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Abstract 

This study aims at confirming the existence of the introductory 

lines that deal with the mention of the remains of the darling's edifice and 

the mention of love poetry in the elegiac poems of Huthail Clan, for all 

the ancient and many modern critics and men of letters denied the 

existence of such literary phenomena in the elegiac poems foundin the                  

pre – Islamic period and in the epochs that follow it because, in their 

opinion, the existence of such phenomena does not harmonize with the 

feelings of losing the belored persons and sorrow. 

The study concentrates ob the introductory part of the elegy which 

is concerned with the mention of the remains of the darling's edifice with 

regard to the poet Abu Thu'aib because he is considered to be one of the 

famous poets of Huthail Clan – Also, the study shows the relationship 

between tackling the remains of the darling's edifice and the elegiac                   

poetry – However, we have chosen two poets who belong to Huthail 

Clan: Abu Sakhar and Abu Thu'aib as a topic for studying the opening or 

the introductory part which deals with love poetry and its relationship 

with elegiac poetry in their poems. At last, the elegies of the Clan of 

Huthail consist of openings and introductions which reflect love and  

memories emanating from the remains of the darling's edifice. 
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ممخص البحث  
إثبات كجكد المقدمة الغزلية في قصيدة الرثاء اليذلية، إذ إف  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

في قصائد الرثاء في العصر الجاىمي  ةلقدماء ككثيران مف المحدثيف أنكركا كجكد مثؿ ىذه المقدـا
. لكالعصكر التي تمتو؛ ألنيا ال تتالءـ برأييـ مع مشاعر الفقد كاألس

كابي صخر اليذلي في قصائد الرثاء عند ابي ذؤيب  الغزليةدرس البحث المقدمة 
كقد . يف، كبيف مدل عالقتيا بمكضكع الرثاء في شعرىمامف شعرائيـ المشيكر ما اثنيفبكصفو

.  امتاز شعر قبيمة ىذيؿ بيذا النمط مف المقدمات كالسيما شعر الرثاء
 
: توطئــة

سار عمى نيجيا الكثير مف الشعراء في عصر ما  غزليةزخر الشعر العربي بمقدمات 
. كالعصكر التي تمتو اإلسالـقبؿ 

في قصيدة  التي تبدأ بالغزؿ كالنسيبلمحدثكف حكؿ المقدمة كقد اختمؼ النقاد القدماء كا
النسيب ابف رشيؽ الذم ك بالغزؿ القدماء الذيف لـ يحبذكا تقديـ قصائد الرثاء أشيرالرثاء، كمف 

  ذلؾ في المدح ليس مف عادة الشعراء اف يقدمكا قبؿ الرثاء نسيبان كما يصنعكف ))ذكر انو 
قصيدة دريد بف  إالنسيب  أكلياال اعمـ مرثيو  :-ف عاٌلمة ككا –كاليجاء، كقاؿ ابف الكمبي

:  الصمة
 

أرث جديد الحبؿ مف أـ معبد 
 

بعاقبة كأخمفت كؿ مكعد  
  

عف التشبيب بما ىك فيو مف الحسرة  شاغالن في الرثاء يجب اف يككف  اآلخذالف 
. (ُ)((، كأدرؾ طمبتو؛ كانما تغزؿ دريد بعد قتؿ أخيو بسنة، كحيف اخذ ثأرهكاالىتماـ بالمصيبة

الى قصائد رثائية قد افتتحت بالنسيب  كأشار (ِ)كيرل القرطاجني اف النسيب يناقض فف الرثاء
في رثاء النعماف بف  (ّ)دة النابغة الذبيانيػػا، كقصيػمنيا قصيدة دريد بف الصمة التي مر ذكره

.  في رثاء كلده عمقمة (ْ)كقصيدة عدم بف زيد ،الحارث
                                                

.  ْٓ: ديكاف دريد بف الصمة: كينظر. ُُٕ/ِ: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ((ُ
.  ُّٓ: منياج البمغاء كسراج األدباء: ينظر ((ِ
:  ف بف الحارث بف ابي شمر الغسانييقكؿ النابغة في رثاء النعما ((ّ

دعاؾ اليكل كأستجيمتؾ المنازؿ 
  

 ككيؼ تصابي المرء كالشيب شامؿ 
.  ٕٓ: ديكانو  

:  يقكؿ عدم بف زيد في رثاء ابنو ((ْ
تعرؼ أمس مف لميس الطمؿ 

  
مثؿ الكتاب الدارس األحكؿ   

.  ُٕٓ: ديكانو  
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القدماء كمنيـ الدكتكر حسيف عطكاف الذم  راءآلفكانكا بيف مؤيد كرافض  اما المحدثكف
في قصائد قميمة تعٌد  إالاف العرؼ لـ يجر عمى اف تبدأ المراثي بتمؾ المقدمات التقميدية ))رأل 

كشاركو في ىذا الرأم كؿ مف يكسؼ اليكسؼ كالدكتكر محمد  .(ُ)((خركجان عمى ىذه القاعدة
 :يكسؼ اليكسؼ قاؿمخمير صالح مكسى كالدكتكر كماؿ ابك ديب فقد صادؽ حسف كالدكتكر 

 في ىذا إالعمييا قط في الشعر الجاىمي  أقعاف مسألة استيالؿ المراثي بالغزؿ لـ ))
اح كرأل الدكتكر محمد صادؽ حسف اف االفتت -أم قصيدة دريد بف الصمة – (ِ)((المكضع

 أشاراما الدكتكر مخمير صالح مكسى فقد . (ّ)عف سنة الشعراء بالغزؿ في قصائد الرثاء شذكذ
. (ْ)((قد تخمصت مف المقدمات عمى مدل عصكر مكضكع الدراسة األبناءقصائد رثاء ))الى اف 

كد التي ككفي ىذا الرأم يناقض نفسو حينما يذكر قصيدة ابي صخر اليذلي في رثاء ابنو دا
. افتتحيا بالغزؿ

يدة الرثاء تخمك مف المقدمات ألف الزمف في كقد جـز الدكتكر كماؿ ابك ديب بأف قص
أم : نص الرثاء ىك النص المطمؽ))كاف . لحظة حمكؿ المكت يفقد ضديتو فيصبح ذا بعد كاحد

فيك ليس نص الترقب اك التصكر بؿ . النص الذم ينبع مف اطالقية المكت كمف اكتمالو الفعمي
جكد كال معنى، مع ىذه اليقينية، لألمؿ في لمك األساسيةنص اليقيف، كمف ىذه اليقينية يستقي رؤاه 

. (ٓ)((النجاة مف المكت، كال معنى لمحاكلة اكتناه رمكز الحيكية كالخصب في الزمف
 األدبالباحث أجنتس جكلد زيير اف ىذه الظاىرة منتشرة انتشاران كثيران في  أكدفيما 

. يضيؽ المقاـ عف ذكرىا العربي فمك ذىبنا نتتبعيا في الشعر القديـ لخرجنا مف ذلؾ بحصيمة
ابف  آراءكعمى كجو الخصكص  –القدماء في المرثية  آراءالمكجكدة تنفي  القصائدكلعؿ كثرة 

ابف رشيؽ  قاف يبحث ؿ إلىفدريد بف الصمة ليس محتاجان . فيي ال تمثؿ كاقع المرثية –رشيؽ 
 أكثرالقديـ بأضدادىا فكر الشاعر  إلىتتداعى  األشياءالف ))عف مسكغ البتداء مرثيتو بالغزؿ 

مف تداعييا بمثيالتيا، كمف ثـ فال غضاضة عمى الشاعر اف يجمع في قصيدة الرثاء، بيف 
. قد تساكيا عنده في لحظة مف الزمف كاأللـالنسيب كالرثاء، فالحياة كالمكت اك اف شئت فقؿ المذة 

الككف  إلىنظرتو  بؿ اف جمع الشاعر ليذيف الضديف معان في قصيدة كاحدة يمثؿ اصدؽ تمثيؿ
فضالن عف اف دريد بف الصمة أكحى بمكضكع القصيدة منذ مطمعيا حيث البمى . (ٔ)((كالكجكد

                                                
.  َُُ: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىمي ((ُ
.  ِّٓ: مقاالت في الشعر الجاىمي ((ِ
.  ّْٔ: خصكبة القصيدة الجاىمية كمعانييا المتجددة: ينظر ((ّ
.  ُّٗ: رثاء األبناء في الشعر العربي الى نياية القرف الخامس اليجرم ((ْ
.   ّْٗ-ّْٖ :البنية كالرؤيا ،الرؤل المقنعة نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي ((ٓ
 ،مجمة حكلية كمية اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية ،عبد اهلل احمد المينا: تعريب ،مالحظات عمى المراثي العربية ((ٔ

.  كىكامشيا ُٖٕ: ُِٖٗ( ٓ)جامعة قطر ع 
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، (ُ)كالفراؽ كانتياء التكاصؿ بينو كبيف المرأة، فيي ىنا ليست زكجتو كما قررت الكتب القديمة
معادؿ ألخيو ىي رمز ، بؿ (ِ)محمكد الجادر. كما رأل د( غزية)كليست صكرة لقبيمة الشاعر 

.  فيو كأصيبالذم أحبو 
كدريد بف الصمة اف ىناؾ شعراء سبقكا النابغة كعدم بف زيد  إلىىنا  اإلشارةكالبد مف 

كتبعيـ كؿ مف ، األكبرفي الجمع بيف الرثاء كالنسيب مثؿ الميميؿ كالحارث بف عباد كالمرقش 
.  لبيد بف ربيعة العامرم كتميـ بف ابي بف مقبؿ كغيرىـ

 

   *  *    *
الغزلية ذات قيمة داللية عظيمة في النص الرثائي اليذلي اذ تكحي جاءت المقدمات 

كالحزف مما اكجد انسجامان مع مكضكع  كاألسىبإحساس الفقد المطمؽ كالمكت كالفناء كالعدـ 
كخمقت نمطان شعريان كبنائيان كمككنان مف مككنات . عمى الشعكر بالحزف باألساسالرثاء الذم يقكـ 

كقد رصد البحث نماذج متعددة . بيا قبيمة ىذيؿ كشعراء الرثاء بشكؿ خاص امتازتقصيدة الرثاء 
مع الكحدة المكضكعات كلكنيا جاءت منسجمة  بتعددمما يكحي  (ّ)الغزؿبلقصائد رثائية افتتحت 
. الفنية لمكضكع الرثاء
:  نمكذجيف لمثؿ ىذه القصائد ككما يأتيفي دراستنا عمى كسنقتصر 

  : والًال 
رثاء ابف  إلىمقدمة غزلية طكيمة يصؼ فييا اـ عمرك ثـ ينتقؿ في  (ْ)ابك ذؤيب قاؿ

: (ٓ)نشيبةعمو 
صبكة بٍؿ لجَّ كىك لجكجي صبا ( ُ)

 
ديكجي     (ٔ)كزالت لو باألنعىمىيف حي

مـه زاؿ نخؿه بالعراًؽ ميؾ كما( ِ) 
 

 (ٕ)م الفرات خميجي ذأيًمٌر لو مف  
 

                                                
.  ُُ-َُ/َُ: ابك الفرج االصفياني ،األغاني: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ( (ُ
 .  ِْْ-َْٕ: دراسات نقدية في األدب العربي" الصمة ضمف كتاب  معادلة المكت كالميالد في دالية دريد بف ( (ِ

كقصيدة  ،.ِْٔ-ُْٔ/ِ: ، كقصيدة ربيعة بف الجحدرُٕ/ُ: قصيدة ابي ذؤيب: ينظرعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ( (ّ
.  َٓٗ/ِ: ابي صخر اليذلي

، مف شعراء ىذيؿ المعركفيف، كاف راكية لسا ( (ْ عدة بف جؤية اليذلي، كرفيقان لعبد اهلل ىك خكيمد بف خالد، شاعر مخضـر
كقاؿ عنو بأنو شاعر فحؿ ال  ،كضعو ابف سالـ في الطبقة الثالثة مف طبقات فحكؿ الشعراء. بف الزبير في مغازيو
. أشعر الناس حيا ىذيؿ كأشعر ىذيؿ ابك ذؤيب: فقاؿ ،كقد سئؿ حساف عف اشعر الناس حيا. غميزة فيو كال كىف

.  ُُّ/ُ: كطبقات فحكؿ الشعراء ُّٔ: في لساف العرب معجـ الشعراء: ينظر
.  ُُّ-ُِٖ: شرح أشعار اليذلييف صنعة ابي سعيد الحسف بف الحسيف السكرم ( (ٓ
.  جبؿ بالحجاز: االنعميف ،يفعؿ ذلؾ كؿ مرة: لجكج ( (ٔ
. مغطى: مكمـ ( (ٕ
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نظرًة عاشؽ أٌم  –عمرم  –فإنؾى ( ّ)
 

دىجكجي    (ُ)نظرت كقدسه دكننا كى
الى ظيعيف كالٌدكـ فييا تزاييؿه ( ْ) 

 
  (ِ)كًىٌزة أجماؿو ليف كسيجي  

غدكف عجالى كانتحتييٌف خزرىجه ( ٓ) 
 

  (ّ)مفقئةه اثارىف ىدكجي  
ليمة  آخرسقى اَـّ عمرك كؿَّ ( ٔ) 

 
ـي سكده ماؤىف ثجيجي   حنات

(ْ)  
با ىـ باإلقالع  إذا( ٕ)  ىٌبت لو الصَّ

  
  (ٓ)بعدىا كخركجي  فأعقبى نشء 

تركت بماء البحر ثـ تنصبت ( ٖ) 
 

بشٌياتو ليف نئيجي    (ٔ)عمى حى
 
 
 
 
 

يضيء سناه راتؽه متكشؼه ( ٗ)
 

  (ٕ)اغره كمصباح الييكد دلكجي  
كما نٌكر المصباحي لمعيجـ أمرىىيـ ( َُ) 

 
  (ٖ)بيعىيدى رقاد النائميف عىريجي  

تي لو ذاتى العشاًء كأٌنو أرؽ( ُُ) 
 

  (ٗ)مخاريؽي ييدعي تحتيف خريجي  
تيكٍر ًكره نجديةه كتمديهي ( ُِ) 

 
 (َُ)مسفسفةه فكؽ التراب مىعيكج 

لو ىيدب يعمك الٌشراج كىيدبه ( ُّ) 
 

  (ُُ)مسٌؼ بأذناب التِّالع خمكج 
ضفاًدعيوي غرقى ركاء كأنيا  ( ُْ) 

 
قياف شركبو رجعييفَّ نشيج  

يؿ مف ًتيامة بعدما سلكؿ ـى ( ُٓ) 
 

  (ُِ)تقٌطع أقرافي السحاب عجيج 
كأف ثقاؿ المزف بيف تضارعو ( ُٔ) 

 
  (ُّ)كشابة بىرؾ مف جذاـ لبيج 

 
                                                

.  ظالـ: دجكج ،جبؿ عظيـ في نجد: قدس ((ُ
.  السياج الذم يحيط بالبستاف: جكسي ،أشجار عالية: الدكـ ((ِ
.  رياح الجنكب: خزرج ((ّ
.  صبكب :ثجيج ،يعني السحاب في سكاده :كحناتـ ،الجرار الخضر: الحناتـ ((ْ
. يعني غيما مف غيـ ،جمعتو فأعقب أم جاء بعده سحاب خرج :ىبت لو الصبا ،أم ينقشع :يقمع ((ٓ
  .عمى سحابات سكد :عمى حبشيات ،ارتفعت :ثـ تنصبت ،مٌر سريع :ليف نئيج ،شربت :تركت ((ٔ
كمنو  ،يدلج بالماء يمر بو :دلكج ،أم يتكشؼ اذا برقت :متكشفا ،المنضـ مف السحاب :الراتؽ ،ضكء البرؽ :سناه ((ٕ

  .كالدالج الذم يدلج بالدلك مف البئر الى الحكض
. أشعؿ المصباح بعد نكـ الناس في الكنيسة الذم :عريج ،فاستصبح ليـ بعدما نامكا ،يريد رجال عرج عمييـ :أمرىـ ((ٖ
  .لعبة ليـ :الخريج ((ٗ

السيمةي  :معكج ،ريح قريبة مف األرض تسفسؼ كجييا :مسفسفة ،أم تزيد فيو ريح أخرل :أم تردده كتمده :تكركره ((َُ
  .المىرِّ 

 :اذناب التالع ،م مف األرضالداف :مسؼٌ  ،الحجارة السكد :الشراج ،أم ما أيسًبؿ منو كأنو ىيٍدب الثكب :ىيدب ((ُُ
. أكاخرىا

ثىؿ ،بعض إلىما تألؼ بعضو  ،تقطع قراف السحاب :تقٌطع ((ُِ   .صكت الماء :عجيج ،أم بعد ما تفرؽ كىك مى
  .المضركب باألرض :المبيج ،مكضع :شابة ،جبؿ :تضارع ((ُّ
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فذلؾ سقيا أِـّ عمرك كانني ( ُٕ)
 

  (ُ)بما بذلٍت مف سيبيا لبييج 
كأٌف ابنةى الٌسيمٌي ديٌرةي قامسو ( ُٖ) 

 
  (ِ)ليا بعدى تقطيع النبكًح كىيجي  

يحبُّ نماءىىا  بكٌفى رقاحيٍّي ( ُٗ) 
 

  (ّ)فييبرزيىا لمبيع فيي فريجي  
أجازى الييا ليٌجةن بعد لٌجةو ( َِ) 

 
  (ْ)ًؽ الضحكًؿ عمكجي مأزؿِّ كغٍرف 

فجاءى بيا بعد الكىالًؿ كأنوي ( ُِ) 
 

  (ٓ)أقذُّ سحيجي  مف األيًف محراس 
فجاء بيا ما شئتى مف لىطىمٌيةو ( ِِ) 

 
البحاري فكقيا كتمكجي تدكـي  

(ٔ)  
عشيةى قامت بالفناًء كأٌنيا  ( ِّ) 

 
  (ٕ)عقيمةي نيبو يصطفى كتغكجي  

كصبَّ عمييا حتى كأنيا  ( ِْ) 
 

ِـّ الدماغ حجيجي    (ٖ)اسيٌّي عمى أ

ةن ميكأفَّ عمييا بالةن لط( ِٓ) 
 

ليا مف خالؿ الدايتيف أريجي  
كأفَّ أبنةى السَّيمي يكـى لقيتيا ( ِٔ) 

 
 (ٗ)مكشحةه بالطرَّتيًف ىميجي  

بأسفؿ ذاًت الٌدبر أفرد ًخشفييا ( ِٕ) 
 

  (َُ)فقٍد كليت يكميًف فييى خمكجي  
كقمت لعبًد اهلل أيـه ميسيبه ( ِٖ) 

 
  (ُُ)بنخمةى يسقى صاديان كيعيج 

ف تتبٌدلى  ( ِٗ)  فإٍف تعرضى عنىي كا 
 

خميالن كمنيـٍ صالحه كسميجي  
بعد ابًف عنبًس  فإٌنى صبرتي النفسى ( َّ) 

 
كقد لجَّ مف ماًء الشؤكف لجكجي  

ليخبرى شامته  أكأليحسبى جمدان ( ُّ) 
 

كجي   كلمشرِّ بعدى القارعاًت فيري
كذلؾى اعمى منًؾ فقدان رزئتوي ( ِّ) 

 
لمكراـً بعيجي  مكريمان كبطف 

 
                                                

. سعيد :لبييج ((ُ
  .الغائص :القامس ((ِ
  .مكشكؼ عنيا لمبيع ظاىرة :فريج ،زيادتيا لمبيع :نماؤىا ،يصمحياالتاجر ييرقىح معيشتو ك :الرقاحي ((ّ
ىك الذم اليتو مستكية مع  :الماء الكثير الذم ال ترل طرفيو االزؿ :المجة ،مضى :جاز ،أم نفذ كقطع :إليياأجاز  ((ْ

  .يريد انو أجاز الى ىذه الدرة ،يعني الغائص ،ظيره
الذم سحجو الحصى  :سحيج ،المريش :كاألفذ ،القدح كىك السيـ :المحراس ،العياءالفترة كا :االيف ،االعياء :الكالؿ ((ٓ

. كقشره كجٌرده
  .تتحرؾ :تمكج ،غير تحمؿ التجارة كالعطر :المطمية ((ٔ
. كتعٌطؼ ،تثنى في مشييا :تغكج ((ٕ
  .الجميدة الرقيقة التي تجمع الدماغ :أـ الدماغ ((ٖ
  .ضعيفة النفس ،مف الظباء :يجىـ ،الخطاف عند الجنبيف :الطرتاف ((ٗ

  .التي نزع عنيا كلدىا :الخمكج ،كلدىا :خشفيما ،النحؿ :ذات الدبر ((َُ
. ينفع :يعيج ،مكضع :نخمة ،الحية :االيـ ((ُُ



 احمد يعقوب عطا اهلل غثوان  &بتول حمدي البستاني  . د

277 

ـ كذلؾى مشبكحي الذراعيًف خمج( ّّ)
 

خشكؼه بأعراًض الٌديار دلكجي  
ضركب لياماًت الرجاًؿ بسيفًو ( ّْ) 

 
 (ُ)نبعه بينيـ كشريجي حفَّ  إذا 

دعا  إذالممسيتىضيؼ  ققربم( ّٓ) 
 

 (ِ)جراءه كشده كالحريًؽ ضريجي  

  

ة شكقو لـ تختمؼ عف نمط القدماء رفي عرض تعمقو كحبو كحنينو كحرااف طريقة الشاعر 
سارت بالمراكب كىذا ما اكحت بو صيغة  المقدمة الغزلية، فيك متيـ القمب بالنسكة التي إثباتفي 

بقكلو   -كيجمب االنتباه اإلسماعفضالن عف التصريع الذم يشد   -الفعؿ المكررة كمصدرىا
فقد شبو اليكادج بالنخيؿ المحمؿ بالتمر، اك كأنيف شجر الدكـ ( لجكج، حدكجصبا، صبكة، لٌج، )

التي رحمت  األماكفـ يذكر الشاعر مما يعني عمٌك الظعائف الذم يعبر عف عمك مف ىف فييا، ث
يحمؿ داللة كجكد النعيـ كالحياة كالحركة ( األنعميف)المحبكبة اك اختفت عندىا فجبؿ  إلييا

كقد غطت الطبيعة معالـ الظعائف كالنشاط بكجكد اـ عمرك، كرحيميا سيخمؼ الدمار كالفناء، 
ئف كعدـ المساس بيٌف فضالن عف بكممة قدس قدسية الظعا أرادحجب الرؤيا كربما ( قدس)فالجبؿ 

الذم يدؿ  األثرمعالـ  إخفاءثـ جرت الطبيعة عمى (. دجكج)الظالـ الذم حٌؿ كغطى المكاف 
 أمؿلحظة  آخرمما يعني انيا محت  اآلثارمحت ( خزرج)عمى الكجكد كالحياة فرياح الجنكب 

. المحاؽ بالظعائف إلىلدل الشاعر في الكصكؿ 
فالشاعر  األغراضمف مكضكع مما جعميا قصيدة متعددة  أكثراحتكت القصيدة عمى  لقد

الحديث عف المرثي في  إلى، انتقؿ بيتان ( ِٗ)بعد المقدمة الغزلية التي استمرت عمى مدار 
الشرط كمؤكدان صدكد المرأة عنو الذم يعادؿ ابتعاد المرثى  بأسمكبمبتدئان ، األخيرةالستة  األبيات

.  عنو
كىناؾ ( ُٕ-ٔ) األبياتمف  بيتان،( ُِ)ر التي شغمت كشكؿ الشاعر لكحة المط

كىي اف اغمب شعراء ىذيؿ في المقدمات الغزلية كفي القصائد  إلييا شارةيجب اإلمالحظة 
انيا  إلى (ّ)الرثائية بشكؿ خاص يفتتحكف لكحة المطر بالدعاء بالسقيا كيختمكنيا بذلؾ مما يشير

اء الجاىمييف فضالن عف ذلؾ فالماء يعٌد نبع الحياة ميزة خاصة لدييـ لـ نجدىا عند معظـ الشعر
. كداللة كجكدىا كقد حرمت ىذيؿ منو بسبب البيئة المجدبة التي كانت تعيش فييا

لبياف كرميا ككثرة عطائيا  األكلىتحمؿ داللتيف ( عمرك أـ)اف دعاء الشاعر بالسيقيا لممرأة 
كالقمؽ فالمرأة م اف رحيميا مدعاة لمخكؼ كالثانية تتمثؿ ؼ. كمف ثـ فيي معادؿ مكضكعي لممرثي

لمطر فيو بالجرار الخضر كالجامع الغزارة  األسكدثـ شبو السحاب . رمز الحياة كالكالدة كالخصب
                                                

  .خشبة تيشؽ بثنتيف فيعمؿ منيا قكساف :شريح ((ُ
  .منبعج بالشد :ضريج ،أم عدك ليغيثو :جراء ((ِ
 الحصر قصيدة ابي صخر اليذلي في رثاء ابنو داككد التي افتتح كختـ لكحة المطر فييا عمى سبيؿ المثاؿ ال :انظر ((ّ

  .(ٔٓ :ّٔ)في األبيات  ُٗٗ/ِ :بالدعاء لسقي المرثي
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ثـ يشرع بكصؼ رياح الصبا التي . بينيما االرتكاء كالحياة فكالىما يمثؿ حالة السقي كالفيض
الذم يعني  باألفؽ يمكحب مثقالن بيا كبدأ البرؽ السحا مف البحار البعيدة حتى جاء األمطارجمبت 
كصكرة البرؽ في . في النجاة كالحياة كقد شبو ضكءه بضكء مصباح ييكدم  كأعجمي األمؿ

كىك يتتبع مساقط المطر الشعر الجاىمي تقترف دائمان بمناجاة الصاحب كأرؽ الشاعر كعدـ نكمو 
رقى بأصكات كترجيع كنشيج نسكة الغ الضفادع أصكاتشبو ( ُْ)كفي البيت  .كيصؼ ذلؾ

اك شبييا  ،(ُ)((كأنو ينقطع مف الجكؼ ،أجكافيفيقمعنو قمعا مف ))غرقت بدمكعيا كىذا البكاء 
فالخمرة تشؿ العقكؿ مثمما المكت  ،بأصكات نسكة قياف شربف الخمرة ثـ بدأف بترجيع الصكت

. مكتيشميا كنالحظ اف كؿ ىذه الصكر تدكر حكؿ المكضكع الرئيس كىك اؿ
تكىجا فقد شبو حبيبتو لشدة جماليا  أكثرتغدك صكرة المرأة ( ِٗ-ُٖ) األبياتكفي 

ضاءتيا بالدرة العظيمة التي استقرت لدل تاجر عانى معاناة شديدة في استخراجيا  أكحىكقد  ،كا 
كىي  ،عميياالتي عبرت عف مصارعة المكج في الحصكؿ ( َِ)في البيت ( عمكج)بذلؾ كممة 
كىي كنايو عف تفردىا ( ِّ)في البيت ( عقيمة)عريؽ دؿ عمى ذلؾ كممة  أصؿكريمة مف 

ظيرىا خطكط بالظبية التي عمى ( ِٔ)كقد شبييا في البيت  .ككرميا كمف ثـ تفرد المرثي ككرمو
أم بدأت عمييا عالمات الضعؼ كالعجز ( ىميج)كلكنيا  ،عمييا جمالية أضفىبيض مما 

لذلؾ ( ِٕ)قد انتزع عنيا كلدىا لذبح اك فصاؿ في البيت كىذه الظبية  ،فتغيرت مالمح كجييا
  .أم ذاىبة العقؿ لشدة الحزف كالكجد( خمكج)فيي 

اف المقدمة الغزلية اكحت بحالة الحزف التي خمفتيا المرأة في رحيميا كأبيات لكحة المطر 
لمرأة كتشبيو ا ،رسمت حالة الخكؼ مف الجدب الذم يمثؿ احد صكر المكت في العصر الجاىمي

 .بالظبية جاء منطبقان مع حالة العجز عف العطاء كاالنفصاؿ فضالن عف االنكسار النفسي
التي رحمت كمف ثـ رحيؿ المرأة  األبياتكتأسيسان عمى ذلؾ فالمقدمة الغزلية كانتقاالت الشاعر في 

. ساساألالقصيدة بالفقد المطمؽ كىك مكضكع  كاإلحساس كاألسىمعيا الحياة اكحت بحالة الحزف 
يمكف اف  ،مف القصيدة األخيرةالستة  األبياتكحديث الراثي عف المرثي الذم خصو في 

نظير فراؽ المرأة  ،يندرج في بياف صبره كجمده كقكة عزيمتو عمى فراؽ المرثي الذم ال عكدة لو
 فبذلؾ الفقد تكمف المصائب األقكياءفقد ابتمى بفقد الرجاؿ الكرماء  .أيضان الذم سيصبر عميو 

التي عبر بيا الشاعر عف كثرة ( بعيج)لقد كاف المرثي جكادا كىذا ما دلت عميو كممة  ،العظاـ
بعمؽ حزنو كلـ نجد حزنا طكيالن  أيضان الخير الذم كاف يمقاه في ظؿ كجكد المرثي كىي تكحي 

لدل بعض  تغرؽ الراثي فيذا النص عمى العكس مف الذم نراه جمةيخيـ عمى النص كدمكعا 
 .(ِ)األرضاك يتمنى المكت لجميع مف عمى  ،كعشيرتو أىمواذ يفتدكف المرثي ببعض  الشعراء

                                                
  .َُّ/ُ :شرح أشعار اليذلييف ((ُ
  .ْٔ :رثاء األبناء في الشعر العربي :ينظر ((ِ
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 إلىكمثؿ ىذه الظاىرة تدعكنا  .تعبيران بسيطان عف صبر الراثي كعدـ جزعو األبياتفغدت 
، أبيات( ٔ)، بينما الحديث عف المرثي اخذ بيتان ( ِٗ)التساؤؿ، فالحديث عف المرأة شمؿ 

ف الفراؽ الذم لقيو مف المرأة الراحمة مقابؿ الفراؽ الحتمي الذم كجده مف فالشاعر يمعف في بيا
. المرثي الذم مات كرحؿ لذلؾ انشغؿ في الحديث عنيا كعف صبابتو بيا

ـ مع مكضكع الرثاء فيذكر يأسو مف رجكع الميت ءكقد يبدأ الشاعر قصيدتو بما يتال
مف قبؿ جماعة مف النساء م كاف معشكقان كيبكي بدمكع غزيرة ثـ يأتي التأبيف فيذكر اف المرث
شعريان يغاير النمط المتعارؼ عميو في  أسمكبان كىذه الصيغة نادران ما نجدىا في شعر الرثاء كتعد 

المكاتي كة الحساف سفأبك ذؤيب يرسـ لمراثي صكرة المعشكؽ المحبكب مف الف. قصائد الرثاء
كة كالحالكة فيقضي منيف كطره كحاجتو لما في كالمو مف الطال إليويشبيف الظباء، كيصغيف 

: (ُ)فيقكؿ
 

بالعبير كأنو  لكسرب  تطؿ( ُّ)
 

( ِ)دماءي ظباء بالنحكر ذبيحي  

بذلت ليف القكؿ انؾ كاجد ( ُْ) 
 

لما شئت مف حمك الكالـ مميحي  
كبعضيـ  أرادفأمكٌنوي مما ( ُٓ) 

 
  (ّ)لدل خيراًتيٌف نطيحي  شقي 

ارعكت لو  كنازعىيٌف القكؿى حتى( ُٔ) 
 

قمكبه تفادل تارةن كتيزيحي  
 *    *     *

: ثانياًال 
. (ٓ)يرثي ابنو داككد (ْ)قاؿ ابك صخر اليذلي

تعزيتى عف ذكر الصبى كالحبائب  ( ُ)
 

 (ٔ)لمصبى كالمجانبً  لكأصبحت عزه 

كأصبحت تمحى حيف رعت محمدان ( ِ) 
 

 (ٕ)بً عكأصحابو اف ييعجبكا بالككا 
لقد كنت مرةن  لك أنيـ قالكاك( ّ) 

 
عرفتي كلـ أنكٍر جكابى المجاكًب  

                                                 
    .ُِٓ-ُُٓ/ُ :شرح أشعار اليذلييف ((ُ

شبو  ،ذبيح ،اخالط مف الطيب يجمع بالزعفراف :العبير ،البقر كالظباء أيضان كىك  ،راد جماعة مف النساءأ :السرب ((ِ
  .أم ليس بقصد كال جرح ،العبير بالدـ

  .أم ال يصيب خيران محدكدان  :نطيح ((ّ
ىجا  .ؾ كعبد العزيزعرؼ بمكاالتو لبني مركاف كخاصة عبد المؿ ،شاعر أمكم ،ىك عبد اهلل بف مسمـ بف سيـ اليذلي( (ْ

  .َُُ/ِْ :األغاني :ينظر .ثـ أفرج عنو بعد كساطة مف ىذيؿ ،عبد اهلل بف الزبير فسجنو سنة كاحدة
  .ِّٗ-ُٓٗ/ِ :شرح أشعار اليذلييف ((ٓ
  .الذم ال يحب الميكى  :عزىى ((ٔ
  .رجعت :رعت ،تمكـ :تمحى ((ٕ
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يمبىسهكا بردى الشباًب كخالىوي فاف ( ْ)
 

  (ُ)شاحبً  ثكأغتد في أطمار أشع 
فسربو كأمثاؿ الدمى منتيى المينى ( ٓ) 

 
 (ِ)يضئف الدجى لؼه ثقاؿ الحقائبً  

ـٌ شيميكس عف الخنا  لالخطقصار ( ٔ)  شي
 

 (ّ)خراعبً خداؿ الٌشكل فتًخ االكؼِّ  

كمكز السُّقى في حائرو غدًؽ الثرل ( ٕ) 
 

  (ْ)يفى طىؿَّ المناًسبً مًعذاًب الٌممىى ييح 
كبيًض الٌنقا في حاًجرو قرد الٌثرل  ( ٖ) 

 
جمتوي الٌصبا ميؿ طكاًؿ الذكائًب   

تصابيتي حتى الٌميًؿ منيف رغبتي ( ٗ) 
 

في يكـ مف الميك ىاضًب ركاني  
ك نيقةو متنافسه معى غىًزؿه ذ( َُ) 

 
جميؿه محٌياه قميؿي المعايًب  

فرحنا كلـ يحتزف سران لغيرنا ( ُُ) 
 

سكانا كلـ نعبث خالس المناًىًب  
فاعرضف لما شبت عنى تعزمان ( ُِ) 

 
كىؿ لي ذنبه في الميالي الذكاًىًب  

لسَّكـ بىيعى الميخاًلًب افأصفىؽى عند  يثني كال الشيب يشترل  لفال ما مض( ُّ) 
منيف الغداة صريمة   أرفاف ( ُْ) 

 
فقد نمت مف لذاتيٌف مآربي  

  

تخضع قصيدة ابي صخر اليذلي الى ثنائية ضدية فالشاعر يخضع نفسو لشرط التناىي 
حكـ عمى نفسو بالعزكؼ عف الميك كالنساء كمف ثـ فقد ( ْ-ُ) األبياتكالعدـ كالمكت في 

اف حرقة الشاعر . كالتحسر مكسكران كسران ال يجبر باألسىمممكءان  حزينان الحياة، كقد بدأ الشاعر 
الداخمية كشدة حزنو عمى ابنو الذم مات ىي التي جعمتو يمكـ كيعذؿ االبف الحي عف معاشرة 

مما يعني كالتكاثر كالحياة التي ستفجع بالمكت ايضا  لإلنجابالنساء الف تمؾ المعاشرة ستفضي 
لمحياة كالفكز فالمرأة في ذىف االبف تعد رمزان  األبكتكل بو اف االبف سيكتكم بنار الحزف الذم ا

مثؿ  فابنوبيا يعد نصران كفي ذىف الذات الشاعرة في ىذا النص تعد المرأة رمزان مف رمكز الفناء 
التي  –ذىف اليذلي الذم كاف يعمؿ في اشتيار العسؿ  مصكرىا ؼالتي تتكارد  –يعاسيب النحؿ 

كال يستطيع اف  كاألرضالمسافات بيف السماء  أعمىتفع الى ركىي ت( ةالممؾ األنثى)تحمؽ تابعة 
يصميا اال مف اتصؼ بالسرعة كالقكة فما اف يمقحيا حتى يسقط صريعان، كىذه الصكرة تكحي بعدة 

 فاألنثى، عند التمقيح ستستمر الحياة بمعنى كجكد مكت في نيايتيا، اما الثانية األكلىدالالت، 
بذلؾ اليعسكب الذم فاز  إحساسوالثالثة تكحي بأف الشاعر اسقط ، كالداللة رمز مف رمكز الفناء

                                                
  .المغبر الرأس المنتؼ الشعر :أشعث ،افأم في خمؽ :أطمار ،أغدك :اغتدل ،مف البركد :الخاؿ ((ُ
مرأة لفاء ،كثرة لحـ الفخذيف كىك في النساء نعت :لؼ ((ِ   .ممتفة الفخذيف :كا 
  .مف الرخكصة :فتخ األكؼ ،عالظ :خداؿ ،ينفرف :شمكس ((ّ
. أحسف المناسب :طؿ ،المعس :الممى ،مجتمع الماء :حائر ،التي تسقى الماء :السقى ((ْ
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كالمالحظ اف . بتمقيح النحمة عمى ابنو الذم عاشر النسكة بمعنى اف ابنو كاف بطالن كلكنو مات
. حؿ أينماجميعيا تكحي بالمكت فالشاعر اليذلي مكلع بصكر المكت التي تالحقو ىذه الدالالت 

في تغزلو بالمرأة النص بالحياة كالنشكة كاالنتصار السككف كالمكت يفجر الشاعر كبيف االنكسار ك
الذم ال يفنى لذلؾ انتصار الحياة الممثمة بالمرأة الرمز المطمؽ  أرادككأنو ( ُْ-ٓ) األبياتمف 

المرأة كيتغزؿ بيا، فيي كبيرة  إلىالزمف الماضي ليعكد  إلىانتصر لنفسو عبرىا فقد ارتد الشاعر 
جسـ معبكدة لدل الجاىمييف، كتمؾ النسكة حساف كأمثاؿ التصاكير المعبكدة، كلشدة جماليف اؿ

، كأعجازىٌف ثقيمة، كىٌف ينفرف مف الفكاحش كالزنا، األفخاذضخمات يضئف ظالـ الميؿ الحالؾ، 
كالشفتاف لمياكاف، كالريؽ عذب طيب، كبشرة كجكىف ناعمة نقية تخمك مف كيتمايمف في مشيتيٌف، 

بينما تمثؿ الجماؿ كالشباب كالزمف كخمكده فيي ال تيـر  األبياتاثر لمجرح، فالمرأة في ىذه  أم
: ىك تشممو عممية التغيير

فاف يمبسكا برد الشباب كخالو 
 

كأغتد في اطمار أشعث شاحب  
ألمان عنيفان ( ُْ ،ُّ ،ُِ) األبياتشكمت صكرة الصد كالشيب كالشيخكخة كالمذة في كقد  

تغيران  أحدثت األياـكيكلة كىذه  أضحتكالمطافة كالحيكية  األمسالنص فشباب  يطغى عمى
اك تغير  أحبتوفراؽ  إلىينظر الشاعر ))كبذلؾ فيزيائيان عمى الجسـ فقد الح الشيب كالعجز 

كىك حينئذ قريب مف  ،الفناء كالتحكؿ الذم ال يبقي عميو شيء ألكافعيكدىـ عمى انو لكف مف 
. (ُ)((كاألياـ الدىر إلىالنكل اك تحكؿ الحبيب كمف مظاىر ىذا القرب اف يرد  ،معاني الرثاء

ركتو المرأة مف حزف كمف في نفس الشاعر يكمي تعبر النتيجة التالية بياف مدل ما كيمكف 
. الفقد المطمؽ الذم نتج عف رحيؿ ابنو بإحساس

في  اإلحزافاضي كىي تييج لو في الـ أبديان شيئان مطمقان خالدان تعد             لذة الرجؿ
 أماـالشاعر بالعجز  إحساسككذلؾ  ،خمفان كىك االبف الذم مات كلف يعكد أنتجت ألنياالحاضر 

. اإلنجابالمرأة المستمرة عمى  قدرة
تعد رمزان مطمقان خالدان ال يفنى في الماضي كالحاضر فيي قادرة عمى  المرأة           

ر كىك غير قادر عمى ذلؾ كقدرتيا تمؾ تعني استمرار الحياة التي كاالستمرا كاإلنجابالمعاشرة 
. أقمقوفي ختاميا المكت كىذا ما 

الغزلية لـ تكف حديثان عف جماؿ المرأة فقط بؿ كانت حديثان  األدبياتاف  ،كيمكننا القكؿ
كبياف  اليكل أحاديثفالشاعر لـ يتبع نمط القدماء في  ،بالفقد كاإلحساسكالحزف  باألسىممزكجان 
 إحساسوالحسية كلكنو كاف ممعنان في بياف  أكصافياصحيح انو قد رسـ المرأة في  ،المكابدة

. كتبدؿ المرأة عميوبالعجز الذم جاء مف مكت ابنو كغيابو 

                                                
  .ُّٓ :مصطفى جياككؾ. د ،لمكت في الشعر الجاىميالحياة كا ((ُ
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 أقاربوزمف المكت كالرحيؿ فيذكر مف رحؿ مف  ،الزمف الحاضر إلىفيعكد بعد ذلؾ 
: فيقكؿ كأصحابو

زئتيو  عـ صدؽ أكككـ مف أخ ( ُٓ) ري
 

ابف أخو سمحو كريـً الضرائًب  أك 
كمف صاحبو لي كابف عٍّـي تتابعكا ( ُٔ) 

 
ذاىًب بليس  األحياءكمف ذا مف  

التي انتقؿ بيا الشاعر بعد الثنائية الضدية تحمؿ داللة ( ُٓ)في البيت ( كـ)فداللة  
لتكثير في فعؿ الدىر عظيمة اذ تقكـ عمى بياف كثرة الذيف سقطكا في شباؾ المكت كىك يريد ا

. جميعان سائركف نحك المكت فاألحياء
: لممرأة اآلخركفعؿ الدىر ال يرحـ كال يديـ الصفاء عمى البشر فيك الكجو 

فىال نائباتي الدٍَّىًر يىرجٍعفى ىاًلكان  ( َِ)
 

كالدىَّري ٌجُـّ النكاًئًب  أىًموً الى  
كىال ميقًتران يىكمان تىرىكفى لفٍقًرًه ( ُِ) 

 
انىعفى ؼ  ىؿى الرغَّائًب أيىٍخفي كال صى

كال بىاسالن ذا ثىركىةو ىبفى قىكمىوي ( ِِ) 
 

كلك زىحفكا مف ديًكنًو بالكتاًئًب  
فيىغدك الفىتى كالمىكتي تىحتى ًرداًئًو ( ِّ) 

 
كال بيدَّ مٍف قىدرو مفى اهلًل كاجًب  

دىا( ِْ)  الذم اليىكـى فاتىني   ألقى يقكؿي غى
 

يىمقي سيركرى العجاًئًب  كيىأميؿي أفٍ  
مىرَّةو  كيىنسى الذم يىمضي كفي كيؿ( ِٓ) 

 
نايىا الطكىاًلًب   ييسدَّل لوي نىسجي المى

الدىر بكصفو قكة مسيطرة ليا أياد خفية في رسـ  إلىىنا استمرار نظرة الشعراء نالحظ  
ر جمة ال تترؾ فنكائب الده .إسالميـكتحديد سعادتو اك شقائو عمى الرغـ مف  اإلنسافمصير 

كىك  ،لمجسد  اقرب مف الثكب أصبحفي فيـ الشاعر كال شجاعان كغدا  بخيالن فقيران كال غنيان كال 
كليس  ،شامؿ ككني كطاغ طغيانان مطمقان يسحؽ كؿ صكر الحياة))لدل الشعراء اليذلييف شيء 

يعجز  اإلنساف ،مكتكالحيكاف اف يحمياىما ضد القكة المصيرية النيائية لؿ اإلنسافبمقدكر حيكية 
. (ُ)((اآلخريف كما يعجز عف درأ المكت عف ،عف درأ المكت كحماية نفسو

: يقكؿ إذفيي الدنيا المتقمبة  أيضان صخر  أبيلممرأة عند  اآلخرالكجو  أما
فىٍت ( ِٔ) ٍف صى فىال تىٍغتىبٍط يىكمان بدينيا كا 

 
كىال تأمنىفَّ الدَّىًر صىرؼى العىكاًقًب  

: يقكؿ إذ( ّٓ ،ّْ ،ّّ ،ِّ) األبياتاعر في كتعـ شككل الش 
دَّعى الدىىري شىٍعبنا  إذتىشكيتييا ( ِّ) صى

 
فأمسىٍت قد أعيت في الريقىى كالطباًئًب  

لمىكتي عىزمىو اكلىكال يقيٌف أٌنما ( ّّ) 
 

اًسًب   مفى اهلل حتَّى ييبعىثكا لممىحى
ُـّ بىرمًسًو ( ّْ)  لىقيمتي لوي فيما أًل

 
دان غادو معي فىميصاحًبي ىىؿ أٍنتى غى  

 
                                                

  .ٗٗ :الرؤل المقنعة ((ُ



 احمد يعقوب عطا اهلل غثوان  &بتول حمدي البستاني  . د

283 

فماذا تىرل في غاًئبو ال ييغبني  ( ّٓ)
 

فىمىٍستي ًبناسيًو كليسى بآًئًب  
بيذه الصيغة النحكية فيؿ الياء تعكد عمى المرأة ( ِّ)في البيت ( تشكيتيا)الحظ الفعؿ  

التي يشكك ليا مف فعؿ الدىر الذم شؽ الصفكؼ كفرط الشمؿ كقد فشمت جميع المحاكالت 
فنجده عمى يقيف مف اف عمى المنية؟ اك ىؿ تعكد  .السريرية كالسحرية في مكاجيتو كالكقكؼ ضده

الذم كطر في نفسو  كاإليمافىك قضاء مف اهلل كىك مسٌمـ بذلؾ فمكال ذلؾ العـز كالثبات المكت 
د اف كنج ،كىذا الغائب ال يعكد كالراثي ال ينساه ،لتحدث مع القبر كالميت كاخبره بحاجتو اليو

كالشعر  –خاصة شككل الشاعر ىنا انطكت عمى داللة نادران ما نجدىا في قصائد اليذلييف 
شككل الشاعر كىي اف المكت قدر مف اهلل تعالى الى يكـ الحساب لذا فإف  –الجاىمي عامة 

الشاعر الجاىمي الذم اخؼ كطأة مما يشعر بو  كاآلـما يشعر بو مف مشاكؿ ))المسمـ تعبر عف 
. (ُ)((كك مف دكف سند يستند اليو اك مجيب يجيب شككاهكاف يش

عف  عراضإلاكمثمما بدأ الشاعر قصيدتو بالذبكؿ كاالنكسار كالنيي عف الممذات كمف ثـ 
كليأخذ  أكالن الكفار ليناؿ الجنة  األعداءختميا بالدعكة عمى نفسو بالمكت بأيدم  ،لمكتاالحياة ك

م كثأر اإلسالـلميف مف اجؿ الديف كالعقيدة في العصر بثأر ابنو ثانيان كشتٌاف بيف ثأر المس
: اإلسالـالجاىمييف في عصر ما قبؿ 

بىالني ًبفىقًدًه  سىألتي مىميكي إذٍ ( ٗٓ)
 

الركـ بيف المناقًب  بأيدمكفاة   
ثنكني كقد قدمت ثارم بطعنة ( َٔ) 

 
 (ِ)تجيش بقالس مف الجكؼ ثاعبً  

 
فعجمت ريحاف الجناف كعجمكا ( ُٔ)

 
مازيـ فكار مف النار شاىًب ز 

كقد خفت اف القى المنايا كانني  ( ِٔ) 
 

لتابع مف كافى حماـ الجكالًب  
كلما اطاعف في العدك تنفال ( ّٔ) 

 
فضمو كاضارًب  مأبغالى اهلل  

كاعطؼ كراء المسمميف بشدة ( ْٔ) 
 

 (ّ)عمى دبر مجؿ مف العيش ذاىبً  

 
فميس كؿ مقدمة تفتتح بذكر اسـ المرأة تعٌد مقدمة  كىناؾ مالحظة البد مف اإلشارة الييا

كنحف ال نكافؽ رأم الدكتكر أيمف  ،غزلية فيذا ابك ذؤيب يفتتح قصيدتو برثاء نشيبو بذكر المرأة
فحديث الشاعر عف نشيبة انما  ،اف عٌد ىذه القصيدة في الرثاء أمر فيو نظر))األحمد الذم رأل 

كليس في القصيدة إشارة  ،بو كبيف مف ال يؤمف جانبو أتى في إطار المقارنة بيف مف يكثؽ
: (ُ)يقكؿ ابك ذؤيب .(ْ)((كاضحة الى مكت نشيبة

                                                
 :ُٕٖٗ ،كمية اآلداب ،جامعة المكصؿ ،رسالة ماجستير ،بتكؿ حمدم البستاني ،ظاىرة الشككل في شعر ىذيؿ ((ُ

َُِ.  
. ترمي بو :ثاعب ،أم قتمت كاحدان  :كقد قدمت ثأرم ،ردكني بطعنة :ثنكني ((ِ
  .آخر ذلؾ :دبر ،ب عيشوذاه :مجؿ ((ّ
ع ( ٖ)مج  ،مجمة أربد لمبحكث   كالدراسات ،أيمف األحمد. د ،قصيدة الرثاء المبدكءة بالنسيب في الشعر الجاىمي ((ْ

(ِ )ََِٓ: َِٖ.  
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َـّ الحكيرًث مرسؿه ( ُ) أال ىؿ أتى أ
 

 (ِ)نعـ خالده إٍف لـ تيعقوي العكائؽي  

 
ال ( ِ) ذا خى ييرل ناصحان فيما بىدا كا 

 
 (ّ)فذلؾ سكيف عمى الحمؽ حاذؽي  

 
ان خميالن مالطفان  كقد كاف لي حيف( ّ)

 
 (ْ)كلـ تؾي تخشى مف لديًو البكائؽي  

 
 ككنت إذا ما الحربي ضٌرسى نابييا( ْ)

 
يفي بالٌناًس الحؽ  لجائحةو كالحى   (ٓ)ٍو

 كزافت كمكًج البحًر تسمك أماميا ( ٓ) 
 

  (ٔ)كقامت عمى ساؽو كآف التالحؽي  
انكءي بو فييا فيأمفي صاحبي ( ٔ) 

 
  (ٕ)اًء البكارؽي كلك كثيرت عند المؽ 

كلكف فتى لـ تيخشى منو فجيعةه ( ٕ) 
 

حديثان كال فيما مضى لؾ الحؽي  
أخه لؾ مأمكفي السجياًت خضرـه ( ٖ) 

 
 (ٖ)إذا صفقتو في الحركًب الصكاًفؽي  

 
 إلىتمؾ المرأة ثـ ينتقؿ  إلىاذ اف النص يدكر حكؿ خيانة صديقو كرسكلو كابف أختو 

زنة يعقدىا بيف صديقو الخائف كبيف المرثي الذم عرؼ بالكفاء كالخمؽ الحديث عف المرثي في مكا
كقد شكمت  .فالخيانة إذف تعادؿ المكت في ىذا النص ككانت تمييدان لمكالـ عمى المرثي .الكاسع

المرأة محكران رئيسان بٌرز مف خالليا القيـ العميا التي يتصؼ بيا المرثي الذم ذكر الشاعر 
: شجاعتو مؤبنان لو

نشيبةي لـ تيكجد لو الدىر سقطةه  ( ٗ)
 

يبكحي بيا في ساحة الدار ناطؽي   
 

نماه مف الحييف سعدو كمازفو ( َُ)
 

 (ٗ)ليكثه غداةى البأًس بيٌض مصادؽي  
ىـ رٌجعكا بالعىٍرًج كالقكـي شٌيده ( ُُ) 

 
ماةه بطارؽي    ىكازفى تحدكىا حي

 
 الخاتمــة

مقدمة الطممية كالغزلية في قصيدة الرثاء في اختمؼ القدماء كالمحدثكف حكؿ كجكد اؿ -
ككاف القدماء مع نكراف كجكدىا كمنيـ ابف رشيؽ القيركاني  ،كاإلسالميالعصريف الجاىمي 

                                                                                                                                       
  .َُٖٓ-ُٔٓ/ُ :شرح أشعار اليذلييف ((ُ
. الحكابس :العكائؽ ((ِ
. قاطع حاد :حاذؽ ((ّ
  .تنفتح بأمر ال تطيقوك ،أمكر تنباؽ عميو :البكائؽ ((ْ
. ضركس سيئة الخمؽ ،التضريس تييج عمى إساءة خمؽ :ضرس ((ٓ
. أم يمحؽ بعضيـ بعضان  :آف التالحؽ ((ٔ
. السيكؼ البارقة :البكارؽ ،أم شقي :فيأمف صاحبي( (ٕ
   .أم صرفتو األمكر كاألحكاؿ :صفقتو ،الكاسع الخمؽ كالسخي كالكثير المعركؼ :ضـر   ((ٖ
ٍصدىؽو في الحرب :مصادؽ ((ٗ   .ذك مى
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كجكدىا مثؿ كماؿ  أنكراما المحدثكف فانقسمكا عمى قسميف احدىما  .كحاـز القرطاجني
 .كف كالكجكد مثؿ جكلدزييرالؾ إلىأقرىا كرأل انيا تمثؿ نظرة الشاعر  كاآلخر ،ابي ديب

اما  ،أخيوذكر قصيدة دريد بف الصمة التي بدأىا بالغزؿ في رثاء اقتصر ابف رشيؽ عمى  -
كفاتيما ذكر قصائد رثائية كثيرة بدأىا  ،القرطاجني فذكر قصيدتي النابغة كعدم بف زيد
كلبيد       األكبركالحارث بف عبادكالمرقش الشعراء بالنسيب كالغزؿ كالطمؿ مثؿ الميميؿ 

  .كغيرىـ َََ

كالعناء  دكردت ىذه المقدمات في شعر الرثاء اليذلي بكثرة ألنيا تتالءـ مع مشاعر الفؽ -
  .لمذات الشاعرة اإلنساني فكالحز

كجدنا الشاعر اليذلي أبا ذؤيب يبيف بأف المرثي كاف معشكقان مف قبؿ جماعة مف النساء  -
 .اءكىذه الصيغة نادران ما نجدىا في شعر الرث

ناء ؼتمثؿ المرأة بكصفيا رمزان مف رمكز اؿ األكلى ،في رثائية ابي صخر صكرتافلممرأة  -
اما الثانية فتمثؿ المرأة بكصفيا  ََكىذا يغاير ما كجدناه في النصكص العربية القديمة 

لمزماف فضالن عف ككنيا صكرة لمدنيا  آخررمزان مطمقان لمخمكد كعدـ الفناء فيي كجو 
 .المتقٌمبة

أبك صخر الى اف المكت قدر مف اهلل عز كجؿ الى يكـ الحساب كىذا مفيكـ  شارأ -
  .قمما نجده في قصيدة الرثاء اليذلية إسالمي

 إيادلقد كجدنا في رثاء اليذلييف استمرار نظرة الشعراء الى الدىر بكصفو قكة مسيطرة ليا  -
  .إسالميـف كتحديد سعادتو اك شقائو عمى الرغـ ـ اإلنسافخفية في رسـ مصير 

اختمؼ ثأر الشعراء الجاىمييف الذم نعرفو عف ثأر الشعراء المسمميف الذم كاف ىدفو خدمة  -
  .الديف كالعقيدة

 
 

المصادر والمراجع 
 

الكتب   : والًال 



 .المقدمة الغزلية في قصيدة الرثاء الهذلية

286 

مؤسسة جماؿ لمطباعة  :(ىػّٔٓت )عمي بف الحسيف  األصفيانيابك الفرج  ،األغاني (ُ
. (ت.د) ،ط.د) ،لبناف ،بيركت ،كالنشر

دار الحرية  ،مصطفى عبد المطيؼ جياككؾ. د ،في الشعر الجاىمي كالمكتياة لحا (ِ
  .ُٕٕٗ ،(ط.د)بغداد  ،لمطباعة

 ،محمد صادؽ حسف. د ،دراسة كتحميؿ كنقد ،خصكبة القصيدة الجاىمية كمعانييا المتجددة (ّ
  .(ت.د) –القاىرة  –دار الفكر العربي 

 ،مطبعة دار الحكمة ،اهلل الجادرمحمكد عبد . د ،العربي األدبدراسات نقدية في  (ْ
 .َُٗٗ( ط.د) ،المكصؿ

 ،دار قتيبة ،محمد خير البقاع :جمع كتحقيؽ كشرح ،ديكاف دريد بف الصمة الجشمي (ٓ
  .َُٖٗ ،(د،ـ) ،(د،ط)

شركة دار الجميكرية  ،دبمحمد جبار المعي :حققو كجمعو ،ديكاف عدم بف زيد العبادم (ٔ
  .ُٓٔٗ ،(ط.د) ،بغداد ،العراؽ ،لمنشر كالطباعة

 ،ّط   ،القاىرة ،دار المعارؼ ،إبراىيـمحمد ابي الفضؿ  :تحقيؽ ،ديكاف النابغة الذبياني (ٕ
َُٗٗ. 

كماؿ ابك . د ،نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي البنية كالرؤيا ،الرؤل المقنعة (ٖ
 .(ت.د) ،ِط ،مصر ،المؤسسة المصرية العامة لمكتب ،ديب

مخمير صالح مكسى . د ،نياية القرف الخامس اليجرم إلىربي في الشعر الع األبناءرثاء  (ٗ
 .(ت.د) ،األردف ،مكتبة المنار، الزرقاء ،يحيى

عبد . د :تحقيؽ ،صنعة ابي سعيد الحسف بف الحسيف السكرم ،اليذلييف أشعارشرح  (َُ
سمسمة كنكز  ،القاىرة ،دار العركبة ،محمكد محمد شاكر :مراجعة ،الستار احمد فراج

  .ُٓٔٗ ،(ط.د) ،الشعر

محمكد محمد  :قرأه كشرحو( ىػُِّت )محمد بف سالـ الجمحي  ،طبقات فحكؿ الشعراء (ُُ
 .(ت. د) ،(ط. د) ،السعكدية ،دار المدني بجدة ،شاكر

            ،عمي الحسيف بف رشيؽ القيركاني أبك ،كنقده كآدابوالعمدة في محاسف الشعر  (ُِ
 ،لبناف ،بيركت ،صيدا ،مكتبة العصريةاؿ ،عبد الحميد ىنداكم. د :تحقيؽ ،(ىػْٔٓت )
  .ََِٕ ،(ط.د)
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 ،ُط ،بيركت ،دار العمـ لممالييف ،األيكبيياسيف . د ،معجـ الشعراء في لساف العرب (ُّ
َُٖٗ.  

 .َُٖٗ ،ِط ،الجزائر ،دار الحقائؽ ،يكسؼ اليكسؼ ،مقاالت في الشعر الجاىمي (ُْ

   ،دار المعارؼ بمصر ،حسيف عطكاف. د ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىمي (ُٓ
 .َُٕٗ ،(ط.د)

 :تقديـ كتحقيؽ( ىػْٖٔت )القرطاجني حاـز  ابك الحسف ،األدباءمنياج البمغاء كسراج  (ُٔ
  .ُٔٔٗ ،(ط.د)تكنس  ،المطبعة الرسمية الجميكرية ،محمد حبيب بف خكجة

 
 الدوريات  :ثانياًال 

مجمة اربد لمبحكث  ،حمداأل أيمف. د ،في الشعر الجاىميقصيدة الرثاء المبدكءة بالنسيب  (ُ
 .ََِٓ ،ِع  ِٖمج  ،األردف ،كالدراسات

 ،عبد اهلل احمد الينا. ترجمة د ،ييرزاجنتس جكلد  :بقمـ ،مالحظات عمى المراثي العربية (ِ
  .ُِٖٗ ،ٓع  ،جامعة قطر ،يات كالعمكـ االجتماعيةاإلنسافمجمة حكلية كمية 

 
الرسائل الجامعية  :ثالثاًال 
 ،جامعة المكصؿ – اآلدابكمية  ،بتكؿ حمدم البستاني ،ىذيؿظاىرة الشككل في شعر  (ُ

   .ُٕٖٗ ،عمي حمكد الصائغ اإللوعبد . د :بإشراؼ


