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 مالمرأة في عصر صدر اإلسال الرثاء في شعر
 (دراسة موضوعية فنية)

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن
 أستاذ األدب كالنقد اؼبساعد بقسم اللغة العربية

 كلية اآلداب، جامعة حضرموت    

 ص:ملخ  ال
تناكؿ البحث دراسة شعر الرثاء عند اؼبرأة بوصفو فنًّا كجدٍت فيو اؼبرأة نػىفىسىها، من خبلؿ عواطفها 
 اعبياشة اليت فطرىا اهلل عليها؛ إٍذ كاف الرثاء ىو الشاطئ الذم أرست فيو سفن تلك العواطف كاألحاسيس. 

 تعاكر عليها الشعراء  ي فن الرثاء،  اؼبعاين العامة اليت فضبلن عن ،أخرل فمعا من خبلؿ البحث تذبل  كقد 
ا  كتعداد صفات اؼبرثي، كمناقبو، كإظهار اغبزف، كالتحسر، كالبكاء على فقدانو، تناكؽبا البحث بالدراسة، ردب 

ة فنية إىل تلك اؼبعاين تفردٍت هبا الشاعرة الراثية عن غَتىا، فاىتمٍت هبا، كأكثرٍت منها؛ فمثٌلٍت بذلك إضافن 
 فن الرثاء، كموضوعو  ي الشعر العريب. اليت اقتضاىا
ؼبعرفة مستول ربٌوؿ خصائص اللساف إىل خصائص  ؛على أسلوبية االنزياح  ي مراثي اؼبرأة البحثي ككقف 

أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي  األسلوب، فتناكؿ أسلوب االنزياح  ي رثاء اؼبرأة، كاعتٌت بدراسة انزياحات
اؼبرأة؛ لكوف اػبطاب فيها مشًتكنا بُت اؼبخاًطب كاؼبخاطىب، فبا يثَت اؼبتلقي الستنتاج دالالت جديدة 

 كمتعددة، ذبلى من خبلؽبا عمق اؼبعاناة، كصدؽ اللوعة، كاألسى عند الراثية.
رصد البحث أكصاؼ الدمع  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، إٍذ أسهمت تلك األكصاؼ  ي تعميق داللتها  كما

  ي النص، كأظهرت أمهيتها  ي سياؽ الرثاء. 

ــة مـ  :مقد 
 :الرثاء في اللغة
ىيِّتى رىثٍػينا، كرًثاءن، كرًثايىةن، كمىٍرثاةن، كمىٍرثًيى  الرثاء

ٍحتيو بعدى مصدر الفعل )رثى( يقاؿ:))رىثػىٍيتي اؼب ةن، كرىثػ ٍيتيو مىدى
ٍيتيو(( ىٍوًت كبىكى

يقوؿ ابن فارس: ))الراء كالثاء كيدؿ الفعل )رثى(  ي أصلو اللغوم على التوجع كاإلشفاؽ، . (1)اؼب
)) كاغبرؼ اؼبعتل أيصىٍيله على رًٌقة كإشفاؽ. يقاؿ رثػىٍيتي لفيبلف: رقػىٍقتي
كيرتبط اؼبدلوؿ اللغوم للرثاء باؼبيت . (2)

كالبكاء عليو كتعداد ؿباسنو. يقوؿ ابن منظور: ))رىثى فبلف فبلننا يػىٍرثيًو رىثٍػينا كمىٍرثًيىةن ًإذا بكاهي بعد مىوتو. فًإف 
ٍحتو بعد اؼبوت كبىكىٍيتو.  مدىحىو بعد موتو قيل رث اهي يػيرىثِّيو تػىٍرثًيةن. كرىثػىٍيت اؼبٌيتى رىثٍػينا كرًثاءن كمىٍرثاةن كمىٍرثًيةن  كرىثػ ٍيتو: مىدى
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ـي . (3)كرثػىٍوت اؼبٌيت أىيضنا ًإذا بكىٍيتو كعد دت ؿباسنو(( ))كاٍمرىأىةه رىثٌاءىةه كرىثٌابىةه كىًثَتىةي الرِّثاًء لبىٍعًلها، أك لغىٍَتًه فب ٍن ييٍكرى
ىا((  .(4)عندى

ؿ:))رىثػىٍيتي اؼبٌيت مىٍرثًي ةن، كرىثػىٍوتيوي أيضنا، إذا بكيتو مث أخذ مدلوؿ الرثاء يرتبط بالقصيدة الشعرية، فييقا
كعىد ٍدتي ؿباسنىو، ككذلك إذا نظىٍمت فيو شعرنا((
رىثىى اؼبيِّت  :. كيقوؿ ابن فارس: ))كمن الباب قوؽبيم(5)

 .(6)))بشعرو 
 

 الرثاء في االصطالح:
قتو باؼبدي،، بل كييرجعوف األكؿ إىل الثاين حُت يذكر األدباء كالكٌتاب تعريف الرثاء فإهنم يتحدثوف  ي عبل

 -. كيربطوف بينهما مع بياف الفوارؽ بينهما، فهما يتفقاف (7)كما قاؿ ابن رشيق: ))إىل اؼبدح يرجع الرثاء((
ب اغبزف على  ي إبراز صفات اؼبمدكح كاؼبرثي كمشائلهما، كخيتلفاف  ي أف الشاعر  ي الرثاء يغلِّ  - ي الغالب 
األصل  ي الرثاء أنٌو ناشئه ًمن اغبيزف كاألسف؛ فيىظهري الشاعري حزيننا متحسرنا على كفاة من  إذً  ؛الشعريةأبياتو 

يرثي،  ي حُت أٌف الشاعر  ي اؼبدح يظهر  ي حالةو من االبتهاج كالفرح السركر. يقوؿ قدامة بن جعفر: ))ليس 
ى أنو ؽبالك، مثل: كاف كتوىل كقضى كببو كما أشبو بُت اؼبرثية كاؼبدحة فصل إال أف يذكر  ي اللفظ ما يدؿ عل

 .(8) ذلك، كىذا ليس يزيد  ي اؼبعٌت كال ينقص منو، ألف تأبُت اؼبيت إمنا ىو دبثل ما كاف ميدح بو  ي حياتو((
 

ىو ))ضرب من اؼبدح للشخص لكن بعد موتو، فإذا كاف اؼبدح ىو الثناء على الشخص  ي  إذففالرثاء 
أك التأبُت ىو الثناء على الشخص بعد موتو، كتعديد مآثره، كالتعبَت عن الفجيعة فيو  حياتو، فإف الرثاء

كىو مدلولو اللغوم نفسو  . (10)كيعرفو بعضهم، أنو ))بكاء اؼبيت كندبو كذكر صفاتو كخصالو((. (9)((شعرنا
اًسنً كما سبق ذكره، دبعٌت: )تعداد  ٍحو بعد اؼبوت( ؿبى هار الٌتحسر، يقوؿ ابن مع التفجع كإظ ،اؼبٌيٍت، كمىدى

ى اغبىسرىة، ـبلوطنا بالٌتلٌهف كاألسف(())رشيق:  كسبيل الرٌثاء أف يکوف ظاىرى التفجًُّع بػىُتِّ
(11). 

 

ألنو  ؛أكثر صدقنا منو  ي اؼبدي، -غالبنا  -كردبا قبد من الفركؽ بينهما أيضنا أٌف الشاعر  ي )الرثاء( يكوف 
فبل خيشى، كال يرجو منو شيئنا، أما  ي اؼبدح فإنٌو قد خيشى،  أك يرجو.  ي األكؿ )ميدح/ يرثي( من قضى كببو؛ 

 ي اؼبراثي إمنا يرثي على الوفاء، فيقضي الشاعر بقولو حقوقنا سلفت، أكعلى السجية إذا   عراالشكذلك أف  ))
، كلغة . كلذلك ييعٌرؼ الرثاء من حيث األسلوب أنٌو: ))فن اؼبوت(12)كاف الشاعر قد فيًجع ببعض أىلو((
فلم يرتبط قط بالتكسب كطلب النواؿ )) ي أم عصر من  ،(13)اغبزف، كؾباؿ اليأس، كمعرض الوفاء((

العصور، فهو يصدر عن عاطفة صادقة تقطر دبعاين التفجع، كاغبسرة كاللوعة كاألسى، بأسف يفيض حبرارة 
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أشرؼ أشعاركم؟ قاؿ: ألنا نقوؽبا كقلوبنا  ))ما باؿ اؼبراثي :. لذلك حُت سيئل أعرايب(14)اغبزف كاؼبرارة((.
 .(15)ؿبًتقةه((

، كالٌتأبُت، كالعزاء :ىي ،كللرثاء ألواف ثبلثة الٌندبي
        . كقد يستعمل البعض ىذه األلفاظ الثبلثة (16)

 ذً  الفرؽ بُت اؼبرثية كاؼبدحة؛ إأك لفظُت منهما  ي معٌت )الرثاء( كما ىو عند ابن قدامة  ي كبلمو السابق  ي
كىو بكاء األىل كاألقارب حُت يعصف هبم  ،. كالذم خيص حبثنا ىو الندب(17)استعمل التأبُت  ي معٌت الرٌثاء

 .(18)))حسن الثناء على اؼبيت(( اؼبوت ك ي اللغة ىو
فالتأبُتي: ىو الثٌناءي على الٌشخص بعد  ؛لکن إذا أنعىمنىا الن ظىرى  ي معنامها كجدنا اختبلفنا يسَتنا بينهما

، كالٌندب: بکاءي اؼبيت كتعٌدد ؿباسنو(19)وتوم
 .، كالرٌثاء أعٌم منهما(20)

غرض قدمي من أغراض الشعر العريب، ارتبطت بدايتو ببداية حصوؿ اغبزف  ي بٍت آدـ، فكاف كسيلة  كالرثاء
صاب، كسبيل اؼبواساة للنفس البشرية عن مصيبة اؼبوت، كأمل الفراؽ. 

ي
 التعبَت عن ًعظم اؼب

نيًسبى إىل آدـ عليو السبلـ أنو قاؿ شعرنا، يؤبِّني فيو ابنو ىابيل عليو السبلـ، أكؿي قتيلو  ي األرض، كقد 
 :(21)فبكاه، كأىًسفى على فقده، كرثاه، فقاؿ فيما ذكره ابن جرير عن ابن ضبيىٍيد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػًببلدي كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىلىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تػىغىيػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  قىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي،ي     فوٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي األىٍرًض ميٍغبػى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ًذم لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوفو كىطىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كي  تػىغىيػ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػةن الوىٍجػػػػػػػػػػػػػػوي الٌصػػػػػػػػػػػػػػبي،ي   كىقىػػػػػػػػػػػػػػل  بىشىاشى

(22)  
ػػػػػػػػػػػػودي بسػػػػػػػػػػػػكًب دىمعػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػا ً ٍ ال أجي  فىمى

 
 كىابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي تىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نوي الضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍي،ي   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أرىل طيػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػي  غىمًّ
 

ًي،ي   يػػػػػػػػػػػػػػاً ى ميٍسػػػػػػػػػػػػػػًتى ػػػػػػػػػػػػػػٍل أىنىػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػن حى  فػىهى
 
 
 

خبللو الشعراء، ككجدكا فيو ))فسي، الرحاب كالنوادم، فصي، اللساف  س منالرثاء بابه كاسع، تنف   كباب
 .(23)متباعد الشعوب(( ، ي إجابة اؼبنادم ذم القلب الصادم، متباين األسلوب، ـبتلف األطراؼ

كلكل شيءو شبرة فػ))اغبماسة شبرة الغضب، أك الطموح، كالعتاب ظاىرة اؼبودة، كاإلبقاء، كالرثاء نتيجة 
ء، كالنسيب ينشأ عن احملبة كالغزؿ، كاؼبدي، ينشأ عن اإلعجاب كاالحًتاـ، كىكذا نستطيع رد كل اغبزف كالوفا

. ك ي كل ىذه األحواؿ فإٌف ))الرثاء فن اؼبوت، كلغة اغبزف، كؾباؿ اليأس، كمعرض (24)فن إىل عاطفة((
 .(25)الوفاء((

اء، تصٌّب هبا اؼبكلـو من غٌم األحزاف كلقد حقق الرٌثاء للشعراء الناظمُت، كللجمهور اؼبتلقُت نقطة التق
، كتوٌسل هبا احملزكف؛ لًتيخىٌفف جيركحىو كآالمىو، إٍذ بو تسلت القلوب اؼبفجوعة، كذرفت العيوف اؼبوجوعة،  كاؽبمـو

فكاف خيرج من القلب؛ ليدخل فيو، فيصّبه كييعزيو، ))كعلى شدة اعبزع ييبٌت الرثاء((
(26). 
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 قاؿ أبو سباـ:
ػػػػ ألدعىػػػػى ىضػػػػبي اغبمػػػػى عي لػػػػوال التفجُّ

(27)   
 

يشػػػػػػػػػػػػػػػػق ًر أىن ػػػػػػػػػػػػػػػػوي ؿبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيكفي   
كصىػػػػػػػػػػػػػػػػفا اؼب

(28) 
بوصفو نوعنا من زبليد اؼبيت، كاإلشادة بو  ؛بوجوو عاـ ))يليب حاجات اجتماعية ي كل أحوالو يأ   كالرثاء 

، كرأيو فيو، فًتاه يعدد خصائص . كموقفو من اؼبرثي(29)كالثناء عليو، إىل جانب كونو فنًّا يعكس رؤية الشاعر((
، كالعـز ، كاغبـز  .(30)اؼبرثي، كيذكر صفاتو كما كاف عليو من ؿبامد، كالشجاعة، كالكـر

الرثاء  ي أبعادو ثبلثة: ))إثارة القبيلة لؤلخذ بثأر القتيل...، تصوير خصائص اؼبرثي كتأبينو...  كيتحدد
 . (31)على اؼبيت((تصوير مشاعر الراثي من حيث اغبزف العميق كالتأسف 

الذم سبارسو اؼبرأة، بل كسيلة ؼبطالبة الرجاؿ باألخذ بالثأر، ))فقد   ،اؼبرثية أحد ألواف النوح القدمي ككأف  
كٌن ما زلن يػىنيٍحنى على القتيل حىت تثأر القبيلة لو((
(32). 

حقيقةن كاحدة ال تتعدد )اؼبوت إف  ما ميٌيز شعر الرثاء أنو يينظم بعد فاجعةو تؤثر  ي النفوس، فاجعةو ربمل 
فهي بُت حتمُت: حتمية الفراؽ، كحتمية األمل، فبا جيعل الشاعر فيو أكثر صدقنا ككضوحنا. لذا  ،كالفناء(

 نيظمت فيو القصائد الكثَتة منذ اعباىلية.
رقة تشتد أكؿ مظهر من اؼبظاىر اليت يشًتؾ فيها الشعراء ىو البكاء على اؼبوتى، غَت أف  جذكة اغب كلعل))

. فهو سبلح كل مصاب، ككسيلة الراثي للتعبَت عن الفقداف، كأمل الفراؽ، كاألسى (33)خباصة  ي القتلى((
ا ))أكثر تأثرنا من الرجل  ي ىذا السياؽ(( ؛كاغبزف، كالسيما اؼبرأة فهو إىل طبيعتها أقرب ألهن 

(34). 
 اػبنساء:  تقوؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى الشِّ  إف  البُّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ىي
 

وىل بػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتى اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػوىًن،ٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػ ءي   
(35) 

 ىند بنت معبد: كتقوؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػاءي عىلػػػػػػػػػػػػػػػػيهم لىػػػػػػػػػػػػػػػػيًت ًإال البُّكى  مىػػػػػػػػػػػػػػػػا ًحيػٍ

 
ػػػػػػػػػػػاءى ًسػػػػػػػػػػػبلحي كػػػػػػػػػػػلِّ ميصىػػػػػػػػػػػابً    إف  البُّكى

(36) 
  

اليت طاؿ  ،شاعرة الرثاء األكىل ،على حد ما قبده عند اػبنساء ،طاؿ بكاء من رثى، كاستمر كبيبو كلذلك
 بكاؤىا سنُت كثَتة على أخيها صخر:

ػػػػػػػرىبي  نػىٍيػػػػػػػًك ًمٍنهػػػػػػا دىٍمعيهػػػػػػػا سى  مػػػػػػا بػػػػػػػاؿي عىيػٍ
 

ـٍ عادىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي    ػػػػػػػػػػػػػػػػزىفه أ  أراعىهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 أـ ذًٍكػػػػػػػػري صىػػػػػػػػٍخرو بػيعىٍيػػػػػػػػدى النٌػػػػػػػػػٍوـً ىىٌيجهػػػػػػػػا 

 
فالػػػػػٌدٍمعي منهػػػػػا عىلىٍيػػػػػًو الػػػػػٌدىرى يىنسػػػػػًكبي  

(37) 
 أـ عمرك بنت مكٌدـ: تقوؿ 

   (38)نىاحػػػػػػػػػػػػٍت مطٌوقػػػػػػػػػػػػةه ألبكين ػػػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػريٍ    ػػػػاؽو  تي كمىػػػػا سى ػػػػارم علػػػػى سى مػػػػع الس 
(39) 
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كاف شعر الرثاء  ي العصر اعباىلي قد اذبو كبو الرثاء األسرم الذم يتضمن رثاء اآلباء، كاألجداد،   كإذا
ىم من كاإلخوة، كاألزكاج، كاألبناء، كبقية األقارب، كالعم، كاػباؿ، كابن العم، كابن اػباؿ، كابن األخ، كغَت 

، كذلك أف  طبيعة اغبياة (40)كقٌلما تعلق دبجموعة من الفرساف(( ،ػ))كاف رثاؤه غالبنا يتعلق بأفرادػاألقرباء. ف
آنذاؾ ال تكًتث دبوت األعبلـ، كالزعماء كالقادة، كالوجهاء؛ بقدر ما يهمها الفرد كاألسرة؛ لتتمثل بو العبلقة 
اغبميمة بُت االبن كأبيو، أك الزكج كزكجتو، كاألخ كأخيو أك أختو. تقوؿ صفية الباىلية، كىي ذبسد العبلقة 

 من أصلو كاحدو، طاال، كتشعبا، كاستنظرا الثمر، جاءت ن عاشا معنا؛ كغصنُتبُت عىًشَتيٍ  الركحية اغبميمة
 عليهما صركؼ الدىر؛ فسلب اؼبوت أحدمها، كأسقط من بُت األقبم القمر، كساد الظبلـ:

 كينٌػػػػػػػػػػػػػػا كىغيٍصػػػػػػػػػػػػػػنىًُت  ي جيٍرثيومىػػػػػػػػػػػػػػةو ظبىىقىػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػجىري     ًحيننػػػػػػػا بأحسػػػػػػػًن مػػػػػػػا تىٍسػػػػػػػمو لىػػػػػػػوي الشى
 طالػػػػػػػػػتى فيركعيهيمػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػىت إذا ًقيػػػػػػػػػلى قىػػػػػػػػػٍد  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػػػػتينًظر الثىمى  كطػػػػػػػػػػػػػػػابى فػىٍيئامهي

 أٍخػػػػػٌتى علػػػػػى كاًحػػػػػدم رىيٍػػػػػبي الز مػػػػػاًف كمػػػػػا   
 

ػػػػػػػػػػػٍيءو كاليػػػػػػػػػػػذري    يػيٍبقػػػػػػػػػػػى الز مػػػػػػػػػػػافي علػػػػػػػػػػػى شى
ػػػػػػػػػػػػػػػري   نىهػػػػػػػػػػػػػػا قىمى  كين ػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػأقٍبًم ليػػػػػػػػػػػػػػػلو بػىيػٍ

                               
ػػػػري   ػػػػول ًمػػػػٍن بػىٍيًننػػػػا القىمى جيىٍليػػػػو الػػػػدُّجى فػىهى

(41 ) 
                 

 اػبنساء  ي أخيها صخر: كتقوؿ
 كإٌف صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخرنا لىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ىٌ اؽبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه  ي رأًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   كى

(42)  
  

  ال تريد بعد موت إخواها حياة فتقوؿ:كىذه امرأة من ضبَتى 
 ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقعىةو مهىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا 

                               
 مهىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انٍػقىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي  بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىم                 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػٌل عىٍيشػػػػػػػػػػػػػػػػي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدىىم نىكى كي
(43)  

  

 نت ىاشم بن عبد مناؼ ترثي أباىا:خالدة ب كتقوؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو كىسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػوًدم ًبعىبػٍ  جيوـً   جي

                               
ػػػػػػػػػػػػػػرميً كىاسػػػػػػػػػػػػػػفىًحي الػػػػػػػػػػػػػػٌدمعى   ػػػػػػػػػػػػػػوىاًد الكى  للجى

 ي ضبيِّػػػػػػػػػػػػػػي كى كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػتىعّبم كىسػػػػػػػػػػػػػػحِّ  عىػػػػػػػػػػػػػػٍُتي                 
 

 (44)سو ًد اؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً مي ػألىبًيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  

النبوية نقل لنا ابن ىشاـ، رثاء بنات عبد اؼبطلب بن ىاشم ألبيهن ؼبا حضرتو الوفاة، ككين   السَتةك ي 
ست ًنٍسوة: صىفٌية، كبػىرٌة، كعىاًتكة، كىأيـٌ حىكيم البيضاء، كىأيمىٍيمة، كأٍركىل
(45) . 

 

صىفٌية فقالتٍ 
(46): 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو بًلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   أىرًٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت نىاًئحى
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػلو ًبقىارًعىػػػػػػػػػػػػػػًة الٌصػػػػػػػػػػػػػػػًعيدً   عىلىػػػػػػػػػػػػػػى رىجي
(47) 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍم ديميػػػػػػػػػػػػػػػوًعي                  فػىفىاضىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػدى ذىًلكي
 

ػػػػػػػػػػػػًدًر اٍلفىرًيػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػٌدم كىميٍنحى عىلىػػػػػػػػػػػػى خى
(48) 
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بػىرٌةي  كىقىالىتٍ 
(49): 

ٍمًع ًدرىرٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ جي  أىعىيػٍ
                               

عىلىػػػػػػػػػػػػػى طىيٌػػػػػػػػػػػػػًب اػٍبًػػػػػػػػػػػػػيًم كىاٍلميٍعتىصىػػػػػػػػػػػػػرٍ  
(50) 

عىلىػػػػػػػػػػػى مىاًجػػػػػػػػػػػًد اعبٍىػػػػػػػػػػػٌد كىارًم الزٌنىػػػػػػػػػػػادً                 
(51) 

 
يٌػػػػػػػػػػػػػػا عىًظػػػػػػػػػػػػػػيًم اػٍبىطىػػػػػػػػػػػػػػرٍ   يػػػػػػػػػػػػػػًل اٍلميحى صبًى

(52) 
  

كىقىالىٍت عىاًتكىةي 
(53): 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا، كىالى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبخىبلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ جي  أىعىيػٍ
 

ا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً النٌػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ    ٍمًعكيمى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ٍنًفرىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى أىعىيػٍ

 كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيبىا (54)
 

ـٍ   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًاٍلتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبىا بيكىاءىكيمى كىشي
(55) 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍخرًطىا  أىعىيػٍ
ا (56)  كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيمى

 
ػػػػػػػػػػػاـٍ   هى ػػػػػػػػػػػلو غىػػػػػػػػػػػٍَتً ًنٍكػػػػػػػػػػػسو كى عىلىػػػػػػػػػػػى رىجي

(57) 
  

أيـٌ حىًكيمو اٍلبىٍيضىاءي  كىقىالىتٍ 
(58): 

ػػػػػػػػػػػػػػػػوًدم كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهٌلي  أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي جي
                               

 كىبىٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىا النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل كىاٍلمىٍكريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي كىٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعًفيًٍت                 

 
تً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطبلى ٍمًع ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعو ىى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
  

كىقىالىٍت أيمىٍيمىةي 
(59): 

ٍقػػػػػػػػػدً  لىػػػػػػػػػكى الرٌاًعػػػػػػػػػي اٍلعىًشػػػػػػػػػَتىةى ذيك اٍلفى  أىالى ىى
 

ػػػػػػاًمي عىػػػػػػن اٍ ػػػػػػػػػػًد          ػػػػػػاًقي اغبٍىًجػػػػػػيًا كىاٍلميحى  كىسى
ػػػػػىتى   ػػػػػرى مىػػػػػا يىٍكًسػػػػػبي اٍلفى يػٍ ا خى ػػػػػٍبًت كىلًيػػػػػدن  كىسى

 
فى   ػػػػػػػٍيبىةى اغبٍىٍمػػػػػػػًد              كػػػػػػػفػىلىػػػػػػػٍم تػىنػٍ  ك تػىػػػػػػػٍزدىادي يىػػػػػػػا شى

ػػػػػػػػػ - مىػػػػػػػػػا بىًقيػػػػػػػػتي  -فىػػػػػػػػًإيٌن لىبىػػػػػػػػاؾو    عه كىميوجى
 

ػػػػػػافى لىػػػػػػوي أىٍىػػػػػػبلن   ػػػػػػاكىكى ػػػػػػافى ًمػػػػػػٍن كىٍجػػػػػػًدم       ًلمى  كى
ػػػػػػػػػػػػقىاؾ كىً ُّ    النٌػػػػػػػػػػػػاًس  ي اٍلقىػػػػػػػػػػػػٍّبً فبيًٍطػػػػػػػػػػػػرنا سى

                               
ػػػػػػػػػػػٍوؼى أي   ػػػػػػػػػػػافى  ي الل  ٍبكِّ فىسى   ٍحػػػػػػػػػػػدً يػػػػػػػػػػػًو كىًإٍف كى

                 

أىٍركىل كىقىالىتٍ 
(60): 

ػػػػػػػػػػػػاءي  ػػػػػػػػػػػػٌق ؽبىىػػػػػػػػػػػػا اٍلبيكى ػػػػػػػػػػػػٍت عىٍيػػػػػػػػػػػػًٍت، كىحي  بىكى
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،و    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجٌيتيوي اغبٍىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ظبى  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهًل اػٍبىًليقىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أىٍبطىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ    عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػى سى

 
ءي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمًًي اػٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًم نًٌيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  كى

عىػػػػػػػػػػػػاً    ػػػػػػػػػػػػٍيبىةى ًذم اٍلمى  عىلىػػػػػػػػػػػػى اٍلفىيٌػػػػػػػػػػػػاًض شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاءي    أىبًيػػػػػػػػػػػػػػػػك اػٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍَتً لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًكفى
ًشػػػػػػػيب  مىضىػػػػػػػى قيػػػػػػػديمنا بًػػػػػػػًذم ريبىػػػػػػػدو خى

(61) 
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى تػيٍبًصػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي اٍلبػىهى
(62) 

                
 الرثاء في شعر المرأة في عصر صدر اإلسالم

أهنا كردت  ي أغلبها على شكل قصائد متوسطة  –كمنها شعر الرثاء عند اؼبرأة  – ي أشعار الرثاء  البلفت
تناسب  ،، جاءت ))على حبور قصَتة(64)، فالقسم األكثر منها مقط عات(63)الطوؿ ال تتجاكز الثبلثُت بيتنا

 .(65)للتعبَت عن حزهنن على الفقيد(( ؛الذم كانت تقـو بو النساء ،إيقاع الندب
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فهو  تاج إىل )القطع( أكثر من حاجتو إىل  ،كردبا كاف ذلك لطبيعة االنفعاؿ الذم يكوف عليو الراثي
اؼبتلقي بعبارات قليلة ككقت أقل، كلذلك فإننا  )الطوؿ(؛ ليسرع  ي بياف حزنو، كتأثره، كلييسهم  ي الوصوؿ إىل

)) ي تلك اؼبقطعات من الشعر، نشٌم ري، أكباد ربًتؽ، كقبد مٌس أنفاس تلتهب، ككبس أنُت زفرات ال تكاد 
 . (66)تنقطع، كتساقط عّبات ال تكاد ترقأ((

ة ملحة مستعجلة؛ ىي لبلوغ الغاية، كمقاـ الرثاء لو حاج ؛بناء اؼبواقف يتطلب اػبٌفة كاإلجياز كىكذا
 ليستشعر اؼبتلقي عمق اؼبعاناة، كصدؽ اللوعة كاألسى. ؛ب، كإظهار الندب، كالتأبُت للميتالتنفيس عن الكر 
الشعر إذا قيل كقت االنفعاؿ النفسي فإنو يكوف  ي  إذً  ؛فعاؿ ردبا ىي من البواعث على ذلكفطبيعة االن

 .(68) إٍذ )) تاج الشاعر إىل القطع حاجتو إىل الطواؿ(( ؛(67)ال تزيد عن عشرة أبيات ،مقطوعة قصَتة صورة
     دررنا، ك كُت آىات الفراؽ،   ي فن الرثاء كاؼبراثي، فينظيمنى  اعباىلي تّبز نساء كثَتات العصرك ي 

يرِّمٌ  تكأمل الفقداف، كقوؿ ناجية بن
ضمضم  ي رثاء أخيها ىىرًـً بًن ضىٍمضىمو اؼب

(69): 
ٍػػػػػػػػػػػػفى نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػوعً يػػػػػػػػػػػػا ؽبى ىٍفجي

ػػػػػػػػػػػػةى اؼب ٍفى  ؽبى
                               

 أال أرىل ىىرًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوديكعً  
ٍنبًػػػػػػػػػػػو                 ػػػػػػػػػػػيًِّدنا كمىٍصػػػػػػػػػػػرىًع جى  مػػػػػػػػػػػٍن أٍجػػػػػػػػػػػًل سى

 
عىلًػػػػػػػػػػػػػػػقى الفيػػػػػػػػػػػػػػػؤادي حبىٍنظىػػػػػػػػػػػػػػػلو ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػػػديكع 

(70) 
سيطر عليها ذكر )صخر(  شاعرة اؼبراثي، فتقضي حيااها تندب أخويها: معاكية، كصخرنا، كي اػبنساءكتّبز  

 كسيطرة الشمس على األرض، كتقوؿ إهنا  ي ذكرو مستمرو لو، حُت شركؽ الشمس كحُت غركهبا:
ػػػػػػػػػػػػػػمًس صىػػػػػػػػػػػػػػخرنا  ييػػػػػػػػػػػػػػذىٌكريين طيليػػػػػػػػػػػػػػوعي الش 

 
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًس   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب مشى  كأذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي ًلكي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكُتى حى  فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوال كى
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى إخػػػػػػػػػػػػػػػػػواهنٍم لقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالن كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ال أىزاؿي   أرىل عىجي

(71) 
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػسً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػةن تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي ليػى كنائحى
(72) 

مث ربسرنا، ككمدنا  ،حضور اؼبرأة حُت يتغزؿ هبا الشعراء، باكُت أطبلؿ ديارىا تذكرنا، كشوقنا للقاء كافإذا                  
ها الذم ظهرت بو؛ من خبلؿ عواطفها اعبياشة اليت للهجر، كالفراؽ، فإٌف حضورىا  ي أشعار الرثاء كاف نػىفىسى 
إٍذ أرست سفن تلك العواطف كاألحاسيس على  ؛(73)فطرىا اهلل عليها؛ فكاف ))عمود الشعر عندىن الرثاء((

شاطئ )الرثاء(، فنظمٍت أبياتنا من الرثاء نسيجنا مع دكاخل نفسها الراثية، اؼبتعمقة  ي الرثاء، كيف ال كىي 
ا األكىل، من ندًب النوائ،  األـ، كاالبنة، كالزكجة، كاألخت، كاحملبوبة، بل ))لعل اؼبرثيةى الشعريةى نشأٍت نشأاهى

ا ٌرًد من القوالب، كؽبذا غلٍب تعٌهديهي بعد ذلك على النساء((
(74). 

 

       بكي كل من تلده فإهٌنا تبكيو ىي حُت ميوت! كىذا تىنا  ي الرثاء أف  اؼبرأة اليت كلعل من اؼبفارقة 
على  إٍذ كن  ىن البل  يقمنى  ؛نساء اغبظ األكفر من القياـ عليوما يوضحو الدكتور شوقي بقولو: ))كردبا كاف لل

ندب اؼبيت أيامنا، بل ردبا امتٌد قيامهٌن عليو سنوات((
(75). 
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دبراثيها باللساف  بعض الكيٌتاب كاؼبؤرخُت الرثاء عند اؼبرأة نوعنا من اؼبشاركة  ي القتاؿ؛ إذ تشارؾ جعلكقد 
معركة الرجاؿ بالسناف، فػ))إليها تعود ميهٌمةي رثاء القتلى، كاغبىضِّ على االنتقاـ ؽبم، كىذا ما قبده عند العىر افات 

 .(76)كالشواعر((
 

طبلؽبا، كعّبكا عن حسرة الفراؽ، كأمل اؽبجراف، كالشوؽ إىل لقاًئها، أالشعراء باؼبرأة كتباكوا على  تغٌتككما 
ككىثيرٍت  ي ذلك البحوث كالدراسات؛ تصف أساليب ىذا البكاء كالتحسر، كترصد ظواىره الفنية  ي إطار 
النسيب كالغزؿ كالوقوؼ على الطلل، فإف  اؼبرأة بفن الرثاء ىي مىٍن يىبكي من ربب، كتشتاؽ إىل لقائو، 

كالتعلق بغَتىا، كإمنا برحيلو عن اغبياة  كتتحسر على فراقو، ليس بارربالو عن الديار، أك ؾبازفتو على احملبوبة،
الدنيا إىل اآلخرة. كلذلك كىثير ذكر البكاء  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، كردبا كاف ذلك ))ألف  اؼبرأة أكثر تأثرنا من 

ن ندب اؼبيت، كبكائو، فكٌن إٍذ كانت اؼبرأة ىي من يقـو ))بالقسط األكّب م ؛(77)الرجل  ي ىذا السياؽ((
 .(78)عليو مأسبنا من العويل كالبكاء(( كيعقدفى  ،صدكرىنٌ  كيقرعنى  ،كجوىهنٌ  طمنى كيل ،يوهبٌن عليوج يشققنى 

 

، كمهًّا، كفقدافى الرثاء  ي شعر اؼبرأة يظهر قو   جاءكردبا  اها اليت زبفيها كثَتنا، فبل ذبعل من الرثاء ازديادى أحزافو
، كانتهاء عبلقة؛ بل تنجُّ   ،يواسيها كلما تذكرتو، كخيفف من أمل فراقها ؼبن ربب ر بو إىل اؼباضي الذمأملو

 تقوؿ اػبنساء: ،فتأخذ ما نقص بعد كفاتو دبا قٌدمو ؽبا  ي حياتو
يػػػػػػػػػػػػػػتى عىيػػػػػػػػػػػػػػٍت  أال يػػػػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػػػػٍخري إٍف أبكى

 
 لقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىٍكتىٍت دىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػويبل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو ميٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتو   ٍيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ي ًنسى  بىكى
 

ػػػػػػػػػػػػق  ًمػػػػػػػػػػػػٍن أىبٍػػػػػػػػػػػػًدم العىػػػػػػػػػػػػوًيبل   كىكينػػػػػػػػػػػػتي أحى
ػػػػػػػػػػػي     دىفػىٍعػػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػػكى اعبىليػػػػػػػػػػػلى كأنػػػػػػػػػػػتى حى

 
ػػػػػػػػػػػٍن ذا يىػػػػػػػػػػػٍدفىعي اػبىطٍػػػػػػػػػػػبى اعبىلػػػػػػػػػػػيبل  فمى

(79)  
  

 من المعاني التي جاء بها الرثاء في شعر المرأة:
، كمناقبو، ظهر شعر الرثاء  ي األدب العريب عامةن دبعافو تعاكر عليها الشعراء، كتعداد صفات اؼبرثي

  كإظهار اغبزف، كالتحسر، كالبكاء على فقدانو، كما تركو  ي حياة الراثي من فراغ، كلوعة، كأرؽ، كانكسار، 
إىل غَت ذلك من اؼبعاين اليت تلتصق عادة دبوضوع الرثاء كترتبط بو، إال أف  البحث كجد  ي شعر الرثاء عند 

ية، كأكثرٍت منها، كتفردٍت هبا، فمثٌلت إضافةن فنية إىل تلك اؼبعاين اؼبرأة معاينى أخرل، اىتمٍت هبا الشاعرة الراث
 اليت اقتضاىا فن الرثاء كموضوعو  ي الشعر العريب، كمن ذلك:

 سبٍت أال يكوف اؼبرثي قد كيًجدى  ي ىذه اغبياة، كقوؿ أعرابية ترثي كلدىا:  .1
بًػػػػػػػػدً   يػػػػػػػػا قػىٍرحػػػػػػػػة القىٍلػػػػػػػػب كاألٍحشػػػػػػػػاء كالكى

                               
يػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػت أم ػػػػػػػػػك مل ربىٍبىػػػػػػػػػل كمل تىلًػػػػػػػػػدً  

(80) 
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 انتفاء اؼبثيل للمرثي فبل مثيل لو: .2
ػػػػػػػػػػػػعىدنىًٍت  طىػػػػػػػػػػػػاؿى لىٍيلًػػػػػػػػػػػػي أىسى
ػػػػػػػػػػػػػوىاً   (81)  أىخى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًًر األمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاتً    لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًت كىسى

 لىػػػػػػػػػػػػػٍيسى مىيٌػػػػػػػػػػػػػيًت مىػػػػػػػػػػػػػٍن مىػػػػػػػػػػػػػاتى  ي الن ػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ًمثلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ي اغبىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةً    ًس كال كى
 طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى لىٍيلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لًنىٍكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو قىٌطعىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت  

 
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً   ال أىرلى ًمثلىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الٌنكى

(82) 
ّب أنو ال مثيل لفقيدىا ال  ي اعًبٌن كال  ي اإلنس:   كمنو قوؿ اػبنساء  ي أخيها صخر، زبي

 كىملٍى أىرى ًمثٍػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ريٍزءنا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 

كىملٍى أىرى ًمثٍػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ريٍزءنا إلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً   
(83) 

فف عنها من مصاهبا اعبلل:إف  بكاء الراثُت  .3   ىو مواساة ؽبا، خيي
 كمن ذلك قوؿ اػبنساء:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكُتى حى  فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوال كى
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى إخػػػػػػػػػػػػػػػػػواهنٍم لقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالن    كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ال أىزاؿي أرىل عىجي

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػسً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػةن تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي ليػى كنائحى

(84) 
 اثُت صبيعهم ليس كبكاء الشاعرة على مرثيها، تقوؿ اػبنساء:إف  بكاء الر  .4                

 كىمىػػػػػػػػػػػػػا يػىٍبًكػػػػػػػػػػػػػٍُتى ًمثٍػػػػػػػػػػػػػلى أىًخػػػػػػػػػػػػػي كىلىًكػػػػػػػػػػػػػنٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػلِّي الػػػػػػػػػػػػػػنػ ٍفسى عىٍنػػػػػػػػػػػػػػوي بالت أسِّ أيسى
(85) 

 إٌف موت اؼبرثي ىو موت للراثي، فبقاؤه  ي بقائو، كزكالو بزكالو: .5 
فػػػػػػػػػػػن  ؼبػػػػػػػػػػػا رأيتنػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػد أٍدرًٍجػػػػػػػػػػػت  ي كى

                               
 ميطىي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للمىنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 أيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى أينِّ غػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي باقيػػػػػػػػػػػػػػػػػةو                 
 

ككيػػػػػػػف يػىٍبقػػػػػػػػى ذراعه زاؿ عػػػػػػػػٍن عىضيػػػػػػػػد 
(86) 

التشبو باغبيواف كالطَت  ي حزهنا، كانكسارىا. كتلجأ الشاعرة إىل ذلك؛ لتقريب اؼبعٌت إىل األذىاف؛  .6 
؛ فهي  ليستشعر  اعبميع ما ربس بو، مثلما يعاينونو من ىذه اغبيوانات كالطيور اليت يعايشوهنا كل يـو

 كقوؿ امرأة من بٍت حنيفة ترثي فقيدىا:  ،كناقة ثكلى بوليدىا تارةن، ككبقرةو ىيجيودو تارةن أخرل
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؤه ظىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت علىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أىالى ىى

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطِّ عينػىيػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي ًبشى  زىةو بػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ىيجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                 ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى دبىٍوتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فىظىًلٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى نػىٍوحن  ظبًى
 

ػػػػػػػػػػػػػػلُّ ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػن  عيػػػػػػػػػػػػػػودي   ًقيامنػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػا  ًي
 (87) 

وعة، كاغبزف، كقد تبكي الراثية على اؼبرثي؛ كلما ناح اغبماـ، كيزداد بازدياده، فيكوف ىو مصدرىا لل   .7 
  كالبكاء، تقوؿ أـ عمرك بنت مكـر ترثي أخاىا:
 ألبكين ػػػػػػػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػػػػػػػا نىاحػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مطٌوقػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  

 
ػػػػاؽو    ػػػػارم علػػػػى سى ػػػػريت مػػػػع الس  كمىػػػػا سى

(88) 
 ككقوؿ اػبنساء: 

ػػػػػػػػػػػػٍت مطٌوقىػػػػػػػػػػػػةه    أىٍبًكػػػػػػػػػػػػي ًلصىػػػػػػػػػػػػخرو ًإذا ناحى
 
 

ػػػػػػػػػػػٍجوىىا كىٍرقىػػػػػػػػػػػاءي بًػػػػػػػػػػػالوىاًدم   امىػػػػػػػػػػػةه شى ضبى
(89) 
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     بياف أحداث كملمات تسبب فيها موتو، كانت أثرنا ؼبوتو، مثل كثرة اػبطوب اليت أؼبت باؼبسلمُت  .8
 بعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم:

ٍنبىثىػػػػػػػػػػةه  قػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػػدؾى أىنٍػبىػػػػػػػػػػاءه كىى
(90) 

                               
ىا مل تىٍكثيػػػػػػػػًر اػبيطىػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػاىدى  لػػػػػػػػو كنػػػػػػػػتى شى

 إًنػػػػػػػػػػػػػا فػىقىػػػػػػػػػػػػػٍدناؾ فػىٍقػػػػػػػػػػػػػدى األىرًض كابًلىهػػػػػػػػػػػػػا                
 

فاختىػػػػػػل  قوميػػػػػػك فاٍشػػػػػػهىٍدىم كال تىغًػػػػػػب 
(91) 

 كمنو قوؿ مزركعة اغبمَتية  ي رثاء ابنها: 
 لػػػػػػػػػػػػػيب تلهبنػػػػػػػػػػػػػا ادى قى زى  دٍ م قىػػػػػػػػػػػػػدً لىػػػػػػػػػػػػػأىيػػػػػػػػػػػػػا كى 

 
اًمعي ٍتِّ ًمػػػػػػػػػػ أيحرًقىػػػػػػػػػػتٍ  دٍ قىػػػػػػػػػػكى     اػبيػػػػػػػػػػدكدي اؼبػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػعلةه  أضػػػػػػػػػػرمىتٍ  كىقىػػػػػػػػػػدٍ    نػػػػػػػػػػارى اؼبصػػػػػػػػػػيبًة شي
 

ػػػػػػػػػػا كاألىضػػػػػػػػػػاًلعي  كىقىػػػػػػػػػػدٍ   يىػػػػػػػػػػت ًمػػػػػػػػػػٍتِّ اغبىشى  ضبًى
 خيّبكنػػػػػػػػػٍت يكػػػػػػػػػسػػػػػػػػػأىؿي عىنػػػػػػػػػكى الركػػػػػػػػػبى  أى كى  

 
اًمعي  كى كىيمػػػػػػػػػػػػػػػػا تىسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكن  لػػػػػػػػػػػػػػػػاحًبى    اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػّبه     عىنػػػػػػػكى صػػػػػػػػاًدقنا فػىلىػػػػػػػم يىػػػػػػػػكي فًػػػػػػػيًهم ـبي
 

 قػػػػػػػػػػػػاؿى إن ػػػػػػػػػػػػكى راًجػػػػػػػػػػػػعي  كال ًمػػػػػػػػػػػػنهيم مىػػػػػػػػػػػػنٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػوـه كعىقلػػػػػػػػػػػػػػػيى ميولىػػػػػػػػػػػػػػػوه    كىًفكػػػػػػػػػػػػػػػرم مىقسي

 
 كدىمعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوحه كىدىارم بىبلقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  

يًّػػػػػػػػػػ تىػػػػػػػػػػػكي  فػػػػػػػػػػإفٍ   ػػػػػػػػػػػةن حى  ا صيػػػػػػػػػػػمتي هلًل حج 
 

ػػػػ كإفٍ   ػػػػا العىبػػػػدي صػػػػػانًعي  نً تكي األخػػػػرل فىمى
(92) 

 ىاب احملامد كاؼبكاـر بذىاب اؼبرثي، كمنو قوؿ اػبنساء  ي رثاء صخر:ذى  .9 
 يىػػػػػا صىػػػػػٍخري قىػػػػػٍد كينػػػػػتى بىػػػػػٍدرنا ييستىضىػػػػػاءي بًػػػػػو

 
ىجػػػػدي كىاعبيػػػػػودي  فقػػػػٍد مىضىػػػػػى يػىػػػػٍوـى ميػػػػػت    

 (93)اؼب
إف  اغبزف مؤنس للراثية، كالدمع كشاح ترتديو ال ينفك عنها، كمنو قوؿ فاطمة رضي اهلل عنها ترثي النيب  .10 

 صلى اهلل عليو كسلم:
 فؤلجعىلٌػػػػػػػػػػػػػن  اغبيػػػػػػػػػػػػػزفى بىعػػػػػػػػػػػػػدؾى ميؤنًسػػػػػػػػػػػػػي

 
ػػػػػػػػػاًحيىا   ك ألجعىلٌػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػٌدمىعى ًفيػػػػػػػػػكى كشى

(94) 
تغٌَت قوانُت الكوف، كمظاىره، كاضطراب موازينو، حيزننا على فراؽ اؼبرثي كفقده؛ فيحزف الكوف كلو حبزف  .11 

الراثي؛ فتتغَت مظاىره، كزبتلف نواميسو، فالشمس تنكسف، كال يتم نور القمر كال يتسق، كتزلزؿ 
ارؾ الراثي الوحوشي أيضنا األرض، كتزكؿ الكواكب، بل كيشارؾ اعبنُّ اإلنسى  ي البكاء كالعويل، بل كتش

  ي بكائو على اؼبرثي:
اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىةه لىمٍهلىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمسي كى  كالش 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى القىمى  كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٌتسى
كاإلنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي تػىٍبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كؽب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

(95) 
                               

 كاعبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُّ تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعدي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ظبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
ا                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍجوىىى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىح ي تػىٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شى

(96) 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  لىم  عىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اػبىبػى
(97) 

 ككقوؿ أـ الّباء بنت صفواف: 
ػػػػػػػػػػػػوًؿ ميصػػػػػػػػػػػػيبةو   يػػػػػػػػػػػػا لىلرجػػػػػػػػػػػػاًؿ لعيظػػػػػػػػػػػػًم ىى

 
ا باؽبػػػػػػػػػػػػػػػازًؿ    فىػػػػػػػػػػػػػػػدىحىٍت فىلػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ميصػػػػػػػػػػػػػػػاهبي
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 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

ٍقػػػػػػػػػػػػػػػًد إماًمنػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػمسي كاسػػػػػػػػػػػػػػػفةه لفى  الش 
                               

ػػػػػػػػػػػػٍَتً اػببلئػػػػػػػػػػػػًق كاألمػػػػػػػػػػػػاـً العػػػػػػػػػػػػػادؿً   خى
(98)  

 ككقوؿ اػبنساء:                
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًم ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قىتلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   فىخى

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كزيٍلزًلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت األٍرضي زًلزاؽبى

 كىزىاؿى الكىوىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن فػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدهً                 
 

ٌللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمسي أٍجبلؽبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كجي
(99). 

 وف، فتقوؿ:عظـ السائب تيرثي زكجها عثماف بن مككقوؿ أ 
ػػػػػػػػػػػودم بًػػػػػػػػػػدمعو غػػػػػػػػػػػًَت فبنػػػػػػػػػػػوف   يػػػػػػػػػػاعُت  جي

 
 عىلػػػػػػػػػػػػػى زريػػػػػػػػػػػػػة عثمػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػن مظعػػػػػػػػػػػػػوف 

 علػػػػػػػػى امػػػػػػػػرئ كػػػػػػػػاف  ي رضػػػػػػػػواف خالقػػػػػػػػو 
                               

 طػػػػػػون لػػػػػػو مػػػػػػن فقيػػػػػػد الشػػػػػػخص مػػػػػػدفوف 
 طػػػػػػػػػػػاب البقيػػػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكٌت كغرقػػػػػػػػػػػده                

 
 (100)كأشػػػػػػػػرقت أرضػػػػػػػػو مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد تفنػػػػػػػػُت 

؛ إذا صيب   .12  ٍت على الراثي مصائب الفراؽ، كآالـ اغبزف، كقوؿ فاطمة رضي اهلل كقد تتحوؿ األياـ إىل لياؿو
 عنها ترثي النيب صلى اهلل عليو كسلم:

 قػػػػػػػػػػٍل للميغىيٌػػػػػػػػػػًب ربػػػػػػػػػػتى أىطبىػػػػػػػػػػاًؽ الثٌػػػػػػػػػػرل
                               

 إٍف كنػػػػػػػػػػػػػتى تىسػػػػػػػػػػػػػمعي صىػػػػػػػػػػػػػرخيت كنًػػػػػػػػػػػػػدائيا 
 صيػػػػػػػػػػػػبىٍت علػػػػػػػػػػػػٌي مىصػػػػػػػػػػػػائبه لػػػػػػػػػػػػو أىهٌنػػػػػػػػػػػػا                    

 
ٍت علػػػػػػػػى األيىػػػػػػػػاـ ًصػػػػػػػػرٌف ليىاليىػػػػػػػػاصيػػػػػػػػبى  

(101) 
كرد مكة، كجباؽبا الغليظة، كما  كتبكيوم اؼبصاب؛ فتبكيو األرض، ظى من عً  ،يبكاء اعبمادات على اؼبرث .13 

 اهلل عليو كسلم إٍذ تقوؿ: صلى   ي رثاء صفية بنت عبد اؼبطلب للنيب ذلك 
 كتىبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًط،ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن فػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدهً 

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    كتىبًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كاألٍخشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن فػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً                   كتىبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كيعىيػٍ
 

ا اؼبًثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزف كييٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديىى حبي
(102) 

    إٌف البكاء على اؼبرثي: )مقداره، كقوتو، كاستمراره( يكوف حبسب شخصية القاتل للمرثي، كمكانتو  .14 
 بُت الناس كالعشائر، كىذه مفارقة عجيبة  ي فن الرثاء، تقوؿ أخت عمرك بن عبد كيد  تيرثيو بعد مقتلو:     

ػػػػػػػػػرى قىاتًلًػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػافى قىاتًػػػػػػػػػػلي عىٍمػػػػػػػػػروك غيػٍ  لىػػػػػػػػػٍو كى
 

ػػػػػػػػػػدم   ـى الػػػػػػػػػػرُّكحي  ي جىسى  بىكٍيتيػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػا أىقىػػػػػػػػػػا
 لًكػػػػػػػػػػػن  قاتًلىػػػػػػػػػػػو مىػػػػػػػػػػػٍن ال يػيعىػػػػػػػػػػػابي بقتلػػػػػػػػػػػوً  

 
ػػػػػػػػافى ييػػػػػػػػٍدعىى قىػػػػػػػػًدمينا    بػىٍيضىػػػػػػػػةى البىلػػػػػػػػدً ككى

(103) 
مدح القاتل، كالثناء عليو، كاالعًتاؼ بشجاعتو، كمكانتو، كأنٌو الفارس الذم ال ييطاؽ  ي ساحة اؼبعركة،  .15 

     كىذا من باب اإلنصاؼ، كىذه مفارقة بديعة  ي معاين الرثاء  ي شعر اؼبرأة، فالشاعرة  ي ىذا اؼبقاـ 
 ال تندب اؼبقتوؿ كسبدحو فحسب، كلكنها سبدح القاتل أيضنا، كما  ي رثاء ابنة عمرك الضيٌب ألبيها: 

ػػػػػػػػػػػػػػري االشػػػػػػػػػػػػػػًت نىالىػػػػػػػػػػػػػػوي لىنىدبٍػتيػػػػػػػػػػػػػػوي   لىػػػػػػػػػػػػػػو غىيػٍ
 

ٍضػػػػػػػػػػػػبي أىبىػػػػػػػػػػػػافً    ـى ىى كىبىك يتيػػػػػػػػػػػػو مىػػػػػػػػػػػػا دىا
(104) 

 لًكنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ال يػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي بقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػافً     أىسػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػوًد كفػػػػػػػػػػػػػػػػارسي الفيرسى
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 عىمػػػػػػػػػػػػرهك كىاغبىػػػػػػػػػػػػوىاًدثي صبىىػػػػػػػػػػػػةه مىػػػػػػػػػػػػا نًٍيػػػػػػػػػػػػلى 
 

ػػػػػػػػػػػػػرافً    ػػػػػػػػػػػػػىتى يػينىػػػػػػػػػػػػػاؿى الػػػػػػػػػػػػػن جمي كالقمى حى
(105) 

إف  اؼبرثي ليس فقيد الشاعرة حسب، كإمٌنا ىو فقيد العشَتة، أك القبيلة صبيعها، بل ىو فقيد القبائل  .16 
  ي رثاء أبيها بعد أف قيًتلى  ي معركة اعبمل: العدنانية صبيعها، تقوؿ ابنة عمرك بن يثرب الٌضيب
ػػػػػػػارسو   يىػػػػػػػا ضىػػػػػػػبُّ إنٌػػػػػػػكى قىػػػػػػػٍد فيًجٍعػػػػػػػتى ًبفى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًف      ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمي اغبىًقيقىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة قىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػًل األىقػٍ  حى

 عىٍمػػػػػػػرك بػػػػػػػٍن يػىثٍػػػػػػػربى الػػػػػػػذل فيًجعػػػػػػػتى بًػػػػػػػوً  
                               

ػػػػػػػػػػػػػػلُّ القىبىائًػػػػػػػػػػػػػػًل ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن بىػػػػػػػػػػػػػػٍت عىػػػػػػػػػػػػػػٍدنىاًف     كي
ػػػػػػػػػػػػػػة قىوميػػػػػػػػػػػػػػوي                   مٍل  ىًٍمػػػػػػػػػػػػػػًو كىسػػػػػػػػػػػػػػط العىجىاجى

 
نىػػػػػػػػػػػػػػٍت عىلىيػػػػػػػػػػػػػػو األيزدي أيزدي عيمػػػػػػػػػػػػػػافً   كىحى

(106) 
، كىو يتفوؽ عليهم  ي كل الصفات كاػًببلؿ اغبميدة، كييشبهو  .17  إٌف اؼبرثي ىو خَته من ألف ألف من القـو

فإف كانوا شجعاننا، فهو أشجع من ليث صهر ابن جهم، كإف كانوا  ،دبا يؤكد ىذا الٌتفٌوؽ كيدعمو
 رثي ابنها خالد بن الوليد:بنت اغبىارث تى  ةتى يستقل بُت اعبباؿ، كقوؿ ليبابأجوادنا، فهو أجود من سيلو أ

 ٍن ألػػػػػػًف ألػػػػػػفو ًمػػػػػػن القػػػػػػوأنػػػػػػتى خػػػػػػَتي ًمػػػػػػ
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػوًه الرِّجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  تٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػـً إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  
ًمػػػػػػػػٍن ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأىنٍػػػػػػػػتى أشػػػػػػػػجىعي  ؟اعه جى ٍشػػػػػػػػأى    

 
 اًؿ بى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػأى  عىػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  يىػػػػػػػػػػػػػػػػذكدي  غضػػػػػػػػػػػػػػػػنفرو  ثو  

ػػػػػػػػػػػيلو  ؟اده وى ٍجػػػػػػػػػػػأى    فأىنٍػػػػػػػػػػػتى أىجػػػػػػػػػػػودي ًمػػػػػػػػػػػٍن سى
                               

 (107)اؿً بىػػػػػػػػػػػػػػػػلي بىػػػػػػػػػػػػػػػػُتى اعبً ييىسػػػػػػػػػػػػػػػػ غىػػػػػػػػػػػػػػػػامرو  
                

 أسلوبية االنزياح في مراثي المرأة:
االختيار على ؿبور التأليف يظهر األسلوب، كيتجلى  ي  األسلوب فن يتوصل بو باللغة، كحُت يقع ؿبور

ثلو (108)النص . كفن الرثاء كغَته من فنوف الشعر كأغراضو لو أسلوبو اػباص الذم ينماز بو من غَته؛ سبيٌػزنا ميي
بوصف األسلوب األديب: ))طريقة الكاتب  ي  ؛: ))إٌف األسلوب ىو الرجل نفسو((Buffon قوؿ بوفوف

ا، كاإلبانة عن شخصيتو األدبية اؼبتمٌيزة عن سواىا:  ي اختيار اؼبفردات، كصياغة التعبَت موقفو م
 .(109)العبارات((

ؼبعرفة  ؛كلتحليل أسلوب اػبطاب الرثائي عند اؼبرأة كقف البحثي على أسلوبية االنزياح  ي مراثي اؼبرأة
ا أك منهجنا، األسلوبية فبارسة قب ))إذ ؛مستول ربٌوؿ خصائص اللساف إىل خصائص األسلوب ل أف تكوف علمن
ا عن اللغة، كناذبنا عنها(110)أساسها البحث  ي طرافة اإلبداع كسبٌيز النصوص(( ؛ (111)؛ لكوف األسلوب متولدن

 .(112)ذلك أف لغة الشعر ذات ))كظيفة ـبتلفة عن شكل اللغة اؼبعيارية ككظيفتها((
اػبطاب )النص(؛ لكوف األسلوب  كلذلك يرتبط موضوع أسلوبية االنزياح بتعريف األسلوب باعتبار

اليت تقسم النظاـ  ،؛ إٍذ يعتمد ىذا اؼبفهـو على فكرة الثنائية اللغوية(113)عبارات لفظية منسقة ألداء اؼبعاين
 ،مها: اؼبستول اإلخبارم )العادم( )أصل الكبلـ(، كاؼبستول الببلغي )اإلبداعي( ،(114)اللغوم على مستويُت



 

517 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

كىو ما ييعٌت بو الببلغيوف  ،كالعدكؿ عنو إىل التعبَت الفٍت ،األكؿ الذم يقـو على ذباكز اؼبستول
. كمن ىنا يأ  تعريف األسلوب بأنٌو: ))العبلقة اؼبميزة لنوعية مظهر الكبلـ داخل حدكد (115)كاألسلوبيوف
خطابنا ))تغٌلبت فيو الوظيفة الشعرية  - كما يراه جاكبسوف  -. كبذلك يتجلى النص األديب (116)اػبطاب((
 .(117)للكبلـ((

 

كذلك  ؛كاالنزياح ىو من أىم صفات األسلوب األديب عمومنا، ك األسلوب الشعرم على كجو اػبصوص
رج عن النمط األلوؼ للغة، أك يبتكر صيغنا كأساليب جديدة،   ألنٌو ))يكسر القواعد اللغوية اؼبوضوعة، أك خيى

 .(118)تو جديدة ليست شائعة((يستبدؿ تعبَتا أك
 

، كأىطلقى عليو ابن جٍت )االكبراؼ((119)كعيًرؼى االنزياح  ي تراثنا الببلغي باسم )العدكؿ(
، كأطلق (120)

 . (122)أك ))تلقي اؼبخاطىب بغَت ما يًتقب(( (121)عليو بعضهم ))خبلؼ مقتضى الظاىر((
 

للكلمات اليت تستعمل، بل الًتاكيب كذلك فتميل إٌف لغة اإلبداع سبيلي إىل االنزياح عن اؼبعٌت األصلي 
 .(123)كتنزاح عنها كما يؤكد ذلك )جاف كوىن( ،إىل خرؽ القواعد اؼبألوفة

 

كصباؿ االنزياح يكمن  ي انسحابو على اؼبعٌت كالداللة معنا اعتمادنا على ؿبورين: احملور الًتكييب كاحملور 
 ي إجياد دالالتو جديدة، تثرم النص، كتثَت اؼبتلقي.  ، الذم يتجلى من خبلؿ إبداع النص(124)االستبدا 

 .(125)فيمثل فيو العدكؿ ))الطاقة اإل ائية  ي األسلوب((
 

كاعتٌت البحث بدراسة انزياحات أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي اؼبرأة؛ لكوف اػبطاب فيها مشًتكنا بُت 
ديدة كمتعددة. إٍذ يتحوؿ اؼبتلقي مع دالالت اؼبخاًطب كاؼبخاطىب؛ فبا يثَت اؼبتلقي الستنتاج دالالت ج

؛ كذلك ألف  ))أم تغيَت  ي النظاـ (126)خطابات تلك النصوص: ))من متقبل ؾبرد، إىل طرؼ مشارؾ((
 .(127)الًتكييب للجملة يًتتب عليو بالضركرة تغٌَت الداللة كانتقاؽبا من مستول إىل مستول آخر((

 

 األسلوبية  ي أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي اؼبرأة: )االنزياح  ي النداء(: كمن االنزياحات
ك ي الرٌثاء ييٍستػىٍعمىلي النداءي كسيلة إلظهار التحسر ))كىبثِّ اغبزف برىٍفع الصوت تػىٍعًبَتنا عٌما  ي النػ ٍفًس من 

فعي إىل بىث  صىٍو  (( مشاًعرى تػىٍندى
لوج إىل عامل البكاء كاغبزف، كنداءن الستمرار ، فيأ  )النداء( كسيلةن للو (128)

إظهار أمل الفراؽ. كبذلك ينزاح بو الرثاء عند اؼبرأة عن معناه األصلي الذم كضع لو  ي اللساف: )طلب 
ري بلوحةو خارجية، فيصب،ي  ا داخليًّا، ييعبػِّ اإلقباؿ(؛ إىل أسلوب تتعزز بو داللة الرثاء؛ فيغدك النداء تركيزنا انفعاليًّ 

 لُّ ما ىو خارجي رمزنا ؼبا ىو داخلي.ك



 

511 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

 كيتعدد استعماؿ أدكات النداء  ي شعر اؼبرأة  ي الرثاء فجاء استعماؿ )اؽبمزة(  ي قوؿ اػبنساء:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا كىالى ذبىٍمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتى  جي  أىعىيػٍ

 
أىالى تػىٍبكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًر الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل  

(129) 
 ي استعماالت العربية غبركؼ النداء؛ فاستعملها  كىي تستعملها ىنا )نداءن للقريب( انزياحنا عٌما ىي عليو 

لنداء )عينها( كىي جزء قريب من أجزاء جسمها؛ للداللة على قرب الفاجعة من قلبها، كحلوؽبا فيو؛ فهي 
ا.  قريبة منها ما تنفك عنها أبدن

 كقد يسبق النداء بػ )أال( االستفتاحية كقوؿ اػبنساء:
 أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي فػػػػػػػػػػػػػػػانٍػهىًمرم، كقػىلٌػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 
ؼبرزئػػػػػػػػػػػػػػػػةو أصػػػػػػػػػػػػػػػػػبتي هبىػػػػػػػػػػػػػػػػا تىول ػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  

(130) 
 ككقوؿ أركل بنت اغبارث ترثي النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

 أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػُتي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أىسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديٍت
 

بػػػػػػػػػػػدمًعًك مىػػػػػػػػػػػا بًقٍيػػػػػػػػػػػتي كىطىػػػػػػػػػػػاكًعيٍت 
(131) 

اؼبرثي، ككأٌف  ي ىذا االستفتاح توجيو اللـو للعُت بأال تدع البكاء كالرثاء، فكأهٌنا بو يزداد صراخها على  
 فيستجيب نداء العبارة إىل نداء العاطفة كالوجداف، كمن ذلك قوؿ اػبنساء: 

يػػػػػػػػػػػػػػتى عىيػػػػػػػػػػػػػػٍت  أال يػػػػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػػػػٍخري إٍف أبكى
                               

 لقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىٍكتىٍت دىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػويبل 
ٍيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ي ًنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو ميٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتو                   بىكى

 
 ك كنػػػػػػػػػػػتي أحػػػػػػػػػػػق  مػػػػػػػػػػػٍن أبػػػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػػػويبل 

ػػػػػػػػػػػي     دىفػىٍعػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػكى اعبىليػػػػػػػػػػػلى كأنػػػػػػػػػػػتى حى
                               

ػػػػػػػػػػٍن ذا يىػػػػػػػػػػٍدفىعي اػبىطٍػػػػػػػػػػبى اعبىلػػػػػػػػػػيبل  فمى
(132) 

بعد موتك، فغيابك  اعبليل، يدفع اػبطبى  كجودؾ  ي اغبياةكاف   بكاءؾ كاقعه ال ؿبالة؛ فإفٍ  وؿ إف  فهي تق                
ٍطبيوي أجلُّ كأعظم، ا هنفإت األكؿ كصدر البيت الثاين، فهي كإف أظهرت السلول من مصاهبا اعبلل  ي البي خى

        عادت مرة أخرل  ي عجيز البيت الثاين بإظهار األسى كاغبزف، الباقي  ي النفس مهما سٌلت خاطرىا 
 أك كاستو.

))النازلة اليت ال تتأخر عن كقتها كقد جيتمع مع النداء الدعاء؛ كذلك أف  الرثاء  صل بفاجعة اؼبوت، كىو 
 ، كما عند أـ سناف بنت خيثمة ترثي عليًّا بن أيب طالب:(133)بالدعاء((

ػػػػػػػػٍُتى فػىلىػػػػػػػػٍم تػىػػػػػػػػزىؿٍ  لىٍكػػػػػػػػتى أىبىػػػػػػػػا اغبيسى  أىمػػػػػػػػا ىى
 

اًدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديًّا   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبىقِّ تيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼى ىى
 فاذىػػػػػٍب عىليػػػػػكى صىػػػػػبلةي رىبًػػػػػكى مىػػػػػا دىعىػػػػػٍت  

 
 افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽى الغيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًف ضبىىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه قمريًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ػػػػػػػػػػا لىنىػػػػػػػػػػا  لىفن مػػػػػػػػػػدو خى  قىػػػػػػػػػػٍد كيٍنػػػػػػػػػػتى بػىٍعػػػػػػػػػػدى ؿبي
 

 أىكصىػػػػػػػػػػػػػى إًليػػػػػػػػػػػػػكى بًنىػػػػػػػػػػػػػا فىكينػػػػػػػػػػػػػتى كىًفيًّػػػػػػػػػػػػػػا 
هي   لػػػػػػػػػػػػػػػػفه نىؤٌمػػػػػػػػػػػػػػػػلي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدى  فػػػػػػػػػػػػػػػػاليوـى ال خى

 
هي إٍنًسػػػػػػػػػػػػػػيًّا   ٍػػػػػػػػػػػػػػدىحي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى ىيهػػػػػػػػػػػػػػاتى منى

(134) 
   كقد يقًتف أسلوب النداء بأسلوب األمر، كىذا كرد كثَتنا  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، كقوؿ عاتكة بنت  

 عبد اؼبطلب  ي رثاء النيب صلى اهلل عليو كسلم:
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مًع كاجتىهػػػػػػػًدم  يػػػػػػػا عػػػػػػػًُت فػػػػػػػاهنًمًلي بالػػػػػػػد 
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػًق اهلًل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌنورً    للميٍصػػػػػػػػػػػػػػػػطىفىى ديكفى خى
ػػػػػرو                 ػػػػػرى صىػػػػػا ي اػبىٍلػػػػػًق ذم فىخى  مػػػػػن فػىٍقػػػػػًد أىزىى

                               
ػػػاًت كالػػػزُّك    (135)رً صػػػاؼو مػػػن العىيػػػًب كالعىاىى

 كمنو قوؿ أركل بنت اغبارث ترثي النيب صلى اهلل عليو كسلم:                
 أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػُتي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أىسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديٍت

 
بػػػػػػػػػػػدمًعًك مىػػػػػػػػػػػا بًقٍيػػػػػػػػػػػتي كىطىػػػػػػػػػػػاكًعيٍت 

(136) 
 كقولو اػبنساء:  ،)النداء كاألمر، كالنهي( : ي بيت كاحد كقد ذبتمع ثبلثة أساليب إنشائية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتى  جي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداأىعىيػٍ  كىالى ذبىٍمي
 

أىالى تػىٍبكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًر الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل  
(137) 

اًطبي جهةن كاحدةن ىي )العُت( مركز الدموع كالبكاء، لغة   كقد جاءت ىذه األساليب الثبلثة صبيعها زبي
اغبزف  ي الرثاء حسًّا كمعٌتن؛ إذ طبيعة الرثاء ))أٍف يكوف شاجي األقاكيل، ميبكي اؼبعاين، مثَتنا للتباري،((
(138). 

كيأ  أسلوب )التحضيض(  ي بداية عىجيز البيت؛ ليعمق داللة تلك األساليب اإلنشائية اليت تقدمت  ي 
صدر البيت، ككأٌف الشاعرة ربث على االستجابة ؽبا باإلقباؿ عليو، كفعل اؼبأمور بو، كترؾ اؼبنهي عنو. كالنداء 

التوقف عن البكاء. كىذه صبيعها  هدكالنهي مقصو ىنا ؾبازم لغَت العاقل، كاألمر بػ)اعبود( معنوم ال حسي، 
معافو انزاحت هبا تلك األساليب عٌما كضعت لو، فهي على الرغم من اإلبقاء على معانيها األصلية )طلب 

(  ي األمر(139) اإلقباؿ  ي النداء( ، ك)طلب الكف عن (140). ك)طلب الفعل على كجو االستعبلء كاللزـك
 وبية االنزياح فيها ذبلت  ي ـباطبة ما ال يعقل لئلقباؿ كالفعل كالًتؾ!  أسلفإف   (141)الفعل  ي النهي(

كلو جاء ىذا البيت بصيغة اػبّب، بأف  عُت الشاعرة ذبود بالبكاء، كال ذبمد؛ ما كاف للنص ىذا اعبماؿ 
سلوب الفٍت  ي الصياغة كاألسلوب كالبياف؛ إذ أكسبت ىذه األساليب النص اغبركة كاالستمرار. بل كجاء أ

التحضيض  ي هناية البيت أيضنا يينادم كيأمري بالدميومة كينهى عن سواىا! كبذلك تضيف ىذه األساليب 
 إضافاتو  ي اؼبعٌت أثراىا األسلوب، كتعٌمقت هبا الداللة.

 كقولو اػبنساء:  ،كقد يقًتف النداء باالستفهاـ
! مىػػػػن ًلًطػػػػرىاًد اػبىٍيػػػػًل إذ كيزًعىػػػػٍت؟  يىػػػػا صىػػػػخري

 
ٍدفى بًػػػػػػػػػػػػالكيوًر؟  كىلًٍلمىطىايىػػػػػػػػػػػػا إذىا ييٍشػػػػػػػػػػػػدى

(142) 
 كىلًليىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىى كىًلؤلٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىاًؼ إٍف طىرىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 
 أىبٍػيىاتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلفىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ـبىٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر؟ 

 كمىػػػػػػػٍن ًلكيٍربػػػػػػػػًة عىػػػػػػػػافو  ي الوًثىػػػػػػػػاًؽ؟، كىمىػػػػػػػػنٍ  
                               

ػػػػػػػػوًر؟   يػيٍعًطػػػػػػػػي اعبزًيػػػػػػػػلى عىلىػػػػػػػػى عيٍسػػػػػػػػرو كىمىٍيسي
ػػػػػػػػػػػػػػػػةو                   كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًلطىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػًة ًخٍلػػػػػػػػػػػػػػػػسو أٍك ؽًبىاتًفى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػافو مىغىػػػػػػػػػػػػػػػػاًكيًر؟   يػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الصُّػػػػػػػػػػػػػػػػيىاًح ًبفيٍرسى

ػػػػػػا نىعػػػػػػي ي بًػػػػػػوً    يىػػػػػػا صىػػػػػػخري كينػػػػػػتى لىنػػػػػػا عىيشن
                               

ىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدٍيرً  
لىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ميًلٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اؼب  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو أٍمهى

ػػػػػػٌدكا فلػػػػػػم يًهنػػػػػػوايىػػػػػػا فىػػػػػػاًرسى اػبىٍيػػػػػػًل إٍف                   شى
 

 كىفىػػػػػػػػػػػػػػػاًرسى القىػػػػػػػػػػػػػػػوـً إٍف مهُّػػػػػػػػػػػػػػػوا بًتػىٍقًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍَتً  
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ػػػػػفى نىفسػػػػي علػػػػػى صىػػػػخرو إذا ريًكبىػػػػػتٍ   يىػػػػا ؽبى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػله ػبىٍيػػػػػػػػػػػػػلو كأمثىػػػػػػػػػػػػػاًؿ اليػىعىػػػػػػػػػػػػػاًفٍَتً   خى
(143) 

؟  ػػػػػرىـو  يػػػػػا صىػػػػػٍخري مػػػػػاذا ييػػػػػوارم القىػػػػػّبي مػػػػػن كى
 

ػػػػػػػػػػاتو مطػػػػػػػػػػاىًَت؟  كمػػػػػػػػػػٍن خبلئػػػػػػػػػػقى عف 
(144) 

  

فتناكب  ي بنية القصيدة االستفهاـ مع النداء؛ فتكرر النداء للمرثي، )طبس مرات(: ثبلث مراتو باظبو 
(، ك ي مقابل ذلك تيكًثر من االستفهاـ فَتد  )صخر(، كمرتُت بصفةو من صفاتو )فارس اػبيل، فارس القـو

            -داءات كاالستفهامات بتلك الن -)طبس مرات( أيضنا؛ لعلها ذبد جوابنا ؼبعانااها، ككأهنا تسعى 
ٍب، خاطبتو بصيغة االستفهاـ  إىل استحضار أخيها صخر؛ تعزيةن لنفسها، كزبفيفنا آلالمها، تناديو! فلما مل جيًي

 .(145)لعلو جييب؛ رغبةن  ي ـباطبتو كاستنطاقو. كىو من اؼبواقع احملمودة  ي الكبلـ البليغ  ي مقاـ الرثاء
 
   

 يا صخر                   
 
 

 
 

 
 ي نظر الشاعرة ميثل كل شيء، فبل أحد بعده  لقد أفادت االستفهامات دبجموعها البيتى أف  اؼبرثي

يصل، أف يكوف ؽبؤالء صبيعنا. كهبذا تتعمق الفاجعة كاػبسارة دبوتو ليس لدل الشاعرة فحسب بل لدل كل من 
كىذا زيادة  ي رثائو كالتحسر عليو. كىي إذ تذكر تلك  ،إذ حرموا فبا كاف يفعلو ؽبم صخر ؛ذكراهم  ي القصيدة
ٍب صخره عكتيصرٌح هبم فإٌف لساف  الفئات كاعبماعات فإهنم سيجيبوف عنو من كاقع  ،هانحاؽبا يقوؿ: إف مل جيي

 ي النص كسيلةن لتعداد مناقب اؼبرثي، كعظيم اؼبتتالية معانااهم بفقده كحقيقة أمره. كبذلك مث لت االستفهامات 
 منزلتو، كإبراز أدكاره كمكانتو.

 

ؿ عن مدل الكـر الذم يواريو قّبه، كزبتار لفظ )القّب( اءتتس(، ك اك ي البيت األخَت تينادم أخاىا )صخرن 
 )اؼبوطن اؼبثَت لؤلحزاف(؛ زيادةن  ي إظهار التحسر كاللوعة؛ ؽبا كلكٌل مىٍن فػىقىدى )صخرنا(.

 

 كمن االنزياحات األسلوبية  ي أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي اؼبرأة: )االنزياح  ي االستفهاـ(:
ا آخر غَت ))طلب الفهم كحصوؿ ما مل يكن حاصبلن إذ يأ   ي شع    ر الرثاء عند اؼبرأة يلتمس مقصدن

 :(147)كمن ذلك قوؿ ىند بنت معبد ترثي أباىا لة شدِّ االنتباه، كجذب اؼبستمع.، إىل دال(146) ي الذىن((

 مىٍن لًطراد اػبيل...؟
 طايا...؟مىٍن للم

 مىٍن لليتامى...؟
 مىٍن لؤلضياؼ...؟
...؟  كمىٍن لكيٍربًة عافو
 مىٍن يعطي اعبزيلى...؟

 مىٍن لطعنة خلس ًحٍلسو أٍك ؽباتًفىةو؟
 ماذا يوارم القّبي؟
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 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

 أيػػػػػػػػػػػػػػنى األىلي بػػػػػػػػػػػػػػاألمًس كػػػػػػػػػػػػػػانوا ًجػػػػػػػػػػػػػػػَتةن   
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا دفػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿو كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابً أىمسى  جى
 صاركا ؾبندلُت ربت الًتاب، فجاء االستفهاـ جيلي حسرة الشاعرة، كيؤكد عمق فاجعتها دبن فقداهم، ف                

 ، فكيف ال تتوجع لفراقهم كترثي غياهبم!، كال أثرى ال حس  
ثاء، كزيادة كقع ك ي موطن آخر تستعمل الشاعرة  ي الرثاء أكثر من أداة استفهاـ؛ لتعميق داللة الر 
 إٍذ تقوؿ: ؛الفاجعة، كجلل اؼبصاب، كما عند عاتكة بنت عبد اؼبطلب  ي رثائها للنيب صلى اهلل عليو كسلم

 أٌّن لػػػػػػػػػػػػػكى الػػػػػػػػػػػػػػوىٍيبلًت ًمثػػػػػػػػػػػػػلي ؿبمػػػػػػػػػػػػػػدو ؟
 

  ي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد 
 مىػػػػػػػػػػػػٍن ذا يفػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػن اؼبغلػػػػػػػػػػػػل غلػػػػػػػػػػػػو؟ 

 
 بعػػػػػػػػػػػػػػد اؼبغيػػػػػػػػػػػػػػب  ي الضػػػػػػػػػػػػػػري، اؼبلحػػػػػػػػػػػػػػد 

 جػػػػػػػػػػػػػة؟أـ مىػػػػػػػػػػػػٍن لكػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػدفع ذم حا 
                               

 كمسلسػػػػػػػػػػػػػػلو يشػػػػػػػػػػػػػػكو اغبديػػػػػػػػػػػػػػد مقيػػػػػػػػػػػػػػد 
 أـ مىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن لػػػػػػػػػػػػػػػػوحي اهلل ينػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بيننػػػػػػػػػػػػػػػػا؟                

 
  ي كػػػػػػػػػػػػػػػل فبسػػػػػػػػػػػػػػػى ليلػػػػػػػػػػػػػػػةو أك  ي غػػػػػػػػػػػػػػػد؟ 

 فعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمو 
                               

 .(148)يػػػػػػا ذا الفواضػػػػػػل كالنػػػػػػدل كالسػػػػػػػؤددً  
إٍذ ضبل   ؛لك  ي تعداد مناقب اؼبرثي، صفاتواستعماؿ )االستفهاـ(  ي ىذه األبيات؛ لتسهم بذفعددت                 

كل استفهاـو منها بيافى منقبةو للمرثي، كييعلي من شأنو، كمكانتو، كما تعددت أدكات االستفهاـ  ي النص: 
 اقب اؼبرثي.)أىٌّن(، ك)مىٍن ذا(، ك)مىٍن(؛ إلظهار تعدد اإلجابات اليت تتجلى دبجموعها من

كإمنا تريد بياف أسباب استمرارىا  ي البكاء، كعلة  ،كقد تتوجو الشاعرة بالسؤاؿ إىل عينها فبل تريد جوابنا
 مداكمتها عليو؛ فيأ  السؤاؿ من الشاعرة؛ ليكوف أيضنا جوابنا للمتلقي، فتقوؿ: 

ػػػػػػػرىبي  نػىٍيػػػػػػػًك ًمٍنهػػػػػػا دىٍمعيهػػػػػػػا سى  مػػػػػػا بػػػػػػػاؿي عىيػٍ
 

ـٍ عا   ػػػػػػػػػػػػػػػػزىفه أ  دىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي أراعىهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 أـ ذًٍكػػػػػػػػري صىػػػػػػػػٍخرو بػيعىٍيػػػػػػػػدى النٌػػػػػػػػػٍوـً ىىٌيجهػػػػػػػػا 

 
فالػػػػٌدٍمعي منهػػػػا عىلىٍيػػػػًو الػػػػٌدىرى يىنسػػػػًكبي  

(149) 
(؛ يسيلي دىبكالشاعرة  ي ىذا البيت بعد أف ذكرت   اختارت  ،حزننا على فراؽ صخررنا؛ أف  دمعىها )سربه

( ؛ لتدؿ بو على التجدد، كاالستمرار  ي البكاء. كىي كإٍف سألت نفسها  ي ىذه  الفعل اؼبضارع )يىنسًكبي
األبيات عن أسباب الدموع اليت تسيل من عينيها كتنسكب؛ فإهنا تريد بذلك ذكر تعدد األسباب كالدكافع 

 اليت يتأكد هبا عمق اغبزف لفراؽ أخيها.
كقوؿ أـ عمرك، أخت ربيعة بن ميكٌدـ  ،ػ)ما( اليت تستعمل لغَت العاقلكقد يأ  االستفهاـ ب

(150): 
ػػػػػػػا الػػػػػػػٌدٍمعي ميٍهػػػػػػػرىاؽي  هى  مىػػػػػػػا بىػػػػػػػاؿي عىٍينًػػػػػػػًك ًمنػٍ

                               
ا فىػػػػػػػػػػػػػػبل عىػػػػػػػػػػػػػػاًزبه ًمنىهػػػػػػػػػػػػػػا كىال رىاؽً   ػػػػػػػػػػػػػػحًّ  سى

الًػػػػػػػػػػػكو أىٍكدىل كأىٍكرىثىػػػػػػػػػػػػٍت                  أىٍبًكػػػػػػػػػػػي عىلىػػػػػػػػػػػػى ىى
 

هي بىػػػػػػػػػػػػػػاؽً بىعػػػػػػػػػػػػػػدى   ػػػػػػػػػػػػػػرًُّؽ حيزننػػػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى  التػ فى
ػػػػػػػافى يىرًجػػػػػػػع مىٍيتنػػػػػػػا كىٍجػػػػػػػدي ًذم رىًحػػػػػػػمو    لىػػػػػػػو كى

                              
ػػػاًلمنا كىٍجػػػًدم كىًإشػػػفىاًقي  أىبٍػقىػػػي أىًخػػػٍي سى

(151) 
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كقد جاء توجيو االستفهاـ لذات اؼبتكلم؛ لتؤكد أٌف بكاءىا كرثاءىا حاصل دكف تصنع أك تكلف، بل ىو 
 ي مصاهبا اعبلل؛ دبوت من ربب؛ فلو الٌدمع منسكبنا، مهراقنا؛ حٌل  ي عيًنها برحيل  -البد منو  -كاقع حاؿ 
 اؼبرثي عنها.

   -من خبللو  –هر بو سبب رثائها، كذبٌسد كتيظ -عّب االستفهاـ -ك ي أبيات أخرل تتفجع الشاعرة 
 أمل الفراؽ الذم حرمها لذة اؽبجيع كالنـو ؛ تقوؿ سعدل بنت الشمردؿ اعبهينة:

ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًف أرك عي 
 أىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًدًث كاؼب

 
كأبيػػػػػػػػػػػػػتي لٍيلػػػػػػػػػػػػػي كل ػػػػػػػػػػػػػوي الى أىجػػػػػػػػػػػػػع  

(152) 
ا   كأبًٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ؾبلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبىٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفدن

 
كؼبثلًػػػػػػػػػػػػػًو تىبكػػػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػػػوفي كتىػػػػػػػػػػػػػدمعي   

(153) 
؛ ػب كالشاعرة ىنا تستعمل  تو كسرعة النطق بو، فساعدىا النداء بو على سرعة فأداة النداء حرفنا ال فعبلن

 كبياف التفجع من اغبوادث كاؼبنوف، فهي كحدىا سبب الًتكيع كانعداـ اؽبجيع. ،الولوج إىل الشكول
 اتكة بنت عبد اؼبطلب:كقد جيتمع االستفهاـ مع األمر، كالدعاء كالتضرع  ي قصيدةو كاحدة، كقوؿ ع

ػػػػػػػػػودم مػػػػػػػػػا بىقيػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػّبة   يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػُت جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػًَت الّبيػػػػػػػػػػػػػػًة أضبػػػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػػػحًّا علػػػػػػػػػػػػػػى خى  سى
ػػػػػػػػػٌحى كاٍسػػػػػػػػػجيمي   يػػػػػػػػػاعًُت فػػػػػػػػػاٍحتفىلي كسي

 
ػػػػػػػػػػػػػدً   مى  كابكػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػوًر الػػػػػػػػػػػػػببلًد ؿبي

 أٌّن لػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػويبلت مثػػػػػػػػػػػػػػػػل ؿبٌمػػػػػػػػػػػػػػػػدو  
                               

 ىف كػػػػػػػػػػػػػػػػٌل نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنػػػػػػػػػػػػػػػػػوب كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػهًد! 
 فػػػػػػػػػػػػػابكى اؼببػػػػػػػػػػػػػارؾ كاؼبوفٌػػػػػػػػػػػػػق ذا الٌتقػػػػػػػػػػػػػى                

 
 حػػػػػػػػػػػػػامى اغبقيقػػػػػػػػػػػػػة ذا الٌرشػػػػػػػػػػػػػاد اؼبرشػػػػػػػػػػػػػدً  

 مػػػػػػػػػػػػػن ذا يفػػػػػػػػػػػػػٌك عػػػػػػػػػػػػػن اؼبغلٌػػػػػػػػػػػػػل غلٌػػػػػػػػػػػػػو 
 

 بعػػػػػػػػػػػػػد اؼبغيٌػػػػػػػػػػػػػب ىف الٌضػػػػػػػػػػػػػري، اؼبلحػػػػػػػػػػػػػًد؟ 
 أـ مػػػػػػػػػػػػػػن لكػػػػػػػػػػػػػػٌل مػػػػػػػػػػػػػػدٌفع ذل حاجػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 كمسلسػػػػػػػػػػػػػل يشػػػػػػػػػػػػػكو اغبديػػػػػػػػػػػػػد مقيٌػػػػػػػػػػػػػًد؟ 

 أـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػوحى اهلل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ىف كػػػػػػػػػػػػػػػٌل فبسػػػػػػػػػػػػػػػى ليلػػػػػػػػػػػػػػػة أك ىف غػػػػػػػػػػػػػػػًد؟  
 رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلموفعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  

                               
 (154)يػػػػػػػػا ذا الفواضػػػػػػػػل كالنٌػػػػػػػػدل كالسػػػػػػػػؤددً  

كمن أساليب اإلنشاء الطليب الواردة  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة )الدعاء(، ك قد كرد كما ىو  ي الوضع                 
 -كالسيما  ي العصر اإلسبلمي -، كالدعاء  ي الرثاء (155)الداؿ ))على الطلب مع خضوع(( ،االصطبلحي لو

إٍذ يتوجو بو إىل من  ؛يةن مؤكدة لقلبو، كمنفعة ؼبراثيوىو أكثر ما يعمد إليو الراثي  ي رثائو؛ ألنو  قق لو تسل
فف كطأة الفرا ؽ، انتقل مرثيو إىل جواره؛ إىل اهلل سبحانو كتعاىل، فهو يسلي نفسو بالدعاء دبصابو اعبلل، كخيي

 كأمل الفقداف.
بالرضبة كالثواب اغبسن؛  -صلى اهلل عليو كسلم  -كمن ذلك قوؿ صفية بنت عبد اؼبطلب تدعو للنيب 

 فقالت: ،بعد أف عددت بعض صفاتو
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 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات،ه خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ه رءكؼه رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه 
 

 وابً ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  بً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػطى  لً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػادؽ القً  
 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػفق ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػ، شػػػػػػػػػػػػػػػػػفيق علينػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الوى رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إؽبنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ابً ىى

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اهلل  
                               

ػػػػػػػػػػػػ   (156)زاه اؼبليػػػػػػػػػػػػك حسػػػػػػػػػػػػن الثػػػػػػػػػػػػوابكجى
 كتدعو على قاتلو: ،رثي أخاىاكمنو قوؿ عمرة الدرامية تى                 

ػػػػػػػػػػػػو اه يػىػػػػػػػػػػػػٍوـى  ىًٍمػػػػػػػػػػػػلي رىٍأسى ػػػػػػػػػػػػل ٍت يىػػػػػػػػػػػػدى  فىشى
                               

ًإىل نػىٍهشىلو كالقىػٍوـي حىٍضػرةى  
ػلً  (157)  (158)نػىٍهشى

                 

كردبا جاء الدعاء بالسقيا لضري، اؼبرثي تفاؤالن بالرضبة اؼبرتبطة باؼبطر؛ فتجلب معها رضبة اهلل الواسعة 
 للمرثي، تقوؿ اػبنساء:

ػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػن  أٍعظيمى ػػػػػػػػػػقى اإللػػػػػػػػػػػوي ضىػػػػػػػػػػرً نا جى  سى
                               

يػػػػػػػػػػػػػػػٍزفو ىىط ػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػوي ًبغىزيػػػػػػػػػػػػػػػرو اؼب  (159)اؿً كىريكحى

 ككقوؽبا أيضىا:                
ػػػػػقىى اهللي أىٍرضنػػػػػا أٍصػػػػػبىحٍت قىػػػػػٍد حىوىتٍػهيمػػػػػا  سى

                               
ػػػػػحىابى الغىوىاًديىػػػػػا  يٍسػػػػػتىًهبٌلًت الس 

ًمػػػػػنى اؼب
(160) 

                 

     بأٍف يىبقى ذًٍكره  ي الناس؛ ألف  بقاءى ذًكر اإلنساف بعد موتو دبنزلة حياتو،  كردبا جاء الدعاء للمرثي
 كمنو قوؿ اػبنساء تدعو ألخويها معاكية كصخر:
هي  ٌف الل ػػػػػػػػػػػوي صىػػػػػػػػػػػٍخرنا كعىٍهػػػػػػػػػػػدى  فػػػػػػػػػػػبل يػيٍبعًػػػػػػػػػػػدى

 
ٌف الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي رىيٌب ميعاًكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كال يػيٍبعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ٌف الل ػػػػػػػػػػػػػػػػوي صىػػػػػػػػػػػػػػػػٍخرنا، فإنٌػػػػػػػػػػػػػػػػوي    كال يػيٍبعًػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

ػػػػػػػػػػػو اعبيػػػػػػػػػػػوًد يػىٍبػػػػػػػػػػػٍت للفىعػػػػػػػػػػػاًؿ العىوالًيىػػػػػػػػػػػا   أخي
 سػػػػػػػػػػػػػػػػابكيهما كاهلًل مػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػن  كالػػػػػػػػػػػػػػػػوه  

                               
كمػػػػػػػػا أثٍػبىػػػػػػػػتى الل ػػػػػػػػوي اعبًبػػػػػػػػاؿى الٌركاًسػػػػػػػػيىا 

(161) 
 ككقوؽبا أيضنا:                

ػػػػػػػػػػره تىضىػػػػػػػػػػٌمنى شىٍخصىػػػػػػػػػػوي  ٍف قػىبػٍ  فػػػػػػػػػػبل يػيٍبعًػػػػػػػػػػدى
                               

ػػػػػػػًة القىطٍػػػػػػػرً   ػػػػػػلُّ كاًكفى ػػػػػػادىٍت عىلٍيػػػػػػػًو كي كجى
(162) 

 .(163)كقد كرد الدعاء هبذا اللفظ كاؼبعٌت  ي أشعار رثاء كثَتة للمرأة                
 

ىا كىي تدعو اهلل أف يصّب  -صلى اهلل عليو كسلم  -كبكت عائشةي بنت أيب بكر الصديق زكجىها النيب  
 بو مصباحها كمصباح األمة اؼبنَت: أهبذا اؼبصاب اعبلل الذم انطف

 

      ،و أركل بنت عبد اؼبطلب، كدعت اهلل أف خيصو بتحيةعمتي  -اهلل عليو كسلم صلى  -كرثتو أيضنا 
، راضينا مرضيًّا:  كأف يدخلو جنات عدفو

يىػػػػػػػػػػػػػػػػةن   ػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي ربى  عىليػػػػػػػػػػػػػػػػكى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػن اهلًل الس 
                               

كأدخلػػػػتى جىنىػػػػات ًمػػػػن العػػػػدًف رىاضىػػػػيا 
(165) 

                

ا        ل ػػػػػػػػػػػػػػػدن  مىػػػػػػػػػػػػػػػٍن ذا ييؤم ػػػػػػػػػػػػػػػلي أٍف يىعػػػػػػػػػػػػػػػي ى ـبي
                               

 كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتى غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكًه كركاحً  
ػػػػػػػػػػػل  يب                      يىػػػػػػػػػػػا رىبي صىػػػػػػػػػػػٌّبين عىلػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػا حى

 
مىػػػػػػػػػػػاتى النىػػػػػػػػػػػيبُّ كاٍنطفػػػػػػػػػػػا ًمٍصػػػػػػػػػػػباًحي 

(164) 
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 ك ي أبيات أخرل تدعو عاتكة زكجة عمر بن اػبطاب بالرضبة كاؼبغفرة للمرثي بعد أف صار كفاننا ملفوفنا: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنفسو عىادىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحزىاهني

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىدٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ها طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي الس   كىًلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتو شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ي أٍكفانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً                   جىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ليفِّ
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذىاؾى اعبٍىسػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ رىضبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اهلًل ع 
(166) 

 الذم كسألت سودة بنت عمارة اؽبمدانية اهلل سبحانو كتعاىل الرضبة كالصبلة على صاحب ذلك القّب 
 بن أيب طالب رضي اهلل عنو كأرضاه، فقالت:أكدع فيو جسم فقيدىا علي 

 صىػػػػػػػػػػلى اإللػػػػػػػػػػوى عىلػػػػػػػػػػى ًجسػػػػػػػػػػمو تىضىػػػػػػػػػػمىنىوي 
                               

 فيػػػػػػػػػػػػًو العىػػػػػػػػػػػػٌدؿي مىػػػػػػػػػػػػدفوننا قىػػػػػػػػػػػػّبي فىأصػػػػػػػػػػػػبى،ى  
ػػػػػػػالفى اغبىػػػػػػػقُّ ال يىبغػػػػػػػي بػػػػػػػًو بىػػػػػػػػدىالن                   قىػػػػػػػٍد حى

 
فىصىػػػػػػػػػػارى بػػػػػػػػػػاغبقِّ كاإلميىػػػػػػػػػػاًف مىٍقريكننػػػػػػػػػػا 

(167). 
 قوؿ عاتكة بنت عبد اؼبطلب:كمن ذلك أيضنا  

 فىعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى رىضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمو
 

يىػػػػػػا ذا الفواضػػػػػػل كالنػػػػػػدل كالسػػػػػػػؤددً  
(168). 

 فتقوؿ: ،فتدعو لو ،اؼبطلب أخاىا ضبزة بن عبد اؼبطلبكترثي صفية بنت عبد  
، كأعظمػػػػػػػي  أال ليػػػػػػػتى شػػػػػػػلوم، يػػػػػػػـو ذاؾى

                               
 إىل أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعو ينتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر  

، كىقىػػػػػػػػػػػٍد أعلىػػػػػػػػػػػى الن عًػػػػػػػػػػػيُّ هبلًكػػػػػػػػػػػًو                   أقيػػػػػػػػػػػوؿي
 

ػػػػػػػرنا مػػػػػػػٍن أخو كىنىًصػػػػػػػَتً   يػٍ ػػػػػػػزىل الل ػػػػػػػوي خى جى
(169) 

 عوف تدعو لو:ظائب  ي رثاء زكجها عثماف بن مالس كمنو قوؿ أـ 
 يػػػػػػػػا عػػػػػػػػُت جػػػػػػػػودم بػػػػػػػػدمعو غػػػػػػػػَت فبنػػػػػػػػوف

 
 علػػػػػػػػػػػػػى رزيػػػػػػػػػػػػػة عثمػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػن مظعػػػػػػػػػػػػػوف  

 علػػػػػػػػى امػػػػػػػػرئ كػػػػػػػػاف  ي رضػػػػػػػػواف خالقػػػػػػػػو  
 

 طػػػػػػون لػػػػػػو مػػػػػػن فقيػػػػػػد الشػػػػػػخص مػػػػػػدفوف 
 طػػػػػػػػػػػاب البقيػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكٌت كغرقػػػػػػػػػػػده 

                               
 (170)كأشػػػػػػػػرقت أرضػػػػػػػػو مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد تفنػػػػػػػػُت 

   ك ي أسلوب آخر للدعاء  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، قبد الشاعرة ال تدعو للمرثي مباشرةن، كإمٌنا تطلب                  
    من قومها أف خيلدكا للصّب، كيسألوا اهلل سبحانو كتعاىل أف يعوضهم بو عن حب فقيدىم. تقوؿ اعبعفية 

  ي رثاء زكجها عمرك بن معد يكرب:
ليػػػػػػػػػػػوا   لقػػػػػػػػػػد غىػػػػػػػػػػػادىرى الركػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػذين ربم 

 
 بًػػػػػػػػػػػريكذىة شخصنػػػػػػػػػػػا ال ضػػػػػػػػػػػعيفنا كال غيٍمػػػػػػػػػػػرا 

 فقيػػػػػػػػػػػػػػٍل لزيبيػػػػػػػػػػػػػػدو بػػػػػػػػػػػػػػل ؼبػػػػػػػػػػػػػػٍذًحاى كلِّهػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فػىقىػػػػػػػػػػػػػٍد ي أبػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػورو ًسػػػػػػػػػػػػػنانىكيٍم عىٍمػػػػػػػػػػػػػػرا 
 فػػػػػػػػػػإف ذبزعػػػػػػػػػػوا ال يػيٍغػػػػػػػػػػًن ذلػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػنكيمي  

                               
ػػػػػليوا الػػػػػرضبن يػيٍعًقػػػػػبكيم صىػػػػػٍّبا  كلكػػػػػن سى

(171) 
 مناز بو اوبر قيس بن عاصم بعد أف ذكرت ما كتدعو الشاعرة )منفوسة بنت زيد اػبيل( لزكجها سيد ال                

 اؼبنزلة: فدعت لو بالّبكة، كعلو ،شاركو أحدمن كرـو كسخاء؛ فهو ال يذكؽي طعامنا دكف أف ي
ىػػػػػػػػػػػػٍرءي قػىػػػػػػػػػػػػػٍيسه أف يػػػػػػػػػػػػذكؽى طىعىامىػػػػػػػػػػػػػوي 

 أىنى اؼب
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميي    بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًَت أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكى
ػػػػػػا اعبيػػػػػػوًد كالن ػػػػػػػدىل                  يًّػػػػػػا يػػػػػػا أىخى  فػىبيورًٍكػػػػػػتى حى

 
كبيورًٍكػػػػػػػتى مىٍيتنػػػػػػػا قػػػػػػػد حىوىتٍػػػػػػػكى ريجػػػػػػػوـي  

(172) 
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كتدعو بنت التيهاف ألبيها بالرضبة بعد أف شبهت تلك األجساد اليت سفحت  ي معركة )صفُت( 
 األجساد اليت استشهدت  ي غزكة )أحد(:ب

ػػػػػػػػػػػػػػافى إينٌ يىػػػػػػػػػػػػػػا أبىػػػػػػػػػػػػػػ هى  ا اؽبىٍيػػػػػػػػػػػػػػثم بػػػػػػػػػػػػػػن تػىيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىامىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدننا ككً  ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي للهى  سى
فػػػػػػػػػػػػػوري  عػػػػػػػػػػػػػدا إذٍ    عىلػػػػػػػػػػػػػيهمي  الفىاًسػػػػػػػػػػػػػقي الكى

 
 ا ادى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ًمثٍػلىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميعٍ  

 دو أىصػػػػػػػػبحيوا ًمثٍػػػػػػػػلى مىػػػػػػػػٍن ثىػػػػػػػػول يىػػػػػػػػوـى أيٍحػػػػػػػػ 
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحمي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػادى  اهللي تًٍلكي  (173)ااألٍجسى
ىكذا جاءت األساليب اإلنشائية  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة صورة لفظية؛ ))ييعٌّب هبا عن اؼبعاين أك نظم                 

 ؛أساليب اختيار األلفاظ كالًتاكيب؛ كإنتاج الداللة، فيتجلى النص  ي (174)الكبلـ، كتأليفو، ألداء األفكار((
مل تعيد  رد التلوين  ي األسلوب فحسب، كإمنا ىي بناء لفظي معنوم أسلويب دال   ي آفو كاحد((إذٍ ))

(175) ،
ذا أراد قوالن  ي الشعر ))اختار معانيو، كرتبها، كفسرىا طوع مزاجو تفسَتنا فنيًّا، مث عّب عنها إكىكذا ىو الشاعر 

 .(176)باأللفاظ اليت ذبذهبا اؼبعاين((
 عر الرثاء عند المرأة في عصر صدر اإلسالم:وصف الدمع في ش

من األلفاظ الشائعة  ي شعر الرثاء )الدمع، كالدموع(، كقد كردا  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة  ي عصر صدر 
 اإلسبلـ بأكصاؼو متعددة، أسهمت  ي تعميق داللتو  ي النص، كأظهرت أمهيتو  ي سياؽ الرثاء.

(: كقوؿ اػب  نساء ترثي أخاىا صخرنا:كمن تلك األكصاؼ: )سىرىبي
ػػػػػػػرىبي   مػػػػػػػا بػػػػػػػاؿي عىينىيػػػػػػػًك ًمنهػػػػػػػا دىمعيهػػػػػػػا سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػزىفه أـى عادىىػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي     أىراعىهػػػػػػػػػػػػػػػػا حى

هػػػػػػػػػا    أـى ذًكػػػػػػػػري صىػػػػػػػػػخرو بػيعىيػػػػػػػػدى النىػػػػػػػػػوـً ىىي جى
 

ػػػػػػػػػًكبي   ىرى يىنسى معي ًمنهػػػػػػػػػا عىلىيػػػػػػػػًو الػػػػػػػػػدى  فىالػػػػػػػػدى
 يػػػػػػاؽبىفى نػىٍفًسػػػػػػي عىلىػػػػػػى صىػػػػػػخرو ًإذا رىًكبىػػػػػػت 

 
يػػػػػػػػػله ػًبىيػػػػػػػػػلو    تػينىػػػػػػػػػادم مثي  تىضػػػػػػػػػطىًربي خى

(177) 
ييقاؿ: سىًربى سىرىبنا ًإذا سىاؿى  ،كالس رىب: اؼباءي السائًلي  

، ك))يقاؿ سىرىب اؼباءي يىٍسريبي سيركبنا، أىم: جيىٍرم (178)
، سيركبنا، كتىسىر بىت: سالىت(( ٍرينا ... سىرًبىًت العىٍُتي سىرىبنا، كسىرىبىٍت، تىٍسريبي جى
(179) . 

األبيات تسأؿ نفسها عن أسباب الدموع اليت تسيل من عينيها كتنسكب؛ ال لتحديد كالشاعرة  ي ىذه 
 سببو منها؛ كإمنا تأكيدنا ألسباب الدموع اليت تسيل منها؛ حزننا على فراؽ أخيها.

 عبد اؼبطلب: تبنكمنها: )ًدرىٍر(، كقوؿ بػىرٌة 
ٍمًع ًدرىرٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ جي  أىعىيػٍ

                               
 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػى طىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػًب اػٍبًػػػػػػػػػػػػػػػػيًم كىاٍلميٍعتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػٍر. 

 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى مىاًجػػػػػػػػػػػػػػػًد اعبٍىػػػػػػػػػػػػػػػٌد كىارًم الزٌنىػػػػػػػػػػػػػػػادً                 
 

يٌػػػػػػػػػػػػا عىًظػػػػػػػػػػػيًم اػٍبىطىػػػػػػػػػػػػرٍ   يػػػػػػػػػػػًل اٍلميحى صبًى
(180). 

كيىديرُّ دىرًّا كديريكرنا، كالدِّر ةي ييقاؿ دمع ًدرىر: ًإذا كثر كساؿ. تقوؿ العرب: دىر  اللنبي كالدمع ككبومها؛ يىًدرُّ  
 .(181)بالكسر كثرة اللنب كسيبلنو
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ًت(، كقوؿ أيـٌ حىًكيمو اٍلبػىٍيضىاءي:  كمنها: )ىىاًطبلى
ػػػػػػػػػػػػػػػػوًدم كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهٌلي  أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي جي

                               
 كىبىٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىا النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل كىاٍلمىٍكريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت. 

 عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي كىٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعًفيًٍت أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا                 
 

تً   ػػػػػػػػػػػػاًطبلى ٍمًع ًمػػػػػػػػػػػػٍن ديميػػػػػػػػػػػػوعو ىى بًػػػػػػػػػػػػدى
(182). 

  

ٍمع كسيبلنيو كاؽبىٍطل: تىتابع اؼبطر كالد 
ٍمعي، كدمعه ىاًطل، كىىطىلت العُت (183) ، تقوؿ العرب: ))ىىطىل الد 

 .(184)بالدمع تػىٍهًطل((
 

 وف:عظـ السائب تيرثي زكجها عثماف بن مكمنها: )غَت فبنوف(، كقوؿ أ
 يػػػػػػػػػػاعُت جػػػػػػػػػػػودم بػػػػػػػػػػدمع غػػػػػػػػػػػَت فبنػػػػػػػػػػػوف  

 
 علػػػػػػػػػػػػػى زريػػػػػػػػػػػػػة عثمػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػن مظعػػػػػػػػػػػػػوف 

 علػػػػػػػػى امػػػػػػػػرئ كػػػػػػػػاف  ي رضػػػػػػػػواف خالقػػػػػػػػو 
                               

 طػػػػػػون لػػػػػػو مػػػػػػن فقيػػػػػػد الشػػػػػػخص مػػػػػػدفوف 
 طػػػػػػػػػػػاب البقيػػػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكٌت كغرقػػػػػػػػػػػده                

 
 (185)كأشػػػػػػػػرقت أرضػػػػػػػػو مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد تفنػػػػػػػػُت 

  مستمر غَت منقطع. كقد جاء قوؿ العرب:  :أم ،قطعو. كغَت فبنوف :ميىينُّو مىنًّااؼبمنوف: اؼبقطوع، مىن وي  
)غَت مقطوع( من قوؽبم: حبل مىًنُت ًإذا انقطع كخىلىقى 
(186). 

 

(، كقوؿ أـ عمرك أخت ر    :بيعة بن ميكٌدـ ترثي أخاىا ربيعةكمنها: )ميٍهراًؽ، كسىحنا، كعازب، غَت راؽو
ػػػػػػػا هى  الػػػػػػػٌدٍمعي ميٍهػػػػػػػرىاؽي  مىػػػػػػػا بىػػػػػػػاؿي عىٍينًػػػػػػػًك ًمنػٍ

                               
ا فىػػػػػػػػػػػػػػبل عىػػػػػػػػػػػػػػاًزبه ًمنىهػػػػػػػػػػػػػػا كىال رىاؽً   ػػػػػػػػػػػػػػحًّ  سى

الًػػػػػػػػػػػكو أىٍكدىل كأىٍكرىثىػػػػػػػػػػػػٍت                  أىٍبًكػػػػػػػػػػػي عىلىػػػػػػػػػػػػى ىى
 

هي بىػػػػػػػػػػػػػػاؽً   ػػػػػػػػػػػػػػرًُّؽ حيزننػػػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى  بىعػػػػػػػػػػػػػػدى التػ فى
ػػػػػػػافى يىرًجػػػػػػػع مىٍيتنػػػػػػػا كىٍجػػػػػػػدي ًذم رىًحػػػػػػػمو    لىػػػػػػػو كى

                              
ػػػاًلمنا كىٍجػػػًدم كىًإشػػػفىاًقي  أىبٍػقىػػػي أىًخػػػٍي سى

(187) 
                 

يهراؽ: الدمع اعبارم على اػبٌد،: ك))ىىراؽ اؼباء يػيهىرًيقو )بفت، اؽباء( ًىراقةن 
، (188)صب و(( :أىم ،الدمع اؼب

كىىرىاقو، يػيهىرًيقيو(( ك))اؽباء  ي ىىرىاؽى بدؿ من مهزة أىرىاؽى اؼباء، ييرًيقوي،
تقوؿ العرب: ))اٍىرىٍكرىؽى الدمعي كاؼبطر:  ،(189)

جىرىيا((
(190). 

 

ا أىم: ساؿ من فوؽ كاشتد  انصبابيو ... كعُته سىحًّ  ، كاؼباءي، يىسي،ُّ سىحًّا كسيحيوحن ا: ))سى،  الد ٍمعي، كاؼبطري
يىسيحُّو، سىحًّا: صىب و صىبًّا متتابعنا، كثَتنا((سىٍحساحة: كثَتة الصب للدُّموع ... كسى،  اؼباءى كغَته، 

(191). 
 

، عيزكبنا:  ،على فراؽ اؼبرثي ال يىًغيبي عنهاإٌف دمعها  :أم ،كالعازب: الغائب ، كيػىٍعًزبي يقاؿ: ))فبلفه يػىٍعزيبي
)) غابى
(192). 

، مستمره . أرادت أف (193)انصب   :اؽى اؼباءي، يىرًيقي، رىكىقانناكالرٌاؽ: اؼبنصب، يقاؿ: رى  ؛ دمعها منصبه
 كال انقطاع. ،توقف لوبل ف باستمرار حزهنا على أخيها
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 كمنها: )السُّجوٍؿ(، ك)مهىيوٍؿ(، كقوؿ اػبنساء:
ػػػػػػػػجوؿٍ  ميوًع السُّ ػػػػػػػػوًدم بالػػػػػػػػدُّ  يىػػػػػػػػا عىػػػػػػػػٍُتً جي

                               
 عىلىػػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػػخىرو بًػػػػػػػػػػػدمعو مهىيػػػػػػػػػػػوؿٍ  يكابكػػػػػػػػػػػ 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيليٍت                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد البيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال زبى  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى جى
 

 فلػػػػػػػػػػػيسى ذا يىػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػًُت كقػػػػػػػػػػػتى اػبيػػػػػػػػػػػذيكؿٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعّبمأابكػػػػػػػػػػػػػػػػي    بػػػػػػػػػػػػػػػػػا حس 

                               
خيػػػػػػػلٍ  

ى
يٍستىضػػػػػػػاًؼ اؼب

علػػػػػػػى اعبىميػػػػػػػًل اؼب
(194)  

؛ يقاؿ: سىجىٍلتي                  (( اؼباءى سىٍجبلن ًإذا صببتو السُّجوٍؿ: ))من الس ٍجل دبعٌت: الص بِّ صىبًّا مت صبلن
(195)،     

، كسيجيوؿ كمنو الس ٍجلي: الد ٍلو الض ٍخمىة اؼبملوءةي، كاعبمع ًسجاؿه
(196). 

، كمهييوالن كمهىىبلننا كانٍػهىمىلٍت فاضت  ،كاؽبموؿ: فيضاف الدمع كسيبلنو، ))مهىىلٍت عينيو، تػىٍهميل، كتػىٍهًمل مهىٍبلن
كسالت ... كمهىىل دمعيو فهو مينػٍهىًمل((
(197). 
 كمنها )اهماؿ( كما  ي قوؿ اػبنساء:

ػػػػػػػاؿً  ٍمعو ًمٍنػػػػػػػًك اًهٍمى ػػػػػػػوًدم بًػػػػػػػدى  يىػػػػػػػا عىػػػػػػػٍُتً جي
 

ػػػػػػػػػػػػػرىةو بًنىًحٍيػػػػػػػػػػػػػػبو بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى إٍعػػػػػػػػػػػػػػوىاؿً   كىعىبػٍ
(198) 

ػجىعىتٍ   اًذلىػةو سى رى خى  الى تىسأىًمي أىٍف ذبىيوًدم غىيػٍ
                               

ػػػػػاؿً   ػػػػػٍيًض غيػػػػػريكبو ذىاًت أىٍكشى فى فػىٍيضنػػػػػا كى
(199) 

 (، كقوؿ اػبنساء:كمنها: )حىثيث(، ك)ال نػىٍزر                
ػػػػػػػػػػبٌل تػىٍبًكيػػػػػػػػػػاًف عىلىػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػٍخرً  ػػػػػػػػػػٍتىٌ ىى  أعىيػٍ

 
ًثيػػػػػػػػثو ال بىًكػػػػػػػػيءو كال نػىػػػػػػػػٍزرً   ٍمعو حى بػػػػػػػػدى

(200) 
: حاد  سىريعه.   ارؾ، ك حىثيثه كؿبىٍثيوثه : أم: ميتىدى  حىثيثه

ك)ال بىًكيءو(: أم ليس بقليل، من قوؽبم: بكأت الناقة أك الشاة كبىكيؤىٍت؛ إذا قٌل لبنها أك انقطع
(201). 

 .(202)كالنػ ٍزر: ))القليل التاًفو، قاؿ ابن سيده: النػ ٍزر، كالن زًير: القليل من كل شيء((
 كمنها: )اعبيماف(، كقوؿ اػبنساء:

 أىًمػػػػػن ذًكػػػػػًر صىػػػػػخرو دىمػػػػػعي عىينًػػػػػًك يىسػػػػػجيمي 
 

يػػػػػػػػػػػػػػػػنىظ مً  
ثيػػػػػػػػػػػػػػػػثو كىاعبيمػػػػػػػػػػػػػػػػاًف اؼب معو حى  بًػػػػػػػػػػػػػػػدى

 فىػػػػػػػػػىتن كػػػػػػػػػافى فينػػػػػػػػػا ملى يػىػػػػػػػػػرى النػػػػػػػػػاسي ًمثلىػػػػػػػػػوي  
                               

فػػػػػػػػػػػػػػاالن أًليـ  أىك كىكػػػػػػػػػػػػػػيبلن ًلمىحػػػػػػػػػػػػػػرىـً   كى
(203) . 

انةو                  رٌة، تقوؿ العرب: كاعبيمافي: صبع صبي  ،))يػىتىحىد ري منو العىرىؽي ًمٍثل اعبيماف، كىي حٌبة تػيٍعمىل من الًفٌضة كالدُّ
كقيل حىب  يػيت خذ من الفضة أىمثاؿ اللؤلؤ(( ،قاؿ ىو اللؤلؤي الصِّغاري 

(204). 
 (، كقوؿ اػبنساء:كمنها: )ًمٍغزار(، ك)مدرار

ٍمعو ًمٍنػػػػػػػًك ًمٍغػػػػػػػزىارً  ػػػػػػػوًدم بًػػػػػػػدى  يىػػػػػػػا عىػػػػػػػًُت جي
 

ٍمعو ًمٍنػػػػػػػػػًك ًمػػػػػػػػػػٍدرىارً    كاٍبًكػػػػػػػػػي لصىػػػػػػػػػٍخرو بًػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرىةن إيٌن أىرً    قػػػػػػػػػػػػػػػػتي فىبًػػػػػػػػػػػػػػػػتُّ الل ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػلى سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيًحلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اًر   امن   كى

ػػػػػػػػػا   أىٍرعىػػػػػػػػػى النُّجػػػػػػػػػوـى كىمىػػػػػػػػػا كيل ٍفػػػػػػػػػتي رًٍعيىتػىهى
                               

ػػػػػػػػػػػارًم  كىتىػػػػػػػػػػػارىةن أتػىغىٌشػػػػػػػػػػػى فىٍضػػػػػػػػػػػلى أىٍطمى
(205) 
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:ًمٍغزار: ))الغىزارةي: الكثرة، كقد غىزيرى الشيء  ، كالغىزًيري ... كبئر الكثَت من كل شيء )بالضم( يػىٍغزير فهو غىزًيره
ككذلك عُت اؼباء كالدمع كاعبمع ًغزاره(( ،غىزًيرة كثَتة اؼباء

(206). 
))دىر  اللنبي كالدمع ككبومها؛ يىًدرُّ  دمع ًدرىر: ًإذا كثر كساؿ. تقوؿ العرب: :كاؼبدرار: الدمع الكثَت، ييقاؿ

ريكرنا. ككذلك الناقة إذا حيًلبىٍت، فأىقبل منها على اغبالب شيء كثَت، قيل: دىر ٍت ... كالدِّر ةي كيىديرُّ دىرًّا كدي 
 .(207)بالكسر: كثرة اللنب كسيبلنو((

دكًر(، كقوؿ اػبنساء: كمنها: )غىَت  مىنػٍزيكًر(، ك)ؿبى
ػػػػػػػػزيكرً  ٍمعو غىػػػػػػػػًَت مىنػٍ  يػػػػػػػػا عىػػػػػػػػًُت جػػػػػػػػودم بػػػػػػػػدى

                               
ػػػػػػػػػػدكًر  مثػػػػػػػػػػلً    اعبيمػػػػػػػػػػاًف علػػػػػػػػػػى اػبىػػػػػػػػػػٌديًن ؿبى

ػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى ؿبمػػػػػػػػػػػودنا مشائلػػػػػػػػػػػوي                   كابكػػػػػػػػػػي أخن
 

 مثػػػػػػػػػػػػػلى اؽبًػػػػػػػػػػػػػبلًؿ مينػػػػػػػػػػػػػَتنا غػػػػػػػػػػػػػَتى مىغمػػػػػػػػػػػػػوًر  
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارسى اػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل كافتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مني تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

                              
ففػػػػػػػػي فػػػػػػػػؤادمى صػػػػػػػػػدعه غػػػػػػػػَتي ؾببػػػػػػػػػورً  

(208) 
))النػ ٍزر القليل التاًفو، قاؿ ابن سيده: النػ ٍزر كالن زًير القليل من كل شيء ... كنػىز ر عطاءه )غىًَت مىنػٍزيكًر(:                 

قػىل لىوي((
. ك))يقاؿ: أىعطاه عطاء نػىٍزرنا، كعطاء مىنػٍزيكرنا: ًإذا أىَلى  عليو فيو، كعطاءن غَت مىنػٍزيكر: ًإذا مل ييًل،  عليو (209)

فيو بل أىعطاه عفونا((
(210). 

 
ى
ك))كحىدىرى الدمعى  ىٍديريه حىٍدرنا كحيديكرنا كحىد رىهي فاكٍبىدىرى  ،حدكر(: ىو اؼباء اؼبصبوب من علو إىل أسفلك)اؼب
((، كاغبىديكري: اسم مقدار اؼباء  ي اكبدار صىببىًو، كمنو اغبىٍدري دبعٌت: اإًلسراع  ي القراءة :أىم ،كربىىد رى  تػىنػىز ؿى

(211). 
 لرثاء للمرأة، أيضنا، قوؿ اػبنساء:كمن أكصاؼ الدمع  ي شعر ا

ػػػػػػػػػػػػزيكرً  مىنػٍ ٍمعو غىػػػػػػػػػػػػٍَتً ى ػػػػػػػػػػػػودىا بًػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػٍتى  جي  عىيػٍ
                               

ػػػػػػػػػػػػػػري مىٍقبيػػػػػػػػػػػػػػورً   يػٍ  كىأىٍعػػػػػػػػػػػػػػوالى ! إٌف صىػػػػػػػػػػػػػػٍخرنا خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػري نىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةو                  ين فىػػػػػػػػػػػػػػػػػإيٌن غىيػٍ ٍػػػػػػػػػػػػػػػػذيالى  الى زبى

 
ىٍجػػػػػًد كىاػبًػػػػػَتً  

ًليػػػػػًف اؼب لًػػػػػذًٍكًر صىػػػػػٍخرو حى
(212) 

 كمنها: )غىَت إنٍػزىاًؼ(، كقوؿ اػبنساء: 
ٍمعو غىػػػػػػػٍَتً إنٍػػػػػػػػػزىاؼً  ػػػػػػػوًدم بًػػػػػػػػدى  يىػػػػػػػا عىػػػػػػػػٍُتً جي

                               
ػػػػاؼً   كىاٍبًكػػػػي ًلصىػػػػٍخرو فػىلىػػػػٍن يىكًفيًكػػػػًو كى

(213) 
: ذىىىبى و. ))كأىنٍػزىؼى الر جلي: ذىىىبى ماءي نٍػزىاًؼ: ذىابي الٌدمًع كانقطاعي اإل                 بًٍئرًه بالنػ زًٍح كانٍػقىطىع، ... أىك أىنٍػزىؼى

ماءي عىٍيًنو بالبيكاًء((
(214). 

 (، كقوؿ اػبنساء:كمنها: )مىسكيوب
ٍمعو ًمٍنػػػػًك مىٍسػػػػكيوبً  ػػػػوًدم بًػػػػدى  يىػػػػا عىػػػػٍُتً جي

                               
ػػػػػػػػػػػػاؿى  ي األىظٍبىػػػػػػػػػػػػاًط مىثٍػقيػػػػػػػػػػػػوبً   ليٍؤليػػػػػػػػػػػػؤو جى  كى

ٍرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ميٍعتىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره إيٌن                   تىذك 
 

ػػػػػػػػػػري مىٍشػػػػػػػػػػعيوبً    فىًفػػػػػػػػػي فػيػػػػػػػػػػؤىادمى صىػػػػػػػػػٍدعه غىيػٍ
ػػػػػػػػافى لؤلٍضػػػػػػػػيىاًؼ إٍذ نػىزىلػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػىتى كى  نًٍعػػػػػػػػمى الفى

                       
ػػػػػػػل  بػىٍعػػػػػػػدى النٌػػػػػػػػٍوـً ؿبىٍػػػػػػػريكبً   ػػػػػػػاًئلو حى كىسى

(215) 
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: صىب و  ، كاٍنسىكىبى ٍمعى ككبوىه؛ ))يىٍسكيبيو سىٍكبنا، كتىٍسكابنا؛ فسىكىبى : صىبُّ اؼباًء، ييقاؿ للد  الس ٍكبي
)) فاٍنصىب 
، أم: جيرم(216) ، كمىسكيوبه . كييقاؿ: دٍمعه ساًكبه

(217). 
 (، كقوؿ عاتكة بنت عبداؼبطلب:كمنها: )الس واًجم

ػػػػػػػػػػػػػواًجمً  ػػػػػػػػػػػػػودا بالػػػػػػػػػػػػػدموع الس  ػػػػػػػػػػػػػٍتى  جي  أعيػى
                               

 علػػػػػػػى اؼبصػػػػػػػطفى بػػػػػػػالنوًر مػػػػػػػن آًؿ ىاشػػػػػػػمً  
 علػػػى الطػػػػاىًر اؼبيمػػػوًف ذم اغبًٍلػػػػم كالن ػػػػدل                 

                               
احيمً   كذم الفىٍضػػػػًل كالػػػػٌداًعي ػبػػػػًَت الػػػػًت 

(218) 
 قتلى معارؾ الفتوح اإلسبلمية: يها أيضنا قوؿ خزانة بنت خالد ترثكمن                

ػػػػػػػواًجمً  موًع الس  ػػػػػػػودم بالػػػػػػػدُّ  فيىػػػػػػػا عىػػػػػػػًُت جي
 

ػػػػػػػػرىعىٍت فينػػػػػػػػا سييػػػػػػػػػوؼي األىعػاًجػػػػػػػػػمً    فىقػػػػػػػػػٍد شى
ػػػٍم ًمػػػٍن حيسػػػاـو  ي اغبيػػػركًب كذىابػػػلو   فىكى

(219) 
 

كىطىػػػٍرؼو كميػػػتً  
عائًم (220)  اللٌػػػوًف صػػػا ي الػػػد 

ػػػػػػػػػٍعدو كعمػػػػػػػػػروك كمالػػػػػػػػػكو    فحيٍزننػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى سى
                               

ػػػػػػٍعدو ميبيػػػػػػًد اعبىػػػػػػيً  ًمثػػػػػػًل الغىمػػػػػػائًمً   كىسى
(221) 

. ك))سىجىمىًت (222): أم اعباريةي قطراف الدمع كسيبلنو، كالدُّميوع الٌسواًجم، كىو كالس واًجًم: صبع ساًجم                
منا كسىجىماننا كىو قىطىراف الدمع كسىيىبلنو ... العُت الدمع كالسحابةي اؼباء تىٍسًجميو كتىٍسجيميو سىٍجمنا كسيجيو 

(( ،دىٍمعه ساًجمه  :كالعرب تقوؿ كدمع مىٍسجـو
 ،كييقاؿ: ))اٍنسىجىمى اؼباءي كالدمع فهو ميٍنسىًجمه ًإذا اٍنسىجىمى  ،(223)

أىم: انصب. كسىج مىًت السحابة مطرىا تىٍسًجيمنا، كتىٍسجامنا ًإذا صىب ٍتو((
(224). 

 كقوؿ مزركعة اغبمَتية  ي رثاء كلدىا:كمنها: )مسفوحه(،  
 خيّبكنػػػػػػػػػٍت يكػػػػػػػػػسػػػػػػػػػأىؿي عىنػػػػػػػػػكى الركػػػػػػػػػبى  أى كى 

 
اًمعي  كى كىيمػػػػػػػػػػػػػػػػا تىسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكن  لػػػػػػػػػػػػػػػػاحًبى    اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػّبه     عىنػػػػػػػكى صػػػػػػػػاًدقنا فػىلىػػػػػػػم يىػػػػػػػػكي فًػػػػػػػيًهم ـبي
 

 قػػػػػػػػػػػػاؿى إن ػػػػػػػػػػػػكى راًجػػػػػػػػػػػػعي  كال ًمػػػػػػػػػػػػنهيم مىػػػػػػػػػػػػنٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػوـه كعىقلػػػػػػػػػػػػػػػيى ميولىػػػػػػػػػػػػػػػوه    كىًفكػػػػػػػػػػػػػػػرم مىقسي

 
بىبلقًػػػػػػػػػػػػػعي كدىمعًػػػػػػػػػػػػػيى مسػػػػػػػػػػػػػفوحه كىدىارم  

(225)  
ك))سىفى، الٌدمعى، يىٍسفىحيو، سىٍفحنا، كسيفوحنا، فىسىفى، أىرسلو... كديموعه سىواًف،ي كدمع سىفيوحه ساًف،ه  

كمىٍسفيوح((
(226). 

  بن عثماف، كترثيو بعد أف استشهد  اسى م بنت سعيد تندب زكجها مًشى عٍ إًبسىاًس(، كقوؿ نػي  كمنها: )غىَت
  ي معركة أحد:

ػػػػػػاسً يىػػػػػػا عىػػػػػػُت  ػػػػػػيض غىػػػػػػًَت إًبسى ػػػػػػوًدم ًبفى  جي
                               

ػػػػػػػػػػػػػػرمي ًمػػػػػػػػػػػػػػنى الًفتيىػػػػػػػػػػػػػػاًف لىبػػػػػػػػػػػػػػاسً    عىلىػػػػػػػػػػػػػػى كى
ػػػػػػػػػػػػػػػوًف نىًقيبىتيػػػػػػػػػػػػػػػوي                  ػػػػػػػػػػػػػػػًة مىيمي  صىػػػػػػػػػػػػػػػعًب اٍلبىًديهى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أىلوًيىػػػػػػػػػػػػػػػًة رىكػػػػػػػػػػػػػػػاًب أىفػػػػػػػػػػػػػػػرىاسً   ضبى

(227) 
اغبلب أىف يقاؿ للناقة بىٍس بىٍس )بفت، الباء اإًلٍبساس: حثُّ اإلبل لًتىًدر  على حالبها، كاإًلٍبساسي عند  

( كىي الناقة اليت ال تىًدرُّ ًإال باإًلٍبساًس، كقد يقاؿ ذلك              ككسرىا(، كمنو جاءت تسمية )البىسيوسي
 .(228)لغَت اإًلبل
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بىٍس؛ كقد يكوف اؼبعٌت  ي ىذا البيت من )الزجر( حُت يسوؽ الراعي الدكاب فيقوؿ: ًبٍس ًبٍس، أك بىٍس 
ها ا سيٍقتي كفيو لغتاف: بىسىٍستيها، كأىٍبسىٍستيها؛ ًإذ ،ك))ىو صوت الزجر للس ٍوؽ، كىو من كبلـ أىىل اليمن

كزجىٍراها((
كبكبل اؼبعنيُت تأمر الشاعرةي عينىها أف ذبود بالدمع من غَت أٍف تنتظر أمرنا بذلك، أك ترغيبنا فيو،  ،(229)

 ؤىا تعبَتنا عن الفقداف كأمل الفراؽ.و؛ كإمنا جيب أف يصدر بكاعن زجرناأك 

 :الخاتمة
  تعريف الرثاء فإهنم يتحدثوف  ي عبلقتو باؼبدي،، بل كييرجعوف األكؿ إىل الثاين. نقادال يذكرحُت 
  كغناء بالتجربة اإًلنسانية، كتصويرنا ػبفي  ،ىو من أبرز الفنوف الشعرية كأكثرىا صدقنا الرثاءإٌف فن

  ، كاألحاسيس.اؼبشاعر
 كىم ، كفقداًف  ،جاء الرثاء  ي شعر اؼبرأة يظهر قواها اليت زبفيها كثَتنا ، فبل ذبعل من الرثاء ازديادى أحزافو

 .، كتذمرأمل
  كما تفنن الشعراء  ي التغزؿ باؼبرأة تفٌنٌن الشاعرات  ي رثاء الرجاؿ؛ بل أكثر رثائهٌن للرجاؿ، كلعلو يتجلى

ىذا البحث. كإذا كاف حضور اؼبرأة حُت يتغزؿ هبا الشعراء،  ذلك من خبلؿ ؾبموع النصوص الواردة  ي
ا للهجر، كالفراؽ، فإٌف حضورىا  ي أشعار الرثاء   باكُت أطبلؿ ديارىا تذكرنا، كشوقنا للقاء مث ربسرنا، ككمدن
كاف نػىفىسىها الذم أظهرت بو شاعريتها الفنية؛ فأظهر شعر الرثاء عند اؼبرأة الرؤية الفنية اليت لديها، 

 .كالقدرة على توجيو العاطفة  ي حاؿ الفجيعة كنزكؿ القضاء
  أهنا كردت  ي أغلبها على شكل قصائد متوسطة  -كمنها شعر الرثاء عند اؼبرأة  -البلفت  ي أشعار الرثاء

، كردبا كاف ذلك لطبيعة االنفعاؿ الذم  ،الطوؿ ال تتجاكز الثبلثُت بيتنا، فالقسم األكثر منها مقط عاتو
فهو  تاج إىل )القطع( أكثر من حاجتو إىل )الطوؿ(؛ ليسرع  ي بياف حزنو، كتأثره،  ؛يو الراثييكوف عل

 كالتنفيس عن مهو ككىٍجًده. 
  سارت الراثية  ي عصر صدر اإلسبلـ على اؼبنواؿ نفسو  ي قصائدىا كمقطعااها، كأشادت باعبوانب

اؼبتمثلة بالتذرع بالصّب كالتأسي خبلق القرآف الكرمي  ،بلميةبالقيم اإلس ياؼبتمثلة بالتزاـ الراثية كاؼبرثاإلميانية 
 كالرضا بقدر اهلل الذم ال مفر منو.

  اىتمت الشاعرة كغَتىا من الشعراء بتعداد مآثر اؼبيت، أك القتيل، أك األسرة اؼبنكوبة، كىو احملور
ة من خبلؿ بنائو الفٍت األساسي  ي كل رثاء، لكنها استطاعت أيضنا أٍف ذبعل لشعر الرثاء خصوصية فني

 كعناصره كتنوع األساليب فيو.
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  ،ظهر شعر الرثاء  ي األدب العريب عامةن دبعافو تعاكر عليها الشعراء، كتعداد صفات اؼبرثي، كمناقبو
كإظهار اغبزف، كالتحسر، كالبكاء على فقدانو، إال أٌف البحث كجد  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة معاينى أخرل 

اعرة الراثية، كأكثرٍت منها، كتفردٍت هبا، فمثٌلت إضافةن فنية إىل تلك اؼبعاين اليت اقتضاىا اىتمٍت هبا الش
 فن الرثاء كموضوعو  ي الشعر العريب، تناكؿ البحث منها سبعة عشر معٌتن. 

  استعماؿ الصٌيغ الطلبية، كاالستفهاـ، كالنداء، كاألمر، كالنهي، كالدعاء؛ كذلك لطبيعة األساليب  ثيرى كى
تّبز من  ،لنفس دبا تنماز بو من حركة كذبددالطلبية اليت ال ربتمل الصدؽ كالكذب. كؼبا ؽبا من تأثَت  ي ا

 خببلؼ األسلوب اػبّبم الذم يتسم بالتقرير كاعبمود كالثبوت. ،خبلؽبا حيوية النص
 ؼبعرفة مستول ربٌوؿ خصائص اللساف إىل خصائص  ؛كقف البحثي على أسلوبية االنزياح  ي مراثي اؼبرأة

األسلوب، فتناكؿ أسلوب االنزياح  ي رثاء اؼبرأة؛ كاعتٌت بدراسة انزياحات أساليب اإلنشاء الطليب  ي 
مراثي اؼبرأة؛ لكوف اػبطاب فيها مشًتكنا بُت اؼبخاًطب كاؼبخاطىب؛ فبا يثَت اؼبتلقي الستنتاج دالالت 

 جديدة كمتعددة. 
 ألساليب اإلنشائية الطلبية  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة  ي صبلتها صورة لفظية؛ ييعٌّب هبا عن اؼبعاين جاءت ا

 ألداء األفكار؛ كإنتاج الداللة.
  ككرد ذكر )الدمع كالدموع(  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة بأكصاؼ متعددة، أسهمت  ي تعميق داللتو  ي

ًت(، ك)غَت  كمن ،، كأظهرت أمهيتها  ي سياؽ الرثاءالنص (، ك)ًدرىٍر(، )كىىاًطبلى تلك األكصاؼ: )سىرىبي
 ،) (، ك)السُّجوٍؿ(، ك)مهىيوٍؿ(، ك)اهماؿ(، ك)حىثيثو فبنوف(، ك)ميٍهراًؽ(، ك)سىحنا(، ك)عازب(، )غَت راؽو

دكًر(، )غىًَت إنٍػزىاًؼ(، ك) (، مىسكيوبً ك)ال نػىٍزًر(، ك)اعبيماف(، ك)ًمٍغزار(، ك)مدراًر(، ك)غىًَت مىٍنزيكًر(، ك)ؿبى
 ، ك)مسفوحه(، ك)غىًَت إًبسىاًس(.ك)سحًّا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

202 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

 

 الهوامش: 
 

 .10/189( احملكم كاحمليط األعظم، 1)
 .2/488مادة )رثي(،  ( معجم مقاييس اللغة،2)
 .5/138( لساف العرب، مادة )رثا(، 3)
 . 38/127، كيينظر: تاج العركس من جواىر القاموس، 10/190( احملكم كاحمليط األعظم 4)
. كتاج العركس، 5/138. كيينظر: لساف العرب، مادة )رثا(، 6/2352مادة )رثى(،  6( الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية،5)

38/125. 
 . 488/ 2معجم مقاييس اللغة، مادة )رثي(، ( 6)
 .1/109( العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 7)
 .2/166. كيينظر: العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، ۱۱۱( نقد الشعر، 8)
 .194( األدب العريب  ي األندلس، 9)
 .171( الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره الفنية 10)
 .2/166بو، ( العيمدة  ي ؿباسن الشعر كآدا11)
 .2/213( تاري  األدب العريب، 12)
 .86( األسلوب، 13)
ا، 14)  .11( الرثاء  ي الشعر العباسي، ابن الركمي أمنوذجن
 .5/161( هناية األرب  ي فنوف األدب، 15)
 .210، كالعصر اعباىلي، 5( يينظر: الرثاء، 16)
 .188( يينظر، نقد الشعر، 17)
 .5/219( مقاييس اللغة، 18)
 .480، كالكليات، 15/361، كاهذيب اللغة، 34/150تاج العركس،  ( يينظر:19)
 .14/101. كاهذيب اللغة، 9/353( يينظر: احملكم كاحمليط األعظم، 20)
-13/33اية األرب  ي فنوف األدب، . كهن153، كغذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، 31-30صبهرة أشعار العرب،  ( يينظر:21)

 .1/204، كاغبماسة البصرية، 34
ًليً،((، برفع لفظ )بشاشة( على الفاعلية، 22)

ى
ةي الوىٍجًو اؼب كىو ( كرد عجيز ىذا البيت  ي بعض الركايات فيو إقواء؛ بلفظ ))كىقىل  بىشاشى

 .153مضاؼ، كلفظ )الوجو(: مضاؼ إليو ؾبركر، ك)اؼبلي،(: صفة ؾبركرة. يينظر: غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، 
 . 5/161فنوف األدب،  ( هناية األرب  ي23)
 . 77( األسلوب، 24)
 . 86( اؼبرجع نفسو، 25)
 .2/171( العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 26)
فىعى فيو فأىكثر ... ىىضىبى القوـي كاٍىتىضىبوا  ي اغبديث خاضيوا فيو دي 27) ٍفعةن ( ىضبي اغبمى: ييقاؿ: ))ىىضىبى فبلفه  ي اغبديث ًإذا اٍندى

(، بعد ديٍفعةو كاٍرتػىفىعى  م((، لساف العرب، مادة )ٌىضىبى  .15/98ٍت أىصوااهي
 .371( ديواف أيب سباـ، 28)
 .77( اإلنساف كالزماف  ي الشعر اعباىلي، 29)
 .174( يينظر: الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره الفنية، 30)
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 .172 -171( اؼبرجع نفسو، 31)
 .207( العصر اعباىلي، 32)
 .172الفنية، ( الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره 33)
 .173( اؼبرجع نفسو، 34)
 .329( ديواف اػبنساء، 35)
(36 ،  .30( مقطعات مراثو
 .14( أنيس اعبلساء، 37)
(38 ،) يطىو قةي: اغبمامةي، يينظر: لساف العرب، مادة )طىوىؽى

 .8/224( اؼب
 .16/71( األغاين، 39)
 .210( العصر اعباىلي، 40)
 .3/66، كعيوف األخبار، 270( ديواف اغبماسة، 41)
 .386( ديواف اػبنساء، 42)
 .184( ببلغات النساء، 43)
 .186( اؼبرجع نفسو، 44)
 . 311-1/307( يينظر: السَتة النبوية، 45)
 . 1/307( اؼبرجع نفسو، 46)
(47 ،)  .7/344( قارعة الصعيد: طريق القّب. يينظر: لساف العرب، مادة )صىعىدى
: اسم مقدار اؼباء  ي 48) اكبدار صىببىًو، كاؼبوضع: منحدر، كحٌدر الشيء، أم: حطو من علوو إىل أسفل. يينظر: ( االكٍبداري كاغبىديكري

 ،) رى ةه ... كالفىريدي 3/83اؼبرجع نفسو، مادة )حىدى . كالفريد: كالفىريدي كالفىرائدي: الش ٍذري الذم يػىٍفًصل بُت اللٍُّؤلؤ كالذىب كاحدتو فىريدى
 .10/215ر: اؼبرجع نفسو، مادة )فػىرىدى(، الدُّرُّ ًإذا نيظمى كفيًصلى بغَته، يينظ

 .1/308( السَتة النبوية، 49)
يىمى(، 50) ة كالطبيعة كاػبيليق كالسجية، يينظر: لساف العرب، مادة )خى وىاد عند 4/270( اػبًيمي: الشيمى . ك)طىٌيًب اٍلميٍعتىصىٍر(، أىم: جى

 ،)  .9/238اؼبسأىلة كرمي يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )عىصىرى
ـى أىمران أىقبى،ى فيو كأىدرىؾى ما طىلب. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كىرىل(، ( 51)  .15/282كىارًم الٌزنىاًد: يقاؿ: كارًم الزِّناًد؛ ًإذا را
(52 ،) ًطَته أىم لو قىٍدره((، اؼبرجع نفسو، مادة )خىطىرى : ))ارتفاعي القىٍدًر كاؼباؿي كالشرؼي كاؼبنزلة كرجله خى  .137/ 4( اػبىطىري
 .1/309( السَتة النبوية، 53)
(54 ،) فىرى ٍنًفرى اؼبطر كغَته: كثير صبىو. يينظر: لساف العرب، مادة )سىحى  .6/193( اٍسحى
ـى(، 55) ـٍ: ضىٍرب النساًء صيدكرىىٌن ككجوىىهن  ي النياحة. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )لىدى ا  .265/ 12( األلًتدى
(،  ( اٍستىٍخرىطى الر جيل  ي البكاء: لى  56)  .4/64فيو كاٍشتىد . يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )خىرىطى
يسن. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كىهىمى(، 57)

اـ: الرجل الثقيل اؼب هى  .12/180( الكى
 .1/310( السَتة النبوية، 58)
 .1/310( اؼبرجع نفسو، 59)
 .1/311( اؼبرجع نفسو، 60)
ةي: الغيّبة، ))كسيف ذك ريبىد )بفت61) . كاػبشيب من 5/107، الباء(؛ ًإذا كنت ترل فيو شبو غبار((، لساف العرب، مادة )ربد(، ( الرٍُّبدى

 ،)  . 4/94السيوؼ: الصقيل. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )خىشىبى
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ا(،62) ىٍنظىر اغبىسىني الرائع اؼبالئ للعُت يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )بػىهى
 .1/529( البىهاءي: اغبيٍسن. كىو اؼب

 .3/47تاري  األدب العريب، ( يينظر: 63)
(64.)  ( لعل ىذا ما دفع )ابن األعرايب( أف ييسٌمي كتابو بػ)مقط عات مراثو
 .25( الشعر  ي موقعة صفُت، 65)
 .8/480( التفسَت القرآين للقرآف، 66)
 .196( يينظر: موسيقى الشعر، 67)
 . 1/168( العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 68)
 .216، 214، 111العراؽ القدمي، ( يينظر: مقدمة  ي أدب 69)
 .17/206( يينظر: األغاين، 70)
 .9/64( العىجيوؿ: الٌثٍكلى، كصبعها: عيجيل. يينظر: لساف العرب، مادة )عىجىلى(، 71)
 .327-326( ديواف اػبنساء، 72)
 .3/47( تاري  األدب العريب؛ للرافعي، 73)
 .164( تاري  األدب العريب؛ لّبككلماف، 74)
 .7( الرثاء، 75)
 .1/46( تاري  األدب العريب؛ لببلشَت، 76)
 .2/171. كيينظر: العيمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 173( الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره الفنية، 77)
 .207( العصر اعباىلي، 78)
 .225( أنيس اعبلساء، 79)
 .3/216( العقد الفريد، 80)
(، ( أىسًعديٍت: من قوؽبم: أسعدىتي النائحةي الثكلى؛ 81)  .6/265إذا بكت لبيكائًها. يينظر: لساف العرب، مادة )سىعىدى
 .90( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 82)
 .325( ديواف اػبنساء، 83)
 .327-326( اؼبرجع نفسو، 84)
 .327( اؼبرجع نفسو، 85)
 .3/216( العقد الفريد، 86)
، 274- 273( اؼبفضليات، 87)  .580، كمقطعات مراثو
 .178، كببلغات النساء، 71/ 16( األغاين، 88)
 .393( ديواف اػبنساء، 89)
(90 ،) نىبى  .15/144( اؽبىٍنبىثىةه: األمور الشديدة، كاالختبلط  ي القوؿ. يينظر: لساف العرب، مادة )ىى
 . 552( البياف كالتبيُت، 91)
 .199 -198( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 92)
 .256ػبنساء، ( ديواف ا93)
 .175( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 94)
 .15/399( كؽب نا: صبع كاًلو، من الولو، كىو اعبىزىع، ككىٍجدى األـٌ على فػىٍقًد كلدىا، يينظر: لساف العرب، مادة )كىلىو(، 95)
: اؽبىمُّ كاغبيٍزفي، كييقاؿ: بكى فبلف شىجوة: إذا اندفع  ي96) ا(،  ( الش ٍجوي  .7/40البكاء، يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )شىجى
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 .124( أنيس اعبلساء، 97)
 . 79( ببلغات النساء، 98)
لىلى(، 218( أنيس اعبلساء، 99) ، كصار عليها مثل اعبيل. يينظر: لساف العرب، مادة )جى (، أم: كيسًفٍت الشمسي ٌللىًت الٌشٍمسي . ك)جي

2 /338. 
 .287-286عصر صدر اإلسبلـ، ( معجم ديواف أشعار النساء  ي 100)
 .175( اؼبرجع نفسو، 101)
 .90( اؼبرجع نفسو، 102)
ةي الن عامًة، أم أنو فػىٍرده ليس ًمثٍػليو  ي الش رؼ كالبػىيىضىًة اليت ىي تىرًيكةه 21–20/ 1( شرح هنا الببلغة، 103) . كبىيضىةي البػىلىد: ))تىرًيكى

ىا ليس معها غَتيىا((، احملكم كاحمليط األعظ  .8/237م، كىٍحدى
(104،) : الصلب الشديد، كأباف: اسم عببل. يينظر: لساف العرب، مادة )ىىضىبى  .97/ 15( اؽبىٍضبي
 . 261( شرح هنا الببلغة، 105)
 ( اؼبرجع نفسو. 106)
 .281( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 107)
 .223( يينظر: إنتاج الداللة األدبية، 108)
ا 109)  .10نقديًّا، ( األسلوبية منهجن
 .7( رباليل أسلوبية، ؿبمد اؽبادم، 110)
 ( يينظر: آيات الدعاء  ي القرآف الكرمي، ص.111)
 .45( األسلوبية، 112)
 .46( يينظر: األسلوب، 113)
 .9( يينظر: األسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية، 114)
 .104 –103األسلوب، ، كاألسلوبية ك 199 -198( يينظر: الببلغة كاألسلوبية د. ؿبمد بن اؼبطلب 115)
 .86( اؼبرجع نفسو، 116)
 .167( اؼبرجع نفسو، 117)
 .19( األسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية، 118)
 .93( يينظر: األسلوبية كاألسلوب، 119)
 .23. كاألسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية، 1/55( يينظر: اػبصائص، 120)
 .233( اذباىات البحث األسلويب، 121)
 .234، ( اؼبرجع نفسو122)
 .194( يينظر: بنية اللغة الشعرية، 123)
 .223( يينظر: إنتاج الداللة األدبية، 124)
 .199( الببلغة كاألسلوبية، 125)
 .350( خصائص األسلوب  ي الشوقيات، 126)
 .250( الببلغة كاألسلوبية، 127)
 .191( الببلغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا، 128)
 .143( ديواف اػبنساء، 129)
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 .23اعبلساء،  ( أنيس130)
 .18/266. كهناية األرب  ي فنوف األدب، 6( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 131)
 .225( أنيس اعبلساء، 132)
 .161/ 5( هناية األرب  ي فنوف األدب، 133)
 .68( ببلغات النساء، 134)
 .125 -124( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 135)
 .18/266، كهناية األرب  ي فنوف األدب، 6فسو، ( اؼبرجع ن136)
 .143( ديواف اػبنساء، 137)
 .351( منهاج البلغاء كسراج األدباء، 138)
 .189، كأساس الببلغة، 6/2337( يينظر: الصِّحىاح، 139)
 .87( يينظر: أساليب الطلب عند النحويُت كالببلغيُت، 140)
 .465( يينظر: اؼبرجع نفسو، 141)
(، ( الكيوري )بالضم142) وىرى  .184/ 12(: الٌرٍحلي، يينظر: لساف العرب، مادة )كى
(،  كىو الًتاب، ( اليػىعىاًفٍَتً: صبع يػيٍعفور: كىو الظيب الذم لونو كلوف العىفىر،143)  .9/284يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )عىفىرى
 . 127-126( أنيس اعبلساء، 144)
 .1/139( يينظر: التحرير كالتنوير، 145)
 . 439( يينظر: اإلؼباـ بشرح حقيقة االستفهاـ، 146)
(147 ،  .  30( مقطعات مراثو
 .266/ 18( هناية األرب  ي فنوف األدب، 148)
 .14( أنيس اعبلساء، 149)
 .16/71( تينسب ىذه األبيات للخنساء، كركل صاحب األغاين أهنا ليست ؽبا؛ كإمنا ىي ألخت ربيعة بن ميكٌدـ، يينظر: 150)
رنا حيٍزنيوي 177، كببلغات النساء، 16/71( األغاين، 151) ، ككرد فيو بلفظ: )سىًجبلن(  ي عجيز البيت األكؿ، كبلفظ: )بػىٍعدى الت فرؽى حى

(  ي عجيز البيت الثاين، كبلفظ: )كىٍجدي ميٍشًفقىةو(  ي صدر البيت الثالث.  بىاؽو
 . 101( األصمعيات، 152)
 .86( ببلغات النساء، 153)
 .18/266وف األدب، ( هناية األرب  ي فن154)
 .20/256( كشاؼ اصطبلح الفنوف، 155)
 .18/266( هناية األرب  ي فنوف األدب، 156)
 .39/ 11( اغبىٍضرىة: قػيٍربي الش ٍيًء، يينظر: تاج العركس من جواىر القاموس،157)
 .228/ 24( األغاين، 158)
 .219( أنيس اعبلساء، 159)
 .267( اؼبرجع نفسو، 160)
 ( اؼبرجع نفسو. 161)
ف 142واف اػبنساء، ( دي162) ًت العُتي بالدمع إذا تقاطىر، ييقاؿ: كىكىفىت العُتي الدٍمعى كٍكفنا، ككىكيفنا: أىسالتو. كأىككى ًة القىٍطًر: ككفى . كىاًكفى

 ،) : ىىطىلى كقطىر، يينظر: لساف العرب، مادة )كىكىفى  . 386 -15/385كتػىوىك فى
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 .297، 225، 218اإلسبلـ، ( يينظر: معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر 163)
 (، منسوبة إىل السيدة فاطمة رضي اهلل عنها.171. ككردت ىذه األبيات أيضنا، صفحة )136( اؼبرجع نفسو، 164)
 .12( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 165)
 .115( اؼبرجع نفسو، 166)
 .67اإلسبلـ، . كمعجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر 36( ببلغات النساء، 167)
 .266/ 18( ديواف هناية األرب  ي فنوف األدب، 168)
 .91( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 169)
 .287-286( اؼبرجع نفسو، 170)
 .36. كمعجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 216/ 15( األغاين، 171)
 .203( اؼبرجع نفسو، 172)
 .27ء  ي عصر صدر اإلسبلـ، ( معجم ديواف أشعار النسا173)
 .46( األسلوب، 174)
 .147( يينظر: آيات الدعاء  ي القرآف الكرمي، 175)
 .48( األسلوب، 176)
 .14( أنيس اعبلساء، 177)
(178 ،)  .227/ 6( يينظر: لساف العرب، مادة )سىرىبى
 ( اؼبرجع نفسو.179)
 .1/308( السَتة النبوية، 180)
 .4/324( يينظر: لساف العرب، مادة )درر(، 181)
 .1/310( السَتة النبوية، 182)
 .15/103( يينظر: لساف العرب، مادة )ىىطىلى(، 183)
 ( اؼبرجع نفسو.184)
 .287-286( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 185)
(186 ،)  197 -13/196( يينظر: لساف العرب، مادة )مىنىنى
اغبديثي  ي بياف نسبة البيت للخنساء، كاختبلؼ ركايتو  ي كتاب ، كسبق 177، كببلغات النساء، 16/71( األغاين، 187)

 ( من ىذا البحث.22)ببلغات النساء(، يينظر صفحة )
(188 ،)  .15/78( لساف العرب، مادة )ىىرىؽى
(189 ،)  .15/79( اؼبرجع نفسو، )ىىرىؽى
 ( اؼبرجع نفسو.190)
 .6/188( اؼبرجع نفسو، مادة )سح،(، 191)
(، ( اؼبرجع نفسو، مادة )غى 192)  .9/183رىبى
(193،)  .15/79( اؼبرجع نفسو، مادة )ىىرىؽى
 .307-306( ديواف اػبنساء، 194)
 6/181( لساف العرب، مادة )سىجىلى(، 195)
 ( يينظر: اؼبرجع نفسو.196)
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 .15/135( اؼبرجع نفسو، مادة )مهىىلى(، 197)
اًؿ: مصدر عمل الٌدمع إذا صىٌبو، كرد  ي البيت )صفةن(، أم: دمعه منص198) (: ( اًهٍمى ب، ذك مهبلف. يينظر: اؼبرجع نفسو. ك)الن ًحيبي

 ،) ، كىو أشدُّ البكاء. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كبىىبى . كاألعواؿ من العىًويل: كىو رفع الصوت 65/14البكاءي بصىٍوتو طىويلو
/،)  .479بالبكاء، يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )عىوىؿى

ٍمع . كالغيريكًب: ))ال218( أنيس اعبلساء، 199) ؛ ًإذا ساؿى دىٍمعيها كمل ينقطٍع ... ككلُّ فػىٍيضىة من الد  دُّميوع حُت ذبرم، ييقاؿ: بعيًنو غىٍربه
 ،) ((، لساف العرب، مادة )غىرىبى . ك)األىٍكشىاؿ(: صبع كىشىل كىو ىنا اؼباء الكثَت. كالوىشىلي أيضنا: اؼباء القليل، كىو من 10/35غىٍربه

 .15/310، مادة )كىشىل(، األضداد. يينظر: اؼبرجع نفسو
 .127( ديواف اػبنساء، 200)
أ(، 201)  .1/468( يينظر: لساف العرب، مادة )بىكى
(202 ،)  .14/104( اؼبرجع نفسو، مادة )نػىزىرى
 .237( أنيس اعبلساء، 203)
(204 ،)  .2/369( يينظر: لساف العرب، مادة )صبىىنى
 .290( ديواف اػبنساء، 205)
(206 ،)  .10/64( لساف العرب، مادة )غىزىرى
(207 ،)  .4/324( اؼبرجع نفسو، مادة )دىرىرى
 .128 -127( أنيس اعبلساء، 208)
(209 ،)  .14/104( لساف العرب، مادة )نػىزىرى
(210 ،)  .14/105( اؼبرجع نفسو، مادة )نػىزىرى
(211 ،) رى  .3/83( يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )حىدى
 .226-225( ديواف اػبنساء، 212)
 .407( اؼبرجع نفسو، 213)
 .24/400العركس من جواىر القاموس، ( تاج 214)
 .          .316 -315( ديواف اػبنساء، 215)
(216 ،)  .6/302( لساف العرب، مادة )سىكىبى
 ( يينظر: اؼبرجع نفسو.217)
 .169( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 218)
 . 5/26( الذابل: الدقيق اؽبزكؿ. يينظر: لساف العرب، مادة )ذىبىلى(، 219)
ٍيتي أىقػٍوىل اػبيل كأىشىدُّى220) . ( طرؼو كميت: الكيٍمتةي لوفه بُت الس واًد كاغبيٍمرة؛ يكوف  ي اػبيل كاإًلبل. كالعىرىب تقوؿ: الكيمى ا حواًفرى

 ،)  .154 -153/ 12يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كىمىتى
 .46( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 221)
 .6/183ادة )سىجىمى(، ( لساف العرب، م222)
 ( اؼبرجع نفسو.223)
 ( اؼبرجع نفسو.224)
 .199 -198( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 225)
 .6/275( لساف العرب، مادة )سىفى،ى(، 226)
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 .218-217( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 227)
(228 ،)  .1/406( لساف العرب، مادة )بىسىسى
(،  ( اؼبرجع229)  .1/407نفسو، مادة )بىسىسى
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 Abstract: 

The research deals with the study of female lamentation poetry as an art in which the 

woman found herself, through her strong emotions that God had instilled in her. 

Lamentation was the seaside on which the ships of those emotions and feelings were 

anchored. 

The research revealed the general meanings that poets experience in the art of lamentation, 

such as numbering the attributes of the lamentation, its merits, showing grief, regret, and 

crying over the loss. And                                more than that; it represented an artistic 

addition to those meanings required by the art of lamentation, and its topic in the Arabic 

poetry. 

The research focused on the method of dislodgment in the woman's lamentations, to find 

out the level of the transformation of the properties of the language into the characteristics 

of the style.  The speech in it is shared between the addresser and the addressee, which 

raises the receiver to deduce new and multiple connotations, through which the depth of 

suffering, sincerity of suffering, and grief at the lamenter is evident. 

The research also monitored descriptions of tears in the poetry of sorrow for women, as 

these descriptions contributed to deepening their significance in the text, and showed their 

importance in the context of lamentation. 

 


