرة لكال الطرفین غیر أن  لقد

عند الشاعرات ارقى واجمل  الرثاء ونرى بأن. نادرة إما لخوفھا من الموت وإما لرقة قلبھا عند تذكر الموت

وتأسر القلوب وتبكیھ األعین وذلك ألن النساء أشجى الناس قلوبا عند المصیبة،وأشدھم جزعا على ھالك، لما 

مقومات الشعر الصادق التجربة الشعریة؛  ومن  57ركب هللا عزوجل في طبعھن من الخور وضعف العزیمة.

،  ھ إلیھ أو إلیھا استجابة انفعالیة قد یكتنفھا التفكیر وقد ال یكتنفھاأي تأثر الشاعر بعامل معین أو بأكثر واستجابت

فإن عاطفة الشاعر مرھون بإنفعاالتھ النفسیة تجاه األشیاء والحوادث،  ولكن ال تتخلى العاطفة أبًدا عنھا،

شاعرات الرثاء  تعبیراتھم فیھ من الصدق والمشاعر، والتعبیر الحزین المؤثر في القلب والوجدان الشعراء والف

بحیث جعل شعرھم  ذات طابع مؤثر على المتلقي ویجعلھ یشاركھ في تلكم األحزان والمآسي.ألن منبعھ القلب 

 واألحساس المرھف. والعاطفة الصادقة

یدور حول موضوعات واحدة الیجاوزھا، تتصل بوصف ولكثرة نواح المرأة وبكائھا،صار شعرھا 

الفراغ الذي تركھ المرثي وتعداد فضائلھ، فمعانیھا تدور في إطار ضیق، ولذلك قلما نجد في شعرھا الحكمة 

والتأمل والنظر إلى فلسفة  الحیاة والمصیر، ونظرتھا بعامة  جزئیة فردیة، وتكثر في شعرھن أیضا العبارات 

بمعنى آخر أن شعرھن سطحي  58اد مثل:"لھفي" و"ویلي" و"سیدنا"و"موالنا" وما إلى ذلك.تتكرر وتع وألفاظ

 ال یصل الى العمق ،وفطري وبسیط كبساطة حیاتھم البدویة العادیة البعیدة عن الخیال والفلسفة والتعمق والتأمل.

 لقد توصلنا في نھایة البحث إلى ھذه النتائج: لخاتمة:ا

																																																													
	200إبن طیفور، أبو الفضل،بالغات النساء، 56

	 153ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، 57

	318،الجبوري ،یحیى،الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ 58
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في نظمھا حتى قیل انھا ال  لمرأة في الجاھلیة أكثر أما بالنسبة ل ،كال الجنسینفي نظمھا  یشترككان شعر الرثاء  -1
جاءت على شكل موضوعات واحدة وھي تعدد الصفات تستطیع  ان تنظم الن في الرثاء، وبالنسة لممیزات رثائھا فانھا 

الرجال  لحیاة، مع إننا وجدنا قصائد للشعراءن شعرھا تخلو من الحكمة والتأمل وفلسفة الموت واأوالخصال للمیت فك
 متضمنة  في ثنایاھا الحكمة وفلسفة  الحیاة والموت والتأمل .

وفي بعض األحیان القوم ولكن من الندرة أن واألبن من أخ وأب  األقرباءان شعر الرثاء عند الشاعرات أكثرھا في   - 2
 .رثوا أنفسھم  ھم أكثر الرجال فإن  إلىة ببالنس ة منھن، ولكنتجد شعرا في رثاء النفس عند الشاعرات أال قلة قلیل

ومؤثرة ولكن مع ذلك ، وصورھم كانت بسیطة  الفقیداكثر شعر الشاعرات في البكاء و ومناداة العین  بالبكاء على  – 3
 .سطحیة ال خیال فیھا  اال ماندر

وألن المرأة بطبیعتھا عاطفیة وحساسة لألمور التي تحصل حولھا وخاصة عندما تفقد أحد اقربائھا فھي أكثر جزعا  – 4
  جاء الرثاء عند كال الطرفین نابعا من إحساس صادق . ولكن مع ذلك ،وأعظم لوعة

 النفوس وذلك موجودإیثار ثأر واألخذ بالھناك  ألنھ الى جانب الرثاء والبكاء أكثر شعر الرثاء ممزوج بالحماسة  – 5
 .عند كال الطرفین النساء والرجال

إن شعر الرثاء مضامینھ الشكوى من طول اللیل، ألن اللیل ھو زمن التفكر والتأمل في النفس واستحضار الذكریات  – 6
 .سواءحد  لھذا تتفاقم فیھ الحزن واأللم وھذا مانجده عند الشعراء والشاعرات على 

لھذا جاءت رثائھا اشد اثرار ووقعا  على  نفس الوحید للمراة الراثیة ھي البكاء بحیث تعبر عن أحزانھا بھوألن الم – 7
 ، أما الرجل كما معروف یكبت أحزانھ فكأن بكائھ على صورة كلمات یعبر بھ عن آالمھ واحزانھ.النفس 

تتكرر تقریبا في كل  وھي فروسیة، الشجاعة " ، الكرم ، الالمعجم اللفظي للمراة  ھي " العین، الدموع ، البكاء  – 8
الماضي،  الصبر،  ومساعدة المحتاجین ، وحفظ السر ، والوفاء بالوعد "  المعجم عند الشعراء ھو" تذكرمراثیھا ،اما 

ألسلوب النداء فكالھما مشتركان فیھ  ألنھ یدل على التحسر  وإكثارھم   من حیث إستخدامھموالصفات الرجولیة " 
 وألفاظ شعر الرثاء بشكل عام سھلة واضحة بعیدة عن الغموض.  وق.والتش

ى الدخول إل والتغزل منھج الوقوف على األطالل  واالقصیدة الرثائیة قد غیر الشعراء في العصر الجاھلي فيان    – 9
والبعض ، كما فعل الشاعر لبید بن ربیعة،بعض الشعراء كانوا یفتتحون قصائدھم بالحكمةلى الغرض األساس، فإمباشر ال

من  أما بالنسبة للشاعرات فإنھن لم یلتزمن بالتقالید القصیدة الجاھلیة بالوقوف على األطالل والتغزل لبكاء،بااآلخر 
 .، اال نادرااألساس

 الھوامش

ق:أمین محمد ھـ) ،لسان العرب: تحقی711إبن منظور،محمد بن مكرم بن علي األنصاري األفریقي(ت    - 2 
 5/138م،1999لبنان، الطبعة الثالثة، ،  -عبدالوھاب و محمد الصادق العبیدي، دار احیاء التراث العربي، بیروت 

 121م،1984بیروت، الطبعة الثانیة، –عبد النور، جبور،المعجم األدبي، دار العلم للمالیین  - 3   

 121عبد النور، جبور،المعجم األدبي، - 4  

ھـ)، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،،تحقیق:محمد محي الدین  456رشق،أبو الحسن علي القیرواني(تابن  - 5  
 2/147لبنان، –عبدالحمید، دار الجیل بیروت 

 62، :11ینظر :ضیف،شوقي : تأریخ األدب العربي العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، ط: - 6   

 5م،1985بیروت، الطبعة الخامسة،، -ھ، یحیى الجبوري، مؤسسة الرسالةلشعر الجاھلي خصائصھ وفنونا - 7

 207ینظر:ضیف،شوقي،تأریخ األدب العربي العصر الجاھلي ، - 8   
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