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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 راثي للشاعر سبتي الهيتي الـمدُق العاطفة  في شعر ص  

 
 م فتحي الهيتيات  م.م محمد ح  

 التعليم الديني والدراسات اإلسالمية  رةئدا
 

 ملخص البحث 
ال  ال  الع    رب ه   لله   الحمد   نبينا  على  والسالم  الصالة  وأفضل  محمٍد،  م ه مين،  سيدنا  المين  ي 

 ين. الد يوم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى 
عر   ازدهار  كانت العاطفة منذ  .وبعد.. العنصر المهم في تكوينه،   في العصر الجاهلي   الش ه

أركان   أحد  عر   التَّجربةفهي  الن    ية الش ه الر    تعد  إذ  قاد،  لدى  ال  الَّذيكن  العاطفة  إعطاء   فضلية له  في 
ياغة  التَّعبير في  جماًل   الدبي  النَّص أن    تأى الباحث، ار الر هثاءفي    صادقةً   ة  عاطفا كانت المَّ ل  و    .والص ه

اعرظهر جمال العاطفة عند  ي    هاوصدقٍ   المعاني  فيها من قوةٍ   ا وجدم  له   ؛في مراثيه  "سبتي الهيتي"  الشَّ
 : حو اآلتيعلى النَّ ة ت طبيعة البحث أن تكون الخطَّ . وقد اقتضصورها وتنوعٍ 

المبحث الثالث: تنوع   رار العاطفة وثباتها.استمني:  المبحث الثا  المبحث الول: قوة العاطفة وروعتها.
 العاطفة وشمولها.

 عر ؛ العاطفة ؛ سبتي الهيتي ؛ المراثي (.) الش ه  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings and 

peace of Allah be upon the most honored of messengers, our master 

Muhammad, and upon all his family and companions. Passion is one of the 

most important components of the prosperous poetry of the pre-Islamic era. 

It is one of the basics of the poetic experience of the critics. Passion gives 

beauty to the formulation and writing of poetry. Due to the sincere use of 

passion in lament poems, the researcher tries to present the beauty of passion 

in Sabti Alheety’s lament poems as they contain diverse pictures meanings 

of passion. The content of the paper is divided into: section 1 (power and 

beauty of passion), section 2 (continuity and stability of passion), and section 

3 (diversity and inclusivity of passion). 

Keywords: ( Poetry ; Passion ; Sabti Alheety ; Laments ). 
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 مقدمةـال
النَّ والسَّ   الةلصَّ واالعالمين،    رب ه   لله   الحمد   على  محمَّ الم  المين  وأصحابه  بي  آله  وعلى  ٍد 

 أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
 ا بعد: أمَّ 

عر  ازدهار  منذ  كانت العاطفة  فقد   العنصر المهم في تكوينه،   اإلسالمفي عصر ما قبل    الش ه
عر   التَّجربةفهي أحد أركان    النَّص له الفضل في إعطاء    الَّذيكن  لر  فة العاطا  تعد  إذ  لدى النقاد،    يةالش ه

ياغة  التَّعبيرفي    جمالً   الدبي وهوالص ه ال  ي ،  إليها  يركن  التي  إليهال  شد ه بغية    ؛ديبالداة  ، اذهان 
ال القول  فنرى  يجتهد  أوج ه   ديب  في  العاطفة  تكون  القارئ    ؛هاعندما  تأثر  بمدى  امع السَّ أو  لعلمه 

 وضحها.أيأتي بأنقى عبارة و  الَّذي التَّعبيروجمال  ،ر عن صدق المكنون ب ه ع  بخلجان القلب التي ت  
كانول   السَّ   تمَّا  العصا  الالعاطفة  تجذب  التي  والاحرة  وأنَّ سَّ ذهان  الر  ماع،  الجَّ ها    مالي  كن 

عر جربة  للتَّ  قاد  ن  ا الى بهاعتنفقد    ،الدبيص  ه للنَّ ويشد    ،نظم الفكار بأسلوب يروق القارئ تي  تال  يةالش ه
عورا تخبرهم مدى قوة  حكامً أ  ا يبنون عليهاهمً ا م  م، وجعلوها معيارً د  منذ القه  ، ومدى صدقها وروعته  الش 
اعروص وفتورها، ومدى مقدرة  النَّصومدى استمرارها في    ،وكذبها  على امتزاج الغراض في نٍص    الشَّ

الجمال السَّ   ؛واحدٍ  التنو   وضحه أ  الَّذيامي  ليعطي  الذلك  يتأتَّ   في العاطفة. وكل    حاصلع  ى من  ذلك 
النابض عورو   ،القلب  الجميل    ،رهفالم    الش  قلب    الَّذيوالحساس  اعريختزله  فتوضحه    ،ونفسيته  الشَّ

 وص.النَّصبيات و ال
عرويرجع اهتمامي بدراسة   اعرعند  الش ه "سبتي الهيتي"؛ لنَّه لم يحظ بالدراسة كما حظي   الشَّ
ك   منث  شعراء  فزمن  ر  وقعته.  كتب    عيني  عندما  اعرعلى  حجبت   الشَّ ما  العاطفة  من  فيها  وجدت 

أبياتهأإذ  ،  اسرارهأ، و انههمن ك    الكثير    بيات  ال العاطفةتحمل    وهي  تت  مع   هاوثبات   ها،مع صدق  قوة 
بألفاظ وحروف.  ،هاتنوع التي سطرها  القارئ يعيش في آلمه وأحزانه  العاطفة   ههذ  وكل    حتى يكاد 
ا من مالممزوج بالعتاب والفخر وغيره  الر هثاءبياته التي حملت غرض  أتحليلنا لبعض    ا فيحناهأوض

 .الغراض الخرى 
  الَّذي فسي  جمال المكنون النَّ   ر  ظهه أقوى ارتأيت أن أ    الر هثاءالعاطفة في    ا كان المعلوم أنَّ مَّ ل  و  

وأن   شاعرنا،  به  عاطفة    غمرنا  في  ر سمت    الر هثاءاكتب  أالتي  بحثيبياتفي  فوسمت  صدق )  بـــ  ه، 
 (.العاطفة في شعر المراثي للشاعر سبتي الهيتي



 
 

 
263 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 261-289 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

اعربعريف  تَّ الفيه    تإلى مقدمة، وتمهيد ذكر   البحث  متوقد قسَّ  نظرة )  ، ومفهوم العاطفةالشَّ
على  و   ،(موجزة البحث  أتى  والمبحث بعدها  وروعتها.  العاطفة  قوة  الول:  المبحث  مباحث،  ثالثة 

جت في نهاية بحثي رَّ ع  م  ثلعاطفة وثباتها. والمبحث الثالث: تنوع العاطفة وشمولها.  ار استمر الثاني: ا
 إليه من نتائج، ثم ختمت بحثي بقائمة المصادر والمراجع. لت  بخاتمة ذكرت فيها ما توصَّ 

بيات شاعرنا، بل  أ  المنسوج فيظهار الجمال العاطفي  إكلمة الفصل في    ت قل  يزعم أنَّ أول  
اعرالتي يختزله  الدبيالجمال شيًئا من ر ظهه أ  أن  تحاول  سبتي الهيتي.  الشَّ

 الحمد لل رب العالمين. و واإلخالص في القول والعمل.  ،دادوالسَّ  ،وفيقنسأل هللا التَّ 
 .أجمعينوعلى آله وصحبه  دٍ نا محمَّ م على نبي ه وسلَّ  ى هللا  وصلَّ 

 
اعرعريف ب: الت  مهيدالت    )نظرة موجزة( ةالعاطفمفهوم و ، الش 

اعرعريف بأواًل: الت    :(1) الش 
 ومولده: ،اسمه  •

م،  1940ولد في عام    ر،اسه و  يرجع نسبه إلى قبيلة الد    ذياب سبتي الهيتي،  ةهو سبتي جمع
ين ع رهف  بالد ه   تربَّى في بيتٍ   .عرف بـ)الولية(ت    قلعتها القديمة التي كانتا في  في مدينة هيت، تحديدً 

 بها متطلبات أهله وأولده.  ليسدَّ  ؛بوه الحالقةأعائلة ميسورة الحال، إذ امتهن  مع عاشح،  الوالصَّ 
 

 حياته، ومسيرته العلمية:  •
ته الولية فيها حتى أكمل دراسإذ  خوته،  إأبويه و   مع  القديمةفي هذه المدينة    شاعرنا  عاش

 . م1958دي سنة امالر   ثانوية من اإلعدادية المرحلة   ج منعندما تخرَّ  ،جاحلت بالنَّ تكلَّ 
م  ع  بعدها   في  مً عله ي هن  الرماديالقرى  مدارس  إحدى  ا  للواء  عام  ،  نذاكآ  التابعة  نفس  وفي 

ونشاطه  ،  الحزبهذا  وبسبب انتمائه إلى  ياسي،  يوعي، وزاد نشاطه الس ه تخرجه انتمى إلى الحزب الش  
، كان من أهمها  آنذاك  لحاكمرجال أمن الحزب اض إلى الكثير من المضايقات من  القوي فيه، تعرَّ 

 

اعرينظر: ترجمة    (1) لة في كتابه: الطريق الصعب "رواية بذاكرة شيوعي": بصورة مفصَّ   الشَّ
 م. 2014سبتي الهيتي، مكتبة الزاوية للطباعة، بغداد، 
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مرَّ اعتقاله ل الر  به  حتى وصل  ة،  كثر من  لواء  نقل خدماته كمعلم من  إلى  إلى منطقة مادي  المر 
سنة   بعقوبة  للواء  التابعة  خه 1964مندلي  وفي  ال  م ه ض  م.  عن  والبعد  الغربة  ترك هل والزَّ معاناة  وج، 

المدينة   تلك  في  إذ-مندلي -بصمة  فيها بوصفه  ،  جمعللرَّ   امعلمً   أبدع  إذ  عر  بين  سم،   ، سموالرَّ   الش ه
شاعرً  ورسَّ فكان  يأخذ    طرة،بالفه   اامً ا  عرفلم  الرَّ   الش ه وذوقه  ول  فطرته،  من  ذلك  اكتسب  بل  دراسة  سم 

عر العه على الموروث  العالي في مزج اللوان، وكثرة اط ه  بداعه  إعن  شاعرنا    ذكر وقد  ي العربي،  الش ه
صابع إلى وجه ذلك الغريب الجميل حين : "صار المندليون يشيرون بالبقوله  سم في مدينة مندليالرَّ 

، ( 1) سام": إنَّه الرَّ ون فيقول  ،إلى مندلي  (كبرات)يرجع في الطريق من قرية  أو    ، في ساحة المدينة  يمر  
الرَّ  إلى جميل  يعود  التي ش  خطَّ   الَّذيسم  وهذا  المدرسية  اللوحات  في  فرشاته  في  وهه ته  ض المعار دت 

 ربية وقتئذ.نوية التي تقيمها مديريات التَّ السَّ 
الغربة و ــ تـسن  وظلَّ  المدينة يقاسي  الفذَّ العيش، وظلَّ   شظف  ين في هذه  في ذلك    ةت قريحته 

عرد من  تنسج الجيَّ   الوقت مادي؛ ليتفيأ ظالل الهل  إذ أ عيد نقله إلى لواء الر    ، م1967، حتى عام  الش ه
الكعل  ت  له والحباب. و  الجامعية، فاختار كلية كمه على أن ي    رص  العلم ح    خذه أو   راسةه لد ه بير باقه  ل دراسته 

الق   أتاه  أن  وبعد  المستنصرية،  الجامعة  في  عام  القانون  المسائية  الدراسة  في  التسجيل  سارع  بول 
 م.  1970

ت تمَّ   ذإ لثة  ا وبين مهنة التدريس يسكن مدينة هيت، حتى المرحلة الثاا جامعيً بين كونه طالبً ظل  و     
بطلبٍ  بغداد  إلى  التعليمي  مالكه  نقل  على  وذلك    الموافقة  دراسته   م.1973  عاممنه،  أكمل  حتى 

طريق المحاماة مع طريق التعليم. ولمَّا بلغ به العمر   تخرجه  م، وسلك بعد1975امعية في عام  الجَّ 
يوعي يطلب منه ب الش  كتب رسالة إلى مسؤول الحز ياسي، ف، اعتزل العمل الس ه مبلغ التعب والمرض

 .(2) م2009وذلك عام  ،نظيمي للحزبشاط التَّ عن النَّ  إعفاءه
 
 
 

 

 .43ي الهيتي: ص اية بذاكرة شيوعي" لسبتالطريق الصعب "رو  (1)
 .92المصدر نفسه: ص ينظر:   (2)
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 ة:ـــيـاألدباره ــــآث •
اعر  يعد   عرا من رواد  الهيتي رائدً جمعة  سبتي    الشَّ في العصر الحديث، إذ كان يحمل    الش ه

شاعرً الدبينوع  التَّ  فكان  جزًل ،  م  ا  بالموروث  كً تمس ه ،  عر ا  وهذا  الش ه ذي،  رحيم الد  كره  ما  نعمة  كتور 
اعرعرفت الستاذ  العزاوي بقوله: " الثَّ سبتي الهيتي واحدً   الشَّ قافية،...فكنت ا من رواد مجالس بغداد 

اعر ن يترددون إلى محافل بغداد...فألفاظ  الَّذيفي شعره ما ل أجده في شعر غيره من    أجد   سبتي   الشَّ
والطَّ  بالفصاحة  تتسم  جزلة،  ألفاظ  الة،  رافالهيتي  عن  وبما وتنأى  خياله،  نسج  من  وصوره  بتذال، 

التَّ  على  قدرته  به  فتشف  سمحت  تراكيبه  أمَّا  اآلخرين،  عن  منقولة  وليست  مضامينه،   صوير،  عن 
   .(1) وتنقل للقارئ ما يخامر نفسه، وما يختلج في قلبه وعقله"

، لم يفتر عن كتابة اعرلشَّ انقل التي عاشها  وعلى الرغم من معاناة العيش، واضطرابات التَّ 
عر عر، بل رافقه  الش ه  :(2) يتاآل الدبيتضمن نتاجه قد بها، و  في كل محنة مرَّ  الش ه

عر يوان الد ه  -  . 2005، بغداد عام ر(، صدر عن دار الشؤون الثقافية العراقيةسافه م   ي )أوراق  الش ه
عر يوان الد ه  -  ن:ي )ذاكرة الخلود(، هو ديوان مراثي صدر عن داريالش ه

 . 2006عام   أربيل  ،ر آراس للطباعة والنشراد -
 . 2011عام   بغداد ،دار عدنان للطباعة والنشر والتوزيع -

عر يوان  الد ه  - )م  الش ه والنشر،  ي  للطباعة  الينابيع  دار  عن  صدر  المدينة(،  أبواب  على  لصقات 
 . 2011عام  دمشق

عر يوان  الد ه  - ثالش ه دار  عن  صدر  لألطفال،  شعري  ديوان  )أغانينا(،  عام  ال  قافةي  بغداد  طفال، 
2012 . 

عر يوان  الد ه  -   ي )مزامير ديموزا(، صدر عن دار أمل الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق الش ه
 . 2013عام 

 

ذاكرة الخلود ديوان المراثي: سبتي جمعة الهيتي، مكتبة عدنان للطباعة والنشر، بغداد،    (1)
 . 5م: ص2011، 2ط

عر، ومقالت في الدب و 174ينظر: المصدر نفسه: ص   (2) : سبتي الهيتي، دار المتن الش ه
 . 142ص م: 2019،  1شر، بغداد، طللطباعة والن 
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عر يوان  الد ه  - )الش ه السالم  أوراق  ي  الثقافةلدار  العامة في وزارة  العالقات  دائرة  صدر عن  ، عام  ( 
2013 . 

بذ  الصعب    رواية )الطريق   - الزَّ شيو   اكرةرواية  للطباعة والنشرعي( صدر عن دار  بغداد    ،اوية 
 . 2014عام 

 . 2019بغداد عام   ،صدر عن دار المتن للطباعة والنشر ،رواية )الفلكة(  -
مشاركاته   - عن  فيها  يتحدث  )مقالت(  أخرى(،  ومواقف  الحرية  نصب  )تحت  عر كتاب    ، يةالش ه

 .  2018شر، بغداد عام  نَّ وال باعةيت فيها، صدر عن دار المتن للطلقه ي أ  تشعار الوال
عر و  الدبكتاب )مقالت في  -  . 2019بغداد عام  ، شر(، صدر عن دار المتن للطباعة والنَّ الش ه
 ة التي نشرت في مجالت وصحف عراقية. الدبيمن المقالت  كثيرال فضاًل عن -

 
 :(1) هــــات ـــــــوف  •

اعرتوفي     م، في محل ه 2016لعام  اط لر شبالثنين من شه  مساء    الهيتي  جمعة  سبتي  الشَّ
ة الدبيبعد أن رفد المكتبة    ،لم يمهله طوياًل   الَّذيسكناه في مدينة بغداد، بعد صراع مرير مع المرض  

عر تاج  ن  من البالكثير    في الزيادة العلم من أن يرتشف منه، أماًل   طالب    ل ينفك    الَّذيثري،  ي والنَّ الش ه
 قد. ظم والنَّ العربي في الن   الدب روادا في الحتذاء بالعلمية، وطمعً 

 
 : لغًة واصطالًحا مفهوم العاطفة :ثانياً 

لغةً  الشيءه  ت  ل  م  أ    :الشيء    عطفت  ف(:  عط ")  الصلمن    العاطفة  وانعطف  .  اج  ع  ن  اه   :. 
انصرف   عليه:  لويت ت  وعطفت  أي:  الخشبة،  رأس  وعطفت  ما "  ،(2) ".  يقال:  أشفقت.  عليه:  وعطفت 

عطف بعضهم على    :أي  ،ول قرابة. وتعطف عليه: أشفق. وتعاطفوا  ، من رحم  طفةً يثنيني عليك عا

 

اعراخذ الباحث سنة وفاة   (1)  من لسان أبنائه.  الشَّ
مهدي   د.  ه(، تحقيق170كتاب العين: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت:  (2)

)د.ت(:    د. و   ، المخزومي مصر،  والنشر،  للطباعة  الهالل  مكتبة  السامرائي،  إبراهيم 
 ، مادة: )عطف(. 17/ص2ج
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و  عطفً ابعض.  يعطفه  الشيء  وعطف  فعطف.  وعطوفً ستعطفه  فتعطَّ ا  وعطفه  فانعطف  ح  ا   اه  ن  ف: 
 . (1) "، شدد للكثرةه  ال  م  أ  و  

المفهو  هذا  من  فيؤخذ  والنحناء،  اإلمالة،  بمعنى:  اللغة  في  العاطفة  مفهوم  أنَّ فيتضح    م 
 ظهار انفعالتها بصورة تدعو إلى العطف والمحبة. إل ؛فس وحنو ههالعاطفة هي إمالة النَّ ا

يول النَّفسية والنَّوازع الوجدانية المنبعثة عن النفعالت هي "تلك الم  ا فالعاطفة  أمَّا اصطالحً 
، وحزنٍ الغريزية المماثلة في حياة النَّ   .(2) ٍة، ورهبٍة"ورغبٍض، ، وسروٍر، وانقبااس من ك رٍه، وحبٍ 

م   أتى  اصطالًحا  العاطفة  مفهوم  أنَّ  المعنى فنلحظ  لترابط  لغة؛  العاطفة  مفهوم  مع  تساوًقا 
والنَّ  الديب  فهم  في  الصطالحي  المفهوم  مع  والنَّ اللغوي  الدبي  المنظور  في  فالعاطفة  له  اقد.  قدي 

ب عر   التَّجربةارتباط  النَّ يةالش ه بالخلجات  لعالقتها  عور لاة و فسي؛  إنَّ  ش  إذ  عر   التَّجربةية،  على تعتمد    يةالش ه
مترابطة   السس  وهذه  عنها،  تنفك  وأسس ل  فال  و عناصر  البعض،  بعضها  جمال  كتمل  ي متواشجة 

عر   التَّجربة عر   التَّجربةهذه    بدونها؛ لنَّ   يةالش ه التَّ   ستمدة  م    يةالش ه عور قلبات  من  والنَّ الش  فسية والحيوية ية 
اعرأو  ياة الديب  لك حفي فالتي تدور   عر   التَّجربةفتكون    ،الشَّ  ، "مجموعة العالقات  عبارة عن  يةالش ه

سرورً  مختلفة،  انفعالت  تثير  مختلفة  معاني  تحمل  التي  التركيبية    ، اخوفً و   ،اوحزنً   ، اوالمجموعات 
العاطفة  ، وتكون  (3) ا"اطمئنانً أو    ،وخشيةً  إنَّ    ،تهاطبيععاشة و الم    التَّجربة متباينة بحسب نوع  هذه  إذ 
عر  التَّجربة  .(4)صويرتَّ قائمة على: الوجدان، والفكار، وال يةالش ه

 

الفضل    (1) أبو  العرب:  ه(،  711محمد بن مكرم بن علي بن منظور اإلفريقي )ت:لسان 
وسيد   الشاذلي،  محمد  وهاشم  هللا،  حسب  أحمد  ومحمد  الكبير،  علي  عبدهللا  تحقيق 

 ، مادة: )عطف(. 2996/ص4عارف، القاهرة، )د.ت(: جمرمضان أحمد، دار ال
العبيدي  (2) عبدالرحمن  رشيد  فيه:  النقد  ومذاهب  بغداد،الدب  التفيض،  مكتبة  ، 1ط  ، 

 . 24م: ص1954
الكتب    (3) عالم  الصفار،  مرهون  ابتسام  د.  الكريم:  القرآن  في  اللوني   التشكيل  جماليات 

 . 59م: ص2010، 1الحديث، عمان ط
عرية  التَّجربةينظر:    (4) أطروحة دكتوراه، جامعة   الش ه الجبل: رابح فروجي،  بدوي  في شعر 

 . 6م: ص2012فرحات عباس، الجزائر، 
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عر   التَّجربةفالعاطفة أحد عناصر   اعر التي يقصدها    يةالش ه ليعقد صلة وطيدة    ؛في قوله  الشَّ
قول   اعر تربط  القارئ    الشَّ حتى  السَّ أو  بنفس  العاطفة  المسيامع.  القارئ   بهذه  تشابه ف  ،خلجات 

مع    ؛تهفعال ان اعرليعيشها  اللم  الشَّ بذلك  ويعتلج  بشجوها،  فيشجو  اعرصاحب    الَّذي،  فكأنَّه الشَّ  ،
 تراحه. أفراحه و أبذلك يواسيه في 
عر  وبما أنَّ  عر، فيكون  (1)العواطف البشرية  وعاء    يعد  ا  مومً ع    الدبأو    الش ه ور بذلك    الش ه ة  الص 

لالالنَّ  ع  اقلة  والمشاعر  و اللثير  أ  ر  ب  نفعالت  ور فاظ  الم  الحس ه   الص  يكتنفها  شاه  ية  التي  اعردة  بين   الشَّ
ورو   ،ثنايا القول اعر طف بين  اعو للمزاوجة  بذلك تكون هناك  و   ،إليها  فوسالموجهة لتحريك الن    الص    الشَّ

 .متلقيوال
الص ه   تقوم  العاطفةف ب  على مبدأ  إذ ل  التأن    دَّ دق،  فيالتَّعبيرعاطفة صدق  توافر في  سوق ، 

اعر  ذكره   دق موجود  بنى قيام العاطفة على الص ه م  ، و  (2) تحريفأو  ما يجده في نفسه، دون زيادة    الشَّ
ه قال: قال  أنَّ   ب  يرفعه عن عبد هللا بن عباسرواية ابن سالم  "، فقد جاء في  الدبيراث  في كتب الت  

ين؟ قال: زهير، قلت: مؤمنر الن هو يا أميي لشعر شعرائكم، قلت: م  نه د  نشه : أ    لي عمر بن الخطاب
قال: كان  م  وله  الرَّ ...كان كذلك؟  إلَّ ل يمدح  فيهجل  بما  الص ه   وأهم    .(3) "  يميز  في   الَّذيدق  ما  يكون 

 ه  قيم    الدب    ب  ه  ت    ع، حتى تكون عميقةً ن  صط  العاطفة "أن ينبعث عن سبب صحيح غير زائف، ول م  
   .(4)الخالدة"

 

الوج  (1) طينظر:  عبدهللا،  عبدالحليم  محمد  والحياة:  والفن  الدب  في  مقالت  اآلخر  ،  1ه 
 . 68م: ص1984مكتبة مصر للطباعة، 

م: 1997،  1ينظر: النقد الدبي الحديث: محمد غنيمي هالل، نهضة مصر، القاهرة، ط  (2)
 .366ص

محاسن    (3) في  عرالعمدة  بن   الش ه الحسن  علي  أبو  )ت:  وآدابه:  القيرواني  هـ(،  463رشيق 
 . 98/ص1م: ج1981تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، القاهرة، 

ط  (4) القاهرة،  المصرية،  النهضة  مكتبة  الشايب،  أحمد  الدبي:  النقد  م:  1964،  1أصول 
 .190ص
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الن   العرب  وقد جعل  العاطفة  كثيرةوالمحدثين مقاييس  ماء  القدقاد  وجعلوا هذه    ،تبين صدق 
أساسً  واستمرارها، المقاييس  وثباتها،  وضعفها،  العاطفة،  قوة  المقاييس  هذه  ومن  العاطفة،  لدراسة  ا 

 .(1) وتنوعها، وشمولها
عرالمحرك الساس لقول    يه  على الحزن كانت العاطفة    اقائمً   الر هثاءلمَّا كان  و   ريقة وط،  الش ه

في  غته،  صيا العاطفة  صدق  أنَّ   الر هثاءويرجع  اعر  إلى  التَّ   الشَّ منها  يريد  الش    كسب  ل  إنَّما  هرة  ول   ،
 في نفس محبيه.  أحدثه الموت   الَّذيوالحب للمفقود، ويظهر اللم  ليظهر الوفاء   ؛يسوق القول

اعر ا عند  وضعفً   قوةً   فاوتعاطفة الحزن تتأنَّ   ، إلَّ الر هثاءوعلى الرغم من امتزاج الحزن ب   الشَّ
اعرنفس    منومدى قرب المرثي    ،الر هثاءبحسب المقصود من   قائم   يفتركيز العاطفة في المراث  .الشَّ

حمد الشايب بقوله: "المرثية ذات عاطفة عامة واحدة هي أ  الستاذ  فجع، وهذا ما ذكرهعلى الحزن والتَّ 
 .(2)الحزن"

اعر عند  وقد تنوعت المراثي    ؛ا للمقاييس المذكورةفي صدق العاطفة تبعً   هيتي(ي ال)سبت  الشَّ
اعرالقصائد التي قيلت في أشخاص تباينوا في القرب من نفس    عه ا حملته هذه المراثي من تنو  م  له  ، الشَّ

والستاذ، و   والحبيب،  القريب،  منهم  فكان اعروالصديق،  الس  الشَّ إلى  عرَّج  حتى  رثاء  ،  في  معالم  مو 
الضَّ  تائالمدن  اكت  حتهاعة  وما  العمر،  اليامفت  نأيام  حسراتٍ   هذه  أو    حبيبٍ   فقده ن  مه   وآهاتٍ   من 

  .صديقٍ 
 قوة العاطفة وروعتها : المبحث االول

جوها، إذ يتحكم في هذا  تتضح فيه صدق العاطفة وش    الَّذيالمقياس الول    قوة العاطفة  تعد   
عورالمقياس قوة   اعرلدى    الش  العاطفة إلى    الَّذيجون  الش    هافة ور   ، حساسهإ، ورقة  الشَّ يرتقي بانفعال 

 

بحث    (1) المهداوي،  مصطفى  كمال  إيمان  النساء:  مراثي  العاطفة في شعر  صدق  ينظر: 
 . 2م: ص2011، 51، العدد ث اإلنسانيةللبحو   م إلى مجلة ديالىق د

 . 52أصول النقد الدبي، أحمد الشايب: ص (2)
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عر تاج  ثيرات التي تنبئ عن هذه العاطفة، فتتفاوت العاطفة في الن ه على المراتب بأضعف الم  أ    ي تبعاً الش ه
اعر  لحظ ه  عورفي   الشَّ  .(1)العام الش 

م كله  اتوام  ،وكان له أولد سبعة  ،ذلينلحظ قوة النفعال العاطفي في رثاء أبي ذؤيب اله  ف
 فقال يرثيهم:  ، طفاًل إلَّ 

 هر ليس بمعتب من يجزعوالدَّ          عـــــــوج  ـــــتت  اهـــبـون وريــــالمن ن  ــــأمه 
 فعـــــــك ينـــمنذ ابتذلت ومثل مال        ة ما لجسمك شاحباً ـت أمامـــــقال

 جعـ ضالم إل  أقض  عليك ذاك        ل يالئم مضجعاً  نــــبــكأم ما لج
عـــــمن الب يَّ ــأودى بن         هـــــــمي إنَّ ـــــ ا لجســــبتها أن مــــفأج ــالد فود   وا ــ

ـــــةً بوني ـــــوأعق يَّ ـــــأودى بن قــــعــب          غــــــصَّ  ( 2)عـــ رة ما تقلـــاد وعبـــــد الر 
اعر فنجد    فضي به إلى  كانت عاطفة الحزن ت  إذ    وجع،حسر والتَّ وهو يرثي أبناءه يغلبه التَّ   الشَّ

ستند إليه بعد كبر عمره، ورقة عظمه. وهو ما ي    ن فقده ا وصل إليه حاله، مه م  له  ؛هالكه بعد هالك أبنائه
 يركن إليها. الَّذيازه كَّ سقط عنه ع  أفهم الموت من بين يده، و خطيراهم قد 

، فكلَّما ازداد  وأبناءٍ  ،وزوجةٍ   ،وأم ٍ   ،بٍ ن أرثاء القارب، مه   دلحظ ازدياد النفعال العاطفي عننف 
اعر قرب المرثي إلى قلب   عورفقوة    ازداد النفجار العاطفي عليه،  الشَّ   القة العاطفي متأتي من الع  الش 

الرَّ الرَّ  بين  الن    ، وقد(3)اثي والمرثيابطة  قديمً "لحظ  الحزن في غرض  أ ا  قاد  ما إنَّ   الر هثاءنَّ قوة عاطفة 

 

والبداع    (1) العاطفة  عر ينظر:  القرن الش ه نهاية  إلى  العرب  النقدي عند  التراث  في  دراسة  ي 
 . 305م: ص2002، 1الرابع الهجري: د. عيسى على العاكوب، دار الفكر، دمشق، ط

الهذليين:    (2) ع ديوان  القومية   راءالش  الدار  الشنقيطي،  محمود  محمد  تحقيق  الهذليون، 
، والعقد الفريد: لبن عبد  21-1/ص1م: ج1965-ه1385للطباعة والنشر، القاهرة،  

ال )ت:ربه  بيروت،  328ندلسي  العلمية،  الكتب  دار  قميحة،  محمد  مفيد  تحقيق  ه(، 
 . 210/ص3ه: ج1404، 1ط

عرفي    ثاءالر ه ينظر:    (3) الخطيب،  اإلسالم وصدر    الجاهلي  الش ه علي  محمد  بشرى  د.   :
 . 190م: ص1977، 1مطبعة اإلدارة المحلية، بغداد، ط
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اعروالكمد عند    ،رقةوالح    ،ارةالحر تتجلى في   مر ، وهذا ال(1)سواء"  وعند متلقي شعره على حدٍ   ،الشَّ
 شاعرنا عندما رثى ابنته وهو يقول:لمسناه في  الَّذي

 رعاكه ي   بره في الق   الَّذي حيم  فهو الرَّ         ولكه ـــــــــ ــــــم  ا و  ـــــــولن  ــــــــ  م هللا   كه ــــ  تــــعدَّ و  
 اكه ـــــــلقي   ن  ــــــحم، والرَّ هه ـــــالوج رة  ـــيــنم          هه ـب ته د  ـــــق  ر   وضٍ في ر   هللا   كه ـــــعت  دَّ و  
 اكه يَّ ــحن م  ا مه ورً ـــــن ح  ـــــ  يطف ب  ـــــوالقل         ية  ــــــراض س  ـــــفالنَّ و  ه  ـــــل ته ع  ــــ رج د  ــــــفق
 اكه ـنـــــمي  و به ــــزه  ي   الَّذي اب  ـــــت  هو الكه         ةً ــــق  اده ـص   ان  ــــيماإل له   ته ـــل  م  ـــد ح  ــــوق  
 اياكه ــــج  ـــن س  ت مه ــــكان هللاه  ية  ـــــشوخ          ٍم وفي أدبٍ ـــــل  ـــه في ع ب ته ذَّ ـــــه  م ت  ـــــك  ف  
 واكه ـــــلب   ل  ــــ الفض م  ــــعنه و   رين  ــابــــللصَّ         اــــ هل ـ ـــض ه ف  وى ي  ـلـــــالب  لته و  ـــــمَّ ــــح  م ت  ـــــك  و  
 اكه ــــــــنس  أ  وٍم و  ــــفي ي اه  ـــــــنس  أ   ت  ـــــسل  و          ه  ر  ـــــــأذك   ت  ـــــشإذا ما عه  ر  ـــــــخف   ته ـــأنف  
 (2)ولكه ل   اف  نص  وا اله ف  عره م ي  ل  ف   يهده ع        وا ض  ق  ن   ن  م  وا و  ار  ج   ن  م   فته رَّ ش   نته أ  و  

اعرى آخر في قول  قد أخذ منحً   فنجد أنَّ القصد   ، فذهب من الحزن العميق بفقد ابنته الشَّ
ضا بما يؤول إليه  ستلقاه، وهذه هي صورة الر ه   الَّذي كان يختلج ذهنه لمصيرها    الَّذي الحسن    إلى الفأله 

خي من  تعالى  هللا  عند  بما  طمعًا  الرَّ     اتصف  ماو   ،رالمرثي  والكرم،  من صفات  فالعاطفة حمانية 
طفأتها القناعة بما أإلى ابنته    ا فاه  فاغرً   ذ أن أتى الموت  ندت مالقوية والهائجة لفقد الحبيب التي توقَّ 

منها حين قال   ية شيئاً التي اختزلت هذه اآلية دسه فات الق  وما يجمعه هللا تعالى من الص ه  ،عند هللا تعالى
 ي  قه ه  ي  ا، وهذا ما ذكره الب  ووجدانً  عاطفةً  فس  النَّ  شعل  ت   البناء مصيبة   قد  ف  ف  . (3) )هه اده عب  به  يف  طه ل   هللا  (ى: تعال

"وسألت    ه(320)ت: قال:  أجود  أعرابيً   حين  ما  عرا،  وأولدنا،   الش ه آباءنا  به  رثينا  ما  قال:  عندكم؟ 
 .(4) ا نقولها وأكبادنا تحترق"نَّ إوذلك 

 

حتى نهاية القرن الول الهجري: عتاب بسيم السوداني،   اإلسالم أدب المرأة منذ ظهور    (1)
 . 210م: ص2005رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، 

 . 27-26المراثي: صذاكرة الخلود ديوان   (2)
 . 19ورة الشورى: من اآلية س (3)
الدين 320)ت:  ي  قه ه  ي  المحاسن والمساوئ: إبراهيم بن محمد البَّ   (4) ه(، تصحيح محمد بدر 

 .35-34/ص 2م: ج1960، ، مصر ي الحلبي، مطبعة السعادةعاسه التَّ 
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اعر   ر عنهاادقة التي عبَّ الصَّ   اطفةفنرى الع يرجو هللا    الَّذي  مآلالأنبأت    وهو يرثي ابنته  الشَّ
 الَّذيالقبر    استبدل لفظةتعالى لها، فكانت العاطفة البوية قد أحكمت قبضتها على اللفاظ، فنراه قد  

 هةً أبَّ تعالى  وقد كساها    ،نتها لبجعله هللا تعالى مرقدً   الَّذياسع وض الشَّ بالرَّ لمة  هو مكان الوحشة والظ  
الشَّ ، وهذا ما ي سمَّ وجماًل  الظن ه باهلل تعالىى في  الفعل  قد يكون  و   .رع ح سن   عراء ديدن    منهذا   الش 

الالَّذيالوائل   استعملوا  اإل  ؛ ضدادن  الجمال  للنَّ التَّعبير ي و حس ه لضفاء  عر ص  ي  أبكان  ف  ،ي الش ه  ومنهم 
 يقول: الَّذيتمام 

حهبه حً عاكفة       وظلمة  من دخاٍن في ض   لمـــاء  والظَّ  اره ضوء  من النَّ   ى ش 
ل ت      والشَّ فالشَّ  ـــبه مس  طالعة  مهن ذا وقد أف   ( 1) مــس  واجبـــــة  مهن ذا ولـم ت جه

  ا وهي تنير المكان ضوءً   أصاب المدينة لياًل   الَّذيالحريق  العاطفة قد جعلت أبا تمام يرى  ف
الصَّ الشَّ ها  كأنَّ ،  وحرارةً  وقت  باقيةً وكأنَّ   ،باحمس  تمام  ها  أبا  دفعت  فالعاطفة  تفل،  من   ؛لم  ليستمد 

 . (2) بياتأضداد صورة جميلة مرسومة في ال  
الذ ه   في رثائه لبنته  اقتبسقد    شاعرناكذلك نرى  و  الحكيممن    إذ  ،اقتباس معنوي وهو    ،كر 

 قال: 
 اكه حــيَّ ن م  ا مه ـــــورً ن   يطفـــــح   والقلـــــب           ة  ـــيضـــفـــــس  راالنَّ و لـــــه  ته ـــع  ج  فقــــــد ر   

تعالى:  إ قوله  من  البيت  هذا  في  اقتبس  النَّ ه  ت  يَّ اء  ي  (ذ  إل  عه رجه اه    ة  نَّ ئه طم  الم    فس  ا  ر  ي    كه ب ه ى 
عوربيات هو  . وهذا اللتماس من اآليات في ال(3))ةً يَّ رضه م    ةً ي  اضه ر   اعر  عند  ضابأنَّ الر ه   الش  كان   الشَّ
الرَّ   اصاحبً م   فاختياره للفاظ  ابنته.  بالموت على  له حين حكم  أراده هللا  في  لما  الحسن  حمة والجزاء 

 

قدَّ   (1) التبريزي،  الخطيب  بشرح  تمام  أبي  ا ديوان  دار  السمر،  راجي  له  العربي،  م  لكتاب 
 .40-39/ص1م: ج1994، 2بيروت، ط

عر ينظر: العاطفة وأثرها في تشكيل لغة    (2) : د. حسين أبو المجد محمد، مقالة منشورة الش ه
مجلد   الزهر،  جامعة  بجرجا،  الحولية  المجلة  العدد9في  ص2005،  1،  -350م: 

351. 
 . 28- 27سورة الفجر: اآلية  (3)
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ظن ه  وحسن  لنفسه،  تسلية  برب ه البيات  ردَّ ه  يستطيع  ل  التي  المتأججة  العاطفة  جماح  ولكبح  إلَّ ه،   ها 
 ه.موت بعد ا سيؤوله المؤمنر عمَّ عب ه ي الَّذياللفظ  هتيانإب

ا،  وتوجعً   حسرةً   ا، والقلوب  دمعً   العيون    ا لشاعرنا تحمل من العاطفة ما تفجر  وكذلك نجد أبياتً 
 ذهان عنها من ذكريات وصور، وما تحمله هذه المدن من شواخص  في ال  ق  له يرثي بها المدن وما ع  

ذ  إ  ،وعالماتٍ  الدَّ اه   ت  ر  كه ذا ما  اشتياقً ليمع عنساب  الشهداءفي رثاء    جاء  ا ماه ، منا وحسرةً ها   ،جسر 
 : ي عبر عنه بقوله الَّذي

 ن؟ م   سر  جه  اي   همه الج   نبه أ   نك  ع   غ  ل ه ب  ن ي  م  
 ه  ت  ثَّ ج   وم  الي   ل  حمه ي   قٍ اشه ن ع  ع   غ  ل ه ب  ي  له 
 ...اءه ر  ق  الف   ن  د  ا م  ه  به  وف  ط  ي  و  
 عٍ ائه ٍد ض  ن غ  ا ع  ه  ابه ر  ي خ  ا فه ثً احه ب  
عراءا ه  به   اح  ب  ا أ  م   ةٍ ود  فق  م   ن  ائه ن  ج  و    .الش 

 ها رح  ج   ف  ازه بية ن  طوة ظ  ي خ  فه قت  ت   ق  اشه ع  
 .اءه ي  بره الكه   سود  أ   ر  م  ق   هه ف ه لى ك  ع  و  

 ، ىد  ت م  ال  ح  ست  اه  بيهه انه في ج   صابيح  الم  
 ،ه  لب  ق   نت  طع  
 لٍ ج  ن خ  مه  ق  طر  ت   ن  آذه والم  

 (1)...ياءه لض ه له  ةً ثَّ ا ج  ه  ل ه ي ظه فه  ته  اف  ع   نذ  م  
اعرلاف ب  شَّ قصيدة  أيحاكي  الحر  البحر  على  المنظومة  اعر  بياته  الج    الشَّ بن  حين    همعلي 
 وهو يقول: ،لمدح المتوك ه 
 ( 2)دري أدري ول أ  ن حيث  ى مه و  اله   ن  ب  ل  ج       ســـــــــره والجه  ةه صــــاف  ـــا بين الرَّ ه  الم   يــــون  ع  

 

 . 94-91الديوان: ص (1)
عني  دي  (2) الجهم:  بن  علي  بك،وان  مردم  خليل  ونشره  وتحقيقه  وزارة   بجمعه  في  طبع 

 . 220ه: ص1002المملكة العربية السعودية،   المعارف،
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المد  شاعرناف  المدينة بعد أن كانت عروسةً   إليهآل    وما  بذكر شواخصها،  ينة  يندب   وضع 
  ب بنعيمها شرقاً نسان فيها يتقلَّ ، وبعد أن كان اإلفيها  العمران والبنايات  وزهو    ،شجارهاأتزين بظالل  ت  

أصبحت   والر    يكتنفه  وظالًل   ،حسرللتَّ   طالًل أوغربًا،  حلَّ م  له   ؛عبالخوف  ويالت  بها  ا  فتزداد  ،  من 
ورواضع و الم  ذكر  وقد عندبالتَّ   العاطفة   فس  هبة، وتخمد عند مواساة النَّ التي تنبئ عن الخوف والرَّ   الص 

 عب التي احتلت أماكن الفرح والزهار، فيقول:حداث الر  أفهو يصور وتسليتها، 
 نٍ سه آ نٍ م  ن ز  غ ع  ل ه ب  ي   م ن  

 . اءٍ م   ثل  مه  ياً اره نًا ج  م  ز  
 ، اءه هرب  الك    ةه أعمد  به  زال  ا ت  م   ةٍ ثَّ ن ج  ع   غ  ل ه ب  ي  ف  
   ،ةً وب  صل  م   رخه الك  و   ةه اف  ص  الرَّ  خله ن   ين  ب  
 . ياءٍ ح  ى و  سً ن أ  مه  ت  ل  ب  ذ    ة  رد  ا و  ه  د ه ى خ  ل  ع  و  
 .ماءه السَّ  ين  ع   زنه الح  غ به رَّ م  ت  ا ت  ه  رحه لى ج  ع  و  
 ،اه  هله ي أ  فه  ةه ار  ض  الح   دره غ  ا له ي  
 و...  باً ض  غ    ابل  لى ب  ع   ت  لق  أ   وم  ي  
 ،ار  ب  الكه  غنياء  ال  و   صره الع   ة  اد  س   هه به  ىاه  ب  ت  و  
 .(1)غبياءه وال بله واإل يره اصه ن  الد   اة  ع  ر  و  

اعرد  عنفوانها حين جسَّ   بكل ه   حاضرةً   فنرى العاطفة   ور   الشَّ ، فاصطلح  لفاظ الواضحةه بال  الص 
الصَّ عن ال الب  حداث  أنينها بين ركام حطام  التي عال صوت  الم  اخبة    اآلسن    الماء    هاأنَّ بتهالكة  يوت 

قد طال    صاب  الم    ، فكأنَّ كريهةال  تهنوف رائح طغى لونه السود على الموجودات، وأزكمت ال  الَّذي
التَّ هذه ال  ورائحة الموت، وكل    ،دواالسَّ البالد بوشاح   التَّ حداث أنبأت عن عاطفة  حول من حسر في 

دق ا بالص ه فكان النفعال العاطفي مشحونً   .تٍ ى مو إل  ، ومن حياةٍ إلى عناءٍ   ، ومن رغدٍ ةٍ إلى شدَّ   رخاءٍ 
عورفي   حباب البناء وال  قد  عادة، وكذا ف  لألمان والسَّ   د  ق  البالد ف    د  قف  ا لفقد العزيز والقريب. ف  ، ومساويً الش 

عورصدق    ل  و ه ع  ، ون  ا ومتكأً التي كانت سندً   سريةه ال  ابطةه فقد للرَّ  ل   ه نَّ في عاطفة رثاء المدن إلى أ  الش 
التَّ  التَّ   ملق  يحمل  ي  كسب  ول  بل  الملكات  ح  تفض  التي  عفوية  الخلجات  الر عن  عب ه ،  عر ها  بسياقات   يةالش ه

 

 . 91الديوان: ص  (1)
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اعرلنَّ    ؛وحدودٍ   بال تقيدٍ   وأوزان تصور المقصود واخص أن  الشَّ أو  ل يترجَّى مهن هذه الحجاره    الشَّ
 . شهرةً أو  ماًل  ه  ت كسب  

 وحملت من العاطفة الشيء الكثير إلَّ   ،بيات القصيدةأرت في  تصوَّ   ن  وإه   هذه المشاهد    وإنَّ  
الصَّ نَّ أ   العاطفة  إلى نوع  لم تصل  اعر ادمة التي تخرج من  ها  الم    الشَّ  اً بركان  ن تكو لنَّها    ؛صابوقت 

ال  اً هائج وهذا  انتهاؤه،  ول  مقداره  ي عرف   عند  ل  نراه  عراءمر  سطروا  الَّذيالقدماء    الش   وقت  الر هثاءن 
وهي  ،قويةٍ  ها بصورة رائعةٍ صابه ها وقت م  عر  تى شه أالتي  الخنساء   ، وكانت على رأسهمفأبدعوا صابه الم  

 تقول:
زاري مار         ا ع ينه جودي بهالد موعه الغه لى أ رو ع  حامي الذه  و اهبكي ع 
مـــأ ن        داــــريمه الج  ـــ  ومه كـــن  الق  ــــرٍع مه ــــف    ضه النهجارـــح م  ك ل   ماه  مهنه 
نــــا جـــول  ل م  ــــأ ق ص           ه  ـــك  ـــــلـــي ه  ــــــاء  رارـــــاس  بهن جــــرَّح  النَّ ــــو   وى السه

عـــــــــا ت  ـــــ ـــيَّ إهم  ـــــــــأ خ   دَّ  زارـــــك  ب عد  الم  ــــال  مهن دونه ـــــو ح        اــنــــــت  ـــك  و 
ر تـــــذي غــــلَّـ داء  له ــــلي فه ــــهأ    ار ــــبــن  الخ  ــــع  ب يــــم  ــلـــه  ت  ــم  ــــظ  ـــأ ع        وده

م شـــــعه أ رمــــريــــص   الب        وذ ةٍ ــــحــــاٍح و  يارــرقه ي لم عــــ  ك   (1)ن  خهالل  الده
العاطفة بين  فنرى توه    الل ه   ،اأخيهموت  لقرب    ؛بياتشطار الأج  ا برثائه  سان صادحً فانبلج 

عوريحمل عظيم   ها ا جاء  مَّ وهذا ما ذكرته الدكتورة عائشة بنت الشاطئ في قولها: "قالتها ل    تجاهه،   الش 
الحارة  ،هلكه  خبر   اللهفة  المستثار  ،فيها  اعر و   ،والحزن  المرهفةالشَّ بهذا    ،ية  الوجدان  لدفع  وتستجيب 

ال والرَّ سَّ الوزن  فكأنَّ المقنين  ريع،  م  يد،  مقطع  قلب  صرخات  م  ها  صدر  وأنَّات  المزق،  نفاس، تصدع 
 .(2)"ارا من شرار النَّ ولهاث لوعة باتت تباريحها تقدح في قلبها شجً 

 

 . 60م: ص2004، 2ديوان الخنساء: شرحه حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروت، ط (1)
دار  (2) الشاطئ،  بنت  عبدالرحمن  عائشة  د.  ط  الخنساء:  مصر،  م: 1963،  2المعارف، 

 .99ص



 
 

 
276 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 261-289 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

  الدكتورة عائشة بنت الشاطئ عنها    عبَّرتفقد    الخنساء،  المراثي بعيدة العهد التي قالتهاأمَّا   
لها   يومعان  ،اوتدور في حلقة مفرغة مكررة ألفاظً   ،د نفسهاقل ه ا ت  نراهخرة  : "وفي هذه المراثي المتأبقولها
 .(1)ظم وإجهاد القريحة"كلف ومعاناة الن  من أثر التَّ  ،ول تكاد تنجو مرثية لها متأخرة ،سابقة

 
 : استمرار العاطفة وثباتها المبحث الثاني

الثَّ   عد  ي التي  انيالمعيار  العاطفة  معايير  مقد  من  فيها  اعررة  تقاس  تلك   على   الشَّ   جعل 
ول البيت إلى  أ، فيتساوق ثباتها من  ول نقص    مع طول أبيات القصيدة، فال يشوبها فتور    ثابتةً   العاطفة

راد بثبات العاطفة استمرار سلطانها حمد الشايب عن هذا المقياس بقوله: "ي  أ  الستاذ  ر خره. وقد عبَّ آ
 الدبي الثر    لتبقى القوة شائعة في فصوله   ؛يخطبأو    ،يكتبأو    ،يشعرنشئ ما دام  فس الم  على النَّ 

امع ببقاء المستوى العاطفي على روعته مهما تختلف السَّ أو  ه ل تذهب حرارتها وبهذا يشعر القارئ  كل ه 
 .(2)درجته باختالف الفقرات والبيات" 

عر   النَّص العاطفة وثباتها في    استمرار    وإنَّ  يسكن قلب    الَّذي ي  راء العاطفلثَّ إلى ا  ي راجع  الش ه
اعر النَّ   صور  فيحاول تشكيلها بألفاظ ت    ،(3) الشَّ  ق  له خ    الَّذي  جو  امع الشَّ لينتقل للسَّ   ؛فسيةهذه المكنونات 

اعرفي نفس   .متلقياثي والالرَّ  العاطفة كتل، فيتشارك بالشَّ
المقياس،    ه(276)ت:  وقد أوضح ابن قتيبة   اسه النَّ أشعر  القائل:    در    ولله : "حين قالهذا 

 .(4)منه"  في شعره حتى تفرغ   ن أنت  م  
القوله  فيتضح   هذا  اعر  أنَّ من  هو    الشَّ شد ه   عمد  ي    الَّذيالمبدع  بيات أ  تجاهذهان  ال  إلى 

دون    واستمرارٍ    إذا كانت العاطفة يفوح شذاها بثباتٍ قصائده من أولها إلى آخرها، ول يكون ذلك إلَّ 
عورفي نقل  وقوتها ،وروعتها ،من صدقها ه متأتٍ  ذا كل  وهانقطاع وفتور،   .(1) برودأو  دون تزييفٍ  الش 

 

 112المصدر نفسه: ص (1)
 . 197أصول النقد الدبي لحمد الشايب: ص (2)
 . 7ينظر: صدق العاطفة في شعر مراثي النساء: ص  (3)
عر  (4) عراء و   الش ه )ت:الش  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  عبدهللا  محمد  أبو  تحقيق 276:  ه(، 

 . 82/ص1ه: ج1423، 1قاهرة، طأحمد محمد شاكر، دار الحديث، ال 
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اعروهذا ما وجدناه في مراثي   ، يفوح شذاها الحزين مستمرة  صادقة التي تحمل عاطفة    الشَّ
ورفي اللفاظ و  اعر وهو يرثي  قوله ومنها ، الص   محمد مهدي الجواهري:  الشَّ

عر ي  اده ـــح   اي    اء  ز  ــــــع  و    ة  ــــصَّ غ   ك  ابه ــــح  ي ره ـــه نا فأ      ه  زاؤ ع   يب  هه لم  ا الش ه
 اء  ف  خ   وره د  ي الص  فه  ةه يع  قه الو    ر  ذ  ح         ه  ال  ط   ك  قده ف  ٍف به ـــس  أ  لى  ف  ع  ــس  أ  

 اء  ـــي  ــــــــ شلا ن  ـــيَّ ـــب  ــــ ت  ــ ا ت  ـــــه  د ه ـــضه ـــــبه و       ٍة ـــــروب  ع   اب  ه  ــــــ ا شه ي   راتٍ ــــــأأبا ف  
 اء  ــــــم إعط  ــــــهه ا به م  ـــــــــــس  ف   هاانه ــــس  له به       خبةن   لفٍ أ   بله ن ق  مه  ت  ع  ل  طَّ اه  ك  به 
 اء  ي  ضه  نه  مه  أنت  ف    المه الظَّ  ب  ـج  ح       ا بً اقه ث   ك  مه ـجن  ي به اضه ــــا الم  ه  اب  ـــث  أ  و  
 (2)  ـــــــاء  إب  و   ة  ـــــزَّ عه  ةه اح  ـــم  السَّ  ـــــن  مه و         ـةً ـــــاح  ـــم  س   ليـك  ع   هه به  ـــير  شه دًا ت  ب  أ  

ذ  إ   ،فنجد العاطفة في هذه القصيدة قد ترابط جمالها، وقوة شدوها من أول البيت إلى آخره 
عراءقصيدته يندب حظ    استهلَّ  م  حتى إذا ما قا  ها،وج ه أه كانت في  بفقد شاعرهم ومرشدهم، وعاطفت    الش 

 طور، وهذا ما نراه في قوله: ق بين الس  حسر تحلَّ نرى عاطفة التَّ ، الفقيد ريسرد مآثر شع
عر ود  م  ى ع  و  ه  ف    ــــاء  ا البن  ــــــه  ـــزنه ح  به  تــــك  ع  ا ن  ــمَّ ل        هه ائه لي  ع   ن  مه  الش ه
 ( 3)اء  ضر  ا الخ  ـــه  اب  بو  أ   ت  ع  ــلَّ ـخ  ت  ا      و  ه  ل  ك   ك  ــعره شه  ات  بي  أ   ت  ع  ــدَّ ص  ت  و  

اعرصاب بفقد  الم    أنَّ   خبرت  أالعاطفة قد    نَّ أ  ظ  لح  في    لمة الفجوة التي تركها والث    وأنَّ   ،لل  ج    الشَّ
اعره. فها غير  يصعب أن يمأل    كبيرة   عره عمود  واهري بأنَّ يصف الجَّ   الشَّ نام الوحد  ه السَّ ، أي: أنَّ الش ه
عراءيقوم    الَّذي عرفي خيمة    الش  عر، حتى تخلل ذلك فتور في  تحته فيئهه   الش ه أسماع المعلوم أن  و   ،الش ه
ل  الصَّ  إلَّ تدع  الصَّ   حدث  الشياء،    به ل  في  عربيات  أه  فشبَّ من  حظَّ   الش ه تندب  وهي  كتبها  ها التي 
لهم  حتى  صدع،  بالتَّ  اعرورثه هذا  أما    نَّ أ  امع  السَّ   ي ع  صدع  بالتَّ لَّ نتهي إه ي  بال لج ه الكبير صلب كال  الشَّ

هذه   وكل  وروالنهيار،  في    السامع    ر  خبه ت    الص  الجامحة  العاطفة  ثبات  اعربيات  أمدى  ومدى الشَّ  ،

 

محمد   (1) أحمد  الهجريين:  والخامس  الرابع  القرنين  في  العرب  عند  التطبيقي  النقد  ينظر: 
 . 350م: ص2010، 1نتوف، دار النوادر، دمشق، ط 

 . 67-61الديوان: ص  (2)
 . 64الديوان: ص (3)
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 ؛ واهري ي نفسه بذكر ما قاله الجَّ سل ه ي إلى نهاية رثائه حاول أن ي  فضه تها، حتى إذا أراد أن ي  ي استمرار 
 أبياته، فقال:  قاء ترديدبب ه باقٍ م  المرثي أنَّ له ي ع   لكي

 اء  ضــــو  ال    هه به  ت  ر  د  ك   إن  و   باً ذ  ا    ع  ه  ــاء  ي م  ي ه ح  ن ت  أ   ة  جل  ده له  ف  ـــر  ش  
 لء  ـــا ل  ـــه  ـــيـــن  ـــبه ج  رًا و  ــــاده ص  و أ  دًا     اره و   ك  ي به فه حت  ن ت  ا أ  ه  ل   ف  ر  ش  

عراء ر  اد  ــغ  و   يت  ق  ـد ب  ق  ل  ها     ف  امه ــــم  ح   ع  ـــ  جس   نك  سـت  ع  ل ل    (1) الش 
 واهري التي قال فيها: بيات قد اقتبسها من أشعار الجَّ وهذه ال

يَّيت  س   ي هيني      ي  ع   ك  فح  ح   (2)يــــنه ـــــاته س  الب    مَّ ا أ  ي   يــــره ـــة  الخ  جل  ا ده ن ب عٍد ف ح 
عن مدى   معبرةً   ،بياتميع الفي ج  وهجه التَّ   ، باقية  صادقةً شاعرنا  بيات  أفي    العاطفة    تفكان

اعر انتاب    الَّذي الحزن   المنادي م    الشَّ اعرا موت  علنً منذ أن صاح  ثابتةً   الشَّ العاطفة   الكبير، فكانت 
عن جمال القول في المرثي،   علنةً بيات، م  ا، بل تأللت في جنبات الا ول خمودً لها فتورً  لم نر   مستمرةً 

 وصدق الوجدان له.  
الن  كذا ثبات  ومثل ه العاطفة تحدث عنها  العاطفة واستمرارها   أنَّ ن فهموا  الَّذيقاد  في  ثبات 

القصيدة   باختصاصفي  اعر  تكون  توقد    كل ه   الشَّ من  بشيء  قصائده  أغراض  من  عور غرض   الش 
ف الخاص به،  بالقصيدة أجزاء ووحدات،  ا ر نالعاطفي  قد احتفوا  المطلعو هم  وحسن    ،تكلموا عن براعة 

 .  (3) ةالخاتمأو  ،المقطع وروعة ،لصخالتَّ 
 
 
 

 

 . 67الديوان: ص (1)
رائي، د. مهدي تحقيق د. إبراهيم السامواهري، جمع و واهري: محمد مهدي الجَّ ديوان الجَّ   (2)

بغداد،   البغدادية،  الديب  مطبعة  بكتاش،  رشيد  الطاهر،  جواد  على  د.  المخزومي، 
 . 83/ص5م: ج1975

واإل  (3) العاطفة  عر بداع  ينظر:  ص الش ه العاكوب:  لعيسى  التطبيقي275ي  والنقد  لمحمد   ، 
 . 349: صنتوف 
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 : تنوع العاطفة وشمولهاالمبحث الثالث
ع غير  أخرى  عواطف  وجود  المقياس  بهذا  ومتواشجة   الحزن   اطفةونعني  مترابطة  تكون 

اعرتنوع الغراض التي يتقنها    ذلك أنَّ   ها في نٍص واحٍد؛ومتداخلة مع إلى اظهار   دعاةً كون م  ي  الشَّ
على المقياس  عتمدةً م  هذه العواطف  ذ تكون كل  إعواطف مختلفة ومتنوعة،  في تكوين يةعر الش ه مقدرته 

العاطفة مقاييس  في  صدقها    ،البرز  مدى  فربَّ أو  وهو  التَّ كذبها،  يكون  في  ما  العواطف إنوع  ظهار 
عور، فيخرج بعاطفته من صدق والظهور ليس إلَّ  ،الشهرة إلى حب ه  اراجعً   .(1)إلى كذبه الش 

م عمر  بن   عبيدة  و كثر ما شغل بال النقاد العرب، ومنهم أبأنوع في العاطفة من  وقد كان التَّ 
التَّيمهي  )ت: ال  الَّذي  ه( 209الم ثنى  تمييز  في  عراءعشى عن غيره من  قال  ق  الش  "م ن  ال:  م  عشى دَّ

الجياد عروسائر فنون    ،والهجاء  ،وتصرفه في المديح  ،يحتج بكثرة طواله  لغي  ،الش ه  . (2) ره"وليس ذلك 
ذكر   القصيدةأالستاذ  وقد  في  الجزئية  العواطف  تتنوع  "فقد  بقوله:  العاطفة  تنوع  الشايب  أو   ،حمد 

عور ها مع ذلك خاضعة لهذه الوحدة  ولكنَّ   ، سالةالر ه أو    ،الخطبة فالوصف الرائع يدخل في    ،ية العامةالش 
 .(3)ويلبس ثوبه الحزين" ،قويهه ي  ولكنَّ  ،الر هثاء

اعرمراثي    في  والمتأمل   ر  قصائده، فنراه قد سخَّ   في أبيات  امنسوجً   يجد التنوع العاطفي  الشَّ
عر غراض  أغلب ال   الممزوجة مع  ،  الر هثاءلخدمة غرض    يةالش ه هو غرض   الر هثاءومن تلك الغراض 

 لم يفارق أغلب أبيات القصائد، ومنه ما جاء في قوله:  الَّذيالوصف،  
 ا ــد  وح ه م   ابه ـــن  ي الج  اله ـــيًا ع  اضه ل ر  راتهــهه      ب  ــك  ى س  ل  وًل ع  خــذ  م   ـــت  ن  م ا ك  

 (4)اد  ق  و  ت   زيد  ... ي   يمانٍ إ...  بريق  و        ابـدٍ ع   ة  شي  خ   ــيك  ين  ن ع  مه  ـاب  نس  ي  
اعرفتظهر براعة    اعر، حين يصف  الر هثاءفي مزاوجة غرض الوصف مع    الشَّ المرثي   الشَّ

الم  وهو الر ه صابر على  الصبر  بأنَّه ل يشبه غيره، بل حمل مع  الجناب موحد    ، ضاوت    وأنَّه عالي 

 

 . 350ص : حمد محمد نتوفل ينظر: النقد التطبيقي (1)
أب  (2) )ت:الغاني:  الصفهاني  الفرج  الشعب،  356و  دار  البياري،  إبراهيم  تحقيق  ه(، 

 .3229/ص9م: ج1969، 1مصر، ط
 . 198أصول النقد الدبي لحمد الشايب: ص  (3)
 . 10الديوان: ص (4)
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والرَّ الَّذيالصالحين،    توحيد   الخشية  يتوشحون  الرَّ ن  ذلك  توحيد  فوصف  تعالى،  لل  دائم  هبة  بأنَّه  جل 
 الَّذيابد  بل خشية الع  ا ول مريةً تملقً   تبالخشية والخضوع له، وخشيته ليس  البكاء لل تعالى، مصحوب  

لتظهرا جمال    ؛ن عاطفتان امتزجتا مع بعضين الغرضيوفي هذ  من محياه.  ايمانه وبريقهإ  ترى أنوار  
اعروما يشوبهما من حزن عميق للفقيد في نفس  ،صويروالتَّ  التَّعبير  . الشَّ

في    ساقان  الَّذي  الر هثاءامتزاج غرض الوصف مع    والتي أتت في  وفي صورة أخرى للعاطفة
 قوله: 

 ا ـــق  ـــــه  ا ز  ــــم  ا و  ه  ــــــيا فه ــب  ــــا ن  م   ه  ــب  ــسح  و       ا  قً شه مت  م   يفه السَّ  سب  ح   يفه السَّ  ر  اهه ش   اي  
 ا ــــق  به ست  م  ا و  ورً ــأس  م   رين  ــــشعه  بله ن ق  مه        ه  د  ــــــــــصَّ ر  ـــــت   د  ــــــــــق   اً ــــوتــــــن م  إه  ه  ب  ــــــــســـــح  و  
 اـ ق ـ ـله ــــؤت  م   لَّ ــــي ظ  اله ــــــي  اللَّ  ده و  ــــس   غمه ر  ـــــبه        ه  ــــــن  د  ــــعنَّ م  ي أ  دره ـــو ي  ـــــه  و   ه  ـــــال  ـــــط   د  ـــــــق  
 ا ـــــق  ـــف  ا ر  ـم   اسه النَّ  ب  ــــيره غ  ا انً ــــم  ز  ا ي  و         نٍ ــــــم  ال ز  ــــبه  ادٍ ـــــ  ا في   فه ــيـــــالسَّ  ر  اهه ــــا ش  ي  
 ا ق  شه ن ع  م  ى و  اد  ن ع  م   اك  نع  ي   يف  ك  ف         ةً ـــــف  ازه ـــن   له ــــــــخ  ــــالنَّ  اح  ر  ـــــجه  ك  ــــــت  ـــ ع  ن   ن  ـــــئه ل  
 (1) اـــق  زه ـرت  م   دره ــالغ   همه ــس  به  اك  ـــم  د ر  ــــق  و         ه  ــــت  ــــغي  ب    وت  ــــالم   ك  ــــــنمه  ذ  ــــأخ  ــــي   ف  ـــــيك  و  

وكيف  ها الموت،  مية التي تلقاها الفقيد بأنَّ ر عن الرَّ فجاء الوصف في أبدع صورة حين عبَّ  
ها كانت تبحث عنه في الوجوه حتى شاهدته كان ترصده قبل آسره بعشرين سنة، فكأنَّ   مية  أنَّ هذه الرَّ 

جانس بين بعضها لفاظ التي تحمل التَّ رت عنها المشاهد في الوصف عبَّ صدره، وهذه الفارتمت في  
فمه  الفقيدالبعض،  اسم  لنا  صوَّ   )شاهر(  ن  اعرر  متفاخرً قد  الفقيد    نَّ أ   الشَّ السم  كأنَّ حمل  السَّ ا  يف ه 

 على و   ،ورفعةً   ارواحهم يبقى يشع بريقً أ  ق  زه  أو  العدو،    عن يف  هذا السَّ   (2)متشق، حتى وإن قد نبام  
الليل   سواد  من  غدرً   الَّذيالرغم  فيه  مشعً   اقضى  سيرته  حسن  في  الفقيد  بريق  اءً يظل  وضَّ فهذه ،  ا 

ور  العاطفة حرارتها ووهجها، لنَّ الص  المقتل، وهذا الة تحمل من  ا يجعل اللم يزيد مر ممَّ ها تصور 
اعر دعن  .المرثيضى فيه  قد ق  الَّذيصاب ذكره الم  ت  هذه البياتلنَّ  ؛الشَّ

 

 . 35الديوان: ص (1)
يف  عن الضريبةه، أي: تجافى ولم    (2) س يمضه فيها. ينظر: مقايي م عنى ن با ي أتي من ن ب ا السَّ

ه(، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، دار  395اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس )ت:
 ، مادة: )نبو(. 384/ص5م: ج1979الفكر، دمشق، 
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 تمازج مع الحزن في قوله:  الَّذيبداع الوصفي وكذلك أتى هذا اإل
 واق  ل  ـــخت  اا  م   يت  ــاس  م ق  ك   بت  رَّ ــغ  م ت  ـك  و          كٍ ن  ن ظ  مه  يت  ق  ل   م  ك   يله اللَّ  ر  ابه اع  ي  
 ق  ــس  الغ   ك  ــن  ــفــى جه م  أد  ـــى ف  اد  م  ــم ت  ك  و         ة  ــيافه ق   ك  ــت  ن ـ ضم أ  ك  و   أت  ـــمه ـم ظ  ـــك  و  
 ق  ـــــوالل وار  ــــــالنو   س  ـــــمـــا الشَّ ه  ـــــف  ز  ــ  ت        ةً ــــــن  وَّ ـــــــل  ــــا م  ارً ـــــــأزه   ع  زر  ــــــــت   ت  ـــــــنأ  و  
 ق  د  ــــوالح    ام  ــســـالنو   له ــفـــالط ه  ة  ـــم  ــسب  و          ة  ـي لهيهه ا و  اي  ب  ــــالصَّ  ات  ــــ  نـــاته ـــف  الو  
 (1) ق  ــب  والع   ل  ـخالنَّ  ات  ق  سه اـب  الو   رخ  ــالك  و          هه ـــته ــ ام  ـــق  ــوان  به ـــــشــن   يره ــالخ   ة  ـــلــجده و  

الطَّ  وصف  الفنشاهد  الغنَّاء  الحزن   ذيبيعة  صورة  مع  النَّ يل  ؛ تكاتف  ور قاء  عطي  ي  الص 
عر بداع  ي، وهذا اإلإلبداعي اللفظمال اوالجَّ  بيعة ابن  الطَّ   ومنهم شاعر    ،رث  ك    ق  إليه شعراء  ب  ي قد س  الش ه

فنرى هذه المزاوجة  ،  (2) الر هثاءأبدع هذه المزاوجة بين الطبيعة و   الَّذيه(،  533ت:)  ندلسي  خفاجة ال
 :محمد عبدهللا بن ربيعة، فقال اأب الوزير   هه ائه رث في

 اءه ــــــل  م  دو  ــــــــج   ك  ـــيــفه  دٍ  ــل ه خ  ــكــبه و      ـــــاءه  ـن  ض  ثـ  و  ر   ـك  ـــ ـن  ـــــاٍد مه ن   ـــل ه ـــي ك  فه 
 اءه ـــك  ــــــــالم   ة  ـــــــــرهنَّ اءه و  ـك  ــــــبَّ الب  ــــــغه     ـصـنه النَّـدهي   ة  الغ  ـزَّ ـخـٍص هه ـل ه ش  ـك  له و  
ـــق  إنَّ بـه  ال نــــواره ـــع  ـل  ـــ ـطــا م  ي   نــك   ك  ـــيــل  ـــًا ع  ــفــــس  أ     ـــتي   ــــل  ــــــم   ءه واــــــأه ال نــش  ـــ ـم 
 (3) اءه ــــد  للق  ــوعــــن ل م  أ  ي و  ــــمشه ــي         اــ نـــــ ن  ــ يــير  ب  ــــف  ـــل س   أن ىً ـسى أ  ـــف  ــك  و  

ت  وهي  الطبيعة  صور  البيافنلحظ  في  معناها زهو  من  المتأتي  أنَّ  إلَّ  الزهار،  بعبق  ت 
مملوءة  قوالب  في  ان  س  الحه الصور  استعمال  في  التَّضاد  وهذا  المرثي،  لفقد  والتَّحسر  الحزن  يحمل 
بالحزن والسى، يكون مدعاًة لتنوع الجانب العاطفي عند الشاعر في التَّعبير والتَّصوير، وهذا المر  

ذي حمل عاطفًة جمًة جعلته يتحكم في تشكيلها بين أبيات قصائده. فنراه  عند شاعرنا الالذي لمسناه  

 

 . 97الديوان: ص  (1)
إبراهيم قطريب،   (2) أدباء الندلس داخل وخارج الندلس: يوسف  الوفادة لدى  أدب  ينظر: 

 . 119م: ص2017، 1بيروت، ط  دار الكتب العلمية، 
ديوان ابن خفاجة الندلسي: شرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع، دار القلم   (3)

 . 17-16م: ص2004للطباعة والنشر، بيروت، 
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يمازج ويواشج عاطفة الحزن في مراثيه بالعتاب الذي يصف فيه جمال الطبيعة التي اكتنفت ذكرياتهم 
 فيها، فقال يعاتب بصيغة الستفهام:

 ي قه ــــلت  ال ن  ف   يل  ـــــحوي الرَّ ــــنت  له        اةه ي  الح   تاب  كه  ويت  ا ط  قً ح  أ  
ـــأقو        ع  ــبيالرَّ  ت  ـــأنو   وت  م  ا ت  قً ح  أ    ق ور  ـــــم ت  ــــــل   ك  ــــرسه غ   الم  ـ
 قه ره ـــشالم   مله الو    ب ه الح   ن  مه       ده ـــزيـــم  ـالا به ــــن  ل  ـــمؤ  ــــ ت   ت  ـــ نك  و  
 (1) يقه رت  ن ي  م  له  اةه ي  الح   سب  ح  و        ن  ــــيده ـــاعه الو   ة  ــــــق  ــ ا ثه ن  ــح  من  ت  و  

خيوط  غرض  فنرى    مع  ج   ن سه قد  فقال  الر هثاءالعتاب  اعر ،  صديقً عاتبً م    الشَّ بأسلوب ا  له  ا 
حقً   :الستفهام صورة  )أ  وهي  ج    ر  ظهه ت    ا؟(،  والتي  بالشتياق،  المحمومة  عاطفة   ت  مع  العاطفة  بين 

 ادر الحياة. قد غ الَّذيق الحزن الشديدة، وعاطفة العتاب للصدي
 : ما جاء في معاتبة الجسر بقوله الر هثاءومثل مواشجة العتاب مع 

 ونه حز  م   ريــاٍر غ  ج   ك  ــــط ه ـــش  ا له ــــم  و        ـــرةً ابه ع   ــــاس  ــــى النَّ لقه ي   ك  جــــهه و  ا له ـــــم  ف  
 نه ـياته ـــــس  الب   ن  ـــيا ب  م    ة  دَّ و  ــــم  ـى الع  ــنــت        ـــــةٍ ـــح  ـــائه ن  ع به ــســـــم  ـــم ت  ل   اليــــوم   ــــك  أنَّ ك  
 " ينه ــاسه ي  ـــــًا "ك  ـــوفــ ه  ـــلــم   اك  ـــنَّ ــ مــا ت  ـــم  و        ماً د   ليك  ع   ف  نزه م ي  " ل  وقي  "ش   نَّ أ  و أ  
 انونه ك   ين  ى ع  ت  ح   ع  ــــما الدَّ م  ـــهه ـــي  ل  ع        ـت  ف  ر  ــــد ذ  ق  يٍ  و  ى أ  ل  ع   ـــــت  ن  ز  ـــــا ح  م  ف  
 ونه ـن  ــــضم   ر  ــــيغ   الذاً ـــم   وك  ر  و  ـــص  ــــد      ت  ق  و   ــــين  مه اله الح   هــــده ع  به  يــــت  ف  ــــا و  م  و  
 ( 2)نه ــــــــياوه و  دَّ ـــــواد  الر   ك  ــــيـوا فه ـــل ـ ــغ  ـــشأ  ــــًة      و  ــــل  مـــثه أ  ـــارًا و  شــــع  أ   ـــيـــــك  وا فه ـــر  كــــث  أ  ف  

الطبيعة   وصف  مع  فامتزجت  العتاب،  سبقها  قد  الحزن  عاطفة  البيات  هذه  من  فنلحظ 
يسرد   حين،  جميلٍ   تصويريٍ   مشهدٍ في  ذ نشاهد العتاب  إ،  امتزاًجا أعطاها الجمال الصياغي والتعبيري 

جر  من  الجسر  تالزم  التي  المشاهد  الماءتلك  حولهوا   ،يان  الشَّ داعه ت    لبساتين  ف  ب  بظالل  يء واطئ 
اعرلهمة للعاطفة عندما يجلس  وهذه المشاهد التي تكون في العادة م    نخيلها، ، تأماًل بين جنباتها م    الشَّ

عركثرنا فيك  أ  ،ا للفرحرتعً قد عهدناك م    :ه يقول لهذا الجسر وما حولهفكأنَّ  ا ضربً م    حتى صرت    الش ه
مع يوم ول تسكب الدَّ   ،أتفرح بالفرح  ؟ ذيال إليناال  زن  الح    لك لم تحزن حين جرَّ   فمالنا،  ا قو أ  مثل فيلل
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ور غريب يوم أتراحنا، فهذه  ك  وقد عهدناك مالذنا بأفراحنا، وصرت كأنَّ   ؟حزننا ة فيها من العاطفة الص 
؛ وليشد ياتب ي في الر التَّعبيي و ور الص  مال  ليخرج الجَّ   ؛عتابه الب  مجذوًل   زن  الح    أتىيء الكبير، إذ  الشَّ 

التَّ  إلى  التَّ الذهان  في  الحاصل  بذلك  لون  فينقل  اعر عابير،  المتلقي  الشَّ إلى  منه  ليستشعرا   ؛العاطفة 
 ا اللم والحزن معً 

حين    الر هثاءهشة الممزوجة مع عاطفة  ا تخبرنا عن عاطفة الستغراب والدَّ وكذلك نرى صورً 
 يقول:

 ا م  ر  ها ك  ؤس  ي مسي ب   له ائه ض  الف   ع  م        ا ه  ــــب  ل  ــطن   ن  ـــي ى حه ق  ـــبت  و   اة  ــــي  ي الح  هه 
 ا م  ق  ــــس    اه  رؤ  ب  ي وافه ي   فوس  ا الن  يه  فه        ةٍ ـــــي  ـــافه ـــع  ى له ع  ــــ سا ت  ـــــم  ـــلَّ ا ك  ـــه  ــا ل  ـــم  ـــف  
 ا م  ـــجه ا ر  ه  ـت  ــلى خه تَّ ح   واعير  النَّ  يهه فه        ت ن  ك  د س  ق   ذب  الع   رات  الف   اك  ذ  ا له م  و  
 ( 1)ام  إض   ا  د  غ  أو ى نَّ د  ت   اةه بال   ن  مه        اً ـــضو  ا عه ه  ـــول  ى ح  جَّ ر  ــــالم   يله ـــخه لنَّ له و  

ال  هذه  في  عاطفة  فالمتأمل  يرى  اعربيات  م    الشَّ ت  تتجلى  بصوتها،  إذ الحياة  ادث  حدوية   ،
كذلك يستفهم   ؟رؤ هللاب    زاره  بعدماالجسم  بالمعاودة    مه ق  لم عناد الس    ياةالح  ومتسائلة  عاتبة إياها،م  أتت  

اعر   حتى أنَّ   نواعيره،  سكنت بوارج  الَّذيا من الفرات  ستغربً م   جمت حجارة فلم تعد خالها قد ر    قد   الشَّ
النَّ تعمل،   الشَّ كذا  المعهود شموخه وهو يتربع  له دنخيل  لم ير  ا لموت ا ول سقوطً وً واطئ والبساتين، 

ي    الَّذيصديقه   فيكان  العذب.أجالس  الفرات  ذلك  من  ويشرب  ور هذه    وكل    ه،  فيها تتشابك    الص 
وربدع  أ  لتشكل  ؛وتتنوع  ،العواطف اعر أن يكون  لَّ إهذا ل يتأتى    ، وأجملها. وكل  الص  لكة م    اذ  الشَّ

 طف الجياشة. من تلك العوا الملهم التَّعبيرومقدرة كبيرة على صياغة  ،شعرية وافرة
اعرغادر تأمَّا مشاهد الفخر فلم   : حين قال الر هثاء مع عاطفة  تبل امتزج الشَّ

 ا ون  ـــلع  م   يس  يًا ل  يه ح   مان  الزَّ  اك  ــم      ذ  ـــهه به  ان  ك   ـــاءه اآلب   ة  فـــو  ـــا ص  ن  ـــاؤ  آب  
 اـ ين  اله ــع  م   هدٍ ج   يفه و   ون  ص  ن  ن أ  م      و  ه  يع  نه ي ص  وفه ن ن  أ   ين  ا ب  م   وم  الي  و  
 ا ــن ـ يازه و  ــوا م  ان  ن ك  م  يهم به ده بت  ن ن  م      أ  ه  ر  ذك  ن   يــن   حه لَّ إه  ة  وء  ــــر  ى الم  ــــأب  ت  

 ا ين  ــاحه ي  الرَّ  لَّ م إه ـــــه  ــاس  نف  أ   يــــك  ـــره ن      ت  ل  ف   فوسه الن   يبه لى طه ع   ين  ده وَّ م ع  
ــــنٍ  و  به  ــــيـــن  له ـاذه ــــــالب    اون  اع  م  انًا و  حس  إه  ةه دَّ و  ى الم  صف  أ      ـــٍع   ــــــم  ل ط  ــــال م 

 

 . 69الديوان: ص (1)



 
 

 
284 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 261-289 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

رَّ الج  ـم  ـ به  ن  ـيـــعه انه ــالق  و    ا ين  سره نه هدًا و  م ش  هه اده جس  أ   هده ن ج  مه    م   ــه  ـل   ن  ــيــــبـه ا د 
 ( 1)اين  ل شه حتًا و  ال س  ف    له ال  ح  ال  ن  مه       واب  س  ا ك  م   د  ــــما الح  ه  ـــك  اره ب  ى ي  مً ــن ع  

الحزن   عاطفة  من  الرغم  شوقً   الَّذيفعلى  نارها  التأججت  فقد  على  ي    الَّذيب  ا  ض و ه ع  ل 
اعرمنح  لت   ؛هذا اللون الحزينمع    زجتتمل  ؛مكانه أحد، أتت عاطفة الفخر ا من المواساة لهذا نوعً   الشَّ

التي   قلبه،أالفجيعة  يقو   دمت  عرل  فهو  بآبائه  خرً مفا  الش ه شهدً الَّذيا  أيديهم  تستقي  انفكوا  ما  من  ن  ا 
هم، غير مستضعفين ول متكبرين،  رؤوس    ا يعتلي الحياء  ، فكانوا شموخً ول ذلةٍ  من أحدٍ   نةٍ جبينهم، بال مه 

أبيات  بعد  أتى  الفخر،  نفوسهم، وهذا  به  تجود  بما  ينفقون  يفتؤون  الرغم من بساطة حالهم ل  على 
  فقدهم والتي قال فيها:حسر لن والتَّ الحز 

 اون  حد  ي   يعه وده ي التَّ فه  مته الصَّ  ر  ائه ط  ٍع       و  ز  ى ف  ل  ول  ع  حم  م   لب  الق  و   ول  ق  أ  
 ـــا ــيـــن  انه ـــد  ا ي  ـــــي  ى ح  ــــر  الثَّ  ـــوق  ف    ال  ا ز  ٍب       م  أ   ات  ف  عٍش ر  ى ن  ل  ع   ين  له امه اح  ي  
 ــــا ــــون  فـت  م   ـــى هللا  لق  ي   ـــوته الم   ةه ضـــر  ح  نا       له ق  به س  ي  ي و  مشه نا ي  ين  ا ب  م  ي و  مشه ن  
 (2) اين  سره نه  الرض  مًا و  نج  ما أ  ى السَّ ر  ا       ي  ــــدً ـــقه تَّ م   ـــيهه ــين  ــي ع  فه  ـــور  الن  و   اه  ر  أ  

ور  الحزن بادية   التي  نفسه  أن يواسي    فما له إلَّ الشوق في دفتيه،    شعلة  في ناظريه، م    ف ص 
ا  لكي يعطي لنفسه شيئً   ؛فخرغرض الفيكون ذلك بإدخال  صورة أخرى تطمئن قلبه،  ب  الحزن   ألجمها
 الَّذيلما بيَّن وأوضح من صور الكسب الحالل   -ن شاء هللاإ-احة بأنَّ مصير الفقيد إلى خير  من الرَّ 

هم كانوا قانعين بما رزقهم هللا  نَّ أ  إلَّ   ديد ذلهم الشَّ اجتهدوا في تحصيله بجهد وتعب، فعلى الرغم من ب
، وما حملته من الر هثاءوأتت متساوقة مع غرض  ،  تنوعتالعاطفة    نرى أنَّ . فقنوطٍ أو    تعالى دون مللٍ 

ور ألوان  امتزاج   مشاعر للفقيد. الوتناغم  ،الص 
عر  التَّجربةوفي منتهى قولنا عن   ية والوجدانية على  لتَّعبير اه قدرت  ـنَّ ن ب ي هن  أ ،لدى شاعرنا يةالش ه

عر   النَّصبناء   رسمأتت  ي  الش ه متكاملة  موضوعية  وحدة  وانفعالته   ايحائيةً   صورةً   ت وفق  لمشاعره 
عورفكانت مراثيه تحمل    ،مقاصدالو   ،تنوعة الغراضضمن عاطفة صادقة قوية م    الَّذي  ،ادقالصَّ   الش 

القلب    خرج الحبَّ فيه  دخاًل   هرة  الش  أو    كسب  تَّ الدون أن يكون  من  من   ، وكذلك حملت هذه العاطفة 
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هل  ل  واعير التي ت غ ن هيديد لمعالم المدينة التي تربى فيها، بين نهرها وجسرها العائم، وعوادين النَّ الشَّ 
 وكل    ،ن ما برح يذكرهم حتى نعاهم وندب مآثرهمالَّذيهر، وأصدقاؤه  ا في شواطئ ذلك النَّ طربً   المدينة

ور ذه  ه ت في ذاكرته، فما زال ي كهن  لها وافر الشَّ وا   الص  يحمل لها في قلبه منتهى و   ،وق لمشاهد ن قهش 
 . جون الش  

 
 الخاتمة

أن غمرنا غرض     التي    الر هثاءبعد  اعرودعه  أبالحزن  نثرنا بعض درره   الَّذيبياته، و أفي    الشَّ
ب   فال  هذا،  بحثنا  في  بالعاطفة  اعتنت  النَّ   دَّ التي  بعض  تسجيل  إليهاتامن  الباحث  توصل  التي   ، ئج 

 وهي: 
شعري    الر هثاءإنَّ   -1 الجيَّ   منبعه  غرض  العواطف  بالقلب  الساس  اتصالها  يكون  التي  اشة 

اعرذا كان غرض  إا  ا عمَّ ، بعيدً مباشرةً  أو    ،في شعره لشهرةٍ   الر هثاءغرض  من مجيء    الشَّ
صدق    نبيلةٍ   لغايةٍ أو    ،لتكسبٍ  عوهي  أنَّ   ؛ القولب  ورالش  الحزن  عا  ذلك    رشفة   تأخذ طفة 

عر بيات  لتنثرها بصور في ال  ؛اتيةالعطف والبكاء من كوامن النفس الذَّ   معبرةً   تكون ، فيةالش ه
   ومجسدة عند صادق العاطفة. ،كسبأصحاب التَّ غير ظاهرة عند  ،حاسيسٍ أ و  ،عن كوامنٍ 

عر   التَّجربةن  اركأأهمية العاطفة تغلب جميع   -2 ريق  وسراج الطَّ   ،الدبيفهي روح العمل    ،يةالش ه
اعرديد من  هتمام الشَّ امع والمتلقي، فنرى النفس السَّ   إلىالموصل   اقد لهذا الجانب والنَّ   الشَّ
 الساس.

اعر تباينت العاطفة في قوتها وضعفها بحسب قرب  -3 بدع في تصوير  أمن الفقيد، فنراه قد   الشَّ
الفراق اوما عمله في جسد    ،مشهد  ابنته، وك   عرالشَّ الخبر على عندما رثى  يف كان وقع 

ل الفرح منها حال حها قد ر الدنيا كلَّ   معه، فجاءت العاطفة مغمورة بالحزن الشديد، فكأنَّ امس
عندما ندب المدن والماكن التي حملت ذكريات   ولكن ليس كثيراً    تلك العاطفة  ت  لَّ موتها، وق  

وال عالصدقاء  جديد  شبت من  ونراها  بنا  قارب.  عاد  الشَّ ب،  اللى رثاء  إندما  وق  فازداد 
 .مرة أخرى وقويت عاطفة الحزن  ،والحزن 

اعرحمل   -4 العاطفي    الشَّ ال  الَّذيالثراء  في  العاطفة  عر بيات  جعل  ومستمرَّ   يةالش ه فال  ثابتة  ة 
 ها، بل أتت تستمد القوة والستمرار من جياشة العاطفة التي يكن  اعفً ول ض    ًراتو نكاد نلحظ ف  
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اعر  نل تشبع م   عاطفة الحزن في شعرهنَّ إالحزن قد أثر فيه، حتى    أنَّ   لمرثي، وكيفل   الشَّ
 . مه وأحزنهلآ

كان  ل -5 اعرقد  عالية،    اذ   الشَّ شعرية  أغراض  إذ  مقدرة  بين  عريتنقل  فيمز الش ه الحزن    ج،  مع 
وج، وواشج  ، فهو لم يقتصر على الحزن بذاته بل زاا وجماًل ا أخرى تعطي للشعر تلونً غراًض أ 

حزانه بذلك،  أفس، فيواسي  العتاب، والمدح، والفخر، والوصف، حتى يسلي النَّ بين الحزن، و 
 ،ويفخر مرة  ،يعاتب مرة  نراه ف  ،سقم الجسم أقد    حزن  ال  فكان  ،بيهائه لثوهذا ما لمسناه في ر 

ل  جمالبين هذا وهذا    في تنقله  فهوويسترجع أخرى.    ،ويشكو مرة كَّ العاطفة   في  نوعتَّ ال  ت ش 
 . ا وقوةً وصدقً  بهاءً ٍص للنَّ  فأعطى ذلك ،بياتالداخل 

اعر أبدع   -6 أبياته    الشَّ بعض  تلوين  عر في  المعنوي    يةالش ه القتباس  من بجميل  أخذها    التي 
عرمن أبيات شعراء لهم باع طويل في نظم  القرآن الكريم، وكذلك   بياته جميل أ؛ ليعطي  الش ه

ياغة  المرموقين. عراءالش  من أبيات أو رآن، التي يكتسبها من آي الق الص ه
 

الختام أسأل هللا   التوفيق والسداد في عملي هذا، وأن يجعله خالصًا لوجهه    -تعالى-وفي 
إنَّه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى هللا وسلم على   الفتن ما ظهر منها وما بطن  الكريم، وأن يجنبنا 

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
287 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 261-289 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

 المصادر والمراجع
 رآن الكريم. الق

ظهور   -1 منذ  المرأة  السوداني،    اإلسالمأدب  بسيم  عتاب  الهجري:  الول  القرن  نهاية  حتى 
 م. 2005رسالة ماجستير، جامعة الكوفة،  

 الكتب  دار  قطريب،  إبراهيم  يوسف:  الندلس  وخارج  داخل  الندلس  أدباء  لدى  الوفادة  أدب -2
 . م 2017 ،1ط بيروت، العلمية،

 م. 1954، 1رشيد عبدالرحمن العبيدي، مكتبة التفيض، بغداد، ط ومذاهب النقد فيه: لدبا -3
 م. 1964، 1: أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طالدبيأصول النقد  -4
 القاهرة،   ه(، تحقيق إبراهيم البياري، دار الشعب،356الغاني: أبو الفرج الصفهاني )ت: -5

 م. 1969، 1ط
عر   التَّجربة -6 بدوي   يةالش ه شعر  فرحات    في  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  فروجي،  رابح  الجبل: 

 م. 2012عباس، الجزائر، 
جماليات التشكيل اللوني  في القرآن الكريم: د. ابتسام مرهون الصفار، عالم الكتب الحديث،  -7

 م. 2010،  1ط ،عمان
 م. 1963،  2الخنساء: د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف، مصر، ط -8
خفاجة  -9 ابن  القلم    ديوان  دار  الطباع،  فاروق  عمر  د.  نصوصه  وضبط  شرحه  الندلسي: 

 م.2004للطباعة والنشر، بيروت، 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، قدم له راجي السمر، دار الكتاب العربي، بيروت،  -10

 م. 1994، 2ط
إب -11 د.  وتحقيق  جمع  الجواهري،  مهدي  محمد  الجواهري:  مهديوان  د.  السامرائي،  دي راهيم 

 م. 1975المخزومي، د. على جواد الطاهر، رشيد بكتاش، مطبعة الديب البغدادية، بغداد، 
 م. 2004،  2ديوان الخنساء: شرحه حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروت، ط -12
طبع في وزارة الوقاف، ديوان علي بن الجهم: عني بجمعه وتحقيقه ونشره خليل مردم بك،   -13

 .م2001العربية السعودية،   المملكة
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الهذليين:   -14 عراءديوان  الدار القومية للطباعة    الش  الهذليون، تحقيق محمد محمود الشنقيطي، 
 . م1965-ه1385والنشر، القاهرة، 

الهيتي،   -15 جمعة  سبتي  المراثي:  ديوان  الخلود  عدنان ذاكرة  والنشر،    مكتبة  ،  بغداد للطباعة 
 . م 2011، 2ط

عرفي    الر هثاء -16 بشرى محمد علي الخطيب، مطبعة اإلدارة  : د.  اإلسالماهلي وصدر  الج  الش ه
 م. 1977، 1المحلية، بغداد، ط 

عر -17 عراءو   الش ه ه(، تحقيق أحمد  276: أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت:الش 
 . ه1423، 1محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط

دم إلى مجلة  مصطفى المهداوي، بحث ق  صدق العاطفة في شعر مراثي النساء: إيمان كمال  -18
 م. 2011، 51، العدد للبحوث اإلنسانية ديالى

للطباعة  -19 الزاوية  مكتبة  الهيتي،  سبتي  شيوعي":  بذاكرة  "رواية  الصعب  ،  والنشر  الطريق 
 م. 2014بغداد، 

عرالعاطفة وأثرها في تشكيل لغة   -20 حسين أبو المجد محمد، مقالة منشورة في المجلة    : د.الش ه
 م. 2005، 1، العدد 9، مجلد زهرية بجرجا، جامعة الالحول

والبداع   -21 عر العاطفة  الرابع  الش ه القرن  نهاية  إلى  العرب  عند  النقدي  التراث  في  دراسة  ي 
 م. 2002، 1عيسى على العاكوب، دار الفكر، دمشق، ط الهجري: د.

ار الكتب ه(، تحقيق مفيد محمد قميحة، د328ندلسي )ت:العقد الفريد: لبن عبد ربه ال -22
 ه. 1404، 1ت، طالعلمية، بيرو 

عرالعمدة في محاسن   -23 هـ(، تحقيق 463وآدابه: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني )ت:  الش ه
 م. 1981الدين عبدالحميد، دار الجيل، القاهرة،  يمحمد محي

مهدي المخزومي د. ه(، تحقيق 170العين: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: -24
 .الهالل للطباعة والنشر، مصر، )د.ت( راهيم السامرائي، مكتبةإبد. و 

ه(، تحقيق 711لسان العرب: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور اإلفريقي )ت: -25
عبدهللا علي الكبير، ومحمد أحمد حسب هللا، وهاشم محمد الشاذلي، وسيد رمضان أحمد،  

 . عارف، القاهرة، )د.ت(مدار ال
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