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عليهاا وعاا   اليت ولد،رض زل بوطنه واألول منذ األحاسيس االنسان األأارتبطت مشاعر و     

روف وما  مارور الظاضا  الادا ا الاذ  ال و يفاك    ا  واحلأ فيها ما  واوو والهتاه فت لات لاه ا ل ا

رضااي  الروحيا  تااحهاه حباا ويفاساا ا    باان هاذل الةطعا  األو عالقا  الروحياا  بيناه الف ،ساننالايو و األ

    ووو مير له هبا. 

ودووجليا   بان با  السنن  ان الوط  حم  الصراعات واحلارو  ومر اح ا شاا   األ  مد  أوعلى      

 .رضغلب ماحدث م  اخ الفات بينها  ان سببه األأالبشر ف

رض   الةلاو  فةاد هاذل األ  ار  رتباا  الروحا االو   نصيب م  هذا احلب ال باكاء  شعر ل ول     

ف  باوا عناه  ،مجا  الةصاا د وال لتاات ا عاره عناهقارا هها أ  ءت  اافتيفنوا ابلوط  هبوا اه واا اه  

وبئ  و  بوا عنه وهو ودمر و  بوا زمات واحلرو  واألاأل عح  أوهو و نفس طعا احلرو  و  بوا عنه   

  شااعر أوج حضارته فال و ااه للاو هواوان أعنه بعد جتاوز    هذا و  بوا عنه وهو و طور و  

 حساس عفو .إغراض م  موضوع الوط   و     األ

اثر الة اا  آل اا  ماااوا لااو ارتبطاات طااروف الااوط  ماا  طااروف الشاااعر وعاااو  هااذا االخااك      

صااها  ايو الراحاا  والسااالو رفةاا  األماااو عينااه األأالااوط  وهمااارل وشاااهد وساافا الاادماء وخاارا  

مااه واضااطر لل ااروج منااه أسيهصاا  لااه   هنيااال وهااو   بطاا   هنااا حلظاا  ركواا   اا  ماااأترحاا  و 

  .وترغيتا هحسر 



 

 ب  

 

ندلسااا  مااا  مدونااا  الةاااكوان عاااا  سااانن الرغاااد   الشااااعر هاااو ابااا  شااارف الةاااكوا  األ هااذا    

خر ما  وهنه ماحص  هلا ف  ب عنها واصافا آان حدثت ن ب  الةكوان فرح  و بال  ا عح ايل  

 ايمه هبا.حبابه وشوقا ألأهله و ماحدث أل

اسا ةرا نا وت بعناا لاه  ه تاو ابلشاعر ا يفاارع عاما  وبشاعر ابا  شارف خاصا  موضاوع ولةد  ان اال

اجملااال ال ةااا   األهع اابااااع ابلبااداع العااارع  ماا  فااروع هوو ناااا ا يفاربياا  وسااا   ا ونااه مي اا  فرعااا

، فةاااارر  أن ن ناااااول ابلبهااااو والدراساااا  موضااااوع الصااااوره الشااااعرو  ومجاليا ااااا   أغااااراض    اااا 

 :رف الةكوا  ف اء البهو موسوما با الشاعر اب  ش

  صورة القريوان عند ابن شرف القريواين                   

 _ دراسة مناذج خمتارة _             

   موضوع صوره الةكوان عند اب  شرف الجاب  ع  بعض األسئل : و ان اهلدف م  البهو

ه   اس طاع اب  شارف ما  أن وسساس لنفساه الشاعرو  األصايل  الايت حازهاا  •

 ؟سواء م   حي  الش   أو م   حي  ا ضتون   شعراء عصرل

شاااعراء ا شاااريب العااارع أو أن شاااعرل  اااان  وهااا  تفاااره   تصاااوورل لوطناااه عااا  •

 ؟اتةليدا حب 

غاااراض  ياااو صاااور ابااا  شااارف مدونااا  الةاااكوان   طااا  الن بااا  ومااااه  األو  •

 .ف ؟ بطاب  مجايلالشعرو  اليت بلور فيها هذل الصوره 



 

 ج 

 

بعادها خايفا  جتتا  أهاا الن اا   الايت توصا   موضاوعنا ما  ثالثا  فصاولعتا   ت ونت خط   وقد  

'' ابلصووورة الروو راة وال ووضار ا لوواراة ل قووريوانا عناون '' ولاألإليها البهو، ف اء الفصا  

ع، حيااو ساسااي  ا  ب اا  حااول ا وضااو ألا ح اوالر ااجملتااوع ا صااطلهات  نظاار ال اجلانااب ليوضاا  

قساااا إر أربااا  عناصااار، جااااء العنصااار االول بعناااوان '' الصاااوره الشاااعرو '' والاااذ  تطرقناااا فياااه إر 

و ااذلا  يااو تطااريب هلااا النةاااه الةاادماء و يااو نظااروا )ليفاا  واصااطالحا  مفهااوو الصااوره الشااعرو  

 إليها 

العنصاار ال الااو  ''، أماااأمااا العنصاار ال ااا  والااذ  جاااء بعنوان''مدوناا  الةااكوان )(رليااا  جيفرافيااا 

  ت بعناا ما  5يب-4)يب ساساي  الةاكوان   عهاد الدولا  الصانهاجي أف اار  أعنوا  جملتوع   ف ان  

   الفرته ا ذ وره سابةا.   واالق صاهو  والف رو  ال ةافي الله احلال  السياسي  واحلال  االج تاعيخ

والاذ  وفةناا فياه علاى ال صاور األويل ل غاراض وا واضاي   الشاعرو  الايت   الفصل الثوواينماا  أ      

 صورة القووريوان''جت يار   اء بعنوانفخاض فيها الشاعر وا  علة  مبدون ه وب   ما ورتب  هبا، 

 فهاولناا أن نلا تس ونلا  عااب الباداع ا وضاوعاا هلاذا الشااعر  ''القووريواين  يف ش ر ابوون شوورف

 م  خالل غرض ا دح والراثء والوصو والشويب واحلنن.

م  خالهلا مواط  االبداع وال تيح بعنوان  أبرز   ان هراس  فني ف  الفصل الثالث وخ تنا با:    

 ،اثنيا االسلو  اثل ا، الليف  اوهلتناولنا فيه س   عناصر أ   ''اجلضالية الفنية يف ش ر ابن شرف''

سااابعا ا وساايةى  ،خامسااا ال و يااد ساهسااا ال  رباا  الشااعرو  ،رابعااا النفااى ،اجلتلاا  االاياا  واابرواا 



 

 د 
 

، رغباا  منااا   تبياان األبعاااه اجلتالياا  والفنياا  الاايت ميااحت اباا  شاارف وجعل ااه شاااعرا فااذا واالوةاااع 

ن عصرل  .منافسا لشعر اب  رشيق الةكوا  وم  ذا ش ال تعبكاي  ميحل ع  ابق  الشعراء إاب 

ع تااد   علااى ا اانه  الوصااف  ال هليلاا ،   إطهااار او ااأ  حبااو وة ضاا  ابلضااروره منه ااا لااذا 

 اجلوانب الفني  اليت سامهت   ال ش ي  الصور  الشعر  للةصا د ا   اره.

 وقد اس ةينا ماهه البهو م  عده مصاهر منها:

يب الربكووار ع وود ال ااووا ا يضوو  أل_ النتف من ش ر ابن رشيق وزمي ه ابن شوورف القريوانييوو  

 .ال  في الراجكويت

 _الذخرية يف حماسن أهل اجلاارة البن ب ام الرنرتا .

 جووو وموون عا وودهو موون ذو  ال_ اتراووا ابوون خ وودون داوان ا  توودأ وا وورب يف أ م ال وورب و 

 .خ دونبن ال ال  طان األكرب(

 منها: إضاف  إر بعض ا راج 

 .بن عذارى ا راكري( الال يان ا ُغِرب يف أخ ار األنيدلس وا َغِرب اجلاء االول_ 

 .القاسو حمضد كرو يبألعصر القريوان  _ 

  الفاطضيون وبنو زار  الصوونجاجيون  ق ايووام الدولووة ا وورابط ( 3اتراا ا غرب ال ريب ج_  

 .  د زغ ول ع د ا ضيدل

 .ضد زاتونحمل وان ودورها يف ا لارة اإلسالميةالقري _ 



 

 ه 

 

وال   الظروف الصهي  الا  أثناء حب نا العلت  يف لت أاجه نا العدود م  الصعوابت قد و و       

مما جع    ،وضا طروف احل ر الصه  الذ  فرضه عليناأوعيشها    العاب جراء الوابء ا ن شر و 

 اواحاد م اا  لضارورهن  العتا  اجلتااع  و طلاب ابمارا مسا هيال  وألأتوفر مراجا  م  بيا  ورقيا   

 .ف ار  وجتتي  األ نا صعوب    ال واصل هضك البهو ا  تر واجه

ن ن ةدو بفا ق الش ر وال ةدور ل   م  ساعد  ولو ب لتا  أال إوال وسعنا بعد هذا اجلهد      

 جناز هدا العت  .إ  

 



 

 

 :الفصل األول                        

 الصورة الر راة وال ضار ا لاراة ل قريوان      

 أوال: الصورة الر راة:

 _ ماهية  الصورة الر راة:1     

 أ_ لغة      

 ب_ اصطالحا     

 _ الصورة الر راة عند  النقاد القدماء2

 القريوان  اترخييا/ جغرافيا( اثنييا: مدانة

 (5_ق 4اثلثا: القريوان يف عجد الدولة الصنجاجية  ق 

 ا الة ال ياسية ❖

 ا الة االجتضاعية ❖

 ا الة االاتصاداة ❖

 ا الة الفكراة الثقافية  ❖
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  : راوةالر الصورة

مجالياا  العتاا  األهع، والاايت ت اادخ  فيهااا مهاااره األهوااب الصااوره ماا  العناصاار ا هتاا    إبااراز تعااد     

 ا بدع.

فالصوره يف   خلفي  ل   شاعر واليت وس  دمها   عده آليات ووسا   تع س مدى جترب ه الشاعرو   

الاايت وااراه بااه اوصاااهلا إر ا  لةاا ، ف اا  أه  هااو صااوره عا ساا  للته ااوى أو ا ضااتون الااذ  ت هاادث 

 .1عنه

تهاا إر أن الشاعر   ظ''با  لةاد وهاب معوسيل  الشااعر وأهاتاه   ال عباك والباداع الشاعر    وه     

وترمجهاا   قالاب  الشااعرفالةصايده ها  مارآه عا سا  لصاوره حيااه عاوشاها   ،2جوهرل تعباك ابلصاور''  

'' ع  طروق الشعر  ألحداث احلياه والحم  الذ  وعي  فيه امصور  الشاعر إنسا جتع  م  بداع   اف   

ضاااافيا عليااااه جانااااب ، م 3وبواسااااط ه وصااااور ركو ااااه ااباصاااا  للوجااااوه والعالقااااات اابفياااا  باااان عناصاااارل''

 .به  ااباصلعاطف  الحساس وا

 

 

 

 
 .7، ع2010،  1خلي  احلاو ، هار ال  ب الوطني ، أبو طيب،   الصوره الشعرو  عند ،هدو  مجع  البيطار: 1
 . 15، ع1992، 3: جابر عصفور، الصوره الفني    الرتاث النةد  والبالغ ، هار ا عارف، الةاهره،   2
 . 68، الةاهره، ع1978: عل  عشر  زاود، ع  بناء الةصيده العربي  احلدو  ، هار الفصهى للطباع  والنشر،  3
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 ماهية الصورة الر راة:: 1

 : ت راف الصورة الر راة لغةأ_1

وَتَصَوْرُت الشاَ َء:  ، واجلت  ُصوٌر. وقد صوََّرُل فَاَ َصَورَ  ُ الَش  ه جاء   لسان العر :) الُصوره       

، َوالَ َصاويوْاُر: الَ تاثيُ  ، ابا  األثاك'': الصاوره تاره   لساان العار  علاى  ''قال تَاَومَهُْت ُصوَرَتُه فَاَ َصَوَر يلي

صاوره الفعاا   اذا و ااذا أ  هيئ اه، وصااوره األمار  ااذا  طاهرهاا وعلاى معااي حةيةا  الشاا ء وهيئ اه، وةااال

 .1و ذا أ  صف ه''

 . 2الش  ، وال ت ال اجملسا  :)وجاء   ا ع ا الوسي  الصوره     

خ حهلاااا   اوأماااا ال صاااووُر فهاااو ''مااارور الف ااار ابلصاااوره الطبيعيااا  الااايت سااابق أن شااااهدها وانفعااا  هباااا   

 .3'' خميل ه

أمااا ال صااوهر فهااو العالقاا  باان الصااوره وال صااوور، وأهاتااه الف اار فةاا ، وأمااا ال صااوور فأهاتااه الف اار        

 .4واللسان والليف ''

 

 
 .492، ع2هار لسان العر ، بكوت، ماهه)ع و ر ،)ه ت ، ج  منظور، لسان العر ، : اب  1

 . 528، مطاب  هار ا عارف، مصر، اب  صاه، ع2  : ابراهيا أنيس وآخرون، ا ع ا الوسي ، جمت  الليف  العربي ، 2

 . 74،ع1988حا ر، :صالح عبد الف اح اابالد ، نظرو  ال صوور الف  عند سيد قطب، الفنون ا طبعي ، اجل 3

 .175، ع64، العده 1997:جملد الرسال ، اجمللد ال ا ،  4
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فالصوره ه  تلا اهليئ  والش   اابارج  الاذ  ميياح  ا  ا  لوقاات عا  بعضاها الابعض ما  مجااه     

ليسارتجعها  طاوال فارته حياتاه نسان، وها   اذالا ال  اار  الايت ل حهلاا النساان هاخا  ف ارلإونبات و 

 الَ َصُوُر.بعتلي   وستى  وهو ما  حلظ  م  اللهظات  

 الحا ت راف الصورة الر راة اصط:ب 1_

الاذ  ''نظار ار خ الف ن   حتدود مفهوو الصوره الشعرو ، هذا االو لةد اخ لو النةاه والباح        

الصااوره علااى أهنااا أساااس ا ر حواا  واتورواا    ال عاماا  النةااد  للشاااعر وأساااس الذاتياا  واابصوصااي  الاايت 

و ا هلا م  هور ابرز   عتلي  بناء النص الصوره تعد ر يحه م  ر ا ح الشعر  ، ف1  يفيح ن اجا ع  اآلخر''

  .الشعر 

حيااو  النةاااهجناادل عنااد أحااد  وتاارتب  الصااوره الشااعرو  ابجلانااب العةلاا  والنفساا  للشاااعر وهااذا مااا     

''إن الصاااوره الشاااعرو  هااا  تر يبااا  عةليااا  وعاطفيااا  معةاااده تعااار عااا  نفساااي  الشااااعر وتسااا دع  وةاااول:

عا  طرواق مياحه اال ااء والرماح  ،حاسيسه وتعن على  شو معاي أعتاق ما  ا عاي الظااهر  للةصايدهأ

ن  ا  صااوره هاخلهاا تااسه  وطيفا  حماادهه م ا زره ماا  والصااوره ها  عضااوو    ال  ربا  الشااعرو  أل .فيهاا

 .2ها ومساوره للف ره العام ''غك 

هااا  الشااا   الفااا  الاااذ  '': أماااا عباااد الةااااهر الةااا  فيعااارف الصاااوره بشااا   أوسااا  وأ ااا  فيةاااول      

  الةصايده مسا  دما طاقاات    الشاعرو  ال املا ت  ذل األلفاظ ليعار عا  جاناب ما  جواناب ال  ربا

 
 .7:هدو  مجع  البيطار، الصوره الشعرو  عند خلي  احلاو ، ع 1
 .367ع ،1986 هار طالس، ،1  رجا  منه ا وتطبيةا،:أمحد الدهان، الصوره البالغي  عند عبد الةاهر اجل 2
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واحلةيةااا  واجملااااز والااارتاهف وال ضااااه وا ةابلااا  واجلنااااس الليفااا  وإم ا  اااا   الداللااا  والرت ياااب، واالوةااااع 

عااده آليااات ووسااا   ر الةاا  ت  سااد   هفالصااوره عنااد عبااد الةااا ،1غكهااا ماا  وسااا   ال عبااك الفاا ''و 

 لا البعد اجلتايل ااباع ابل  رب  الشعرو  ل   شاعر.تعط  للةصيده و

الرحاب ما  خاالل حترواا وتشايفي  آلياات ''فه  إون والا ال هةق الشاعر  السااحر   فضااء اابياال 

 .2البناء   الذه  معا عند ا بدع، قصد إجناز صوره شعرو  تده  ا  لة  وتسثر فيه''

هنااا مي اا  الةااول أن الصااوره الشااعرو  هاا  خلااق واب  ااار ليفااو ، ت اادخ  فيااه العواماا  النفسااي   وماا     

ت اون حمسوسا  ابلنساب  إر والعةلي  للتبادع، وت شا   هاذل الصاوره الشاعرو    حااالت إبداعيا  ت ااه 

 .ا  لة 

 الصورة الر راة عند القدماء: 2

رهااا ا يااحه الاايت ل لااو فيهااا الشااعر عاا  بةياا  الفنااون تناااول الةاادماء موضااوع الصااوره الشااعرو  ابع با     

األخااارى، و اااذلا ابع باااار أن الصاااوره الشاااعرو  هااا  الوسااايل  ا  لاااى الااايت وع تااادها الشااااعر لل عباااك عااا  

 مداخ  نفسه م  أحاسيس وإبداع.

''وليسااات الصاااوره شااايئا جدوااادا، فاااإن الشاااعر قاااا ا علاااى الصاااوره مناااذ أن وجاااد حااا  الياااوو ول ااا      

 ه    تعروفه للشعر255ت ) فه  عند اجلاحظ ،3اس  داو الصوره ل لو بن شاعر وآخر''

 
 . 435، ع1978الجتال الوجدا    الشعر اليفرع ا عاصر، هار النهض  العربي ، بكوت، :عبد الةاهر الة ،  1

 .73، ع2014 ،، فاس، ا يفر منشورات ا   ب ا ر ح ،  1لعربي ،  :حمتد الدوهاجيب، اابيال وشعرايت ا   ي  بن الوع  والشعرو  ا 2

 . 230بكوت، لبنان، عهار ال ةاف ،  ،3حسان عباس، ف  الشعر،  إ:  3
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 1حيو وةول:'' إمنا الشعر صناع  وضر  م  النس  وجنس م  ال صوور'' 

، حيااو خاضااوا آخاارون بعااد اجلاااحظ ماا  طاارف نةاااه وبالغياانوتواصاا  اله تاااو بةضااي  الصااوره      

هالل العس ر  الذ  و  لا ع  موضاوع الصاوره بشا    وم  بينها أبفيها وأسهبوا   احلدوو عنها،

:'' والبالغاا   اا  تبلاامل بااه ا عااي     الصااوره البالغياا  بةولااه  موضااوع الابناا  عاا  حااد  واضاا ، حيااو باان  

ت نه   نفسا م  صوره مةبول  ومعرض حس ، وإمنا جعلنا ا عرض قلب السام  ف ت نه   نفسه ل 

ب و سااا بلييفااا وإن  ااان مفهااوو ...وقبااول الصااوره شاارطا   البالغاا  ألن ال ااالو إوا  اناات عباراتااه رثااى

 .2ا عي م شوف''

 تاا    وشاار  ال ذاصااورته الواضااه ، وهاا  لشااعر االل العساا ر  وضاا  شاارطا لي ااون اهلاافااأبو       

 جوهه اللفظ وعذوب ه ح  ون   لنا معي بلييفا، و ون واضها لدى ا  لة .

األخااك  ه ، هااذا471)ت  وال مي اا  ال طااريب إر موضااوع الصااوره هون و اار عبااد الةاااهر اجلرجااا      

 '' اجلرجا : ،حيو وةول 3 '' ذ  ''أفاض ابس عتال  لت  صوره، فةد قرن الشعر ابلفنون ال صوورو ال  

  هااذل ا عااا ، ساابي  األصاابام الاايت تعتاا  منهااا الصااور والنةااو ، ف تااا أنااا تاارى الرجاا  قااد امنااا ساابي

 دى إر األصبام اليت عت  منها الصور والنة    ثوبه الذ  نس  إر ضر  م  ال  اك وال ادبر   

 
 . 222، شر   م  ب  ومطبع  مصطفى مصطفى البا  وأوالهل، مصر، ع2  ، ت : عبد السالو حمتد هارون،3اجلاحظ، احليوان اجلحء:  1
 .19مطبع  عن الناج  احلليب وشر ا ه، ع، : أبو اهلالل العس ر ، الصناع ن، ت : عل  حمتد الب او  وحمتد أبو الفض  ابراهيا  2
 .16، ع2013،رهن هار غيداء، األ ،1 :أمحد عل  الفالح ، الصوره   الشعر العرع، 3
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 اذالا حاال الشااعر   توخياه   ...أنفس األصبام و  مواقعها... ف اء نةشه م  أجا  ولاا أع اب

 .1معا  النهو''

صااوره الاايت لا عليهااا قصاايدته ول ااار وسااا   وآليااات الفالشاااعر عنااد عبااد الةاااهر اجلرجااا  ل ااار      

اجللااااوه وغكهااااا ماااا  ا ااااواه،  هااااذل الصااااوره،  تااااا ل ااااار الرجاااا  الااااذ  وعتاااا    الصااااباغ  أو النةااااا  

ا عااي موقفااا ميفاااورا  عظااا النةاااه قبلااه أو   عصاارل النااه ب وعااد ''فاجلرجااا  قااد وقااو   قضااي  اللفااظ و 

وعطاا  ألحاادمها الفضاا  هون اآلخاار باا  نظاار إليهتااا ماا  زاوواا  الاانظا أ  هراساا  ا فاارهات ماا  خااالل 

 . 2السيايب'' 

عاارف لاادى الةادماء هااو مااا و اارل عبااد الةاااهر اجلرجااا  حيااو ووعاد أقاار  تعروااو للصااوره والااذ       

واعلا أن  قولنا: الصوره إمنا هو يف ي  وقياس  ا نعلته بعةولنا على الذ  نرال أبصار  فتا رأونا قال: ''  

البينوناا  باان أحاااه األجناااس ت ااون ماا  جهاا  الصااوره، ف ااان باان إنسااان ماا  إنسااان، وفاارس ماا  فاارس، 

امت ن خاخبصوصي  ت ون   صوره هذا ال ت ون   صوره ولا و ذالا األمار   ا صانوعات ف اان با

  وجاد  بان ا عاي   أحاد البي ان وبيناه   اآلخار بينونا    عةولناا  م  خامت، سوارا م  سوار باذلا 

وفرقا عار  عا  والاا الفاريب وتلاا البينونا  أن قلناا: ا عاي   هاذا صاوره غاك صاورته   ولاا. ولايس 

مسا عت  مشاهور    االو العلتااء، ب دأ ل فين ارل من ار، با  هاو إالعباره ع  والا ابلصوره شيئا حن  

ا الشعر صناع  وضر  م  النس  وجنس م  ال صوور''  . 3وو فيا قول اجلاحظ: وإمن 

 
 . 98ر اجلرجا ، هال   الع از، تعليق حمتوه حمتد شا ر، عه: عبد الةا 1

 . 42هدو  مجع  البيطار، الصوره الشعرو  عند خلي  احلاو ، ع : 2

 .522:عبد الةاهر اجلرجا ، هال   الع از، ع3
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  اترخييا /جغرافيا( مدانة القريواناثنييا: 

  سان   ''  م  مجيا  الناواح ل مناسباآر  عةب  ب   ف  مدون  الةكوان وبناها وفق ما  أسس      

 فاا  ا  تاارس بشااسون  و باادأت افروةياا  االسااالمي  عهاادا جدواادا ماا  عةباا  اباا 671ه / 50

وعلاااا أن الساابي  الوحياااد  ٬ونةضااها ٬الرباار هافروةياا ... منااذ حداثااا  ساان  فةااد الحاااظ   ااره ارتااادا

أهلهااا هااو انشاااء مدوناا  ت ااون حماا  رحااال ا ساالتن افروةياا  ونشاار السااالو باان ى للتهافظاا  علاا

ساالمي  إناه ش صاي  رف عةبا  با   فا  أعاٌ و  ،1'' نطلق جيوشها فأساس مدونا  الةاكوانتومنها  

ربعااون أحاادى وثالثااون هرجاا  و إطوهلااا  ٬قلاايا ال الااووالةااكوان   ال''فاحتاا  وو خااره و شاا اع  

 2''هقية ...

وقروب ما   ٬ع  الساح  ح  ال ت عرض ألساطي  البيحنطين ابعيد فاخ ار موقعا هلذل ا دون 

 .3م داهات اجلي  ومحاو  وسا   ا واصالت )الب  إ ولمن ٬الباهو  لنشر السالو بن الربر

و ااا  فااارته ح اااا يفياااحت  ٬الةاااكوان بعاااده عهاااوه وتعاقاااب عليهاااا عاااده مااا  الاااواله واألماااراء مااارت   

 هذل الفرتات نذ ر أمهها: وم  ح ا معن وطروة  ٬أحداث خم لف  

 : القريوان يف عجد الوالة :1

وهااى الفاارته الاايت  أعةباات اساا دعاء اابليفاا  األمااو  الوليااد باا  عبااد ا لااا  وساا  باا  نصااك       

ب و اا  سااليتان باا  و  ٬ياااو الدولاا  ا ساا ةل و  حاا  ق714 -ه96)ماا  االناادلس وا يفاار  ساان  
 

 : عل  حمتد الصالع ٬الدول  االموو  عوام  االزههار وتداعيات االهنيار، ج1،   2، هار ا عرف  للنشر  ٬ بكوت 2008٬ ع  3651

 :ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4،  دار صادر ، بيروت, 1977, ص  14202 . 

 : ينظر : محمد زيتون،  القيروان و دورها في الحضارة االسالمية ٬  ط 1، دار المنار  القاهرة 1988٬، ص 743
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الوليد راضايا علا  موسا  با  نصاك وسياسا ه   ا يفار  فعحلاه  عبد ا لا الذ  تويل اابالف  بعد

ت سياسااي  يفيااحت هااذل الفاارته خبالفاااحيااو  1و .715 -ه97م انااه وحوااد الةرشاا  ساان  )وور 

وولااا وعااوه  ٬يفيااحت هااذل الفاارته ابلوضاا  اابطااك والفاان تااا ،ا  ساالط  احل  عدوااده وتعاادوالت 

 إيل تش ي  ونشأه هووالت هلا  يان مس ة .

 :القريوان يف عجد الفاطضي : 2

وولاااا مناااذ أن إسااا ور ''عبياااد   ا هاااد  علاااى  الةاااكوان   هاااذل الفااارتهموجاااوها   ال اااوتر وطااا      

 2 هاااا  لينشاااأ هولااا  جدواااده مذهبيااا    بااااله ا يفااار ''322  297سااان  )25السااالط    تاااونس  اااده 

فطتاوح الفااطتين  اان أ ار وهذا ودل على رغب  الفاطتين   نشر مذهبها وس  الاباله ا يفاربيا ، ''

  فااات  ااا  منهاااا  قلااايا خااااع مااا  ا يفااار  العااارع... فةاااد إم اااد ا خااارى والااايت مااا  طتاااوح الااادول األ

سلطاهنا   بعض فرتات (رلها ا يفرع م  تونس ح  ا يفر  األقصى ح  سل تاسا  جناواب و ااال 

 .3ح  صةلي  وجنوه''

 

 
، هار الةلا  2ه      296ه  160ندلس ) الدول  الرس تي   اب يفر  االسالم  حضر ا و عالق ها خارجي  اب يفر  و األ ٬: حمتد عيسى احلرور   1

 .25ع   ٬ 1987ال ووت ٬لنشر و ال وزو  
، هار اليفر   1عبد ال رمي غال ، قراءه جدوده    (روخ ا يفر  العرع) ميفر  األرض والشعب عصر الدول والدووالت ، اجلحء األول،   : 2

 .346و، ع2005ها 1426السالم ، بكوت، 
 ياو أول هول  مس ةل  فيه، أاي  انت صوره هذا  : وطلق مصطل  عصر الواله   ال اروخ السالم  على الفرته الواقع  بن يفاو الف   السالم  للبلد وق

يفر  ال ون ه  االس ةالل فه    احلاالت اليت و ون ولا االس ةالل فيها رايا أ  هاخال   إطار ال بعي  العام  لدول  اابالف ... وفيتا و علق اب 
ا يفر  االوس  بةياو الدول  الرس تي  اابارجي  الابضي  سن   عصر الواله   (روخ واحد ابلنسب  ألقطارل ا   لف ، فةد إن هى عصر الواله  

و. ونظر ه.  800ها/184و، و  إفروةي  بةياو هول   ب  األغلب سن  788ها/172و، و  ا يفر  األقصى بةياو الدول  الهروسي  سن  781ها/164
 .65ها، ع1418و/1997،حسن مسنس، معاب (روخ ا يفر  واألندلس، هار الرشاه، الةاهره،  ال ال  

 .348عبد ال رمي غال ، قراءه جدوده    (روخ ا يفر  العرع) ميفر  األرض والشعب عصر الدول والدووالت ،ع  : 3
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  جد الصنجاجيالالقريوان يف : 3

وأشااهر .الفاااطتين ويف نااوا ماا  بساا  سلطاهنااهلا عاا  صااانف إعااالن نو الصاانهاجي اساا طاع     

األماراء  هاذا العهاد تبايففا   ابهواس با  ووساو وابناه ا عاح ٬بل انب  ملوك هذل الدول  ووسو 

 تااا يفيااح ح امهااا حبااب العلااا   1٬ع ااس ابقاا  الفاارتات والعهااوه السااابقمااذهب أهاا  الساان  علاا  

 .فشيدوا هور العلا واه توا أهله وا عرف 

 (5_ ق  4اجية  ق جد الدولة الصنالقريوان يف عجاثلثا: 

 انات الةكوان  فامت ف   الباله ا يفربي  ما  طارف ا سالتن،  طهر االه تاو مبدون  الةكوان منذ أن      

  .واألندلسي  الحةالنشر احلضاره السالمي  العربي ،   سا ر الباله ا يفربي  منرا 

وتوالت العصور علاى الةاكوان  ا  عصار يفياح أحداثاه ووقا عاه وملو اه، بداوا  بعصار الاواله ما  با      

 .2 أمي  وب  العباس،   قياو هول  األغالب ، فالفاطتين وصوال إر عهد الدول  الحورو  الصنهاجي 

ه 543ن هات سان  او  و 979)ه 362بل ان با  زوار  سان   ت م  طارف أنشأ  هذل الدول  اليت   

و  وهاا  فاارته تاارتواح مبئاا  ساان  يف ااد ماا  ا ن صااو ال ااا  للةاارن الراباا  ه اار ، حاا  ا ن صااو 1148)

ج تاعياا  وف رواا  ثةافياا ، طالاات الااباله ااألول للةاارن اابااامس اهل اار ، فاارته يفيااحت أحااداث سياسااي  و 

 .3ا يفربي  عام  والةكوان خاص 

 
 .154و، ع 1997ها  1418، هار الرشاه، سورو ، 1ا يفر  واألندلس،   : ونظر: ه حسن مسنس، معاب  (روخ 1
 159:ا رج  نفسه ، عونظر:   2

 . 161، ع د حسين مؤنس، معالم  تاريخ المغرب واألندلس:  3
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 ية:وة ال ياسوالوا  /1

احلادوو عاا  الدولاا  الحورواا  الصانهاجي  و طلااب منااا احلاادوو عا  البااداايت األور   لساايس هااذل      

حنااو    الشاااره للعالقاا  باان الدولاا  الفاطتياا  والدولاا  الحورواا  الصاانهاجي ،  فباجتااال الفاااطتينأالدولاا ، 

الةااااهره واجلاااام  األزهااار وجعلهااا عاصااات  هلاااا حااا  بااادأ الشااريب واسااا ةرارها   مصااار، ولسااايس مدوناا  

نفااووها   ا يفاار  وضااعو وو الشااى، ووجااد عتاااهلا الصاانهاجيون الفرصاا  الساااحن ، فااأعلنوا النفصااال 

 .1ه 435ع  الفاطتين سن 

خااك الااذ   ب و اا  سااوى عاماا  علااى الااباله ماا  هااذا األ،   عهااد ا عااح باا  ابهوااس ولااا  ااان و       

نفصاال عانها بطروةا  فيهاا  علا  االأن   مصر، فلتا شعر ا عح بضعفها وبرسوخ نفاوول طرف الفاطتي

ل له: هال اق فيت آاثر آاب ا   الطاعا  والاوالء، و ف  ب إليه ا س نصر و هدهل ووة    ك م  ال هد 

: إن  آاب اا  وأجااداه   ااانو  ملااوك ا يفاار  قباا  أن ميل ااه أسااالفا، وهلااا  ا   ااالو طوواا ، فأجابااه ا عااح 

نفصااال باا  ، إو هااو ب و  ااو ابال2علايها ماا  ااباادو أعظااا ال ةادمي، ولااو أخااروها ل ةااد موها أسايافها''

عل  الوالء لل الف  العباسي ، وقط  اابطب  ع  الفاطتين   ا ساجد وجعلهاا للعباساين، وب و  او أ

ان والحاق أتباعاه، وعاحز ماذهب السان  أ  ماذهب المااو بذلا ب  حار  ماذهب الشايع  بان السا 

 
 .19، ع1973هار طالس، تونس،  ،1  : أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان،  1

هار اليفر  السالمي ،   ،طبع  األور ،حمتد حمفوظ، اجمللد األول -وار ع ا ب ال واروخ واألخبار، ت : عل  الح :حمتوه مةدو ، نحه  األنظار    2

 . 366، ع1988بكوت، لبنان، ، 
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، ووعااوه هااذا ال يفيااك الااذ  قاااو بااه ا عااح إر رغب ااه   نشاار العلااا هاخاا  هول ااه والرقاا  حبضاااره 1''مالااا 

 عربي  إسالمي  عروة  هس ورها الةرآن ال رمي.

 ، عا  ماذاهب الرافضا و اان ا عاح منهرفاا'':ب  خلدون م هداث ع  هول  ا عح با  ابهوساووةول        

وولاا  ،2''ول والو ه، ولع  الرافض    صار إر ق   م  وجد مانها...ومن هال للسن  فأعل  مبذهبه أل

 -و اان ماذهب أع حنيفا ''حتت راو  مذهب موحد الدو  السالم ،   بناء جم ت  وسوهل  أن ا عح أراه

 فروةياا  أطهاار ا ااذاهب، فهتاا  ا عااُح  ا ااذ ور مجياا  أهاا  ا يفاار  علااى ال تسااا  -رضاا    تعااار عنااه

وحسا مااهه ااباالف   ا اذهب، قاال: واسا تر احلاال   ولاا   -رض    تعار عنه-مبذهب مالا  

 .3إر اآلن''

ليتيا ، فبالنساب  قواالضاطراابت اال وإر جانب ولا عرفت الةكوان   فرته ا عح ال  اك ما  الفان     

ن الةاااااااااكواف شاااااااااك احلولياااااااااات الفروةيااااااااا  إر الف نااااااااا  الااااااااايت قامااااااااات    ''  ا ااااااااادن للفااااااااان الداخليااااااااا 

جناااه وباان العاماا  ماا  أهاا  الةااكوان...، وان هاات هناواا  ححوناا  ابلنسااب  و، باان األ1030ه 421سان 

واحلااال ا ضااطر  خارجيااا هااو مااا ميااح احلالاا  . 4''ألهاا  العاصاات  إو ق اا  ماا  عااام ها مااا يت الااو رجاا 

السياسي  للةاكوان إقليتياا  ففا  ماا و علاق ابالضاطراابت القليتيا    بعاض ا نااطق الايت عرفات مبيوهلاا 

نفصاااااااااااالي ، تطلاااااااااااب األمااااااااااار مااااااااااا  ا عاااااااااااح تسااااااااااايك عساااااااااااا ر إر بااااااااااااله الاااااااااااحا  إر الفرهوااااااااااا  أو اال

 
 .22:أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان، ع 1

  وو  السلطان األ ر ، ت : أبو صيب ال رم ، بيت ع ا وم  عاضدها مالا ب دأ واابر   أايو العر  و اب  خلدون، (روخ اب  خلدون)هووان  2
 . 1633األف ار الدولي ، السعوهو ، ع

 . 366:حمتوه مةدو ، نحه  األنظار   ع ا ب ال واروخ واألخبار، ع  3
شأه ا عارف، الس ندرو ،  ) الفاطتيون وبنو زور  الصنهاجيون إر قياو الدول  ا رابطن ، من 3: سعد زغلول عبد احلتيد، (روخ ا يفر  العرع ج 4

 .983ع
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 م  الربر، األمر الذ   انت له و، حيو مت ف   حص  قورس، وق   خلق   ك1037ه 429سن 

 .1''عالق  ب وره ز ت    ولا الوقت

نا   أحياا  ف ناا واذهب رغاا ال اورات واالضاطراابت الايت ت وعلى أو  حال فإن الدول  الصنهاجي ،      

ساساايا أتاي  للاباله فارته طوولا  ما  االسا ةرار الاذ   اان عاامال أفةاد ''  ضاهي ها اآلالف ما  األبارايء،

 .2''خاع وجهوام  ازههار احلياه ال ةافي  واألهبي  بم  ع

هبيااا  وو فااا  أن ناااذ ر أم اااال الرقياااق النهضااا    احليااااتن العلتيااا  واأل بليفااات الةاااكوان وروه''حيو    

والااذو  تر ااوا عااده  3''غااكهانعااد   ااكو   وبا ااسرخ، واباا  شاارف واحلصاار  صاااحب زهاار اآلها  هااذا 

 .وبراع ها علتهاعلى سع   مسلفات تشهد

وجادت احلياااه فةاد ''اء وا لاوك، واجلاناب الف ار    الةاكوان آناذاك عاارف هعتاا ما  طارف األماار      

بنه، وأصبهت الةكوان مل ةى ا هاجرو  والرحال ، وال  اب االعلتي  تش يعا  بكا م  ابهوس و هبي  و األ

ال طور احلضاار  تلاا ب تادو ا  ار ما  والاا ، إال أن فرته الس ةرار و 4''ا هاجره م  ا شريب واألندلس

عاااداء أه، وارتباطاااه ابلعباساااين 435فصااااله عااا  الفااااطتين سااان  انساااو فتا  ااااه ا عاااح وعلااا  مااا  األ

طهدون الشايع  ضا حها قاد تعاحز فأخاذوا ومر  ن   الةكوان أن  و لداء ح  أحس الصنهاجيالفاطتين األ

 
 .399، ع 3اجلحء  ) الفاطتيون وبنو زور  الصنهاجيون إر قياو الدول  ا رابطن  بد احلتيد، (روخ ا يفر  العرعسعد زغلول ع : 1

 .23: أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان، ع 2

 . 445،ع2001هارالشرويب، غحه، ،1الةرن ال ا  ح  الةرن ال ام  ه ر  ،  :احسان عباس، (روخ النةد األهع عند العر )نةد الشعر م   3

 .446ع  ا رج  نفسه، : 4
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، وهااذا  ااان سااببا   لجاا  1''قاااموا بااه حنااوها   عهااد الفاااطتينان ةامااا وره فعاا   ااا  ااان للشاايع  قااد 

ها م  جدود م  الفاطتين   مصر'' والذو   انت االنةاالابت والفان الداخليا  فيهاا قاد طوةااالف ن  و 

العسااا رو ، فلاااا وسااا طيعوا ارساااال قاااوه وسهباااون هباااا ا عاااح وورجعاااون الاااباله ار نفاااووها   ت أهن ااات الةاااوا

  الايت  انات تةايا   الصاعيد اعار ده ختروبي  مشهوره   ال اروخ، وه  إرسال قبا ا  األفعتدوا ار م ي

وزحاو هاسالء الةبا ا  2 ''ا صر  إر إفروةي  ل ن ةا هلاا ما  ا عاح وما  أها  الاباله الاذو  ن لاوا ابلشايع 

 للدماء. تى   طروةها م  عتران وسفا أفروةي ، خمربن    ما اا دعومن م  طرف الفاطتين حنو 

ب  خلدون ع  هخول عر  ب  هالل وسليا ا يفر  فيةول:'' و انات اهلحميا  علاى ا عاح، اووذ ر        

  ما خلفهت  ا اال وا  ااع والاذخكه والفسااطي  ين هبت العر  مجإوفر بنفسه وخاص ه إر الةكوان، و 

 زلااول ابلةااكوان وطااال عليااه  أماار احلصااار والااراايت، وق لااوا فيهااا ماا  البشاار ثالثاا  آالف وثال ئاا ...   

 .3وهل ت الضواح  والةرى  فساه العر  وعي ها ''

قااال اباا   ''حيااو  وان شاار اجلااوع واابااوف    أنفااس ساا ان الةااكوان ف يفااكت  اا  األمااور   الااباله   

روا  شرف: اخر  م  اثق به قال:خرجت ما  الةاكوان وسارت لايال، ف نات أ تا  النهاار، فلاا أمار بة

ماااراه وطفااا  وب ااا  مجااايعها جوعاااا الهاااا عاااراه أمااااو حيطاهناااا، مااا  رجااا  و لااات، أه ي هةت وأُ إال وقاااد ساااُ 

 
 .23:أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان، ع  1

 . 24نفسه، عا رج   : 2

 .1568:اب  خلدون، (روخ اب  خلدون، ع 3
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وبرها...وتعطلاات األسااوايب وأمسااا العاار  مجياا  ماا  أسااروا، فلااا وطلةااوا أحاادا إال ابلفااداء م اا  أساارى 

 .1الروو، وأما الضعفاء وا سا ن فأمس وها ابدم ها''

باله إفروةي  وتةسايتها ما  طارف قبا ا  العار  فيتاا بيانها ''و اان لحغبا  س الء على  لا مت االوبذ     

مما هف  ا عح ب  ابهوس للفرار حناو ا هدوا ، بعاد  2طرابلس وما وليها، و رهاس ب  رايح ابج  وماوليها''

 ن هى ح ته   الةكوان.اأن 

 عاااح ابااا  ابهواااس، إر والو اااه ن ةاااال إر ا هدوااا  ساااار ويل العهاااد، يفااايا بااا  او  طاااوه يفهيدوااا  لال     

 و.1035ه/445و، و ان أبول قد والل إايها سن  1056ه/448اب هدو  سن  

''وب مي و ا عح ب  ابهوس اب هدو  إال حناو سان ن، وانةضات أايماه ووافاال محاماه، ف او  واوو السابت، 

 .3ه''455ابتس بةن م  شعبان سن  

ل ا العصر الذهيب للحورو    الةكوان، بعد ملا هاو سبع  وأربعن عاما، هذا ا لا الذ    ه ذاو     

ل   غدر الحمان غك ا رتةب وصراع ا ذاهب الذ  ال ورحا  ،أوص  الةكوان خاص  إر أوج إزههارها

  ان له  لت ه   أفول جنا الةكوان بعد أن سط  و  .  أحدا 

 

 
يفري    أخبار  1

ُ
يفري ،:اب  عذارى ا را ش ، البيان ا 

َ
ت :ج.س.  والن و ليف  بروفنسال، اجلحء األول، الطبع  ال ال  ، هار ال ةاف ، بكوت، األندلس وا 

 .291ع، 1983لبنان، ، 

 .1563: اب  خلدون، (روخ اب  خلدون، ع 2

يفري    أخبار األ:  3
ُ
يفري ) اجلحء االول ، عاب  عذارى ا را ش ، البيان ا 

َ
 .298ندلس وا 
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 ية:عوواواالجتض ا الة /2

و  خضااا حاادو نا عاا  مااحااي احلياااه   الةااكوان،   عهااد ا عااح باا  ابهوااس، فإنااه ال مي ننااا أن ال       

ج تاع  أله  الةكوان، والذ  رغا الصراعات السياسي  اابارجيا  وتفشا  بعاض ن طريب إر الوض  اال

ج تاعيااا  عرفااات الاااذ ر، إال أن احليااااه االالفااان الداخليااا ، الااايت مياااحت فااارته ح اااا ا عاااح،  تاااا أسااالفنا 

ن عاشا وتطورا عاوشه أه  الةكوان وشهد عليه م  حوهلا،''فةاد  انات الةاكوان   العصار الاذ  ناسرخ ا

له م  أزهى عواصا العاب العرع إر جانب همشاق وال وفا  وبيفاداه وقرطبا ، و انات احليااه االج تاعيا  

 .1لعتران، وان شرت بن س اهنا حياه الدع  والرخاء والبذخ''فيها على غاو  م  النشا  واالتساع وا

ق صاااه  ن عااا  النشااا  االا  فاااء ماا  الناحياا  ا اهواا  بساابب وهااذا راجاا  إر تااوفر النةااوه واال        

فةد   رت األموال   الةكوان   ره عظيتا ، فاأ(ح ولاا لل لفااء ال فان    'اتل  و  ره اليد العامل ، '

العتاره و ال أنق   زخرف ها، والوصول هبا إر أقصى غاايت الدق  واجلتال، وقد قدو سفك الاروو علاى 

ا عااح   قصاارل فااذه  ممااا وجااد فيااه ماا  عظتاا  وف اماا  عناادما رآل علااى عرشااه جالسااا فةااال:'' هخلاات 

 .2''... ا جالسا على سرورك فظنن ا خالقعليا فرأو

فاااال طور   بنااااء وتشاااييد الةصاااور وا ناااازل ابلنساااب  إر العامااا  مااا  النااااس، وصااا  إر أوجاااه مااا         

 . مميح هلاال فن  وال نتيق، األمر الذ  جع  الةكوان حتظى بطاب  عترا 

 

 
 .25: أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان، ع 1

 . 53، ع2012:ه. طه عل  خليف  احل از ، أه  الةكوان   عهد األغالب  والفاطتين، ا   ب اجلامع  احلدوو،  2
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 : ا الة اإلاتوصاداة /3

منطةاا  شاسااع  ماا  حيااو ا ساااح  ت نااوع وت باااو  فيهااا األقاااليا  أن منطةاا  ا يفاار  العاارع ابع بااار      

حيو وش ت  ا يفر  العرع على'' السهول واجلباال فسااحله الطووا  بساي  ما  األرض ها اا الطبيعي .  

اابصاااب وااباااكات ...أماااا جبالااااه فهااا  جباااال األطلااااس الشاااتاء وهااا  سلساااال ان تب ااادآن مااا  ا يفاااار  

 .1ن هيان   تونس اابضراء''األقصى وت

ويف ااد أقطارهااا ماا  الشااتال ف طاا  علااى البهاار ا  وساا  واتااي  األطلساا  غااراب ل ت ااد إر اجلنااو      

 .2مس هووه على مساحات  بكه م  الصهار  تصب  بذلا منطة  غني  وم نوع  األقاليا الطبيعي 

، جيعا  منهاا مدونا  وات أمهيا   باكه ما  الناحيا  وموق  الةاكوان   هاذل ا نطةا  ال باكه وا  نوعا       

صااااهو  لساااا ان الةااااكوان، وللتيفاااار  العااارع   اااا ، فهااااذل األخااااكه مناااذ أن مت ف ههااااا ماااا  طاااارف  الق

ا ساالتن، وهااا منبهاارو  بتااال طبيع هااا '' حيااو تعااد باااله ا يفاار  العاارع ماا  أجااوه ا ناااطق الصاااحل  

للفالحاا  وماا  أ  رهااا تنوعااا ماا  حيااو طيباا  األرض، فهاا  حت ااو  اجلبااال والسااهول  تااا حت ااو  علااى 

 .3الصهار  والشواطئ'' 

 
 .18اجلحا ر، ع:حمتد عل  وبوز، (روخ ا يفر  ال بك، اجلحء األول، معهد احلياه،  1

 .06و، ع1990ها 1411: ونظر: هحمتد حمتد زو ون، ا سلتون   ا يفر  واألندلس، اهليئ  العام     ب  الس ندرو ،  2

 .28: أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان، ع 3
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وابحلدوو ع  الةكوان خاص  فةد  انت ا ن  ات الحراعي    ساا ر القلايا حاول الةاكوان حتتا       

إليها، '' تا  انت حتتا  إليهاا ا ن  اات الصاناعي    القلايا  لاه ف انات الةاكوان باذالا ساوقا  باكا 

  .1للتن وجات الحراعي  والصناعي  ومةرا لل  اره الداخلي  واابارجي ''

زهاار الصاناع  خاصا  إهذل احلر   ال  اروا  والصاناعي  ساامهت     اره الياد العاملا    الةاكوان، و      

ال ةليدو  منهاا '' وما  الصاناعات الشاهكه والراقيا  صاناع  الحجااج والبلا ور ومنهاا ت  اذ األوا  وال هاو 

تلها الصاياهل .  تاا أسا عت  الحجااج اللطيف  ا لون ، والةنينات ال  كه ا حخرف  وا ذَهب  الايت  اان وسا ع

  الشتساايات والةتاارايت... و ااان هناااك سااويب  اا   بااك وسااتى سااويب الحجاااج  ااان قروبااا ماا  اجلااام  

وماااا زاه الةاااكوان مجااااال هاااو الباااداع الاااراب  الاااذ  يفياااحت باااه ا دونااا  مااا  ساااهول  ،2األعظاااا ابلةاااكوان''

سر ه، إر جاناب حةاول احلباو  وا احارع  ا ت اده علاى وبساتن وأهنار وعيون وآابر تسر الناطرو  أميا م

مساااافات شاسااااع    أرضاااها الطيباااا ، ل بااادو  أهنااااا جنااا  علااااى وجاااه األرض تفاااان  ااباااالق   تصااااوورها 

 أعطى للةكوان ا  ان  الرفيع  بن أقاليا ا يفر  العرع األخرى.فاج تاع هذل العوام  ، 3وإبداعها 

 الفكراة الثقافية: / ا الة4

وا  صااااوع  عظااااافهاااا  البلااااد األ ''  اناااات  دوناااا  الةااااكوان م اناااا  م تيااااحه علتيااااا وهونيااااا       

صااب  لسااان عاا  أف اار الااذ  و ا ساالتن اب يفاار  و قطاارها األسااالو قاعااده ال ٬قاادوابلشاارف األ

ول قبلا  راات أقبل هاا  ٬واثنرجاس ال اافرو   و عبااهه األ  رض ا طهاره ما و األ  ...فض  وعار  
 

 . 162:ه. حمتد زو ون، الةكوان وهورها   احلضاره السالمي ، ع 1

 . 160، عا رج  نفسه : 2

 .27:أبو الةاسا حمتد  رو، عصر الةكوان،ع  3
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رض  اناات منااازل اصااهاع نبينااا و  هيااا أ ٬ ر  و ساا د ف فيهااا ساارا و عالنياا   باااله ا يفاا

هار  ٬)صااالى ف عليااا  و سااالا  و حمااا  رحااااهلا ... مصااارا مسسساااا علاااى ال ةاااوى ار واااوو الااادو  

فأصابهت قسايت  و ار  ... رابعا  عر ا صاطفى  ا ةدس  اليت ضاتت شااهل ره للتيفر  و الرتب   

و الةبلاا   ،الةكوان  اناات ا دوناا  اجلامعاا فاا ون، إ1 ''ت و الةااكوان...ياادوناا  و م اا  البا الاا الث 

 .ا نشوهه لطلب  العلا

 .هبي ابزههار العلوو و الفنون األفةد يفيحت احلياه الف رو    عهد ا عح ب  ابهوس      

 عطااا ها م اناا    الاابال  ااباااع بااه إو  صااها  العلاااأه تامااه ابل  ااا  و الشااعراء و ابساابب  

ور و ا نظاوو ما   احاضار اابااطر ... عا اا اب ن ،  حضارته  اان م وقاد الاذه فس و تش ي  ال نااو 

 .2   الو ال

ه تااااو االمههاااا أعوامااا    رقااا  احلر ااا  العلتيااا  و تطورهاااا الجمتوعااا  مااا   افرضاااتمماااا سااااها      

 جناسبداع و ش   ال نافس   خم لو األالو هذا ما خلق  ٬مراءهابء م  طرف األه  و األابأل

 هبي  .غراض األاألو  الفني 

 

 

 
 1968٬ الةااااهره ٬مطبعااا  السااان  اتتدوااا  ، 2  ٬ 1ج٬معااااب االمياااان   معرفااا  اصااا  الةاااكوان  ،الااادابم ٬باااو زواااد عباااد الرمحاااان حمتاااد االنصاااار   أ :   1

 . 06ع، 

 : اب  عذارى ا را   ٬ عبد ف ب  حمتد ،البيان ا يفر    أخبار األندلس و ا يفر  ، ج1 ٬ ع 306  2 
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 العلوو جند: و  عارف ان اجلام  الذ  فيه ت باهل ا ا ضا م  هذل العوام  هور ال عليا فه  أو

  ::ا  اجد 

الااذو   علتاااءالففيااه  ااان جي تاا   ٬للعباااهه و ااذلا ال فةااه   شاا  لعلااوو  اوع اار ا ساا د مر ااح     

ف  ا س د  ان جيلس الةضاه '' ف ٬اا ناقش  وال عليلدرس و لاآلها   ختصصوا   خم لو العلوو و 

الدونيا  و  ا س د  انت توجاد خم لاو ال  اب العلتيا  و   ٬عةد جلسا ا و اصدار أح امهال

  1''لطال  لو بذلا و ون ا س د هارا عام  للتسلتن و مر حا علتيا و هونيا  هبي  ...األ

  حيااو ول مر ااح هواا  و علتاا  باا  ماا  بااداايت لساايس الةااكوانأو مساا د عةباا  باا   فاا       

بنال عةب  ب   وها  حي 55ول مس د صهب بناء الةكوان سن  أمس د عةب  ب   ف   وع ر''

 .2قرر انشاء ا دون  ...   ما ف  بعد

 ا كاتب: 2  

نظارا للةيتا  ا عرفيا  الايت  ،ها العلتاء ببيوت احل تا ات ا   بات اليت اأنش أضاف  ار هذا  إ     

و ابا  النادمي      اباه الفهرسات وسا عت  بيات   ٬فهاج  خليف  وسا عت  بيات احل تا ''    خت حهنا

لشاااا  سااااا ا وضاااا  الااااذ  لااااحن فيااااه اافاابحاناااا  هاااا   ٬خاااارآحينااااا و خحوناااا  احل تاااا  حينااااا احل تاااا  

  .3''الذ  حفظت فيه ال  ب فاس عتلول لدالل  على ا  ان

 
 .266، ع1994،  م  ب ااباجن ، الةاهره ،2  لسالمي ،، احلضاره العربي  اه: عل  احلسن اابربوط  1

 . 120،  الشر   ال ونسي  لنشر، تونس، ع1  زههار،:احلبيب اجلنها ، الةكوان ال أسيس وال 2

 .  3السالمي ، ععل  حسن اابربوطل ، احلضاره العربي   : 3
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الليفاا  العربياا  علااوو  ،نآجناسااها ) علااوو الةاار أ اا  هااذا ساااها   ان شااار العلااوو علااى اخاا الف      

وجعلهاا منارا ما   بلادان ا يفار  العارعبان مما زاه   م ان  الةكوان  ،ال اروخ ...  ٬الطبو   ههباآو 

  .1منابر العلا واحلضاره 

 م خص الفصل األول:

 جمتوع  م  النةا  أمهها: تطرقنا   الفص  السابق إر

الصوره الشعرو  م  ا نظور األهع ها  وسايل  الشااعر الايت وسا  دمها   ال عباك عتاا جياول      

، وتعاار عاا  ال  رباا  الشاااعرو  خااواطرل ماا  خااالل جمتوعاا  اآلليااات الاايت تااارز مجالياا  العتاا  األهع

 النفس  له وهذا ما جندل عند بعض الباح ن  أمحد الدهان.للشاعر حيو ترتب  ابجلانب 

هبااا    تناااول األهابء والنةاااه الةاادماء واتاادثن موضااوع الصااوره وأسااهبوا   إعطا هااا تعروفااا خاصااا

 ورز أمهي ها   العت  األهع م  بن هسالء أع اهلالل العس ر  وعبد الةاهر اجلرجا .

 ميفاربيا  إساالمي  ضاارهحل ارف عةب  ب   ف   ان هدفه بناء منار   ال أسيس األول للةكوان م  ط

 .مر حل الةكوان

الفااارتات الحمنيااا  الااايت تعاقبااات علاااى الةاااكوان يفياااحت ابل اااوتر والفااان الااايت ب ختتاااد نكاهناااا، وولاااا   

بسبب حماول  فرض ا ذهب الشايع ، بداوا  ما  العهاد األغالبا  حا  الفااطتين وصاوال إر العهاد 

 

 : ونظر: مرج  نفسه، ع266. 1 
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ر الصااانهاج  الحوااار  هاااذا األخاااك الاااذ  غاااك تيفاااك فياااه ا اااذهب   مدونااا  الةاااكوان مااا  الشااايع  إ

 ا ذهب الُس .

ح باا  عااه تاااو األمااراء ابلعلااوو واأله  وهعااا ا  ةفاان وأهااا هااسالء ا االصاانهاج   العهااد   عاارف

لشاعراء ما  أجا  ال ناافس وال فان    قاول الشاعر أم اال الج تااع ا منارا  بالطاه  جع ابهوس الذ   

 .اب  شرف وزميله اب  رشيق الةكوانين

 

 

 

 



 

 

 

 ل الثاين:وووووووووووووووووووووووو الفص

 جت يار صورة القريوان يف ش ر ابن شرف القريواين:        

 أوال: ا دح

 اثنييا: الراثء

 اثلثا: الوصف

 راب ا: الروق وا ن 
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 جت يار صورة القريوان يف ش ر ابن شرف القريواين:

م  الفنون اليت ورتجا م  خالهلا البداع ااباع ب   شاعر، م  خاالل قدرتاه علاى نةا    الشعر 

ما  ي  به   قالاب فا  تصاوور ، فادا تا ماا  انات وت اون البيئا  ها  اتارك األساسا  لخاراج تلاا 

 الطاق  ال امن    النفس.

 أوال: ا دح

ماماه أو منظار لفات ان باهاه أن أث وقا  م  رهوه أفعال النسان اجتاال ماا وع باه ما  سالوك أو حاد   

 هاوو  ،، وا ادح هاو ع اس اهل ااءمادحا لاه .فالع ا  بذلا الشا ء وولاد ن ونفر منهأوع ب به أو  

، ''وساابي  الشاااعر إوا ا تاادوح، وتعااداه حماساانهالشااعراء  ااأهاه لااذ ر صاافات الطاارف  غاارض وساا  دمه

للتدوح وأن جيع  معانيه جحل  وألفاطه نةيا  غاك مدح مل ا ان وسلا طروة  الوضاح والشاهه بذ رل 

 . 1مب ذل  سوقي ''

ا اااذ وره       قصاااا د شااااعر  ابااا  شااارف الةاااكوا  اجلاناااب األ ااارواسااا هوو هاااذا اليفااارض علاااى     

الذخكه الب  بساو و  ا  الن و م  شعر اب  رشيق وزميله اب  شرف، وم  والا قولاه   ''علا  با  

 أع الرجال'':

 جاور علااااااااااااايا وال حتف  حبااااااااااااااااهث        إوا اه رعت فال تسأل ع  األسااااااااا            

 إسٌا ح ال ا ست ى   الفعال فةد      حاز العلين م  قاااااااااااااااوٍل وم  عتااا 

 
 . 294: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص  1
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  النَّعتي والعطاااااااوي وال و يدي والباادل   فا اجُد السااااااااااااايُد احلره ال ااااااااااااااااارمُي له    

 زان الُعااااااااااااال وساااااااااااواُل شانااااااااااها و ذا       للشتسي حاالني   ا ياااااحاني واحلَاااات 

 وُهوى م  ال ف  نا م  اابصري ما  ورب اااااااااااااااااااتا عاااابه ما واافاااا ااااااااااااااااروَن بااه      وُ 

َةاااااااااااااا ي 
ُ
  1سْ  عنه واينطااااااااااااق به وانظر إليه جتْد      م َء السااااااااااااااااام  واألَفاااااااااااااوالي وا 

،  اا مجعاه ما  علاا وأخااليب ب ورهاا   غاكل،   األبيات اات وصفات هاذا الرجا الشاعر    و ر    

با  الرجاال عناد ابا  شارف جعل اه وع ارل مب ابا  الشاتس الايت تساط  علاى الناااس هاذل ا  انا  الرفيعا  ال

ء الدنيا بنورها ف اء ال شبيه   البيت الراب ، فالعلا الذ  ونف  باه هاذا الرجا  النااس شاببه بناور ف ض 

 الشتس   إضا  ها على مجي  البشر .

 وقوله:

  النهرإ  وجمدك صكت الورى هنرا     وقلت ما قاله طالوت  

 2فأنت عند  منها غرف  بيد      حلت وحرو ابق  النهر   الحبر

صوره شعرو  يف لت   آلي  ال ناو  ، م  خالل ان الشاعر اع ر أن الناس )الورى  هاا مب ابا  هنار  باك 

 والش ص الذ  وةوو مبدحه هو ُغرف  م  هذا النهر، وه   ناو  ع  الرفع  واألمهي  وعلو ا ةاو.

 أوضا   ا نصور ب  أع عامر:وقال 
 

عباس، هار ال ةاف  للطباع  والنشر وال وزو ، بكوت، لبنان،  اجمللد األول ، ت : ه. إحسان   -: أع احلس  عل  اب  بساو الشنرتو  ) الةسا الراب  1

 .222ع

 .223: ا رج  نفسه، ع  2
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 م اااااا  ٍ  نُااااااااااااورُل ال وَناااااااااااا ل           مر  ع غصُ  عليه قااااااااااااااااااتٌر      

 ُوو الفةاري اه ح     و  عل            هحَّ عيطفيهي فُةلاااااااااااااااااانا إنَّااااااااااااااه      

 ف اااأن  اليااااااااااااااااوَو واااااااااااااوُو اجلت               ورأوُت الناس صرًعى حوله    

 ٌر   الساااااااااااااااااااانن األو لوأماااااااااااااو         تلا أخباُر زمان قد مضى         

 وسرى مه اااااااااااا  وأحاااااااااااااَيا جذ يل         زماااااااااااُ  ا ناااااااااااااااااصوري قوَّى من يت       

  شٌر عااااااااصَر الص ااااااااااااابا واليفااااااااااااََحلي         وسروُر النفسي مي  بعد الص با       

 ف اااااااااااأن  الناااااااااااااااَس   ُقطااااااااااااااارَُب ْ        فاسُ طييَب العيُ    بلاااااااااااااادتيه      

   1ياااااااااها بياااااااااااااريجي احلَاااااااااااااااَت أبااااااااااااًدا ف     وَ أن  الشااااااااااااااااااااتس م  هب  يها       

الصااوره الفنياا    بداواا  األبيااات تنهصاار حااول اساا  داو آليا ااا   نةاا   الشاااعر للصاافات الشاا لي  

واابارجيااا  للتنصاااور ابااا  أع عاااامر، حياااو وشاااببه   أول بيااات ابلةتااار   قولاااه )مااار  ع غصااا  علياااه 

هااو   وهباااء وجااه هااذا الفاا  الااذ  واارال الشاااعر نااورا ونب ااق ماا  وجهااه، و قتاار...  ووالااا جلتااال وحساا

 تشبيه بليمل.

هاحل لعطفياه وساة  النااس   وإر جانب اجلتال اابارج  هلذا الرج  فهو مي ااز هبيبا  وقاوه، فلهظا     

ف صرعى حوله، فف  البيت ال اا و ي فيه إر قوته اليت تشبه قوه سيد  '' عل  ابا  أع طالاب  ارو 

 
 . 218، ع  اجمللد الراب ) اجلحء األول    حماس  أه  اجلحوره، الذخكه اب  بساو الشنرتو ، : 1
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ه ''  ورأوااات النااااس صااارعى حولاااه '' إر   اااره الة لاااى حولاااه أثنااااء ياااوجهاااه، وو اااي   البيااات الاااذ  ول 

 احلرو ، وه   ناو  لشده قوته وفروسي ه وس  ا عارك واحلرو .

أمااا اآللياا  ا   ااذره   بةياا  األبيااات فهاا  اجملاااز   قولااه: )زماا  ا نصااور قااوى مناا يت   فااالحم  هنااا     

 ااا العاهلاا  باان احلو ى مناا   الشاااعر وأزاح مهااه  تااا صاارح   ع ااح البياات، باا  طروةاا  لاايس هااو ماا  قاا

الناس، واليت خلةت تواز    اجمل ت  الةكوا    تلا الفرته ه  ما  فعلات ولاا، وابل اايل فةاد أساند 

 الفع  إر اسا الفاع )الحم   أ  إر غك فاعله ، فالعباره جماز عةل  عالق ه الفاعلي .

 ا ااه عتر حيو وةول:هلا هذا النوع م  اجملاز العةل    قول الشاعر حينتا ميدح مليوجند  ذ 

 اااني رَاني َوالبَاااااااُمضَناَك ابهلُ ا اًا  ا جَتوُر َعلى       فُاَساهي ااَي أَعَدَل  الن اس 

 1اااف  العااااانفأبدلاااااااوَها بعاااااٍن خياااااااااااَتٍر       أطن ها سر قوك الَةااااااااَف مي  قَااااا

  صدر البيت األول العدل أسندل الشاعر إر اسا الفاعا  ) اي أعادل النااس اااا  فاالساا لايس هاو 

شاعرو  ت ت ا    اجملااز العةلا  الصاوره الالعاهل وإمنا الش ص الذ   ت  هاذا االساا، ومناه فهناا آليا  

 .    عالق ه هو اآلخر الفاعلي 

و  البيااات ال اااا  الشااااعر ور اااح علاااى اجلاناااب الظااااهر  هلاااذا الشااا ص ا ساااتى عتااار، حااا  إنااا ه جعلاااه  

  الةتر   هبا ه وإطالل ه.

 
ها، ع 1343وزميله اب  شرف الةكوانين، ا طبع  السلفي ، الةاهره، :أع الر ات عبد العحوح ا يت  السلف  الراج وا، الن و م  شعر اب  رشيق  1
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فالطالع على قصاا د ا ادح الايت أبادع فيهاا ابا  شارف اجتاال ا لاوك وأبناا ها ما  تعاداه لصافا ا      

العالقاا  الاايت جتتاا  الشاااعر اباا  شاارف ابحل اااو صااور اابَلةياا  واابُلةياا ، جيعاا  ماا  ا  لةاا  قاااهرا علااى ت

 ومدى قربه منها .

فةد اس طاع الشاعر بناء هي   خاع اب دح ارتبطت ألفاطه ب  ار  واتيا  وأخارى خاصا  ابلعاطفا  

ما  ا عااجا ا  وارثا ، ما  شا اع  وح تا  و ارو ورفعا    هوالوجدان، هاذل األلفااظ جااءت جحلا  مسا ةا

 حال ا يفرع   تلا الفرته.موجه  بش   بسي  للت لة  ومصوره وجمد وح ت ، 

 واءالرث اثنييا:

  عاوشااها و تيااح األه  العاارع اب راثاا  الاايت تعاادهت وتنوعاات حسااب جترباا   اا  شاااعر جااراء مصاايب  

إما بفةدان إنسان  عحوح عليه أو ب أسيه حول خرا  مدون   اان وسا نها  ،وشهدها خالل فرته حياته

''والااراثء أو الناد  هااو  .لاى ححنااه   قالاب ابااداع  أوصا  ماا  خاللاه رسااال ه إر الةاار وغاهرهاا ف  

الناااواح والب ااااء علاااى ا يااات ابلعباااارات ا شااا ي  واأللفااااظ اتحنااا  الااايت تصااادع الةلاااو  الةاساااي  وتاااذوب 

والنشاااااي  العيااااون اجلامااااده، إو وولااااول النااااا هون والباااااا ون ووصاااايهون ووعولااااون مساااارفن   النهيااااب 

زوال هول أو ختروبهااااا وختروااااب عتراهنااااا  احلسااااره اجتاااااللا علااااى ، وجناااادل وعاااار  ااااذ1وساااا ب الاااادموع''

''ب ااوا أوضااا البلاادان حاان نحلاات هبااا احلااواهث الةاصاات ، أو أن الشااعراء ومساااجدها وأحيا هااا ،حيااو 
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الشااااريب  أ ااات هباااا بعااااض الااادول اليفاصااااب  و   ااا  م ااااان مااا  العااااب السااااالم  جناااد هااااذا الب ااااء،  

                              . 1واليفر ''

وشاااعراء ا يفااار  العااارع   يفاااكها مااا  الشاااعراء العااار  ا شاااارق  الاااذو  يفياااحوا ابلعاطفااا  الشااا ي          

واحلب األزيل اجتال هوهلا، فلتا جار الاحم  علاى بلاداهنا  اان قلتهاا وقصاا دها أهاا وسايل  جلاسا إليهاا 

 . وهو ما وظهر جليا عند شاعر  اب  شرف وتف عها سيهاتعبكا ع  مدى ححهنا ول

ارات،  فاليفاواا  واحااده هاا  ضااوسااواء  ااان الااراثء م علةااا ابألشاا اع أو ابألمااا   وا اادن أو ابحل

 إبراز مدى ال علق حبب الوط  واالن تاء اليه.

أايو خراهباا ما  والراثء ابلنسب  الب  شرف يفهور بش    بك حول مدون ه الةكوان، اليت عاصر 

ح ت   نفاس شااعر ، إر جاناب ال ف ا  صا دل توثيةا لا ب واحلساره الايت حاَ طرف اهلاللين ف اءت ق

م  هول احلياه اليت انةلبت رأساا علاى عةاب   هاذل ا دونا ، ف انات الةصاا د ت  اب بادموع الةلاب 

البعااد واالغاارتا  عاا  والاايت ُخطاات    لتااات جساادت لنااا أثاار ن باا  الةااكوان لاادى اباا  شاارف، وأب 

 الوط  وع  األه  وهذا وظهر   قوله:

 ع  فساه باحا احلحن وصلى  آل للةااااااكوان اناااا  شااا ااو          

 ب  أقول الداير منه  أخاالى  ااابورا       حن عاهت به الداير قا

 طو على افةها نواعس  سلى   ااااااوى أجنااااااااا تخ       ال  اااااااع  سااااا
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 وم ان الذباااال تفاا   ف ال   بعد زهار الشتاع توقاااد رقدا        

 ووفضلااانه  معااي وش ال            هان أشريب منوالوجول احلسا

 1 هالاار سوعرا قد صكوا الوع  رأوت الذو   ان هلا سهلا       لو

ب  شرف وف    األبيات ب لت  ''آل''  لت  توح  إر شده احلسره والوج  واألب على ماا آلات فا      

واجملاااااالت  ل صااااب     مجياااا  النااااواح    إليااااه مدون اااا ، الاااايت  اناااات مناااارا ماااا  منااااابر العلااااا واحلضاااااره 

 س ين ها وخال ها  الةبور اليت ال حياه فيها.

إن اب  شرف جع  هاير مدون ه أخلى م  الةبور، وهذل مباليف    الوصو جتعلنا ن صاور مادى   ب    

 الدمار واابرا  وهرو  العام  م  الس ان الذ  حص    الةكوان. 

الشاااااعر هنااااا وةاااادو لنااااا صااااوره حمسوساااا  عاوشااااها ب اااا  تفاصاااايلها جمساااادا هااااذل الصااااوره   آليااااات   

 ها وس ين ها م  الناس بعد ان  انت تع  ابلس ان،   قوله: عده،  شبيه الداير ابلةبور   خال 

 ب  أقول الداير منه  أخلى        حن عاهت الداير قبورا            

حيو وضا صدر البيت تشبيها،  تا نالحظ عدو وجوه أهاه لل شبيه تفص  بان ر ا  ال شابيه،  

الداير )مسند/ مشبه  والةبور)مسند إاليه/ مشبه به ، مما زاه السيايب قوه   ال عبك وال ت يا    العبااره 

 الشعرو     .
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 وجند ال ناو    قوله: 

 طو على أفةها نواعس  سلى   ال  ع  سوى أجنا تخ               

فهاا   ناواا  عاا  الظااالو والسااواه الااذ  خاايا علااى الةااكوان، فهاا  جنااوو السااتاء ب تساالا حسااب       

الشاااعر، فهاا  صااارت ابه اا    توه هااا ال تبعااو بضاايا ها ا ع اااه، و ااأن الظااالو   ااب علااى الةااكوان 

 أرضا وااء.

اباا  شاارف ندبااه للةااكوان،  قااال صااوره ال ه ااك الااذ  تعاارض لااه ساا ان هااذل ا دوناا  بشاا    ووواصاا  

 تسوهل الفوضى والصراخ واألنن، وةول اب  شرف:

          يُب حفاًه به َعوارَ  َرْجلى اااايَر ااباَابعد ووو  أمن ا ُحشا               

  احلشري والصها ُو تُ لىزمح َ       وهلا زمحٌ  هنالَا حت اا                  

  اااي ي ال       خلقي وب وَن والسرا ُر تُبلى ٌ   ضوَع يٌ  وض            

 ُملئوا حسرًه وش ًوا وُث ال           م  أوااااامى ورا هاا  و امى               

 طيفلً  حتت  الرضاَع وطيفالَ     وث اال أراماال حامالٍت                    

ا الشتُس ُحسنو             ااا       ف ن ها األطتاُر جَنالء َ ْهالَ حصاٍن  أهن 

 ىاْت         ثييا ي اجلالء للناسي جُتلَ فات ُ رسي ها اجليالءُ فأْضه        

 وا األو      ري فَاَفرهوا وَرُجوَن  ي اأَلرضي عدالَ ولااُ فيها زماهُنااااا وأُ  جارَ           
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 ناسي ثيةال ااُقُ  ال حامي  م  ال         ااااااا  واألثااااااااَث وَما و تر وا الرباااااااَ          

 لبيسوا البالياتي م  خش ي الُصو        في لييفدو الن بيُه   الناسي غفال       

 يُب ابلنوحي مُجال ااَوُسعاٌه جتُ        دى     اٍت، عفراُء ُتسعيُد ُسعااْا هبا       

 الاااي  أهْ اااال وال ُحرمٌ  ُتش       ليس منه َّ م  وُاَوه يع جااَاارًا                 

 1فاق هتَ  اجلالء َحْفالً فهف        ل ه  إع ادى الفرايُب علاايه               

فه  أبيات جتع  الةاار  و صاور احلالا  الايت آلات إليهاا الاباله وسا اهنا  حلظا  هخاول ا  اربن   

و احلشار جمسادا صااوره   رواب والاذ  شاابهه ابا  شارف بيااو الت عارض  للهاار  أو  بااله وهاذا حاال  اا 

  . الس ان وحال  الفرار هون وهاعرهيب  ع  الفوضى واحلر   ا   لط  بن

فالشاااعر وصااو لنااا والااا اليااوو بشاا   هقيااق ب لتااات ختطهااا همااوع احلسااره وال ف اا  فاألهاا    

مااا وساات  هااو صااراخ األطفااال وحنيااب النساااء وحسااره الرجااال حفاااه عااراه م ااحامحن فيتااا بياانها،   اا  

بسبب الةهر الذ  و عرضون له، وهذا  تا وره   األبياات )  حفااه ، عاوار  رجلاى ،ضا ي ، زمحا ، 

 ع ي ، وب ون، حسره، تر وا، عاه النبيه   الناس غفال،  هابت... .

األعاارا  ا  ااربن لا عاا  هاادث  ااذو  حاادوو اباا  شاارف عاا  أايو الن باا  وأثرهااا   نفسااه، جناادل و 

 و يو أهنا ن لوا ابلس ان والحةوها ح  بعد ميفاهر ا للةكوان وةول:

 فإوا لةفر ضتها فويب الَدل           ُر وهلا غك والا النب ي نبال 

 
 .227ع   اجمللد الراب ) اجلحء األول ، ،  حماس  أه  اجلحوكه : اب  بساو الشنرتو ، الذخكه 1



 جت يار صورة القريوان يف ش ر ابن شرف القريواين                                  ل الثاينالفص
 

38 

 

 يوباااًااااا            ُعُصالًّ: َوابالً ونَاْبالً وَنصالَ لاااااان نَ حامي  عابنَ م  ثَ 

 وشيااااطَن راحمااااان ُوالقاااااااااااااااو            َن بوني الفال مسا ن ُعْحالَ 

 سالَ رتى للظهور تُع ُ  َعْ ااالً             وُتشقه البطوُن تيفسُ  غَ فَ 

 شاءي قوٍو َعتوا بذالا ُ الَ      فإوا ًمطتٌ  أصابوُل   أح        

 حالَ رَ   ت ُ  العي راحال ابابَ     فإوا جنت ا ةاهور منهاا         

 وحالَ الباله ي  م  سا ري               انَ ااذل  أّنَّ لة  اهلاااااااااااون   ا 

 حةوها ووحالَ  طالبا عندلُ   س سلةى إال أمرءا مس طيال     لي

 ذالَ نَ  ا رأسه والطوُ   سً         ا     فرتى أشرف الروا  نفسً 

 ورجالَ  خيالً   الفرايبي مطاايَ          ات هباا أرض فها  لتا نباا

 ووبالَ  طالً هَ  الدموعي  االه شرقا وغراب          وس بونَ قوا   الباي محَّ 

 خالَّ   و عحى به وال ااب ه    اا      ال والق  النسيب منها نسيبً 

 1إر ما أطال ش و  أو ال؟ شعر  ه  عوهه يل   اليفيب  ليت 

إن هسالء ا  ربن حسب الشاعر ها مب اب  ال عابن والشاياطن، الايت تف اا ابلنساان عنادما جتادل     

( هااا   فيااا  الاادنيا ضااعيفا بساابب مصااا ب احلياااه، ل اانةض عليااه هون رمحاا  وال شاافة ، وهااذا ال شاابيه 
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لوقااات وهااا   باا  ماا   احلةااد الااذ  و نااه اباا  شاارف هلااسالء ا  ااربن والااذ  جعلااه وشاابهها أغاادر ا 

 فها وسعون للفساه ولو على حسا  النفس البشرو .ال عابن والشياطن.

 ووف:لوووصاثلثا/ ا

عااا  هاااذا اليفااارض أو ابألحااارى عااا  هاااذا الفااا  األهع، إمناااا هاااو حااادوو عااا  تصااارفات  إن احلااادوو    

النسان   هذل احلياه بش   عاو، ف   قول ونةله النسان و   حاهث  أو قص  وسرهها و   قصايده 

ا ه  وصو ه  نة   ا رآل وعاوشه  أو اعه م  طرف آخر.  ونظتها إمن 

فالشاعر   أ  ف  ونظا فيه قصا دل ال مي نه أن وسا يف  وابحلدوو ع  الشعر بش   خاع    

ع  الوصو، إن ب ى طلال وصو ما  انت عليه الداير   ا اض ، وإن تيفحل حببيب  وصاو حماسانها 

لةياااا  ح وصااااو صاااافاته الةبيهاااا  سااااواء أ اناااات ُخلةياااا  أو خَ وقوامهااااا وشاااا لها، وإن ه ااااا ش صااااا را 

 . 1فالوصو وعد عتوه الشعر وعتاهل 

هابء حيااو جنااد ''وصاو الظااواهر الطبيعيا  الاايت هاا  وونةساا هااذا الفا  إر قسااتن حساب األ         

احلااويب ا  ارتع...   و نااولون الظاواهر الطبيعيا  فاال اهر ا بدع، ووصو آاثر النسان  م  خلق   الة

لظاااواهر جيااادوهنا م تاثلااا    مجيااا  اابصاااا ص، فيعةااادون بينهاااا موازنااا  تن هااا  إر تةسااايتها قساااتن: ا

ا  هر ا  وها   اا  ماا جيار  ماا  مااء احلياااه وونابض ابحلر ا ، ماا  حياوان أنايس  الناقاا  والفارس وال لااب 

....، والظواهر ا  هر   إما خارجي   هذا الذ  قدمنا أم ل  له، ووستيه اليفربياون الوصاو ا وضاوع ، 

ةاات قلبااه...... وهااو وإماا هاخلياا ، وها  تلااا الايت يف اا  أحااوال قا لهاا، ف صااو خاواطر نفسااه، أو خف
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الوصاااااو الاااااذاا، والظاااااواهر الساااااا ن  وتنصااااارف إر  ااااا  ماااااا تشااااات  الساااااتاوات واألرض مااااا  أجاااااراو 

 1و وا ب...''

نسب  لشاعر    نة  صاوره  الةاكوان  ساواء الصاوره احلضاارو  الايت عرف هاا لو  لى غرض الوصو اب   

  آلت اليها ا دون  بعد ال  روب.أو تصوور احلياه اليت ،خالل الةرون السالف  أ  قب  الن ب 

 وم  النتاوج اليت وجدت للشاعر   هذا اليفرض   وصفه   ان  الةكوان ومه  أهلها وةول:

 

 و ان وشا البن امهارها  بعد خطو  خطبت مه يت   

 وقستات اليفرب  أعشارها      اا      بااااد أفالوها حوهلاا  وا

 ق  فعاهت الفااال هارها   أطفاهلا ما اااعت ابلفال      

 صارهال  أبااطئا          جلت ابلارها شااوال رأت أبصا

 فعاااهت اآلفايب أس اارها      و انت األسا ار آفاقاهاا    

 ادارهااا  تعلو سرورا عال        إال إوا وافاق مةوب ت 

 االرض أحاا ارهاترمى به    علت فويب عشور اابطأ    

 لو  هلت ابلشتس أشفارها  ل        وب ت   تلهظها مة
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       1إال أن جتااات  أطاتارهااااا  ظ      فأصبهت ال تنفى حل

األبيات السابة  وصو للدرجا  العظيتا  الايت  انات حت لهاا مدونا  الشااعر، والايت  اان أهلهاا   فف      

 .رفع و أ س شرفاء هلا م  م ان  بن اجمل تعات 

 :والصوره البالغي    األبيات يف لت   ال ناو    قوله

 أطفاهلا ما اااعت ابلفال        ق  فعاااهت الفاال هارها

 الذ  تعرض له س ان الةكوان. ال شره وال ه ك وال  ش ت   سا ر األرض،وه   ناو  ع  

 و ذلا ال ناو    البيت:

 لو  هلت ابلشتس أشفارها   وب ت   تلهظها مةل   

وةصد الشاعر مدون ه الةكوان اليت  انت تس صعب على أ  ش ص أن لرهبا أو أن وف ار     وهنا  

 .ل  تس طي  ولو اس عانت بضوء الشتس صلهافهذل ا ةل  اليت ترود أن ت غحوها

 وو  ر الشاعر   قصيدته اآلتي  م  وصفه ابالء الةكوان فيةول:

 أال منحل فيه أنياس جماور   س خمال      انحل فيه انياأال م             

 ف لااااااات ع  اليفااافران و  غافر ترى سي ت الةكوان تعاضتت    

 أب تا   قدما   الباله ال با ر تراها أصيبت ابل با ر وحدها     
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 سوى سا ر أو قاط  وهو سااا ر ترح  عنها قاطنوها فال ترى      

 هوهنا وس ا ر اورأقيتت س ت شفت األس ار عناااها ورمبا        

 اوا جاوبت أس ارها تااب يف  هلا       القدامها سارتا تباادت غادا ر

 تبدت على فر  احلصى س ارها     هوارس أاال علااااااااااايها حاةا ر

 فيا ليت شعرى الةكوان مواط        أعاادا ه فيها الليايل الةاصا ر

 أراجاع  رواح ها والبوا ر   واي روحيت ابلةياااروان وب را       

  أن ب ت   أايمنا فيا طلاااة         وألوجه أوااااااو الساارور سوافر

  1 أن ب و      وال  ان بعضه       به قد مضى عصر ويفض  عصا ر

يحها تلا اللهت  بن أفراهها، م  خالل البيت األول للةصيده نالحظ أن مدون  الشاعر  انت يف     

فتنازهلااا م الصااة  فيتااا بينهااا مليئاا  ابألنااس واجلااكان. فهااذا اجلااار لاايس فةاا  جااار ابلةاار  أو تالصااق 

اجلدران فيتا بينها ب  هو أنيس خمال  وحور وو فةاد، وهناا الشااعر و هسار علاى أايو وطناه ااباوايل الايت 

 وهبت ول  تعوه.

الن باا    البياات الراباا ، حيااو وطلعنااا علااى أن هااذل ا دوناا  أصاابهت   وواصاا  وصااو احلياااه بعااد    

ن ه رهااا قاطنوهاا حيااو صااارت  ا دونا  األثرواا  ا ه ااوره  ا  مااا تبةااى منهاا جمااره أطااالل أخاليا  بعااد 

 لس ان وحياه مرت م  هناك.
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حنااو عاا  رحل ااه ميفاااهرا مدوناا  الةااكوان وم  هااا  وو  لاا  الوصااو أحااد الةصااا د الاايت و هاادث فيهااا   

 ندلس م  طفليه:األ

 وابت ال رى جيفو جفو  ووطريبُ   أ  وأفراخا  إوا اللي  جااناََّنا             

 ريبفجتانسها ح  ترا اااى ا ااااااا  محا ا أطلل  الو ور فضتها            

 ضلوع  ح  وهها لو تف ااق     وه زامحاوا هلا      إوا أفحع ها نب    

 في اباُُت وا فيه ووا عانه وحهق  صيفر جست  ع  مجي  اح ضاهنا   وو  

                                                                  1عيون ورونقا  م ُء الهلا هب    نعااتٍ           َّ  أهنا ب وس نوا ط    

حتو  سرها ووصفا ألحداث الرحل  ا نطلة  ما  الةاكوان حناو األنادلس، حناو   وه  أبيات شعرو        

أرض ال وعاارف مصااكل ومصااك أطفالااه فيهااا، وت ااأج  عاطفاا  األبااوه   سااا ر أبيااات الةصاايده، ل ظهاار 

 عاطف  األبوه الش ي  ااباص  ابلشاعر وحنانه اجتال أطفاله.

س هبااا أطفااال الشاااعر خااالل الرحلاا ، فهااسالء الاايت  ااالاا  اهللاا  وال عااب حيااو جساادت الصااوره ح     

مجاعا  ل نااو وتسا أنس ببعضاها مب اب  احلتا ا اليت تعوه إر أو ارهاا ها  األطفال  حينتا   تون حبضنه  

َر ماا  مدونااا   الاابعض وهااو تشااابيه اساا  دمه الشااااعر ع ااس حالااا  مأساااوو  مااار عليهااا  ااا  إنسااان ُه ااا ي

 الةكوان.
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الةااكوان إزاء الن باا ، حيااو ''   ااكا مااا وااذ ر اباا  شاارف   شااعرل   تااا و هاادث الشاااعر عاا  خماارع    

 .1أحياء األعرا  اليت أخرج ها م  الةكوان  ب  هالل وزغب  وها الذو  تولوا حر  بلدل''

 فيةول:

 برويب إر أحبابنا وروااااحٍ       ا  رس  فرسلنا    إوا  ان ل حب          

  2 أجاج ومه ور الف اج فياحٍ  هون تلا الرس  أخضر زاخر    وم          

م تنيا وجاوه رسا  بيناه وبان أحباباه ل ا   وهنا وش   الشاعر غرب  الرحي  والشويب ال بك اجتال أهله،

 وس طي  إطفاء مجره احلنن واالش يايب.

وونظا اب  شرف بعض الةصا د اليت نس طي  ان نورهها هاخ  غرض الوصو وه  قصا د ليست     

 ، و ذالا احلحن على فرايب األه  منها قوله:على زمان مدون ه اجلا ر هسى واحلسر ابلطوال و  للها األ

 أنو ا بعد قرب ا        فتا ان فعُت بعي  بعد ا صافي  الصفاءي   أه ُ 

 وقد قصدت ندى م  ال ووافة        ف ان سهت  عنه الطا   اهلاااا ي 

 ااترا وشاء   خارج       أما  فى الدهر م  خلف  وإخال ؟أرهت عااُ 
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افرتاقاااه عااا  أهلاااه وهااا  أبياااات ن هساااس فيهاااا وصاااو احليااااه بعاااد الفااارايب الاااذ  حصااا  للشااااعر حلظااا  

وخالنااه، ويفنيااه أن وعااي  عتاارل  لااه قروبااا ماا  أهلااه و  مدون ااه، ل اا  الاادهر جااار عليااه وجعلااه مهاااجرا 

 مب عدا ع     ما حلا به .

 و ذلا قوله: 

 هلا قدر وخي  ساوابقُ  عصر      وصارَ بي  األرولونَ  ساهَ  وةولونَ 

 1البياهيبُ  خرى البيوتي أُ هلا ور  الحمان وب تحل     تفرزن     ةلتُ فَ 

ساا هحاء فالشاااعر وااراها جمااره أراول مهتااا علااوا ومهتااا  اارت قااو ا هاخاا  اوهنااا اساا هحاء اب  ااربن أميااا 

 الباله.

 وقاااااااوله:

 السوابقُ  وَ فةلت إو عدُ  احلتاا         رُ   قالوا تصاهلتْ 

  2  ت فيها البياهيبُ خي ففرز       م  الرخا    لت البيوتُ خَ             

ها  أبياات ت ضات  السا رو  ما  الحماان وما  األشا اع الاذو  أصابهوا و سايدون ا دونا  ابلةااوه       

بعد أن  انوا عبيدا   أماا   اخارى، فنارى الشااعر ال وعطايها االه تااو ال باك، با  وشابه قاو ا وعلاو 

 احلتك.صو ا   ا دون  بصوت 
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 اثلثا: ش ر الروق و ا ن  

مي ااااز  ،الشاااعراء مناااذ الةااادوإليهاااا  ر الاااوط  مااا  ا وضاااوعات الااايت تطاااريبإالشاااويب و احلنااان      
والااذ رايت  حبااا  هاا  واألاحلحوناا  فهااو ن اااج البعااد واالشاا يايب ل  حاساايسابلعاطفاا  الصاااهق  واأل

رهيااب الب لفااو عنااه هااذا األ في ااون مهااه الوحيااد   اليفرباا   يااو جيااد مااا ،واجلتيلاا  ابلااوط  األ
     ها.أ ت اه تةض  عليه م  شده  يتحاسيسه الفي ون الشعر السبي  الوحيد للبوح أ

االغاااارتا  طاااااهره قدمياااا  ، ''و االغاااارتا  أو اليفاااارض الشااااعر  مبصاااطل  اليفرباااا  أووااارتب  هااااذا النااااوع      

هنااا تااحهاه    فاارتات و  اار فيهااا االضااطرا  أال إو حةيةاا  زمنياا  معيناا  أجدوااده ال واارتب  بوقاات حمااده 

لةاااد اسااا طاعت هاااذل الظااااهره أن  وضااااع اجمل تااا  السياساااي  واالج تاعيااا أوالةلاااق وعااادو االسااا ةرار   

  .1''.هبي  ..تفرض نفسها على ال  ك م  ال  اابت األ

 ،ف اااان أول ا  اااأثرو  الشاااعراء ،وال ه اااك مااا  البلااادان تعرضااات للهااارو  والفااان  يفكهاااا  لةاااكوانوا    

الذو  خرجوا م  وطنها عناوه وترغيتاا ف اابوا رباوع البلادان وقلاوهبا مي هاا الشاويب واحلاحن علا  مفارقا  

 .الوط 

ووثةوا م  خاالل شاعرها حالا  واب  شرف الةكوا  م  الشعراء الذو  عاوشوا ن ب  بالهل )الةكوان    

صاوره وطناه ال بان البلادان و فعاا  م انة ٬وه  تادمر ووة ا  أهلهاا و ياو اضاطروا لل اروج منهاابالهها  

غروباا   أرض ال وربطاه  ها وميش  علا  أرضاها أصاب ءفبعدما  ان و نفس هوا  ٬وربوعه ال تفاريب خياله

 هبا ش ء سو  األب واحلحن .

 
 .131، ع 1979، 1العده ، 10جمل  الف ر، م   ٬ االغرتا ٬محد أبو زود أ: 1



 جت يار صورة القريوان يف ش ر ابن شرف القريواين                                  ل الثاينالفص
 

47 

 

األايو اجلتيلا  ، إر وراءالا إرهاات م تنياا عاوهه الاحم  آلابولا جسادل الشااعر   قصاا دل مليئا       

 وم  قصا ده ا عره ع  الشويب واحلنن جند قوله:أحبابه.أهله و اليت قضاها بن 

 فأراك ركو  ابحو م أم                      اي قكوان وههت أ  طا ر  

 1  يو ارجاع صبا  بعد ت ت            لو شهدتا أه رأو ا   الس ر  اي

الةاااكوان ل صااار ماااا  تلاااه قلاااب الشااااعر و أناااه و هسااار علااا  األايو والعهاااد  ىناااداء ابااا  شااارف علااا   

 أما  فيهاا ووبهاو و فصاور ا ال تفااريب وهناه عر لو أنه طا ر في اول   أجوا هااو ت  الشا  ٬اجلتي  هبا

 . وباانناه ورجاا  صابيا فيعااوه ألايماه بوطنااهو تا  الشاااعر لااو أ و أنااه وحورهاا ألول مااره ،   ا  جااحء فيهاا

 ب ونسه وطنه. ولا  ال أنإأحبابه فرغا أنه وعي   رميا 

 ووةول  ذلا:

 جدهت و ر أخ خلي  أول            اهو ن ده يل أخ و م وإوا ت          

 2ل هيهات تذهب عل  ب ع          ال   ره الحسان تنس  حسرا          

، فتهتا عا  وارحت  ل  جياد ما لها ٬و هسر الشاعر ووب   أحبابه و خالنه فذ راها ال تفارقه 

عا   إال أن ولا ب ونساه بعادل عا  الاوط  و ٬حساهناا   ا م  يف نه هخول بال  ا لوك ونيوعل  الرغ

 ه .األ
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 وةول: خرآو  بيت 

 1ووو الرحي  فعلت ماب أفع         لو  نت أعلا أن اخر عهدها           

ببال الشاعر ووما أنه سكح  ووه ر ع  بلدل ف ان ما حدث مفاجئا وغك م وق   رب و   لط      

 ااوو قاابال  ااان فعاا  ماااب وفعاا  لرمبااا  ااان قااد مشاا  علاا   اا  شاار ماا  اتفلااو علااا حلظاا  أن هااذا مصااكل 

 اي ليااا ها أخااارو  موعاااد الرحيااا  سااالفا حااا  وق اااا أطاااول رفةااا  خالناااه و أناااه وةاااول ىوقضااا ٬أرض وطناااه

 س يف  و وقيت الباق  بوط  .أ

غرب  الشاعر جعل ه ورى    ش ء حوله مسنسا للوحده اليت ت  نفه فلي  الشاعر طووا  يبع الناوو      

 .أن وحورل فيه

وهااذا مااا  ٬ماا  خااالل مواضااي  الشااويب واحلناان   قصااا دل اع الشاااعر فعااال ال عبااك عتااا عاشااهساا طا   

 صوره الوط  ابرزه       لت  قاهلا فوراء ر او ال لتات واألبيات الشعرو  هناك الوط  األو.  جع 

       م خص الفصل الثاين:

 ب  شرف الةكوا  إر:الفص  ااباع ابألغراض الشعرو  ال وخنلص   آخر هذا 

الوط  ع  شعر اب  شارف الةاكوا   انات جتربا  صااهق   اا عاوشاه فبعادل عا  وطناه باو   صوره      

لعهادل هباا وصاوره    قالاب شاعر  سا صاورهه وبدع   ر جعل  ٬عتيةا وشوقا م أصال   نفسهفيه حح  

 ختيال  ا أصبهت عليه بعد رحيله. ىأخر 
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وان بعااد الن باا  ومااا تعرضاات لااه   هااذل الصااوره تبلااورت عاا  أغااراض شااعرو  هاا  الااراثء ب اا  الةااك     

أما غرض ا دح ف ان تصوورا  لوك   ٬لت إليه بعد الن ب آالدمار الذ  و الوصو فصور شوارع الةكوان 

تعبااكا  ناان احلشااعر الشااويب و    حاان  ااان ٬وتطااورت حب تهااا الراشااد والااواع الةااكوان و يااو ازههاارت 

، ورساال  وثةهاا حاول األحاوال الايت آلات إليهاا باالهل بعاد ان  واتيا وروحيا وب ااء وحساره وتلهفاا لوطناه

سا ةرارا ام  هذا البلد إر م ان أ  ر أمناا و  هاجراوم  اللهضاره والعلا فصار شعبها مش   ا انت مهد

       . 
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 وغة:ال 1

وها  األهاه      هبا م ثرها وتوثق هباا حاضارها ف األما ت واص  م  خالهلا ه  الوسيل  اليت   ليف   ا    

أهوااب سااواء حاه ا عاار  الااذ  مييااح  اا  الاا ف صااب  بااذلا  ،الاايت وساا  دمها الفااره لل عبااك عاا  م نو تااه

 . أعتالهع  اآلخر م  خالل جمتوع  األلفاظ ا س  دم    ش    أ ان شاعرا أو  اتبا

لذلا  لت الليف  هراس  واه تاما  بكا م  طرف النةاه الةدماء منها واتدثن، فاألوا   ومنذ 

ون هااذل الةضااي  أميااا اسااها ، فراحااوا وفاضاال أن طهاارت ال نااا ي ن اللفااظ وا عااي أسااهبوا   اابااوض   

حيااو جنااد  أبااو هااالل العساا ر  ميياا  إر أن الشااأن  لاايس   إوااراه  بينهتااا ووظهاارون محواا   اا  منهتااا

ا عااا  '' وإمنااا هااو   جااوهه اللفااظ وصاافا ه، وحساانه وهبا ااه، ونحاه ااه ونةا ااه و  ااره طالوتااه وما ااه ماا  

عااي إال أن و ااون صااوااب، وال وةناا  ماا  اللفااظ بااذلا صااه  الساابا والرت يااب... ولاايس وطلااب ماا  ا 

 .1ح  و ون ما وصفنا م  نعوت'' 

فااللفظ جساا وروحاه ا عاي وارتباطاه باه   ''فكى أن األمهي  ت ت     ليهتاا  أما اب  رشيق الةكوا     

 ارتبا  الروح ابجلسا وضعو بضاعفه ووةاوى بةوتاه، فاإوا سالا ا عاي واخ ا  بعاض اللفاظ  اان نةصاا 

 .2للشعر... وال جتد معي ل   إال م  جه  اللفظ وجروه فيه على غك الواجب''

 
 .64، ع1971، هار الف ر العرع، 2  حمتد أبو الفض  إبراهيا، -: أبو اهلالل العس ر ، الصناع ن، ت : عل  حمتد باو  1
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هناك م  رأى أن األساس و اون فخ الف   اآلراء وحسب هذو  الناقدو  نص  إر أن هناك ا      

  ا عااا   ااأع اهلااالل العساا ر ، بينتااا وعطاا  الاابعض األمهياا  ل ااال الطاارفن )لفظااا ومعااي  وهااذا مااا 

 جندل عند اب  رشيق الةكوا .

علاى الاحاه الل فظا  ومةادره الشااعر علاى الا ه ا   بنااء   ورت اح  للشاعر    الف اجلتايل و   واجلانب        

 اه ونشاا  مل اتاه وعتاق حسب مةدار معرفخت لو أن ليف     ش ص   حيو ''  اظ،ذل األلفهلسيايب  

، وهااذا مااا للااق يفيااحا 1''ساارع ها ... وحسااب ال لتااات وال عااابك الاايت وساا عتلها   شااعرلأحاسيسااه أو 

 .وتباونا بن الشعراء

وليف  اب  شرف ليف  تس تد معانيها م  الشعر العارع األصاي ، فهاو ال لارج عا  الطاار الاذ  نظاا    

طاالل وتاذ ر األها  واألايو ااباوايل وو ار حماماد  باار اجمل تا ، علاى األ  اءفيه الشعراء الةدامى، ما  ب ا

''أصاال   الب  شارفف .، وهذا ما اتض  لنا م  خالل ت بعنا لنتاوج الةصا د ا دروس  الذ  عا  فيه

َمنحيع  وجالل  مةطعهي، وم ان  لفظه، وسع  حفظه، ف ست  بشعرل مآلن م  َوْعَوَعٍ  وَجْعَ َعٍ  ول ا  ماا 

 .2ابعد ما ورومه وأبدعه'' 

،  تااااا ان ألفاااااظ الاااايت وساااا  دمها هااااذا الشاااااعر ألفاااااظ ختلااااو ماااا  ال لتااااات الاااايت ختااااد  احلياااااء     

فااااااااب  شااااااارف ور اااااااح علاااااااى اجلاناااااااب األخالقااااااا ، ساااااااواء   قصاااااااا دل أو   نةااااااادل ألشاااااااعار اآلخااااااارو  

 فنرى   تيفحله مبلي  أو اليفالو الذ  وستى ''عتر''والذ  قال فيه: 

 
 .66و، ع 1947ها  1366:حمتد خلو  ،   هراس  األه  ونةدل م  الوجه  النفسي ، مطبع  جلن  ال أليو والرتمج  والنشر، الةاهره، 1
 .170ع   حماس  أه  اجلحوكه، اجمللد الراب ، )اجلحء األول ،  و ، الذخكهاب  بساو الشنرت : 2
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 اي أعدل الناس اسااتا جتااااااور      على فساه مضناك ابهل ران والبن             

 ااااان خيااااااااااااااااف  العن عفأبدلوها ب     م  قتر أطنها سرقوك الةاف            

، فااأعطى ماادى انبهااارل  وإع ابااه حيااو اساا  دو ألفاطااا نةياا  بلييفاا  أ  اار ماا   وهنااا تاادل علااى ال يفااحل

 بتال هذا اليفالو والذ  شببه ابلةتر   طل ه. 

ا  حوشااا  وهناااا نسااا طي  الةاااول أن الشااااعر ابااا  شااارف شااااعر و عفاااو   ان ةااااء ألفاطاااه واج نااا     

 تا رف   أغلااب األحيااان ابلعبااارات ا اجناا .ال ااالو، حاا  وإن  ااان واانظا   غاارض اليفااحل الااذ  عااُ 

مدحاه  ا تادوحن وخاك م اال  ن ادل ور اح علاى اجلاناب األخالقا  والفعلا  هلاسالءوب عد ع  ال  لاو ف

  .الب  أع الرجال

فاجلحالااا  مااا  ااااات الليفااا  الشاااعرو  عناااد ابااا  شااارف وولاااا بشاااهاهه زميلاااه ابااا  رشااايق الةاااكوا         

 .                                   1قوله:''قوو وذهبون إر ف ام  ال الو وجحال ه، على مذهب العر  م  غك تصن ...''

 بااك، حيااو وةااول   قصاايده ساالو   ووباادع اباا  شاارف   ال صااوور للت لةاا  قيتاا  ا تاادوح بشاا      

 وأن مت و رها   الفص  السابق:

 إوا اه رعت فال تسأل ع  األس           جاور عليا وال حتف  حبااهث               

  تم  قاااوٍل وم  عاسٌا ح ال ا ست ى   الفعال فةد      حاز العلين 

 
 ،2000ااباجن ، الةاهره، م  ب   ،1   ،1: اب  رشيق الةكوا ، العتده )  صناع  الشعر ونةدل ، ت : النبو  عبد الواحد شعالن، ج 1

 .112ع
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 وي وال و يدي والباادل  النَّعتي والعطا له       رميُ ايُد احلره ال فا اجُد الس 

 للشتسي حاالني   ا ياااااحاني واحلَت      اواُل شاناها و ذا ال وسازان الُعا

 ُوشنا م  اابصري ما وُهوى م  ال ف        ااااروَن بااه     عابه ما واافااااتا ورب ا

َةا ي   اااق به وانظر إليه جتْد  طسْ  عنه واين          
ُ
  1م َء السام  واألَفوالي وا 

) حاااااااز العلياااااان، ا اجاااااااد، الساااااايد احلاااااار، ال اااااارمي، زان العااااااال، ساااااا  عناااااااه، تاااااادل هااااااذل األلفاااااااظ    

 ا تدوح وا قيت  وم ان  رفيع  م  اجلانب اابُلة  طبعا والعلت .على أن  وانطق به  

بسااهول  الليفاا ، حيااو  ام ااازت  قصااا د اباا  شاارف الاايت و اارت فيهااا مدوناا  الةااكوان ومااا نالحظااه أن    

تدل على ال هسر وعلى عتق احلحن ول   بش   سه  وبسي ، والسابب     ااس  دو الشاعر ألفاط

ولااا وعااوه ار أن اباا  شاارف أراه ان وصااو أحااداث الن باا  و أنااه واارو  قصاا  وهااذل الةصاا  ووجههااا 

 فف  فاحت  أحد قصا دل: .ا  لةن والةراءلل بك وإر الصيفك م   

 ع  فساه باحا احلحن وصلى ااااااو        اااا  شااا اااااااآل للةااااااكوان ان   

 ب  أقول الداير منه  أخاااالى ابورا      حن عاهت به الداير قاا          

 افةها نواعس  سلى طو على ااااوى أجنااااااااا تخ        ال  ااااع  س          

 فالليف  هنا ليف  عاطفي  و  نفس الوقت مصوره وقاص  ل حداث.  

 
 .222ع   حماس  أه  اجلحوكه ، اجمللد الراب ، )اجلحء االول ، اب  بساو الشنرتو ، الذخكه : 1
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وجا   مااال فاأللفاظ الواره   األبيات ما  ) آل، قباورا، أخلاى، ال  عا ، ناواعس ،  لتاات فيهاا ما  ال

وتسااافر بااه إر ولااا الااحم ، الااذ  عااا  فيااه  ا  أ  قااار  حااح  عتيةاا ظمي اا  تصااورل،  لتااات تااوق

 .م  همار وختروب  هالشاعر ل هسسه هبول األمر الذ  تعرضت له مدون

 :التجربة الر راة_2

''هاااذا  حياااو أن أصااا  لاااه النةااااه األوا ااا  مباااا تنااااولول   هراساااا ا  وضاااوعات الةصاااا د     

 .1االصطالح اب داع حمدث ''

احلالاا  الاايت ''ال  رباا  الشااعرو  مصااطل  جدوااد   الساااح  النةدواا  وتطااور مفهومهااا أ  اار         

تالبااااس الشاااااعر وتوجااااه ابهرتااااه او وهنااااه أو بصااااكته ايل موضااااوع ماااا  موضااااوعات أو وقعاااا  ماااا  

قاواي تدفعاه   وعاى أو غاك وعاى ار  الثاك  ولثار فياه ٬واقعاات الادنيا أو مارأى ما  مارأى الوجاوه

        .2''ى أو وشهد أو و أم  عرا   تا ور ال

ال  ربااا  الشااااعرو  ت ت اااا    أحاساااايس ومشاااااعر و لثاااكات الشاااااعر و انفعاالتااااه  اااا  هااااذا و      

خم لفااا أثرهااا ال اماا  والواضاا  علااى ألفاااظ ومعااا  ر، ا   تشاا ي  الةالااب ا وضااوع  لشااعوساااه

 وموسيةى. ٬والصور

 
 .177ع ،1978 ،هار النهض  العربي  ،  حمي  النةد االهع، ابراهيا ابو اابشب :ونظر: 1

 .29عها ، 1440، مطبوعات ال هام  ،2  ، عاصر   ضوء النةد احلدووالشعر ا ،عبد اللطيو السهرتى ىمصطف :2
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الشاااعرو  أر اااان اثب ااا  حااا  ت هةاااق   الشاااعر علاااى الشااااعر و اااون وا مةااادره فنيااا   ول  ربااا       

 أوضا لثرل مبا  دث حوله.و 

 أما حةول ال  رب  الشعرو  عند اب  شرف الةكوا  ف اءت  اآلا:       

 لداللة ا و وعية:أ/ ا

الايت ت  لاى   موضاوعاته الشاعرو  خاصا  تلاا   بات أو قيلات خاارج الاوط  بعاد ن با    وها  

الةكوان فةد محلت مشاعر صاهق  اجتال الوط  وصديب ا شاعر واألحاسيس م  شارو  ال  ربا  

 الشعرو .

وواك    زاء بعاادل عاا  احبا ااه ووطنااهإوال  رباا  هنااا تةااوه  ار مااا   نفسااه واألب الااذى وعيشااه 

  قوله:

 ال رى جيفو جفو  ووطريبُ  وابتَ        انَ جناَّ  وأفراخ  اوا اللي ُ   أ          

 فريبُ اا تراءى ا ها حَ  جتانسُ        هافضت   محا ا أضلل  الو ورَ           

حياو هذل األبيات ابصت أب االش يايب الطوو  ما  الليا  احلالاا الاذى يبع أن وشاريب صاباحه.      
ضالت و رهاا وإن  فها  اليت جت ت  م  بعضها البعض، الطيورم  أطفاله  عر ع  حال ه   الشاعرعر  

 موطنها الطبيع . صباح وتفرقت عا ده إرال األصل  بةت م تاس ه ح 

 .الطيور خم لف  عنه فةد وجدت لبعضها مسنسا ع س الشاعر الوحيد ل   حال 
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م  خالل هذل األبيات نس شو جترب  الشاعر الذاتي  اليت مرت به فعال وعر عنهاا   شاعرل    

  يايب واحلحن و أب الذ رايت اليت تراوهل      حن.شاالفهو وعي  أب 

 ت حااق ال عبااك عاا  جترب ااه الشااعرو اشاا ياقه للااوط  عاار اون فا واضااي  والةصااا د ا عااره عاا      

 وتظهر ه  ال  ار  الصاهق  م  خالل قصا دل االتي :

 م أم ٍ  ابحوٍ   َ اك ركوفأرَ                طا رٌ     أاي قكوان وههت       

 ت ه ٍ  با بعدَ  يو ارجتاع الصي        ع  الس رى و رأو اي إاي لو شهدتا 

ا االشااااااا يايب للاااااااوط  وبعااااااادل عناااااااه  جعلااااااات الةصااااااايده انع اسااااااا الشاااااااعورو  )األبن ال  رباااااا  إ   

ف اااااااءت الةصاااااايده  لهاااااا حسااااااره ويفاااااي ابلعااااااوهه للااااااوراء  ،صاااااارخا لنفسااااااي  الشااااااعر مبااااااا محل اااااه

            أايو  انت نعت  الوط . 

هلهاا   طا  أ ذلا جتلت مالم  ال  رب  الشعرو  وصدقها عندل   وصو حال  الةكوان و      

           :الن ب  وبعدها وجتسد ولا   قوله

 ىلَ صع  فساه باحا احلحن وُ             اااوٍ ا ااااا  شااَ نَّ أآل للةاكوان 

 ى اير منه  أخلَ الد ي  ب  أقولُ       حن عاهت به الداير قااابورا  

 ى  سلَ   ا نواعسٌ فةهَ أُ و على طُ تخ            ااوى أجناٌ   ال  اع  سا

 ف الَ  اا  ُ ف تَ لي اب ان الذُ ومي     ا        وقد رقادً تاع تُ الشٌ  ري بعد زه

    وش الَ ووفضلنه  معااًي           مناهااا َّ  ان أشريبُ س والوجول احلي 



 ابن شرف القريوانيووووووووووووووووي لر ر  اجلضالية الفنية                                   الفصووووووووووول الووووثالووووووووث
 

58 

 

 هالَ س رَ وا الوعا قد صك  وعرً       رأوت الذو   ان هلا سهلاَ لو        

صااابهت قباااورا أوحشااا  مدونااا  الةاااكوان و ياااو  تااا  عااا الشااااعر مااا  خاااالل األبياااات  أعطاااى   

بياات طهارت وما  خاالل هاذل األ ،ايو خلات ومضاتأن م لت هلا احلياه والعح   أهلها بعد  أل

الايت يف لات   جتربا  الضاياع واحلاحن و بنااء وطناه ألنا جترب  الشاعر الذاتي  الوطني  اليت تةااهاا ما  

 ب.واأل

  :و ذلا جتسدت م  خالل قوله

  أمن ا ُحشااااايَر ااباَ         يُب حفاًه به َعوارَ  َرْجلىبعد ووو  

 وهلا زمحااٌ  هنالَا حت          زمحَ  احلشري والصها ُو تُ لى

 وَع يٌ  وض ٌ   ض اااي ي ال    خلقي وب وَن والسرا ُر تُبلى

 م  أواامى ورا ها  و امى        ُملئوا حسرًه وش ًوا وُث ال

 ٍت       طيفلً  حتت  الرضاَع وطيفالَ وث اال أرامال حامال

بنااء الةاكوان أايو الن با  وماا خلف اه علاى أبيات وصو لناا ابا  شارف  وم  خالل هذل األ      

طفاال راما  واألأصابهت النسااء أايو بيوو احلشر و يو فشبه تلا األ ،و يو تشرهت العا الت 

ب واحلااحن   قالااب شااعر  واا وجترباا  وطنياا  مشاارت   ماارت وعاشااها ماا  األ وصااام عاااهأف ،و اااوأ

(ره  و  اكهابنا اه وماو ا أهلاه و أبياات تب ا  جتربا  خارا  الاوط  (ره وضاياع األ   اءت هله فأ

 خرى.أ
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 عباك الب ون   اب  شرف   نة  جتاربه الذاتي  ااباص  فة   ب  اس طاع جماوزه ولا ار       

وطنااه ووضاا  بااالهل   طاا  مااا اب هبااا ف ااان شااعرا صاااهقا محاا    طياتااه صااوره  عاا  حالاا  ابناااء

 وجراح مدون  الةكوان   عح الن ب .

 الداللة الفنية: ب(  

 طبعاا ل  ارباه ليس أسلو  مشرتك بن الشعراء با  ها  خاصاي  خت لاو ما  شااعر ألخار       

 .وخياالته ااباص  به

 الضرا رُ   واسد قد أزرت هب َّ         أن الداير ااباليات عرا سٌ 

 السرا رُ  ال تفش  هل َّ  ا        عواطوٌ حسرً  سرهُ وتن سر بةياها األ

 النوافرُ  هبا وحش  منها الةلو ُ      اوا أقب  اللي  البهيا يف نت

ومي اا  الةااول عنهااا  ااذلا أهنااا أهوات  اا  شاااعر   اعطاااء عتلااه قيتاا  ألن م اناا  العتاا  حتااده 

النص االبداع  م تاس ا وم ناساةا وأجاحاءل   ليبدو  األسلو  الف  و يفي  اس  دامهطالقا م   نا

 مرتابط    بينها.

ل هيلناا علا  عااب  والناجها  انب الف  أثرا  بكا   هالل  ال  رب  الشعرو  الصااهق اجلوورتك       

 .تذويب ا وضوع بن ه  خاص  
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وابااا  شااارف الةاااكوا  مااا  الشاااعراء الاااذو  أجااااهوا اسااا  داو م ناااو  ا الفنيااا    شاااعرل وعلااا    

 : قوله هبذا اخ الف موضوعاته وم لنا

 فسدت جانيها الدايجرُ  تيفطتْ             امبَ ورُ   ووُ النُ  االَّ  وال سراجٌ 

  رُ االرايح اليفد االَّ  وال  انسٌ           مير عليها ا ور وسهب حلفه

 ا ةابرُ  ا ابل الوي مرارً  جتوهُ           مباا ورُ فيهَ  الصوتي  عترُ  ميره 

 ا عاشرُ  اابلي ُ  قوهلا أو َ  ى سوَ       طةهاان أ  ر نُ طةت ما  َ فلو نَ 

 فأو  اللواا ليلع  ا عابر        الدجى ا ةن    أال قتر اال           

 أال منحل فيه أنيس جماور               منحل فيه أنيس خمال  أال

 أب تا قدما   الباله ال با ر         تر  سيئات الةكوان تعاطتت

  تااا  ،ماا  خااالل هااذل االبيااات اساا طاع اباا  شاارف جعاا  الااروح و احلر اا    م ااان خااايل      

ات   وحشا   اابه وتعار عا  ااباالء والوحشا  فاالن وو  ا ةاابر تنطاق  وحا   جع  الرايح والن اوو

 هلا سو  نفسها مسنسا. ىهاير ب وبة

و فاا  لوصااول اال اااءات دخ  خيااال الشاااعر و أثباات لنااا أن الصااديب وحاادل ال وهنااا تااَ        

مف وحاا   اصاابه   قوالااب فنياا  تعطيااه معا ااأن واا ا   جمااره ارس لةلوبنااا فالصااديب وبةاا  يساااحواأل

شا ء صاف  ليسات لاه   هاذل الةصايده )صاف  احليااه والاروح الفإعطااء    ،لثر    ا  ما  و لةفاول
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 اور  ا  ايل أايو فظاعا   ا  اان وهاو مهو  الأو    ش ء جامد  جعلنا حناس أب الشااعر ال باك

   .اثنيا وجوه الناس به

 :ا وسيقى و االاقاع  :3 

مهيا    مجاال أهلاا وةااع الاداخل  لاه و ت علق ا وسيةى   الشعر العرع ابلوزن و الةافيا  وال     

ور الةااادامى عناوااا   باااكه اب وسااايةى الشاااعرو  ومااانها مااا  ربطهاااا بشااا   أوقاااد  ،الشاااعر وجوهتاااه

 عتده الشعر العرع االصي .أمباشر م  الشعر  فالوزن والةافي  ضروره وم  

ن تعت  شاعرا فاحضار أرهت أوا إالوزن والةافي  قالبا منظتا جملتوع  معا  مةصوهه  ذلا  و    

 . 1تى فيه اوراههاأطلب هلا وزن و أو خطرها على قلبا أا عا  اليت ترود نظتها   ف رك و 

ما قدماه الةادماء عا   رغا ، يد على ضروره اخ يار الوزن ا ناسب للتعي الذ  نظا فيهوهنا ل

ن موساايةى أشااوق  ضاايو  وع ةااد حيااو .ن هراساا  اتاادثن مساا تره فيهاااأال إا وساايةى الشااعرو  

مهيااا  وتةااارر م انااا  أالشاااعر موسااايةى خفيااا  تنبااا  مااا  اخ ياااار الشااااعر ل لتاتاااه  فهااا  عنااادل وو 

 . 2الشاعر ويف نه 

 
 . 133ع، 1945،هار ا عرف ، مصر، موسيةى الشعر العرع ،حمتد عياه : ش ر ونظر:  1

 . 97ع، 2004،   ال اسع ، هار ا عارف، نةد االهع  ال ،شوق  ضيو :ونظر : 2
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م علااق اب وساايةى ''ثاار الااذ  ورت ااه   ا  لةاا  فااذلا عناادل ناايس علااى األأ تااا وس ااد ابااراهيا     

ون إ  1 ''ةاادا مرتابطااااو عأوالااوزن الاااذ  و ااك فياااه ان باهااا ع يباااا فيشاا   للت لةااا  وحااده  املااا  

  ان الشعر وحافظ معانيه .ر أحد أفا وسيةى الشعرو  

  .ويف لت   الوزن والةافي وال  ا وسيةى اابارجي  أ

 :وزان(األ1

تناااول اباا  شاارف معظااا البهااور الشااعرو  العربياا  ا  داولاا  ونظااا عليهااا اغلااب شااعرل  اساا عت      

و تالحظاا  فةااد مااال للبهااور الطوولاا   ،والبسااي  واابفيااو  حااد عشاار حباارا منهااا البهاار الطوواا أ

 .وهو امر تةليد    الشعر العرع الةدمي 

   :القافية( 2

 مهي   بكه   الةصيده العربي  العتوهو  .أللةافي  

    :حروف الروى يف ش ر ابن شرف (3

اساا عت  اباا  شاارف حروفااا ا  اار ماا  اخاارى للااروى منهااا )الااراء مساا عت  ب  ااره النااون  ااذلا     

حلاااروف االخااارى ابسااا عتاالت وا ااايا والبااااء والاااالو والةااااف والااادال والعااان واهلااااء  بعااادها (ا ا

 :اس عتاله حرف الراء  رو     م ل أ ، وم م ةار  

 
 . 13ع  ،1952ا صرو ،الةاهره، ، م  ب  أجنلو 1  ،موسيةى الشعر ،ابرهيا انيس:   1
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 رُ را ي الضَّ  زرت هب َّ أُ قد   واسدٌ        عرا سٌ  اابالياتي  ايرَ الدي  أنَّ        

 ا رُ رَ السَّ   َّ ى هلُ فشَ ال تُ  اط ٌ عوَ   ا      حسرً  هُ ر ْ سي ا األَ بةاايهَ  وتن سرُ   

 النوافرُ  ا الةلو ُ منهَ  هبا وحش ٌ       ت     يف نَ  هياُ البَ  ي ُ لَّ اوا اقب  ال  

 .بوحرف الراء م  احلروف اجلهورو  له هالل  حتت  احلحن واأل

 :و رواي قولهم  اس عتاله حرف الال  و 

 م ٍ أم  كو  ابحوٍ راك رُ أف            ا رٌ  طَ   ي أ هتُ هي وان وَ رَ ااي قَ ايَ     

 بعد ت ه ٍ   بارجتاع صي ا يو      و ا   الس رى أاي شهدتا اوا ر    

  ولٍ أ لي ٍ خَ خ ٍ أى  رَ وي  تُ هَ جدْ                  هوٌ امن خٌ أَ يل  دهَ ااواوا جت   

 أببياااات)وقاااد يفاشااى مااا  طبيعاا  موضاااوع هااذل األ سااىوحاارف الااالو  تااا  هاللاا  احلاااحن واأل    

           .اليفرب  واالش يايب  

 :القافية ا ط قة وا قيدة (4 

  ا  اار مااا  أماا  خااالل ت باا  شااعر اباا  شاارف الةاااكوا   اساا  دو الةااوا  م هر اا  الااروى      

 .1اس عتاله الةوا  ا ةيده السا ن 

 

 
 . 376ع ، 1949، هار احل ت ، 4  ،ا  وس  ال ا    علا العروض والةوا  ،تواموسى نوو: ونظر :  1
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 :( التلض 5 

ول جااء وا مت لفاظ البيات األإناه أغاك  ،و ب وا اأال و ا معي اال مبا بعدل ساواء مت اللفاظ أهو     

 .  1ب و   عيبا  عنال ا   ا فسر له وا بن البيت ال

 :تي ن   عده قصا د منها االبيات اآلواب  شرف  يفكل م  الشعراء ضا شعرل ال ضت

 و ان وشا البن إمهارهابعد خطو  خطبت مه يت     

 وقستاات اليفرب  أعشارها     وا  بااااد أفالوها حوهلاااا      

   فعااهت الفاال هارهاقي   ااعت ابلفال       أطفاهلا ما ا

   جلت ابلل  أبصارها   اطئا       وال رأت أبصارها شا

 ارهاايب أس هاااااااااااا        فعاهت اآلفاساااا ار آفاقو انت األ

 وو ا معنال تعباك خاالص عا  ماان    شطر ت تل ه   الشطر ال ا  ا  بيات ووبدو م  خالل األ

 .بنفسه جراء اليفرب  أب  

 :ا وسيقى الداخ ية (6

وه  اوةاع هاخل  ميياح موسايةى قصايده عا  اخارى و م لناا هلاا بظااهره ال  ارار الايت بارزت      

 .شعرل خاص  منه ولا الذ  عر ع  الن ب 

 
 

 . 69ع، 2000، مسسس  الرسال  للطباع  والنشر، 1  ،مع ا مصطلهات العروض ،و سوولاأبور أنحمتد عل  الشواو   و  :ونظر : 1
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 :التكرار (7

لةاد ت ارر العدواد ما  احلاروف ، و لفااظوقد و ا على مس وى احلاروف أ  ت ارار احلاروف واأل   

  الةصيده الواحاده فاشارت ت فيهاا جمتوعا  ما  االلفااظ وو اون هلاذا ال  ارار قيتا  نيفتيا  تارب  

 بن ات وى الشعر  ا ةدو م ال

 الضرا ر  واسد قد ازرت هب  ان الداير ااباليات عرا س               

 عواط  ال تفشى هل  السرا ر  سره حسرا    األوتن سر بةااي           

حااداث ا ظلتاا  علااى األ ساا لى ساا ا رلاره   البي اان حمااداث نيفتااا ححونااا ت اارر حاارف الااراء ب  اا  

 ساو  للداير بعد الن ب  .أوالوض  ا 

و   ه   بياات واحااد افاااظ وهااو ت اارار ال لتااات ا  اار ماا  ماار لمساا وى األمااا ال  اارار علااى أ    

  يد ا عي او لف ره   وه  الشاعر.أابيات م  الي  وو ون ولا ل 

 قوله: م ال

 س ارهاأفايب فعاهت اآلفاقها     آر س ا انت األو               

  الشااطر ال ااا  ماا  البياات فهااذا ال  اارار نةلنااا ماا  حالاا   ساا ار  فااايب واألت ااررت  لتاا  ) اآل   

 ر حال  اخرى بنفس ال لتات حمداث مجاال فنيا.  إ
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عطاااء  اا  إساالو  اساا عتاله هلااا و أ  تيااحه  م  اا  شاااعر ميلااا قاعااده عروضااي    اباا  شاارف     

ر ف ت ناااه بااارز    يفيااا  االسااا عتال واالخ ياااا وناسااابه علاااى ا سااا وى ا وساااية  غااارض شاااعر  ماااا

 ا ناسب وفق هن ه الشعر .

 م خص الفصل الثالث:

مااا   الااذ  مياااح قصاااا د اباا  شااارف   اباااراز اجلتالياا  الفنيااا  لشاااعرل، الوضااا    ساااها األسااالو  

ب اذال وال  لاو، ف ااءت الةصاا د حتتا  حصايل  خالل الليفا  الواضاه  األلفااظ البعياده عا  اال

 األخاليب،احلحن واألما    ا ل ء اب فرهات الليفوو .ليفوو  مميحه ش لت لنا مع تا شعراي م   ) 

 نع ساتاال  رب  الشاعرو  الايت طهارت   شاعرل تادل علاى جتاار  ش صاي  عاوشاها بنفساه ف   

 وا شاعر الصاهق  خاص    ما تعلق بن ب  وطنه الةكوان وراث ه له.حاسيس   مجل  م  األ

بساااي  واابفياااو، وهااا  مااا  البهاااور الااايت  اسااا  داو ابااا  شااارف للبهاااور ال ةليدوااا   الطووااا  وال

 تس  دو   حاالت احلحن واحلسره خالل راثء ش ص أو راثء مدون  م  ا دن.

 

 
 



 

 

 

 
 

 خاتمةخاتمة
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 خاتوضة

 إضا  ه جلانب ما  لع  البهو وقد شارف على النهاو  و ون قد حةق اليفرض واليفاو  ا طلوب ،     
با  شارف الةاكوا ) األ  ، خاصا  ات الساابة  للاحخا الباداع  الاذ  خلفاه الشااعر اجوانب الدراسا

 م   حي  جتل  صوره الةكوان   خضا قصا دل ا  نوع 

 تض  لنا أن   األخك:اوال شا أنه قد 

أن الصااوره الشااعرو  جتلاات   شااعر اباا  شاارف بشاا   سااه  وبسااي    نفااس الوقاات،  ااون  •

الغياا  اساا ةاها ماا  الشااعر العاارع الةاادمي نظاارا إر ال ةليااد السااا د الشاااعر اع تااد علااى أمنااا  ب

م  طرف الشعراء ا يفارب  للشعراء العر  الةدماء إال أن هاذا ال وعا  ال ةلياد األعتاى با  إن 

اباا  شاارف صاابمل أشااعارل ابلبيئاا  ا يفاربياا  ف ااان وااذ ر االمااا   الاايت عااا  فيهااا و اا   دون ااه 

 ها واا ها وهوا ها .الةكوان وإر جباهلا وأراضي

اه تاو احل او والواله   مدون  الةكوان ابلعلا واألهابء، جع  اجلانب ال ةا    الباله وحخار  •

بااحخا ومسلفااات أهبياا    ااكه ماا  خااالل تنااافس األهابء خاصاا    بااال  ا عااح باا  ابهوااس ماا  

 قب  الحميلن اب  شرف واب  رشيق الةكوانين.

األسااس وا عاااوك الاايت ر ااح عليهااا عةباا  اباا   فاا  الفهاار  أول لسيسااه  دوناا  الةااكوان  اناات  •

غااي ااا بناااء حضاااره ومناار للعلااوو تنااك علااى ابقاا  مناااطق ا يفاار  العاارع وحاا  األناادلس فيتااا 

بعد، هذل األسس  انت السبب األساسا    بلاوم الةاكوان وروه تطورهاا   مجيا  اجملااالت 

 اقدو  وا  ربن هلا فيتا بعد. ومطت  احل
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مااااا  ماااادح  لو هااااا ووصااااو ل اااارو أهلهاااااا  -ااباااااع ابلةااااكوان اجلانااااب ا وضااااوعاا والفاااا   •

جتلااى بشا    بااك ما   حياا   -وعظتا ها وراثء ألايمهااا ااباوايل وحناان ألرضاها بعااد ال ه اك

 عده األبيات ا  وارهه   الةصا د مةارن  اب واضي  األخرى.

ن ااده لنةاااو راثء اباا  شاارف  دوناا  الةااكوان ب و اا   وساايل  لطلااب االساا يفاث   أو لطلااب ال •

الااباله ماا  طاارف احل اااو اآلخاارو  باا   ااان راثء ونباا  ماا  جترباا  ش صااي  شاا لها   مع ااا 

احلحن الذ  راح وعر فيه ألفاظ الشويب واحلنن واحلسره على زمان مضى وعلاى غربا  خانةا  

وعلى خيب ه اجتال الحمان، هذا االمر الذ  أطهر آاثر بيئ ه   ج  قصا دل، خاع   شاعرل 

 تاع   ومدحه ل ش اع و  راث ه لوطنهاالج 

وشاايف  الااراثء خاصاا   دوناا  الشاااعر احليااح األ اار ابلنسااب  للتواضااي  األخاارى، فةااد اساا  دمه  •

، العااادل يت ا ااوت واحلياااهواحلاادوو عااا  ثنااا ي لل عبااك عاا  حااااالت احلااحن واهلتااوو اباا  شاارف

 والظلا، احلضاره واالحنطا ، الةوه والضعو...

اعر ابلنسااب  للن باا   ااان ور ااح فيااه علااى اجلانااب ا أساااو  للساا ان، وااوو ال صااوور الفاا  للشاا •

الن باا   يفياا  ال ه ااك ماادى قسااوه ا  ااربن، عا سااا مأساااوو  احللاا  الاايت وصاا  إليهااا وطنااه 

و ااذلا مةااار  باان الوضاا  مااا قباا  الن باا  ومااا بعاادها فاااألول علااو ورفعاا  وتةاادو وحضاااره    

  مجي  النواح .   ش ء اما ال ا  ف  روب وفوضى  

ماا  قصاايده إر أخاارى، فن اادها تااحهاه قااوه ممحوجاا  ه وقااوه ا اادح خت لااو عنااد اباا  شاارف شااد •

ابلف اار خاصاا    حدو ااه عاا  وطنااه وعاا  ح امهااا وأهلهااا، بينتااا تباادو عاهواا     جوانااب 
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أخاارى، حيااو مي ننااا الةااول أن اجلانااب السياساا  ا يفااارع هااو ا اا ه ا   بااروز هااذا اليفاارض 

 دل بن العام .وشهرت قصا 

ال شبيه ورز بشده   معظا الةصا د ا دحي  و ذلا ا  علة  ابلشويب واحلنن وهذا وعاوه إر  •

 أن الشاعر وع تد الوضاح والبعد ع  اليفتوض.

أسااالو  الشااااعر   الةصاااا د أسااالو  واضااا  وهقياااق مااا   حيااا  ال صاااوور، معااار بعياااد عااا   •

 األحداث اليت وقعت أسلو  ف  راث  . ال  لو وا باليف  فهو وع تد على سره وتصوور

 عدو اه تاو اب  شرف ابجلانب ال نتية  إال ما جاء هون قصد. •

 دم    ال عبااك عاا  احلناان والشااويب الااذ  أحااس بااه الشاااعر تاادل علااى  لفاااظ ا سااقااوه األ •

ممااا رباا  والشااعور ابلوحااده مادى تاادفق عاطفاا  الشااويب ألرض الااوط  وتع ااس  ااذلا حالاا  اليف

 جع  شعر اب  شرف مي از بصديب ال  رب  الشعرو .

وموساايةى  انااات هلااا العالقااا  ليفااا  وجترباا  شاااعرو  خصااا ص شااعرل الفنيااا  ابلمجااال مااا  صااوره  •

أ  ماا  جترب ااه ااباصاا  وعالق ااه ابلاابال   الوطيااد ابلبيئاا  الاايت عااا  فيهااا وان هاا  منهااا علومااه

  ا عاااح بااا  ابهواااس  أو   غرب اااه ابألندلس)تنةلاااه بااان ملاااوك ا ل ااا  ساااواء   الةاااكوان )باااال

الايت حادهت ناوع ا واضاي  ، و ما  علتا هاا وأهاب هاا  وم ةفيهاا وصل ه أه  مدون ه،الطوا و 

 اليت تطريب إليها   قصا دل.
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 أوال_ ا صادر:

أع الر ات عبد العحوح ا يتا  السالف  الراج اوا، الن او ما  شاعر ابا  رشايق وزميلاه ابا  شارف    1

 ها.1343الةكوانين، ا طبع  السلفي ، الةاهره، 

 اثنييا_ ا راجع:

 .1978اابشب،   حمي  النةد االهع، هار النهض  العربي ، ابراهيا ابو  1

 .1952، م  ب  أجنلو ا صرو ،الةاهره، 1ابرهيا انيس، موسيةى الشعر،    2

ان   معرفااااا  اصااااا  الةاااااكوان الااااادابم، معااااااب االميااااا ٬باااااو زواااااد عباااااد الرمحاااااان حمتاااااد االنصاااااار   أ   3

 . 1968٬الةاهره  ٬، مطبع  السن  اتتدو  2  1ج٬

حسان عباس، (روخ النةد األهع عند العر )نةد الشعر م  الةرن ال ا  ح  الةرن ال ام    إ4

 . 445،ع 2001هارالشرويب، غحه، ،1ه ر  ،  

 . هار ال ةاف ، بكوت، لبنان، ، 3 إحسان عباس، ف  الشعر،   5

، هار 1وتطبيةاااااااا،  أمحاااااااد الااااااادهان، الصاااااااوره البالغيااااااا  عناااااااد عباااااااد الةااااااااهر اجلرجاااااااا  منه اااااااا   6

 .1986 طالس،

 . 2013، ، هار غيداء، األرهن1أمحد عل  الفالح ، الصوره   الشعر العرع،    7

 . 1992ا عارف، الةاهره، هار  ، 3  جابر عصفور، الصوره الفني    الرتاث النةد  والبالغ ،  8

مصطفى  ، شر   م  ب  ومطبع  2، ت : عبد السالو حمتد هارون،  3احظ، احليوان اجلحءاجل  9

 .مصطفى البا  وأوالهل، مصر
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 . ،  الشر   ال ونسي  لنشر، تونس1 بيب اجلنها ، الةكوان ال أسيس والزههار، احل  10

اجمللد األول ، ت : ه. إحسان عباس،   - س  عل  اب  بساو الشنرتو  ) الةسا الراب احل أبو  11

 ن. والنشر وال وزو ، بكوت، لبنا  هار ال ةاف  للطباع 

 ها. 1418و 1997، هار الرشاه، الةاهره،  3حسن مسنس، معاب (روخ ا يفر  واألندلس،  12

خلدون، (روخ اب  خلدون)هووان ا ب دأ واابر   أايو العر  والع ا وم  عاضدها م   اب     13

 . ألف ار الدولي ، السعوهو   السلطان األ ر ، ت : أبو صيب ال رم ، بيت اوو 

رشيق الةكوا ، العتده )  صناع  الشعر ونةدل ، ت : النبو  عبد الواحد شعالن،  اب     14

 . 2000الةاهره،  ، م  ب  ااباجن ،1،   1ج

) الفاطتيون وبنو زور  الصنهاجيون إر  3سعد زغلول عبد احلتيد، (روخ ا يفر  العرع ج  15

 . منشأه ا عارف، الس ندرو قياو الدول  ا رابطن ، 

 .   1945،هار ا عرف ، مصر، ش ر  حمتد عياه، موسيةى الشعر العرع  16

 .، الةاهرهار ا عارفشوق  ضيو، فنون األه  العرع) الراثء ، الطبع  الرابع ، ه  17

 . 2004،   ال اسع ، هار ا عارف، شوق  ضيو،   النةد االهع  18

حا ر،  صالح عبد الف اح اابالد ، نظرو  ال صوور الف  عند سيد قطب، الفنون ا طبعي ، اجل   19

1988 . 

ا   ب اجلامع  طه عل  خليف  احل از ، أه  الةكوان   عهد األغالب  والفاطتين،    20

 . 2012احلدوو، 
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عبد العظيا عل  قناو ، الوصو   العصر اجلاهل ، اجلحء األول، شر   م  ب  ومطبع     21

 مصطفى احلليب وأوالهل، مصر.

يفري    أخبار اب    22
ُ
يفري ،ت :ج.س.  والن و ليف   عذارى ا را ش ، البيان ا 

َ
األندلس وا 

 . 1983ال ةاف ، بكوت، لبنان، ،  بروفنسال، اجلحء األول، الطبع  ال ال  ، هار

 . 1994،  ، م  ب ااباجن ، الةاهره2عل  احلسن اابربوطه، احلضاره العربي  السالمي ،    23

،  1978  والنشر، لفصهى للطباععل  عشر  زاود، ع  بناء الةصيده العربي  احلدو  ، هار ا  24

 .الةاهره

، هار ا عرف   2،  1الدول  االموو  عوام  االزههار وتداعيات االهنيار، ج٬عل  حمتد الصالع     52

.2008 ،بكوت  ٬ للنشر   

نهض  العربي ، بكوت،  ةاهر الة ، الجتال الوجدا    الشعر اليفرع ا عاصر، هار العبد ال  26

1978 . 

 . 1973، هار طالس، تونس، 1ان،  ةاسا حمتد  رو، عصر الةكو أبو ال  27

 .  از، تعليق حمتوه حمتد شا رةاهر اجلرجا ، هال   الععبد ال  28

 ع) ميفااار  األرض والشاااعب عصااار الااادول ااارمي غاااال ، قاااراءه جدواااده    (رواااخ ا يفااار  العااار   29

 .و2005ها 1426وت،   السالم ، بك ، هار اليفر 1والدووالت ، اجلحء األول،  

، منشورات   1حمتد الدوهاجيب، اابيال وشعرايت ا   ي  بن الوع  والشعرو  العربي ،    30

 . 2014ا ر ح ، فاس، ا يفر ، ا   ب 
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حمتد خلو  ،   هراس  األه  ونةدل م  الوجه  النفسي ، مطبع  جلن  ال أليو والرتمج     31

 . و1947ها  1366شر، الةاهره،والن

 . 1988٬، هار ا نار  الةاهره 1  ٬حمتد زو ون  الةكوان و هورها   احلضاره االسالمي    32 

  ، مسسسااا1حمتاااد علااا  الشاااواو   و أناااور أباااو ساااوولا، مع اااا مصاااطلهات العاااروض،    33

 .2000الرسال  للطباع  والنشر، 

 . اجلحا رحمتد عل  وبوز، (روخ ا يفر  ال بك، اجلحء األول، معهد احلياه،   34

 الدول  الرس تي   اب يفر  االسالم  حضر ا و عالق ها خارجي  اب يفر   ٬حمتد عيسى احلرور   35

 . 1987ال ووت ٬ا لنشر و ال وزو  ، هار الةل 2ه      296ه  160و االندلس ) 

  الس ندرو ،  دلس، اهليئ  العام     بنزو ون، ا سلتون   ا يفر  واأل حمتد حمتد  36

 . و1990ها 1411

حمتد حمفوظ،  -حمتوه مةدو ، نحه  األنظار   ع ا ب ال واروخ واألخبار، ت : عل  الحوار   37

 . 1988اجمللد األول، طبع  األور، هار اليفر  السالمي ، بكوت، لبنان، ، 

، 2مصاااااطفى عباااااد اللطياااااو الساااااهرتى، الشااااااعر ا عاصااااار   ضاااااوء النةاااااد احلاااااادوو،    38

 .ها1440مطبوعات ال هام ، 

 .1949، هار احل ت ، 4 موسى نوووات، ا  وس  ال ا    علا العروض والةوا ،   39

،  هار ال  ب الوطني ، أبو طيب ،1  و ،هدو  مجع  البيطار، الصوره الشعرو  عند خلي  احلا  40

2010 . 
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الب او  وحمتد أبو الفض  ابراهيا، مطبع   الل العس ر ، الصناع ن، ت : عل  حمتد أبو اهل   41

 . ه عن الناج  احلليب وشر ا

 اثلثا_ ا  اجو:

 مطاب  هار ا عارف، مصر،.،  2  ابراهيا أنيس وآخرون، ا ع ا الوسي ، جمت  الليف  العربي ، _ 1

 .2منظور، لسان العر ،هار لسان العر ، بكوت، ماهه)ع و ر ،)ه ت ، ج  اب    2

 .1977،هار صاهر ، بكوت ،4البلدان، ج ايقوت احلتو ، مع ا  3 

 راب ا_ اجملالر:

 .1979، 1العده، 10جمل  الف ر، م  ٬االغرتا   ٬د بو زود امحأ   1

 .64، العده 1997جملد الرسال ، اجمللد ال ا ، 2
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