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 ،كلية الشريعة  والدراسات اإلسالمية، قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالمية

 .الجامعة اإلسالمية العالمية شيتاغونغ
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 الملخص

فيحزن  ،ولوعة الوداع  ،ق علقم الفقديذو و  ،تجرّع كأس الفراق يان يف هذه الدنيا كلُّ إنس

واليت ال ميكن كتمها على مّر األليمة واملشاعر  به جمموعٌة من األحاسيس حتيطو ، ويكتئب

احلزن وآثاره فيهم كشفا صادقا ، وقدموا شرائح ذلك الشعراء يكشفون عن مظاهر و . الزمان

  .وعبارات متفجعة ومتحسرة  ، دموعهم إىل مراٍث حزينةٍ ألنفسهم ، فتتحول 

قد صدم حدث ، رثوا يف إخواهنم أشهر شعراء العرب الذين أحد  ،الريبوعيمتمم بن نويرة و  

نعكس على نفسّيته وعلى مسار واصدمة عظيمة يف حياته ، مقتل أخيه مالك بن نويرة 

ُعّدت حىت ، وخصاله احلميدةمناقبه  ويعددويتحسر ويتفجع عليه ، فصار يذكر أخاه  ،شعره

عند نقاد أمَّ املراثي ب ، ومسيتثي، ار املألخيه مالك من أمجل املراثي اليت قيلت يف  مراثيه

متمم بن ف .على عظيم املعاين والصفات والحتوائهالصدق عاطفتها احلزينة، العرب القدماء 
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أصبح شاعر ف، ، الدنيا معهن حزن وأحز ، و الناس مجعيا نويرة بعد مقتل أخيه بكى وأبكى 

  .يف تاريخ األدب العريب احلزن واألسى

ه يف حيات اعرضم للشاعر متمم بن نويرة ةموضوع اللوعة واحلرقة النفسيى يتناولفالبحث 

، ومظاهر األسى واحلزن يف يتهنفسر مقتل أخيه يف اثآمبينا ، اجلاهلية واإلسالم وشاعريته

  .شعره 

  حياة متمم بن نويرة 

واملرحلة . ، واحدة يف اجلاهلية ، واألخرى يف اإلسالم نويرة قد مرت مبرحلتني متميزتني إن حياة متمم بن

 . الباحثني مما حظيت به املرحلة األوىلالنقاد و الثانية قد ظفرت بعناية أكرب عند 

بن حنظلة بن  بن شداد بن عبيد بن تغلب بن يربوع 1هو أبو هنشل متمم بن نويرة بن مجرة :اسمه ونسبه 

فهو مضري متيمي . 2بن مرة بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار مالك بن زيد بن مناة بن متيم

 .من سادات قومه وأشرافهم وفرساهنم وشعرائهم يربوعي ، 

، ويزيد صاحب معجم الشعراء بأنه كان يكىن هنشل  اأب 3ويكىن متمم بن نويرة تبعا لبعض املصادر :كنيته 

 . 4، أو أبا أدهم ، وكذلك أبو هنيك إبراهيمأبا 

حدى البوادي يف بين متيم يف العصر اجلاهلي ، ولكن املصادر مل تذكر تاريخ إولد متمم بن نويرة يف  :مولده

 .ميالده ؛ ألن العرب يف اجلاهلية مل يكن لديهم نظام لتسجيل املواليد كالنظام املتتبع يف العصر احلديث 

طمئنان إليه هو أن متمم بن نويرة ولد يف اجلاهلية ونشأ يف بيئة جاهلية حىت أدرك اإلسالم والذي ميكننا اال

 . وحسن إسالمه
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ال يعرف كثريا من صفات متمم ، غري أن املشهور أنه  كان قصريًا أعورًا ، ويبدو أن عوره كان  :صفاته 

تناد إىل ما ذكره ابنه إبراهيم لعبد وميكن أن نقدر أنه كان جسيما باالس. 5نتيجة إصابته يف إحدى عينيه

تزوج امرأة من املدينة فلم ترض أخالقه لشدة حزنه على أخيه وقلة حفله هبا فكانت .  6امللك بن مروان

 . ختاصمه وتؤذيه فطلقها 

، أوردت مصادر ترمجته معلومات وأخبارا قليلة حول حياة متمم بن نويرة يف اجلاهلية  :حياته في الجاهلية 

يف اإلمكان أن نقف من خالهلا على صورة واضحة حلياته يف جاهليته ، وأبرز ما نعرفه عنه أنه كان ذا وليس 

ومع هذه  .7، مشاركا يف أيامهاعن قبيلته اك بن نويرة، مدافعلمكانة مرموقة يف قومه ، وكان فارسا كأخيه ما

 .لصورة اليت رمستها لفروسية أخيه مالكاإلشارات يف وصف متمم وفروسيته يف املصادر األدبية جند أهنا دون ا

يت كان فيه دخل متمم بن نويرة يف اإلسالم قبل فتح مكة مع قومه ، أما السنة ال :حياته في اإلسالم 

أما حياة متمم بن نويرة يف ظل . 8، إال أن املؤرخني ذكروا أنه أسلم وحسن إسالمهإسالمه فإهنا مل حتدد

واألسى ملقتل أخيه ، وأصبح شغله الشاغل الثأر على أخيه وبكاؤه الدائم اإلسالم فقد اتسمت بطابع احلزن 

مل تذكر املصادر العربية اشرتاكه يف الفتوحات " وتذكر باحثة عن أشعار متمم ومالك ابنا نويرة أنه . عليه 

 9."عرف به من حسن اإلسالم وتقواهاإلسالمية مع ما 

 .رمحه اهلل رمحة واسعة ، 10هـ  30سنة متمم بن نويرة الريبوعي تويف  :وفاته 

 شاعرية متمم بن نويرة 

وقد جتلت شاعرته يف ما أبدع من قصائد رثاء كلها . كان متمم بن نويرة من أشهر الشعراء املخضرمني 

وقد أعجب نقاد األقدمون ورواته، ودليل ذلك أن ابن سالم اجلمحي . تقريبا يف رثاء أخيه ملك بن نويرة 

: له األول يف طبقات أصحاب املراثي، وقال عنهقدمه وجع، فدة تقدير له ولشعرهه أكثر من شهامنح
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وقد بكى متمم أخاه .. وشعره يستجيش العاطفة ويستدر الدموع وهو شعر يذوب رقة وحزناً ولوعة ووجداً "

 . 11"فأجاد وأكثر 

 وقال متمم يرثي أخاه مالكا يف القصيدة : " األصمعي بعينية متمم وأشاد 

 وال جزع مما أصاب وأوجعا  وما دهري بتأبني مالك  لعمري

بل إن عبد ربه يذكر أنه من أطلق على عينية متمم أم املراثي هو االصمعي ، وهو .  12اليت تسمى أم املراثي

، وممن شهد لعينية متمم هذه باإلجادة 13لشعر يعىن عينية متمم أم املراثيالعامل بالشعر ، كان يسمى هذا ا

ومن أشعار العريب املشهورين املتخرية يف املراثي قصيدة : "، حيث يقول ل بالعربية املربد أبو العباسليالعامل اجل

وأما متمم فلم خيتلف يف إسالمه ، كان " وقال ابن االثري معجبا برثاء متمم بن نويرة . 14"متمم بن نويرة 

 . 15"كالماشاعرا حمسنا ، مل يقل أحد مثل شعره يف املراثي اليت رثا هبا أخاه 

ور صليت مع عمر بن اخلطاب الصبح فلما انفتل من صالته إذا هو برجل قصري أع: وعن أمحد العبيدي قال

 : متمم بن نويرة فاستنشده قوله يف أخيه فأنشده : من هذا ؟ فقيل: منكباً قوسه وبيده هراوة فقال

 اوال جزع مما أصاب فأوجع  لعمري وما دهري بتأبني مالك   

 فىت غري مبطان العشيات أروعا  ه املنهال حتت ردائلقد كفن 

 حىت بلغ إىل قوله 

 من الدهر حىت قيل لن يتصدعا   وكنا كندماين جذمية حقبة 

 ااجتماع مل نبت ليلة معلطول   كا فلمـا تفرقنا كأنــي ومال

 . 16به أخاكهذا واهلل التأبني لوددت أين أحسن الشعر فأرثي أخي زيداً مبثل ما رثيت : فقال عمر 

متمَم بَن نُويرة دخل على أيب بكر، وهو يصلي بالناس، وكان متمُم رجاًل ذميماً أعوَر، فاّتكَأ "فقد ذكروا أن 

 :على َسيِة قوسه مث قال يرثي أخاه مالكاً 
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 خلف السُّتوِر قتلَت يا ابَن األزور  نعم القتيُل إذا الرياُح تناوحْت 

 :احنط على ِسية قوسه حىت دمعت عيُنه العوراُء، مث قالو , زِد، فبكى متمم : فقال أبو بكر

 حـلٌو مشائلُـُه عفـيُف املئَزرِ   ال مُيسُك العـوراَء تـحت ثيابه 

 ولنعـم مـأوى الطارِق املتنوِّرِ  ولنعم حشُو الدرع كنَت وخاسراً 

َرفِّْه عنك أبا : متممفقال له  .لوددت أين رثيت أخي مبا رثيت به أخاك: فقام إليه عمر بن اخلطاب، وقال

 .ما عزّاين أحد عن أخي مبثل تعزيتك: فقال عمر .حفص، فلو صار أخي حيث صار أخوك ما رثيُته

 . 17وكان زيُد بن اخلطاب اسُتشهد يوم مسيلمة

 :  18ومتثلت عائشة رضي اهلل عنها بشعره ملا وقفت على قرب أخيها عبد الرمحن

 حىت قيل لن يتصدعامن الدهر    وكنا كندماين جذمية حقبة 

 لطول اجتماع مل نبت ليلة معـــا  فلمـا تفرقنا كأنــي ومالـكا 

وذكر صاحب هناية األرب أنه شاع بني حمب الشعر الذين يتخريون بيتا يف غرض شعري يرونه أشعر ما قيل 

 : يف باب شاع عندهم أن أرثى بيت قالت العرب إمنا هو متتم يف أخيه حيث يقول 

 رفيقي لتذارف الدموع السوافك   ند القبور على البكا لقد المين ع

 .19"أنه أبلغ ما قيل يف تعظيم ميت" إذ يريد 

 : متمم بن نويرة امرأة باملدينة فلم ترض أخالقه لشدة حزنه على أخيه فطلقها وقال تزوج و 

 أهذا دالل احلب أم فعل فـــارك  ـا ـأقول هلند حني مل أرض فعله  

 20الكيسري علينا فقده بعد م  ارق وكل مف أم الصرم ما تبغي
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فيتضح أن مراثي متمم بن نويرة سارت سري األمثال ، وأذخت الركبان أشعاره ، وحفظها العرب ، ومتثلوا هبا 

فهذا من رقيق .وذكرها شعراء الرثاء يف أشعارهم مثال ، كطول التالزم وشدة األسى وصدق املودة يف اإلخاء 

 .كر يف بطون الكتب واملراجع ومل يقع ديوانه حتت يدي ومل أطلع عليه شعره ومجيل قوله مما ذ 

 

 :أثر حدث مقتل مالك بن نويرة في حياته وشعره 

إن حدث مقتل له أثر كبري يف حياة متمم بن نويرة ، ولعب هذا احلديث املؤمل عنده دورا عظيما يف تكوين 

وال تذكر لنا املصادر عن شاعريته يف اجلاهلية إال  شخصيته الشاعرية ، ومن املعلوم أن متمما كان شاعرا ،

قليال ، وإمنا ظهر متمم يف مسرح الشعر العريب على إثر هذا احلدث ، وألن مقتل أخيه هو احملرك الرئيسي 

 . لشاعرية متمم بن نويرة ، وحتديدا لرثاء أخيه مالك ، نرى لزاما أن نعرض قصة مقتل مالك بن نويرة بإجياز 

 مالك بن نويرةحدث مقتل 

ويكىن أبا املغوار ويقال له أيضاً فارس  ،21جلفولاامللقب بـأنه مالك بن نويرة  أخي متمم ما نعرف عن حياة 

زعيم بين يربوع ، له مكانة عالية بني أبناء وكان مالك  .لفرس كانت عنده يقال هلا ذو اخلمار  22ذي اخلمار

وكان أيضا شاعرا مثل أخيه متمم ، إال أن مل وصلنا  ،ة كبرية شريفاً فارسًا مجياًل جسيما ذا ملقومه ، وكان 

 .من شعر مالك نذر قليل بالقياس إىل شعر متمم

جبمع الزكاة من  -صلى اهلل عليه وسلم –وأسلم مالك بن نويرة يف السنة التاسعة اهلجرية ، وكلفه الرسول 

وصارت اخلالفة إىل أيب بكر اضطرب أمره  -ى اهلل عليه وسلملص-ل و قومه بين يربوع ، ولكن ملا قبض الرس

يف  ن األزور  بأمر خالد بن الوليدل ارتد ، فقتله ضرار بي، وفرق ما مجع من إبل الصدقات يف قومه ، وق

أن خالدًا جاءته الخيل : "وحيدثنا الطربي عن سبب مقتل مالك بن نويرة . العام احلادي عشر من اهلجرة
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قتادة، فكان فيمن  فاختلفت السرية فيهم، وفيهم أبو... بين ثعلبة بن يربوع نويرة يف نفر معه منبن  بمالك

فحبسوا يف ليلة باردة ال يقوم هلا شيء،  فلما اختلفوا فيهم أمر هبم. شهد أهنم قد أذَّنوا وأقاموا وصلوا

دثروا الرجل : واوكانت يف لغة كنانة إذا قال( ادفئوا أسراكم: )فنادى وجعلت تزداد برداً، فأمر خالد منادياً 

القتل، فقتلوهم،  أنه أراد –وهي يف لغتهم القتل  –أدِفه فاقتله، فظنَّ القوم : ِدفُئه، ويف لغة غريهم فادفئوا،

 .إذا أراد اهلل أمراً أصابه: وقد فرغوا منهم فقال ، فخرج24مالكاً، ومسع خالد الواعية بن األزور 23فقتل ضرار

هذا عمُلك، فزبره خالد فغضب ومضى، حىت أبا بكر فغضب : تادةفقال أبو ق وقد اختلف القوم فيهم،

وتزوج خالداً  حىت كلَّمه عمر فيه، فلم يرض إال أن يرجع إليه فرجع إليه حىت قدم معه املدينة، عليه أبو بكر؛

 يف احلرب وتعايره، وقال عمر أليب أم متيم ابنة املنهال، وتركها لينقضي طهرها، وكانت العرب تكره النساء

وكان أبو . حقاً، حّق عليه أن تُقيده وأكثر عليه يف ذلك ، فإن مل يكن هذا25إن يف سيف خالد رهقاً : بكر

 وودى. تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد! يا عمر 26هيه: وزعته، فقال بكر ال يقيد من ُعماله وال

التزويج الذي كانت  ، وعّنفه يفمالكًا وكتب إىل خالد ، يقُدم عليه، ففعل، فأخربه خربه، فعذره وقبل منه

 .27تعيب عليه العرب من ذلك

وحديث مالك : " فقصة مقتل مالك ففيها اختالف كبري ، وقد أشار ابن سالم إىل هذا االختالف فقال 

فيه ، فلم نقف منه على ما نريد ، وقد مسعت فيه أقاويل شىت ، غري أن الذي استقر عندنا أن مما اختلف 

 . 28"وقام على خالد فيه وأغلظ له ، وأن أبابكر صفح عن خالد وقبل تأولهعمر أنكر قتله ، 

 .متمما صدمة عنيفة ، وجعل شاعريته يتدفق يف رثاء أخيه مبا مل تتدفق به من قبلفهذا احلدث األليم صدم 

 في شعر متمم بن نويرة بواعث الحزن واألسى 
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مالك ، ويوم مات مالك ولد شاعر جديد يف هو حدث مقتل أخيه يف شعر متمم واالسى بواعث احلزن إن 

الذي صدم مبوت أخيه صدمة عظيمة ، وفجرت ينابيع شاعريته ، فبدأ ينشد ويغين يف مسرح الشعر العريب 

وقد كان حزن متمم على أخيه . بكاء ماك حىت ال يكاد ينسى ، وبكى طول حياته ، ونظم املراثي الطوال 

أصبت بأحدى عييّن فما قطرت منها دمعة عشرين : " زنه ، فقال شديدا حىت أنه سئل عن مبلغ وجده وح

وقد بلغت نفسية الشاعر من احلزن واألمل ما جعله ال يهتم  .29"سنة ، فلما قتل أخي استهلت فما ترقأ 

 :بنهايته أقريب أم بعدت ، فيقول بعد أن أن احتوته اهلموم وآمله احلزن 

 م هو اآلن واقعأمويت نائ أ  ست أبايل بعد فقدي ماكا لو 

فقد أصبحت احلياة يف نظر الشاعر بال أمل لفقده ، فصار ال يبايل مبوته بل أصبح املوت عنده خالصا من 

ض لنفسه بالتجلد حيتذكر األيام اخلوايل مع أخيه و يتعدد مناقب امليت وآثاره و ، وجعل يثقل أناخ عليه 

 ض على من قتل أخاه مالكاً تحريياملزن قرب مالك و سقيا  ودعيوالصرب وعدم إظهار الضعف خمافة الشماتة و 

 .ته وتفجعه ولوعمتمم بن نويرة زن بواعث رئيسية حل كانتكل هذه األفكار  ف

 

 مظاهر الحزن واالسى في شعر متمم بن نويرة 

متمم، وتعرب هذه املظاهر عن صدق العاطفة وحرارة االنفعال ، فكانت اليت انتابت شعر   تعددت املظاهر

 : اسا للظرف الذي وقع حتت ضغطه الشاعر ، ومن أبرز هذه املظاهر انعك

  :البكاء واللوعة : أوال 

وهذا املظهر ال  .30الرثاء حزن وبكاء ولوعة وتفجع "وهو من أهم مظاهر حزن الشعراء وتأثرهم ذلك ألن 

بة مبعثة مؤثرات خارجية حيتاج إىل عناء كبري يف التنقيب عنه ؛ ألن شعر متمم زاخر، فالبكاء انفعال واستجا
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تداهم اإلنسان فتسيطر عليه وتضعفه من قابليته على املقاومة ، وجيد نفسه عاجزا عن املواجهة فيلوذ بالبكاء 

وإذا ما نظرنا يف شعر متمم جند أن أغلب شعره هو  .31بوصفه نوعا من التنفيس عن النفس والتسرية عنها 

 32: مرثياته بكاء على فقد أخيه مالك ، فيقول يف إحدى

 رفيقي لتذارف الدموع السوافك  لقد المين عند القبور على البكاء 

 على كل قرب أو على كل هالك  أمن أجل قرب باملأل أنت نائح 

 لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك   أتبكي كل قرب رأيته: فقال 

 فدعين فهذا كله قرب مالك  فقلت له أن الشجا يبعث الشجا

رى للبكاء على أخيه ، وكأنه تعداد مآثره مسوغ آهر الستمراره على البكاء فيخاطب يندفع متمم مرة أخ

 33افتقده ، فيقوله عينيه فيحثهما على البكاء من خالل صور مجيلة يربز فيها وجه أخيه الذي 

 إذا اذرت الريح الكنيف املرفعا   فعييّن هال تبكيان ملالك

 املفيض تقفعا إذا صادفت كف   وهبت مشاال من جتاه أطايف

 :  الهم والسهر: الثاني 

إن أطياف احلزن تتسلل إىل نفس متمم بن نويرة خملفة وراءها عربات وأنات ، ال تكاد تنتهي حىت ختلف 

.  34بعدها مثلها ، ومن مث تسلم الشاعر إىل اهلموم اليت بكلكلها عليه لتنتهي به إىل اإلرق والسهر الدائمني

 35: نامه موت أخيه ملك ، كقوله شاعر متمم وأرقت مفمن اهلموم اليت روادت ال

 مع الليل هم يف الفؤاد وجيع   أرقت ونام األخالء وهاجين 

 فما منت إال والفؤاد مروع    وهيج يل حزنا تذكر مالك 

 أبت واستعلت عربة ودموع   إذا عربة ورعتها بعد عربة 
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 يّري ديارا ماءه وزروع   كما فاض غرب بني أقرن قامة 

لقد عز النوم على الشاعر وشاغله اهلم والصرب بينما ينام غريه خايل البال ، إذ هو يبيت ساهرا يناجي اهلموم 

 .، إن صورة األرق اليت قدمها الشاعر معربة ، وفيها تفرد وجتديد فأرق الشاعر وحده ، والناس نيام يتلذذون

  توجيه الخطاب للعين وطلب البكاء : الثالث 

أداة احلزن اليت تربزه يف شكل دموع تسرتيح هبا اإلنسان مما يعاين ، وكأن القلب تنطفئ أحزانه العني هى إن 

ب متمم بن نويرة ولذلك طل. ، فإذا خبلت العيون بالدموع فإن القلوب تنفطر من شدة األسى نيببكاء الع

ذي يعانيه لفقد أخيه ، ، ألن يف بكائها شفاء القلب من احلزن الشديد واألمل املمض المن عينه أن تبكي

 إذا أذرت الريح الكنيف املرفعا  فعييّن هال تبكيان ملالك  :  36فقال

ودعوة العني للبكاء كثرية يف الشعر العريب القدمي ، كما يف شعر اخلساء ، ولكن نالحظ أن متمما دعا عينه 

  .قليالللبكاء على أخيه 

 تذكر أخيه بسماع صوت الحمام : الرابع 

يهيج أحزان الشعراء بصوته الذي يشبه أنني املكلوم املوجوع يف قلبه ، وكان الشعراء يذكرون مع  إن احلمام

صوت احلمام أحباهبم ، وخالهنم وذويهم الذين رحلوا عن احلياة ، والشاعر متمم بن نويرة يذكر أخاه مالك 

 :  37ويبكي له حني ناحت محامة نواحا شجيا ، حيث يقول

 تؤرق يف وادي البطاح محاما   ت محامة سأبكي أخي ما دام صو 

 محام تنادي يف الغصون وقوع  إذا رقأت عيناي ذكرين به :   38وقوله

 ويف الصدر من وجد عليه صدوع  دعون هديال فاحتزنت ملالك 
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إلفها فهى فالشاعر يقرر أنه يبكي ألخيه ملك حينا ناحت احلمامة نواحا شجيا ، وكأهنا تبكي على غياب 

 .حزينة 

 : عدم نسيان أخيه : لخامس ا

والشاعر ال ينسى أخاه مالكا ، بل يتذكر دائما ويبكي كلما رأى أو مسع ما يشجي ، فحزن دائم وبكاؤه 

  .39مستمر ، ووصف هذا بأسلوب احلوار

 لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك   أتبكي كل قرب رأيته: فقال 

 مالك فدعين فهذا كله قرب  فقلت له أن الشجا يبعث الشجا

 : الدعاء بسقى القبر : السادس 

والشاعر يدعو لديار أخيه باسقيا معادة العرب يف إكرام امليت ، والدعاء له بأن تسقي األمطار األرض اليت 

 : 40تضمه ، فقال 

 ذهاب الغوادي املدجنات فأمرعا  سقى اهلل أرضا حلها قرب مالك

 خروعاترشح وسيما من النبت    وآثر سيل الواديني بدمية 

فموت األخ يعد من املصائب الشديدة اليت يصعب احتماهلا ، ونرى ذلك يف حياة متمم بن نويرة الذي تأثر 

 .وأصيب بأمل ال حيتمل بفقد أخيه تأثرا بالغا يف النفس ،

فنرى مظاهر احلزن واالسى عند الشاعر تعددت تعدد البواعث ، فكان البكاء واللوعة من أكثر املظاهر اليت 

فيها الشاعر ، فهو أحد الوشائل اليت جلأ إليها الشاعر يف مواجهة واقعة املر ، وهو نوع من التنفيس  أجاد

 . والتسرية عن النفس ، فكانت دموعه نوعا من أنواع الراحة النفسية اليت خيفف هبا الشاعر آالمه وحزنه

 : ونتائج البحث  الخاتمة
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 : بإجياز إىل النتائج التاليةم بن نويرة ويف شعره ميكن اإلشارة بعد تناول دراسة احلزن واألسى يف نفسية متم

؛ ألن الشاعر ال ميثل يف يف الشعر اجلاهلي ن شعر رثاء اإلخوة من أصدق األشعار دموعًا وعاطفًة إ -1

 .نحيبالو  وعةموقف حتقيق اإلرادة أو حتقيق الطموح ، وإمنا ميثل موقف احلزن والل

احلزن واالسى ؛ ألنه حزن على أخيه الفقيد حزنا شديدا وصور هذا احلزن أحسن تصوير ،  إن متمم بن نويرة شاعر -2

  .ونقله إىل نفوس اآلخرين 

مل خيرج متمم بن نويرة عن املعاين اجلاهلية  يف الرثاء ، فجاءت معانيه مستوحاة من بيئته اجلاهلية اليت يكثر فيها اجلزع  -3

 .نسيانه مهما طالت األيام ، وإظهار التفجع واحلسرة  ناقبه ، وعدم على امليت ، وتعداد مآثر امليت وم

ولعل . املفاهيم اإلسالمية  باستثناء ورود آثـار بعـض متمم بن نويرة مل يظهر اثر اإلسالم واضحا يف كثري من مراثي  -4

  يك قد ختلص منها بعد جميء اإلسالم مرجع قلة املعاين اإلسالمية يف شعر متمم إىل أنه كان متأثرا بالطبيعة اجلاهلية ، ومل

إن من أهم الظواهر اليت شغلت تفكري الشاعر وأحزنته حبقيقة هى أن املوت أمر حمتوم على كل شخص وال ميكن الفرار  -5

 .منه ، وأن احلياة وإن طالت فهى قصرية ، ومع كل هذا فهو مستسلم له بصرب وإميان

حماولة بذلك نقل مأساهتا من إطارها الذايت اخلاص  يعة للتعبري عن فجيعتها وحزهنـاإىل إشراك الطبأشعاره يف متمم  جلأ -6

 ، كما إىل إطار أعم وامشل 

  بأنواعه وأساليبه املعروفة رج عن اإلطار العام لشعر الرثاء فـي العصـر اجلـاهليخييف كل هذا ال  والشاعر -7

ء ونواح وعويل على امليت ويعرف هذا الضرب يف شعر الرثاء بـ بكا: أوهلمـا :يدور يف حمورين رئيسنيرثاء متمم  -8

يتخذ شكل الثناء على امليت وذكر فضائله وتعداد حمامده ويعرف هذا الضرب يف شعر الرثاء بـ : وثانيهما ."الندب"

 ".التأبني"

 
 :اهلوامش 
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 83ص م ، 1888دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، ،  طبقات فحول الشعراء، اجلمحي ، ابن سالم  - 1

، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية  ولب لباب لسان العرب خزانة األدبالبغدادي ، عبد القادر بن عمر ،  ؛ 

، دار الكتب في تمييز الصحابة  اإلصابة؛ العسقالين ، احلافظ أمحد بن على بن حجر ،  34ح ، 2 ج،م 1878، 

 في معرفة الصحابة أسد الغابة؛ ابن األثري ، عز الدين ،  44 ص ، 3 م ، ج1885العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

 ."محزة "  285 ص، 4 ج،م 1888، دار الفكر ، بريوت ، 
الدكتور يوسف الطويل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، : حتقيق ،  األغانياألصفهاين ، أبو الفرج ،  - 2

أمحد حممد شاكر : حتقيق ،  الشعر والشعراءعبد اهلل بن مسلم الدينوري ، ابن قتيبة ، ؛  288، ص  15ج م ، 1882
دار ،  معجم الشعراء حممد بن عمران بن موسى  املرزباين ،؛ 257، ص  1ج م ، 1886، دار احلديث ، القاهرة ، 

  432، ص  8ج م ، 1881اجليل ، بريوت 
 في معرفة  االستيعابابن عبد الرب ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد ، ؛  63، ص  14، ج  األغاني - 3

ابن خلقان ، أبو العباس مشس الدين ؛  1362، ص  3، ج  م 1882، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل  األصحاب
 15، ص  6، ج  وأنباء ابناء الزمانوفيات األعيان ، دار صادر ، بريوت ، 

 م1881، دار اجليل ، بريوت  260، ص  معجم الشعراء - 4
 288، ص  15،  األغاني - 5
 208، ص 1، ج  طبقات فحول الشعراء - 6
 288، ص  15، ج األغاني  - 7
 ،  566، ص  5، ج اإلصابة  - 8
 14، ص م 1868، مطبعة اإلرشاد بغداد ،  مالك ومتمم ابنا نويرةالصفار ، ابتسام مرهون ،   - 9
10

 1364، ص  3، ج  االستيعاب - 
 82، ص  طبقات فحول الشعراء - 11
 83املصدر نفسه ، ص  - 12
، ص  3ج  م ،1848 ،والنشر ، القاهرة  الرتمجةو جلنة التأليف  ، العقد الفريدبن عبد ربه ، أمحد بن حممد ، ا - 13

265 
 126، ص  2، ج  الكامل في اللغة واألدب - 14
 387، ص  4، ج  أسد الغابة  - 15
، ص 2، ج 1885، مؤسسة املعارف، بريوت، الكامل في اللغة واألدبأوب العباس حممد بن يزيد ، املربد ،  - 16
34. 
 1362، ص  3 ، ج االستيعاب؛  63، ص ص  14، ج األغاني  - 17
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 54، ص  3، ج  اإلصابة - 18
، دار الكتب املصرية ، القاهرة ،  نهاية األرب في فنون األدبشهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ، النويري ،  - 19

 177، ص  5، ج  1848
 125مالك ومتتم ابنا نويرة الريبوعي ،  - 20
 .13، ص  6م ، ج 1877ر صادر ، بريوت ، ، دا وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلقان ،  -  21
  34، ص  2، ج  خزانة األدب - 22
كان فارساً . أبو بالل، واألول أكثر: هو ضرار بن األزور بن مرداس األسدي، ُيكىن أبا األزور األسدي، ويقال - 23

، 470، ص  2ج  ، أسد الغابة؛  354ص ،  (1245) رقم ،  االستيعاب ) . شجاعًا مطبوعا، استشهد يوم اليمامة
 ،625ص ،  (4328) رقم، اإلصابة  ؛  (2562)رقم 
 .( وعا  : ، مادة 181، ص  5، ج النهاية يف غريب احلديث  ). هو الصراخ على امليت ونعيه: الواعية - 24
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