
    رثاء و تذكـــر.
 

 تأطیر النص
 نوعیة  النــص : النص عبارة عن قصیدة  عمودیة من الشعر الجاهلي تندرج ضمن قصائد التعبیر

 عن الذات.

 صاحب  النص : هو مالك بن الریب ولد وتربى في بادیة تمیم بالبصرة، نشأ نشأة بدویة أعرابیة تقوم

 على الصرامة والشهامة والجد والنبل، وقد توزت حیاته على  مرحلتین مختلفیتین:

 -           مرحلة التصعلك والتلصص: كان یرى ان الحكام  األمویین هم مصدر شقائه وافتقاره

 وهذا ما دفعه الى التمرد والمیل الى التصعلك معتمدا اإلغارة  سبیال إلى كسبه.

 -           مرحلة التوبة والصالح والجهادفي سبیل اهللا: حیث امطلق مع سعید بن عثمان  بن

 عفان  إلى خرسان واشترك معه في الفتوح اإلسالمیة  .

 لم یصلنا  إال القلیل من شعره.

 مصدر  النص : القصیدة مأخوذة من (جمهرة أشعار العرب) لمحمد بن أبي الخطاب القرشي المتوفى

 سنة170هـ ، وهو كتاب یضم تسعا وأربعین قصیدة لتسعة وأربعین شاعرا، وقد صدر ة  القرشي

 بمقدمة نقدیة.

  مالحظة النص
 قراءة  في  العنوان

 تركیبیا : مبتدأ(رثاء)، والخبر مقدر(لنفسي) – مبتدأ (هذا) وخبر (رثاء)

 داللیــا : الكلمة األولى  تشیر إلى غرض من أغراض الشعر العربي ، وهي تعني تعداد مناقب ومحاسن

 المیت. والكلمة الثانیة (تذكر) وهي استحضار  ذهني ألشخاص او ألشیاء، ویشیر العنوان ضمنیا إلى

 رثاء نفسه وتذكر ه ألهله و لبلده .

 فرضیة  قراءة  النص : العنوان+ البیتین األولین+البیتین األخیرین : النص عبارة عن قصیدة عمودیة

 یرثي الشاعر فیها نفسه  وقد دنا أجله، متذكر أهله وبطوالته.

  فهم النص
 األفكار األساسیة

 1- (4-1): تشوق الشاعر إلى بلده وبكائه حسرة على فراقه، مسلیا نفسه بذكر خروجه الى الغز في

 سبیل اهللا وترك الضاللة.

 2= (10-5): تذكر الشاعر ألم الفراق وجزع الموت ، مستحضرا سبب خروجه وترك أبنائه وماله،

 ومذكرا بما بقي یواسیه.



 3=(16-11): وصیة الشاعر  ألصحابه بتكریمه میتا متذكر شجاعته وماضیه البطولي.

 الفكرة المحوریة
 رثاء الشاعر لنفسه مستحضرا ألم بعده عن بلده وأهله وماله، وطلبه من رفقائه تكریمه بعد موته بما یلیق

 بمكانته وتضحیاته في الغزو.

  تحلیل النص
 المعجم

 ارتبط معجم القصیدة بموقفین متناقضین وهما
 -           موقف الشاعر:

 -           موقف زوجة الشاعر:
 نستنتج وجود عالقة تضاد بین الحقلین الداللیین، حیث یسعى الشاعر بكل الوسائل إلى إقناع زوجته

 بضرورة الغارة مهما كلفه ذلك حتى وإن كان سیلقى حتفه. یمكن كذلك  تقسیم المعجم إلى حقلین داللیین
 مرتبطین ب: الصعلوك الخامل في مقابل الصعلوك النشیط وجرد ما یتعلق بما.

 الصور  الشعریة
 جاءت القصید غنیة بالتصویر الفني حیث یمكننا رصد:

 -           التشبیه: إذا هو  أضحى كالعریش المجور – فیضحي كالبعیر المحسر – صفیحة
 وجهه كشهاب القابس المتنور...

 -           االستعارة: فاز سهمي  - صفیحة وجهه ...
 تحضر الصور الشعریة في القصیدة لخدمة وظائف متنوعة ، حیث اضطلعت بوظیفة فنیة تصویریة

 جمالیة رامت تقریب الصورة السلبیة  للصعلوك الخامل  والصورة اإلیجابیة للصعلوك النشیط. ووظیفة
 حجاجیة وذلك  في محاولة الشاعر بإقناع زوجتة  بسلوكه، وبوظیفة تعبیریة حیث مكنت الشاعر من

 التعبیر عن طموحه وتوجهه الصعلوكي.
 البنیة  اإلیقاعیة

 لم یخرج الشاعر عن عادة الشعراء الجاهلیین في نظ القصائد حیث اعتمد على البناء العمودي الخلیلي
 الذي یرتكز على الشطرین المتوازیین. كما اختار البحر الطویل (فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن × 2)
 وهو من ابحور الممزوجة والقویة التي تساعد الشعراء على اإلفصاح عما یعتلج الشعراء من انفعاالت

 وأحاسیس والتعبیر عن أغراضهم.(تقطیع البیت األخیر: القبض(حذف الخامس الساكن: فعول)). جاءت
 قافیة القصیدة موحدة ومطلقة، وكذلك الروي جاء موحدا وهو(الراء).

 وتركب الجرس الموسیقي الداخلي للقصیدة من التكرارات المتنوعة: تكرار الحروف (الراء) ومن سماته
 التكریر أي امتداد الصوت بعد النطق به وكذلك تكار الكلمات(ذریني – المنیة ..)، وتكرار  جملة(إن

 فاز) وهي تكرارات تفید تقریر الشاعر القیام بما ینوي فعله وعدم الرغبة في النصیح وهذا ما یؤكده قوله
 لزوجته(فإن لم تشتهي النوم فاسهري)، تعزز اإلیقاع الداخلي كذلك بالتجانسات الصوتیة(أخلیك ، أغنیك/

 فجوع، مخوف....)وبالمدود الصوتیة( اسهري، تعتري ، اصبري، مشتري....).
 


