
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 ملحق

  خمسونالو  الثانية/ السنة نتسعيالالعدد   
 عدد خاص بالمؤتمر العاشر لكلية اآلداب/ جامعة الموصل

 م1/11/2022 تشرين الثاني /  هـ1444 - الثانيربيع 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 معة املوصل/ العراقكلية اآلداب/ جا )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :ريرــالتح مدير

 :عضاء هيئة التحرير َأ

 ق/العرااملوصلكلية اآلداب/جامعة  ( علم االجتماع)                   حارث حازم َأيوباأُلستاذ الدكتور 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق اللغة اإلنكليزية)      وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق العربيةاللغة )        اخلاتونياأُلستاذ الدكتور مقداد خليل قاسم 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة (اللغة العربية)           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق (التاريخ)                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ (التاريخ)                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر( اإلعالم)                اذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحداأُلست

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا( وآدابها الرتكيةاللغة )            اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية (كتباتاملعلومات وامل)       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

 ( جامعة كرنوبل آلب/فرنسااللغة الفرنسية وآدابهااأُلستاذ الدكتور كلود فينثز                             )

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة ( دب اإلنكليزياأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق الفلسفةد الدكتور سامي حممود ِإبراهيم      )اأُلستاذ املساع

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر
 ث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي: على الباح  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
 مفا رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  هدها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 suljournals.com/contacts?_action=loginhttps://radab.mo  . 

ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 مراثي شواعر العرب يف

 )معجم النساء الشاعرات يف اجلاهلية واإلسالم( 

 دراسة موضوعية فنية

 ميان خليفة حامد ِإ و حممد صاحل دنيا عزيز

15/10/2022 تأريخ القبول:       1/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

خراج ا   في بحره العميق، و  صلى الوقوف عند شعر الرثاء، والغو يسعى هذا البحث إ          
دره المكنون وجوهره الثمين، الذي صدر عن شاعرات عرب، ورد ذكرهْن في كتاب )معجم 
النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم( جمع وتحقيق )عبد مهنا(، وهي محاولة جادة 

الكتاب ا في هذ بياتهنَ بلغت عدد َأ إ ذ ،ة في النص األدبي القديم )الشعر(لقراءة شعر المرأ
عبرت المرأة من خالله عن مصابها في فقد أبيها أو أخيها أو زوجها و ا ( بيت  ١٤٨٢)

ول )صلى الرسفي  وكذلك لها مراث   ،وولدها أو حبيبها ومدنها وقتلى المعارك من قومها
ذا من الرجل في ه اكثر صدق  المرأة َأ ن  إ   :ذا قلنانا ال نبالغ إ  ولعل   ،اهلل عليه وسلم( والقادة

بحرارة المشاعر واللوعة على الفقد أكثر مما نراه  والسي ماتميز الرثاء عندهن  ؛ إ ذالمجال
حذق وأعرف والنساء أَ »ولقد علل ذلك محمد زغلول في قوله:  ،عند شعراء العرب )الذكور(

ثاء يعد ، والر «رق أفئدة، وأقل صبرا  ا، وأَ شجى قلوب  َأ هن  ن  بالرثاء من سائر أنواع الشعراء؛ ألَ 
 .تخليدا  ألحداث  تاريخية وشخصيات  جاء ذكرها في قصائد ومطبوعات

 .شعر المرأة، رثاء الرسول ، رثاء الوطنالكلمات المفتاحية:     
 
 
 

                                                 

 معة الموصلقسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جا/طالبة  ماجستير. 
 قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل/ُأستاذ مساعد. 
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 توطئة :
لقد طرقت المرأة منذ الق دم وعلى مر العصور أبواب األدب كافة، وراحت ُتغرد  

لها إلى  في بساتين شعره، أو تنتقل بين زهوره العطرة لتمضغ رحيق أغراضه الشعرية ولُتحوِّ
الناظر في و » فالناظر في الحقبة الجاهلية وشعرها  به،كالم  كالشهد تطيب النفوس 

المصادر العربية تهوله تلك الكثرة من األشعار والشعراء خاصة إذا ضـم إليها ما جاء في 
إذ تزخر كلها بكثير من  ؛فسيركتب التاريخ والسير والمغازي والبلدان واللغة والنحو والت

أشعار الجاهليين بما يوحي أن الشعر كان غذاء حياتها، وان هذه األمة قد وهبت من 
الشاعرية الفذة ما يجعل المرء يتوهم أن كل فرد من رجالها ونسائها وعلمائها كان يقول 

ـم ساندت الشعر وتدل هذه الكثرة من الشعر والشعراء على أن الشاعرية كانت فطرة فيهم ث
هذه الفطرة الشاعرة عوامل أخرى منها تلك الطبيعة التـي عـاش العربي األول كل دقائقها 

 ١«من جبال ومهاد ووديان وسماء ونجوم وأمطار وسيول وكائنات.
هذا دليل على أن المرأة العربية لها صوالت وجوالت منذ الق دم في القول الشعري و 

ذا»حالها كحال نظيرها الرجل.  رفت المرأة في مختلف أطوارها باإلكثار من فضول ع وا 
القـول، واإلرسال من حواشيه، لتبلغ من نفوس جلسائها مبلغها، فإن المرأة العربية قد بلغت 

وقد طرقت  ،«ذلـك وتجاوزته بما ملك أسلوبها من دقة وبراعة، وسماحة رأي وحسن بيان.
فقالت في الرثاء والمديح  أبواب األغراض الشعرية كلها ولم تقف عند غرض  معين

والحنين إلى الوطن والحماسة والفخر ووصف الذات وكذلك الطبيعة  والهجاء والغزل
ي ُيْرَمى ف يه . َوَفه َم )َغَرَضُه( َأْي  اْلَهَدفُ »اللغة هو  واْلَغَرُض في وشعر االعتذار.  ال ذ 

                                                 

الشعر والنثر والحوار ، نعيم مجاهد عودة ،دار غيداء ، الطبعة االولى،  –ادب المرأة العربية  - ١
 3٤هـ ص ١٤3٢-م ٢0١١
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أجلها الشاعر قصيدته أو  فالغرض الشعري هو الهدف أو الغاية التي ُينظم من  ١«َقَصَدُه.
 :٢الرسالة التي ُيريد إيصالها للمتلقي ومنه قول الشاعر

 وِبَنْظِمِهْم تتنوَُّع األغراُض          3للشِّْعِر ُرّواٌد لهم أعراُض 
-أو دينية  اجتماعيةأو اقتصادية أو  سياسية-فللشعر جوانبه المتعددة عند بناء القصيدة 

جدوى الغرض الشعري ينبع من قدرة القصيدة على بيان إّن  »كذلك أغراضه. و وتتعدد
، فمثال  قصيدة الرثاء تحتاج إلى العرض ووضوحه وبالغته في في التعبير والتصوير،...

نمط خاص يالئم ويليق بموضوعة الرثاء، خالية من اللحن الخفيف الراقص الذي يخل 
 . ٤«و وقاره.بهيبة الموقف 

 صطالحي( :اال الرثاء بين المنظور اللغوي و )
 إنه»قوله: من ذلك ،لم يفصل قدامة بن جعفر بين الرثاء والمديح بل جعلهما شيئا  واحدا  

ليس بين المرثية والمدحة فصل إال أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك، مثل: كان 
وتولى وقضى نحبه وما أشبه ذلك، وهذا ليس يزيد في المعنى وال ينقص منه، ألن تأبين 

وقد تبعه الرماني بذلك حينما أشار ، 5«لميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياتها
ما تجري عليه أغراض الشعر خمسة: النسيب،  أكثر» بقوله:إلى األغراض الشعرية 

 6«والمدح، والهجاء، والفخر، والوصف، ويدخل التشبيه واالستعارة في باب الوصف.
                                                 

هـ(،  666بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت  مختار الصحاح، زين الدين ابو عبداهلل محمد بن بكر - ١
  ٢٢6صيدا الجزء االول /  –تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت 

لبنان، الطبعة -بيروت االغراض الشعرية، محمد صادق محمد )الكرباسي(، بيت العلم للنابهين   - ٢
 ١٢م، ص  ٢0١9-هـ  ١٤٤0االولى، 

 اض: معناها هنا )جوانب(اعر  - 3
لبنان ، الطبعة  -االغراض الشعرية ، محمد صادق محمد )الكرَباسي( ، بيت العلم للنابهين بيروت - ٤

 ١٢م ،  ٢0١9 -هـ  ١٤٤0االولى ، 
هـ( مطبعة الجوائب 337بن قدامة بن زياد البغدادي ، ابو الفرج )ت :  قدامة بن جعفرنقد الشعر ،  - 5
 33\١بعة االولى ،قسطنطينية ،الط –
 ،هـ( ٤63أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدي )المتوفى:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه، - 6

باب حد  ،م ١9٨١-هـ  ١٤0١: الخامسة، الجيل، الطبعة الحميد، دارالمحقق: محمد محيي الدين عبد 
 ١/١٢0الشعر وبنيته،
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ذلك عل الرثاء والفخر داخال  ضمن المديح معلال  هالل العسكري حينما ج وتبعهما أبو
المراثي والفخر؛ ألنهما داخالن في المديح. وذلك أن الفخر هو مدحك  وتركت» بقوله:

والمرثية مديح  ، وما يجرى مجرى ذلكوالعلم، والحسبنفسك بالطهارة، والعفاف، والحلم، 
ذا، وتقول في المديح: هو كذا المّيت، والفرق بينهما وبين المديح أن تقول: كان كذا وك

وسنتناول في هذا ، ١«، فينبغي أن تتوّخى في المرثية ما تتوّخى في المديحوأنت كذا
 األغراض الشعرية حسب كثرة ورودها في العينة. البحث
األغراض الشعرية التي شاعت منذ الجاهلية إلى يومنا هذا، وكلمة الرثاء  والرثاء من      

ُيَقاُل َرثَْيُت  ر َقة  َوا  ْشَفاق . َأَصْيٌل َعَلىالر اُء َوالثاُء واْلحْرُف اْلُمْعَتل   َرَثى(»)مأخوذة من َرَثى 
 . ْعر  َن اْلَباب  َقْوُلُهْم َرَثى اْلَمّيَت ب ش  : َرَقْقُت. َوم  ا أَصْيٌل …ل ُفاَلن  ، َفأم ا اْلَمْهُموُز َفُهَو َأْيض 

. َيُدل  َعَلى  ٢«اْخت اَلط 
: َرَثى ُفالٌن َفالن ا َيْرثيه  َرثيا  وَمْرث ية، أي: بيكيه وَيْمَدُحُه، واالسم: رثي»ُيقال: وأيضا         
َفالرثاء في الشعر هو ذكر الخصال الحسنة التي كان يتحلى بها الميت ، 3«المرثية.

ا  ومدحه من خاللها، وهو أيضا  التوجع على فراقه والبكاء عليه، وكذلك نلمح تعريفا  جامع
ثاُء مصدُر رثيُت، ومعنى » قوله:مانعا  لهذا الغرض الشعري لدى محمد زغلول في  الرِّ

                                                 

 395بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت:  الصناعتين، ابو هالل الحسن بن عبداهلل - ١
هـ ،  ١٤١9هـ( ، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

١/١3١ . 
م،  ٢0١9ينظر: الصورة الفنية عند المرأة في العصر الجاهلي، سالم علي سالم الغويين ، مدن ثقافية ، 

5٢ 

هـ(، تحقيق: 395قاييس اللغة، احمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ابو الحسن )ت:معجم م - ٢
  ٤٨٨/ ٢م ،  ١979-هـ  ١399عبد السالم هارون، دار الفكر ، 

هـ(،  ١70كتاب العين: ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: - 3
 ٨/٢3٤م السامرائي ، دار ومكتبة الهالل ، تحقيق: مهدي المخزومي، ابراهي
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رثيُت فالنا  إذا بكيته وعددُت محاسَنُه، وتقوُل رَثى فالن ل ُفاَلن  إذا رق لُه. ألن الميَِّت 
 ١«تخشُع له الُقُلوُب وترقُّ له النفُس 

ُجزء ا منه ألنها جميعا  تدور حول د وهناك مصطلحات تتشابه مع غرض الرثاء لعلها ُتع
قوله: الميت والثناء عليه، ولقد ذكر محمد زغلول هذه المصطلحات وفّرق بينها من ذلك 

 تعديد محاسن الميت)...( واألسف عليه والرقة له وخشوع النفس.  الرثاء: هو»إن 
 تأبين ا.  يقال: أبنتههو مدح الرجل بعد وفاته،  والتأبين:

 نابه.  فالن عزاء ا، إذا تصبر على ما يقال: تعزىهو التصبر على المصيبة،  اما العزاء:
وقد ذكر كذلك عدة شروط يجب أن يتبعها الشاعر في ، ٢«المصيبة الت سلِّى: تناسىو 

ال ينبغي للشاعر أن يقدم على الرثاء نسيب ا وال غزال، وال يذكر ما يبسط » مرثيته ومنها : 
يكون ظاهر التفجع بين الحسرة والتأسف، ويستعظم الفجيعة،  النفس ويستدعي المسرة، بل

، ثم بعد …ويكثر التلف، والسيما إن كان المرثىُّ به ملك ا أو عظيم ا أو عالما  أو كبير ا،
الرثاء يذكر نوعا  من نعيم اآلخرة، وما خل فه الميت من أوالد كرام أو عصبة طاهرة أو 

التأسىِّ كان ذلك تعزية  بيرة، فإن أكثر ذكر التسلية وفرقة كبيرة، أو آثار حسنة أو سنة ك
ن أكثر من ذكر التلهف والتفجع كان ذلك مناحة، ، وينبغي للشاعر في الرثاء أن …، وا 

م المصيبة، ثم بعد ذلك يعظم ما ر لصاحب المصيبة من  يفخِّ قبالتها من األجور. وما ادُّخ 
ثية مناسبة بعضها لبعض. ال يكون منها الخير في الدنيا واآلخرة. وينبغي أن تكون المر 

شيء عظيم في الغاية وما يضده دون طبقة في العظم. فال يكون الكالم حينئذ مناسبا  
 بعضه لبعض. وقد عيب على أبي العتاهية قوله :]الكامل[ 

 مـات الخليفة أيها الثقالن       فكأننـي أفطـَرُت فـي رمضان
اولت االعناق لفخامة هذا المبدأ مترقبين لما يأتي بعده فإنه لما ابتدأ بنصف هذا البيت تط

 فلما قال :
 َفَكأنَّني َأْفَطْرُت في َرَمضان

                                                 

جوهر الكنز " تلخيص كنز البراعة في ادوات ذوى اليراعة لنجم الدين احمد بن اسماعيل بن االثير الحلبي  - ١
   53١هـ(" ، تحقيق: محمد زغلول سالم ، منشأة المعارف باإلسكندرية ،  737)ت:
ذوى اليراعة لنجم الدين احمد بن اسماعيل بن االثير الحلبي  جوهر الكنز " تلخيص كنز البراعة في ادوات - ٢

 53١هـ(" ، تحقيق: محمد زغلول سالم ، منشأة المعارف باإلسكندرية،  737)ت:
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خالل، وصار كما ترى، فهذا عيب فاحش  .١« تداركته ركة وا 
 

المساحة الكبرى في شعر الشواعر في معجم النساء الشاعرات في  غرض الرثاءويحتل 
عبرت المرأة من خالله عن  (؛ إذ١٤٨٢) بياتهالجاهلية واإلسالم حيث بلغت عدد أ

مصابها في فقد أبيها أو أخيها أو زوجها وولدها أو حبيبها ومدنها وقتلى المعارك من 
اهلل عليه وسلم( والقادة. ولعلنا ال نبالغ إذا  صلى)الرسول قومها وكذلك لها مراثي في رثاء 

ولقد علل ذلك محمد زغلول في قوله: ن المرأة أكثر صدقا  من الرجل في هذا المجال إقلنا 
قلوبا، وأرق أفئدة،  ىأحذق وأعرف بالرثاء من سائر أنواع الشعراء؛ ألنهن اشج والنساء»

مصروف  أكثره.في  –جانبا عظيما من الشعر القبلي؛ ألنه فالرثاء يشغل"  ٢«وأقل صبرا  
موتهم موت واحد، بل  إلى سادات العشيرة وفرسانها الذين لهم فيها المآثر المحمودة، فليس

وكلما دنت القرابة بين الشاعر والميت ازداد الرثاء حسرة وتفجعا،  ،...بنيان قوم تهدم، 
وأروعه ما ندب به األبطال المجدلون في حومات القتال، فإن الشعراء، في البكاء عليهم 

واألخذ وفي تعداد مناقبهم، يثيرون األحقاد ويشحذون العزائم، ويهيجون القبيلة للحرب 
بالثأر، كرثاء المهلهل ألخيه كليب، والخنساء ألخويها صخر ومعاوية، وفيه تتدفق 
العاطفة لوعة وألما، ويشتد الغلو في ذكر أوصاف الميت وتعظيم المصاب به، فليس إال 
الشعور يفيض دمعا وأسى عليه، وفخر ا ومباهاة به، ومدحا وتأبينا له، فتتفاعل مشاعر 

عجاب واعتزاز، وضغن ونقمة، وقد يبلغ بهم استعظام مختلفة من خسارة و  حزن، وا 
 3"الكون، الخطب إلى أن يتمنوا حدوث انقالب في

                                                 

جوهر الكنز " تلخيص كنز البراعة في ادوات ذوى اليراعة لنجم الدين احمد بن اسماعيل بن االثير الحلبي  - ١
 53٤ -53١ل سالم، منشأة المعارف باإلسكندرية، هـ("، تحقيق: محمد زغلو  737)ت:
 535المصدر نفسه:  - ٢
، بطرس البستاني، مؤسسة -حياتهم، آثارهم، نقدهم -أدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم  - 3

  56م ،٢0١7هنداوي،
دوع الزبيدي ،كلية ينظر: المثالية في شعر الرثاء الجاهلي "دراسة وتحليل "صدام علي صالح حمادي، نصرة احميد ج

 ٢0١٨كانون األول –العدد السابع والعشرون –مجلة جامعة األنبار للغات و اآلداب –جامعة األنبار –التربية للبنات 
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وقد تنوعت الشواهد الشعرية في قصائد الرثاء، وجاء تقسيمها اعتمادا على قرابة 
 المرثي من الشاعرة ومكانته كاآلتي:

 
 : ملسو هيلع هللا ىلصرثاء الشواعر للرسول -1

صية عرفها الكون بشهادة خال قها سبحانه وتعالى في القرآن أعظم شخ ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي محمد 
{ الكريم:  يم  يَن{  تعالى: }َوَما وقال، ٤القلم :/}َوا  ن َك َلَعَلٰى ُخُلق  َعظ  َأْرَسْلَناَك إ ال  َرْحَمة  لِّْلَعاَلم 

رحمة  للبشرية جمعاء، أرسله اهلل سبحانه وتعالى  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  فالنبي، ١07األنبياء :/
سبيل الحق والرشاد. ولقد اختاره  والضاللة ليهديهملص الناس من ظلمات الجهل لُيخ

في كتابه باعتباره أعظم شخصية أثرت في العالم وجعله -اليهودي المؤلف-مايكل هارت 
أول هذه القائمة، وال  في-ملسو هيلع هللا ىلص-اخترت محمدا   لقد» بقوله:أول من شرح له، ويبرر اختياره 
ختيار، ومعهم حق في ذلك، ولكن محمدا هو اإلنسان بد أن يندهش كثيرون لهذا اال

وهو قد دعا   والدنيوي.الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني 
وبعد  ودينيا ،وعسكريا   سيا  وأصبح قائدا  سيا الديانات.إلى اإلسالم ونشره كواحد من أعظم 

  ١.«ما يزال قويا  متجددا   فإن أثر محمد عليه السالم وفاته،قرنا  من  ١3
 ٢«كلها!أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ اإلنسانية  هو-ملسو هيلع هللا ىلص-محمدا   بأن»فهو يؤمن  

ن ملسو هيلع هللا ىلصوغيره الُكثر من الكتاب والمؤلفين الذين أعجبوا بشخصية الحبيب المصطفى ) ( وا 
 منه.خّلف جرحا  كبيرا  مازال العالم اإلسالمي يعاني  هفقده وفات

لشعراء والُكتاب في رثائه، ومنهم الشاعرة المخضرمة أروى بنت عبد وقد جادت قريحة ا 
 ]الطويل المقبوض[ بقولها: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بنت عبد المطلبأروى المطلب رثْت من خاللها 

 
                                                 

 ١3، أنيس منصور ، جدران تاريخ ، ملسو هيلع هللا ىلصالمعرفة ،دون الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول اهلل   - ١
-هـ١٤٢٢خضر الشايب ،مكتبة العبيكان، ينظر: نبوة محمد في الفكر االست شراقي المعاصر،

  ١٢٨م،الطبعة األولى ،٢00٢
 ١9، أنيس منصور ، جدران تاريخ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصالمعرفة ،دون الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول اهلل    - ٢

-هـ١٤٢٢ينظر: نبوة محمد في الفكر االست شراقي المعاصر، خضر الشايب ،مكتبة العبيكان،
 ١٢٨م،الطبعة األولى ،٢00٢
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 أال يا رسوَل اهلِل ُكنَت َرَجاَءنا       وكنَت ِبَنا َبرًَّا ولم َتُك َجاِفَيا
 ا ُجِمعْت بعد النَّبيِّ المجاوياكأنَّ َعَلى قلبي لذكِر ُمحمٍَّد      وم

وعلى الرغم من االختالف في نسبة هذه األبيات لشاعرتنا أم لغيرها فبعض الكتب نسبتها 
حيث يبلغ عدد ابيات المرثية  ١أيضا   طلببنت عبد الم نسبها إلى صفية ، وبعضهمإليها

 حسب تلك المصادر عشر أبيات.
الوقوف على الطلل واسترجاع ذكرى األحبة بل الديار و  مقطوعتها بذكرتبدأ الشاعرة  لم

ظم وهول الموقف وهو وفاة النبي محمد  ورثائها إياه، مخاطبة   ملسو هيلع هللا ىلصاختارت مقدمة تناسب ع 
وكأنه مازال موجود بينهم ولم يمت فوفاته كانت صدمة  ملسو هيلع هللا ىلصفي مقدمتها الحبيب المصطفى 

 أصابت المسلمين وخطب جلل أثر في حياتهم. 
غرضها بعيدة عن التكلف  جزلة تخدمألفاظ  فصيحة ذاتواضحة لغة الشاعرة  فكانت

 رجاءنا، لموالذكرى في شعر الرثاء )كنت  على الموت مألوفة تدلوالغموض. فأتت بألفاظ 
وحسرة المسلمين عليه، فقد كان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي، المجاوي( لتدل على فقد النبي  لذكر، بعد تك،

 يهم مرشدهم إلى طريق الجادة والصواب.بالمؤمنين عطوفا عل ا  شفيعهم في الدنيا رحيم
وظفت الشاعرة  بالمعاني الدينية، حيث-الصحابية-الشاعرة المخضرمة ونلمح مدى تأثر

ولعل هذا يعد نقلة نوعية في  نبي( اهلل،مفردات ذات معاني دينية واسالمية ومنها )رسول 
اْلَعاّم اْلُمَراُد ب ه  حيث استعملت الشاعرة أسلوب  تطور الشعر العربي وخاصة شعر المرأة،

هو العام الذي أطلق، وأريد به بعض ما يتناوله اللفظ ابتداء بقرينة تمنع من -اْلُخُصوص
                                                 

يَب الَكَمال لُمْغَلَطاي )الَمْطُبوع(- ١ ُم الس اق َطُة م ْن ك َتاب  إ ْكَمال َتْهذ  إ َلى: ،َترَجمة  الَحَسْن الَبصر يّ ،الت راج 
المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو ، َترَجمة  الحكم ْبن سنان

 - ١٤٢٤هـ(تحقيق وَدَراَسة: ُطال ْب َوَطال َباْت َمْرَحَلة الماجْستْير )لعام 76٢عبد اهلل، عالء الدين )المتوفى: 
ْيث ١٤٢5 ْير َوالَحد  تقديم: د. ، إْشَراف: د. َعل ي بن عبد اهلل الصياح،جامعة الملك سعود -( ُشْعَبة الت ْفس 

 محمد بن عبد اهلل الوهيبي
 ١/96،جهـ ١٤٢6الطبعة: األولى، ، بية السعوديةالناشر: دار المحدث للنشر والتوزيع، المملكة العر 

،عبد العزيز بن ابراهيم   ملسو هيلع هللا ىلصينظر: رسول اهلل وخاتم النبيين دين ودولة القسم الخامس المعايشون للمصطفى 
  ١٤37- ١٤36م ،٢0١١-هـ ١٤3٢الُعمري ، الطبعة األولى ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،
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إن  الر سوَل َمن ُأوحي إليه بشرع وُأنزل عليه  ومما ُيطابق هذا الكالم"  -إرادة العموم 
 ١"وهذا هو المت فق مع األدل ة كتاب، والن ب ي  هو الذي ُأوحي إليه بأن ُيبلِّغ رسالة  سابقة،

 لعلها أرادت بعظيم فقدهم للحبيب المصطفى الذي اجتمعت فيه الرسالة والنبوة معا . ؛
أن الشاعرة بدأت  بأال االستفتاحية للتنبيه واألخبار عن شدة األلم والوجع الذي  ونجد

ال صيغة بأسلوب  مباشر. وكذلك لجأت الشاعرة إلى استعم  ملسو هيلع هللا ىلصتعيشه بموت الرسول 
وكأنه مازال بينهم حيا  ُيرزق وكأنها لم  ملسو هيلع هللا ىلصالنداء مع كلمة رسول )رسول اهلل( فقد خاطبته  

فقد نزل خبر وفاته كالصاعقة هزت األمة اإلسالمية في  فاتهتستطيع تصديق خبر و 
فهم  والمخفف عنهم مشقات الدنيا   .حينها لشدة حبهم له فقد كان أملهم وُمنص 

عن طريق استخدامها ألسلوب التكرار،  ملسو هيلع هللا ىلصي سرد صفات الرسول و تستمر الشاعرة ف 
فكررت كان ثالث مرات ) ُكنَت َرَجاَءنا، كنَت ب َنا َبر ا ، لم َتُك َجاف َيا( فقد كانوا يلجؤون اليه 

 .في كل أمر يواجهونه، كان يبر بهم، ولم يصدهم ابدا  إذا احتاجوه 
برقة القلب وعدم الجفاء. وفي البيت  ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك في استعمالها صيغة النهي و وصفه وأكدت

الثاني  صورت لنا الشاعرة صورة حزنها العميق عن طريق  التشبيه ب )كأن(  فصّورت 
الهموم التي على قلبها وهي المشبه ب اآلالم الحرق والوجد الذي يصيب العاشق عند 

التي وقعت بأعظم المصائب  ملسو هيلع هللا ىلصفراق محبوبه وهو المشبه به. وقد شبهت تذكرها لوفاته 
 ملسو هيلع هللا ىلصأو ستقع إلى يوم القيامة فال يوجد أعظم مصيبة من مصيبة موت الحبيب المصطفى 

على  ملسو هيلع هللا ىلص إذ اتضحت الصورة الفنية من خالل تشبيهها لوقع موت الرسول وفراقه في الدنيا
أكثر  ملسو هيلع هللا ىلصالنفس باألثر النفسي الذي يسببه فراق  العاشق لمعشوقه، ولعل فراق الرسول 

 . ة القائمة على فراق المحب لمحبوبه أو العاشق لمعشوقهأثرا من هذه الصور 
استعملت الشاعرة في مقطوعتها هذه البحر الطويل وذلك ألنه من األوزان المناسبة  وقد

في الرثاء لتستوعب الكم الكبير من الدهشة الحزن واألسى والصدمة  وظفالغالبة التي ت

                                                 

عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن ، ابن أبي زيد القيروانيقطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة  - ١
الطبعة األولى، ، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العربية السعودية ،بن عبد اهلل بن حمد العباد البدر

 ١/١١0م،٢00٢هـ/١٤٢3
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هذا البحر بتفعيالته المرونة في  ولقد حقق ملسو هيلع هللا ىلصعند سماعة لخبر فراق الحبيب المصطفى 
 التعبير.

لقد حقق التكرار ايقاعا  مناسبة ونغمة حزينة ُمحملة بمعاني الحزن والدهشة على فراقه  
مرات، حرف الكاف خمس  مرات، وكررتخمس  حرف الواوفنجد أن الشاعرة كررت  ملسو هيلع هللا ىلص

ما حرف أ، عبر عن مدى حسرتها وحزنها عليه مرة، فالواواأللف تسعة عشر  وحرف
عبرت من خالله الشاعرة ة األلف فقد شكل مع بقية األصوات ايقاعا  متجانسا  ونغمة حزين

 عن فكرتها. 
تنماز بسرعة نطقها وتكون حاسمة، فهي تتفق مع انفعال الشاعرة لتخرج  " ـأما الكاف ف

 تدل شدة تعجبها وكيف خطفه الموت،  ١" الكلمات سريعة وقوية كأنها انفجارات متعددة
 من بينهم. 

وكذلك تكرارها ل كان بصورها المختلفة لُتشكل هذه التكرارات مجتمعة لوحة موسيقية  
وحزنهم على  ملسو هيلع هللا ىلصجسدت من خاللها صورة رائعة لمدى وفاء المسلمين لحبيب المصطفى 

  فراقه واتباعهم له في حياته وحتى بعد مماته.

َبدا الشعراء متأثرين  يثاإلسالمي حومما يلمح القارئ من تطور الشعر في العصر 
بالقرآن الكريم وأسلوبه ومواضيعه وكذلك سارت الشواعر على ركب الشعراء في هذا التأثر 

 يهاأببها تندب التي  –السالم  عليها-الزهراءوبدا ذلك واضحا  في مرثية السيدة فاطمة 
  ٢:]الكامل[ملسو هيلع هللا ىلصالحبيب المصطفى 

 
َرْت         ش ُأغبرّ   مُس النهاِر وأظلَم العصرانِ آفاُق السماِء وُكوِّ

                                                 

غزل الشواعر في العصر العباسي أنماطه وخصائصه، مثنى عبداهلل جاسم ،دار مجدالوي ،الطبعة - ١
 ١33-١3٢م، ٢0١٤-م٢0١3األولى  ،

لبنان ،  –معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم ، عبد مهنا ، دار الكتب العلمية  ، بيروت  - ٢
 ٢0٨-٢07م،  ١990 -هـ  ١٤١0الطبعة االولى 

اء مؤسسة الزهر -ينظر: فاطمة الزهراء عليها السالم في ديوان الشعر العربي ،قسم الدراسات اإلسالمية
 ٢3م، ١997-هـ١٤١٨،مؤسسة البعثة، الطبعة األولى،
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 َأسفًا عليه كثيرُة األحزانِ       من بعِد النبّي كئيبٌة      واألرُض 
 و لتبكه مضٌر وكلُّ َيمانِ            شرُق البالِد وغرُبها    َفَليبكهِ 

 والبيُت ذو األستاِر واألركانِ    وليبكِه الطَّواُد األشمُّ  وجوُُّه       
ُل القرَانِ            المبارُك صنُوُه  خاتم الرُُّسلِ  يا  صّلى عليَك ُمنزِّ

 
لغة الشاعرة بفصاحتها ومتانتها ،استعملت الفاظا  قوية عن عبرت من خاللها عن  تمتاز

عظم مصابها  )ُأغبّر، كورت، أظلم، كئيبة، أسفا ، األحزان، لفظ البكاء(  شحنتها بنبرة 
. لقد وظفت الشاعرة أسلوب التكرار ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل الحزن واألسى، فالمرثيُّ هو أبيها رسو 

 ") يبكي( المقترن بالم األمر ثالث مرات في البيتين الثالث والرابع عفكررت الفعل المضار 
ولما كان البكاء صورة مشتركة بين العالمات السمعية والبصرية فإنه بذلك يسهم إسهاما 

واضحا لصدق العاطفة التي  فعاال في المشهد التصويري المتكامل للحدث ويقدم دليال
دة حزنها   الشاعرة بذلك عبرت  ١"تقف وراء ذلك المشهد وجزئيات أحداثه وعالماته عن ش 

عطاء معنى أوسع وشمولي مؤكدة من خالل توظيفها للطباق في )شرق البالد وغربها( إل
لفظة وظفت التضاد الموجود في  ذلكالْنت شار الحزن والبكاء الذي خيم على اإلرجاء، وك

الموجودة في البيت األول للداللة على -الليل والنهار -)العصران( المقصود بها 
االستمرارية واالستواء فقد خيم الحزن على ليلها ونهارها فالعالم بعده بليله ونهاره أصبح 

 مظلم وموحش. 
على  عليه أماصلوات ربي  رسول اهللوظفت الشاعرة أسلوب النداء لتعظيم ومدح  لقد

ى الصورة، فقد صورت لنا عن طريق الكنايات الموجودة في البيت األول في )ُأغبّر مستو 
 وكذلك عن طريق المجاز المرسل في البيت الثاني: آفاُق السماء ( وكذلك )أظلَم العصران(

( ، وعالقته المحلية )أتت    من بعد  النبّي كئيبٌة       َأسفا  عليه كثيرُة األحزان   واألرُض )
 بلفظة أرض وأرادْت ساكنيها( الشاعرة

                                                 

جامعة –دالالت البكاء وموضوعاته في الشعر األموي، بدران عبد الحسين البياتي، كلية التربية -١
   ٢3، دون تاريخ ،9٨العدد-كركوك، مجلة كلية اآلداب
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 ملسو هيلع هللا ىلصها رسول اهلل و صورت لنا مدى مصيبة الكون بأسره بفقد أبيها، ومن حقها  فالمرثيُّ  أب
الفقد ومن هذه المصيبة يزلزل  ذاالعمود الفقري لإلسالم والمسلمين فال يوجد أعظم من ه

 . يجعل من فيه كئيبا   كيان الكون ويحزنه
َرْت شمُس قولها:) وفي ( يظهر وُكوِّ لنا جليا  مدى تأثر الشاعرة باألسلوب القرآني  النهار 

َرْت{ ]التكوير تعالى: اقتبسته من قوله  اذ األول؛ومعاني آياته في البيت  }إ َذا الش ْمُس ُكوِّ
:١] 

االستعارة عن طريق ربطت الشاعرة بين وقع خبر وفاته وبين تكوير الشمس  وقد
-فاة( وابقت على المشبه به )كورت شمس النهار( المشبه )خبر الو  حذفت-التصريحية
دة الصورة  ففي آنذاك، أمام المتلقي ليتصور المشهد الذي حدث ل تفتح األفق بصور  ع 

األولى صورت لنا وقع خبر وفاته على األمة اإلسالمية وكأنه مشهد من مشاهد نهاية 
مسلمين واقفين العالم من ذهول وفزع عندما تكور الشمس ويذهب ضوؤها، فكذلك ال

ووصل  ملسو هيلع هللا ىلصمندهشين مذهولين  من خبر وفاته غير مصدقين  أنهم فارقوا حبيبهم وشفيعهم 
رضي -حتى نقل في األثر أن عمر بن الخطاب  ،فكرة وفاته عدم تقبلهم بهم األمر من

دة حبه لرسول اهلل  -اهلل عنه ن محمدا  قد أ :وعدم تقبله لموته قال ، "من قال ملسو هيلع هللا ىلصمن ش 
بالعقل  د لهمشهو  –رضي اهلل عنه  -وكلنا يعلم أن سيدنا عمر ١قه"مات قطعت عن

 . غير مستوعب للحدث ولكن هذا الموقف جعله مذهوال  ،والحكمة 
بأنه الضوء الذي أنار اهلل به ظلمة  ملسو هيلع هللا ىلصالصورة الثانية تكمن في تصوريها لرسول اهلل  ولعل

وفاته ذلك الضوء كما ذهب ب قدالجهل والكفر فهو كضوء الشمس يهدي من تشرق عليه و 
 . ملسو هيلع هللا ىلصلنا سوى ضوء القرآن وأحاديثه  يذهب ضوء الشمس عند تكويرها يوم القيامة، فلم يبقَ 

يوم القيامة من تكوير الشمس  وفاته بوقائعلعلها شابهت وقع خبر  الصورة الثالثة: وأما
انقسامهم ز الخلق و أدى الى تميّ  مهوال   ا  وتفرق الناس على فريقين آنذاك. فموته كان حدث

"هذه األمور الهائلة،  )ارتداد بعضهم( فكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة عندما تحصل

                                                 

-هـ ١٤35الرياض، -ن، مكتبة العبيكا٤(،سامي عبد اهلل، طانتشار-عقائد-أطلس األديان )تاريخ- ١
 36١م  ،٢0١٤
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تميز الخلق، وعلم كل أحد ما قدمه آلخرته، وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك إذا 
  ١كان يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف، ويخسف القمر، ويلقيان في النار."

والغرب وقبيلة مضر و اليمن، الط واُد  للشرق)استعارت رة التشخيصية طريق االستعا وعن
ستثارة مشاعر الحزن واألسى لديه ايبكي ب بإنساناألشمُّ وجوه( صفة انسانية وصورتهم 

حقيقية تختلط مع البكاء صورة  وكأن البكاء أصبح " داللة منها على هذا الخطب الجلل
ة من شدة الحزن. ال تفارق مخيلة الشاعر والتي  ملسو هيلع هللا ىلصته فاو  ٢"الصورة المتخيلة لتلك الحادثة

ولعل القارئ يلمح مدى براعة الشاعرة وقوة خيالها في انتاج هكذا صور شعرية قوية 
 تحتاج الى عقل فطن وواع  بأساليب القول الستخراجها وتصور جماليتها.  

 األخير:تها القارئ يلمح تأثرا  آخر للشاعرة بمعاني القرآن الكريم، في بي ولعلنا
ُل القرَانِ  يا  خاتم الرُُّسِل المبارُك صنُوُه        صّلى عليَك ُمنزِّ

ْن ر َجال ُكْم تعالى: من قوله  ضمنْت الشاعرة فكرة صدر بيتها وقد ٌد َأَبا َأَحد  م  }َما َكاَن ُمَحم 
هو  فالرسول،  ٤0األحزاب:/ َعل يم ا{ َوَلك ْن َرُسوَل اهلل  َوَخاَتَم الن ب يِّيَن َوَكاَن اهلُل ب ُكلِّ َشْيء  

وقد    ولعلها بذلك ُتشير إلى انقطاع الوحي.،خاتم النبيين الذي ُختمت به الرسالة والنبوة 
 َأيَُّها َيا ۚ  }إ ن  الل َه َوَماَلئ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الن ب يِّ تعالى: ضمنْت فكرة عجز بيتها من قوله 

ينَ  ويبدو هذا التأثر واضحا  فالشاعرة ، 56: /االحزاب{ َتْسل يم ا َوَسلُِّموا َعَلْيه   اَصلُّو  آَمُنوا ال ذ 
 الخلق وَتربْت في كنفه وتشربت القرآن ومعانيه منه. اهلل سيدابنة رسول 

لعل القارئ يستنتج من هذه المقطوعة أن الشاعرة أر خت حدثا مهما  هز  العالم االسالمي 
وفقده وكيف تعامل المسلمون مع هذا الخطب الجلل  ملسو هيلع هللا ىلص حينها، وهو وفاة الرسول

وانقسامهم الى فريقين، فاتسمت مراثي الشواعر بتأريخ االحداث المهمة ونقلها ووصفها 
 بطريقة ولمسات انثوية جياشة العواطف.

                                                 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )المتوفى:  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ١-
 هـ(١376

 9١٢\١،جم ٢000-هـ ،١٤٢0الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق
جامعة –األموي ،بدران عبد الحسين البياتي ،كلية التربية دالالت البكاء وموضوعاته في الشعر  - ٢

  ٢٤، دون تاريخ  ، 9٨العدد-كركوك، مجلة كلية االداب
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كقائد لألمة العربية االسالمية ،من رثاء البنت  ملسو هيلع هللا ىلصوتعد هذه المرثية أقرب لرثاء الرسول 
يؤيد ذلك استعمالها  للفظة) النبي( وليس )األب( أو ما يدل على ذلك ،  ذيال  ألبيها 

  وكذلك أسلوبها فيها.
 _ رثاء الشواعر ألوطانهم:2

الوطن هو األرض التي ينشأ ويترعرع فيها اإلنسان، ويعود إلى رحمها مجددا  بعد موته، 
ما تغنى الشعراء لطال الدم. وأقوى من رابطة  بأرضه قويةوهكذا كانت صلة اإلنسان 

بأوطانهم وحبهم له وتضحياتهم ألجله وحزنهم وبكائهم عليه إن سقط في براث ن األعداء 
الشلبية األندلسية الروح  جسدت شاعرتناوقد  هذا.منذ أن نطق اإلنسان بالكلم إلى يومنا 

الوطنية حينما أرسلت أبياتا  من الشعر تشتكي فيها للسلطان يعقوب ظلم والة بلدها 
  ١احب خراجها وترثي أرضها التي كانت تنعم باألمان في يوم  ما : ]الكامل[وص

 قد آن أن تبكي العيوُن اآلبية        ولقد أرى أن الحجارة باكيه
 ياقاصَد المصر الذي ُيرجى به      إن قدَّر الرحمن رفع كراهيه
 ناِد األمير إذا وقفت ببابه             يا راعيا إن الرعّية فانيه
 أرسلتها هماًل وال مرعى لها        وتركتها نهُب الّسباع العاديه
 شلب كال شلب وكانت جنًة          فأعادها الطاغون نارًا حاميه

 واللَّه التخفى عليه خافيه      خافوا وما خافوا عقوبة رّبهم      
 

الحجارة، باكيه،  تمتاز لغة الشاعرة بفصاحتها وقوة ألفاظها التي تطرق األسماع )اآلبية،
، الطاغون، نارا  حاميه، وما خافوا ، العادية،ال مرعى، السباع  ، همال  فانية، كراهية

عقوبة، ال تخفى ، خافيه(  عبرت من خاللها عن رفضها للظلم الذي وقع على بالدها 
ا  ولقد لعبت التكرارات دورا  كبير  جراء تنصيب الخليفة لوالة غير كفئ نهبوا خيرات بالدها،

في ذلك حيث كررت األداة )قد(مرتين و )أن( بأختالف همزتها ثالث مرات، ومشتقات 

                                                 

لبنان ،  –معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم، عبد مهنا، دار الكتب العلمية  ، بيروت  - ١
 ١3٨م، ١990 -هـ  ١٤١0الطبعة االولى 
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الفعل  )خفى( مرتين، ومشتقات الفعل )رعى( ثالث مرات ؛ حيث أكدت رفضها لذلك 
 الظلم من خالل هذه التكرارات .  

ة راعيا ( الذي خرج لالستغاث قاصَد( و)يا لقد وظفْت الشاعرة أسلوب النداء في )يا
واالستجارة بالخليفة. وعن طريق الكناية الموجودة )قد آن أن تبكي العيوُن اآلبية(  كناية 
عن كرامة النفوس وشموخها وعّزتها، وكذلك االستعارة التشخيصية في) ولقد أرى أن 

الحجارة أي األرض باألم الثكلى التي تبكي على فقد أبنائها؛  الحجارة باكيه(  حيث شبهتْ 
لوضع المزري الذي وصلت له شلبية من بطش وجور، حتى النفوس الشامخة لتصور لنا ا

ُترى دموعها إال في حاالت  نادرة، انكسرت وبكت  المعروفة بالقوة والصالبة والعزة والتي ال
من شدة الظلم والَحْيف الذي وقع عليها، ولكن بكائها هذا سيولد انتفاضة عظيمة تزهق 

ليفة ويرفع الظلم عن بالدها، وفي ذلك رؤية استشرافية األرواح فيها إن لم يتدخل الخ
 للشاعرة فهي ترى أن الحجارة ستبكي بكاء  شديدا  والحقيقة أن بكائها هو دماء الشهداء

 التي تسيل  عليها وكأنها دموع تنهال منها، فهي تحذر الخليفة عن طريق م رسالها ذاتها
لدرء الفتنة وهذا ما تؤكده الكناية  ، فعليه أن يتصرفقاصد( من غضب العامة  )ياهذا

 ( في البيت الثاني وهي كناية عن رفع الظلم وتهدئة النفوس. كراهية)رفع 
 فانيةناِد األمير إذا وقفت ببابه             يا راعيا إن الرعّية 
 العاديةأرسلتها هماًل وال مرعى لها        وتركتها نهُب الّسباع 

مرأة العربية وقوة شخصيتها وهذا ما يلحظه القارئ من خالل ُيجسد هذين البيتين قوة ال
راعيا ( هنا للتنبيه والتقريع  )ياالنداء خرج  األساليب: حيثاستخدامها للكلمات القوية وكذا 

( كناية عن  كثرة  الموت جوعا  أو فانيةأكثر مما هو لالستغاثة، وكذا الكناية )إن الرعية 
يحية حيث شبهت أرضها وقومها بقطيع من األغنام وشبهت قتال ، وكذلك االستعارة التصر 

والة بلدها وصاحب خراجها بالذئاب وشبهت الخليفة بالراعي الذي غفل عن رعيته 
 فتناهبتها السباع وأفنتها. 

فالشاعرة هنا تصف وتصور للخليفة مدى إهماله أمر رعيته وتذكره بهم وأنه مسؤول عنهم 
وا خيرات البالد وقتلوا شعبها وعليه حماية ما ُأستخلف عنه. الذين نهب محاسبة والتهوعليه 

نلمح أيضا  تأثر الشاعرة بمعان الحديث النبوي  يليه، ولعلناوهذا ما يؤكده البيت الذي 
خالل تذكيره بالرعية فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما، عن  هذين البيتين منالشريف في 



  دراسة موضوعية فنية )معجم النساء الشاعرات يف اجلاهلية واإلسالم( مراثي شواعر العرب يف

                                                                                                          و ِإميان خليفة حامد حممد صاحل  دنيا عزيز                                                                                                    

 204 

ي َعَلى  ُكلُُّكمْ » النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: يُر ال ذ  ي ت ه ، َفاأْلَم  ، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرع  َراع 
ي ت ه   ، َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرع    ١« الن اس  َراع 

 
 شلب كال شلب وكانت جنًة          فأعادها الطاغون نارًا حاميه

 
انية هم لقد وظفت الشاعرة الجناس )شلب كال شلب( فاألولى هي المدينة ذاتها والث

سكانها، وكذلك عن طريق التشبيه البليغ حيث شبهت بالدها بعد خرابها وكثرة الفتن التي 
وفي ذلك اقتباسا  من قوله تعالى  ، طاقتملئها بالنار الحامية فأصبحت بالدها جحيم ال يُ 

َية { ]الغاشية :  ]٤:}َتْصَلٰى َنار ا َحام 
فة حال بالدها وتنبهه على أن من قام ن الشاعرة في هذا البيت تسترعي وتصور للخليإ

بالفتنة هم والة بلدها أنفسهم حيث أشعلوا البالد وخربوها بكثرة الفتن فيها فسرقوها وحبسوا 
 خيرها عن أهلها فأصبحت جحيم بعدما كانت جنة يعّمها العدل. 

 تخفى عليه خافيه خافوا وما خافوا عقوبة رّبهم         واللَّه ال
السلب ُتصور لنا مدى جرم الوالة وصاحب الخراج فهم يخافون الخليفة وعن طريق طباق 

ويخافون أن تصل أخبار فسادهم له ويخافون عقابه  إال أنهم لم يخافوا عقوبة خالقهم 
}َيْوَمئ ذ  ُتْعَرُضوَن اَل :تخفى عليه خافيه وقد ضمنت فكرة بيتها من قوله تعالى الذي ال

نُكْم َخاف َيٌة{ ]  [.١٨الحاقة :َتْخَفٰى م 
 
 

                                                 

 هـ(٢56بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل )المتوفى: محمد ، األدب المفرد - ١
 – ١٤09الطبعة الثالثة، ، بيروت –دار البشائر اإلسالمية ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

 ١/٨١،ج١9٨9
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لقد عبرت هذه األبيات عن جرأة المرأة وقدرتها على الوقوف بوجه الظلم وجرأتها 
يصال صوتها وكأنها ُتذكرنا بقوله  َهاد  َمْن َقاَل » ملسو هيلع هللا ىلصحتى في اختيار ألفاظها وا  َأْفَضُل اْلج 

ْنَد ُسْلَطان  َجائ ر    ١«َكل َمَة َحقٍّ ع 
ى استيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات لقد استعملت البحر الكامل لمقدرته عل

التي ارادت ايصالها للخليفة ولتبث من خالله شكواها، فشكلت تفعيالته نغمات قوية 
 ومدوية طرقت ابواب الخالفة، لتعود بالبشرى ورفع الظلم.

 رثاء الشواعر آلبائهم :-3
هذا المجال واغلبهّن نّظمت الشواعر في رثاء األحياء ووجدنا لهن  ثمانية مراثي في  لقد

من بنات عبد المطلب :)أروى بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب، أميمة بنت 
رقيقة، برة بنت عبد المطلب، زوجة قراد بن أجدع، صفية بنت عبد المطلب، عاتكة بنت 

   (. تقول أروى في رثائها ألبيها )بطلب  منه قبل وفاته(لبيضاءعبد المطلب، أم حكيم ا
 لوافر التام[ :]ا٢

 َعَلى َسْمٍح َسِجيَُّتُه اْلَحَياءُ          َعْيَنيَّ َوُحقَّ َلَها اْلُبَكاُء      َبَكتْ 
 َكِريِم اْلِخيِم شيمته اْلَعاَلءُ             َسْهِل اْلَخِليَقِة أْبَطحيٍّ      َعَلى
 ْيِر َلْيَس َلُه ِكَفاءُ َأِبيِك اْلخَ         اْلَفيَّاِض َشْيَبَة ِذي اْلَمَعالي     َعَلى

َتُه ِضَياءُ               اْلَباِع أبيض َشْيظميٍّ       َطِويلِ   َأَغرَّ َكَأنَّ ُغرَّ
 َلُه المجُد المقدَُّم َوالسََّناءُ       اْلَكْشِح َأُروَع ِذي ُفُضوٍل           َأَقبّ 
ْيِم َأْبَلَج ِهْبَرِزيٍّ        أبيّ   ِديِم اْلَمْجِد َلْيَس به خفاءُ قَ               الضَّ

 وفيصلها إَذا اُْلُتِمَس اْلَقَضاءُ           َماِلٍك َوَرِبيِع ِفْهٍر         َوَمْعِقلِ 
 َوَبْأًسا َحْيَن َتْنَسِكُب الدَِّماءُ              ُهَو اْلَفَتى َكَرًما َوُجوًدا    َوَكانَ 

 َكَأنَّ ُقُلوَب َأْكَثرِِهْم َهَواءُ                 َهاَب اْلُكَماُة اْلَمْوَت حتى    إَذا
 َعَلْيِه َحْيَن ُتْبِصرُه اْلَبَهاءُ             ُقُدًما ِبِذي رأي مصيٌب      َمَضى

                                                 

مر أحمد تحقيق عا،هـ(٢30علي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )المتوفى:  ،مسند ابن الجعد - ١
 ١/٤٨0،ج١990 – ١٤١0األولى،  الطبعة، بيروت –مؤسسة نادر  ،حيدر

لبنان ،  –معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم ، عبد مهنا ، دار الكتب العلمية  ، بيروت  - ٢
 ١٢م ، ١990 -هـ  ١٤١0الطبعة االولى 
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ال نلمح وجودا  للمقدمات الطللية بل دخول الشاعرة في موضوع الرثاء مباشرة  مسايرة  
مستوى اللغة نجد أن  علىدخل بالتأبين الشعراء في ترك المقدمات الطللية في الرثاء، لت

في مرثيتها هذه لغة رفيعة  ذات الفاظ  جزلة و واضحة وبعيدة عن  استخدمتالشاعرة 
الغموض أو الركاكة عب رت من خاللها عن صرخات الحزن واألسى لهذا الخطب الجلل 

ه قول حيث بدأت مرثيتها بلفظ )بكت( بصورتين :مقصورة)بكت( و ممدودة)البكاء( ،ومن
ي َيُكوُن  :"ابن منظور  الُبَكاء ُيْقَصُر َوُيَمدُّ؛ قاله اْلَفر اُء َوَغْيُرُه، إ َذا َمَدْدَت َأردَت الصوَت ال ذ 

، َوا  َذا َقصرت َأردَت الدُُّموَع َوُخُروَجَها  ١"َمَع اْلُبَكاء 
ّدة الحزن وهو لفظ شديد مكون من الحروف االنفجارية )ب، ك، ت( لتنقل أو ُتصور لنا ش  

تطغى النغمة الحزينة على البيت األول من القصيدة وذلك بتكرارها  الذي أصابها حيث
لفظ )البكاء( مرتين بصورته االشتقاقية مقرونة إياه بالوجوب )وحق لها البكاُء(  الستخدامها

نوكأن البكاء فرضا  الزم على عينها؛ كيف  موته المرثي هو أبيها الذي بات  ال، وا 
فهي ترى صورة موته ماثلة أمام عينيها. فقد استخدمت أسلوب التكرار وبكثرة  ،وشيكا  

ابيات القصيدة لتؤكد على عظيم ُمصابها وفقدها، ومنه تكرارها لحرف  الجر )على( أربع 
مرات مقرنة  اياه بالصفات الحسنة والمحامد )على سمح  سجيته الحياء، على سهل 

الي، عليه حين تبصره البهاء( لقد جعلت الشاعرة الخليقة، على الفياض شيبة ذي المع
يفترقان،  بذلك هذه الصفات مقيدة بأبيها بل ومتمثلة  به ومتمثل بها فكالهما شيٌء واحد ال

بل وبموته وكأن الحامد ُتجر  فيأخذها معه وتدفن وتختفي من الوجود ولعلها تؤكد ذلك 
ة  باألسماء والخالل الحسنة  لتكون باستخدامها للضمير الغائب) الهاء( ثمان مرات مقرن

جمال  اسمية وّظفتها  للداللة على ثبات و تأصل تلك الصفات به فتلك المحامد نابعة منه 
متمثلة به وبطبيعته غير مكتسبة لديه، وقد وّظفت أسلوب الترادف المتمثل في )سجيته 

 ةوعلى صعيد الصورة الفنيوشيمته(*  للتأكيد على هذه الفكرة أيضا . 

                                                 

ابن منظور األنصاري الرويفعى  لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين -١
 بيروت -دار صادر  ، هـ(7١١اإلفريقى )المتوفى: 

 ١٤/٨٢،جهـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة 
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لقد رسمت الشاعرة بمهارة لوحة جميلة من خالل مزجها الفنون البالغية في البيت الرابع 
 لتُنتج صورة راقية من الكرم والقوة والشرف في قولها :

 طويل الباع أبيض شيمظيٍّ           أغّر كأن غرَتُه ضياءُ 
م والحمى لترسم بين أسلوب الكناية )طويل الباع( كناية عن البسط والكر الشاعرة مزجْت 

واالستعارة  حماه.صورة هيبة أبيها رجل يداه ممدودتان كريم وقوي الكل يدخل تحت 
( فأب ذا ما دمجنا كلتا الصورتين طويل الباع وه)أبيض شيمظيٍّ ا أسد في قوته وهيبته وا 

ابيض شيمظي ستتكون لدينا صورة خارقة لرجل  جميل وخارق ذو هيبة يحتضن كل من 
( من خالل  لمساعدتهم.راعه ممدودتان للجميع يدخل في حماه ذ وكذلك التكرار لفظ )غر 

)كأن غرته ضياء( والتأكد من خالل مزجها  ننسى التشبيه مشتقاته )أغر، غرته( وأيضا  ال
لهذين االسلوبين واالسلوبين السابقين على سطوته وبطشه بالظالمين وكذلك امتداد خيره 

ن ترأسهم لحكمته وفطنته كما يعم ضياء الشمس فهو كضياء الشمس يعم على جميع م
من طلعت عليهم فيهتدوا بنورها. )َأقّب الكشح( الكناية من األساليب الخبرية التي شحنتها 
الشاعرة بمعان  وفيرة لتؤكد على أن فقد أبيها ُمصاب جلل لم ينزل عليها وحدها بل على 

ي أنه رشيق جميل غير منتفخ قومها ايضا  فالكناية هنا تحمل ثالث معاني األولى ه
البطن، والثانية )ضمر الخصر( كناية عن تعففه وشدة كرمه فهو يفضل قضاء حاجة 
الناس على نفسه، أما المعنى الثالث فهو أسد يكشر عن انيابه فتسمع َقْعَقعتها َفيقع في 

يفصل  نفوس أعدائه الخوف والرهبة فهذه كناية عن القوة والشدة والبأس فأبوها قوي حكما  
 ال يرضىبين الخصوم )وفيصلها إذا التمس القضاء( صاحب مجد ورفعة أبي الضيم 
 بمذلة قائد شجاع في المعارك وفي البيتين السابع والثامن تؤكد على هذه الفكرة.

أما في البيت التاسع تستخدم الشاعرة )إذا( َحْرُف ُمَفاَجَأة  لترسم لنا صورة ثبات ابيها أمام  
معارك فحتى الشجعان قد يعتريهم شيء من الخوف عند مواجهة الموت الموت في ال

فتشبه قلوبهم في لحظتها بالفارغة أي تخلو وتتفرغ من الشجاعة في تلك اللحظة إال أن 
أبيها يمضي قدما  في تلك المواجهة حتى فالعظمة تبصره وتلحقه للتشرف به وبمكانته. 

من البحور الصافية يتكون  حركاته فهولوفرة  وقد استخدمت الشاعرة )الوافر( في مرثيتها
مؤتلفة متكررة هي ) ُمَفْاَعَلُتْن ( ليستوعب هذا الكم من المعاني  تفعيلة سباعيةمن 

القصيدة من القصائد الهمزية التي تحقق جرسا   دويعطيها مدى أوسع في التعبير، وتع
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القارئ يلمح سير الشاعرة ولعل …موسيقيا  قويا  يطرق األسماع لُتشير إلى عظيم المصاب
 على نهج الشعراء في تعداد محاسن الميت ومدحه بها وجعلها تتمثل به. 

ولعلنا نجد في هذه المرثية مزج الشاعرة بين لوني الرثاء من ندب  وتأبين ولعلها اقرب الى 
التأبين. فعن طريق الرثاء سجلت لنا الشاعرة فضائل والدها، وبهذا كان للرثاء دورا  أو 
وظيفة أساسية في كونه ُيعد سجال  لتسجيل وتخليد فضائل ومآثر المرثي والحاح الشاعر 
الجاهلي على ذلك لكونه ال يعلم بالخلود ، فالخلود بالنسبة لديه هو خلود سيرة االنسان 

 الحسنة.
 رثاء الشواعر إلخوانهم :-4

بد أن يشجوك فشعر الخنساء ال  "للخنساء باع  طويل في التفجع   على أخيها صخر
   ١.فهو َذْوب العاطفة المتألمة ، والنفس الدامية ، والوفاء األخويِّ الثاكل ."

 ]الوافر[: ٢ ومنه قولها
 يؤرقني الـتـذّكُر حـيـن ُأمسي     فُأصبح قد ُبليُت بفرط ُنْكسِ 

 ليوم كريهٍة وِطعان حلس      کصخٍر       یً على صخٍر وأيُّ فت
 وأذكره لكّل غروب شمس       ـخرًا يذّكرني طلوُع الشمس ص

 على إخوانهم لقتلُت نفسي        ولوال كثرُة الباكين حـولـي  
 ُأفارق مهجتي وُيشقُّ رمسي        فـال واللَّه ال أنـسـاك حّتى 
 أبي حسَّان لّذاتي وأُنسي              فقد وّدعُت يوم فراق صخرٍ 
 ُيمسي يصبح في الضريح وفيهأ       فيا لهفي عليه وَلْهَف ُأّمي 

 

                                                 

، بطرس البستاني  ،مؤسسة -حياتهم ،آثارهم ،نقدهم -أدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم  - ١
   ٢07م، ٢0١7هنداوي ، 

لبنان ،  –واالسالم، عبد مهنا ، دار الكتب العلمية  ، بيروت معجم النساء الشاعرات في الجاهلية  - ٢
  75م ص  ١990 -هـ  ١٤١0الطبعة االولى 

  7٢ – 7١لبنان ، ص -ينظر: ديوان الخنساء ، تحقيق : حمُدو  طّماس ، دار المعرفة ، بيروت
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إلى  الطللية ومطالعهاهجر المقدمات على نهج الشعراء في الشاعرة في رثائها  سارت
موضوع المرثية مباشرة، فعبرت عن عاطفتها بلغة  إلى مطالع نسجتها بعاطفتها لتدخل 

ذاته  فنية فصيحة واضحة األلفاظ شحنتها بإيحاءات  شجية وقيما  داللية عميقة وفي الوقت
بعيدة عن الغموض أو الركاكة واالبتذال، َعب َرْت من خاللها عن تجربتها الوجدانية في فقد 
أخيها. كأننا نسمع من خالل كلماتها تلك الصرخات الموجعة النابعة من قلب  منكسر  

رط ُبليُت، بف فُأصبح، ،التذّكُر، ُأمسي )يؤرقني،الفاظها أتلفه الحزن والفراق، فاكتشح السواد 
، كريهة ،  ، لهف، رمسي، وّدعتُ ُيشقُّ  مهجتي،الباكين، لقتلُت، ُأفارق  غروب،نكس 

 (.الضريح
النغمة الحزينة المتجلية في األلفاظ والمخيمة على أبيات القصيدة تدل على الشدة في ان 

المعاناة والروح المنكسرة الصادقة في نقل معاناتها ومما يدل على ذلك تكرارها لبعض 
مختلفة  )التذكُر، يذّكرني، أذكره( وكذلك  )ُأمسي، ُيمسي( وأيضا   باشتقاقاتظ  االلفا

)لهفي، لهَف( ناهيك عن تكرارها معاني الحسرة في)ُأصبح، أيصبح( و )ُأفارق، فراق( و 
 للحروف والحركات ومنه تكرارها لحرف الياء )اربٌع وعشرون مرة( وكذلك حركة الكسر

مرة( وغيرها من التكرارات الغارقة في ابيات المقطوعة  وتنوين الكسر )إحدى وثالثون
والتي جميعها لعبت دورا  كبيرا  في تشكيل موسيقى رائعة شجية حزينة تتفطر لها القلوب 

الفعلية الثوب البالي الحزين الذي قررْت  حاكْت بُجمل هاوتذوب حزنا  عند سماعها. ولقد 
، ُيذّكرني، أذكره، لقتلُت، ال أنساك، أفارق بحُأمسي، ُأصيؤرقني، مفارقته )ارتدائه وعدم 
رمسي، ودعُت، أيصبح، ُيمسي( َفذكراه باقية متجددة مستمرة مسيطرة على  مهجتي، ُيشق

عقلها وقلبها الحزين ويحق لها الحزن  فليس هنالك  فتى  يعدله ومما يؤكد على ذلك 
 استخدامها أسلوب االستفهام المتضمن معنى التعجب 

( فأخيها ال نظير له.  ) َوَأيُّ   َفتى  َكَصخر 
 ويستمر حزنها وتكاد تتهور بقتل نفسها  قائلة  :    

 َوَلوال َكثَرُة الباكيَن َحولي        َعلى ِإخواِنِهم َلَقَتلُت َنفسي
التأكيد على  لزيادة-الطلبية  غير-اإلنشائيةْت أسلوب الشرط وهو من األساليب لمعلقد است

بعدم َمقدر تها على تحمل موته  جوابه ولُتخبرنابإدخالها الالم في  فكرتها هذه وخاصة  
لدرجة أنها تستسلم لفكرة االنتحار وقتل  نفسها لتهرب من حزنها هذا؛ ولكن يردعها عن 
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حولها وبكائهم ونوحهم على قتالهم وموتاهم فتتأسى بهم  لمصاب منذلك رؤيتها 
 بين النفيمن خاللها  جميلة مزجت مجددا  بطريقةوتتصبر، ومن ثم تعود لتعيش احزانها 

 و القسم والعطف في بيت  واحد :
 َفال َوالَلِه ال َأنساَك َحّتى       ُأفاِرَق ُمهَجتي َوُيَشقُّ َرمسي

لتدل هذه األساليب داللة قطعية وثابتة لنفي فكرة نسيانه بل ستظل ذكرى أخيها   
 عها في قبرها. وقد وّظفْت أسلوب النداء أيضا  )فياترافقها حتى توارى في التراب وُتدفن م

لهفي( للبوح بمكنوناتها معبرة  عن الكم الهائل من الحسرة والحزن اللذين سيطرا عليها 
َأُيصب ُح في الَضريح  َوفيه  ُيمسي( هذه كناية إياها )نفسها متعجبة  ومخاطبة  ألبموته، ولتس
الفتى الشجاع  -تتعجب من موت صخر  أخيها فقد سكن القبور( فهي  )موتهَبلْيغة عن 
 وعدم رؤيتها له مجددا . -المعطاء

ُقني الَتَذكُُّر(  كناية عن  أّما على صعيد الصورة الفنية والخيال؛ فقد وّظفت الكناية في )ُيَؤرِّ
لتصور لنا صورة حزنها الشديد  شدة التفكير في أخيها وعدم تمكنها من رؤيته مجددا ،

 اجتماعلتعب الذي تعانيه فذكرى وفاته تُتعبها وخاصة  في المساء وقت ومدى الضيق وا
الهموم واألفكار السوداوية فمن الممكن أن تشغلها المشاغل في النهار ومحاولة من حولها 
مواساتها، ولكن في المساء يعم الهدوء ويخلد الجميع للنوم والراحة  لتبقى وحدها حبيسة 

يدل على ذلك استخدامها للفظ  ال ذيارتها أو استجالبها االرق والذكرى التي تتعمد زي
،و ترسم صورة حزنها الُمثق ل من  هي فيه ولو قليال   تستطيع النوم لترتاح مما )الَتَذكُُّر( فال

خالل الطباق بين لفظي )ُأمسي، َفُأصب ُح( في نهاية صدر البيت وبداية عجزه لترسم لنا 
أصبحت عليها فصباحها اصبح أشد عليها من مسائها  تلك الصورة المثقلة الحزينة التي

رغبة له في  وكأنها في طور االحتضار، فحياتها بعد موت أخيها كإنسان يحتضر ال
ه يإكمال الحياة في كل يوم الهموم تتزايد عليه ، وتكمل مؤكدة  حديثها هذا من خالل تشب

التشبيه هذا ى؛ بتوظيفها حالها في الصباح بحال المريض الذي انتكس بعد  أن كاد ُيشف
(،  كيف ال وهي التي فقدت أخ ها اإليصال هذه الفكرة في )َفُأصب ُح َقد ُبليُت ب َفرط  ُنكس 

 قائلة: يوجد له نظير الذي ال
 ِحلسِ  َعلى َصخٍر َوَأيُّ َفتًى َكَصخٍر     ِلَيوِم َكريَهٍة َوِطعانِ 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد ) قملح                         

 211 

( كناية عن شجاعته وسرعة )ل َيوم  َكريَهة ( كناية عن الحرب واشتدادها، )ط   لس  عان  ح 
تقانه في إصابة الهدف؛ لترسم لنا من خالل الكناية صورة عن شجاعة  ضربه ألعدائه وا 

يوجد له مثيل. ولقد ربطت عنها، ال أخيها وتمكنه في الحرب فهو حامي القبيلة المدافع 
ذفت األداة الشاعرة بين طلوع الشمس وبين صخر  وذكراه من خالل التشبيه البليغ فح

ووجه الشبه وأبقت على المشبه )صخر( والمشبه به )طلوع الشمس( ل تفتح األفق أمام 
ذهنه عن صخر ففي أخيها تتجلى صور البر في  متعددة فيالمتلقي للتأويل ول رسم صورا  

فلعل  ولعل هذه من القضايا المهمة التي طرحتها في شعرها )البر بذوي القربى(؛األخت 
ها بقدومه إليها دوما  وبره بها، ولعل الصورة الثانية التي تتبادر إلى أذهاننا الصباح يذكر 

شراقه؛ ففي طلوع الشمس تتجلى صور الجمال واإلشراق  جمال أخيها ونضارته وا 
فمن خالل طلوع الشمس  والعطاء،والنضارة. ولعل الصورة الثالثة تتمثل في غاية الكرم 

معطاء  كريما   رسب والعمل والرزق كذلك كان صخيستيقظ الكون فهو مصدر للسعي والك
يعطي كل محتاج يراه. ولعل الصورة الرابعة تتجلى في االمتداد واالنتشار والنفوذ والسيادة 
 ألن عند طلوع الشمس يمتد نورها وضيائها فكذلك كان أخيها صاحب سطوة ونفوذ منتشر

 سيد قومه.  ممتد
تعددة من خالل التشبيه البليغ المتجلي في قولها وكذلك تشحن عجز بيتها بمعان  وصور  م

( فكذلك حذفت األداة ووجه الشبه وأبقت على المشبه )صخر   )َوَأذُكُرُه ل ُكلِّ ُغروب  َشمس 
وذكراه( وعلى المشبه به )غروب الشمس( فمن خالل هذا التشبيه تتشكل أمامنا لوحات 

مت والسكون والرهبة والخوف؛ ففي والص ءوصور  فنية عظيمة ومنها :صورة الحلم والهدو 
والصمت والسكون  والرهبة( فكذلك صخر كانت تتمثل فيه صور  ءالغروب يعم )الهدو 

متهور وبالتالي  ال طائش و والصمت غير ثرثار وبالتالي فهو حكيم حليم ساكن ال ءالهدو 
الليل  يوقع في نفوس اعدائه الرهبة والخوف ألنه إذا هجم يرعب اعدائه كما ترعب ظلمة

بعض البشر، ولعل الصورة األخرى التي تتبادر إلى أذهاننا هي صورة موته وذلك ألن  
(  فعند  الغروب يرمز ل إلى عالم  النسيان  ياب واألُُفول ، والنهاية ، الَزَوال، والَتَحوُّ )للغ 

ا الغروب تهجم األحزان ويصبح الجو كئيبا  وتخيم الهموم وتتكالب األحزان فيذكرها بفقده
ألخيها وتقلبات الدهر فقد تركها لتعاني مرارة الحياة وحدها فال يوجد من يحنو عليها بعده 

 …كما كان يفعل هو
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كذلك صورْت لنا صورة يأسها وحزنها من خالل توظيفها للكناية الموجودة في )لقتلُت 
هَجتي نفسي( فهذه كناية عن اليأس والرغبة في الموت واالنتحار. وفي قولها )ُأفار َق مُ 

َوُيَشقُّ َرمسي( فذكراه وذكرى خالله الطيبة والكريمة ستبقى مرافقة لها مادامت حية ولن 
 تزول إال بموتها لتوضع معها في قبرها وهذه كناية عن الموت. 

 ولتكمل قولها :
 َفَقد َودَّعُت َيوَم ِفراِق َصخٍر      َأبي َحّساَن َلّذاتي َوأُنسي

ين السابقين مدى استقرار هذه المعاني الجاهلية من يأس والرغبة لعل القارئ يلمح من البيت
والمغاالة في الحزن وانفصال الذات في رثاء الشاعرة خاصة -االنتحار-ومن قتل النفس

وأنها قالتها في جاهليتها، فالشعراء الجاهليون آنذاك لم يكونوا يؤمنوا بالبعث والحياة االخرة 
ا  ويكثرون من الندب والنواح ويلجؤون لتخليد موتاهم عن ولهذا كانوا يحزنون حزنا  شديد

 طريق ذكر فضائلهم.
لقد فارقْت سرورها ولم تعد تشعر بذاتها ونفسها منذ وفاة أخيها حيث استولى الحزن عليها 

مغالية في  "وتمكن منها فلقد فارقت من كان برا  بها وتركها ُتعاني مرارة هذا العالم وحدها.
فيما تنعت به صخرا  من النعوت الحسنة، ولكنه غلو صادق من حيث حزنها ولوعتها، 

فيتبين من كل ذلك أن رثاء الخنساء عاطفي تفجعها وبريء من حيث وصفها ألخيها ،...،
بحت، ال يشوبه تكلف، وال يرتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية التي نجدها في رثاء لبيد 

تملك أن تعظ نفسها، ونادبة تهيج البواكي،  ألخيه. فهي حزينة ال تتعرى، وضعيفة ال
ذا خطر لها أن  وتستحث قومها على إدراك الثأر، وتثير نخوتهم بذكر مناقب أخيها، وا 

وتعد هذه المقطوعة  ١"تتأسى شيئا، فلكي تمنع نفسها عن االنتحار، ال عن التفجع والبكاء.
يئن الشاعر ويتفجع، وتسيل مزيجا  من لوني العزاء والندب، والندب هو "بكاء الفقيد، ف

دموعه مدرارا ، وكأنها ال تريد ان تجف، وتتدفق كلمات الشاعر باكية محزونة وتنظم 
  ٢اشعارا  كلها آالم واحزان"

                                                 

تاني  ،مؤسسة ، بطرس البس-حياتهم ،آثارهم ،نقدهم -أدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم    -١
 ٢0٨-٢07 م ،            ٢0١7هنداوي ، 

 ١٢٢م  ،١96٨بغداد، –دراسات في االدب اإلسالمي ، سامي مكي العاني، مطبعة المعارف - ٢
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وقد نظمت الشاعرة مرثيتها على بحر الوافر وهو من األوزان الشعرية التي تُتيح للشاعرة 
استوطنت  والحزينة التيمشاعر الشجية المساحة الكافية للتعبير عن الكم الهائل من ال

ولقد ُروي أن جريرا  ُسئل "من أشعر الناس  وللتعبير عن تجربة الفقد. ابيات المقطوعة
ففضلها على جميع الشعراء، وقدمها بشار -يعني الخنساء-؟"فقال: "أنا، لوال هذه الخبيثة"

 ١على الرجال"
 رثاء الشواعر ألزواجهم : -5

ر نظرة  الشعراء تجاه لفكر العربي منذ البعثة النبوية الشريفة تغيّ ومما يلحظ من تطور ا
الموت، وطريقة رثائهم لموتاهم؛ ففي السابق "كان الرثاء في العصر الجاهلي جاهليا في 
معناه ومبناه حيث كان الشاعر ينعي الميت بعـد فـراق الحياة وهذا مألوف لدى الشعراء في 

يء اإلسالم ورسوخ تعاليمه في و اسمه اآلخرة، ولكن  ئاشي ال يعرفألنه  ٢الجاهلية" بعد َمج 
فأصبحت الدنيا معبرا  لحياة  ثانية ؛ رت مفاهيمهم تجاه الحياة والموت األرض العربية تغيّ 

"  تقبل المسلمون خطوبهم بكل صدر رحب ولن يخرجوا قدعلى اإلنسان أن يتهيأ لها ف
وأصبحت مراثيهم تجسد صور صبرهم  3"عن طورهم ورشدهم في النظر إلى وفاة األحباب

  ٤على فراق األحبة وخير مثال على ذلك مرثية للجعفّية ترثي بها زوجها :]الطويل[
 وال َغْمرا ال ضعيفاتحمَّلوا     بروذَة شخصًا  الركُب الَّذيلقد غادر 

 فقل لزبيٍد بل لمذحَج ُكلِّها           فقدُتْم  َأبا ثوٍر   سَناَنُكُم  َعْمرا
 فإن تجزعوا ال يغن ذلك عنُكُم     ولكن سلوا الرحمن ُيعقبكم صبرا

                                                                                                                         

جامعة –ينظر: دالالت البكاء وموضوعاته في الشعر األموي ،بدران عبد الحسين البياتي ، كلية التربية 
 ٢3، 9٨العدد \كركوك ،مجلة كلية االداب 

، بطرس البستاني  ،مؤسسة -حياتهم ،آثارهم ،نقدهم -أدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم  - ١
 ٢09م ،  ٢0١7هنداوي ، 

قسم القانون، مجلة -الرثاء في الشعر الجاهلي واإلسالمي، عذراء عودة حسين، كلية الرافدين الجامعة-٢
 ١٤9هـ، ١٤35-م٢0١٤، المجلد األول ،٢0٨العدد  األستاذ،

 .١٤9المصدر نفسه : - 3

لبنان،  –معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم، عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت  - ٤
 3٨-37م، ١990-هـ  ١٤١0الطبعة االولى 
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والندب على الميت كما هو معتاد في مراثي  األبيات النواحفي هذه  ال نرى 
نما نرى بلوغ  فزوجها حيث الَتصبر والعزاء  الرقي مندرجات  الشاعرة أعلىالجاهلية وا 

عة لونا  من و هذه المقط عدُّ وت١هجرية"٢١ة ُيزف إلى الجنة "توفي غازيا  مجاهدا ، سن شهيد
 ألوان العزاء. 

ر من خاللها لغة الشاعرة لغة فصيحة جزلة ذات الفاظ منتقاة بعناية ودقة عالية تعبِّ  ان
يمانها بوعد اهلل وجنته للشهداء  كمتها وصبرها على فراقها لشريك حياتها وا  عن مدى ح 

 على البكاء والعويل بل تحضُّ  المرثية تحضُّ  والصديقين. فال يجد القارئ الفاظا  في هذه
على الصبر وعدم الجزع، وتأكد هذه الفكرة عن طريق توظيفها ألسلوب التكرار؛ فقد 
كررت الشاعرة تكرار )ال( النافية ثالث مرات لتضفي صفات القوة والحكمة على المرثي 

تكرارها لحرف األلف لعل  والسلوى أمات قلوب محبيه بالصبر  بطريقة غير مباشرة، ولتُثبِّ 
 ذلك يدل على استغراقها في وصف الحدث وتصويره. 

رْت لنا الشاعرة عن طريق األسلوب اإلخباري على مستوى الصورة، فقد صو  و   
عتها حالة تشييع الجنائز لدى المسلمين و وعن طريق الكنايات الموجودة التي بثتها في مقط

 م لشهدائهم. وكيفية وقوع خبر الوفاة لديهم وتوديعه
 

 بروذَة شخصًا الضعيفًا وال َغْمرا      لقد غادر الركُب  الَّذي تحمَّلوا   
  :)غادر الركب( كناية عن الذهاب وعدم العودة وكأنهم يزفون الجثمان للجنةفقولها : 
فصورْت لنا مدى والفطنة، وال َغْمرا( كناية عن الشجاعة والحكمة  ال ضعيفا)شخصا  

، فهم يحملون به الجنةيحملون النعش يغادرون  بشهدائهم، فالذينين عناية المسلم
 بما يحملونه.  حكيمة يفتخرونشخصية عظيمة شجاعة 

 
 َأبا ثوٍر   سَناَنُكُم  َعْمرا نام فقل لزبيٍد بل لمذحَج ُكلِّها           فقد

                                                 

المكتبة األهلية،  (،هـ١3٤7)المتوفى: بعد  يموت واإلسالم، بشيرشاعرات العرب في الجاهلية  - ١
 ١76، م ١93٤-هـ  ١35٢األولى،  بعةبيروت، الط
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ن فقيدهم قبيلته بفضائله وشجاعته وحمايته له فقل( لتذكرتوظف الشاعرة أفعال القول) م وا 
وفي عجز البيت توظف الشاعرة التشبيه البليغ فتقوم بحذف األداة مثيال، لن يجدوا له 

ووجه الشبه لتفتح األفق أمام المتلقي لتصور صور المرثي في مخيلته؛ ففي الصورة 
الشاعرة زوجها الشهيد بنصل الرمح أي مقدمته، فالمرثي شجاع دائما  يقف  األولى: تشبه

قائدا   الثانية: فزوجهاأما الصورة  دينه،ة عندما تستعر نار الحرب يدافع عن في المقدم
 شجاعا  في المعارك. 

تصور لنا بأن زوجها رأس من رؤوس القبيلة، يذود عنها  الثالثة: فلعلهاأما الصورة 
 ويحميها. فهو كنصل الرمح في قوته وشجاعته. 

 الرحمن ُيعقبكم صبرا ولكن سلوا      فإن تجزعوا ال يغن ذلك عنُكُم 
لترسم لنا الشاعرة صورة من صور صبر  السخط؛كناية عن الرضا وعدم  دُّ البيت كله ُيع

المسلمين على فراق أحبتهم وشهدائهم صابرين في خطوبهم طامعين برضوان اهلل وجنته 
عتها على و نسجت الشاعرة مقطاهلل ، وقد لفقيدهم ولهم ايضا ، غير ساخطين على أمر 

ولتستطيع من خالله وصف الحدث ووصف المرثي ؛لطويل لتناسبه مع الموقف بحر ا
 وشجاعته .

لقد مثلت لنا) الُجعفية( صورة المرأة المؤمنة القوية المحتسبة الصابرة التي استقبلت أمر 
وفاة شريك حياتها بروح راضية ونفس  مطمئنة بقضاء اهلل وقدره فرسمت لنا في مرثيتها 

ت فيها صور الصبر والعزاء، ولكن على عكسها نجد أن الشاعرة  لوحة إيمانية تمثل
األموية )ُمفّضلة الفزارّية( المقارب عصرها لعصر النبوة والخالفة الراشدة تستقبل خبر وفاة 
زوجها بروح منكسرة قلقة جزعة) نادبة( يعتصر األلم الشديد قلبها لفراق شريك حياتها، 

روح الجاهلية من )ندب  وحزن مبالغ فيه( قد يصل ولعل القارئ لشعرها يلحظ  تمثل ال
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في رثائها لزوجها محمد الطائي  ١لتحريمها على نفسها االقتران بغيره  طيلة حياتها، فتقول 
 [   الطويل:]    ٢"حين قتل في بعض غزواته"

 
 وال ميتًا حتى ذكرُت محمداً             أال ال أرى رمسًا تلبَّد بالثرى  

 طواَل الليالي ال تمسَّان إثمدا         يَّ بعد محمٍد      حراٌم على عين
 له الحرب لم ُيغن الحمار المقّيدا    فكم من محٍب موُتُه ال تجّردْت    

 لُيبعدُه  ال بل  هو اللَّه   أبعدا         وآخر يدعو اللَّه كلَّ عشيٍة     
 في القوم أو غداوأجمله إن راح      ألم تريا ما كان أحلى محمدًا     
دا       ترى منكبيه ينفضان قميَصه      كنفض الّردينّي الرداء المعضَّ

 
تتسم لغة الشاعرة  بفصاحتها وجمالية أسلوبها وجزالة الفاظها، فقد اختارت   

كلمات  ُتجسد من خاللها خوفها وحزنها وقلقها ويأسها و َجزعها  على فقد زوجها )رمس، 
الليل، العشي( وغيرها من الكلمات التي عبرت من خاللها عن  الثرى، الموت، حرام ،

 عة.و البيت الثاني من هذه المقط  ما يؤكدهتجربة فقد الزوج أو الترمل، وهذا 
وقد بدأت الشاعرة بأال االستفتاحية للتنبيه وذلك ألهمية األمر الذي تتحدث عنه وهو 

هها للموت ورفضها له "ال بمعنى عزوفها عن الزواج بعد موته وفاء  منها له، وكذلك كر 
نما  ألنه تمكن منها فأخذ محبوبها  الذي تتمثل  3إنكاره وعدم اإليمان به" صفات  فيهوا 

كأنه روحها التي انفصلت  ،القوة والشجاعة والهيبة والجمال فجعلت موته بمثابة موتها هي

                                                 

لبنان،  –معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم، عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت  -- ١
 ٢٤١م، ١990 -هـ  ١٤١0الطبعة االولى 

بنت علي بن حسين بن عبيد اهلل بن حسن بن إبراهيم  الخدور، زينبلدر المنثور في طبقات ربات ا -٢
األولى،  الطبعة، المطبعة الكبرى األميرية، مصر ،هـ(١33٢مد بن يوسف فواز العاملي )المتوفى: بن مح
 ١/5١٢ ، جهـ ١3١٢

م ٢0٢٢الذاكرة و المكان قراءات في األدب العربي ، سالم محمد ذنون العكيدي ، الطبعة األولى - 3
 6١،دار ماشكي ، 
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كيد على عن جسدها ، فكيف يقدر الموت على خطف هكذا شخصية وسلبه منها  وللتأ
هذه الفكرة كررت أسلوب النفي بصيغ عدة كتكرارها ل )ال النافية( خمس مرات، أضافْت 

 لها الجملة المنفية )حرام على عيني( وكذلك النفي بأداة الجزم)لم( 
فتارة  ١وكذلك استعملت الشاعرة اكثر من "صيغة للفظة الموت هو تأكيد على رفضه له"

د بالثرى( كناية عن الموت فالشاعرة لم ترى شخصا  وضع في ) أال ال أرى رمسا  تلب  تقول: 
قبره يعادل زوجها فهي تُقارن بينه وبين غيره ممن يموت، وتارة أخرى تقول :ميتا ، وتارة 
ثالثة تقول:)موته( فتكرارها لهذه الصيغة داللة على عجزها عن منعه من خطف زوجها 

 وت في البيت الثاني :منها وجعلها أرملة، لتعلن عن تمردها على الم
 حراٌم على عينيَّ بعد محمٍد           طواَل الليالي ال تمسَّان إثمدا

وُتعلن حدادها على زوجها وعدم قبولها للزواج بغيره طيلة حياتها من خالل استعمالها 
( كناية عن رفضها ألي شخص غيره فقد حرمت  للكنايات )حراٌم على عيني بعد محمد 

بقي من  فيما عنها القبول بغيره بشكل  قاطع،)طوال الليالي( كناية عنعلى نفسها ونفت 
،  )ال تمس ان إثمدا( لن تكتحل لغيره كناية عن عدم زواجها مجددا  ، لتصور لنا العمر

صورة المرأة العربية األصيلة الوفية التي تعزف عن الزواج بعد فقدها لشريك حياتها 
 ه مجددا  في الحياة الثانية، فليس هناك رجال  يمأللتجلس على ذكراه وتأمل أن تجتمع ب
 عينها بعده وهذا ما أكده البيت الثالث 

 له الحرب لم ُيغن الحمار المقّيدا       فكم من محٍب موُتُه ال تجّردْت   
وعن طريق استعمالها لصيغة) َكْم( الخبرّية و أسلوبي النفي )ال تجردت( والجزم )لم يغن( 

إلى معناه المجازي )النفي( والكناية)لم يغن الحمار المقيدا( كناية عن  الذي خرج ايضا  
الجبن؛ لُتشكل لنا صورة تُقارن فيها مجددا  بينه وبين غيره ممن ماتوا فكثير ممن يموتون 
ال ينفع موتهم وال يضر حتى الحمار المقيد، أما محمد ففي موته ضرر بالنفوس على 

ب ففي موته خسارة للحرب، ولعلنا نلمح في هذا البيت فقده ألنه فارس من فرسان الحرو 
قدرة الشاعرة على اللعب بالفنون البالغية وجعل الصيغة الواحدة ُتشكل أكثر من فنا  في 
آن واحد، ومن ذلك نلمح في هذا البيت تشبيها  ضمنيا ؛ فلعل صدر البيت ُيشير الى 

                                                 

 6١المصدر نفسه : - -١
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أو الدفاع عن أهله والمشاركة في )المشبه( الرجل الضعيف الذي يهرب من منازلة اعداءه 
المعارك، شبهته بالشخص العاجز أو المتخاذل مشيرة  إلى ذلك بقولها )الحمار 

وكذلك نلمح في هذا البيت استعارة تجسيدية حيث جعلت الحرب كامرأة نادبة المقّيدا(،
وهذا ما ، تشق ثيابها على القتلى الشجعان وال تأبه بأولئك الجبناء فموتهم ال يضرها شيئا  

 يؤكده البيت الذي يليه :
 وآخر يدعو اللَّه كلَّ عشيٍة           لُيبعدُه  ال بل  هو اللَّه   أبعدا

حيث استعملت الشاعرة أسلوب الدعاء وكذلك النفي  لخدمة فكرتها هذه، صيغة )يدعو( 
لذي خرج ا-أسلوب اإلنشاء الطلبي -وكذلك )لُيبعدُه( اقتران الم األمر بالفعل المضارع 

هنا لغرض الدعاء، وكذلك صيغة النفي ب) ال( لقد مزجت الشاعرة كل هذه األساليب 
واألدوات لُتشكل لنا صورة الرجل المتخاذل الخائف الذي يجلس يدعو اهلل ليبعده عن 
الحرب والموت ولكن اهلل سبحانه وتعالى كره انبعاثه وخذالنه فأبعده عن نصرة الدين، 

أثر الشاعرة بالنص القرآني وفي قوله سبحانه وتعالى :}َوَلْو َأَراُدوا ت ولعل القارئ يلمح
يَن{ د  التوبة / اْلُخُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعد ة  َولَٰك ن َكر َه الل ُه انب َعاَثُهْم َفثَب َطُهْم َوق يَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاع 

:٤6  
 ها بشحنة الحزن واأللم والحسرة:وتعود الشاعرة لترسم لنا صورة جميلة عن فقيدها تشحن

 ألم تريا ما كان أحلى محمدًا        وأجمله إن راح في القوم أو غدا
)ألم( أسلوب االستفهام خرج إلى معناه المجازي وهو الحسرة وشدة الحزن والتعجب فقولها :

من خسارتها له، فالشاعرة تتحسر على زوجها الذي سلبه الموت منها، فكانت تتباهى به 
  قومه.أمام القوم فهو جميل الهيئة والمشية ذو هيبة في 

دا  ترى منكبيه ينفضان قميَصه       كنفض الّردينّي الرداء المعضَّ
الكناية وفي هذا البيت ُتصور لنا مدى شجاعته وجرأته في الحرب عن طريق   
منكباه ينفضان قميَصه( كناية عن شجاعته وقوته وسرعته في البطش بأعدائه، ف منكبيه)

 أيضا .شمر يديه للحرب وهذه كناية عن االستعداد للحرب  عمنينفضان قميصه كناية 
ُتشبه سرعة انطالقه  البيت: فهيصورة خارقة عن زوجها البطل في عجز  وترسم لنا 

وتلبيته لنداء الحرب وشجاعته في قتل اعدائه بالرمح الرديني الذي يخترق الرداء المعضد 
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ب وسيلة وقاية من اختراق الرماح. ولقد لعبت التكرارات على اختالف الذي ُيتخذ في الحر 
)الرؤية( ثالث مرات،  كتكرارها: للفظةصيغها دورا  هاما  في تشكيل النغم في مرثيتها 

وكذلك لفظة )الموت( مرتين واسم)محمد( ثالث مرات، وأيضا  لفظة )البعد( مرتين، وكذلك 
لنافية( خمس مرات كل هذه التكرارات وغيرها ويضاف )ال اـلفظة)نفض( مرتين، وتكرارها ل

إليها تكرارها لبعض الحروف كانت كنبضات موسيقية قوية حيرى صرخة ألم محبوسة 
داخل كلمات وحروف  المقطعة تحاول أن ُتسمع صداها، تعزفها روح  متوجعة على فراق 

 المحبوب مشبعة بالحزن.
 رثاء الشواعر ألبنائهم:-6

كثيرة ُتدمي القلوب وُتوجعها، فتفيض العاطفة البشرية ُمهيجة القريحة  حاالت الفقدان 
ذا  ظم مصابهم في فقد األحبة "وا  الشعرية لدى الشعراء واألدباء للتعبير عن مدى حزنهم وع 
كانت أصوات الناحة قد ارتفعت على مر العصور مع موت اإلخوة فإن هذه األصوات قد 

ألكباد ، فإن حرارة األمهات واآلباء بهم تأكل قلوبهم ُبح ت  مع موت األبناء وأفالذ ا
ولعل هذا األمر يتضح   ١وأفئدتهم إذ يرون كأن أجزاء وأعضاء من أجسادهم بترت بترا "

ّن لفلذة كبدها  وعلى الرغم من االختالف  ٢ولدها، ]البسيط[و في رثاء ُدنيا جارية ديك  الج 
ه إال أن هذه األبيات خير مثال على تجسيد نفس 3في نسبة هذه األبيات لها أو لديك الجن

 تلك العاطفة: 
                                                 

َنائ ي )الّرثاء(، شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الرابعة، دون تاريخ     فنون األدب الَعَربي  - ١ الفن الغ 
،١7  
لبنان،  –معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم، عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت  - ٢

 ٨9م ، ١990-هـ  ١٤١0الطبعة االولى 
لعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ا ، أبوالزماناألعيان وأنباء أبناء  وفياتينظر: 

  ١٨7-١٨6/  3، جبيروت –دار صادر  ،عباس إحسان ،(هـ6٨١)المتوفى:  البرمكي اإلربليابن خلكان 
 
ديوان ديك الجن الحمصي عبد السالم بن رغبان، تحقيق: مظهر الحجي، منشورات اتحاد الكتاب  - 3

 ٢٤م، ٢00٤-العرب، دمشق 
حدائق إبراهيم أوراق إبراهيم طوقان ورسائله ودراسات في شعره، المتوكل طه، المؤسسة العربية ينظر: 

 5٨3م، ٢00٤دار الفارس، الطبعة األولى ،–للدراسات والنشر 
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 وسترُت وجهك بالتراب األعفرِ      بأبي نبذتك بالعراء الُمقفِر       
 ورجعُت عنك صبرُت أو لم أصبرِ    بأبي بذلُتك بعد صوٍن للبلى      
 رِ لتركُت وجهك ضاحيًا لم ُيْقبَ         لو كنُت أقِدُر أو أرى َأَثَر البلى  

 
ومن الواضح والمشهور أن تكون اللغة المستعملة في المراثي لغة فصيحة جزلة وهذا ما  

نلمحه لدى شواعرنا ومنهن شاعرتنا دنيا، التي عمدت إلى استعمال ألفاظا  عذبة ُتعبر عن 
، )نبذتك، سترت ، التراب، بذلُتك، البلى، صبرت، يقبر( ولوعتها مدى وجع األم الثكلى 

غراق مقطعتها بالتكرار حيث يرتبط "التكرار بالحالة النفسية للشاعر إإلى   وكذلك عمدت
بشكل مباشر، وما يريد أن يوصله من رسائل ومضامين فكرية تحمله القصيدة على وفق 

فقامت بتكرار كلمة )أبي( مرتين، التي تدل على قوة عاطفة األمومة  ١رؤيته الشعرية"
ة ذاتها، فلوكان بيدها أن تُقدم أغلى شيء تملكه وعظمها والتي طغت على عاطفة البنو 

فداء  لفلذة كبدها حتى أبيها الذي ُأمرت ببره وطاعته حيث قرن اهلل رضاه برضا الوالدين 
]، لتدل ٢3في قوله تعالى :}َوَقَضٰى َربَُّك َأال  َتْعُبُدوا إ ال  إ ي اُه َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَسان ا{] اإلسراء :

 لك العاطفة وتملكها منها .على قوة ت
وكذلك )وجهك( ومشتقات )صبر( مرتين، لتصور لنا مدى  (،وكذلك كررت كلمة )البلى 

ظم مصابها وفداحة الموقف ووقعه على قلبها فهي ترى التراب ينهال على   ابنها قطعةع 
 منها عكازتها التي كانت تأمل أن تتعكز عليها في شيخوختها ونوائب الدهر وال تستطيع

. وعدم الجزعأن تفعل له شيء فهذا أمر اهلل وعليها تقبله محاولة  أن أقناع نفسها بالصبر 
وأيضا  عمدت إلى تكرار الحروف حيث "يلجأ بعض الشعراء في بناء قصائدهم إلى 
الحروف لتُشد  من تماسك النص وترابطه، وقد تأتي االستعانة بها أيضا في عملية إقامة 

كسور العروضية للقصيدة، وتكرارها في القصيدة أو في المقطع الوزن والهروب من ال
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فكررت حرف الجر  ١الشعري يوحي بداللة ترتبط بالرؤية الشعرية وبالصيغة الشعرية"
)الباء( اربع مرات، و أداة الجزم )لم( مرتين، و حرف العطف )أو( مرتين وحرف )الكاف( 

ن تبث لنا انفعاالت الحزن واألسى خمس مرات، لقد استطاعت عن طريق هذه التكرارات أ
وقد لعبت تلك التكرارات دورا  هاما  في تشكيل هذا النغم الحزين الشجي الذي  التي تعتريها،

 سيطر على أبيات المقطعة ل ُيالمس قلب القارئ مباشرة  ويتعاطف مع تلك األم الثكلى. 
َذَهالها اْنَدَهاشهَا من لنا مدى انْ  وبذلُتك( تصور )نبذتكوعن طريق الجناس الموجود في 

تسمح بدفنه  منه، فهيالموت الذي كن ت عنه )بالبلى( تقف عاجزة أمامه من حماية ابنها 
دخرته لنوائب الدهر ومصائبه وكانت تأمل أن يدفنها هو بعد موتها ال ابعدما كانت قد 

من أبلغ  بأبي بذلُتك بعد صون  للبلى( والتي تعتبرالجملة )العكس وهذا ما دلته هذه 
( لتدل على صبرها وعدم  أن الكنايات . وكذلك الجناس الموجود في )صبرُت أو لم أصبر 

صبرها سواء فقد ذهب من كانت تصبر على مرارة الدنيا ألجله ولكنها تحاول إقناع نفسها 
الدفن )وسترُت وجهك بالتراب األعفر( كناية عن عملية السخط، فقولها : بالصبر وعدم 

تصلح أن تكون مجاز جزء عن كل أي تسمية الكل باسم الجزء؛ فذكرت  الجملة وهذه
وجهه بدل جسمه ككل. وتسمي الشاعرة عملية الدفن بالستر أي )الحجاب أو الحاجز( فقد 

 شكل الموت حاجزا بينها وبين ابنها يمنعها من رؤيته مجددا  مدى الحياة. وفي قولها :
 لتركُت وجهك ضاحيًا لم ُيْقَبرِ    لو كنُت أقِدُر أو أرى َأَثَر البلى   

وعن طريق االستعارة المكنية الموجودة في هذا البيت تصور لنا الشاعرة أمنيتها، حيث 
أثره  القتفتفهي تتمنى لو أن الموت سارقا   السارق؛شبهت الموت )البلى( بالشخص 

هذا غير  واستطاعت أن تتمكن منه وتسترجع ابنها منه لترى اشراقة وجهه مجددا  ولكن
ممكن. وكذلك عن طريق التشبيه البليغ تصور لنا جمال ابنها ووجهه؛ حيث شبهت جمال 
وجهه بالشمس في وقت الضحى أي في أّول وقتها وارتفاعها وبياضها وذهاب حمرتها 

 داللة منها على جماله وجمال طلته وبسمته. 
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لطويلة لتتمكن من التنفيس عن من البحور ا دُّ ال ذي ُيعولقد استعملت الشاعرة بحر البسيط 
والكسر الذي أصابها  حزنها والتعبير عن الكم الهائل من مشاعر الحزن والوجع والفقد

فشكلت تفعيالته موسيقى عذبة شجية تمس القلوب وتتفطر عند قراءتها  ،بفراق ابنها
 وتجعلها تتعاطف معها.
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 :خاتمة
 ف عنها البحث بالنقاط االتية : يمكن اجمال النتائج التي كش

 بأساليب العربي الوطن هزت عظيمة تاريخية أحداث توثيق على الشواعر قدرة 
 ،(وسلم عليه اهلل صلى) الرسول وفاة لحدث كتوثيقهن والجمال، الروعة قمة في

 . الرثاء فن طريق عن العربية األوطان هزت التي الداخلية النزاعات وكذلك
 على لقدرتها مراثيهن في والصافية الطويلة البحور عرالشوا استعملت لقد 

 .واألسى الحزن مشاعر من الهائل الكم استيعاب
 الطللية هجر المقدمات على نهج الشعراء في  نفي رثائه واعرالش سارت

 ة .ثي مباشر ابموضوع المر  نإلى مطالع نسجتها بعاطفتها لتدخل ومطالعها
  َمزجت عن مقطوعات ومقطعات. وقد  غلب المراثي في شعر الشواعر عبارةأ

ين وعزاء وخاصة غلب تلك المراثي بين ألوان الرثاء من ندب وتأبالشواعر في أَ 
 ا الجاهليات فيكثر لديهن الندب والنواح.م  لدى االسالميات، أَ 

  َعاطفة المرأة قد تكون قوية جدا  وخاصة  عاطفتي األخوة واألمومة  ن  لقد وجدنا أ
ن تفكر األخت باالنتحار على فقد خرى، لدرجة أَ عاطفة أُ  وقد تطغيان على أي

أخيها أو تفكر بفداء ابنها بأبيها لو تستطيع إرجاعه، فعاطفتي المرأة األخت 
 بنة أو الزوجة.ة األم اقوى من عاطفتي المرأة االوالمرأ

  تظهر قدرة المرأة الشاعرة في التصوير الفني حيث تتعدد الصور الفنية عن
امها للفن البالغي الواحد، ومن الجدير بالذكر مقدرة الشواعر على طريق استخد

تتعدد الفنون البالغية في الجملة الواحد مما يفتح الباب لتشكيل صور فنية أكثر 
 ويفتح الباب للتأويل كذلك.
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Abstract 

         This research seeks to stop at the poetry of lamentation, and to 

dive into its deep sea, and to extract the hidden and precious 

essence, which was issued by Arab poets, mentioned in the book 

(Dictionary of Women Poets in Pre-Islamic Times and Islam) 

collected and verified by (Abdul Muhanna), which is a serious 

attempt to read poetry Women in the ancient literary text (poetry). 

The number of their verses in this book reached (1482) in which the 

woman expressed her affliction in the loss of her father, brother, 

husband, son, lover, cities, and the battle-killed of her people. 

Perhaps we are not exaggerating if we say that women are more 

honest than men in this field, as their lament is distinguished, 

especially by the warmth of feelings and anguish over loss, more 

than what we see among Arab (male) poets, and Muhammad 

Zaghloul justified this in his saying: ; Because they have braver 

hearts, softer hearts, and less patience.” The lamentation is an 

immortalization of historical events and influential personalities in 

the history of the Arabs. 
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