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 مة الشكركل

بسماهللالرمحنالرحيم

العاملني، رب هلل والكتابةاحلمد للكتابة القلم جعل اّلذى هلل احلمد
تعاىل هلل والعبادة للعبادة والقرائة للقرائة نوىصلن، على حمّمدسلم سيدنا

 املوصوف األبوةباشراف هبم نعتز اّلذى آله وعلى فتّوة وبكمال الصفات
.وللّتابعنييفحماسناألخّوة

انته وتوفيقةالباحثيتفقد اهلل حتتهبإذن الرسالة هذه كتابة من
 واخلنساءموضوع الرومي ابن حتليلية)رثاء مقارنة (دراسة لكليةتوقّدم. ها

 اإلنسانية والعلوم امجباآلداب احلكومية اإلسالمية الرانريي املعة من وادمادة
يفقسماللغةالعربية S.Humللحصولعلىشهادةةالدراسيةاملقررةعلىالطالب

.وأدهبا

الباحث ةفإن املقام هذا خبالصشكرهتيف املشرفنياقدم مهاولفضيلة
خالصنورالدكتور املاجستريسفيان مساعدمهمارياملاجستوسورايا على ،

متامكتابةهذهالرسالةنشرافانإلشرافالباحثيفننفا أوقامهماوجهودمهايف
.امماالعفووالعافية،يفالدنياواآلخرةسألاهللتفجيداكامال،

الباحثتو لةقدم وئيسرالشكر اآلداب كلية وعميد علومالاجلامعة
تشيةولرئيسقسماللغةندأرانريياإلسالميةاحلكوميةباإلنسانيةيفاجلامعةال
 وجلميع وأدهبا مسامهاحملاضرينالعربية على هذهتهمواحملاضرات كتابة يف



 ب
 

ف تتالرسالة، سأله وأن يفعطائه، جيزىامم مسيعتعاىلأن ننه درجامهم، رفع
.جميب

قّدمو نىلافائقةالباحثتأخرا واحلب احملبوبنيوالدياللشكر علىن
.وابيفالدنياواآلخرةثالرسالةلعلهللحيريهمأحسنالامهذهمتندعائهميف

ساعدوهو الذين األصدقاء الرسالةهذهمتامنيفنىل الباحثتو. بالدعاءةرجو
.اجلميعخرياجلزاءاهللزىجتأنعسى


 











ه9441ربيعاألخر91
م6192ديسمرب62




يولياأنديرا



 ز

 

 محتويات البحث
 

 ج .................................................. كلمة الشكر
 ه ........................................................ تجريد

  ز ............................................. محتويات البحث
 1 .......................................... مقدمة: الباب األول 

 1 .......................................... خلفية البحث .أ 

 2 ......................................... البحث مشكلة .ب 

 2 ......................................... أغراض البحث .ج 

 3 ..................................... معاين املصطلحات .د 

 4 ...................................... الدراسات السابقة .ه 

 6 .......................................... منهج البحث .و 

 7 ..................... ترجمة ابن الرومي والخنساء: الثاني  بالبا
  7 ................................ حياته ونشأته ابن الرومي .أ 

 16 ................................. اخلنساءحياهتا ونشأهتا  .ب 

 52 ................................ اإلطار النظري : الباب الثالث
 26 ...................................... ...  رثاء  تعريف . أ

 33 ................................... .........  رثاءأنواع  . ب

 
 



 ح

 25 .....................  ى والخمساءرثاء ابن الروم:  الباب الرابع
 32 ........... ............................  رثاء ابن الرومي . أ

 37 ............... ..........................  رثاء اخلنساء . ب

 33 ...............  ..... مقارنة بني رثاء ابن الرومي واخلنساء . ج

 44 ..................................... مةتالخا : الباب الخامس

 44 ............................................. .  النتائج . أ
 44 ............................................ التوصيات . ب

 44 ..................................................... عالمراج
 

 



 ه

 


جتريد


راييولياأند:ةباسمالطال
410205041:رقمالقيد
العربيةوأدهباقسماللغةوالعلوماإلنسانيةكليةاآلدب:القسم/الكلية

(حتليليةدراسةمقارنة)رثاءابنالرومىواخلنساء:موضوعالرسالة
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واملنهجالبحثالذي.واخلنساءرثاءابنالروميموضوعهذهرسالةهي

بنيوهيحتليلالبياناتحتليليةدراسةمقارنةيفهذهالرسالةهوةالباحثتاستخدم
.همابينشعرانوهيمقارنة قارنةبنياملليلةأنحتالباحثريدالبحثتيفهذا

الرومىواخلنساءوجدتالباحثةمقارنةبنيرثاءابن.واخلنساءرثاءابنالرومي
ناحيةاألغراضومنناحيةمن:منوجوهالشبةو.واإلختالفمنوجوهالشبه

أغراضهسّوييفا.الزمانومنناحيةاألسلوب زمانهسّوييفأّما لرثاءوأّما
 وأّما مجيالًمشهور يفأسلوبًا سوّي اإلختالف.أسلوبه ومنوجوه منناحية:

أّماأغراضابنالروميفرثائه.ومنناحيةاألسلوباألغراضومنناحيةالزمان
 و ولولده ألخويها فرثائها الروميففيأغراضاخلنساء زمانابن وزمانأّما عّباسي



 و

 

وبخفيفودقيقأّماأسلوبابنالرومييستخدمأسل.اخلنساءففيجاهلي
.بشديداخليالعميقمبتواضعلوولطيفوواضحواخلنساءتستخدمأس



 ف
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 Penelitian ini berjudul Ratapan Ibnu Rumi dan Al-Khansa (Analisis Komparatif), 

Penelitian ini membahas ratapan yang terdapat dalam syair Ibnu Rumi dan Al-Khansa. 

Adapun metode yang digunakan dalampenelitian adalah metode komparatif. Hasil penelitian 

yang diperoleh yaitu perbedaan dan persamaan yang terdapat pada syair Ibnu Rumi dan Al-

Khansa. Perbedaan antara keduanya ditinjau dari tiga segi, yaitu segi tujuan, segimasa, dan 

segi gaya bahasa. Begitu pun dengan persamaan, keduanya juga ditinjau dari segi tujuan, segi 

masa, dan segi gaya bahasa. Perbedaan dari keduanya, Ratapan Ibnu Rumi bertujuan kepada 

anaknya, sedangkan Al-Khansa bertujuan kepada kedua saudaranya yaitu Mu’awiyah dan 

Sakhr. Dari segi masanya, Ibnu Rumi hidup di masa Abbasiyah, sedangkan Al-Khansa hidup 

di masa Jahiliyyah. Dari segi gaya bahasa, Ibnu Rumi menggunakan gaya bahasa yang 

ringan, halus, baik, dan jelas. Sedangkan persamaan di antara keduanya, dari segi tujuan 

sama-sama berisi ratapan kesedihan kepada anggota keluarganya. Dari segi masa, mereka 

sama-sama terkenal di eranya masing-masing. Dari segi gaya bahasa adalah mereka sama-

sama menggunakan bahasa yang bagus. 
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 الباب األولى

 مقدمة

 خلفية البحث - أ
. ف عليهالرثاء هو تعداد مناقب املبت، وإظهار التفجع والتله

الرثاء هو أن ينسب الشاعر إىل امليت الشمائل   .واستعظام املصيبة فيه
الطيبة وخصال محيدة الىت من شأهنا أن يرتفع من قيمة املرثى أمام 

  .األحياء
فيها شعر .  األعمال األدييةكان الرثاء هو إحدى من موضوع يف

والغراض من استعمل الرثاء يكون شعراء ليعترب عن حزن عميق . رو نث
وليست الرثاء يف وفات شخص فقط، لكن ايضا ميالء  . يف كل شيء

 .كل حال عن حزن كظّل شخص، مثل كسر يف القلب
موالنا جالل الدين  كان الرثاء يستخدمها شاعران مشهوران ومها

مشجعة و  ة اين الرومىحيا اّما. وحياهتما خمتلفة .نساءرومي و اخل
من طلبته كذلك يرجوع ولده  .حسودا" تربيز"يسبب ذهايا وكيعة  ةحازن

إىل اهلل تعاىل حاونا شديدا حىت ال ميكن أن يرض و ميرض قلبه هبذه 
وكان شوقه يلقاء . يل يكثرة معملة مع تربيز وكيعة فذهب حزنه. الوفاة

                                                             
، س.، د1 . ، طىف األدىب وتارخيه طالوسيفى عنائ، طالشيخ أمحد اإلسكندرى و الشيخ مص1

 84.ص

( م844 لبنان،  –يريوت : دار الكتاب العلمية)، ديوان زهري ين أىب سلمىعلى حسن فاعور،  
 84:ص



  
 

 

ه ىف تنظيم عاطفته، حىت يكون شاعرا مشهورا و ال وكيعه قد أعمل
 . يضاهى

و قصة حياهتا . اخلنساء شاعرة مطلقة ىف العرب و اّما حياة 
األول يعىن حزهنا على وفاة أخويها حىت جيعلها شاعرة مشهورة على 

 .الرثاء

خلنساء، فبهذا البحث، لذلك، ملعرفة الرثاء أصاب اين رومى و ا
أن تقارن يني رثاء اين رومى لولده و رثاء اخلنساء ألخويها  ةثتريد الباح
 . ىف شعرها

 
 البحث مشكلة - ب

 :وأما مشكلة البحث من هذه الشعر فهي
 اخلنساء ؟و الرثاء إين الرومي  هي ما . 

 
 أغراض البحث - ج

 :أماعرض حبث يف هذ الشعر وهي كما يلي
 ؟ لرثاء إين الرومي واخلنساءاهيملعرفة ما . 
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 المصطلحاتمعاني -د

قبل الشروع إىل هذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات 
اء إين الرومي الرثمقارنة يني " الىت تتضمنها املوضوع من هذه الرسالة 

 : ، فيما يلي"اخلنساءو 

 الرثاء .1
  .رثاء، هو يكاه يعد موته-يرثى-رثى: الرثاء

امليت الشمائل الطيبة الرثاء يف إصطالحا هو أن ينسب الشاعر إىل 
وخصال محيدة الىت من شأهنا أن يرتفع من قيمة املرثى أمام 

 8.األحياء
 

 مقرنة .2
  .قرنا مبعىن قرنا الشيء يالشيء -يقرن -قرن

من منهج البحث األدىب ولكنه يقرتب  فرع(: ادب مقارن: )مقارن
كثريًا من منهج البحث التارخيى، ويراعى الدقة العلمية املتناهية، 

 1.ويعىن يالنتائج امللموسة، ويبتعد عن األحكام العامة
 
 

                                                             
 8   .، ص( 88  ،املعارفدار )، املعجم الوسيطإيراهيم أنيس و آخرون،  
 84: ، صاجعنفس املر ، على حسن فاعور 

   1 .ص ،( 00 يريوت، ، )،  اللغة و األعالميفاملنجيد رياض الصلح،  
    . س، ص.، دمداريه وجماالت البحث فيه: األدب املقارنهادى نظرى منظم،  



  
 

 

 لسابقةا اتدراسال - ه
دراسة ) الرثاء في شعر أبي العتاهية "( 4  0 0  )مينا هلفيزا  . 

مفي جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومة يندا أتشية، 0 0  ،"(نقدية
و مشكككككلة البحككككث الككككذي تريككككد الباحثككككة هككككي تعريككككف الرثككككاء عنككككد أ  
العتاهية و تقسيمه شعر الرثكاء و عوضكع العاطفكة و اخليكال و املعك  و 

و لقكككككككد اسكككككككتخدمت الباحثكككككككة يف هكككككككذه الرسكككككككالة منهجكككككككا . األسكككككككلوب
أن : قكد وصكلت إليهكا  الباحثكة فهكي فأما نتكائج البحكث الكذى .حتليليا

أيا العتاهية شعر يكااحزن الشكديد ىف شكعره الرثكاء ألجكل وفكاة أصكدقائه 
. وكذالك تنقسم رثائه إىل قسمني ومها الرثاء إىل أصدقائه و إىل نفسه

وككككككذلك العاطفكككككة ىف هكككككذا الشكككككعر أىب العتاهيكككككة و هكككككي اخلكككككزن حيكككككث 
ل إىل مقام ريه و اخليال صديقه رثاء شديدا يعد أن تعرف أنه قد انتق

و هكككككو فقكككككد وجكككككدت الباحثكككككة اخليكككككال ىف ييكككككت واحكككككد، حيكككككث ان أ  
العتاهيكككة خياطككككب امليكككت و هككككو زائكككدين معككككن و املعكككىن و هككككو وجككككدت 
الباحثة املعىن عن أمهية العلكم و املعلكم ىف احليكاة و عنكد رائيكة أن العلكم  

العتاهيكة كالنجم، و األسلوب هو ترى الباحثكة أن ىف هكذا الشكعر أ  
 .السجع ووجدت كذلك جمازا مرسال

الرثاااء فااي شااعر المساااء ل لياا  "( 88  0 0  )إسكككى جكك رين . 
م يف جامعكة 0 0  "(دراساة ححليلياة ماا نا ياة األسال ب)مطران 

، كككككان خليككككل مطككككران هككككو الككككرانريي اإلسككككالمية احلكومككككة ينككككدا أتشككككية 
أيضكا  و أنكه. الشاعر، ويطلع عليه شكاعر القطكرين أى مصكرى و لبنكان

و أمكا . ناقدا و متحدثا و مرتمجا و كاتبكا صكحفيا و إداريكا و اقتصكاديا
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لكتايككة هككذا الشككعر هككى أ  املككرض  خلفيككات الككىت تككدفع خليككل مطككران
الككذى أصكككبح الشكككاعر رهينكككاً لكككه، و هكككو أ  سكككطحي يالقيكككاس إىل األ  
اآلخككر الككذى يعانيككه الشككاهر مككن جككرّاء هجككران احلبيبككة لككه و يرثككى عككن 

تككككه الغائبكككككة، أن األسكككككلوب الكككككذى تتضكككككمن يف هكككككذا الشكككككعر يعكككككىن احلبيب
األسكككككلوب األد  إلنكككككه تتضكككككمن فيكككككه عناصكككككر البال يكككككة منهكككككا اخليكككككال، 
العاطفة و العصر الدقيق مثكل إسكتعارة مكنيكة و تصكر ية، جمكز، تشكبيه 
و لككككه سككككهولة األلفككككا  وعمككككق املعككككاين واألفكككككار و ترايطهككككا و البتكككككار 

التككزام وحككدة الككوزن والقافيككة، واسككع الثقافككة فيهككا، وصككدت التجريككة مككع 
 .عميق الفكر، رائع التعبري والتصوير

مميااااشات شااااعر الرثاااااء لل  سااااااء "(  04 080  )رسككككتو موليككككا  . 
م يف جامعكة الكرانريي اإلسكالمية   0  ("دراسة ال صفي التحليلاي)

احلكومكككة ينكككدا أتشكككية ، وهتكككدف إىل معرفكككة ءيكككزات شكككعر اخلنسكككاء مكككن 
  واملعكككاين، وإسكككتعملت الباحثكككة يف كتاهبكككا هكككذه الرسكككالة ناحيكككة األلفكككا

املنهج الوصف التحليلي حيث إمنا مجعت كل شعر الرثاء للجنساء مث 
ومن نتائج معاين احلزن هو . تقوم يتحليلها من ناحية األلفا  واملعاين

الفكككرة الرئيسكككية املسكككيطرة علكككى شكككعر اخلنسككاء قكككام علكككى  كككرض واحكككد 
، ومكا  شكعرها متككررة، (صكخر ومعاويكة)خاص حمدود هو الرثاء األش

 .وأفكارها البكاء على أخويها خباّصة على أخيها صخر
 
 
 



  
 

 

 م هج البحث - و

الوصكككفي  أمكككا املكككنهج الكككذى تسكككتخدمه الباحثكككة ىف هكككذه الرسكككالة هكككومنهج
يف الرثاء إين الرومي و ان تقوم الباحثة يتحليلي الرثاء،  يعىنالتحليلي املقارن 
وجلمكككع املعلومكككات والبيانكككات لكككذه الرسكككالة اعتمكككدت الباحثكككة . الرثكككاء اخلنسكككاء

وأما طريقة تأليف هذه الرسالة فاعتمكدت الباحثكة علكى  . على البحث املكتيب
 :كتاب

 
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry  Darussalam- Banda Aceh 2014” 
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 لباب الثانىا
 حرجمة إبا الرومي و ال  ساء

 

 ونشأحه  ياة إبا الرومي - أ

لعل مكن املفيكد أن نطكل علكى حيكاة إيكن الرومكي، ليككون مكدخلنا إىل عاملكه 
مككن جهككة اإلنسككان قبككل جهككة الفنككان، فككاكون صككحبتنا لككه مفعمككة يككالكثري مككن 

يف تكوينكككه النفسكككي و  األلفككة، و األن هنكككام عوامككل كثكككرية يف حياتكككه أسككهمت
الفككك ، فكككاين الرومكككي مكككن الشكككعراء الكككذين ارتسكككمت شخصكككياهتم يف شكككعرهم، 
وكان من الشعراء الصادقني يف التعبري عن عواملهم الذاتية، فلم يكن شعره يف 
األ لككب إال مككرآة لروحككة، شككأنه يف ذلككك شككأن  ككريه مككن الشككعراء الككذين ككككان 

أمكا موقككع ايكن الرومككي مككن .  ريمهككا شكعرهم صككورة لكم، كككأ  مكواس و املتنككيب و
احلركة الشكعرية يف عصكره فككان مثكار جكدل، مبثكل جكوهر الصكراع الفك  ا تكدم 
يني تياري التقليد و التجديكد، و قكد أثّكر تكوينكه النفسكي املضكطرب يف حككم 

 8.الناس عليه فنياً و يف معاملة شخصه و شعره

 اسرحهو  ونسب اسم إبا الرومي •

مكوىل عبيكد اهلل يكن ( جكرحيس)هو أيكو احلسكن علكي يكن العبكاس يكن جكريج 
أسكريا  –علكى األرجكح  –وجكده جكريج رومكي قكح، وككان أيكوه . جعفر ين املنصور
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روميككا، ورمبككا كككان عنككد أسككره طفككال أو يف مقتبككل العمككر، حككىت إذا أسككلم ا ككذ ا ككاً 
 نفوسككهم مككن اسككم عرييككا يليككق مبواليككه العباسككيني، و لككيس هنككام مككا هككو أقككرب إىل

جكككدهم العبكككاس، و يبكككدو أهنكككم و هبكككوه حريتكككه، فلكككيس يف أخبكككار ايكككن الرومكككي أو 
و أمكه فارسكية األصكل تكدعى حسكنة ينكت عبيكد اهلل . أشعاره ما يشكري إىل رت أييكه

 4.السجزي

ه يف     وكان مولد اين الرومكي يف يكوم األريعكاء الثكاين مكن رجكب سكنة 
أو )املنصور، يكدرب اخلثليكة و منطقكة العتيقكة  دار يإزاء قصر عيسى ين جعفر ين

وكان االين الثاين ألسرته يعد أخيه حممد . من اجلانب الغر  من يغداد( العقيقية
، فسماه أيوه عليكا، و هكو االسكم الكدي  ا بكب للمسكلمني يعامكة، و (أ  جعفر)

لعككرب و كنككاه علككى عككادة ا. للشككيعة خباصككة، يعككد أن  ككى اينككه األول ياسككم النككيب
 8.يأ  احلسن، وهي كنية علي ين أ  طالب

و قكد مكات أيكوه و هكو صكغري، كمكا يكرجح العقاد،اأنكه   يرثكه حكني و فاتكه 
و علككى هككذا نسككتطيع أن نتصككور أنككه . مككع أنككه قككال الشككعر و هككو صككيب يف املكتككب

عككايف يف جكككو مكككن احلنككان و الكككدالل طفكككال   يعككرف سكككلطة األب عليكككه، و أخكككوه 
 منككه إال يسكككنوات قليلكككة، لكككذلك نرجككع أن يككككون األمكككه األثكككر حممككد   يككككن أككككرب

 . العظيم يف تكوين مالمح شخصيته
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 أب ه •

و  يككرد أل  الشككاعر ذكككر خككاص يف ديوانككه، إال حيككث يقككول مككن قصككيدة 
 0 :يائية يذكر فيها مناقب آيائه

 !له شرف ير  على الشرف املر  وكم من أب يل ماجد واين ماجد

 له األرض واهتزت رياها من اخلصب كفاه يالبذل نّورتإذا أمطرت  

 :و إال حيث يقول

 أنت للشرف: س أب قال  شاد يل السور يعد توطئة األ

وكككان أيككوه صككديقاً لككبعء العلمككاء واألديككاء مككنهم حممككد يككن حبيككب الروايككة 
الضليع يف اللعة واألنساب، فكان الشاعر خيتلف إليه لذا الصداقة، وككان حممكد 

إنكه  : يب خيصه ملا يكراه مكن ذكائكه وحكدة ذهنكه، وحكدع الشكاعر عنكه فقكالين حب
يككا أيككا احلسككن، ضككع هككذا يف : كككان إذا مويككه شككير يسككتغريه ويسككتجيده يقككول يل

 .تامورم

ألنككه   يرثككه حككني وفاتككه مككع أنككه : ونرجككع أنككه فقككد أيككاه وهككو صككغري   ييفككع
كأمنكا ككان لكه " الكداً و "وألنكه ككان يسكمي أخكاه : قال الشعر وهو صكيب يف الكتكاب

 .عليه فضل تريية وكفالة
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 أمه •

يعككد أن رفككع نسككبه إىل يونككان مككن حهككة . وقككد علمنككا أن أمككه كانككت فارسككية
أييككككككه، وال خيفككككككى أن انتمائككككككه إىل ساسككككككان ال تقصككككككد يككككككه أنككككككه مككككككن أينككككككاء امللككككككوم 

وال عالقككة يف . إنككه مككن أينككاء الفراعنككة: الساسكانيني، وإمنككا هككو كقككول املصككري اليككوم
 .النسب يينه ويينهم

كككا ألييهكككا وأمهكككا،  ورمبكككا كانكككت أمكككه مكككن أصكككل فارسكككي، و  تككككن فارسكككية قح 
  يككن علكم رجكل نشكأ  -كمكا سكيأي  –ألنكه علمكه يالفارسكية : وهذا هو األرجح

   .يف حجر أم تتكلم هذه اللغة، وال حتسن املالم يغريها

 أخ ه •

مككد املكككك  أيككا جعفكككر، ويظهككر أن أيويككه ام يعقبكككا مككن البنككني  كككريه أخيككه حم
وهككو يتفجككع يككذكراه " يككأخي يككل يوالككدي يكل ينفسككي: "ألنككه يقكول, وهكو أكككرب منككه

 :ألنه يقول يف موضع آخر, وشقيقه

 ياألمس قّطع منهما أقرانه  يأخ شقيق يعد أم يرة 

 أوالده وزوجته •

هبة اهلل، ومححد، وثالث   يذكر ا ه : هم, ورزت اين الرومي ثالثة أيناء
ديوانككه، مككاتوا مجيعككاً يف طفككولتهم ورثككاهم يككأيلث وأفجككع مككا رثككي يككه والككد أينككاه، يف 
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وقككد سككبق املككوت إىل أوسككطهم حممككد فككنظم يف رثائككه الداليككة املشككهورة الكك  يقككول 
 :منها

 فلله كيف اختار واسطة العقد؟  توّخى محام املوت أوسط صبي 

 الرشدوآنست من أفعاله آية   على حني مشت اخلري يف  اته

ال يكككد أن نقكككف عنكككد هكككذه األييكككات، وال يكككد أن نفهكككم منهكككا أنكككه تكككزو  يف 
أواخكككر عمككككره، ورزت ولككككداً فأصككككبح أهككككل ييتكككه يعككككد أن كككككانوا أريعككككة، وال ميكككككن أن 

ألن األييككككات : تكككككون اإلشككككارة يف األييككككات الرائيككككة إىل كفلككككة األول وزودتككككه األول
نة مخككس ومخسككني ومككائتني، قيلككت للقاسككم يككن عبيككد اهلل، والقاسككم ولككد حككوايل سكك

فال يبلكث مكن السكن املبلكث الكذي يرجكى فيكه وميكدح إال حكوايل سكنة مخكس وسكبعني، 
وال يعقكككل أن ايكككن الرومكككي يقكككي عزيًكككا إىل تلكككك السكككنة مث تكككزو  زواجكككه األول ورزت 

   .أوالده الثالثة

 ثقافته •

حككق ايككن الرومككي يكتاتيككب عصككره، و حبلقككات التككدريس مككن املسككاجد، الت
مكككا تيسكككر مكككن القكككرآن الككككرا و مكككن خمتاريكككات الشكككعر و اخلطكككب و تعلكككم فحفككك  

أصكول احلسككاب، كمككا اسككتفاد ايككن الرومككي مككن منككاظرات العلمككاء مككن النحككويني و 
   .الفقهاء، كما اطالعه على مثل هذه العلوم
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 الحك مة والسياسة •

وعشكككرين ومكككائتني، وتكككويف يف سكككنة أريكككع  إحكككدى سكككنة ولكككد ايكككن الرومكككي يف
هكم الواثكق : ني، على قول يعكء الكرواة، فهكو قكد أدرم يف طياتكه مثانيكة خلفكاءومثان

واملتوككل واملنتصكر واملسكتعني واملعتكز واملهتكدي واملعتمكد، واملعتضكد الكذي تكويف يعكد 
اين الرومي يبضع سنوات، فإذا أردنا أن حنيط ياحلالة ال  كانت عليها احلكوميكة 

تطيع أن نعكرض لكذلك يبيكان هكو أوجكز مكن فلعلنكا ال نسك: ةسياسة الدولة يومذام
فمككنهم واحككد قتككل، وهكككو : اإلملككام ياملصككري الككذي صككار إليككه يعكككء أولئككك اخللفككاء

: وهم املستعني واملعتكز واملهتكدي، وقيكل: املتوكل، وثالثة خلعوا وقتلوا يعد خلعهم
إن من اآلخرين من مات مسموماً، والبقية الذين ما توا على سكرير امللكك   خيكل 

ر أحدهم من فتنة، أو انتفاض، أو  ارة خارجية، و  يكن ح  والة العهكود عص
واألمر والوزراء خبري من حك  اخللفكاء، وال مصكري أكثكرهم يأسكلم مكن هكذا املصكري، 

 8 . فقل يني ه الء من جنا من اخللع والسجن والتعذيب واستصفاء األموال

 شاعريته •

تفّتحكككت قر تكككه الشكككعرية وهكككو حكككدع، وتكككروى لكككه أييكككات مبككككرة قالكككا يف 
ويف شككبايه، ا ككذ مككن الشككعر سككلعة يبيعهككا، وحرفككة . هجككاء عككالم يقككال لككه جعفككر

ييتكّسككب هبككا، علككى طريقككة شككعراء عصككره علككى القككّواد والككوزراء واألمككراء، و  يثبككت 
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اهلل يكن طكاهر، وايل حممد ين عبد : وءن اتصل هبم ومدحهم. أنه اتصل ياخللفاء
، فلككم جيككزل لككه العطككاء، يككل انتقككد شككعره، ءككا أ ضككب ايككن 8  يغككداد منككذ سككنة 

   .الرومي وهجاه هجاًء مراً 

 وفاحه •

ه، و يككروى يف ذلككك أن القاسككم يككن عبيككد اهلل  48 مككات مسككموماً سككنة 
أو عككز إىل ايككن فككراس أن يككدس لككه السككم يف خشكككناجنة، خوفككاً مككن هجائككه، فلمككا 

إىل حيكككث : إىل أيكككن؟ فأجايكككه: حكككس يالسكككم مسكككرعاً، فقكككال لكككه القاسكككمأكلهكككا، أ
مكا طريقكي علكى النكار، و : سكلم علكى والكدي عبكد اهلل، فأجايكه: أرسلت ، فقال له

و قكككال أيكككو عثمكككان النكككاجم . خككر  مكككن جملسكككه و أتكككى منزلكككه و أقكككام أيامكككاً و مكككات
، فلمكا قمكت دخلت على اين الرومي أعكودة فوجدتكه جيدتكه جيكود ينفسكه: الشاعر

 :من عنده قال يل

 وجودم للعشرية دون لومك  أيا عثمان أنت محيد قومك
 يرام وال تراه يعد يومك  تزّود من أخيك فما أراه

 

 مؤلفته•
ّييب مث تككرم ديوانككاً ضككخماً، وكككان شككعره  ككري مرتككب، ورواه عنككه املسكك

عملككه أيككو يكككر الصككويل ورتّبككه علككى احلككروف، ومجعككه أيككو الطيككب ورات يككن 
ل نسكككخة ءكككا هكككو علكككى احلكككروف عبكككدوس مكككن مجيكككع النسكككخ، فكككزاد عكككل كككك
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يتنكاول ايككن الرومكي يف ديوانكه احليككاة يككل مكا فيهككا . و ريهكا حنكو ألككف ييكت
مكككن ملككككذات وآالم، وأفككككراح وأحككككران، واملككككوت والشككككقاء والسككككعادة، يتنككككاول 
النكككككاس، وطكككككرت املعكككككايف والعكككككادات واملاليكككككس والطبيعكككككة، والنسكككككاء والغنكككككاء 

واخلمكرة، ياإلضكافة إىل األ كراض التقليديكة الك  عرفكت يف الشكعر  واملعازف
العككر  مكككن مككدح وهجكككاء، و ككزل ووصكككف، وفخككر ورثكككاء، و ككري ذلكككك مكككن 

 .الفنون، ال  استعت لا قر ته الفذة
سار فيه على هنج التقليديني من حيث التقدا يالنسكيب، ، املديح

 املعاين إذ يغوص فيها ولكن على طريقته ال  تعمد التفصيل والتقّصي يف
فيستخر  النادر منها من أماكنه، ويكربز ذلكك يف أحسكن صكورة، وال يكرتم 

ويككريط الدارسككون هككذه . املعككىن حككىت يسككتوفيه إىل آخككره وال يبقككي فيككه يقيككة
الظككاهرة، يككاملنهج االعككرتايل ويككذهبون إىل القككول يأنككه كككان معتزليككاً، ومهمككا 

ّصككي ميثككل قمككة مككا وصككل إليككه يف يكككن مككن أمككر، فككإن منهجككه هككذا يف التق
ويقكككف ياملقايكككل البخكككرتي الكككذي مثكككل . التجديكككد دون  كككريه مكككن معاصكككريه

وهكككذا تككرى يعكء قصككائده تصككل إىل ثالمثائكة ييككت، واملقدمككة . التقليكديني
فيهككا قككد تبلككث مائككة ييككت، وهككذا واضككح جلككي يف قصككيدته النونيككة يف مككدح 

 جسككد فواكككه البسككتان إ اعيككل يككن يلبككل، إذ يككدأها يالنسككيب وأطككال حككىت
وقكككد تتضككككمن املدحككككة . يف املكككرأة فككككاطلق علككككى تلكككك القصككككيدة دار البطككككيخ

وصككفاً للطبيعككة الكك  افتككأ فيهككا وأ ككرم، أو وصككفاً للقيككان واخلمككرة وجمالسككها 
و كري ذلكك، وقككد يبككي شككالله مث ينتقكل إىل املككدح كمكا فعككل قكي القصككيدة 

ب شكككعره اعرتتفكككه يكككأن البائيكككة يف مكككدح  كككا يكككن علكككي املكككنجم، ومكككن عجيككك
 :أكثر املديح يف عصره كذب يكذب، يقول عن الشعراء
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 من اهلل مسبوب هبا الشعراء  يقولون ما ال يفعلون مسّبة
 يقولون ماال يفعل األمراء وما ذام فيهم وحده يل زيادة

إًذا، خكر  ايكن الرومكي ياملكدح عكن املكألوف شككالً ومضكموناً، فمكن 
ونكككككوّع، وأطكككككال وفّصكككككل، ومكككككن حيكككككث حيكككككث الشككككككل  كككككري يف املقكككككدمات 

املضككمون، مككدح يالشككمائل والطبككائع، والككذكاء، واحلككزم، واإلقككدام، سككاعده 
يف ذلك خيكال خصكب ففكي مدحكه لصكاعد جعلكه يسكتحق اجملكد، والكوزارة 

فككالورارة تككزداد هبككاء يصككاحبها، وهكككذا، . يالنسككبة إليككه كالعقككد علككى اجليككد
 .سدمجع يف املدح يني حماسن النفس وحماسن اجل

فّن حاز فيه الرتبة العليا، ويرز أقرانه وتفوت عليهم، وليس ، الجاء
: عجيبكككاً أن يفكككروا مكككن امليكككدان خوفكككاً مكككن لسكككانه السكككليط، وهجكككا ه نوعكككان

 1 .مضحك ساخر، وآخر مقذع فاحش فيه هتك لألعراض
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 نشأحها  ياةال  ساء و  - ب

ثرب، حيث متتد ىف يادية احلجاز، ىف الشمال الشرقى من مدينة ي
 تعرف مبا لم من عزوسيادة يني أهلعن أصحاهبا، و  مضارب يىن سليم لتفبر

ىف  –على عادته  –و ىف يوم من أيام العصر اجلاهلى تسال التاريخ . اجلزيرة
 فلة من الناس، إىل ييت من أكرب ييوت يىن سليم إىل ييت عمرو ين احلارع 

 8 .اضر متا ضر ينت عمروين الشيد، ليحتف  لنفسه يتاريخ ميالد مت

ع ين الشريد ين رياح ين يقظة ين عصّية ين اخلنساء ينت عمرو ين احلر 
خفاف ين امرى القيس ين هبثة ين سلم ين منصور ين عكرمة ين حفصة 

 4 .ين قيس ين عيالن ين مضر( والصواب خصفة)

 م لدها•

هي متاضر ينت عمرو ين احلارع ين الشريد السلمي، واحدة من أيرز 
 .شاعرات العرب منذ العصر اجلاهلي وحىت الساعة

ولدت متاضر و  يسجل يوم ميالدها أحد، فلم تكن هنام وثائق تسجل 
مثل هذه األحداع، و  يكن هنام من يتنبأ لا يالذيوع والشهرة، حىت يهتم 

 .ياليوم الذي ولدت فيه متاضر
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ها، فمنهم وقد حاول الكثريون من الباحثني املعاصرين حتديد يوم مولد
من رأى لا يوم والدة ارتاح له، ومنهم من آثر هنج األقدمني يالتقدير، حترجا 
من ا اذ رأي تعوزه األدلة، ومنهم من توسط يني االجتاهني، فرضي يتاريخ 

م وتبعه من  8 فاملستشرت جربييلي جعل تاريخ الوالدة سنة . ملولدها عاما
ذ إفرام البستاين، أما املستشرت العرب األب لويس شيخو اليسوعي، واألستا

 8 . رنباوم يقرر أهنا عاشت يف النصف األول من القرن السايع امليالدي

عن يوم  أما ينت الشطىء فقد تبعت خطى القدماء، و  تتكلف البحث
وهكذا نرى أنفسنا يف تيه إذا حاولنا أن حندد يوما مليالد متاضر أو حىت  مولدها

 .عام

من طفولتها إىل صباها فشباهبنا وال شيء يثري  ولدت اخلنساء وانتقلت
االنتباه، أو يلفت النظر فيها،  ري ما كانت متتاز يه من مجال، وما كانت حتسه 
من أيويها وأخويها من عطف وحمبة، جعلها حتس ينفسها، حىت يصل هبا 

و  يكن قل إىل مرتبة الكربياء واألنفةاإلحساس إىل درجةاالعتداد ينفسها، أو 
 . ريبا على واحدة نشأت يف مثل هذه الظروف ذلك

أب شريف، وأخوان سيدان يتباهى هبما األب ويفاخر العرب، وال جير  
 .أحد على نقص ما يقالوهل لفتاة أن تفاخر يغري مجالا وييتها

                                                             
، (م008 -ه  8 دار املعرفة، : لبنان-يريوت)، ديوان اخلنساء اعتىن يه وشرحهدو طّماس، مح 8 
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وإذا مها اجتمعا لواحدة، فقد اجتمعت لا كل أسباب العّزة وملكت كل 
ألثر يف حياة اخلنساء ويف تكوين عوامل الفخار، وقد كان لذا كل ا

 0 .شخصيتها

وقد يدا ذلك عندما تقدم خلطبتها دريد ين الّصّمة سّيد ي  جشم، 
الذي عرفت العرب فروسيته، ولكنها رفضت الزوا  منه، وكم شاية كانت تتمىن 

 .أن تكون لدريك زوجاييد أهنا اخلنساء

، فأيوا إال أن لقد عرف فيها أهلها أهنا راجح عقلها، وذات فكر متزن
يكون زواجها يعد موافقتها، و  يكن ذلك حقا لكل اينة، وإمنا هو خصيصة 

 .متنح ملثيالت اخلنساء

 تهابي •

إمنا تتضع شخصية إنسان يوضوح ييئته، وخصوصا أولئك الذين طواهم 
 . و  نستطيع أن نعرف عنهم إال مظاهر يدت ىف سلوكهم أو أقوالم. اتتاريخ

نسان يالبيئة ال  يعيش فيها، وال سّيما أولئك الذين تتضح شخصية اإل
طواهم التاريخ، و  نستطع أن نعرف عنهم إال مظاهر يدت يف سلوكهم أو 
أفعالم أو أقوالم، واخلنساء واحدة من ه الء، فقد تبني كيف أهنا ولدت 
وعاشت، وال أحد يعرف عنها، وال يذكر من أوصافها شيئا إال حني تعرض لا 

ين الّصمة طالبا الزوا  هبا، وعندها فقط التفتنا إىل أهنا مجيلة أسر مجالا  دريد
 .فارسا طاملا أسر الفرسان
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هذا وأن البيئة ليست قاصرة على ذلك البيت الذي عاشت فيه، 
وأ لقت أيوايه دوهنا، ولذا فليس لنا يد من أن نستعرض من البيئة مبدلولا 

   .تمكن من رسم صورة لا ترضي احلقيقةالفسيح ال  نشأت فيها اخلنساء لن

البيئة زمان ومكان وطبيعة وأشخاص، يتفاعل معها تكوين الشخص 
 .ويتأثر هبا ينا ه

لقد حتددت ييئة اخلنساء مبولدها يف البادية احلجازية يف عصر اجلاهلية 
أهل البادية مهجا تقطع أو صالم احلروب، . كما يعتقد. قبيل اإلسالم، وليس

لم معارفهم ال  عملت يف إنضاجها أذهاهنم الصافية، ونظراهتم  فقد كانت
 .الصادقة إىل الطبيعة وحاجتهم إىل احلياة

 ال  ساء في شبابها•
ءا سبق نستطيع أن نلمح صورة اخلنساء يالقدر الذى ميكننا من أن نصفها 

   .يأهنا كانت ذات حسب وجاه وشرف –واثقني  –

اخلنساء يالقدر الذي ميكننا من أن نصفها نستطيع ءا سبق أن نلمح صورة 
يأهنا كانت ذات حسب وجاه وشرف، وأهنا كانت ذات مجال أخاذ وتقاسيم 
متناسقة، لذا شبهوها يالبقرة الوحشية، وأهنا يلغت مبلغا من األسر ما   تبلغه 
فتاة، وأهنا ذات جاذيية طا ية، أطلقت األلسن فواجهتها حبقيقتها وصارحتها 

 .فعرفت ما متلك يف يدها من سالح كما عرفت قيمة ذلك السالحيفتنتها، 
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كانت اخلنساء عاقلة حازمة، حىت أهنا قد عدت من شهريات النساء، ومثل 
هذه خيشاها املتغزّلون، فال جير  أحد على التحهجم عليها أو التحدع عنها إال 

ن أن ينقل لقي ما يسو ه، لذا   يتكلم عليها أحد، و  يتفّوه شاعر يشيء ميك
حىت كان يوم أناخ فيه ينو جشم رواحلهم، طلبا للراحة من . وحتمله األلسن

عناء سفر طويل إىل مكة، وكان منزلم يف يادية احلجاز قريبا من منازل ي  
سليم، وتسوت األقدار سيد ي  جشم دريدا فينطلق على فرسة يف رياضة قصرية 

تبذلت حىت فر ت منه، فنضت عنها  فلفت نظرة مشهد فتاة هتنأ يغريا لا، وقد
 .ثياهبا وا تسلت وهي ال تشعر يه

 اال  ساء زوجه•
ترفء الزوا  من  ري ي  العم فرتض سيد ي  جشم، وأيوها يف احلالتني 
حان مشفق ال  اول أن يضغط عليها حىت ال جيمع إىل أزمتها ال  تعيشها 

 .ل  رحلت أم اخلنساءأزمة أخرى، وقد يكون موقفة ذلك ترضية لروح زوجه ا

وقد ذكر لنا أكثر من . اخلنساء كثري ومن الرويات ال  حتدثت عن زو 
أي الرواة  –ثالثة أزوا ، و هم الرواحة و عبد العزى و مرداساً، و قد اختلفوا 

وا قق من األخبار ما نقلته ينت الشاطر أن . يف ترتيب أزواجا، أيهم األول –
صاحب هذه األ اء املختلفة هر شخص واحد هو الرواحي السلمي عبد اهلل 

   .ين رواحة
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 ال  ساء أختا   •

أحداع كثرية تكشف لنا عن ذلك اجلانب يف حياة اخلنساء و نرى على 
 .هاضوئها اخلنساء يف عالقتها يأخوي

ال تنتهي حادثة حىت تبدو حادثة أخرى، و كأمنا استعاض التاريخ يتلك 
األحاداع يف حياهتا عن الرصد و التدوين، لنأخذ منها ما تطمئن إليه أفكارنا 

 .وما يتفق مع ما تسيغه نظراتنا إىل عصرها و ييئتها و ظروف حياهتا

حاول أن هذا و ليس يبعيد عنا موقف أخيها صخر من معاوية الذي 
يكرهها على الزوا  يصديقه دريد، فلجأت إليه ليكون عونًا لا حتقق يه ما 
ر بت، و تتغلب على ر بة شقيقها و ليس يبعيد عن ذلك املوقف، موقفه منها 

 8 .حني أوقعها زوجها عبد العزى يف ورطة مالية، فلم جتد  ريه ملجأ تسعى إليه

 ال  ساء أما   •

و هي طفلة و شاية و  ايأوضح كثرياً ءا كانت عليه  تكن اخلنساء األم 
يبدأ الغموض يف هذا اجلانب من حياة اخلنساء حبصر ينيها من . زوجة و أختاً 

   .مرداس ين عامر السلمي، فهم ولدان و ينت أو ثالثة و ينت أو أريعة وينت

ما روي من أهنا : و ي يد القول يأن األرهبة أينا اخلنساء من مرداس
 .قادسية و معها ينوها األريعةحضرت ال
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و إذا حاولنا أن نتعرف على األيناء من أمهم، فشلنا، إذا   يصلنا من 
أخبار الرواة عنهم حديث نطمئن إليه إال حينما صفرت يداها من األب و 

 .الزو  و األخ

 وفاحها •

نظرنا . يزداد أمر اخلنساء  راية، كلما ازددنا حبثًا عنها و تنقيبًا ورائها
يالدها اجملهول، فقلنا سر ذلك أهنا   تكن يعد قد اشتهرت، و قد و لدت م

مغمورة فما كان ليسجل ميالدها أحد، و صادفنا شبا هبا وزواجها فاضطريت 
املرويات يف عدد األزوا  مع ما وضح لا آنذام من معا  مجالية أنثوية تغري 

 . يالتتبه إىل املالحظة

ا، فتناوشتها األلسن يعد أن جتددت مث قتل أخواها و استشهد ينوه
 .حول مرقفها التعليالت

ييد أهنا   تتخل يف موهتا عما اتسمت يه يف حياهتا من االمتزا  
ماتت اخلنساء، و قد طبقت شهرهتا اآلفات، إن   يكن يبكائها على . يالغرائب

 .السادات من مضر فباستشهاد ينيها األريعة

يه تسجيل يوم مو هتا و ال نعتمد  ماتت اخلنساء و معها شاهد تضمن
فيه على رواية األفراد من عامة الشعب، وما قد يعتورها من تضارب واختالف، 
و مع هذا فما كان موهتا يأحسن حااًل من ميالدها، ماتت فاختلف الباحثون 

 1 .والتسع يينهم االختالف حىت يلغت مسا فته ثلث قرن أو يزيد
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ه إىل قائل  1 م و هو يوافق سنة  181فمن قائل كانت وفاهتا سنة 
ه، وقد  8 يف أول خالفة سيدنا عثمان ين عفان، و حددها البعء يسنة 

ه أما لويس شيخو  0 حّددها الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد ينحو سنة 
 .م 140فحدد سنة وفاهتا عام 

ولذا ماتت اخلنساء ال  طاملا أيكت العيوهتا، فما دمعت لا عني و ال 
 .ق يرثائها لساننط

 مؤلفتها •

كانت اخلنساء من شواعر العرب املعرتف لّن يالتقّدم وهي تعّد وهي 
امجع علماء الشعر انه   تكن قط امراة قبل . تعّد من الطبقة الثانية يف الشعر

وكان النايغة الذيياين تضرب له قّبة محراء . وال يعدها اشعر منها. اخلنساء
. ا  على كرسّي فينشدونه فيفّضل من يرى تفضيلهفيجلس لشعراء العرب يعك

لوال اّن هذا : فأنشدته اخلنساء يف يعء املواسم فاعجب يشعرها وقال لا
 .االعمى انشدين قبلك يع  االعشى لّضلتك على شعراء هذا املوسم

: واتى النايغة حّسان ين ثايت فانشدة ففضل االعشى عليه فقال حّسان
يا اين : اييك ومن جّدم فقبء النايغة على يدو مث قالواهلل ال اشعر منك ومن 
 :اخي ال حتسن ان تقول

 وان خلت اّن املنتاى عنك واسع  فان كالليل الذي هو مدركي

وال : ما رايت امراة اشعر منك قالت: انشدته فقال: مث قال للخنساء
 :انا واهلل اشعر منك حيث اقول: فقال حّسان. فحال



   
 

 

 واسيافنا يقطرن من جندة دما عن يالّضحىلنا اجلفنات الغّر يلم

 فاكرم ينا خاال واكرم ينا اينها  ولدنا ي  العنقاء وي  حمّرف

. وكيف: قال. فقالت اخلنساء ضّعفن افتخارم وانزرته يف مثانية مواضه
قات لنا اجلفنات واجلفنات ما دون العشر فقّللت العدد ولو قلت اجلفان : قالت

ولو قلت البيء لكن اكثر . والغّرة البياض يف اجلبهةوقلت الغّر . لكن اكثر
ولو قلت يشرقن لكن اكثر . وقلت يلمعن واللمع شير يأي يعد الشير. اتساعاً 

وقلت يالضحى لكن ايلث يف املديح الّن . الّن االشرات ادوم من اللمعان
وقلت اسيافنا واالسياف دون العشرة ولو قلت . الضيف يالليل اكثر طروقاً 

وقلت يقطرن فدللت على قّلة القتل ولو قلت جيرين لكان . كان اكثر  سيوف
وفخرت مبن ولدت و  . وقلت دماً والدماء اكثر من الدم. اكثر ال نصباب الدم

 8 .فقام حّسان منكسرًا منقطعاً . تفخر مبن ولدم
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 الباب الثالث

 اإلطار ال ظري

 

نسكككاء والرجكككل مجيعكككاً عكككرف العكككرب الرثكككاء منكككذ العصكككر اجلكككاهلي، إذ ككككان ال
ينكديون املكوتى، كمكا كككانوا يقفكون علكى قبكورهم مكك ينني لكم مثنكني عكاى خصككالم، 
وقككد خيلطككون ذلككك يككالتفكري ىف مأسككاة احليككاة وييككان عجككز اإلنسككان وضككعفه أمككام 

 .املوت، وأن ذلك مصري حمتوم

والصور الىت يني أيكدينا مكن هكذا الرثكاء ثكزر راقبكة، إذ نراهكا تعكرب عكن شكعور 
عميكق يككاحلزن واأل ، ومثكل هككذا التعبككري تسكبقه مراتككب كثككرية مكن تعبككريات سككاذجة 

ولكن هكذه التعبكريات ال جنكدها يف الشكعر اجلكاهلى، ألنكه ككان . عن املوت واملوتى
 4 .قد فارت املراحل األول، وانتهى إىل مرحلة فنية راقبة

ألمكم األخكرى وال نرتاب يف أن الرثاء يدأ عند العكرب كمكا يكدأ عنكد كثكري مكن ا
يصكككورة تشكككبه أن تككككون سكككحرا حكككىت يطمكككئن امليكككت ىف مرقكككدة، وال تصكككيب روحكككه 
األحياء من ورائه يشر، مث أخذ يفقد هذه الغايكة مكع الكزمن، ومكا زال حكىت انتهكى 
إىل الصور اجلاهلية من اإلفصاح عن إحساس الناس العميكق يكااحزن قبكل املكوتى، 

م الككىت مككا تككت مبككوهتم، مككع التفكككري ىف وحماولككة ذكككراهم يتمجيككدهم وييككان فضككائله
 .القدر وقصور الناس أمامه، وعبثه هبم ولعبه حبياهتم وموهتم

                                                             
، (8   دار املعارف، : مكتبة لسان العرب)، فنون األدب العرّ  الفّن الغنائ الرثاءشيق الضيف، 4 
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 حعريف الرثاء - أ
رثّيت امليّكت وريثكاً ورثكاء ومرثكاء : الرثاء هو مدح امليت، والبكاء عليه يقال

مدحته يعد موته، ويكيتكه، ورثكوت امليكت أيضكاً إذا يكيتكه وعكددت : ومرثية ورثيته
ورثكت املكرأة يعلهكا ترثيكه ورثيتكه ترثكاه رثايكة، . حماسنة، وكذلك إذا نظمت فيه شكعراّ 

كثكرية لبعلهكا، أو لغكريه ءكن يككرم عنكدها تنكوح : وامرأة رثكاءة ورثايكة. وترثت كرثت
 8 .نياحة

الرثككككاء هككككو التعبككككري عككككن حككككزن الشككككاعر وفجعككككه مبككككوت شككككخص عزيككككز عليككككه 
فيبكيكككه يف شكككعره ذاككككراً صكككفاته النبيلكككة ومكككا ككككان يتحلكككى يكككه مكككن خصكككال حسكككنة، 
ويصككور لنكككا حزنكككه وأملكككه ويككككاءه عليكككه ومكككا أصكككبح عليكككه مكككن حالكككة سكككيئة ال تعكككرف 

قكد سوى احلزن و البكاء، وقد خيلص الشاعر من خالل  رض الرثاء إىل حكمكة 
تبلككورت يف ذهنككد تلخككص مفهومككه لككذه احليككاة يشكككل مبسككط يعيككد عككن الفلسككفة 
والتعقيكككد، وأحيانكككا يضكككرب األمثكككال يف امللكككوم وميككككن أن نعبكككد الرثكككاء مكككن الفنكككون 
امل ثرة يف النفوس البشرية تأثرياً قوياً و مباشراً ألنه خياطب العقل والقلب معا وقد 

ة واصكطالحا مث منكاذ  مكن األشكعارتنوعت تناولت يف هذا البحث تعرف الرثاء لغ
يني رثاء األب واالين واألخ والصديق، ورمبا أن العصكر اجلكاهلي واإلسكالمي ككان  
كثككري احلككروب فمككن الطبيعككي أن يكثككر فيككه الرثككاء وكككان مككن األعككراض املهمككة الكك  
أيككدع هبككا الشككعراء آذ يعككّد منفككذ لتصككوير حككزهنم وأملهككم لتعبككري عككن حككزهنم وأملهككم 

ومككادام العصككر . مككات صككادقة العاطفككة صككادرة عككن خلجككات الككنفس املهمومككةيكل

                                                             
اجمللة العلمية جلامعة اإلمام املهدي العدد، )، الرثاء يف األدب العر مهدي املأمون يشري وآخرون،  8 

   8 . ، ص(م1 0 ديسمرب 
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صكر عالسايق حافاًل ياملعارم فكان مكن الطبيعكي أن يككون تعكدّد صكور الرثكاء ىف ال
 0 .اجلاهلي فكان الرثاء عام كرثاء اآلياء واأليناء واألزوا  واألصدقاء

 

 :إن الرثاء يتجلى في أربع نقاط مهمة

جلاهليككة يف معظككم األحيككان حكول املرثككي وهككي حتككاول أن تصككبث تتمحكور املككرثني ا• 
علككككى يطلهككككا كككككل القككككيم العليككككا للمجتمككككع اجلككككاهلي، يككككل كككككل احتياجككككات القبيلككككة 
للفككارس ولقككد خلصككت امككرأة مككن كثككرية املثككل األعلككى للرجولككة هبككذا البيككت كمككا يف 

 .قول الشاعر

 ايومان الدهر إال ضراً و نفع انعي فىت   تذر الشمس طالعة

عكككككس الرثككككاء يف كثككككري مككككن األحيككككان ظككككاهرة مفادهككككا انككككه املرثككككي كككككرا يف أيككككام • 
 .الشخب، وهذا ما عريت عنه سعدى ينت الشمر دل يقولا

 واسرتوح املرت للنساء اجلوع  ح إذا ما الشول حارد رسلها

 إذا استثنينا القليل من املراثي فإننا جنكد الرثكاء كلكه تقريبكا أحكادي الكنمط، يكل ورمبكا
 .رأينا يف القصيدة اجلاهلية يعامة منطية واحدة

                                                             
قسم القانون،  –كلية الرافدين اجلامعة )، الرثاء يف الشعر اجلاهلي واإلسالميجملة األستاذ،  0 

  . ، ص(م8 0  –ه     
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يككنم الرثككاء اجلككاهلي هككن جدليككة العقككل العككر ، وان تكككن هككذه اجلدليككة   تأخككذ • 
شككككل فلفسكككفية أو منهجيكككة، نظكككرا لتعكككذر ظهكككور مثكككل هكككذا األمكككر يف الشكككعر وقكككد 

   .عربت صفية الباهلية هن الزمن يوصفة قوة تدمري أميا تعبري هبذا البيت

 يبقي الرمان على شر وال يذر على واحدي ريب لرمان وما أخىن

أمككككا الرثكككككاء يف صكككككدر اإلسككككالم أي عهكككككد الرسكككككول صككككلى اهلل عليكككككه وسكككككلم 
اصكككدت أنكككواع الرثكككاء وذلكككك الن هكككذا العصكككر املبكككارم عصكككر ريكككاين مشكككبع يتعكككاليم 
اإلسككككالم حيككككث تقبككككل املسككككلمون خطككككوهبم يكككككل صككككدر رحككككب ولككككن خيرجككككوا عككككن 

نظككر إىل وفككاة األحبككاب، وهككذا حسككان يككن قايككت ينقككل لنككا طككورهم ورشككدهم يف ال
 :مشاعر املسلمني عند وفاة الرسول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 رزية يوٍم مات فيه حممد  وهل عدلت يوما رزية هالك 

   وقد كان ذا نوٍر يغور وينجد  تقطع فيه منزل الوحي عنهم 

راض الشككعرية وأكثرهككا أمككا الرثككاء يف عصككر األمككوي الرثككاء مككن أصككدت األ كك
تعبككريا عككن العاطفككة، وأقواهككا تككأثريا يف نفككوس السككامعني، ألن الشككعر الصككادت هككو 

عككرب عككن وجككدان صككاحبه، وقلمككا خيلككو شككعر الرثككاء مككن اشككتمال الوجككدان تالككذي ي
 .وتوقد العاطفة

والشكككعر يف املراثككككي إمنكككا يقككككول علككككى الوفكككاء، فككككيقء الشكككاعر يقولككككه حثوثككككا 
ة إذا كككان الشككاعر قككد فجككع يككبعء أهلككة، أمككا أن يقككول سككلفت، أو علككى السككجي

                                                             
    . ، صنفس املراجعجملة األستاذ،    
 88 . ، صنفس املراجعجملة األستاذ،    



   
 

 

علككى الر بككة فككال، ألن العككرب التزمككوا يف ذلككك مككذهبا واحككدا، وهككو ذكككر مككا يككدل 
على أن امليت قد فيجمعون يني التفجع واحلسرة واألسكف وافتلهكف واالسكتعظام 

 . م..

والشككعر أقككوى علككى تصككوير املككوت، والتنفككيس عككن اآل الم و حتككرت األفئككدة 
كثر من  ريه من الفنون اإلنسانية األخرى، ولقد عرب أحد األعكراب عكن صكدت أ

مككا يككال املراثككي أشككرف :" السككجية، والعاطفككة يف مككراثيهن عنككدما سككأله األصككمعي
   .ألنا تقول وقلمنا حمرتقة: أشعاركم فقال

أما سنوات األندلس األول خالل عصر الوالة ال    تبلث اخلمسني عاماً 
م نعشكككر فيهكككا علكككى شكككير مكككن هكككذا النكككوع مكككن الرثكككاء، كمكككا   فلككك( ه4  - 8)

نعشككر علككى كثككرٍي مككن الشككعر يف  ككريه مككن األ ككراض، وفضككالً عككن قصككر املككدة فككإّن 
العرب املسلمني كانوا منشغلني يبناء الدولة اجلديدة، وتسييس أمورهكا كافكة، فلكم 

اضككككراً يككككنت لتككككدو يككككن الشككككعر جمالككككه الواسكككع يف مثككككل هككككذه الظككككروف، وإّن كككككان ح
داءماً، يضاف إىل ذلك أّن ثسماً كبرياً من الذين كتبوا الشعر منهم ككان مصكرقياً 

 8 .وافداً، و  يكن أندلّس النجار

 

 

 
                                                             

-ه808 جامعة أم القرى، )، فن الرثاء عند املرأة يف الشعر ااألموىعبد اهلل أمحد ياقازى،    
  . ، ص(م848 

   . ، ص(م  0 -ه  8 جهينة، : األرجن)، رثاء النفس يف الشعر األندلسيمقداد رحيم،  8 



3  
 

 

 أن اع الرثاء - ب
والرثكاء  ككرض شككعري عككرف عنككد العككرب، و ككريهم مككن الشككعوب منككذ أقككدم 

 .العصور، وعد من أ راض الشعر املهمة ال  أخذت حيزاً عند كل الشعراء

ولكل أمة مراثيها، واألمة العرييكة مكن األمكم الك  حتكتف  يكرتاع ضكخم مكن 
وأمكا النكدب . املراثي، وهي تأخذ عندها ألوانا ثالثة وهي الندب، والتكأيني والعكزاء

فبكاء األهل واألقارب حيث يعصف هبم املوت فيئن الشاعر ويتفجع، إذ يشكعر 
   .يلطمة مروعة تصوب إىل قلبه

 ال دب• 

! وافالنكككاه: هكككو أن تككدعو الناديكككة امليكككت حبسككن الثنكككاء يف قولكككا النككدب لغكككة
: هو أن يعرب الشاعر عن مشكاعره احلزينكة جتكاه مكن يرثيكه، والنكدب: وشعراً ! واهناه

هككو النككواح والبكككاء علككى امليككت يالعبككارات املشككجيه، واأللفككا  ا زنككة الكك  تصككدع 
نككككككائحون، والباكككككككةن، القلككككككوب القاسككككككية، وتككككككذيب العيككككككون اجلامككككككدة، إذ يولككككككول ال

 .ويصيحون، ويعولون مسرفني يف النحيب والشيج وسكب الدموع

 

 

 

 التأبيا •

                                                             
 8. ، صاملرجع السايقمهدي املأمون يشري وآخرون،    
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. أو ذكرته يعكد موتكه خبكري. التأيني لغة هو مدح اإلنسان يعد موته ويكا ه
 .إما شعراً فهو تعداد مآثر امليت، ومناقبه، والتغ  يكرا خالله، ونبيل سجاياه

خص حياً أو ميتاً، مث اقتصر استخدامه على وأصل التأيني الثناء على الش
املكككوتى فقكككط، إذ ككككان مكككن عكككادة العككككرب يف اجلاهليكككة أن يقفكككوا علكككى قكككرب امليككككت، 
فيككذكروا مناقبككة، ويعككدددوا فضككائله، ويشككهروا حمامككده، وشككاه ذلككك عنككدهم، ودار 
ييككنهم، وأصككبح يف سككننهم، وعككاداهم ولككو   يقفككوا علككى القبككور كككأهنم يريككدون أن 

 1 .يذكرى امليت على مر السنني  فزوا

 العشا• 

ويقال إنه لعكزّى صكبور إذا ككان حسكن . العزا لغة الصرب عن كل ما فقدت
وأمكا يف الشكعر فكالعزاء هكو عكرض األفككار، وإرسكال احلككم . العزاء على املصكائب

 .والدعوة إىل التصرب والتأسي

وت، وأن أصككل العككزاء الصككرب مث اقتصككر اسككتعماله يف الصككرب علككى كارثككة املكك
يرضي من فقد عزيزاً مبا فاجأه يه القدر، فتلك هي سنة احلياة، نولكد، ومنضكي يف 
احليات سعداء أو أشكقياء، مث منكوت وككأن النكاس راحلكون و هكم ال يفككرون عقكد 
رحلهم إال يف أجكداثهم، يف قكرارهم، وهكي  كايتهم الك  ينتهكون إليهكا وال مفكر لكم 

 .منها وال خالص
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 الباب الرابع

 رثاء ابا الرومى وال  ساء

 

 رثاء ابا الرومى ل لده - أ
 

ويعككككد عككككرض . رثككككاء ايككككن الرومككككى لولككككدهتبحككككث الباحثككككة يف هككككذا الفصككككل 
رثكككاء فيهكككا هكككي  عكككرف انتن الرومكككي و األييكككات الشكككعرية املشكككتملت علكككى رثكككاء إيككك

 ....األييات الشعرية جتدها كما يلي 

 

 نظري كما عنديفجودا فقد أودى   يشفي وإن كان ال جيدي يكا كما

الظلكككه علكككى . ىف البيكككت األول تكككدل علكككى حكككزن يف الظكككل ولكككده يكا كمكككاكلمكككة   ≠
 .وفات ولده قد دمريل

 

 فياعّزة املهدى ويا حسرة املهدي  يّ  الذي أهدته كّفاي للشرى

 من القوم حيات القلوب على عمد   أال فاقل اهلل املنايا ورميها

 كيف اختار واسط العقدفلله    أوسط صبي  املوتتوّخى محام 
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 ىف البيت الرايع تدل على ولده اليبتعد حىت يأ  قلبه أملا شديدا املوتكلمة   ≠

 

 وآنست من أفعاله آية الّرشد على حني مشت اخلري من  ة

ويشكككعر . ىف البيككت اخلككامس تكككدل علككى ايككن الرومكككى يشككعر ولككده ككككان حواليككه  ≠
 .الرومي على نسيانهوهذا ال يقدر . سعيًدا عظيًما يذكاء ولده

 

 يعيًدا على قرب، قريباُ على يعد  طواه الردى ع  فأضحى مزاره

 وأخلفت اآلمال ما كان من وعد   لقد اجنزتت فيه املنايا وعيدها

فلكككككككم يكككككككنس عهكككككككد املهكككككككد إذضكككككككّم ىف   لقد قّل يني املهد واللحد لبثه
 اللحد

لكّنه ال يسكتطيع ان ىف البيت الثامن تدل على ولو كان وفاة ولده قد مضى،  ≠
 .ينس على ذكريّاته يف االجتهاد عندما يعيش معه

 

 إىل صفرة اجلادّي عن محرة الورد   أحلّ عليه الرتف حىت أحاله

ويكككككذوي كمكككككا يكككككذوي القضكككككيب مكككككن   وظّل على األيدي تساقط نفسه
 الرند

 تساقط دّر من نظام يال عقد  فيالك من نفس تساقط أنفساً 
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 ولو انّه أقسى من احلجر الصلد  طر لهعجيت لقلي كيف   ينف

 وأّن املنايا دونه صمدت صمدي   يوّدي أيّن كنت قد مّت قلبه

 وللرب إمضاء املشيئة ال العبد   ولكّن ر  شاء  ري مشئ 

 ولو أنه التخليد يف جنة اخللد   وما سّرين أن يعته يثوايه

 ن معدوليس على طلم احلوادع م   وال يعته طوعاً، ولكنت  صبته

 لذاكره ما حّنت الّنيب يف جند   وإين وإن مّتعت يايّ  يعده

ىف البيكككت السكككايع عشكككر تكككدل علكككى ولكككو تكككويف اينائكككه ككككان ايكككن لكككذاكره كلمكككة    ≠
 .الرومي تذّكره، و إن يعطيه ايًنا آخر،   يبّدله

 

 فقدناه كان الفاجع البنّي الفقد   وأوالدنا مثل اجلوارح، أيها

ىف البيكت الثكامن عشكر تكدل علكى انّكه يشكعر مأّلًمكا علكى  فقكدان  فقدناهكلمة    ≠
 .اينه ، كاملراض تصيب على كاّفة جسده

 

 مكان أخيه يف جزوع وال جلد  لكّل مكان ال يسّد اختالله

 أم السمع يعد العني يهدي كما هتدي هل العني يعد السمع تكفى مكانه

 حالت يه يعدي فيا ليت شعري كيف لمري لقد حالت   اجلال يعده
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 وأصبحت يف لذات عيشي أخا زهر  ثكلت سروري كّله إذ ثكلته

ىف البيت اإلثنا وعشرين تدل علكى هكذه السكعيدة الكىت شكعرها الرومكى ضكائعة،  ≠
 .وحينئذ انّه ينفسه دون ولده ا بوب

 

 أال ليت شعري هل تغرّيت عن عهدي أر انة العينني واألنف واحلشا

 وإنكان الّسقيا من العني ال جتدي أسعدت يهسأسقيك ماء العني ما 

 يأنفس ءا تسأالن من الّرفد  أعيّ  جودا يل، فقد جدت للشرى

 و ادرهتا أقذى من األعني الّرمد   أقرة عي ، قد أطلت يكائها

ى البيككككت السككككادس وعشككككرين تككككدل علككككى طلككككب الرومككككى عينيككككه  يكائهككككاكلمككككة   ≠
بكك طكول حياتكه حبكزن شكديد و يريكد ان يكفاء سكقوط الكدموع و انّكه يريكد ان ال ي

 . يرض على وفاة ولده صايرًا وصامًدا

 

 فديتك ياحلوياء أّول من يفدي   أقرة عي ، لو فدى احلّي ميتاً 

 وال مشّة يف ملعب لك أو معد   كأيّن ما استعت منك يضمة

 وإيّن ألخفي منه أضعاف ما أيدي  أالم ملا أيدي عليك من األسى

 لقلي إال زاد قليبت من الوجد   م سلوةً حممد، ما شر توهّ 

 يكونان لألحزان أورى من الرند   أرى أخويتك الباقيني كليهما
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ىف البككاب الثالثككني تككدل علككى اّن ارادتككه ليعككيش مككع ولككده طككول حياتككه، ويقككدر  ≠
 .على نظر وجه ولده مرّات

 

 ف اديت مبثل النار عن  ريما قصد   إذا لعبا يف ملعب لك لّذعا

 البككاب احلككادى وثالثككني تككدل علككى انّككه ير ككب يف معانقككة و مصككاحبة، و و ىف ≠
 .اعطاء قبلة لولده عند يلعب وينام معه

 

 هبيجاهنا دوين، وأشفقى هبا وحدي   فما فيهما يل سلوة يل حزازة

 فإين يدار األنس يف وحشة الفرد  وأنت وإن أفردت يف دار وحشة

 سكر األموات، أيّن من الوفدإىل ع  أوّد إذا ما املوت أو فد معشواً 

فطيككككككككككككف خيككككككككككككال منككككككككككككك ىف النككككككككككككوع   ومن كان يستهدي حبيباً هديةً 
 أستهدي

مكع انّكه  كزن . و ىف الباب احلادى وثالثني تدل على اتّيان كّل انسان تعزية له ≠
 .عميق يظّل ولده ويستحوذه كّل نومه

 

 ومن كل  يث صادت الربت والرعد   عليك سالم اهلل م  حتية
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ىف الباب السادس وثالثني تدل على يف احلياة، ولو لا سعيدة، يل فيها حكزن  ≠
  .يصاب على كّل انسان

 رثاء ال  ساء ألخ يها في شعرها - ب
ويعكككد . الرثكككاء للخنسكككاء ألخويهكككا يف شكككعرها تبحكككث الباحثكككة يف هكككذا الفصكككل

رثكاء فيهكا هككي عكرف ان تو  عكرض األييكات الشكعرية املشكتملت علكى رثككاء اخلنسكاء
 ....ألييات الشعرية جندها كما يلي ا

 

 وصربا إن أطلقت ولن تطيقي  هريقي من دموعك أو أفيقي

 وفارسهم يصحراء العقيق   وقويل إّن خري ي ت سليم

 كسالكة سوى قصد الّطريق  وإيّن والبكا من يعد صخر

ىف البيككت الثالكث تككدل علكى اّن اخلنسككاء تبككى علككى وفكات اخيهككا  البككاكلمكة   ≠
 .تصّور كيف تفقد اخيها، كالغارييتفقد جحة وهدفة. هو من حتّبهف. صخر

 

 يفاحشة أتيت وال عقوة  فال وأييك ما سّلبتت صدرى

 من النّكعتلني والرّأس احلليق  ولكّ  وجدّت الّصربت خريًا

 وأيّام لنا يلوى الشقيق   أال هلت ترجعّن لنا الّليايل
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النكني العميكق يسكبب ككل الليكايل فى يف البيت السادس تكدل علكى ترجعنّ كلمة   ≠
 .وتذكارامتعه

 

 لنا يندى املخّتم واملضيق  أال يا لتف نفسي يعد عيشٍ 

يف البيككت السككايع تككدل علككى النككني العميككق يسككبب كككل الليككايل وتككذكارات إىل  ≠
 معاوية وصخر

 

 إىل أيياتنا وذووت احلقوت   وإذ يتحاكم الّسادات طرّا

 إذافزعوتا وفيتيان اخلروت   وإذ فينا فوارس كّل هيجا

 وفاجاها الكماة لدى الربت  إذا ما احلرب صلصل نا جذاها

 على أدماء كاجلمل الفنيق   وإذت فيتنا معاوية ين عمرو

 أصيل الرّأي مححود الّصديق   فبّكيه فقد وىّل محيداً 

ىف البيت الثالث وعشرين تدل على حتزن اخلنساء على وفكات  فبّكيهكلمة   ≠
 .، مهًما لا، ومعاوية هو صدت املصدوت و فاطنةاملعاوية

 8 عظيم الرّأي  لم يالّنعيق   هو الّرزء املبنّي ال كباس

                                                             
، (م008 -ه  8 دار املعرفة، : لبنان-يريوت)، ديوان اخلنساء اعتىن يه وشرحهمحدو طّماس،  8 

 48. ، ص . ط
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 المقارنة رثاء ابا الرومي وال  ساء - ج
رأت الباحثكة فوجكدت اإلتفكات واإلخكتالف يكني رثكاء ايكن الرومكي قكيعكد مكا 

فلكذلك أرادت . وعكزاءالنكداب، التكأيني، : واخلنساء، يتضّمن ثالثة انواع الرثاء
 :الباحثة أن حتليل مقارنة كما يلي

 
 وج ه اإلّحفاق .1

 ما نا ية األغراض •

هكو . يعد ما قرأت الباحثة من شعرين فوجدت كالمها إّتفات يف األ كراض
مككن يككني العككداد مككن .رثككاء ايككن الرومككي لولككده و رثككاء اخلنسككاء ألخويهككا يف شككعرها

هككذا هككو واحككد مككن القصككائد الكك  حتتككوي و . عبككارات احلككزن الكك  كتبهككا ايككن رومككي
وإحككدى مككن القصككائد الكك  حتتككوي , وكككذالك اخلنسككاء. علككى رثككاء موجهككة إىل اينككه

يف هككككذه قصككككيدة، أظهككككر  . علككككى رثككككاء موجهككككة إىل أخويهككككا، مهككككا معاويككككة و صككككخر
وهككككذه . كالمهككككا احلككككزن أهنككككم سيخسككككرون النككككاس الككككذين  بككككوهنم كثككككرياً يف حيككككاهتم

كككن تصككنيف احلككزن الككذي يواجهونككه إىل نككوع واحككد مككن قصككيدة  يككدل علككى أنككه مي
ألن ايككن رومككي واخلنسككا كالمهككا كانككا حككزينني علككى . وهككو مككا يسككمى نككدب.الرثككاء

 . حزن فقد أفراد عائلتهما

 

 



   
 

 

 ما نا ية الشمان• 

ان تبككني . يعكد مكا قككرأت الباحثكة مكن شككعرين فوجكدت كالمهكا إّتفككات يف الزمانكه
ولككّن  . ر كم ان شكعران يعيشكان يف الزمكان خمتلفكة. عن إّتفات علكى شكعبية شكعران

اين الرومي هو  امر يصفح يف ككل الكبالد . كالمها موفق شعراء مشهور يف زمانه
.  مككع اهلككه، وألمككه يككه نظككرة قويّككة عككن إخككتالف الزمككان والتككاريخ واملسككرحة إنسككان

يجعككل هككو يتلككّق ياألشككخاص الكككرا كالفريككد الككّدين التّككار وسككهروردي  ككر محّيتككه ل
ويككككون مشكككهورا علكككى كيفيكككة . ايكككن الرومكككي يكككدل اييكككه يف داعيكككة. شكككخص الككككرا

يف ييئتككه، يككدرم ملككة علميككة حككىت ريكرّجم الفريككد الككّدين التّكار سيصككر ايككن . دعواتكه
 .خصوص يالرثاء. الرومي شاعرا مشهورًا يف العا 

 

 وج ه اإلختالف .2
 ما نا ية األغراض• 

. فوجككدت كالمهككا إخككتالف يف أ ككراضيعككد مككا قككرأت الباحثككة مككن شككعرين 
وأ ككككراض يف . هككككو رثككككاء ايككككن الرومككككي لولككككده و رثككككاء اخلنسككككاء ألخويهككككا يف شككككعرها

ولككّن، . ولو كان قصدة مها موجهة إىل موضوع واحد فهو رثاء. قصدتني خمتلفة
 :كالشعر اين الرومي. يظهر من يعء اييات شعرمها

 ى نظري كما عنديفجودا فقد أود  يشفي وإن كان ال جيدي يكا كما

 فياعّزة املهدى ويا حسرة املهدي  يّ  الذي أهدته كّفاي للشرى
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حبّكة اهلل، محكد، وثالثكة : عنده ثالثكة اوالدو هكم. يعترب الرثاء عميق لولده 
وهذا احلال . و كلهم وفات يف عصر طفولم. ال تذكر ا ه يف ديوان اين الرومي

ألّن  ككّب ايككن  4 .ده عنككدما كككانوا طفككواًل يسككّبب الرومككي حازنًككا ألّن قككد تركككه اوال
 .الرومي لولده حىّت جيعل حزنه على شعر رثاء اين الرومي لولده

 .لذلك اخلنساء، جيعل حزنه إىل أخويها يف شعرها 

 كسالكة سوى قصد الّطريق   وإيّن والبكا من يعد صخر

 على أدماء كاجلمل الفنيق  وإذت فيتنا معاوية ين عمرو

وقكككال يعضكككهم اّن صكككخرا ككككان اخاهكككا . وللخنسكككاء اخكككوان معاويكككة وصكككخر
واجلككككون مككككن . وكككككان يقككككال ملعاويككككة فككككارس اجلككككون. الييهككككا ومعاويككككة الييهككككا وامهككككا

وككككان صكككخر احبهمكككا اليهكككا النكككه ككككان حلبمكككاً . االضكككداد يقكككال لالسكككود وااليكككيء
 . العرب وكان صخر امجل رجل يف. جواًدا حمبويًا يف العشرية شريًفأ يف قومه

فاقتتلوا ساعًة وانفرد هاشم ودريد اينا حرملة املريّان ملعاوية فرآه هاشم يكن 
فقكككال الخيكككه . حرملكككة قبكككل ان يكككراه معاويكككة وككككان هاشكككم ناقًهكككا مكككن مكككرض اصكككايه

اّن هككذا ان رآيّن   آمكن ان يشككد علكّي وانككا حكديث عهككد يشككّية فاسككتطرد : دريكد
فاختافا . فحمل عليه معاوية واردفه هاشمففعل . له دوين حىت جتعله يي  ويينك

وانفكككذ هاشكككم سكككنانه مكككن يطكككن . طعنتكككني فكككاردى معاويكككة هامشًكككا عكككن فرسكككه الشكككّما
. قال وكّر عليه دريد فظنه قد اردى هامشًا فضكرب معاويكة يالسكيف فقتلكه. معاوية

قتل  اهلل ان يرحكت : وملّا قتل قال خفاف ين ندية. ودفن معاوية يلّية قرب حورة

                                                             
  8. ، ص(  0 هنداوي، : القاهرة)، اين الرومي حياته من شعرهعباس حممود العقاد،  4 



   
 

 

مككككاين حككىّت آثكككار يككه فشكككّد علكككى مالككك ايكككن مخّككار الشكككمخي سككّيد يككك  فكككزارة مككن 
 8 .وشيخهم فقله

مككن أجككل حبهككا علككى أختيهككا، فتعتككرب اخلنسككاء احلككزن علككى فقككد أختيهككا يف 
 . ذلك الفرت يف شعرمها. شعرها

 
 
 
 ما نا ية الشمان• 

 وأيّام لنا يلوى الشقيق   أال هلت ترجعّن لنا الّليايل 

تضح الباحثة من الناحية الزمان يكأّن شكعر الرثكاء إيكن الرومكي لولكده وشكعر 
فأمكككككا زمككككان إيكككككن الرومككككي يف عباسكككككي وأمككككا اخلنسكككككاء يف . الرثككككاء اجلنسكككككاء ألختهككككا

يصككور الشككعر يف جاهليككة كالمككا مبلغككا، عنككد يضككخ صككورة فتصككّور شككعراء . جاهليككة
ليكة مكن حيكاة النكاس يف ويكأثرر شكعر جاه. إمكرأة عاريكا متباعكدا عكن إسكلوب يال يكة

صكحراء ويدويكة حكىت يشككدد يف الككالم كمكا شكديد احليككاة وسكاكنة وحنينكة وخيككال 
 .  الذي ميالء يذلّ 

و أّمككا حيككاة ايككن الرومككي يف عصككر عّباسككي وقككع فيككه اسككتيعاب، هككو جيتمككع 
عككا  يعضككهم علككى يعككء حككىّت يككزاو  يفرسككي و جيعلهككم فرسككي إماًمككا أو وزيككرا أو 

                                                             
ياملطبعة الكاثوليكية : يريوت)  ،أنيس اجللساء يف شرح ديوان اخلنساءاالب لويس شيخو اليسوعي،  8 

   . ، ص(480 لال يآء اليسوعيني، 
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ولكككذالك يظهكككر الفكككرت ييكككنهم عكككادة ككككان أو . ككككن يف زمكككان قيكككلأمكككراء احلكككرب ال مي
أحككدها يف اللغككة . حككىت تكككون عباسككي آثككارًا مهًمككا يف نشككوء أحككوال. عمككل اليوميككة

يتصككّور الشككاعر يف هككذا الزمككان كثككريًا مفككرادات و أسككلويًا مجككياًل ومتنّوًعككا . واألداب
، فتفكوت علكى أقرانكه وتناول املوضوع يطريقة  تلف عما كانت عليكه. يف املوضوع

يف هككذا الفكككن أيًضككا ولعكككل حياتكككه اململككوء ياملآسكككي جعلكككت منككه إنسكككانًا شكككفافًا، ذا 
 .نفس جر ة، وقلب ضعيف ومشاعر مرهفة،  سب األيام كلمها مآس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 الباب ال امس

 ال احمة

 

 ال تائج .أ 
: يعد ما حبثت الباحثة يف موضوع هذا البحث أخذ اإلستنباطات ما يلي

وجدت الباحثة مقارنة يني رثاء اين الرومى واخلنساء من وجوه اإلتّفات 
 .واإلختالف

. من ناحية األ راض ومن ناحية الزمان: من وجوه اإلّتفات جنهان، مها 
 .أّما أ راضه سّوي يف الرثاء و أّما زمانه سّوي يف مشهور

من ناحية األ راض ومن ناحية : ومن وجوه اإلختالف جنهان، مها
أّما أ راض اين الرومي فرثائه لولده و أ راض اخلنساء فرثائها ألخويها و . زمانال

 .أّما زمان اين الرومي ففي عّباسي وزمان اخلنساء ففي جاهلية

 

 الت صيات  .ب 
. قد مت حبث تكميلي حتت عنوان املقارنة يني رثاء اين الرومي واخلنساء

الباحثة أن تكون من القارئني واعرتفت الباحثة أهنا ال  لو عن النقصان ترجو 
خاصة الطالب يكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية ومن يهتم يالبحث األد  

 .مواصلة البحث املتعلق يالعنوان املذكور حلصول على النفع األكثر
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حّللت الباحثة موضوعا من كتاب العواصف وتريد الباحثة لكّل القارئني  
 . أن حتّلل موضوعا أخر من ذلك الكتاب

من اهلل تعاىل أن جيعل هذا البحث التكميلي نافعا  ةرجو الباحثتوأخريا 
 .واإلخوان املسلمني واألخوات املسلمات يف فهم اللغة العريية ودراستها ةللباحث
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