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 مةاملدمّ

هلل الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره، وسبباً للمزيد من فضله، ودليالً على آالئه  الحمد

وعلى آل ( ص)وعظمته وصلى هللا على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد 

 ....بيته الطيبين الطاهرين

  -: أما بعد

فتعد ظاهرة شعر الرثاء في العصر الجاهلي من الظواهر واألغراض التي تنظم 

إلى موت األقارب واألهل  رة بسبب الحروب التي تنشب بين القبائل مما يؤديبكث

فيجعل الشاعر أحزانه وآالمه في شعره ويجسدها في ذلك، فبرزت  واألحبة

شاعرات وأول الشاعرات اللواتي نظمن بالرثاء وقلن الشعر هي الخنساء عندما 

ل الشعر من قبل توفي أخوها صخر من قبل القبيلة األخرى، وبذلك أنتشر قو

الشاعرات ونظمه وخاصة في غرض الرثاء كونهن يرثين آبائهن وأبنائهن 

 .وأزواجهن وأخوتهن وغير ذلك من القريب العزيز

وتكمن أهمية البحث في جمع شعر الرثاء للشاعرات الجاهليات ومعرفة أغراضه 

لجمع فهو ال يكون لغرض واحد وإنما متعدد األغراض فدونت ثالثة أغراض منها 

  . البعض من شعرهن

وجاءت الدراسة على فصلين ولكل فصل له مباحث خاصة به، ففي الفصل األول 

فتناولت حد الرثاء لغة ( تعريف الرثاء وأغراضه: )فالمبحث األول( الرثاء)تناولت 

واصطالحاً وبعدها توجهت لذكر أهم أغراضه ومنها غرض رثاء االبن، والزوج 

ء، وكيف قمن الشاعرات برثائهم ووضحت كيف كّن يرثين واألحبة واألب واألقربا

 . األموات ويندبن عليهم



 
 ج 

فتناولت فيه ( خصائص ومميزات الرثاء في العصر الجاهلي: )وأما المبحث الثاني

أهم خصائص الرثاء ومميزاته بهيئة نقاط وشرح بسيط لكل خصيصة حتى يتسنى 

 . فهم ذلك وما المطلوب من النقطة

ففي هذا المبحث أنواع ( أنواع الرثاء في العصر الجاهلي: )لثالثوأما المبحث ا

الرثاء منه التأبين والعزاء والندب، ووضحت كل واحدة منهم ماذا تعني، وأوضحت 

 .    الداللة التي يكون مقصدها

وبالنسبة للفصل الثاني فهو تطبيق على شعر الشاعرات فتناولت فيه أشعارهن 

األب ومنها رثاء االبن ومنها رثاء الزوج وكان بعنوان  بمختلف الجوانب منها رثاء

رثاء : )وكذلك كان على مباحث ففي المبحث األول( رثاء الشاعرات الجاهليات)

فذكرت نبذة عن هذا النوع من الشعر وبعدها ( اآلباء عند الشاعرات الجاهليات

رثاء : )انيأوردُت أبياتاً وقمت بتحليلها بأسلوبي الخاص، وكذلك في المبحث الث

وكذلك كان ترتيبه نفس ترتيب وتنسيق المبحث ( األبناء عند الشاعرات الجاهليات

 (. رثاء األزواج عند الشاعرات الجاهليات)األول، وأما المبحث الثالث فكان 

 . وفي الخاتمة ذكرت أبرز النتائج التي توصلت إليها

ي مصادر األدب في وأهم المصادر التي اعتمدت عليها في بحثي الموسوم هذا ه

عبد هللا لالمرأة العربية في جاهليتها وإسالمها، : )العصر الجاهلي وأكثرها استعماالً 

و  (شاعرات العرب في الجاهلة واإلسالم، لبشير يموت) و( بن عفيفي الباجوري

      (. غازي طليمات. األدب الجاهلي قضاياه وأغراضه وأعالمه وفنونه، د)

    

 الباحثة                                                         

 نضال جاسم دري                                                         
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