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الموضوع یتناول رثاء األمھات لدى شعراء الشام في القرن الرابع ھذا —خالصة
ن الشعري في العصور السابقة ومنھا ویطرح أسئلة من قبیل: لماذا لم ینتشر ھذا الف

   الجاھلي؟

  

  رثاء، األمھات، القرن، الرابع، المتنبي، أبو العالء.: الكلمات المفتاحیة

  

I. المقدمة  

لألم مكانة عظیمة ال یقدرھا إال اإلنسان السوي، لما لھا من فضل، ولما حث علیھ 
ما نجده لدى شعراء الشام  الشرع، ومن أقل الوفاء لھا البكاء علیھا والحزن لفراقھا، وھو

  بالقرن الرابع الھجري.

  
  

II. المقالة موضوع   

  
  رثاء األمھات:

، واألم لھا الشعراء ألمھاتھمفي رثاء  -أول ما یتبدى  - االتجاه الذاتي  یتبدى    
ولھا عالقتھا الخاصة بابنھا، فھي نبع الحنان الثر، ونھر  ،مكانتھا في نفس كل إنسان

نسان السوي ھو الذي یحفظ ألمھ الود والحب، وال یألو جھًدا في رد الرحمة المتدفق، واإل
بعض الجمیل إلیھا، ھذا شأن اإلنسان العادي، أما الشاعر فشأنھ شأن آخر؛ ألنھ أوتي من 
رقة اإلحساس وشفافیة العاطفة ما لم یؤتھ اآلخرون، فكان علیھ أن یعیش تجربة الفقد في 

یتھ، غیر أننا نجد األمر مختلفا في الواقع اإلبداعي صورة مضاعفة تتناسب مع رقتھ وشفاف
ـ في حدود ما للشعراء العرب القدامى فیما قبل القرن الرابع الھجري حیث لم تصل إلینا 

قصائد في رثاء األمھات، وربما كان ذلك نابعا من  دواوین ھؤالء الشعراءفي اطلعت علیھ ـ 
بین  وبكائھا في قصائد تنتشر وتذیع متوارثات اجتماعیة معینة تستنكف من ذكر األم

كما یصفھا  مرثیة الصنوبري ألمھ، وھي فسنجدوإذا طرقنا باب القرن الرابع  .)١الناس(

                                                           

ق��د ق��ال ش��عراء كثی��رون قص��ائد نان الظ��اھر: "ال��دكتور ع��د یق��ول(١)
رث��اء ف��ي األزواج (جری��ر) واألبن��اء (الف��رزدق  واب��ن الروم��ي وأب��و 

زار قباني) لكن تبقى قصائد رثاء األمھ�ات ـذؤیب الھذلي) واآلباء (كن
فما السبب یا ترى؟ أھ�و الج�الل المھی�ب وعظ�م مق�ام األمھ�ات  .نادرة

  ؟"ودورھن في الحیاة
ق��ع: "الكات��ب العراق��ي" وھ��و موق��ع عل��ى ش��بكة ھ��ذا ال��نص م��ن مو

 .المعلومات الدولیة: اإلنترنت، مخصص للباحثین والكتاب الع�راقیین
  وھذا ھو رابطھ:

الصنوبري "من أقدم من رثوا أمھاتھم إن لم و ،الدكتور شوقي ضیف من أروع مراثیھ
  فیما یرى الدكتور شوقي ضیف.  )"٢یكن أقدمھم(

  
فالصنوبري ربما كان من أقدم من رثوا أمھاتھم  ؛إطالقھ غیر أن ھذا الكالم لیس على

أبا عبد هللا محمد بن أبي العتاھیة لھ في أمھ أكثر من رثاء  إال أنھ لم یكن أقدمھم؛ حیث إن
  ومن ذلك قولھ:

  
  

  یق����وُل أن����اٌس: ق����د جف����ا قب����َر أم����ھِ 
  

  وم�����ا قبرھ�����ا إال الف�����ؤاُد ال�����ذي فج�����عْ   
  

  لق���د ض���اَق ب���ي م���ن ع���الم هللا كل���ھِ 
  

  )٣(متس�����عْ  عش�����یةَ أودْت روحھ�����ا ك�����لُّ   

  
  ا:ولھ فیھا أیضً 

  

  ب��������������اَد أنس��������������ي، فرب��������������ُع دار
  

  ي م������������������ن األن������������������ِس مقف������������������رُ   
  

  ـكی���������َف یق���������ال قب���������ٌر ھ���������و ال���������
  

  قلُب، أْم كی�����������������ف یھج�����������������رُ ـ�����������������  
  

  م��������������ن ف��������������ؤادي دوَن األم��������������ا
  

  )٤(ك������������������ِن أم������������������ي ستحش������������������رُ   

  
   ).٥تین(ئسنة أربع وأربعین بعد الموقد توفي ھذا الشاعر 
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ألن قص�ائد رث�اء األمھ�ات  ؛وأعتقد أن األمر لیس كذلك عل�ى إطالق�ھ
إن كان��ت ن��ادرة ف��ذلك فیم��ا قب��ل الق��رن الراب��ع الھج��ري أم��ا بع��د ذل��ك 
فیوج��د العدی��د م��ن الش��عراء ال��ذین رث��وا أمھ��اتھم. وأم��ا "ج��الل األم 

أال یع�وق الش�اعر ع�ن المھیب وعظم مقام األمھ�ات" فم�ن المفت�رض 
  .رثائھا
ط  .تاریخ األدب العربي. العصر العباسي الثاني. د.شوقي ض�یف(٢)
  .٣٥٨ ،٣٥٧ص  بدون تاریخ)  - ـ القاھرة (دار المعارف ١١
تحقی�ق: ش�اكر  –النش�ابي اإلربل�ي  –المذاكرة في ألق�اب الش�عراء (٣)

  .١٧٣ص  –عاشور 
  .١٧٣ص  السابق(٤)
تحقی���ق: أحم���د  –ح ال���دین الص���فدي ص���ال –ال���وافي بالوفی���ات (٥)

 –بی����روت  –األرن����اؤوط وترك����ي مص����طفى (دار إحی����اء الت����راث 
المن����تظم ف����ي ت����اریخ  :، وانظ����ر١٥٠ص  ٢م) ج٢٠٠٠ .ھ����ـ١٤٢٠



 

                                                                                                     

تحقی�ق : محم�د ومص�طفى  –أب�و الف�رج ب�ن الج�وزي  -الملوك واألمم
 –بی������روت  –(دار الكت������ب العلمی������ة  ١ط  –عب������د الق������ادر عط������ا 

  .٣٢٦ص ١١م) ج١٩٩٢ھـ.١٤١٢
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