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 :الملخص عربي 

 األغػراض كأكثػر منهػا  شػارر دةػكاف ةخمػك ال التػ  القدةمػ   الشػررة  األغراض مف الرثاء
 ال الكمفػػ  مػػف خالةػػ  تكػػكف مػػف غالبػػا فهػػ  كلػػذا كالفنػػاء بالفقػػد صػػادؽ إحسػػاس مػػف تنبػػ  إذ تػػيثةرا
 الػذم الميساكم البشر كمصةر المكت ف  التيمؿ إلى ةتجاكز كأحةانا.  الصنر  مالمح فةها تظهر

 مػف األغػراض بقةػ  مػ  لةتنافػذ مصررةه رمى مندل  باب الرثاء غرضف . القمةؿ إال رنه نررؼ ال
 مشػػارر مػػف كثةػػرة أنكارػػا تحمػػؿ الرثػػاء قصػػةدة ألف كمػػدح كزهػػد كتفمسػػؼ كحكمػػ  كحماسػػ  حكمػػ 
 الرثػاء قصةدة رمى كسنقؼ . كغةرها كالتفمسؼ الحكم  رمى كأخرل الزهد رمى تارة تحممه األدةب

 الرصػػر قبػػؿ  خاصػػ  الرثائةػػ  القصػػةدة كػػاف كةػػؼ كنػػرل الجػػكهر كمرػػادف الػػذهب مػػركج كتػػاب فػػ 
 .الرباس 
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Abstract :  

Lamentation is one of the ancient poetic purposes, of which the 

poetry of a poet is not without, and the most influential purpose, as it 

stems from a sincere sense of loss and annihilation, and therefore it is 

often free of cost and does not show the features of workmanship.  

Sometimes it goes beyond to contemplate death and the tragic fate of 

human beings, about which we know little. The purpose of the 
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lamentation is a door that opens at its ends to pierce with the rest of the 

purposes of wisdom, enthusiasm, wisdom, philosophy, asceticism and 

praise, because the lamentation poem bears many types of literary 

feelings that it bears sometimes on asceticism and other times on wisdom 

and philosophizing and others.  And we will stand on the lamentation 

poem in the book, Mesadows of Gold and Minerals of the Jewel, and see 

how the elegy poem was, especially before the Abbasid era. 

Key word : Lamentation- Gold and Minerals- Al-Masudi 

 :المقدمة 

 مػػػػ  ةتػػػػدخؿ الرثػػػػاء ةحتػػػػرؽ  ككبػػػػد  ةقػػػػكؿ فالشػػػػارر الشػػػػرر  أغػػػػراض أصػػػػدؽ مػػػػف الرثػػػػاء
 كمػا   كمحامد مناقب ترداد كالهما إذا بالمدح كثةؽ ارتباط له ألف تقرةبا  كمها األخرل األغراض
.  التػداخؿ لهذا داعو  المقتكؿ بثير األخذ ةككف األحةاف برض ف  ألنه كالحماس  الفخر م  ةتداخؿ
 مراقبػ  دكف كاالفكػار المرػان  بػةف بالتناسػب ةتمسػؾ الشػارر أف رمكمػا التػدخؿ هػذا مبػررات كمف
 بػػةف الحاصػػؿ التػػداخؿ مثػػؿ   رامػػ  الشػػرر أغػراض ةرػػـ التػػداخؿ نجػػد كلػػذا.  كالمقػػاـ لمغػػرض منػه

.  الفػرزدؽ هجػاء إلػى الرثػاء مػف خػرج ما سرراف إذ   جرةر زكج  رثاء قصةدة ف  كالهجاء الرثاء
.  بهػػـ منػه فخػرا هنػػاؾ ةكػكف بالضػركرة قكمػه ةمػػدح لمػا الشػارر ألف كالفخػػر المػدح بػةف التنافػذ أك

 أف مػػف الػػرغـ كرمػػى . أغراضػػه حسػػب الشػػرر تقسػػةـ فػػ  الرػػرب النقػػاد لػػدل كبةػػرة رقبػػ  كػػاف كهػػذا
 لمهجػاء القػدماء ةسػكقها التػ  فالتررةفػات االغػراض حد ةستطةركا لـ لكنهـ الغرض ةررفكف القدماء
 رمػى كالثنػاء المػدح هػك الرثػاء أف قػالكا إذا.  مانرػ  كال جامرػ  لةسػت حػدكد كغةرها كالمدح كالرثاء
 مػػدحا كجػػدنا بةنمػػا   مةتػػا الممػػدكح ةكػػكف أف غةػػر كالرثػػاء المػػدح بػػةف فػػرؽ هنػػاؾ كلػػةس   المةػػت
 الشػػػارر لحركػػػ  حػػػدكد كضػػػ  صػػػركب  رمػػػى ةػػػدؿ كهػػػذا.  رثػػػاء أنػػػه نقػػػكؿ أف نسػػػتط  كلػػػـ لمةػػػت

   قكلػه تقنةف ةصرب متمرد دائما فهك النقاد رمةها ةتكاض  الت  الفنة  بالمراةةر ةمتـز ال فالشارر
 . كرالمه مشارر  ضمف منساؽ ألنه

 يف مزوج الذهة اءــض الزثاغزا

الرثاء ))فف أدب  ةربر رف األلـ كالتكج  كالتيسؼ  كهػك باصػطالح أهػؿ المغػ  بكػاء اهػؿ  
 .(ُ)المةت  كترداد حسناته  كتمجةد صفاته كمناقبه بالشرر كالنثر((

كةػػرل قدامػػ  بػػف جرفػػر أنػػه ال فػػرؽ بػػةف الرثػػاء كالمػػدح إال فػػ  المفػػظ إذ ةقػػكؿ: ))إنػػه لػػةس  
مدحػػ  فصػػؿ إال أف ةػػذكر فػػ  المفػػظ مػػا ةػػدؿ رمػػى أنػػه لهالػػؾ مثػػؿ )كػػاف( ك)تػػكلى( بػػةف المرثةػػ  كال
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ك)قضى نحبه( كمػا أشػبه ذلػؾ كهػذا لػةس ةزةػد فػ  المرنػى كال ةػنقص منػه  ألف تػيبةف المةػت إنمػا 
 .(ِ)هك ةمثؿ ما كاف ةمدح به ف  حةاته((

كبةػػر بػػةف الرثػػاء كنحػػف نتفػػؽ مرػػه فػػ  ذلػػؾ إذا كػػاف الرثػػاء تيبةنػػان أك ترزةػػ   كهنػػاؾ فػػرؽ  
الندب  كالمدح  فف  األكؿ ةبك  الشارر المةت كةتكج  لفقد   كةتفج  لمكتػه  كةرمػف حزنػه  كألمػه 
بخػػالؼ المػػدح الػػذم ةجػػر فةػػػه رػػف الفرحػػ  كالبهجػػ  كةصػػكر الممػػػدكح تصػػكةران برةػػدان رػػف النػػػدب 

 .(ْ)الرزاء)الترزة (الرثاء رمى الكاف ثالث : الندب  كالتيبةف  ك   ك (ّ)كالبكاء كالحزف كالنكاح

كلمرػػػػرب قصػػػػائد طػػػػكؿ فػػػػ  الرثػػػػاء كطالمػػػػا ةكتػػػػب الرػػػػرب رػػػػف كةػػػػالت الحػػػػركب كلهػػػػذا  
 .(ٓ)شرارهـ ألنهـ ةقكلكف كأكبادهـ تحترؽأصارت المراث  أجكد 

كالقصائد الرثائة  أشد األغراض التصاقا كارتباطا بيسبابها كمناسباتها كلذا فيف المسركدم  
  كةمكػف منهػا ان برػد جممػ  مػف األحػداث تكػكف المقطكرػات الشػررة  جػزء ال ةركم أشرار الرثػاء إال

 أف نمتمس أبرز محاكر غرض الرثاء الكاردة ف  كتاب )مركج الذهب( كما ف  اآلت  ذكر :

 :((هل البيتأرثاء  -1

 :(ٔ)(رم  )اإلماـ المقطكرات ف  رثاء ك  القصائد أكرد المسركدم جمم  مف 

ٍبػػػػػػػػػػفً  قيػػػػػػػػػػؿٍ  ـى  اًلً ػػػػػػػػػػ اًلبىػػػػػػػػػػ ه  كىاأٍلىٍقػػػػػػػػػػدىاري  ميٍمجى  غى
 

ٍةمىػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  هىػػػػػػػػػػػػػػػػػد مىتٍ   ـً  كى  أىٍركىاننػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلٍْلًٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
 

ػػػػػػؿى  قىتىمىػػػػػػتٍ  ػػػػػػفٍ  أٍفضى ػػػػػػ  مى مىػػػػػػى ةمىشِّ  قىػػػػػػدىـو  رى
 

ؿى   ا الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  كىأىك  من انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ةمى  كىا 
 

ـي  مػػػػػػػػػػػػ ـ   بًػػػػػػػػػػػػاٍلقيٍر فً  الن ػػػػػػػػػػػػاسً  كىأرى ػػػػػػػػػػػػا ثيػػػػػػػػػػػػ  ًبمى
 

ػػػػػػػػػػػػف    ان  لىنىػػػػػػػػػػػػا الر سيػػػػػػػػػػػػكؿي  سى ػػػػػػػػػػػػررى ًتٍبةىانىػػػػػػػػػػػػا شى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍكال  الن بًػػػػػػػػػػػػػػ ِّ  ًصػػػػػػػػػػػػػػٍهرى  مى نىاًصػػػػػػػػػػػػػػرى  كى  كى
 

نىاًقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػهي  أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػحىتٍ   بيٍرهىانػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػكرنا مى  كى
 

ػػػػػػػافى  كى مىػػػػػػػى ًمٍنػػػػػػػهي  كى سيػػػػػػػكدً  رىٍغػػػػػػػـً  رى  لىػػػػػػػهي  اٍلحى
 

ػػػػػافى   كف مىكى ػػػػػى ًمػػػػػفٍ  هىػػػػػاري  ريٍمرىانػػػػػػا ٍبػػػػػفً  ميكسى
 

ػػػػافى  كى ػػػػٍربً  ًفػػػػ  كى ػػػػٍةفنا اٍلحى ػػػػاًرمنا سى ػػػػرا صى  ذىكى
 

 أىقرىانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأٍلىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىافى  لىقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ًإذىا لىةثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدىره  كىالػػػػػػػػػػػػػػػد ٍم ي  قىاًتمىػػػػػػػػػػػػػػػهي  ذىك ػػػػػػػػػػػػػػػرىتٍ   ميٍنحى
 

افى : فىقيٍمػػػػػػػػػػتي   انىا الن ػػػػػػػػػػاسً  رىبِّ  سيػػػػػػػػػػٍبحى  سيػػػػػػػػػػػبحى
 

ػػػػػػػػبيهي  إٍنػػػػػػػػ  ػػػػػػػػا أًلىٍحسى ػػػػػػػػافى  مى ػػػػػػػػرو  ًمػػػػػػػػفٍ  كى  بىشى
 

ػػػػػػػػػى  لىًكػػػػػػػػػفٍ  اٍلميرىػػػػػػػػػادي  ةىٍخشى ػػػػػػػػػافى  كى ػػػػػػػػػٍةطىانىا كى  شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػرىادو  أىٍشػػػػػػػػػػػػػػقىى ػػػػػػػػػػػػػػٍدتٍ  ًإذىا مي  قىبىائميهىػػػػػػػػػػػػػػا ري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػري   ة زىانىػػػػػػػػػػػػػػػا اً  ًرٍنػػػػػػػػػػػػػػػدى  الن ػػػػػػػػػػػػػػػاسً  كىأىٍخسى  مى
 

مبىػػػػػػػػتٍ  ال تًػػػػػػػػ  اأٍلٍكلىػػػػػػػػى الن اقىػػػػػػػػ ً  كىرىػػػػػػػػاًقرً   جى
 

مىػػػػػػػػػى  ٍسػػػػػػػػػرىانىا اٍلًحٍجػػػػػػػػػرً  بًػػػػػػػػػيٍرضً  ثمػػػػػػػػػكد رى  خي
 

ػػػػػافى  قىػػػػػدٍ  ػػػػػٍكؼى  أىفٍ  ةيخبػػػػػريهيـٍ  كى  ةىٍخًضػػػػػبيهىا سى
 

ًنة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  قىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى   اننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلمى مى مانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىزى  فىيىزى
 

فػػػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػػػالى  ٍنػػػػػػػػػػػػػهي  اي  رى ػػػػػػػػػػػػػا رى مىػػػػػػػػػػػػػهى  مى مُّ  تىحى
 

ػػػػػػػػػػقىى كىالى   ٍمػػػػػػػػػػرىافى  قىٍبػػػػػػػػػػرى  سى  ًحط انىػػػػػػػػػػا ٍبػػػػػػػػػػف ري
 

 ميجتًرمػػػػػػػػػػػػان  ظىػػػػػػػػػػػػؿ   ًشػػػػػػػػػػػػق    ًفػػػػػػػػػػػػ  ًلقىكًلػػػػػػػػػػػػهً 
 

نىػػػػػػػػػػػػػػاؿى   ػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػا نىالىػػػػػػػػػػػػػػهي  مى ػػػػػػػػػػػػػػديكانىا ظيٍممى  كىرى
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ػػػػػػػػػٍربى ن  ةىػػػػػػػػا ػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػ و  ًمػػػػػػػػػفٍ  ضى  ًبهىػػػػػػػػػا أىرىادى  مى
 

 رضػػػػػػػػػػػٍكانىا اٍلرىػػػػػػػػػػػٍرشً  ًذم ًمػػػػػػػػػػػفٍ  ًلةىٍبميػػػػػػػػػػػ ى  ًإال   
 

ػػػػػػٍربى ن  بىػػػػػػؿٍ  ػػػػػػًكم   ًمػػػػػػفٍ  ضى ثىتٍػػػػػػهي  غى  لىظػػػػػػىن  أىكىرى
 

ػػػػػػػػٍكؼى   ٍضػػػػػػػػبىانىا الػػػػػػػػر ٍحمىفى  ًبهىػػػػػػػػا ةٍمقىػػػػػػػػى فىسى  غى
 

ػػػػػػػػػػػػٍربىًتهً  قىٍصػػػػػػػػػػػػدنا ةيػػػػػػػػػػػػًردٍ  لىػػػػػػػػػػػػـٍ  كىيىن ػػػػػػػػػػػػهي   ًبضى
 

ػػػػػػػػػػػػمى ًإال    ػػػػػػػػػػػػذىابى  ًلةىصى ٍمػػػػػػػػػػػػدً  رى نىةرىانىػػػػػػػػػػػػا اٍلخي
(ٕ) 

 

كفػػ  هػػذ  القصػػةدة تظهػػر المرػػان  الدةنةػػ  بشػػكؿ كاضػػح اذ ةرتمػػد الشػػارر رمػػى الحػػدةث  
النبػػػكم الشػػػرةؼ كتضػػػمةنه فػػػ  شػػػرر  كمػػػا أخػػػذ مػػػف اآلم القر نػػػ   فالتنػػػاص رمكمػػػان كاضػػػح فػػػ  

 القصةدة.

كالشارر هنا ةبةف أف المقتكؿ لةس شخصان رادةان بؿ مف خةر الناس كهك ابف رـ الرسكؿ  
مػػف اركػػاف الهػػدل كرمػػـ مػػف ارػػالـ االسػػالـ فػػيم رظػػةـ قتمػػكا فخسػػارة المجتمػػ   كخمةفتػػه كهػػك ركػػف

 كبةرة.

 فقاؿ: (ٖ)( أبك األسكد الدؤل ) كما رثى رمةان  

ػػػػػػػػػػػٍربو  ٍبػػػػػػػػػػػف ميرىاًكةىػػػػػػػػػػػ ى  اٍبمػػػػػػػػػػػ ٍ  أىالى   حى
 

ةيػػػػػػػػػػػػػػػكفي  قىػػػػػػػػػػػػػػػر تٍ  فىػػػػػػػػػػػػػػػالى    الشػػػػػػػػػػػػػػػامتةنا ري
 

ػػػػػػػػٍهرً  أىًفػػػػػػػػ  ػػػػػػػػةىاـً  شى  فجرتميكنػػػػػػػػا الصِّ
 

ٍةػػػػػػػػػػػػػرً   ًرةنىػػػػػػػػػػػػػا  طىػػػػػػػػػػػػػر ا الن ػػػػػػػػػػػػػاسً  ًبخى  اٍجمى
 

ٍةرى  قىتىٍمتـي ذل مىهىا اٍلمىطىاةىا رىٍكبً  مىفٍ  خى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   مى ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  كى  الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفةنىا رى
 

ًمػػػػػفٍ  ػػػػػفٍ  الًنرىػػػػػاؿى  لىػػػػػٍبسً  كى مى ػػػػػذىاهىا كى  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   مى ثىػػػػػػػػػػػػػػػػاًن ى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػرىأى  كى بىًةنىػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلمى  كىاٍلمي
 

ًسػػػػػػػةفو  أبػػػػػػػ  كىٍجػػػػػػػهى  ًاٍسػػػػػػػتىٍقبىمتى  ًإذىا  حي
 

 الٌناًظًرةنىػػػػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػػػػٍكؽى  النُّػػػػػػػػػػػػػػكرى  رىأىٍةػػػػػػػػػػػػػػتى  
 

ػػػػػتٍ  ًلقىػػػػػد ًممى ٍةشه  رى ٍةػػػػػثي  قيػػػػػرى  كىانىػػػػػتٍ  حى
 

ٍةػػػػػػػػػػػػػريهيـٍ  ًبيىن ػػػػػػػػػػػػػؾى   ػػػػػػػػػػػػػبنا خى سى ًدةننػػػػػػػػػػػػػػا حى كى
(ٗ) 

 

خةػػر النػػاس دةنػػا كهػػب نفسػػه  ))بمحامػػد كمناقػػب إسػػالمة  خالصػػ  فهػػك ةػػذكر نػػه أككاضػػح  
فهػػػك  سػػػالـةنػػػه كةقػػػةـ شػػػرةرته رمػػػى الحػػػدكد كالفػػػرائض التػػػ  شػػػررها اإلئةػػػه كمنلربػػػه ةتمػػػك قر نػػػه مثا

الخمةف  التق  الصالح الردؿ الػذم سػار رمػى الطرةػؽ النةػر ال ةحةػد كال ةمةػؿ كينػه قسػطاس الػدةف 
 .(َُ)المستقةـ كمرةار  السمةـ((

 (:: النجاش  ف  رثاء الحسف )(ُُ)كةقكؿ 

ٍرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةي   تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًم  كىالى  بىكِّةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  بىٍرػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ٍرػػػػػػػػػػػػػػػػػًكؿً  بيكى  الث اًكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  المي
 

ػػػػػػػػػػبؿً  لىػػػػػػػػػػـٍ  مىػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػتري  ةيسى  ًمٍثًمػػػػػػػػػػهً  رى
 

ػػػػػػاؼو  ًمػػػػػػفٍ  األرضً  ًفػػػػػػ   ًمػػػػػػفٍ  حى  نىاًرػػػػػػؿً  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى   نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي  شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تٍ  إذىا كى
 

 اٍلغاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  ًبالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند ةىٍرفىريهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا  ميٍرًمػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  بىػػػػػػػػػػػػػػػػائسه  ةىرىاهىػػػػػػػػػػػػػػػػا كىٍةمى
 

 ًباآلًهػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةسى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـً  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي  أكٍ  
 

ت ػػػػػػػػػػػػى الم ٍحػػػػػػػػػػػػـً  بىنًػػػػػػػػػػػػ ء ةيغًمػػػػػػػػػػػػ   إذا حى
 

ه  مػػػػػػػػػػػػى ةيٍغػػػػػػػػػػػػؿً  لىػػػػػػػػػػػػـٍ  أٍنًضػػػػػػػػػػػػجى   ًكػػػػػػػػػػػػؿً  رى
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نىا ال ػػػػػػػػػػػػػػًذم أىٍرنًػػػػػػػػػػػػػػ  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍخًرجً  ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػز مىفً     هيٍمكيػػػػػػػػػػػػػػهي  أٍسػػػػػػػػػػػػػػمىمى  (ُِ) الٍماًحػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  اٍلمي
 

كنمحػػػػػػػظ فػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  المقطكرػػػػػػػ  الطرةقػػػػػػػ  الجاهمةػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الرثػػػػػػػاء كهػػػػػػػ  كصػػػػػػػؼ المرثػػػػػػػ   
بصػػػػػػػفات الكػػػػػػػـر كرمػػػػػػػك سػػػػػػػناء نػػػػػػػار  كدكاـ اشػػػػػػػترالها كرراقػػػػػػػ  النسػػػػػػػب مػػػػػػػف أمػػػػػػػه كأبةػػػػػػػه كنجابػػػػػػػ  

.صؿ ذلؾ ألف النجاش  األ  شارره مخضـر

 : ابف الحنفة .(ُّ)( ةقكؿكف  رثاء الحسف ) 

ػػػػ  أىأدهىػػػػفي  الىًسػػػػ  تىطىةػػػػبي  أىـٍ  رىٍأسى  مجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٌدؾى   ٍرفيػػػػػػػػػػػػػػػكره  كىخى  سػػػػػػػػػػػػػػػمةبي  كىايٍنػػػػػػػػػػػػػػػتي  مى
 

ػػزفً  أىأىٍشػػرىبي  ػػاءى المي ٍةػػرً  ًمػػفٍ  مى  ًمائػػه غى
 

قىػػػػػػػػدٍ    لىًهةػػػػػػػػبي  ًمٍنػػػػػػػػؾى  األحشػػػػػػػػاء ًضػػػػػػػػٍمفى  كى
 

ػػػػيىٍبًكةؾى  ػػػػا سى ػػػػ ه  نىاًحػػػػت مى امى مى ػػػػػ ه  حى  أىٍةكى
 

ػػػػا  مى ػػػػر   كى ػػػػازً  دىٍكحً  ًفػػػػ  ًاٍخضى  قىًضػػػػةبي  اٍلحج 
 

ًرةػػػػػبه  ػػػػػازً  كىأىٍكنىػػػػػاؼ غى كطػػػػػهي  اٍلحج   تحي
 

ػػػػػػػػفٍ  كيػػػػػػػػؿُّ  االن   ًرةػػػػػػػػبي  التُّػػػػػػػػرىابً  تىٍحػػػػػػػػتى  مى  غى
 

هؿ بةت النبكة بمكر  كحرارة نمحظها ف  قصػائد الرثػاء رمكمػا كفػ  قػكؿ ابػف أةختمط رثاء  
مامػاالحنفة  دةمكم  هػذ  الحػرارة التػ   ةمثػؿ كػؿ شػ ء مهػـ فػ  حةاتػه  ال تنطفػ  فهػك ةرثػ  أخػا كا 

 ككجكد .

مػ  صػدؽ التجربػ   ةغمػب رمػى القصػةدة الرثائةػ  األسػمكب السػهؿ الكاضػح كألفػاظ مكحةػ   
ف تكافقت ف  الغرض كالبحر الشررم  .كاالحساس الرال  كمف نافم  القكؿ: إف القصائد الشررة  كا 

تظؿ لكؿ قصةدة خصكصة  كسم  تفرقها رف غةرها مف القصائد كيف القصػائد بصػمات أصػاب   
الػذم ةتكلػد  اعرػف اإلةقػ ةػدةنا تتمةػز بحرارتهػا كرمػك كمةػ  الحػزف فضػالن أكهذ  المقطكر  الت  بػةف 
فقػػد تكػػررت حػػركؼ المػػد مػػا ةقػػرب رشػػرةف مػػرة ممػػا ةجرمهػػا قصػػةدة نػػدب مػػف كثػػرت حػػركؼ المػػد 

 مبكة .

كثػػػػػر شخصػػػػػة  قػػػػػد رثةػػػػػت لرظػػػػػةـ أ( كهػػػػػك كمػػػػػف رثػػػػػاء أهػػػػػؿ البةػػػػػت رثػػػػػاء الحسػػػػػةف ) 
المػػػػػػػدائح النبكةػػػػػػػ  فػػػػػػػ  ( اتجاهػػػػػػػا خاصػػػػػػػا كمػػػػػػػا ةشػػػػػػػكؿ رثػػػػػػػاء الحسػػػػػػػةف )  ك مقتمػػػػػػػهك مكقفػػػػػػػه 

مػػػػػاـ الحسػػػػػةف كلخصكصػػػػػة  الرثػػػػػاء فةػػػػػه  فػػػػػ ف رثػػػػػاء الحسػػػػػةف كالبكػػػػػاء رمةػػػػػه هػػػػػك لخصكصػػػػػة  اإل
 ربادة ةثاب رمةها الراث .

ألف ذكػػرل الحسػػةف ذكػػرا   كاالتجػػا  الحسػػةن  ةتسػػـ بالتجدةػػد فػػ  كػػؿ مرحمػػ  مػػف مراحػػؿ  
كقػد رثػى تتجدد كمرها تتجدد فنةات القصةدة الحسةنة  إذ الطؼ صرخ  مدكة  رمػى مػر األزمػاف  

 مة .أ خشة  الشرراء مف بن  متتابران م   ؤ جاء رثا ثـمقتمه  برد( الحسةف ) الشرراء
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قربائػػػػػػػه أك  () ةفسػػػػػػػالحاإلمػػػػػػػاـ كمػػػػػػػف الطبةرػػػػػػػ  أف ةكػػػػػػػكف الرثػػػػػػػاء األكؿ مػػػػػػػف نسػػػػػػػاء  
بػػػػ  طالػػػػب فػػػػ  نسػػػػاء أفةقػػػػكؿ المسػػػػركدم: ))كلمػػػػا قتػػػػؿ  الحسػػػػةف ... خرجػػػػت بنػػػػت رقةػػػػؿ بػػػػف 

 :(ُْ)مف قكمها ... كه  تقكؿ

ػػػاذىا  :لىكيػػػػـٍ  الن بًػػػػ ُّ  قىػػػػاؿى  ًإف   تىقيكليػػػػكفى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػاذىا  ٍمػػػػػػػػػػػػػػتـي مى ػػػػػػػػػػػػػػـً   خػػػػػػػػػػػػػػري  كىأىٍنػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ  فىرى  اأٍليمى
 

بًػػػػػػػػيىٍهًم  برترتًػػػػػػػػ  ٍفتىقىػػػػػػػػًدم بىٍرػػػػػػػػدى  كى  مي
 

نٍصػػػػػػؼو  أسػػػػػػارل نٍصػػػػػػؼو   كا كى  ًبالػػػػػػد ـً  ضػػػػػػٌرجي
 

ا زىاًئ  هىذىا كىافى  مى ـٍ  نىصىحتي  ًإذٍ  جى  لىكي
 

ػػػػػػػػػػر   تيخمفيػػػػػػػػػػكًن  أىفٍ    رىٍحًمػػػػػػػػػػ  ذىًكم ًفػػػػػػػػػػ  ًبشى
 

( أنها فػ  الغالػب كةالحظ رمى المراث  الت  أرقبت استشهاد اإلماـ الحسةف )ككذلؾ  
كانت مقطكرات أك قصائد قصةرة كمف دكف مقػدمات كهػ  ظػاهرة طبةرةػ  فػ  كقػت كانػت رةػكف 

كانت استجاب  فرمة  تربر  السمط  األمكة  ترقب كؿ مف تشؾ ف  كالئه لها ... ثـ إف تمؾ المراث 
 .(ُٓ)رف لحظات الحزف ف  نفكس أشجاها األسى((

 :(ُٔ)ككذلؾ ف  قكؿ الشارر: مسمـ بف قتةب  مكلى بن  هاشـ 

ٍةنىػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػٍكًدم رى ًكةػػػػػػػػػػؿً  ًبرىٍبػػػػػػػػػػرىةو  جي  كىرى
 

 الر سيػػػػػػػػػػػػػػػكؿً   ؿى  نىػػػػػػػػػػػػػػػدىبتً  ًإف كىاٍنػػػػػػػػػػػػػػػديًب  
 

ػػػػػػػػػػمبً  ًتٍسػػػػػػػػػػرى ن  كىانػػػػػػػػػػديًب  ًمػػػػػػػػػػ و  ًلصي  رى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ن  أيًصػػػػػػػػػػػػػػػةبيكا  قىػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ٍمسى  لرقةػػػػػػػػػػػػػػػؿً  خى
 

ػػػػػػػػػػػػًم ي  سى ػػػػػػػػػػػػكًدرى  الن بًػػػػػػػػػػػػ  كى  ًفػػػػػػػػػػػػةهيـٍ  غي
 

مػػػػػػػػػػػػػػػك ي  قىػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػاًرـو  رى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػقيكؿً  ًبصى  مى
 

ػػػػػػػػػػا ًإذىا فىمىػػػػػػػػػػٍةسى  كىهمىهيػػػػػػػػػػـ كىاٍنػػػػػػػػػػديًب   مى
 

ػػػػػػػدٌ   ٍةػػػػػػػرً  ًفػػػػػػػ  ري ػػػػػػػاٍلكيهيكؿً  كىٍهمىهيػػػػػػػـٍ  اٍلخى  كى
 

ٍةػػػػػػػػػػػػثي  اي  لىرىػػػػػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػػػػػافى  حى  ًزةىػػػػػػػػػػػػادىا كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكزى  كىًاٍبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػهي    اٍلبيرػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿً  ذىاتي  كىاٍلرىجي
 

كةرػػكد تػػرؾ المقػػدمات فػػ  الرثػػاء لمرامػػؿ النفسػػ  لمشػػارر أك السػػام  فػػال ةحتػػاج الشػػارر  
 نفسه.  ةر ركاطفه أك تهةثكالسام  مقدم  ت

كحرارة الراطف  ككانت تصدر مف رقةدة  المران كنخمص إلى أف المراث  امتازت بصدؽ  
ةمانا بيهؿ البةت  . (ُٕ)راسخ  حبا كا 

تحػرم السػمط  كالحػث رمػى الثػكرة مػف جدةػد  كمػا ببةػت كما اختمطت برض مراث  أهػؿ ال 
اتسػمت قصػػائد رثػػاء أهػػؿ البةػػت بكثػػرة تضػػمةف الحػػدةث النبػػكم كالقر نةػػ  التػػ  تنضػػح مػػف القصػػائد 
فةرمد الشارر الى األخذ مػف القػر ف بشػكؿ غةػر مباشػر لكنػه ممحػكظ كاضػح ففػ  ذلػؾ تنػاص مػ  

مىٍةًه أى  ـٍ رى د ةى ًف  اٍلقيٍربىى﴾قكله ترالى: ﴿قيٍؿ ال أىٍسيىليكي ٍجرنا ًإال اٍلمىكى
(ُٖ) . 
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سفه  كحزنه رمػى أفتصكر   (كبهذا انطمقت األلسف الشاررة ترث  ابف بنت رسكؿ ا ) 
متػػػه كتسػػػجؿ فػػػ  صػػػراح  كرنػػػؼ جػػػكر السػػػمط  الغػػػادرة كانتهاكهػػػا حػػػـر أسػػػبطه كاحتجاجػػػه رمػػػى 

 .(ُٗ)ا

ذا كػػػاف رثػػػاء أهػػػؿ البةػػػت فػػػ  صػػػدر االسػػػالـ رمػػػى ارتبػػػار مػػػا ةتمترػػػكف بػػػه مػػػف مكانػػػ    كا 
صػػحاب رسػػكؿ ا فػػ ف رثػػاءهـ ألػػه ك  إسػػالمة  جمةمػػ  كمكانػػ  سػػامة  رظةمػػ  كػػكنهـ رحػػـ النبػػ  ك 

(ف  الرصر األ )الذم ال المذهب ف مذهب التشة  أبارهـ ك تئم  ةجب إأ مكم صار بارتبارهـ
( كالسػةد رنػد الكمةػت ) انممحهػ أدل إلػى إضػفاء صػبغ  مذهبةػ  ذا مػان  رنه مػذهب  خػر هػةغ

 الحمةرم.

 :والوزراء رثاء الخلفاء -2

لقاب م  ش ء مف التجٌكز ف  هذ  المفاهةـ كرمى الرغـ مف تداخؿ هذ  نحف نقبؿ هذ  األ 
ذلػػؾ أف تقػػكا  كردلػػه كزهػػد  فػػالفرزدؽ ةرثػػ  رمػػر بػػف ربػػد الرزةػػز   المفػػاهةـ لكنػػه ةػػدؿ رمػػى المػػراد

ة  ف  رثائه ةرةدكف بػذلؾ الكفػاء بمػا فػ  ذكاتهػـ مػف اإلنسانجرمت الشرراء ةستثةركف كؿ الفضائؿ 
كبار له  إذ ةقكؿ  :(َِ)تقدةر كا 

ػػػػػػػػا أىقيػػػػػػػكؿي  ػػػػػػػػرىا ًلػػػػػػػػ  الن ػػػػػػػػاريكفى  نىرىػػػػػػػػى لىم   ريمي
 

ـى  نىرىٍةػػػػػػػػػػػػػػتـي لقىػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػؽِّ  ًقػػػػػػػػػػػػػػكىا  كىالػػػػػػػػػػػػػػدِّةفً  اٍلحى
 

 رىمىسيػػػػػػػكا ًإذٍ  اٍلةىػػػػػػػٍكـى  الر اًمسيػػػػػػػكفى  ًغةػػػػػػػبى  قىػػػػػػػدٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػٍمرىافً  بًػػػػػػػػػػػػػدىٍةرً   ػػػػػػػػػػػػػكىاًزةفً  ًقٍسػػػػػػػػػػػػػطىاسى  سى  اٍلمي
 

ػػػػػػػػػػػػػػرى ي  ةيٍمًهػػػػػػػػػػػػػػهً  لىػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػٍةفه  ريمى ريهىػػػػػػػػػػػػػػا رى  ةيفىجِّ
 

ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضي  كىالى  الن ًخةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  كىالى    اٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاذةفً  رى
 

إف رمر بف ربد الرزةز كاف رادال كررؼ رنه الحؽ كلذا فحضػ  بمكانػ  تارةخةػ  مهمػ   
مةػػ  بمغػػت فػػ  أمةػػ  مقارنػػ  بالخمفػػاء الرباسػػةةف مػػثال ألف دكلػػ  بنػػ  أكنمحػػظ قمػػ  رثػػاء خمفػػاء بنػػ  

الظمـ كاالجحاؼ فػ  المسػممةف إف الشػارر مهمػا كػاف ةتكسػب فػ  شػرر  أك ةتممػؽ لمحكػاـ لكػف ال 
حسػػاس راشػػه صػػادؽ فالػػذم دفػػ  الفػػرزدؽ الػػى الرثػػاء محػػض إةغػػض الطػػرؼ رػػف ةمكػػف لػػه أف 

خالصهإحساسه   لمحؽ كحبا بالرادؿ كالردؿ. كا 

مػػػػه فسيػػػػم  فػػػػ  المةمػػػػ  الثانةػػػػ  أخػػػػا رثمػػػػاف مػػػػف أبػػػػ  ميرىػػػػٍةط أككػػػػاف الكلةػػػػد بػػػػف رقبػػػػ  بػػػػف  
 : (ُِ)كهك ةقكؿ  مف مقتؿ رثماف ةندبه

ػػػػػػػػػػػا ًإن ػػػػػػػػػػػا هىاًشػػػػػػػػػػػـو  بىنًػػػػػػػػػػػ  مى ػػػػػػػػػػػافى  كى  بىٍةنىنىػػػػػػػػػػػا كى
 

ػػػػػٍدعً   ػػػػػػفىا كىصى ػػػػػػا الص  بيهي  الػػػػػػد ٍهري  ةيػػػػػػكًمضي  مى ػػػػػػارى  شى
 

ٍةػػػػػػػػػػػػؼى  هىاًشػػػػػػػػػػػػـو  بنًػػػػػػػػػػػػ   بىٍةنىنىػػػػػػػػػػػػا اٍلهىػػػػػػػػػػػػكىادىةي  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍةؼي   سى كىل ًاٍبػػػػػػػػػػػػػػػػفً  كى ـٍ  أىرى  كحرائبيػػػػػػػػػػػػػػػػهي  ًرٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدىكي
 

ىحى  رىدُّكا هىاًشػػػػػػػػػـو  بنًػػػػػػػػػ   اخػػػػػػػػػتكـ ًاٍبػػػػػػػػػفً  ًسػػػػػػػػػالى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  الى  تيٍنهبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي  كىالى    مناهبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي  تىحى
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ػػػػػػػػػػػػػدٍرتـي ػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػهً  غى  مىكىانىػػػػػػػػػػػػػهي  تىكيكنيػػػػػػػػػػػػػكا ًكةمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػدىرىتٍ  كىمى ػػػػػػػػػػػػػػا غى  مرازبيػػػػػػػػػػػػػػهي  ًبكيٍسػػػػػػػػػػػػػػرىل ةىٍكمى
 

لػػى هػػذ  النصػػكص كغةرهػػا إف قصػػةدة الرثػػاء مضػػن  لمرػػان  كثةػػرة إةصػػح قكلنػػا اسػػتنادا  
كالحكم  ألف  صمه مدح أغراض برةدة فه  تستكرب المدح لما بةنهما مف مناسب  إذ الرثاء ف  أك 

كمػا تػدخؿ الحماسػ  ل خػذ بثػير   فتصػدر الحكمػ  أثنػاء الرثػاء أكرػظ مػا ةكػكف كهػك مةػت اإلنسػاف
  ألف كالقصػػةدة الرثائةػػ  تحمػػؿ فػػ  طةاتهػػا الهجػػاء. المقتػػكؿ كمػػا نمحظػػه فػػ  رثػػاء حركػػ  التػػكابةف

الشارر ةككف مشدكدا لممران  كمناسب  برضها برضان  كترالؽ السابؽ بالالحؽ  أكثر مما تفرضه 
 ر الفنة  لمقصةدة.المراةة

  :(ِِ)كما قاؿ حساف: ف  رثماف بف رفاف كهجاء االنصار كتخمفهـ رف نصرته 

اذىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  تىخى ًفةظىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ةىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى  كى  ًإٌنهيػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  اٍلحى
 

 األخةػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  لىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىٍةسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

نىسيػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػػاةى  كى ػػػػػػػػػػػدو  كىصى م   ًصػػػػػػػػػػػٍهًر ً  ًفػػػػػػػػػػػ  ميحى
 

تىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليكا   بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارً  دىارى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلًرزِّ  كى
 

 فنمحظ تداخؿ بةف قصةدة الرثاء كاألغراض األخرل. 

 رثاء القادة: -3

ػالقائد هك مى   كغالبػا مػا ةكػكف رثػاء  .رؼ بالفركسػة  كالشػجار  كالبسػال  كقةػادة الجةػكشف ري
القادة مف الجنكد أك مف نظرائه مف القادة  أك أف ةككف القائد ةتمت  بمكان  دةنة  فةرثى مف ةذهب 

 :(ِّ)(مذهبه كةرتقد مرتقد . كمف ذلؾ قكؿ الشارر: ف  رثاء هان  بف رركة كمسمـ بف رقةؿ )

ا تىٍدًرةف الى  كيٍنتً  ًإذىا  فىيىٍنًظًرم اٍلمىٍكتي  مى
 

 رقةػػػػػػػػؿً  كىًاٍبػػػػػػػػفً  السُّػػػػػػػػكؽً  ًفػػػػػػػػ  هىػػػػػػػػاًن  إلػػػػػػػػى 
 

ـى  قىػػػػدٍ  بٍطػػػػؿو  ًإلىػػػػى  كىًجهىػػػػهي  الس ػػػػٍةؼي  هىش ػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػارً  ًفػػػػػػػػػػػػػ  ةىٍهػػػػػػػػػػػػػًكم كى خػػػػػػػػػػػػػرى    قىًتةػػػػػػػػػػػػػؿً  ًطمى
 

ا ػػػػػػػػابىهيمى ا اأٍلىمةػػػػػػػػرً  أىٍمػػػػػػػػري  أىصى  فىيىٍصػػػػػػػػبىحى
 

اًدةػػػػػػػػػػػثى   ػػػػػػػػػػػفٍ  أىحى ػػػػػػػػػػػًبةؿً  ًبكيػػػػػػػػػػػؿِّ  ةىٍسػػػػػػػػػػػرىى مى  سى
 

ػػػػػػػػدىا تىػػػػػػػػرىل سى ٌةػػػػػػػػرى  جى ػػػػػػػػٍكتي  غى  لىكنىػػػػػػػػهي  اٍلمى
 

ػػػػػػػػػػػػحى   نىضى ـه  كى ػػػػػػػػػػػػاؿى  قىػػػػػػػػػػػػدٍ  دى ًسػػػػػػػػػػػػةؿً  كيػػػػػػػػػػػػؿُّ  سى  مى
 

  منىػػػػػػػػػػػػا المهػػػػػػػػػػػػاة  أىٍسػػػػػػػػػػػػمىاء أىةىتػػػػػػػػػػػػرؾ
 

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذًح ه  طىمبىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي  كى كؿ مى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذحي
 

ًةة ػػػػػػ و  فىتىػػػػػػاةً  ًمػػػػػػفٍ  أٍحةىػػػػػػى هيػػػػػػكى  فىتنػػػػػػى  حى
 

تىٍةفً  ًذم ًمػػػػػػػػػػػػػػفٍ  كىأيقىطِّػػػػػػػػػػػػػػ ي   ػػػػػػػػػػػػػػًقةؿً  شيػػػػػػػػػػػػػػٍفرى  صى
 

 .(ِْ)( المرقاؿ ككقؼ رمةه فدرا له كترحـ لهكمنه: رثاء رم  ) 

ٍةػػػػػػػػػػػػرىا اي  جػػػػػػػػػػػزل ػػػػػػػػػػػبى ن  خى ػػػػػػػك ً  ًصػػػػػػػبىاحي     أسػػػػػػػػػػػػممة ن  رىصى ػػػػػػػرِّريكا اٍلكيجي ػػػػػػػٍكؿى  صي  هىاًشػػػػػػػـً  حى
 

ٍبديالم ػػػػػػػػػػػػػػػػهى  ةىًزةػػػػػػػػػػػػػػػػدي  ك كىرى ٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػده  بشػػػػػػػػػػػػػػػػره  مى
 

سيػػػػػػػػػػػٍفةىافى   ػػػػػػػػػػػاًرـً  ًذم هىاًشػػػػػػػػػػػـو  كىًاٍبنػػػػػػػػػػػا كى  اٍلمىكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍركىةي  ذىكػػػػػػػػػػػػػػػػػري ي  ثىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  ةىٍنفىػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  الى  كىري  كى
 

ػػػػا اٍخترطىػػػػتٍ  ًإذىا  ػػػػكىاًرـً  ًخفىػػػػاؼي  ةىٍكمى  (ِٓ)الص 
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 .(ِٔ)(كمنه قكؿ: الحجاج بف غزة  األنصارم ف  رثاء رمار بف ةاسر )

ػػػػػػػػػػػاًرم دىٍمريهىػػػػػػػػػػػا ًلرىػػػػػػػػػػػٍةفو  ًلمرجػػػػػػػػػػػاؿً  ةىػػػػػػػػػػا  جى
 

ٍزنًػػػػػػ  هىػػػػػػاجى  قىػػػػػػدٍ   ػػػػػػاري  اٍلةىٍقظىػػػػػػافى  أىبيػػػػػػك حي  رم 
 

ػػػػػػػػػػػػػك ا أبػػػػػػػػػػػػػك ًإلىٍةػػػػػػػػػػػػػهً  أىهىػػػػػػػػػػػػػكىل  فىكىاًرًسػػػػػػػػػػػػػهً  حى
 

ػػػػػػػػػٍةفً  السُّػػػػػػػػػكيكفى  ةىػػػػػػػػػٍدريك  ٍةشى ًلٍمجى ػػػػػػػػػاري  كى  إٍرصى
 

ػػػػػٍدري  فىاٍختىػػػػػؿ   ػػػػػا اٍلةىٍقظىػػػػػافى  أىبًػػػػػ  صى  ميٍرتىًرضن
 

بىػػػػػػػػػتٍ  قىػػػػػػػػػدٍ  ًلمػػػػػػػػػرٍمًح    الن ػػػػػػػػػاري  لىػػػػػػػػػهي  ًفةنىػػػػػػػػػا كىجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػفٍ  اي  ٍمًرًهػػػػػػػػػػػػػػـٍ  رى ػػػػػػػػػػػػػػؾى  الى  جى ػػػػػػػػػػػػػػافى  شى  كى
 

فػػػػػػػػػػػػػا   كى ثىػػػػػػػػػػػػػػاري   ةػػػػػػػػػػػػػاته  بًػػػػػػػػػػػػػػذىًلؾى  أىتىػػػػػػػػػػػػػتٍ  رى
 

ػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػاًل  اي  ةينػػػػػػػػػزعي  مى ػػػػػػػػػديكًرًهـٍ  ًمػػػػػػػػػفٍ  غي  صي
 

مىػػػػػػػػػػػى   الن ػػػػػػػػػػػاري  تىٍمسىٍسػػػػػػػػػػػهيـ لىػػػػػػػػػػػـٍ  اأٍليٍسػػػػػػػػػػػرىةً  رى
 

 ًشػػػػػػػػػػػػٍرًذمى ه  تىٍقتيميػػػػػػػػػػػػؾى  لىػػػػػػػػػػػػهي  الن بًػػػػػػػػػػػػ ُّ  قىػػػػػػػػػػػػاؿى 
 

ػػػػػػػػػػػػكمىهيـٍ  ًسػػػػػػػػػػػػةطىتٍ   ػػػػػػػػػػػػاري  بًػػػػػػػػػػػػاٍلبىًغ   ليحي  فيج 
 

 أىن هيػػػػػػػػػػـٍ  الشػػػػػػػػػػاـ أٍهػػػػػػػػػػؿ ةرىػػػػػػػػػػرؼي  فىػػػػػػػػػػاٍلةىٍكـى 
 

ًفةهىػػػػػػػػا ًتٍمػػػػػػػػؾى  أصػػػػػػػػحاب   كىاٍلرىػػػػػػػػاري  الن ػػػػػػػػاري  كى
 

 

كةػػػػػػدخؿ فػػػػػػ  هػػػػػػذا البػػػػػػاب رثػػػػػػاء الػػػػػػكزراء كمػػػػػػف ذلػػػػػػؾ رثػػػػػػاء الشػػػػػػرراء البرامكػػػػػػ  برػػػػػػد أف  
 :(ِٕ)هاركف الرشةد  كأكق  بهـ كقةر  بيساء. رثاهـ أجش  السيمم أطاح بهـ 

فى   ًركىابينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىًاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىرىاحىتٍ  اٍرحنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىآلى
 

ػػػػػػؾى   ػػػػػػفٍ  كىأىٍمسى ػػػػػػفٍ  ةيٍجػػػػػػًدم مى مى ػػػػػػافى  كى  ةىٍجتىػػػػػػًدم كى
 

 السُّػػػػػػػػرىل ًمػػػػػػػػفى  أىمنػػػػػػػتً  قىػػػػػػػػدٍ  ًلٍممىطىاةىػػػػػػػػا فىقيػػػػػػػؿٍ 
 

طىػػػػػػػػػػػػػػ ِّ    فىٍدفىػػػػػػػػػػػػػػدً  بىٍرػػػػػػػػػػػػػػدى  فىٍدفىػػػػػػػػػػػػػػدىا الفةػػػػػػػػػػػػػػاف  كى
 

قيػػػػػػػػػػؿً   تىرىٌطًمػػػػػػػػػػػ  فىٍضػػػػػػػػػػؿو  بىٍرػػػػػػػػػػػدى  اٍلرىطىاةىػػػػػػػػػػا كى
 

قيػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   زىاةىػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػدًدم ةىػػػػػػػػػػػػػػػٍكـً  كيػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  ًلمر   تىجى
 

ديكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةفنا كى  ميهىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا برمكةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةؼو  أيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػةبى    ميهىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  هىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػًم  ًبسى
 

 

ةطمػػػػػػؽ الشػػػػػػارر صػػػػػػكته لةبػػػػػػةف الفػػػػػػرؽ بػػػػػػةف أمػػػػػػس كاآلف  إذ لػػػػػػةس هنػػػػػػاؾ شػػػػػػجاع برػػػػػػد  
الربةػػػػػ  ةطكةػػػػػه مػػػػػف فةػػػػػاف   كالمطاةػػػػػا قػػػػػد اسػػػػػتراحت مػػػػػف الفضػػػػػؿ بػػػػػف الربةػػػػػ  ةطػػػػػكم  مػػػػػا كػػػػػاف 

هٌمػػػػ  ذلػػػػؾ الرجػػػػؿ المقػػػػداـ  كالرطاةػػػػا برػػػػد  لػػػػـ ترطػػػػ  فػػػػالجكد مػػػػات بمػػػػكت الفضػػػػؿ  كالرزاةػػػػا لػػػػـ 
تجػػػػد ةػػػػػدان تػػػػػدفرها غةػػػػر ةػػػػػد الفضػػػػػؿ  لػػػػػذا فػػػػ ف الشػػػػػارر حػػػػػزةف  أنػػػػػه ال ةرثػػػػ  إنسػػػػػانان رادةػػػػػان بػػػػػؿ 

 ةرث  لنا مجتمران كامالن.

 :األبناءرثاء  -4

رثػػاء االبنػػاء مػػف أهػػـ مكضػػكرات الرثػػاء االجتمػػار   كأبػػرز مكضػػكع فةػػه كمػػا ةحتػػؿ ةرػػد  
أكثر الصفحات المحزكن  مف رثاء األهؿ كاألقارب جمةران  فضػالن رػف هػذ  الحرقػ  كلهةػب الحػزف 

 .(ِٖ)كنةراف األلـ الت  تفكح بها قصائد الرثاء ف  االبناء
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ةربػر رػف زفػرات الشػارر الممتهبػ  رمػى فمػذة كرثاء األبناء ))مف أصدؽ أنكاع الرثػاء ألنػه  
نمػا هػ  ظػاهرة شػررة   كبد ذهبت كلف تركد  فظاهرة رثاء األبنػاء لةسػت بػدران فػ  أدبنػا الرربػ   كا 

 .(ِٗ)مكجكدة منذ بدا التيرةخ لهذا األدب((

 إذ تقكؿ:  فف  حرب صفةف سيمرت امرأة مف أهؿ الرراؽ ترث  أبناءها الثالث 

ٍةنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىا رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربٍ  ٍم و بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  جي  سى
 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   اٍلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػربً  ًخةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  فىًتةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  رى
 

ػػػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػرىهـٍ  كى ٍةػػػػػػػػػػػري  ضى ٍسػػػػػػػػػػفً  غى  النُّفيػػػػػػػػػػػكسً  حي
 

ٍةشً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىمِّ    غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

  حػرب ناقػ  كال جمػؿالفمػةس لهػـ فػ   مقنرػان  كاألـ المفجكر  ال تػرل فػ  قتػؿ أكالدهػا سػببان  
ها فػال تجػد مػف ةػرد رمةهػا كلػدةها  كمػا ال تجػد مػف ةشػف  حزنهػػا  كلػذا فمػـ تجػد السػمكل فػ  مصػاب

الحػرب  ألنهػا فتنػ  كتنػدـ رمػى رحةػؿ ابنائهػا رسػكران فػ  هػذ   كتقكؿ اخرل: ف  ابنةف لها قد قتال:
(َّ)ال تكاد تنطف 

: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍدتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػركبى  شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػةًِّبنًن  اٍلحي  فىشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرل فىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كىةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـً  ةىٍكمن مى  اٍلجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػر   مىػػػػػػػػػػػػػػػى أىضى ػػػػػػػػػػػػػػػٍؤًمفً  رى  ًفٍتنىػػػػػػػػػػػػػػػ و  مي
 

اعو  كىأىٍقتمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي    بىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ًلًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
 

 بىٍةًتهىػػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػػ  الظغةنػػػػػػػػػػػػػػػ ى  فىمىٍةػػػػػػػػػػػػػػػتى 
 

لىٍةتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى   ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىره  كى  تىٍرتىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  رى
 

 فمحقها الندـ رمى التحاؽ أكالدها ف  الحرب. 

أـ ابنػػ  ربةػد ا بػػف الربػػاس المػػذةف قتمهمػا بٍسػػره تػػدكر حػػكؿ البةػػت   كمػف ذلػػؾ أف جكةرةػػ 
 :(ُّ)كه  تقكؿ

اااَ ًَ نْ  ٍِ ٚس َسُِاااٙنَنسهَاااَ  نَِ ٍَ نِيااا ِب ااا َِ ن َ ٍس نَْاااَنَيااا
ن

َْ  نن ااااااا اااااااَنَن ب ًَ ُسٓ  نَد ااااااااٗب ََ نت ٍِ ٛس تَ ِب ْن ااااااا نَكَنس
ن

اااَ ًَ نْ  ٍِ ٚس َسُِاااٙنَنسهَاااَ  نِياااٍنَِ ِب ااا َِ ن َ ٍس نَْاااَنَيااا
ن

َوني  س َ َاااا  نن ٕس ْسهِااااٙنَنسَٛاااا بَهس ِااااٙلنيََو َٔ ِوٙن ًس نساااا
ن

اااَ ًَ نْ  ٍِ ٚس َسُِاااٙنَنسهَاااَ  نَ ٍس نَيااا ِب ااا َِ ن َ ٍس نَْاااَنَيااا
ن

نن ااااا ن َوني  ْاااااا  ني  ٕس ْ اااااٙنَنسَٛااااا  ً نَنسِواَاااااَِونيَ
ن

اإَ  ً نَيااَنَ ِد ْبب   اا َُ َيااَن َٔ َلن نًَِاا و نَ  ْئاا  
ن

اااا سَٕن َُ َٔ ااااِونَنبااااِ ٘ن يس نَيس ٍِ َياااا َٔ ن ِٓىس نِ ٕس نبَاااا ٍس نِياااا
ن

َْ َاااا ون ني  س  ٙ َسُِاااا َسَحااااٗنَدهَااااٗنٔ َنااااٙنَِ ن  
ن

ْس َااااااااَ   نن نٚ  ااااااااى  ِ س َكااااااااَ ََتنَيس َٔ َٕكذولن ااااااااح  َس نَي
ن

رثػػاء األـ فػػ  أبنائهػػا  هػػك رثػػاء األمكمػػ  الباكةػػ  التػػ  إننػػا نشػػرر فػػ  هػػذ  المقطكرػػ  أف  
تنتحػػػب كالػػػدمكع التػػػ  تجػػػرم  كالقمػػػب المفطػػػكر كالػػػنفس المفجكرػػػ  كمػػػ  كػػػؿ هػػػذ  النػػػداءات فػػػ  
المقطكر  لكنها ال تجد مف ةرد رمةها كلدةها  كال تجد شفاء لحزنها كغمةمها ف  البكاء  فما ركحهػا 

 المصاب رقالن ةصبرها  كال سمكة تسم  بها النفس.كسمرها كبصرها كرقمها  فما ترؾ لها 

الرثػػاء هنػػا فػػ  المقطكرػػ  تػػيبةف كنػػدب  كبكػػاء كحسػػرة كركةػػؿ  ككصػػؼ لرظػػـ المصػػةب    
 كهكؿ الفجةر .
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 رثاء الزوجات واألزواج: -5

تينؼ الررب مف رثاء المرأة رمكمان  كةرةبكف رمى الرجؿ الجزع رمى المرأة  كقػد كصػفت  
بالجالدة كالصبر  فػال ةتناسػب ذلػؾ مرهػـ  كمػا أف الرثػاء ةرػد فضػةح  لممػرأة ةقػكؿ: الررب نفسها 

  .(ِّ)الفرزدؽ ف  ذلؾ  مرةبان جرةر رثاء  زكجته

 كرثةتىهػػػػػػػػػػػػػػػػا كفضػػػػػػػػػػػػػػػػػحتىها فػػػػػػػػػػػػػػػػ  قبًرهػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي األخةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تفرى
 

كحتػػى الػػذم  كلهػػذا جػػاء رثػػاء الزكجػػ  أك المػػرأة رمكمػػان نػػادران فػػ  المدكنػػ  الشػػررة  الرربةػػ   
كصمنا مف قصائد رثاء الزكج  نممح فةه خشة  مف الجزع رمةهػا كةبػدك فةهػا الشػارر متماسػكان فػ  
حزنه  كما هناؾ مسكغات لتمؾ القصائد فجرةر سكغ لنفسه رثاء زكجته ألنها كبةرة فػ  السػف كمػا 

ةػػ  كسػػر هػػذ    كلرمنػػا نقػػؼ رمػػى جػػذكر ذلػػؾ الرثػػاء  كبدا(ّّ)لػػـ ةتجػػرأ أف ةفػػرد لهػػا قصػػةدة كاممػػ 
 : (ّْ)(. إذ ةقكؿ( فاطم  الزهراء )الرادة الت  ارتادها الررب رندما ةرث  رم  )

ػػػػػػػػػػػػاعو  ًلكيػػػػػػػػػػػػؿِّ  ًمةًمػػػػػػػػػػػػةفً  ًمػػػػػػػػػػػػفٍ  ًاٍجًتمى  فرقىػػػػػػػػػػػػ ه  خى
 

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  ديكفى  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم كى  قىًمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  اٍلمىمى
 

ف   ػػػػػػػػػػػػػػػا ًاٍفًتقىػػػػػػػػػػػػػػػادىم كىاً  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػدو  بىٍرػػػػػػػػػػػػػػػدى  فىاًطمن  أىحى
 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػى دىلةػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه   ًمةػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ةىػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـي  الى  أىف   رى  (ّٓ)خى
 

( لـ ةظهر جزره  بؿ ةبدك متماسكان  فهك مػؤمف بػذلؾ الفػراؽ كنمحظ أف اإلماـ رمةان ) 
قكؿ: نائم  بنت الفرافص  ف  مقتؿ رثماف  رثاء األزكاج كمف المحتـ  كالمكت الذم ال ةدع احدان. 

 :(ّٔ)بف رفاف

 ثالثػػػػػػػػػػػػػػػ و  برػػػػػػػػػػػػػػػدى  النػػػػػػػػػػػػػػػاسً  خةػػػػػػػػػػػػػػػرى  إف   أال
 

 مصػػػػػػػػػرً  مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػذم التجةبػػػػػػػػػ ِّ  قتةػػػػػػػػػؿي  
 

 قرابتػػػػػػػػػػػػػػػ  كتبكػػػػػػػػػػػػػػػ  أبكػػػػػػػػػػػػػػػ  ال كمػػػػػػػػػػػػػػػاًل ى 
 

  رمػػػػػػػػػرك أبػػػػػػػػػ  فضػػػػػػػػػكؿى  رنػػػػػػػػػ  غةبػػػػػػػػػكا كقػػػػػػػػػد 
 

إف رامػ  الرػرب بػيلـ كحرقػ   شػرار كةبكػةف مكتػاهـ كثةرا ما نجد النسػاء نادبػات ةػؤلفف األ 
نا قائؿ البةت كالبةتةف شاررا لكانت أم  الررب شػرراء كمهػا كلهػذا فػ ف زكجػ  دٍ تقكؿ الشرر كلك ردى 

تكف شاررة لكنها خطةب  مفكٌه  كلذا ال نجد ف  البةتةف حسػرة كبةػرة أك طػكؿ نفسػها فػ  رثماف لـ 
 القصةدة.

رمػػكز  ككػػاف الزبةػػر فػػ    كقػػد رثػػت راتكػػ  بنػػت زةػػد زكجهػػا الزبةػػر  كقػػد قتمػػه رمػػرك بػػف جي
 :(ّٕ)صالته ةـؤ الناس  إذ تقكؿ فةه

ػػػػػػػػػػدري   بػهػػػػػػػػػػم و  بػفػػػػػػػػػػارسً  جػرمػػػػػػػػػػكزو  ًابػػػػػػػػػػف غى
 

 مػرػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردً  غػةػػػػػػػػػػػػػػػػػر ككػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الٌمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى  
 

ك ةػػػػػػػػػػػػػػػا  لىكجػدتػػػػػػػػػػػػػػىهي  نػٌبهػتػػػػػػػػػػػػػػهي  لىػػػػػػػػػػػػػك رػػمػػػػػػػػػػػػػػري
 

 الةػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  كال الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  رىرػػػػػػػػػػػػػػػػػشى  طاًئشػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ال 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػؾى  هىػبػمتػػػػػػػػػػػػػػػؾ  لمػسػػػػػػػػػػػػػػػممان  قػتػػػػػػػػػػػػػػػمتى  أف أمُّ
 

 المػتػرػٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  رػقػكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  رػمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  حػػقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
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ػػػػػػػػػػػػػػػًمرتي  كال رأةػػػػػػػػػػػػػػػتي  إفٍ  مػػػػػػػػػػػػػػػا  بمثمػػػػػػػػػػػػػػػهً  سى
 

ةغتػػػػػػػػػػػػدم ةىػػػػػػػػػػػػػركحي  مػٌمػػػػػػػػػػػػػف مىػضػػػػػػػػػػػػػى فػةػمػػػػػػػػػػػػػف   كى
 

رمػػى الػػرغـ ممػػا رػػرؼ رػػف رثػػاء الزكجػػات الحػػزف كالحسػػرة  كحػػرارة البكػػاء  فهػػف ةػػػذرفف  
الدم  رمى أزكاجهف  كةتحسرف لفقدهـ  لكف هذ  المقطكر  ال تحمػؿ سػكل ترػداد صػفاته ببػركدة  
 كهذا ربما ةرج  اف راتك  لـ تكف شػاررة  كلػذا اخػذت ترػدد مناقبػه برةػدان رػف حسػرتها رمةػه  إنهػا
فقػػدت فارسػػان ةصػػرب رمػػى الفرسػػاف مالقاتػػه  كلػػـ ةكػػف جبانػػان كال سػػهالن رنػػد المالقػػاة  لكػػف غػػدر 

 القاتؿ مكنه منه.

كةكاد ةدخؿ فػ  هػذا رثػاء ةزةػد بػف ربػد الممػؾ جارةته)حبابػه( كجزرػه رمةهػا  فػدفنها كأقػاـ  
 :(ّٖ)رمى قبرها فقاؿ

ػػػػػؿي  فىػػػػػً ف   ٍنػػػػػؾً  تىسى  اٍلهىػػػػػكىل تىػػػػػٍدعي  أىكٍ  الػػػػػن ٍفسي  رى
 

مُّػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  الى  الػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٍفسي  تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػميك فىًباٍلةىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسً    ًبالتىجى
 

فصدؽ الراطف  كاضح   كجزره ظاهر ال ةخفى  كةرل أف الصبر حرٌم أف ةسم  نفسػه   
 كاألمر مكككؿ لمةيس كالقنكط.

 رثاء المدن: -6

ظهػػر فػػ  الرصػػر الرباسػػ  لػػكفه جدةػػد مػػف الرثػػاء هػػك رثػػاء المػػدف  كفػػ  ذلػػؾ إشػػرار فػػ   
أك غزكها أك ضةارها  كما فةه إشػرار بارتبػاط الشػارر بالمكػاف كمدةنتػه  فقػد رػرؼ  خراب المدف

رػف الرربػ  ترحالػه الػػدائـ الػذم ال ةكػاد ةسػػتقر فػ  مكضػ . كنتةجػػ  لمفتكحػات اإلسػالمة  كتمصػػر 
األمصػػػار  كتطػػػكر الحةػػػاة االجتمارةػػػ   أخػػػذ الرػػػرب ةشػػػةدكنها لجرمهػػػا مكطنػػػان لهػػػـ  ككػػػاف مكقػػػؼ 

طران األكؿ: ةرفضػها إحساسػػان بالغربػ  كحنةنػان إلػػى البػداكة كالصػػحراء  كاآلخػر فهػػك الرربػ  منهػا منشػػ
 . (ّٗ)القبكؿ فةها مكطنان جدةدان ةفضمه رمى البداكة

فرةػدان رػف مجتمرػه كبنػ   اإلنسػافكنقصد بالمدةن  ركػس البػداكة ذلػؾ التفػرد الػذم ةقصػ   
جنسه  فالمدةنػ  هػ  تمػؾ المراكػز التػ  تجمػ  خمةطػان مػف النػاس ةضػـ بػةف جنباتػه طبقػات متباةنػ  

 .(َْ)مف الناس ةغمب رمةها الطاب  المادم بشكؿ راـ

  بالمكػػػػػػاف بكصػػػػػػف  اإلنسػػػػػػانإف هػػػػػػذا المػػػػػػكف مػػػػػػف الرثػػػػػػاء ةكشػػػػػػؼ رػػػػػػف مػػػػػػدل االرتبػػػػػػاط  
هكةتػػػػػػه  كبسػػػػػػماته الشخصػػػػػػة  التػػػػػػ  تفرضػػػػػػها  اإلنسػػػػػػافداللػػػػػػ  انتمػػػػػػاء دةمػػػػػػكغراف  ةسػػػػػػتمد منػػػػػػه 

سػػػػػمط  المكػػػػػاف  ألف المكػػػػػاف بطبةرتػػػػػه سػػػػػمطكم ةػػػػػؤثر رمػػػػػى البشػػػػػر بمقػػػػػدار مػػػػػا ةػػػػػؤثركف فةػػػػػه. 
فػػػػػػال نجػػػػػػد مكانػػػػػػان فارغػػػػػػان أك سػػػػػػمبةان  ففػػػػػػ  الحقةقػػػػػػ  لممكػػػػػػاف سػػػػػػمط  فػػػػػػ  أخػػػػػػذ السػػػػػػمات الفردةػػػػػػ  

رثةػػػػت هػػػػ  بغػػػػداد  لمػػػػا كمػػػػف أكثػػػػر المػػػػدف التػػػػ  مػػػػف جدةػػػػد لةرةػػػػدها لهػػػػـ أةػػػػدةكلكجةا   كصػػػػهرها
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كػػػػػاف ةتمتػػػػػ  أهمهػػػػػا مػػػػػف رػػػػػةش رغةػػػػػد كمجػػػػػد تمةػػػػػد كحضػػػػػارة كفػػػػػف كثقافػػػػػ   فهػػػػػ  مقصػػػػػد لجمةػػػػػ  
 .(ُْ)الرظماء فمف النادر أف نجد رالمان ال ةج ء بغداد  فه  رزةزة رمى أهمها

كلمػػا حصػػؿ النػػزاع رمػػى الخالفػػ  بػػةف األمػػةف كالمػػيمكف  كتطػػكرت األحػػداث رنػػدما حقػػؽ  
ة جنكد  ف  مررك  قصػر صػالح  فمارسػكا ػػػ فػ  نشكةػػػ حممػ  رارمػ  مػف السػمب األمةف نصران بقةاد

كالنهػػب كالقتػػؿ ركرػػت النػػاس كغػػادر رمػػى إثرهػػا الكثةػػر مػػف سػػكاف بغػػداد مػػدةنتهـ طمبػػان لمسػػػالـ  
 .(ِْ)كاألمةف غارؽ ف  سكر  كلهك 

 فقاؿ الشارر المرركؼ برم  بف أب  طالب راثةان بغداد. 

ـي  تىقىط رىػػػػػػػػػػػػػػتً  ػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػاًئرً  بىػػػػػػػػػػػػػػٍةفى  األىرحى  اٍلرىشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًئرً  ًاٍلتىقىػػػػػػػػػػػػػػى أٍهػػػػػػػػػػػػػػػؿي  كىأىٍسػػػػػػػػػػػػػػمىمىهيـٍ    كىاٍلبىصى
 

ـي  فىػػػػػػػػػػػذىاؾى  مًقػػػػػػػػػػػهي  ًمػػػػػػػػػػػفٍ  اً  ًاٍنًتقىػػػػػػػػػػػا  ًبًهػػػػػػػػػػػـ خى
 

ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػك ي  لىمى مي كػػػػػػػػػػػكبً  ًمػػػػػػػػػػػفٍ  ًاٍجتىرى  اٍلكىبىػػػػػػػػػػػاًئرً  ري
 

 تىٍكبىػػػػػػػ ن  الػػػػػػػذ ٍنبً  ًمػػػػػػػفى  أىٍظهىرنىػػػػػػػا نىٍحػػػػػػػفي  فىػػػػػػػالى 
 

ػػػػػػػػػػػػػادى  أىٍصػػػػػػػػػػػػػمىحنىا نىٍحػػػػػػػػػػػػػفي  كىالى    الس ػػػػػػػػػػػػػرىاًئرً  فىسى
 

لىػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػذىك رو  كىاًرػػػػػػػػػػػظو  ًمػػػػػػػػػػػفٍ  نىٍسػػػػػػػػػػػتىًم ٍ  كى مي  كى
 

 كى ًمػػػػػػػػػػػػػػػرً  نىػػػػػػػػػػػػػػػا و  كىٍرػػػػػػػػػػػػػػػظى  ًفةنىػػػػػػػػػػػػػػػا فىةيٍنًجػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

مىػػػػػػػػى فىنىٍبًكػػػػػػػػ  ـً  رى ٍسػػػػػػػػالى ػػػػػػػػا اإٍلً  تىقىط رىػػػػػػػػتٍ  لىمى
 

ػػػػػػػػػػػػػا ي   ٍةرىهىػػػػػػػػػػػػػا كىرىٌجػػػػػػػػػػػػػى رىجى ػػػػػػػػػػػػػاًفرً  كيػػػػػػػػػػػػػؿُّ  خى  كى
 

ػػػػػػهيـٍ  ةىٍقتيػػػػػػؿي  الن ػػػػػػاسً  بىٍرػػػػػػضي  فىيىٍصػػػػػػبىحى   بىٍرضى
 

ٍقهيػػػػػػػػػػػػػكرو  بىػػػػػػػػػػػػػٍةفى  فىًمػػػػػػػػػػػػفٍ   قىػػػػػػػػػػػػػاًهرً  ذىلةػػػػػػػػػػػػػؿو  مى  كى
 

ػػػػػػػػػارى  ئًػػػػػػػػػةسي  كىصى ػػػػػػػػػهي  ةىٍحًمػػػػػػػػػؿي  اٍلقىػػػػػػػػػٍكـً  رى  نىٍفسى
 

ػػػػػػػػػػػػارى   ػػػػػػػػػػػػان  كىصى ًئةسى ػػػػػػػػػػػػاًطرً  كيػػػػػػػػػػػػؿُّ  ًفػػػػػػػػػػػػةهـ رى  شى
 

ػػػػػػػػػػػػػ ن  ةىٍحفىػػػػػػػػػػػػػظي  ًلٍمبىػػػػػػػػػػػػػرٌ  فىػػػػػػػػػػػػػاًجره  فىػػػػػػػػػػػػػالى  ٍرمى  حي
 

 ًلفىػػػػػػػػػػػػػػػػاًجرً  دىفىرىػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ  ةىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًطة ي  كىالى  
 

ٍهػػػػػػػدً  ًإلىػػػػػػػى ةىػػػػػػػٍدريك قىػػػػػػػاًئـو  فىًمػػػػػػفٍ  اًمػػػػػػػدنا اٍلجى  رى
 

ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ   ؿً  كى ػػػػػػػػػػػػػف   قىػػػػػػػػػػػػػدٍ  أىك  نىػػػػػػػػػػػػػا سى  آًلًخػػػػػػػػػػػػػرً  رى
 

ػػػػػػػػػػػػػا رىأىتٍ  الػػػػػػػػػػػػػذِّئىابً  كىيىٍمثىػػػػػػػػػػػػػاؿً  تىػػػػػػػػػػػػػرىاهيـ  دىمن
 

مىػػػػػػػػػػػى تىٍمػػػػػػػػػػػًكم الى  فىيىٌمتػػػػػػػػػػػهي    زىاًجػػػػػػػػػػػرً  زىٍجػػػػػػػػػػػرً  رى
 

ؿى  اأٍلىٍرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاءي  ًإذىا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿو  أىك   مى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػًرةًِّه  األكاخػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًبهىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدـً  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػاميكا ًبسى
 

ـي بػػػػػػػػػػػػػةف بةػػػػػػػػػػػػػكتهـ   فيصػػػػػػػػػػػػػبحت األغتػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثُّهيـٍ    اٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًترً  ًباٍلميٍرهىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  تىحي
 

 كىأىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػبىحى فيس ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي اٍلقىبىائًػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ بىٍةػػػػػػػػػػػػػػػػنىهيـٍ 
 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجرً  أىٍقرىاًنهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رى  ًباٍلخى
 

ػػػػػػػػًدةؽو  ًمػػػػػػػػفٍ  ًلقىٍتمػػػػػػػػى فىنىٍبًكػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف صى  أىخو  كى
 

ػػػػػػػػػػػًرةـو   ًمػػػػػػػػػػػفٍ  كى ػػػػػػػػػػػارو  كى ػػػػػػػػػػػًفةؽو  جى ػػػػػػػػػػػاًكرً  شى  ميجى
 

كىاًلػػػػػػػػػػػدىةو  ػػػػػػػػػػػٍزفو  تىٍبًكػػػػػػػػػػػ  كى مىػػػػػػػػػػػى ًبحي  ًاٍبًنهىػػػػػػػػػػػا رى
 

ػػػػػػػػػ و  ًمػػػػػػػػػفٍ  لىهىػػػػػػػػػا فىةىٍبًكػػػػػػػػػ    طىػػػػػػػػػاًئرً  كيػػػػػػػػػؿُّ  رىٍحمى
 

ذىاتً  ًمةػػػػػػػػػػػػؿو  كى ـه  كىًهػػػػػػػػػػػػ  أىٍصػػػػػػػػػػػػبىحىتٍ  حى  أةِّػػػػػػػػػػػػ
 

تىٍبًكػػػػػػػػػػػػػػػػ   مىٍةػػػػػػػػػػػػػػػػهً  كى  اٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًدرً  ًبالػػػػػػػػػػػػػػػػدُّمكعً  رى
 

ٍنػػػػػػػػػتى  قىػػػػػػػػػدٍ : لىػػػػػػػػػهي  تىقىػػػػػػػػػكؿي  نىاًصػػػػػػػػػرنا ًرػػػػػػػػػًزا كي  كى
 

نًػػػػػػػػػ  فىغيٌةػػػػػػػػػبى   نىاًصػػػػػػػػػًرم ًرػػػػػػػػػزِّم اٍلةىػػػػػػػػػٍكـى  رى  كى
 

ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽو  كىأىًبكػػػػػػػػػػػػػػػػ   منىػػػػػػػػػػػػػػػػاًزؿو  كىهىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدـً  إًلً
 

قىتػػػػػػػػػػػػػػػؿو   نهػػػػػػػػػػػػػػػابً  كى اًئرً  النهىػػػػػػػػػػػػػػػى كا   كىالػػػػػػػػػػػػػػػذخى
 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػرىازً  ب ػػػػػػػػػػػػػػػاتً  كىاً  ػػػػػػػػػػػػػػػديكرً  رى كىاًسػػػػػػػػػػػػػػػرنا اٍلخي  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىجفى   ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى  خى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًزرً  كىالى  خي  ًبمى
 

ةىػػػػػػػػػارىل تىرىاهىػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػٍذهىبنا تىرىػػػػػػػػػرؼي  لىػػػػػػػػػٍةسى  حى  مى
 

 الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًفرً  الظبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  أىٍمثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًفرى  
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ػػػػػػػيىف ػػػػػػػفي  بىٍغػػػػػػػدىادي  تىكيػػػػػػػفٍ  لىػػػػػػػـٍ  كى ٍنظىػػػػػػػرنا أىٍحسى  مى
 

ٍمهىػػػػػػػػػػػػػػػػىن   مى ػػػػػػػػػػػػػػػػٍةفي  رىأىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػهي  كى نىػػػػػػػػػػػػػػػػاًظرً  الى و  رى  كى
 

ػػػػػػػػذىا بىمىػػػػػػػػى  ٍسػػػػػػػػػنىهىا كانػػػػػػػػػت فىيىٍذهىػػػػػػػػبى  هىكى  حي
 

بًػػػػػػػػػػػددى   ػػػػػػػػػػػٍمؿى  ًمٍنهىػػػػػػػػػػػا كى ـي  الشى ٍكػػػػػػػػػػػ قىػػػػػػػػػػػاًدري  حي  اٍلمى
 

ػػػػػػػػؿٌ  ػػػػػػػػا ًبهيػػػػػػػػـٍ  كىحى ػػػػػػػػؿ   مى  قىػػػػػػػػبمىهيـ ًبالن ػػػػػػػػاسً  حى
 

ٍكا  اًدةثنػػػػػػػػػػػػػػا فىيىٍضػػػػػػػػػػػػػػحى اًضػػػػػػػػػػػػػػرً  ًلبىػػػػػػػػػػػػػػادو  أىحى  كىحى
 

ميجتىنػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػكًؾ كى  أىبىغػػػػػػػػػػػػػدادي ةػػػػػػػػػػػػػا دىارى المي
 

نػػػػػػػػػاًبرً   نػػػػػػػػػى ةػػػػػػػػػا ميسػػػػػػػػػتىقىر  المى ػػػػػػػػػنكًؼ المي  صي
 

ةػػػػػػػا مىطمىػػػػػػػبى الًغنػػػػػػػى        ن ػػػػػػػ ى الػػػػػػػدينةا كى ةػػػػػػػا جى  كى
 

تػػػػػػػػػػػػػاًجرً   ميسػػػػػػػػػػػػػتىنبىطى األىمػػػػػػػػػػػػػكاًؿ ًرنػػػػػػػػػػػػػدى المي  كى
 

هػػػػػػػػػػػدىتيًهـٍ  ال ػػػػػػػػػػػًذةفى  أىٍةػػػػػػػػػػػفى : لىنىػػػػػػػػػػػا أىبٍةنًػػػػػػػػػػػ   رى
 

مُّػػػػػػكفى   ٍكضو  ًفػػػػػػ  ةىحي  زىاًهػػػػػػًر  اٍلرىػػػػػػٍةشً  ًمػػػػػػفى  رى
 

ميػػػػػػػػكؾً  كىأىٍةػػػػػػػػفى   تغتػػػػػػػػًدم اٍلميكىاًكػػػػػػػػبً  ًفػػػػػػػػ  اٍلمي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػب هي   ٍسػػػػػػػػػػػػػػػننا تيشى كـً  حي كىاًهػػػػػػػػػػػػػػػًر  بًػػػػػػػػػػػػػػػالنُّجي  الز 
 

ػػػػػػػػػػػػػاةً  كىأىٍةػػػػػػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػػػػػػاًكميكفى  اٍلقيضى  بًػػػػػػػػػػػػػرىٍأًةًهـٍ  اٍلحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػكرو  ًلػػػػػػػػػػػػػػػكىردً   تً  أيمي  اأٍلىكىاًمػػػػػػػػػػػػػػػًر  ميشػػػػػػػػػػػػػػػًكالى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطقيكفى  اٍلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئميكفى  أىكً  ٍكمى  ًبحي
 

ٍصػػػػػػػػؼى   ىـو  كىرى ػػػػػػػػالى ًطةػػػػػػػػبً  ًمػػػػػػػػفٍ  كى ػػػػػػػػاًررو  خى شى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاحه  كىأىٍةػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾً  مى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػدىتيهىا ًلٍممي  رى
 

فىػػػػػػػػػػػػػػ ن   ػػػػػػػػػػػػػػنيكؼي  ًفةهىػػػػػػػػػػػػػػا ميزىٍخرى  الجػػػػػػػػػػػػػػكاهرً  صي
 

ػػػػػػػػاءً  تيػػػػػػػػرشي  ٍسػػػػػػػػؾً  ًبمى ٍردً  اٍلمى ػػػػػػػػهىا كىاٍلػػػػػػػػكى  أىٍرضي
 

ػػػػػػػػػاًمرً  رةػػػػػػػػػحً  بىٍرػػػػػػػػػدً  مػػػػػػػػػف ًبهىػػػػػػػػػا ةىفيػػػػػػػػػكحي    اٍلمىجى
 

ًشػػػػػػػػػػػػػػػة  و  كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ   ًفةػػػػػػػػػػػػػػػهً  النػػػػػػػػػػػػػػػدىامىى كىرىاحى   رى
 

ػػػػػػػػػػػًرةـً  فىة ػػػػػػػػػػػاضو  كيػػػػػػػػػػػؿِّ  ًإلىػػػػػػػػػػػى   اٍلرىنىاًصػػػػػػػػػػػرً  كى
 

لهيػػػػػػػػػػػػػػػػكي   ًلنىٍغًمهىػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًجةبي  ًقةىػػػػػػػػػػػػػػػػافو  كى
 

نًػػػػػػػػػػػػػػػػػةفي  لىب اهىػػػػػػػػػػػػػػػػػا هيػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  إذا   اٍلمىزىاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  حى
 

ػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػكؾً  فىمى  هىاًشػػػػػػػػػػـو   ؿى  مػػػػػػػػػػف اٍلًغػػػػػػػػػػرً  ًلٍممي
 

 ًباٍلمفىػػػػػػػػػػػػػاًخرً  ًاٍكتفيػػػػػػػػػػػػػكا ًفةهىػػػػػػػػػػػػػا كىأىٍشػػػػػػػػػػػػػةىاًرهـ 
 

ػػػػػػػػػػػػػكفى  كحي ػػػػػػػػػػػػػٍمطىاًنًهـٍ  ًفػػػػػػػػػػػػػػ  ةىري ػػػػػػػػػػػػػػيىن هيـٍ  سي كى  كى
 

ػػػػػػكفى   كحي ػػػػػػٍمطىافً  ًفػػػػػػ  ةىري ػػػػػػاًئرً  بىٍرػػػػػػضً  سي  اٍلرىشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذيؿى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىخى  كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؤهـ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىهيـٍ  رىم 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًغرً  أىةىػػػػػػػػػػػػػػػًدم بًػػػػػػػػػػػػػػػاٍلكىًر ً  فىنىػػػػػػػػػػػػػػػالىهيـٍ    اأٍلىصى
 

ـي  ميػػػػػػػػػػػػػكؾى  أىف   لىػػػػػػػػػػػػػكٍ  فىييقسػػػػػػػػػػػػػ كا اٍلمي  تينىاًصػػػػػػػػػػػػػري
 

كفػػػػػػػػػان رقػػػػػػػػػابي الجبػػػػػػػػػابرً  ًلػػػػػػػػػذىل تٍ    (ّْ)لىهػػػػػػػػػا خى
 

الشارر ببةاف رم  تمؾ الفتن  كما حصؿ بهـ مف خراب  كةرل أف ذلؾ انتقاـ ا مف ةبدأ  
الغافمةف الذةف تمادكا ف  اجتراح الذنكب كارتكاب الكبائر  كفساد النفكس  كتمادةهـ فػ  الغفمػ  فػال 
ةسػمركف رػػف مػػذٌكر كال ناصػػح كضػةاع رػػرل الػػدةف  لهػػذا النػػاس تتقاتػؿ فةمػػا بةػػنهـ  فهػػـ كالػػذئاب 

ؿ برضػػػهـ برضػػان  كالمقتػػػكؿ لػػػةس غرةبػػان رػػػنهـ فهػػك أمػػػا أخه أك صػػػدةؽ أك جػػاره  كةصػػػكر لنػػػا ةيكػػ
مشػػػهدان حزةنػػػان  رنػػػدما ةصػػػؼ الكالػػػدة تبكػػػ  كلػػػدها  حتػػػى أف الطةػػػر تبكػػػ  لبكائهػػػا كالزكجػػػ  تبكػػػ  

 زكجها.

كهذا التنكع الذم ةصكر  الشارر ف  صنكؼ القتؿ تارة ةككف المقتكؿ كلدان  كأخرل زكجان   
ةف لنػػا اخػػتالؼ المصػػائب التػػ  حمٌػػت بهػػـ  كألمػػت بيهػػؿ بغػػداد  بػػؿ إف هػػذ  المصػػائب هتكػػت لةبػػ

 أستار النساء المخدرات فخرجف حكاسر  حةارل ال ةدرةف ما ةفرمف كأةف المفر 
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ثػػػـ ةقػػػؼ رمػػػى بغػػػداد كةتػػػذكر ماضػػػةها فهػػػ  منظػػػر ةسػػػر مػػػف نظػػػر  كهػػػ  دار الممػػػكؾ   
ةش  كتارةخها التمةد مف قضاة كحكماء كأدباء كشػرراء  كمضن  المنى  كه  جن  الدنةا  كرغةد الر

كأرض المرطػػرة مسػػكان ككردان  كةتػػذكر تمػػؾ مجػػالس السػػمار كالنػػدماء  فكػػؿ ذلػػؾ ذاهػػب مػػ  األمػػس 
 الغابر.

كدق  التصكةر مف الشارر رمى الرغـ مف رما  ةمفت النظػر إلػى مكانػ  بغػداد فػ  نفػكس  
  كأسؼ النفكس رمػى بغػداد  كنبػرة الحػزف التػ  تطفػك أهمها  كقارئ القصةدة ةشرر برظـ المصةب 

بػؿ أننػا نقػؼ ))أمػاـ مخػرج صػكرها لنػا  رمى القصػةدة ةجرمنػا نشػارؾ الشػارر فػ  إحساسػه  نػذاؾ.
صكتان كصكرة  فرشناها حة  تنبثؽ منها الصػكرة كالحركػ  التػ  تزةػد الشػرر حةػاة كحةكةػ   كتجرمػه 

اؿ النػػاس كمشػػاررهـ كسػػمككهـ فػػ  كسػػط هػػذا الجحػػةـ ممةئػػان بالحركػػات كالمقطػػات المربػػرة رػػف أحػػك 
 .(ْْ)الجاثـ رمى قمكبهـ مف جمة  الجهات((

ػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػى بىٍغػػػػػػػػػدىادى لىم  ٍةنًػػػػػػػػػ  رى ػػػػػػػػٍت رى  بىكى
 

ػػػػػػػػػػػارىةى اٍلرىػػػػػػػػػػػٍةًش اأٍلًنةػػػػػػػػػػػػؽً    فىقىػػػػػػػػػػػدىت غىضى
 

كرو   تىبىػػػػػػػػػػػػػػد ٍلنىا همكمػػػػػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف سيػػػػػػػػػػػػػػري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرى و تىبىػػػػػػػػػػػػػػػػدلنىا ًبضػػػػػػػػػػػػػػػػػةؽً   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف سى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػابىٍتنىا ًمػػػػػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػػػػػٍةفه أىصى س ػػػػػػػػػػػػاًد رى  اٍلحي
 

ًنةؽً   ٍنجى  فىيىٍفنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أٍهمىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلمى
 

 فىقىػػػػػػػػػػػػػٍكـه أيٍحرقيػػػػػػػػػػػػػكا ًبالن ػػػػػػػػػػػػػاًر قىٍصػػػػػػػػػػػػػرنا
 

ًرةػػػػػػػػػػػػػػػػؽً   مىػػػػػػػػػػػػػػػػى غى ػػػػػػػػػػػػػػػػ ه تىنيػػػػػػػػػػػػػػػػكحي رى نىاًئحى  كى
 

اًب  ػػػػػػػػحى ػػػػػػػػاًئحى ه تىنىػػػػػػػػاًدم: ةىػػػػػػػػا صى  كىصى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػًقةًق   قىاًئمىػػػػػػػػػػػػػػػػ ه تىنىػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم: ةىػػػػػػػػػػػػػػػػا شى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاًمً  ذىاتي دىؿ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكرىاءي اٍلمى  كىحى
 

ميكؽً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػم خى ي المجاسػػػػػػػػػػػػػػػػػًد بًػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلخى  ميضى
 

ػػػػػػػػػػػًفةؽه   تينىػػػػػػػػػػػاًدم ًبالش ػػػػػػػػػػػًفةًؽ  فىػػػػػػػػػػػالى شى
 

فةػػػػػػػػػػػؽً   ػػػػػػػػػػػ ى الر  قىػػػػػػػػػػػٍد فيقػػػػػػػػػػػدى الش ػػػػػػػػػػػًفةؽي مى  كى
 

ػػػػػػػػػكا ًمػػػػػػػػػٍف ظػػػػػػػػػؿِّ ديٍنةىػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػٍكـه أيٍخرىجي  كى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػاريهيـ ةيبىػػػػػػػػػػػػػػػػاعي ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽً    مى
 

ٍمقنػػػػػػػػػػػػى ميٍغتىػػػػػػػػػػػػًربه بىرةػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػد اًر مي  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً     الط ًرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى رىٍأسو ًبقىاًررى
 

ًمةرنػػػػػػػػػػػػػػا ـٍ جى س ػػػػػػػػػػػػػطى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف ًقتىػػػػػػػػػػػػػػاًلًه  تىكى
 

كفى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف أىمِّ اٍلفىًرةػػػػػػػػػػػػػػؽً   ػػػػػػػػػػػػػػا ةىػػػػػػػػػػػػػػٍدري  فىمى
 

مىػػػػػػػػػػػػى أىًبةػػػػػػػػػػػػػهً  ـي رى لىػػػػػػػػػػػػده ةيًقػػػػػػػػػػػػػة  فىػػػػػػػػػػػػالى كى
 

ػػػػػػًدةؽً   ػػػػػػًف الص  ػػػػػػًدةؽي رى قىػػػػػػٍد هىػػػػػػرىبى الص   كى
 

ل ى ػػػػػػػػٍ ءو تىػػػػػػػػكى ػػػػػػػػا أىٍنػػػػػػػػسى ًمػػػػػػػػٍف شى ٍهمى مى  كى
 

قةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًن  ذىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره دىارى الر 
(ْٓ) 

 

ةبكػػ  الشػػػارر بغػػػداد لمػػػا رأل مػػػف تبػػػدؿ حالهػػػا كأةامهػػػا  كاضػػػحت دار همػػػكـو كضػػػةؽ كفقػػػر       
برػػػدما كانػػػت دار رػػػٌز كسػػػركر  ذلػػػؾ ألف الحسػػػاد أصػػػابكها برػػػةف  فمػػػا سػػػممت بغػػػداد كال أهمهػػػا  
فيحرقػػت كضػػربت بػػالمنجنةؽ  ككثػػر القتػػؿ فػػ  أهمهػػا بػػةف غرةػػؽ كحرةػػؽ  كجػػراء ذلػػؾ تشػػتت أهػػؿ 

  حب  كتشظت األحباب  كال كلد بق  م  أبةه كال صدةؽ م  صدةقه.بغداد فبردت األ
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 المصادر واهم المراجع:

األدب الرربػػػػػ  فػػػػػ  الرصػػػػػػر الرباسػػػػػ   د. نػػػػػػاظـ رشػػػػػةد  دار الكتػػػػػػب  الرػػػػػراؽ  جامرػػػػػػ   .ُ
 .ُٖٗٗالمكصؿ  

نقػػد الشػػرر  قدامػػ  بػػف جرفػػر  تحقةػػؽ: كمػػاؿ مصػػطفى  مكتبػػ  الخػػانج   مصػػر  مكتبػػ   .ِ
 ـ.ُّٔٗالمثنى بغداد  

  ُاتجاهػػػػات الرثػػػػاء كتطػػػػكر  فػػػػ  الرصػػػػر الرباسػػػػ  األكؿ: ربػػػػد الهػػػػادم ربػػػػد النبػػػػ   ط .ّ
َُٗٗ. 

   دار المرارؼ.ُُتارةخ األدب الررب  )الرصر الجاهم (  د. شكق  ضةؼ  ط .ْ
  كضػػ  هػػػ(ّٕٗ)االةضػاح فػػ  رمػػـك البالغػ  المرػػان  كالبةػػاف كالبػػدة   الخطةػب القزكةنػػ  .ٓ

  ُمحمػػد رمػػ  بةضػػكف  دار الكتػػب الرممةػػ   لبنػػاف  ط حكاشػػةه ابػػراهةـ شػػمس الػػدةف  منشػػكرات
ََِّ. 

  ت: ق(ّْٔ)مػػركج الػػذهب كمرػػادف الجػػكاهر  أبػػ  الحسػػف رمػػ  بػػف الحسػػةف المسػػركدم .ٔ
 ق.ُُّْ-ـََُِأمةر مهنا مؤسس  األرمم   بةركت  

الػدر الكقػػاد مػف شػػرر بكػر بػػف حمػػاد التػاهرت   جمػػ  كتقػدةـ  محمػػد بػف رمضػػاف شػػاكش   .ٕ
 .ُٔٔٗمكة  رةف قائـ    المطبر  الرُط
دةػػكاف أبػػ  األسػػكد الػػدؤل   ابػػ  سػػرةد الحسػػف السػػكرم  تحقةػػؽ  محمػػد حسػػف اؿ ةاسػػةف   .ٖ

 ق.ُُْٖ-ـُٖٗٗدار الهالؿ  
دةكاف النجاش  الحارث  قةس بف رمرك  تحقةػؽ  صػالح البكػارم  الطةػب الرشػاش كسػرد  .ٗ

 .ُٗٗٗ  دار الكاهب  لبناف  ُغراب  ط
رر الرراق  الحدةث )دراس  مكضكرة  فنة (  رمػ  حسػةف اإلماـ الحسةف بف رم  ف  الش .َُ

 .َُِّ  كربالء الرتب  الحسةنة  المقدس   ُةكسؼ  ط
ر  إرػػػداد ةسػػػتجفػػػ  الرصػػػر االمػػػكم  دراسػػػ  فنةػػػ   رسػػػال  ما ()مراثػػػ  االمػػػاـ الحسػػػةف .ُُ

 ق.ُِْٔ-ََِٓمجبؿ رزةز جاسـ  جامر  الككف   
  مطبرػػػ  ِربػػػد الحسػػػةب طػػػه حمةػػػدة  طأدب الشػػػةر  إلػػػى نهاةػػػ  القػػػرف الثػػػان  الهجػػػرم   .ُِ

 .ُٖٔٗالسرادة  مصر 
دةػػػػكاف حسػػػػاف بػػػػف ثابػػػػت األنصػػػػارم   تحقةػػػػؽ   ربػػػػد ا سػػػػند    دار المررفػػػػ    لبنػػػػاف  .ُّ
 . ََِٔ ُ ط
دةػػػكاف اإلمػػػاـ رمػػػ  بػػػف أبػػػ  طالػػػب   جمػػػ  كتحقةػػػؽ   ةحةػػػى مػػػراد   مؤسسػػػ  المختػػػار    .ُْ

  ََِٔ   ُالقاهرة   ط
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 لطكائؼ: فدكل ربد الرحةـ: رسال  ماجستةرالرثاء ف  األندلس رصر ممكؾ ا .ُٓ
-قَُْٕ  ُلبنػاف  ط-دةكاف الفرزدؽ  شرح: رم  فػاركر  دار الكتػب الرممةػ   بةػركت .ُٔ

 ـ.ُٕٖٗ
 رثاء الزكج  ف  الشرر الررب  الحدةث دةكاف حصاد الدم  لمحمد البةكم  أنمكذجان  .ُٕ
المررفػػ   بةػػركت  دةػػكاف اإلمػػاـ رمػػ  بػػف ابػػ  طالػػب  ت: ربػػد الػػرحمف المصػػطاكم  دار  .ُٖ
 .ََِٓ  ّط

  فف رثاء المدف ف  الشرر المغرب  القدةـ حتى نهاة  القرف الخامس الهجرم .ُٗ
 االتجا  اإلنسان  ف  الشرر الررب  المراصر: مفةد قمةح  .َِ
الفقهػػػاء كالسػػػمط  كصػػػنار  الحةػػػاة  ررػػػد محمػػػكد البرهػػػاكم  دار الكتػػػاب الثقػػػاف   األردف   .ُِ
 إربد.
لشرر الرباس  دراس  مكضػكرة  كفنةػ : ربػد ا السػنان : رسػال  رثاء بغداد كالبصرة ف  ا .ِِ

 ماجستةر
 هوامش البحث

                                                           
(1)

ن.34َأل بنَنو َٙنيٙنَنو  نَنو َسٙ:نََظىنِشْٛ:نن
(2)

ن.111َْْنَنَو :نن
(3)

ن.6ُٚا :نَتجََْتنَن  َءنٔت ِِٕنيٙنَنو  نَنو َسٙنَألٔل:ند ْنَنَٓ ٘ند ْنَنُ ٙ:نن
(ن4)

ن.66-54:ن12ُٚا :نَن  َء:نشٕبٙنضٛ :ن
(ن5)

ن.321:ن2ُٚا :نَن ٌَٛنَٔن  ٍٛ:ن
(ن6)

 .436-435:ن2ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(7)

 .66-62ُٚا :نَنِْنَنٕبَ نيٍنشو نَك نٍَنًَِ نَن َْ تٙ:نن
(6)

 .437:ن2جنَن ْب:نُٚا :ني ٔن
(9)

 .نيعنَخ ال نََألن َظنٔدْ نَألََٛت.152ُٚا :ن ٌَٕٚنََٙنَالسٕ نَنْؤنٙ:ن
(11)

ن.59َن  َء:ن
(11)

ن.7:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(12)

 .نيعنَخ ال نََألََٛت.54-53ُٚا :ن ٌَٕٚنَنُجَشٙنَنحَِ ٙ:ن
(13)

 .7:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(14)

ن.61:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(15)

ن.24َنحًٍٛنيٙنَنَو نَنو َبٙنَنحْٚث:ندهٙنٕٚس :نَييَون
(16)

ن.74:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(17)

ن.15ُٚا :ني َ ٙنَييَونَنحًٍٛنيٙنَنو  نَاليٕ٘:نيج مند ٚ ننَسى:ن
(16)

 .23َنَِٕٖ:ن
(19)

ن.161بنطّ:نًُٛٚا :ن  بنَنَٛو :ند ْنَنح



19 

                                                                                                                                                                      
(21)

 .نَٔألََٛتنغٛ نيٕنٕ ذنيٙنَنٌَْٕٚ.217:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(21)

ن.365:ن2ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(22)

ن.121ُٚا :ن ٌَٕٚنًٌَِ:ن
(23)

 .71:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(24)

 .412:ن2ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(25)

 .151ُٚا :نَنٌَْٕٚنَييَوندهٙنٍَن َٙنطَنب:نت:نٚحٛٗني َ :ن
(26)

 .411:ن2ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(27)

ن.417:ن3ُٚا :نَنً ِْنَنًََق:ن
(26)

ن.62َن  َءنٔت ِِٕنيٙنَنو  نَنو َسٙنَالٔل:نُٚا :نَتجََْتن
(29)

 .36َن  َءنيٙنَألَْنِند  نيهٕتنَن َٕئ :نئْٖند ْنَن ِٛى:نِسَن نيَنً ٛ :ن
(31)

ن.413:ن2ُٚا ني ٔجنَن ْب:نن
(31)

 .32:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(32)

 .326:ن1ُٚا :ن ٌَٕٚنَن    ق:نن
(33)

ُٚا :نِ َءنَن ٔن نيٙنَنَو نَنو َٙنَنحْٚثن ٚإٌَنِ اَ نَناْيعننًحًاْنَن ٛإيٙن ًَٕكناَو:ن

ن.27
(34)

 .ن316:ن2ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(35)

 .122ُٚا :ن ٌَٕٚنَاليَوندهٙنٍَن َٙنطَنب:نت:ند ْنَن ًٍِنَنً  َٔ٘:ن
(36)

ن.364:ن2ي ٔجنَن ْب:نن:نُٚا ن
(37)

 .361:ن2ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن
(36)

 .221:ن3:نً ِْنَ ًَّنُٚا :نن
(39)

 .36ُٚا :نيٍنِ َءنَنًٌْنيٙنَنَو نَنًغ َٙنَنْْٚىنِ ٗنََٓٚ نَنْ ٌنَن َيِنَنٓج ٘ن:نن
(41)

ن.357ُٚا :نَالتجَِنَيًَََٙنيٙنَنَو نَنو َٙنَنًوَُ :ني ْٛنبًٛح :ن
(41)

نَنً ِْنَ ًّ.
(42)

 .25ُٚا :نَن َْٓءنَٔنًه  نَُُٔد نَنحَٛذ:نِدْنيحًٕ نَن  َْٔ٘:ن
(43)

 .439-437:نن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:نن
(44)

ِ َءنَغاَْ نَٔن  ا ذنياٙنَنَاو نَنو َساٙن َِسا نيٕضإدٛ نٔيُٛا :ند اْن:نَنًاََُٙ:نِساَن ن

 .72يَنً ٛ :ص:
(45)

 .443ن-442:ن3ُٚا :ني ٔجنَن ْب:ن


