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شكروعرفان





.إنمناليشكرالناساليشكراهلل
اهللوتوفيقه، البحثبعون أنهيتهذا وقد يسعني التقديرإالاال بوافر أتقدام أن

للمجهوداتالتي وتقديرا والمعرفة، العلم لخدمة كبارا وا  بالجميل واعترافا الشكر، وجزيل
الدكتورة إلى الجزيل بالشكر أتقدام العلمية، البحوث بحقل العاملين كل ويبذلها بذلها

،ودمتفخرا،جزاكاهللخيرا:نأقولأ،وليسليإال"زوزونصيرة"المشرفةعلىالبحث
.وأوسععلمالكلطالبعلم

بالشا وأتقدم األستاذة إلى كذلك الجزيل الزهراءعطيا"كر فاطمة أمدتني"ة التي
ابنشرفالقيرواني ديوان من يدبنسخة لنا لىكلمنمدا وا  الديوانمفقود، أن علما

 .المساعدةوالعونمنقريبأوبعيد
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 أ
 


والصالةوالسالال لىالأأفالرلالمرسالىينساليدمامحمالدولىالأ،الحمدهللربالعالمين
.آلهوصحبهأولأالمهجالقوي 

:وبعد 
ل يعال المرالربالعربالمبمعالن لالنالمفالرخلالممواىاللأحوالالهالسياساليةوأمما اله
االجامالية،وقداركذلكصدىواضحالمحياةاألدبوحركةالمقدلممواىاللالمراحال 

وسالالالالدلىالالالأةالالالذالالالالدةلوامالالال مالالالذكرممهالالالااجمعهمالالالالرالالالةواحالالالدة،مالالالاسالالاله لالالالموالا ورات،
لمىيالالةالاواصالال ومقالال اارالوالعىالالو ،وكالالذلكام االالا المالالدنالاالالماعالالدحواضالالرلىميالالةلىالالأ

غيالالرأنامبعالالاحالحركالالةاألدبيالالةبالالالمرربالعربالالم،مالالاجدو ،الولالالودالمسالالاق بةمالالنكالالالةالالال
لالالالنك يالالالرمالالالنقضالالالايا لىكفالالالل؛لمهالالالامالالالوروحأدبالالالمواسالالالييحاالالالاللمالالالنيبحالالالرلالالالملىكالالاله

،ممالالهاحىيالال ةالذاالمالالوروحواسالالاوالومالالايالالنودلكرمالالالىالالأوظالواةر ال ميالالة،الاالالماسالالالدما
ألناألديالبأوالفالالريعالدمالنوالال ؛وماح بهال اعرللىأأحداحوحياةمنقبىما،لىو

.ألمالهالمرآةالاماعكسبوضو وصدخصورةالمجامي
رأيتمالنالضالرورأأنأساله لالمامالاو فالعرأدبمالاالمرربالمالقالدي ،وبواصالةلذلك

الاالمكامالتام ال ،ألاوصوأك رلمر الالححالدىالمالدنوةالمالقيالروان،فعرر الالمدن
حالالدىالمالالدنالاالالمحوةالالممالالنبالالين،ى قالالالةلالالمبالالالدالمرالالربلا بحالالخحاضالالرةلىميالالة،ومركالالن
.،لدمراهاال انوالحروبوالواللاتالمذةبية،ورباهاالصرالاتالسياسية

مالالنبيالالمه الفالالالرابالالنرفالاليخالالالذأيعالالدمالالن،لديالالدمالالنالفالالعراللقالالدر الالأالقيالالروان
مالالالالواةبه قىتصالالالالبهالالالالااعىمالالالالواوليهالالالالا،بالالالاليناألدبالالالالالوالمقالالالالادالالالالالذيناحاضالالالالماه ةالالالالذ المديمالالالالة

بالالدالااه  ،لقالالدوقالاليالاالالماعالالدالقيالالروانمسالالق رأسالاله،الماقالالدابالالنفالالرل،وم الال ابالالنرفالاليخوا 
ر الالالقيالروانبالينابالنرفاليخوابالن:اوايارألىأةذينالفالرين،ألراضملبح ملموان

".دراسةموانمة"فرل



 مقدمة

 ب
 

ولعالالال مالالالناألسالالالبابالاالالالمدلعامالالالمالوايالالالارةالالالذاالموضالالالو ،حبالالالرانمقالالالدرةالفالالالالر
المرربملىأأنيبد المرا م،الاالماعالدمالنبالينأصالدخاألفالعاروأرولهالا،وأك الرال مالون

وكفلالحقائخالكبالرىااصاالبالم ساإلمسامية،حيحاسمحبالا ىيحلأماورالاالاخ،
وةالذامالاوالكفللىأأنالماقالديمكالنلالهأيضالاأنيبالد الفالعرالماعىقةبالموتوالحياة،
،باإلضالالالالةحلالالالأمالالالدىاعىالالالخالفالالالالرالمرربالالالمبو مالالالهمحاولالالالةلالالالميم بالالالخلىالالالأفالالالالريما

.الوقتم سهذكراألدواتال ميةالاميماىكهاالفالران
أنأ الالالر لالالالمبدايالالالةالبحالالالحوكالالالانلن جمىالالالةمالالالناألسالالالئىة،سالالاليحاو البحالالالحامالالالالىالالالمط

ومالالالدىلالقاهالالالاالقيالالالروانمديمالالالةلمهالالالاوةالالالم،مالالالامالالالدىحجالالال الكار الالالةالاالالالملحقالالالتبجابالالالةاإل
 ةالذ الكار الالةأالقيالروانيصالالوطربالفالالرين وةال كالالانلمىهمالاوالمام الال لالمقصاليدامر الالال

لالأةمابهذ الكار ةمالنحيالحالاصالويرال وكيلا اراقاؤ أأمالدىيمكالنالبالنرفاليخ وا 
اقاصالالرلىالالأاالراقالالالأنياقالالاربمالاليابالالنفالالرللالالمر الالالالقيالالروان وةالال ةالالذاالاقالالاربأو

ومالالالاةالالالماألدواتال ميالالالةالاالالالمذلالالالك أسالالالهمتلالالالماكويمهمالالالاأ أمالالالهاجالالالاونالظالالالرولالاالالالم
وةالال أاالالتحامىالالةلقضالالايار الالالالمالالدنأ ال ومالالاموقالاللكالال واحالالد وظ اةالالالالالمقصالاليدايهما

. وماكامتأوجهاالوااللبينلمىيهما ممهما
ألسالالالالئىةحاولالالالالتاقسالالالالي البحالالالالححلالالالالأمقدمالالالالةومالالالالدو ولصالالالالىيناةالالالالذ لإلجابالالالالةلىالالالالأ

.وواامة
احديالدم هالو الر الالوليها الا رخحلأ،وصوالمدو لاحديدالم اةي األساس 

لالأالمديمالةلالمالاالرا ينالرربالموالعربالما،اصال الحلرةو لالنمفال ةمالوجنةمحالةوالا بىأل،وا 
.بواصةبر المديمةالقيروانو،لنر الالمدن

اجىيالالاتلالالنر الالالالمالالدنلالالمقصالاليدامابالالنرفالاليخ:أمالالاال صالال األو لجالالالبعمالالوان 
اجىيالالاتر الالالالقيالالروانلالالمالقصالاليداينمالالنماحيالالة،وليالالهبيمالالتوالموانمالالةبيمهمالالاوابالالنفالالرل



 مقدمة

 ل
 

بالموانمالالةواساوىصالماأوجالالهالافالابه الال  ال قممالا،ومالنماحيالالةاالم عالاالتوالوصالالل،القضالايا
.لماا اماولهلمالقصيدايناالوااللأوجه

لقصاليدامابالنرفاليخوابالنفالرل،وموانمالةدراسالةلميالة:لموانحم ال ص ال اممو
،الموسالالاليقأالمسالالالاعمىةوأدواتىصالالالورةال ميالالالةمالالالنحيالالالحوسالالالائ اصالالالويرةا،وافالالالام دراسالالالةل

لكالال مالالاسالالبخاماولالالهو،ألوا ال صالال بموانمالالةلىقصالاليداينصالال حلالالأدراسالالةالىرالالةواألسالالىوبأل
.لمال ص 

لالنأمالامالنماالائجأةال مالااوصالىتحليالهةالذ الدراسالةتاضالممووا البحالحبواامالة
همالالالالالمةالالذاالبحالالح،لقالالداسالالاعمتبالالالممهجينالاالالاريوموال مالالمالىالالذينرأياالمالالمهجالمعامالالد

.األمسبلم  ةذ الدراسة
جمعالالتبالالينالكاالالبأةالال الدراسالالاتالسالالابقةومجمولالالةمالالنوقالالدالامالالدالبحالالحلىالالأ

:أةمهاكانالقدي والحديح
.دراساتلمأدبالمرربالعربملسعدبولالقة
.دراساتأمدلسيةلماألدبوالااريخوال ىس ةلى اةرأحمدمكم
.ديوانابنرفيخ
.ديوانابنفرل
.إلبراةي أميسموسيقأالفعرواألصواتالىروية

ممالالاةالالوجهالالد،قضالالايا الاالالمأ ارةالالاوبح هالالاواليالالدلمالبحالالحالكمالالا بمباح الاله،والب وا 
.لماد أساساالمظرلمالمصادروالمراجيولخو ةموضولةوممهجمحدد

صالالالالو المالالالالذكرةدونكمالهالالالالا،اليسالالالالعممحالأنأاوجالالالالهلاكامىالالالالتولالالالالماألويالالالالروقالالالالد
ولال ابوال لىالمطالبحالحةالذالىالأالامأفرلت"نونومصيرة" الوالوحلأالدكاورةبفكرأ

بالدالالالرأأواوجيالهالمالحظالاتادورل المصحوالاوجيه،وب لىهالاممالم،جهدالالمالاقالوي وا 
 .ةبجامعةمحمدويضرببسكرةالعربيوالىرةبادااقس جني الفكر،ولك أسااذة
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 :فن الرثاء 1
 :التعريف اللغوي 11

ورثـ  فـ ن ف نـا يرثيـ   »:تيلرثاء كاآلا تعريف "ابن منظور"ـفي لسان العرب لجاء 
ورثيـ  المييـ  .ترثيـة   قال فإذا مدحـ  بعـد موتـ  قيـل رثـياه يرثيـ .رثيا ومرثية إذا بكاه بعد موت 

ورثـو  المييـ  ضي ـا إذا بكيتـ   وبكيتـ  مدحتـ  بعـد المـو   :ومرثاة  ومرثيُة ورثييت  رثيا ورثاء  
كثيـرة الرثـاء لبعا ـا ضو : وامـرضة رثـاءة ورثيايـة... وعديد  محاسن  وكذلك إذا نظم  فيـ  عـعرا

 .(1) «ضي رق ل  مت  ورث  ل حر  لغيره ممين يكرم عندها   تنوح نياحة  ورثي  ل   

عـن  رثـاءافي مف وم  لام يذهب بعيدا ف في كتاب  العين "لخايل بن ضحمد الفراهيديا"
: كون  محـور الرثـاء ف ـو الـذي يتوجـف و يفجـف ف ـال ؛فتكام عن المترثي  مف وم ابن منظور

          .(2)«والمترثي المتوجف المفجوع...وال يرثي ف ن لف ن  ضي ال يتوجف إذا وقف في مكروه »

إل  الوسياة ضو األداة   ضما في معجم الوسيط فتطرق ضصحاب  في تعريف م لارثاء
كامة  كما فيكون ذلك ب صيدة ضو   ي إليصال مدى حزن  وتفجع ث  ر  التي ياجأ إلي ا المُ 

تحدثوا عن حكم الرثاء في الحديث العريف  الرثاء قاموا بوصف المرضة وهي في حالة 
رث  الميي  ورثيا ورثاية ومرثاة ومرثية بكاه بعد موت  وعدد محاسن   وي ال رثاه »: ف الوا

مدح  بعد موت  ( رثياه).رثيا  ورث  ضصابت  الريثية( رث )...ب صيدة ورثاه بكامة
 .(3)«النواحة: ثايةند ب الميي  الر : ضن  ن   عن الترثي:وفي الحديث:رثاه:ترثاه.

                                       
  دار صادر  بيرو   3لسان العرب  ضبوا الف ل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفري ي المصري  مج (1) 

  .33ص  (ض. ث.ر)مادة  1991  1لبنان  ط
  2003  1عبد الحميد هنداوي  دار الكتب العامية  بيرو   لبنان  ط/   تح2معجم العين  ابن ضحمد الفراهيدي  ج (2)

  .91 (ى. ث.ر)مادة ص 
.329  ص 2004  4المعجم الوسيط  مجموعة من الباحثين  مكتبة العروق الديولية  مصر  ط ( 3(  
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ورثاه ضي ا نظم في  )...( رث  الحديث حفظ  ضو ذكره»:"بطرس البستاني"وقال 
 .(1)«ورث  عن  حديثا رثاية وحفظ  ورثي الرجل يرث  كان ب  رثية)...(ععرا

ضن الرثاء هو البكاء عا  :من ا لعربية الساب ةالمعاجم افي  إذن عدد المف وما تت
 والمرثاة والمرثية؛ ما "الثاء"المي  من بعد موت   فإن تم مدح  قيل رثياه  وهذا بت عيف 

ن وصل الرثاء إل  حد الندب عا  ا  يرث  ب  المي  من ععر في ال صيدة ضو كامة  و 
 . ي عن  في الحديثني الالمي   ف د تم 

 :التعريف االصطالحي 12

الرثاء من الفنون الععرية التي ل ـا وزن وقيمـة فـي العـعر العربـي  وهـذا بمـا يحمـل  
مـــن صـــدق عاطفـــة  وعمـــق إحســـاس بـــاآلخر  الـــذي رحـــل عـــن الـــدنيا وابتعـــد  فالرثـــاء هـــو 
تصــور ح ي ــي يــربط بــين ثناتيــة المــو  والحيــاة  واالنت ــال مــن عمــق الفاجعــة واألســ  إلــ  

ي ـول  قابـ   رثـاه بإحـدى قصـاتده  اعر ف ـد عزيـزا عاـالصبر ومواصاة الحياة  ولعـل كـل عـ
فاء العاعر لمـن رحـل عـن الـدنيا  ف ـو ب ـذا و الرثاء يدل عا  »إن: الجاحظ في هذا الصدد

ثـر بسـبب ضيعايم مكارم األخ ق  إ افة إل  ما يذكر من محاسن الراحل  ويكون ب ذا ضبعد 
 .(2)«صدق العاطفة

بالبكــــاء والنيــــدب  والنــــواح   كمــــا جــــاء فــــي التعريــــف الاغــــوي   ول ــــد ارتــــبط الرثــــاء
وصــفا  عــدة  كمــا نامــس فــي صــاحب  رقــة عاطفــة ورهــف إحســاس  وهــذه الم مــح نجــدها 

 .بكثرة عند المرضة  ضكثر من الرجل؛ ألن  يمتاز بالصبر والجاد

                                       
 .323ص   (ى.ث.ر(مادة   1991  (ط.د)محيط المحيط  بطرس البستاني  مكتبة لبنان ناعرون  بيرو    (1) 
  1عثمان بن بحر الجاحظ في الن د األدبي  عيس  إبراهيم السيعدي  دار المعتز  عميان  األردن  ط نظرية إبي (2) 

 .230  ص 2010
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العديــد مــن العــعراء كبيــرهم وصــغيرهم طــرق هــذا » :"عيســ  إبــراهيم الســعدي"ي ــول 
عاـ  )...( الباب  هذا الاون الحـزين مـن عـعر المواسـاة و الك بـة  ولـم ي تصـر هـذا الغـر 

الرجال ف ط بل تعداهم إل  النساء ضي ا  وربما كان  النساء ضحق ب   لمـا فطـرن عايـ  مـن 
ال بالجاد والصبر وتحمل العـداتد ن امتاز الرجا  ولين وعاطفة الحزن و البكاء والتأثر و رفق 

 .(1)«والصبر عا  ف د البع  من ضها م و ذوي م و ضحباب م

هـــ ل العســـكري فـــي  ر كثيـــرة  وفنونـــ  متنوعـــة  ذكـــر ضبـــوولمـــا كانـــ  ضلـــرا  العـــع
تركــ  المراثــي والفخــر  ألن مــا داخــ ن فــي المــديح  وذلــك ضن الفخــر  »:كتابــ  الصــناعتين

 .(2)«مديح المي والمرثية )...( مدحك نفسك

اثـي ليسـ  حيـث يـرى ضن ضحسـن المر »إل  الرثاء الممـزوج بالمـدح "الحصري" ويميل 
نمــا تاــك التــي يعــوب ا مــدح لصــفات   وحــديث عــن ضمجــاده )...( تاــك التــي تتعاــق بــالمرثي وا 

ويــرى ضن عــعر الخنســاء فــي رثــاء ضخي ــا صــخرا خيــر مــا )...( خصــال و واســتعرا  لعــيم  
 .(3)«يمثل نظريت 

ضي إنـــ  يف ـــل الرثـــاء اإليجـــابي  الـــذي يبتعـــد عـــن التحســـر وليرهـــا مـــن المفـــردا   
براز الصفا  األخ قية والخا ية لامي   .المتعاب ة ل ا  ويف ل الرثاء الممزوج بالمدح  وا 

 

 

                                       
  2002  1جماليا  الععر العربي عا  مر العصور  عيس  إبراهيم السيعدي  دار المعتز  عميان  األردن  ط (1) 

 .230ص
عاي محمد البجاوي و محمد ضبو الف ل إبراهيم  / كتاب الصناعتين  الحسن بن عبد الدين بن س ل العسكري  تح (2) 

 .131  ص ( .د)  (ط.د)منعورا  المكتبة العصرية  صيدا بيرو  
 .123  ص 2000  (ط.د)الن د األدبي ال ديم في المغرب  محمد مرتا   اتحاد كتاب العرب  دمعق   (3) 
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 :المدينة في التراثيين الغربي و العربي 2

    نظــــــرا ألهميت ــــــا ومــــــدى ضثرهــــــا عاــــــ   انتعــــــارا واســــــعا فــــــي العــــــعر؛ ل يــــــ  المدينــــــة
العــاعر  ف ــي التــي تســت طب ضفكــاره وضعمالــ   وهــي التــي تســتوعب جنونــ  ورعــده  ومعظــم 

ن  ا تتحكم في انفعاالت   فإن كان  هادتـة ممنـة كانـ  نفسـ  كـذني إحاالت  النفسية  إذ  لك  وا 
ـــــــي فو ـــــــ  وا ـــــــطراب  ا           وصـــــــار  تتطـــــــابق مـــــــف اتـــــــز  معـــــــاعره وكيانتـــــــهكانـــــــ  ف

ويفتخــر هـو بــذلك  ويصــويرها فالعــاعر يعـد المــرمة العاكسـة ل ــا  يصـويرها فــي عزهـا  حالت ـا 
 .ذل ا مف إذالل نفس  ضي ا؛ ضي إن  ي وى ب وت ا وي عف ب عف ا  في

ن ليــر ضن مــن كــان ل ــم الســبق فــي تنــاول مو ــوع المدينــة هــم اإللريــق؛ نظــرا لتكــوي 
لكل فرد ال ينتمي إلي ـا ويسـكن مدينـة ضو  ا  م مطمعضول  معالم ا عندهم  حيث كان  مدينت 

ـــبها   م  مكـــان مخـــر  فا يـــ  الـــوي   مـــن  هـــا بعـــدما كانـــ  مدينـــة فا ـــاة وصـــار  ؤ   فـــتم رثاق 
فردوسا مف ودا  ضما العاعر العربي وصا  إلي  متأخرة؛ هذا ألن  لم يعرف ا إال بعد العصر 

كــان ضم عاديــا  لربيــا ضم عربيــا  وكــان الجــاهاي؛ إي إن المدينــة كانــ  ت ــم اإلنســان عــاعرا 
 :  فيما يأتيمن ما وسن دم ذلك  هذا حسب ضهميت ا ومكانت ا عند كل  

 :المدينة في التراث الغربي 21

 واإللري ـــي عاـــ  وجـــ  الخصـــوص ضســـس اإلنســـان ال ـــديم » نظـــرا ألهميـــة المدينـــة
ــــة حاجا ــــة مــــن ضجــــل تابي ــــمدين ــــ ت ــــ  )...(   الجســــدية من ــــا والنفســــية فكان ــــة هــــي بي المدين

ويبـذل ضلاـ  مـا لديـ  لاــدفاع )...( المجتمـف  والعـارع ب ـو الجميـف  الكـل يتفـان  فــي خـدمت ا
 .(1)«عن ضمن ا الداخاي والخارجي

                                       
  (ط.د)لة المدينة في الخطاب الععري العربي المعاصر  قادة ع اق  منعورا  اتحاد كتاب العرب  دمعق  دال (1) 

 .21  ص 2001
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ضن ما يجمف الناس هو ماديـات م التـي يتبادلون ـا فيمـا بيـن م  ممـا  (ضف طون)اعتبر  
تكــن مــدنا  مفمــدن اإللريــق لــ » ســاعد عاــ  انعــدام العدالــة وســاد الظاــم وظ ــر  المعــاكل

فالمدينــة فــي )...( ماديــة وحســب  بــل ســاحا  لامحــاورة والمثاقفــة واســتعرا  الفنــون ضي ــا
ة متكاماــــة  وتســـــموا ب ــــا اإلبـــــداعا  عــــرف اإللــــري يين كانـــــ  مدينــــة ذا  وحـــــدة ح ــــاري

مــن جــراء تاــك الغــارا   عاــ  )...( ل ــد تفننــوا فــي التغنــي ب ــا وبكــاء ضط ل ــا)...( العــعرية
الـــذي اســـتطاع ضن ين ـــل بأمانـــة وعمـــق وضصـــالة  مـــا تعر ـــ  لـــ  مـــن  (هـــوميروس)رضســـ م 

  وبـرع عاـ  األخـص فـي تصــوير مـن ال مدينـة ل ـا فــي بعـ  المـدن مـن حراتـق وتخريبــا 
 (1).«األوديسا

تعـــد المدينـــة الجنـــة  الكتســـاب ا جـــ ال خاصــــا وعـــن المدينـــة فـــي التـــراث المســـيحي 
وت ديســا كون ــا تمثــل النظــام والجمــال واألمــن اإلل ــي  عاــ  عــكل مدينــة محصــنة  إ ــافة 

وعنـــدما تحولـــ   دقيـــة ومـــي نعاـــ  ضن ـــا تمثـــل نمـــط نعـــوء الح ـــارة ومـــن مـــدن ا رومـــا والبن
وضصــبح  المدينــة فــي عــرف ال ــديس مراكــز المعرفــة والعــريعة مــن األديــرة إلــ  الجامعــا  

ضلسـطيوس ديـر الـرب وهكـذا انـدمج الروحـي بالمـادي وت لفـا  واكتسـب  المدينـة بـذلك جـ ال 
 (2)وقدسية وضصبح  جنة ضر ية

مدينــــة اه  وهــــي تمثــــل »والمدينــــة فــــي التــــراث العبــــري هــــي الفــــردوس المف ــــود  إن ــــا
)...( الت امن واالتحاد والتحاب  وخروج اإلنسان من هذه المدينة يعتبـر ل ـبا إل يـا عايـ 

ولـــذلك هـــو داتــــم البحـــث عــــن هـــذه المدينــــة الفـــردوس  وال يــــتمكن مـــن إيجادهــــا فـــي جميــــف 

                                       
.23ص : المرجف السابق ( 1(  

.22نفس  ص : المرجف ( 2(  



 مدخل                                                                           تحديد المفاهيم األساس

 

11 
 

  ويب ــ  دومــا ينظــر إلي ــا (الجحــيم)ي المدينــة األر ــية األحــوال  فيختــار م ــطرا الســكن فــ
 .(1)«بعين مريبة ونفس متماماة عاعرا بانفصال  عن ا ولربت 

لم يصانا عن م ضن م اسـت روا فـي مدينـة منـذ خاـق  إذوهذا يظ ر في تاريخ العبريين  
 الكـــون  فكـــانوا دومـــا فـــي حالـــة بحـــث عن ـــا  إذ كانـــ  حـــالت م تـــدل عاـــ  ال ـــياع والتعـــرد

تم ظ ور المدينـة عنـد .والعتا   فان يجدوا مدينت م إال عند اه؛ ضي ال مكان ل ا في الواقف
ــــي  ــــادين  وصــــار  مو ــــوعا م مــــا ف ــــي عــــت  المي ــــ  نعــــأت ا مزدهــــرة ف الغــــرب ضوال  فكان

عنــدما تحولــ  ضطــ ال فرثوها بعــدما ل يــ    ضعــعارهم  فتفننــوا فــي التغنــي ب ــا والبكــاء عاي ــا
 .لغارا  وتحول  إل  خرابا ئ ا تح  وطفه تح

 :المدينة في التراث العربي 22

ن حــظ ضن المدينــة فــي العصــر الجــاهاي تكــاد تغيــب؛ وســبب  ضن العربــي كــان بــدويا 
مأكاـ   يعيش ترحـاال داتمـا  فـ  مكـان محـدد يمكـث فيـ  إال وانت ـل منـ  إلـ  مخـر باحثـا عـن

بالمكــان  ثـم بـاألر  العــامرة  العــاعر الـذي يعـغا  مـرتبط هـمي   يـومـا يح ـق لـ  العــيش  وعا
ب ــدر لـم يكــن العــاعر الجــاهاي يبكـي ح ــور المدينــة  » المرتبطـة بــالمرضة المعطــاءة  وعايــ 

 .      (2)«يبكي ضط ل ا الدارسة وخاوها من ضها ا )...( ما كان يبكي لياب ا

مجيء اإلس م ونزول ال رمن  حدث تغير وتحـول فـي المفـاهيم الجاهايـة؛ ألن  ومف 
 )...(لزاما عاينا ضن نبدض بـال رمن الكـريم   » اإلس م بالنسبة لاجاهاي ثورة عا  كل المفاهيم

فتكونــ  الحوا ــر وتأسســ  المــدن وضرســي  م اليــد )...( فكــان تنــويرا لبنــ  العــرب الفكريــة
 .(3)«الحكم

                                       
.22ص  السابق المرجف  ( 1(  

.29  ص نفس المرجف  ( 2(  

.المرجف نفس   الصفحة نفس ا ( 3(  
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إن لفظة المدينة في ال رمن الكريم ترادف لفظة ال ريـة  وهـي مركـز السـاطة ولذالك ف 
ومســـت ر الحكـــام  لـــذلك نجـــد فـــي ال ـــرمن تحـــذيرا وا ـــحا وماحـــا مـــن حيـــاة ال ـــرى وصـــفا  

ــل   ﴿:قولــ ي فــ  (1)ضها ــا ــيهُ م   وهضه ه ــا لهع  ــيهمه مه ــنه ال  ــيهُ م  م  ه  فهغهع  ُن ب ُجُنــود  ــو  ُن فهــأهت بهعهُ م  ف ر عه ــو  ف ر عه
مها ههدهى مهُ  وه ضخبارهم تتـردد مثـل العـح وعـدم إكـرام ال ـيف كمـا فـي قصـة كما نجد   (2)﴾قهو 

ا  ﴿:ي ــول عــز وجــل .(3)ســيدنا موســ  مــف الخ ــر ــتهط عهمه يهــة  اس  ــله قهر  ت ــ  إ ذها ضهتهيهــا ضهه  فهان طهاه هــا حه
ت   ــت  ه اله ــُ  قهــاله لهــو  ع  ــدهار ا ُير يــُد ضهن  يهــن  ه   فهأهقهامه ــدها ف ي هــا ج  ا فهوهجه ــيهُفوُهمه ــذ  ه ضهه اه هــا فهــأهبهو ا ضهن  ُي ه خه

ر ا  اهي    ضهج   .(4)﴾عه

رف ـــوا  »ف ـــد  "المدينـــة الزاتفـــة"نـــة كون ـــاضمـــا بالنســـبة إلـــ  موقـــف الخـــوارج مـــن المدي
المـــدن رف ـــا قاطعـــا  زاعمـــين ضن ـــا ال توافـــق طبـــاع م وال تنســـجم مـــف نفوســـ م الزاهـــدة فـــي 
ماذا  الدنيا التي توفرها المدينة  الراف ة لتسـاط الحكـام وطغيـان م  ول ـد كـان رف ـا مبنيـا 

م ي باـوا ال ـيم فـاعتزلوا  عا  اعتبـارا  ضخ قيـة دينية وضسـس نفسـية ومعطيـا  سياسـية  ولـ
حيــث تغيــر  ع يــدة العــرب وضفكــارهم وخرجــوا مــن قــواقع م )...( ولــم ير ــو الفســاد فحــاربوا

)...( البــــوادي وال ــــرى وانفتحــــوا عاــــ  عــــوالم ال متناهيــــة  حــــاماين ديــــن م الجديــــد: المتناهيــــة
رســ  بحيــث كــان اإلســ م  قــد وحــد صــفوف م ووســف الــوالء وو ــف لــ  م اييســ  المعروفــة وض

 .(5)«"المدينة"دعاتم الدولة 

ضما في العصر العباسي ومف باوغ المدينة ضوج مراتب ا وما نتج عن ذلـك مـن طغيـان 
عمرانـــي وتكـــدس ل حيـــاء  وكثافـــة بعـــرية  واخـــت ف فـــي المعـــارب واالتجاهـــا  ووج ـــا  

                                       
.30المرجف نفس   ص  ( 1(  

.19  19/ ط  ( 2(  

.30داللة المدينة في الخطاب الععري العربي المعاصر  قادة ع اق  ص : ينظر ( 3(  

  )4 .11/ الك ف (

. 33  32داللة المدينة في الخطاب الععري العربي المعاصر  قادة ع اق  ص   ( 5(  
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الــذا  وعـــعورها بـــال  ر  النظــر  وف ـــدان لتماســك الصـــ    وتزعــزع ال ـــيم  ومـــن ثــم تي ـــان
 ـد تراوحـ  هـذه الـردود بـين الـرف  التـام؛ لمـا هـو قـاتم والســخرية فوالمحاصـرة واالنسـحاق  

ل ـد تجاـ  حساسـية المدينـة وقـوة التعبيـر   (1)لمن  والتعالي عن   وضحيانا االنعزال واالنفصـا
وك  الخاص عن ا عا  ضعدها في هذا العصر وضمثا  في رف  ا لا ديم ولكن لكل من ا سا

  .ب  في هذا الرف 

 :فن رثاء المدن 3      

 :لمحة عن نشأة فن رثاء المدن 1 3

المكــان األصــل الــذي يمثــل عــادة » مــن الوا ــح ضن المدينــة بالنســبة إلــ  العــاعر تمثــل    
كــل  المؤلــف ضو محــل إقامتــ  وعاتاتــ   وكــذلك تعتبــر المكــان األليــف؛ ونعنــي بــ  مسـ ط رضس

وكـل مكـان ععـنا فيـ  وعـعرنا فيـ  بالـدفء بحيـث يعـكل هـذا   مكان يثير اإلحسـاس باأللفـة
 .(2)«المكان مادة لذكرياتنا

ومف  ياع هذا المكان ضو حدوث طارئ مـا  نجـد العـاعر فـي هـذا األمـر ياجـأ إلـ  
اإلحســاس بف ــد المكــان إحســاس عميــق   »يطــرح مــا في ــا مــن تعــابير صــادقة ألن معــاعره ل

ثـــق مـــن صـــميم وجــــدان المـــرء وعواطفـــ   وكيـــف ال يعــــحن الـــذهن مثـــل هـــذا المو ــــوع ينب
كيــف ال يســتولي المكــان عاــ  االهتمامــا  اإلنســان الكثــرب فــإذا مــا ف ــده ف ــد : بالغربــةب بــل

 . (3)«تاك االهتماما  جميعا

                                       
.44المرجف نفس   ص  :ينظر ( 1(  

  محمد عويد الطربوكي  دار ر وان  "من عصر المرابطين حت  ن اية الحكم العربي"المكان في الععر األندلسي (2) 
  .14  13  ص 2012  1عميان  األردن  ط

  )3 .322  صنفس المرجف  (
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ربمــــا يعــــير إلــــ  رثــــاء  GLLLPضن مصــــطاح  (جاكبســــون)افتــــر  الباحــــث » ل ــــد
التـــي ل ـــا معنـــ  ضدبـــي  وهـــو  REإلـــ  ضن( WLLLAH)"هـــالوا"المدينــة بينمـــا ذهـــب الباحـــث

 GLLLPالدمف ضو المرثية يمكن ضن تكون ب ذا اإلطار حيث تسـاوي المعـاجم بـين كامتـي و
  GLLLPفــإن مراثــي الحــزن المعروفــة باســم "المراثــي"بوصــف ا مصــطاحين مــرتبطين بــأدب

فـــي  EESiZKER بالســـومري  كـــم ورد مصـــطاح  REاح كانـــ  تســـتخدم ضســـاوب النجـــ
ضمـــا عـــن زمـــن تـــدوين  (1) «صـــ ة الـــدموع ضو صـــ ة الرثـــاء: النصـــوص الســـومرية  بمعنـــ 

  2004)النصـــوص الخاصـــة برثـــاء المـــدن الســـومرية  فيعـــود إلـــ  العصـــر البـــاباي ال ـــديم 
  (2) .ة السومرية كاغة رسمية لاب د  وهو العصر الذي ع د ن اية الاغ(ق م 1393

ــاض جبــل العربــي عاــ  حــب األر  منــذ وجــد عاي ــا  فتغنــ   » عنــد المعــارقة ف ــد مي
إال ضن هـــــذا الحـــــب )...(بجمال ـــــا وطبيعت ـــــا الجمياـــــة وم عـــــب عـــــباب  ومـــــواطن ذكرياتـــــ   

   .(3)«واإلعجاب يتحوالن إل  بكاء ونواح في حالة الف د

ل د رضينا مدنا في المعرق تتساقط تساقط ضوراق العجر تستوجب الرثاء والبكـاء  كمـا 
هر المدينــة والح ــارة ولــزا ا  وضزالــو كــل مــا في ــا مــن مظــ"التتــار"ســ ط  بغــداد فــي ضيــدي 

ونحوهمــا بــ د العــام وضســ طوهم باــدا باــدا  فكانــ  بغــداد ضول مدينــة  (تيمــور لنــك)و(هوالكــو)
 (4).(ه912ه191)تعر   لاتدمير والحريق في صدر الدولة العباسية  

                                       
.29  صنفس  المرجف  ( 1(  

.29  ص السابق المرجف: ينظر ( 2(  

.11  ص 2013  1بد الاطيف عيس   دار ليداء  طعععر الرثاء في عصر ماوك الطواتف في األندلس   ( 3(  

  221  ص 2009  1األدب األندلسي بين التأثر والتأثير  محمد رجب البيومي  دار العربية لاكتاب  ط: ينظر  (4) 
230.  
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إن المعتــدي ال تكــون المدينــة محــط ضنظــاره  إال إذا كانــ  متح ــرة قويــة  وفي ــا مــن 
وتصــبح فريســة ســ اة  ن الاحظــة المناســبة  ويــن   عاي ــاحــي   فيتيــالمطــامف مــا يمــ  عين

 .عرقيةملاصيد  وهذا ما حدث مف بغداد وليرها من المدن ال

ضن بكاء المدن في الععر عرف  ععراء المعرق  إال ضن م لم يباغوا  »وعا  الرلم من
فيـ  عــأن المغاربــة واألندلســيين  الــذين كــانوا فيــ  ضكثــر روعــة  ولعــل ذلــك يعــود لكــون خــراب 

 .(1)«ما وقف بكثرة في المغرب العربيالمدن وزوال الدول تباعا  إن

 وكـــان يعـــرف بــــ  ور لـــ  كمصـــطاح عنـــد الغربعـــرف فـــن رثـــاء المـــدن فـــي ضويل ظ ـــ
REوGLLLP إل  ضن وصل إل  المعارقة  حيـث تطرقـوا فـي ضعـعارهم  واصـفين مـا حـل  

 بمـــــدن م  ليـــــر ضن المافـــــ  ل نتبـــــاه ضن فـــــن رثـــــاء المـــــدن ل ـــــي رواجـــــا وانتعـــــارا فـــــي األدب 
 .وهذا بسبب توالي الفواجف التي ضصاب  مدن ععرات ا ؛المغربي

 :رثاء مدينة القيروان 32

والـي مصـر توجيـ    "عبد اه بن سعد بن ضبـي سـرح"بدض  "عثمان بن عفان"في ع د 
  وبجايــــة  ففــــتح تــــونس "ع بــــة بــــن نــــافف"حيــــث وجــــ  جيعــــا ب يــــادة )*(ضنظــــاره اتجــــاه إفري يــــا

  .(2)ه21ينية سنةنططوقس

                                       
   .112 ص  2001  1بونا  الجزاتر  طدراسا  في ضدب المغرب العربي  سعد بوف قة  منعورا    (1) 
الفتح اإلس مي لب د المغرب  بن عميرة محمد  جامعة . ل د كان  تسمية إفري يا ترادف ضحيانا تسمية ال يروان( *) 

 .19  ص 2009  (ط.د)الجزاتر  
. 19  ص 1993  (ط.د)  محا را  في الععر المغربي ال ديم  عبد العزيز نبوي  مؤسسة الكرمة  عميان ( 2( 
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واليـا عن ـا بعـدما  "مسامة ابن مخاـد"  "معاوية ابن ضبي سفيان"ن ه عيي 33وفي سنة 
  وكـان م يمـا "ع بة بن نـافف الف ـري"عن إفري يا  واستعمل عاي ا (*)"معاوية بن حديج"عزل 

  ولـــ  فـــي تاـــك الـــب د ج ـــاد وفتـــوح  فامـــا اســـتعما  معاويـــة ســـيي  إليـــ  ععـــرة مالف "ببرقـــة"
  فكثــر جمعــ  وو ــف الســيف *()*ســام مــن البربــرض ــاف إليــ  مــن يُ و فــارس  فــدخل إفري يــا  

ضطـاعوه وضظ ـر بع ـ م اإلسـ م  فـإذا عـاد  ألن م كانوا إذا دخل إلي م ضمير في ضهل الب د؛
األميــر نكثــوا وارتــد مــن ضســام مــن ضهــل الــب د  ف صــد مو ــف ال يــروان  فــرمه قبيــل كثيــر مــن 

  ببنـــاء المدينـــة  وبنـــي المســـجد الجـــامف (***)ع بـــة البربـــر  فأســـاموا وقطـــف األعـــجار  وضمـــر
ـــة ال يـــروان  وضمنـــوا واطمتنـــوا عاـــ  الم ـــام فثبـــ   وقـــوي جنـــان مـــن هنـــاك مـــن الجنـــود بمدين

  .  (1)اإلس م في ا

  ف تاــ  البربــر (ه22)  وضعيــد ثانيــة فــي ســنة اثنــين وســتين لا جــرة"ع بــة"ثــم صــرف 
 (2) .ه  وقبره يتبرك ب  إل  اليوم23في سنة" ت ودة"ومن مع  بم ربة من 

                                                                                                                    
وهي ال يروان  حيث استطاع ضن يجعل " قمونية"ه قاد ابن حديج جيعا وفتح ب  إفري ا  وكان نزول  في 43سنة  (*)

ضبو الغيداء عبد اه /   تح3الكامل في التاريخ  ابن ضثير  مج. لامسامين قدما قوية ب ا  وهذا بسبب عظم فتوح ا
 .320  ص 1991  1عامية  بيرو   لبنان  طال ا ي  دار الكتب ال

البربر هم سكان المغرب األصايون  لغت م األمازيغية  يمتازون بالصبر وحب االست  ل والحريية  وهم سكان عمال  (**)
المكتبة إفري يا منذ ال دم  من س لة هند ضوروبية وس لة عربية سامية  تاريخ األدب العربي في المغرب  حنيا الفاخوري  

 .30  ص 1992  1البوليسية  بيرو   لبنان  ط
تنسب لع بة ابن نافف ضساطير من ا  منادات  لاحيياة  والسباع نحن ضصحاب الرسول صا  اه عاي  وسايم  ارحاوا  (***) 

لذيتاب تحمل عنيا  إنا نازلون ومن  وجدناه بعد ذلك قتاناه  فنظر الناس في ذلك اليوم إل  السيباع تحمل ضعبال ا  وا
ضدب ال يروان في ع د األلالبة والفاطميين  ط  عاي خايفة . ضجرادها  والحياة تحمل ضوالدها  فأسام كثير من البربر

 .9  ص 2012  (ط.د)الحجازي  دار الكتب والوثاتق ال ومية  اإلسكندرية 
.321  320الكامل في التاريخ  ابن ضثير  ص   (  1( 

 . 323  ص1923 1حسين مؤنس  دار المعارف  ال اهرة  ط/   تح2  ابن مبار  جالحاة السيراء: ينظر  (2)
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ليــــر ضن ال يــــروان ب يــــ  مركــــزا ث افيــــا متميــــزا؛ لمــــا ل ــــا مــــن تــــاريخ سياســــي بــــارز  
بوصــف ا همــزة وصــل بــين ضقطــار المعــرق العربــي ومغربــ   لــذا ب يــ  ذا   ؛ولموقع ــا ضي ــا

  (1) .وزن ث افي وجاذبية خاصة في است طاب األدباء والعاماء

 فـــي ضوج (ه449)كانـــ  ال يـــروان قبـــل نكبت ـــا ســـنة تســـف وضربعـــين وضربعماتـــة لا جـــرة
عظمت ا وقمة ح ارت ا  تزخر بالعديد من العاماء واألدباء الكبار  ضمثـال محمـد بـن جعفـر 

صـاحب زهـر اآلداب  (ه413/  ) "إبـراهيم الحصـري"  و(ه412/ )"ال ـزاز"المعـروف بــ 
رهم  كما كان  ب د المعز ترفل باألدباء والعامـاء  ولي(ه490/ ) "الحسن الحصري"وضبو 

 الاــذان حــازا (ه420ه390)"ابــن عــرف" و(ه492ه390)"ابــن رعــيق"وكــان مــن بيــن م 
  وحظيــا بعنايــة واهتمــام  وك همــا بكــ  مدينــة ال يــروان  حينمــا "المعــز بــن بــاديس"إعجــاب 

  (2) .اقتحم ا عرب صعيد مصر

وهـــذا بال ـــبط بعـــد منتصـــف قـــرن مـــن ضحـــداث قرطبـــة  الـــذين عرفـــوا باســـم ال  ليـــة 
الطــاهر "  بعـد حصـار ل ـا دام ضربـف سـنوا   وصـنعوا مـا صـنف جنـد (م1031ه449)عـام

 .(3)بمدينة بغداد ضو البربر ب رطبة "بن الحسين

وكـذلك   نظرات ا من المدن السـاب ة ل ـا مـن دمـار وخـراب  تل د ل ي  ال يروان ما ل ي
الــدول المزامنــة ل ــا فــي ضمصــار األر  العربيــة  فكــان ال بــد مــن عــعراتنا ضن يخاــدوها فــي 
قصـاتدهم كحادثــة تاريخيـة  كمــا قــام بـذلك ســاب وهم ومــا قـالوه عــن مــداتن م  مـن قصــاتد فــي 

 . رثاء المدن ورثاء ال يروان بخاصة

                                       
  (ط.د)ضدب المغرب العربي قديما  عمر بن قينة  ديوان المطبوعا  الجامعية  بن عكنون  الجزاتر  : ينظر (1) 

 .39  ص 1994
 .102دراسا  في ضدب المغرب العربي  سعد بوف قة  ص  (2) 
  1991  (ط.د)دراسا  ضندلسية في األدب والتياريخ والفاسفة  الطاهر ضحمد مكي  دار المعارف  ال اهرة  : ينظر  (3) 

 . 220ص
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 تمهيد
،أما عند فالرثاء يرتبط بالموت يحمل مصطلح رثاء المدن ثنائية الموت والحياة،

فإن تصور السامع لها مباشرة هو الحياة بمختلف عمرانها ومنتزهاتها  التلفظ بالمدينة،
وغيرها من المظاهر الحياتية، وبما أن الرثاء يتصل بالمدينة ، فهذا يدل على خطر 

وقوعه بين الموت جح يتأر ، وبذلك يكون موت المدينة نسبي المدينةالذي يضرب الموت 
فلسفة فكرية عميقة تحمل في جوهرها »ألن قصائد الشاعر الرثائية تنطلق من؛موتواللا 

خطابا جامحا، يستند إلى فتات الحاضر وركام الماضي، وذلك بتوظيفه لمخزون وجداني 
ية متتالية، إذ يؤسس الشاعر في خطابه خصب جاء نتيجة لمعاناة حياتية وانكسارات نفس

النصي إلى ما يسمى بروحانية الخطاب التي تجعله غائبا في أرض الواقع حاضرا في 
يحاول الخروج من بوتقته ،لينبعث من جديد برؤى فكرية خصبة تعوض الذاكرة والوجدان، 

خلف وقد يحصل (1)«وتجعل فعل الفقد مبعث سمو وحياة جديدة حالة الهزيمة القائمة،
 .حياةيعبر الشاعر في قصائده الرثائية عن الّل ذلك ف

فمنذ القديم ارتبط الشوق »واحدا ئاأن يكونا شي انورثاء المدينة أو الوطن يكاد
األمة الكبيرة، وسواء  الشعب أو وطن القبيلة أو الحي أوسواء ال)...( والحنين بالوطن 

وما يؤكد حب  (2)،«تماء ووالء وحبإلى الوطن انأكان مسقط الرأس أم لم يكن، فالحنين 
 :حين ذكر الديار يخبر عن موقعها في قلوب عباده فقال األوطان قول اهلل عز وجل،

ا فاعاُلوُه ِإالَّ قاِليٌل مِ ﴿ لاْيِهْم أاِن اْقُتُلوا أاْنُفساُكْم أاِو اْخُرُجوا ِمْن ِديااِرُكْم ما لاْو أانَّا كاتاْبناا عا  .(3)﴾ْنُهْم وا
 

                                                 

 
، دار يافا العلمية، عّمان، األردن "الشلبي الرثائيةدراسة نقدية لقصائد الشاعر محمود " عّمار الضمور، كتاب المراثي(1)
 .24، ص (ت.د)،(ط.د)
 
 .10، ص4002، 1إربد، األردن، طيحي الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، دار مجدالوي، (2)
 
 .66/ النساء (3)
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 : قصيدتي ابن رشيق وابن شرفتجلي الرثاء في ـ 1
 في رثائهما للقيروان، تعد ملحمة "ابن شرف" و "ابن رشيق"إن كل من قصيدتي   

  أودع كٌل منهما قصيدته ما تردد بين جوانحه من أنفاس الحسرة  ،إذ وتفجعهما امـهـعشق
يملك المرء و هو يطالعها إال ما أصاب كعبته على أيدي الهلليين، إذ ال  و األسى على

     والمكان ليعيش مع الشاعر آالمه وحزنه وأساه على فردوسه  الزمان أن يقطع
البنيان، فبناؤهما  اتماسكمإناهما عملن فنيان  ."القيروان"المفقود، وجنة حّبه الضائعة 

ته يتألف من جزئيات يعقب بعضها بعضا، كما تتعاقب دموع المحزون، ولكل جزء وظيف
 (1) .في تحديد التجربة و وضوحها

من لقد برزت في قصيدتيهما مجموعة من القضايا التي ظهر فيها الرثاء واضحا،   
  سواء من جهة القضايا التي تناولتها  خلل الوحدات المترابطة ترابطا عضويا،

وهذا ما سنحاول  ،(2)القصيدتان، أو من جهة الحاالت االنفعالية التي تشيع فيهما
 .االستفاضة فيه

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
 . 151ص  عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم،: ينظر   (1)
 
 .112، ص 4002، 1صلح جّرار، قراءات في الشعر األندلسي، دار المسيرة، عّمان، األردن، ط: ينظر(2)
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 : من ناحية القضايا11 
 :أما من جهة القضايا التي تناولتها القصيدتان فقد تجلى الرثاء كاآلتي

 :المأساة والخراب والحزن111
 :المأساة1111
ليعبر عما  يظهر على شعر المأساة الذي يتجه فيه الشاعر إلى نفسه يتغورها؛ 

، صورة من الحياة السياسية العنيفة  عصيبة ألّمت بهشجاه على إثر خطب أو ظروف 
الّصقع ، كما أن بواعث هذا بهذا  المتقلبة في بعض الفترات من تاريخ الوجود اإلسلمي

ياة الشعر كانت في األغلب سياسية، سواء حين اتصل بشخصيات خاضت في الح
 لعلّ  »و،(1)أم حين اتصلت بشخصيات أخرى كانت ضحية وضع سياسي مربك ،السياسية

   )...(اتهم بإيقاع شجي ونغم وئيدتصوير نكب إلىأول ما يلفت النظر فيه اتجاه الشعراء 
 وبين ما آل إليه حاله وحال أمته فيه من نعيم وعيش رغد، المفارقة الشديدة بين ما كان و

 .(2)«حّتى لكأنه لم يغنى باألمسفي مطبقه من فاقة وضعف 
، الذين كانوا "بني رباح"و "بني سليم"و "بني هلل"وهذا عندما أوعزوا إلى أعراب  

فأغاروا وانتشروا  ،عليها بلد القيروان ويفتحوها ويستولواأن يغيروا على ،في صعيد مصر
 .(3)الّسلب والدمار في كل مكان ونشروا الّذعر و

 "بنو هلل"إلى ما أصاب القيروان من دمار، وكيف نقض  "ابن رشيق"لقد أشار  
 العهد وغدروا بالقيروان، فقتلوا الرجال، وسبوا النساء، ونهبوا األموال، وشّردوا األطفال، وقد 

                                                 

 
دار األمــل،تيزي وزو، الجزائــر، مظــاهر التجديــد فــي الشــعر األندلســي قبــل ســقوط قرطبــة،  ،عبــد القــادر هّنــي: ينظــر (1)
 .412412، ص (ت.د)، 1ط
 
 .412المرجع نفسه، ص  (2)
 
 .110فاخوري، تاريخ األدب العربي في المغرب، ص حنا : ينظر (3)
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 (1) :صّور الشاعر خروج الناس حفاة عائذين برّبهم خائفين،هاربين يحملون أطفالهم فقال
 انا في رمضا  اهللِ  قابا نوا عِ أمِ                مُ ـــُـ راهــــا أت د  ـــــمــأحْ  ةِ ــــأمّ ـِــ وا بـــكُ ــــــــفاتا 
 انا ــــــما وا بضا يفُ  ولمْ  اإللاها  ما ما ذِ            (*)فرواوأخْ  رماتا بْ المُ  ودا هُ وا العُ ضُ فقا 

 انا وا ْـ سالن   ةا فا وكشْ  ريما الحا  يا بْ سا             وا  ـــرُ وآثــا  ارِ وا الجِ  را دْ نوا غا سا حْ تا فاسْ 
 انِ ــــــــا غضْ األا  نا امِ وا كا  ينا فِ سِ عا تا م                واــــرُ هـا وأظْ  ابِ العذا  وءا سُ  وهمْ امُ سا 

 انوا ــــــــــــــا وه ة  لَّ ذُ بِ  اةِ صا دي العُ يْ أا                ـــمْ ــهُ الُ ــنا تا  ــونا مُ مقــسَّ  مــونا والمـســلِ 
 ـان  ــــــــــا عـــ ا وآخرا ــــم  ــظلْ  ل  ومقتّ                بذّ ـعن مُ ـيْ ـــوب ر  ـطـضْ ـن مما بيْ 

إذ ال يمكـن ،بمدينتـه مـن خـراب مريـع ّ  واصفا مـا حـلّ  م الشاعر هذه المأساة،ثّم يعظّ  
مــام هــذا الخطــب الجســيم غيــر مدينتــه أن يصــمد أ يم،عظــأو أي منشــأ طبيعــي مدينــة ة أليــ
                                                                               (2) :فيقوللقيروان ا
 انا وا لْ ي الما ضِ قا نْ يا  ا أوْ ها تُ را سْ حا   ي          لِ جا نْ ا تا ما  ةِ يبا صِ المُ  كا لْ تِ بِ  مْ ظِ عْ أا   
 نـلا هْــ ـا ا ثـا را ا ذا ها نْ مِ  تْ كا ـدا كْـ دا ــتا لــا    ها          ــرِ شْ عُــ بِ  يــبا صِ أُ  ـلنا هْ ثا  أنّ  لوْ   
وتلقت  ،فصّور مأساة مدينته التي وقعت فجأة بعد يوم وليلة "ابن شرف"أما  

ها الظلم وأطبقت وصف فيها المدينة وقد لفّ »من إخوانهم غير متوقعة األهالي ضربة
وعّمها الصمت وخلت منها الحياة ومّست المأساة حّتى نجومها في أفق  عليها الوحشة،

 السماء، فهي تتحرك ثقيلة الُخطاى، بطيئة الحركة فاترة متوانية كأنما يتغشاها 
  (1) :وكان هذا في األبيات األولى من قصيدته حيث قال ،(3)«النعاس

                                                 

 
ـــوان ابـــن رشـــيق القيروانـــي، شـــر (1) ـــن رشـــيق، دي ، 1صـــلح الـــدين الهـــواري وهـــدى عـــودة، دار الجيـــل، بيـــروت، ط/ اب

 .114، 111،ص 1221
 .لم يفي بها: أخفر الذّمة (*)
 
 .115ديوان ابن رشيق ، ص  (2)
 
 .44األدب والتاريخ والفلسفة، ص الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسية في (3)
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 ى ــــلـــيصْ  نِ زْ الحُ )*(مِ جماحِ بِ  فؤاد   منْ   ـــــــــــــــو  شجـْــــ  إنــــــّهُ  !ــروان للقــيْــ  آه       
  ى  ـــــــــــــلـــــْــــ خن أا ـُـ هْـ من الّديارُ  :لُ أقوُ  لْ با   ا ـــــــــور  بُـ قُ  ارُ يا ها الدِ بِ  تْ ين عادا حِ      
 ى                                          ــــــــــــــــــــلا ـــــــْــ ســا كـسا واعها النَّ قِ ى أفُ علا   وا طُ تخْ  جمٌ ى أنْ وا سِ  عةٌ ثّم ال شمْ      
 لــــــــــــــتــْــــ ـف ــــــــــلُ تا فْ تُ  بـــال  ــــان الذ  تـــــــا وما                ا ـــــدا قْـ وا  ـدُ ـــقا توُ  ـاع  مـا ر الش  ـد زهْ بعْـ      
 لــــــــــكْ ى و شا ــــنا عْ ما  ّ نا هِ لِ ضْ فا و بِ  نَّ هُ   ـــــنْ مِ  رفُ أشْ  انُ سا الحِ ه ُ جـــوُ والوُ      
 :الخراب و الحزن 1112
ال تخلوا من  هم لمدينة القيروان مجموعة آثارحلقد خّلف هجوم الهلليين باجتيا 

أصاب النفوس، بفضل تغّلب الغزاة على أهالي القيروان، فقضوا دمار وتخريب وهلع كبير 
والسلم والسكينة، وعلى علماء وأئمة المدينة ، فهّدمت معالم نهضتها على األمن 

حيث أمست مملوءة بالخراب  واستقرارها التي كانت تنعم بها أيام ملكها المعز بن باديس،
 .مستباحة

إلى  بوصف تغّير حال القيروان من حالتها اإليجابية المزدهرة، "ابن رشيق"قام  
وبانقضاء علمائها وفقهائها، الذين  ،م القيم التي كانت عليهاالحالة السلبية التي تعم بهد

ِلمات أعناقهم من سيوف   كانوا يمثلون ركائز المدينة، ليخلص إلى سرد أحوال من سا
الغزاة، وهم في حالة ذعر وطلب للنجدة ، فل وجود لمن يسمعهم ويلبي طلبهم 

وثمين،وهم حفاة داعين لرّبهم  هو غالِ  لنجدتهم،وال حّل لهم سوى الهروب، فأخذوا كل ما
وبكر  ،وعفيفة ،وأرملة ،فطيمة و ،أن يحميهم،وذكر المرأة بمختلف صنوفها من وليدة

                                                                                                                 

 
، (ط.د)حســـن ذكـــرى حســـن، دار مكتبـــة الكليلـــت األزهريـــة، القـــاهرة، / ابـــن شـــرف ، ديـــوان ابـــن شـــرف القيروانـــي،تح (1)
 .22، ص (ت.د)
 .التوق وااللتهاب والمكان الشديد الحرارة وهي مأخوذة من الجحيم: الجاحم (*)
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تي يخاف االعتداء عليهّن فأظهرها بسمة الضعف والهروب؛ألنها تعد والال ،عذراء جميلة
 .وشرفها من حرمات المدينة

 كل ما هو على وجه لنساء و ومن عظم هذه الكارثة التي لحقت األطفال وا
مسجد عقبة بن نافع في » أن يد الظالم قد طالت المقدسات الدينية منها األرض، 

، وكيف أصبح قبرا بعد أن توقفت الصلوات به، فكانت القيروان ، وما آل إليه بعد الّنكبة 
              و المسلمين وبعثت في نفوسهم الحزن اإلسلمبذلك أعظم مصيبة أصابت 

 (2) :معب را عن هذه الكارثة" رشيقابن "حيث قال  ،(1)و األسى
  وأوانِ  ــرِ ــــــــِـ ائـــــــــــــــخوذا  ف  ــــــــــــــرائِ ــــــــــــــــوطا           س  ــــلبِ ــــــوما  ر  ها جوْ  نْ وا مِ صُ لا خْ تا سْ اِ      
   وانِ ــــــــلْ األا  با ــــــــــــــصائِ ـــــــما وا  مْ ـــــــهِ فِ وْ خا  نْ مِ           مـــِــ هِ ـــ  برا بِ  نا ـــيذِ عائِ  اة  ـــــــــــفوا حُ ُـــ جرا ـخا      
 )*( انِ ــــــــــــــــصحِ  لِ ـــــــكُ ــــبِ و ة  ـــــــلا ــــما أرْ  لِ كُ ِـــ وب          ة  ــــــم  يطِ ف  ـو ة  د  ــيــولِ  ل  ُــ كِـ وا بـــــــــــــــُـ برا ــا ه     
 انِ ــــــــــــــَـــّ ها الفتــــــــرفِ طْ بِ  ولا ـــــــقُ ي العُ بِ سْ تا           ة  زا ــيزِ ـــا ع )**(هاةِ مُ ــالْ كا  ر  ــكْ ِـــ ب لِ ـكُ ــِـ وب     
     )...( 
ة  ـقبا عُ  عا جامِ  مُورُ عْ الما  دُ جِ سْ والما      

 كانرْ األا  ما لِ ظْ مُ (****)نا عاطِ الما  با رِ خا         **(*)
   انا ذا أِلا  الا  وا ال ا  س  ــــــــــمْ ــــخا  ةِ لا ــــــــصا ــــلِ          ة  ــماعا ــــجا  دُ ـــــــــــْــ عــا ب اهُ ــــشخْ ما تا فا  رٌ فْ قا      

قّدم لنا في قصيدته صورة مفصلة لواقع الهاربين من هذه  "ابن شرف"غير أن 
  المدينة، من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، وقد سارت بهم الطرق، وازدحمت بهم 

                                                 

 
 .142العربي، ص سعد بوفلقة، دراسات في أدب المغرب (1)
 
 .112، 111ديوان ابن رشيق، ص  (2)
 العفيفة المتزوجة، والمرأة تكون محصنة باإلسلم والعفاف والحرية والتزويج: الحصان من النساء (*)
 .البقرة الوحشية: المهاة (**)
 .هو عقبة بن نافع الفهري القائد اإلسلمي المشهور: عقبة (***)
 .األبهية والساحات والغرف: المعاطن (****)
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لى الجور مّمن ال ضمير لهم، مخّلفين  ،المسالك ووزعتهم المآسي، فتعّرضوا إلى العدوان وا 
ا لم يتسنى لهم الوقت حّتى لتوديع وراءهم ما يملكون من ثياب وأثاث وأموال، خرجوا فرار 

 .(1)رجا
جّراء  ؛لحقها من وحشة مع ماإلى قبور، ومن عظم الخراب تم تحويل الديار  

في حزم أو جماعات، يصدرون ضجة  خلئها من أهلها، وذلك بهروبهم وهم يسيرون
وتركوا لهم  ، وتعال في صوت البكاء على مصابهم، فقد ذكر النساء الّلواتي فقدن الزوج

وجاء كل . وذكر أيضا العفيفات الجميلت الّلواتي توحدهم الحسرة والّنوح والّندب ،اليتامى
 (2) :هذا في قوله

 ى ـــــــلـــأخْ  نَّ هُ ـــْــ من يارُ الدّ  أقولُ  بلْ              اور  ـــــــــبقُ  ارُ ــــــيها الدّ ـب تْ ادا ــع نا ــــحي     
ـــــــــــــواِريا رجــــْـــلـــاـــــى              ــــــــــــلْ ـــــــا لخـا را ــشِ ــا حُ ـما ـكأنّ  م  وْ ــي دا ْـ بع        ـُق ُحفاة  ِبِه عا
  (**) لـــــا وثكْ و  جْ ــــــــــــــوشا  رة  ــــْــ ئوا حسلِ مُ             ـــى ــــــــــتامــا يا  نَّ ــــــــــهُ ورائا  (*)ىـأياما  منْ      

 لى كحْ  لءُ نجْ  مارُ ها األطْ ـــــْــــ تفا َــّ كت        ـــــــــــنا     سْـ حُ  ــــــُس ما الّشمْ أنَّ كا  انا صا وحِ      
     )...( 
 لــــــــْــ قثا  من الّناسِ  ال حاملٌ  لْ غُ               ــــــــــــــــْـــ وما يش واألثاثا  عا بْ كوا الرّ ترا      
 ل فْ غا  اسِ في النّ  الّنبيهُ  وعادا  فِ               وْ ّصــال نْ ـــشْ خُ  منْ  اتا ـــيوا البالِ ــسِـ لب     
 لــــــــــــــْـ مجُ  حِ الّنوْ ــب يبُ ــجتُ  عادٌ وسُ              ى دا ـــــــــــــعْ سا  عدُ سْ تٌ  راءُ ــــــعفْ  اتٌ ــبنادِ      

 لــــــــــــــــْـ أه عُ ـــشي  تُ  ة  ــمرْ ــال ح ال و             ا ار  ــــــــــج عُ ود  ــــــــــــي منْ  نَّ ـــهنْ مِ  ليسا      

                                                 

 
 .444الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة، ص : ينظر (1)
 
 .21  22ديوان ابن شرف ، ص  (2)
 .من ال أزواج لهن: أيامى (*)
 .الموت والهلك، وفقد الحبيب: الثكل (**)
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غير أن المنطلق األول لوصف الخراب و الّدمار، هو الحزن الشديد للشاعر حيال  
 . هذا الوضع، فالحزن ظاهرة تتجلى في قصائد الشعر العربي وخاصة في شعر الرثاء

ذا استلهمنا  الشعر نكد بابه الّشر، فإذا دخل في الخير فسد، وجدناها  :العبارة القائلة وا 
تؤكد الصلة الوثيقة بين الّشعر والحزن ، وتؤكد لنا أن الحزن نسيج الشعراء باعتبارهم 

   بمستقبل زاهر الذي يقف أمامه الواقع المرير ليمنعه من تحقق ذلك كيانات حالمة
اإلبداع الشعري، وتبدوا مشاعر مستلبة للروح اإلنسانية، ، من هنا يشيع الحزن في الحلم

وطاقة ملهمة لقوى الشعراء الذين ال يثور إلهامهم، وال يستفّز إال الكامن في الحياة 
 .(1)اإلنسانية

، بوصفه شعورا "ابن شرف"و "ابن رشيق"وهكذا طرح موضوع الحزن في شعر 
    وحماسة في اإلقبال على نته، و نشاطه الفاعل، ياستلبيا من اإلنسان أمنه، وسك

الحياة، وبوصفه في الوقت ذاته ملهما ومثيرا لإلبداع ، وكأنه الزمة شعرية في الوقت 
 .(2)نفسه مشاعر ضدية للكيان اإلنساني

         في قصيدته ويذكر مدى حزنه و حزن العالم العربي  "ابن رشيق"يمضي  
    بلد الهند والسند ، و و الخرسان ،ومصر ،والشام ،قو اإلسلمي، فيذكر العرا

    لمصابها، وبسقوطها تأثرت الدول المجاورة لها، منها األندلس ،وهذا إن دّل على
 .كانت مركز قوة وأمن لها ولشعوب مدن ودول غيرها "القيروان"على أن يدل  ،شيء

وما رآه  شّدة الهول، ومّمن حزن على القيروان الطبيعة أيضا، وهذا راجع لعظم المأساة و

                                                 

 
 .21عبد القادر هني، مظاهر التجديد في الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة، ص: ينظر (1)
 
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها: ينظر (2)
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أرى النجوم غير زواهر، أظلم القمران، الجبال ) ـالشاعر في تلك الّلحظة عّبر عنه ب
 (1) :هي أما األبيات التي ظهر فيها الحزن جليا،(أمست خشعا، تزعزع الثقلن

  سانِ را والخا  ومصرا  امُ رى الشّ ا           وقُ ـــــهرِ بأسْ  راقِ العِ  لها كورا  نتْ حزِ     
  دانِ ــــــــــــــــــــْـ والسن دِ الهنْ  ا بلدُ ف  أسا            ـدتْ ــــــــــا ّـ كها وتنا صابِ مُ لِ  عتْ زا عْ وتزا     
  ـانِ ـــمـــــــــــــــلا إلى حا  س  دلُ أنْ  نما بيْ     ــــــها       د خلئِ بعْ  طارِ األقْ  فا منا وعا     
را زواهِ  را غيْ  نا عْ لا طا  جوما وأرى الن      

 ) **( رانِ ــــــــــــــــــــــالقما  ما ـلا وأظْ  نَّ هِ قِ في أفُ         (*)
 )***( نِ لـــــــــــــــــا قـــّـ الث زعا عْ زا ها وتا صابِ لمُ ا          خّشع   ستْ أمْ  الش مَّ  بالا الجِ وأرى     

، أن عاطفة الحزن تكاد تعم قصيدته "القيروانيابن شرف "وما نلحظه في قصيدة 
ره على ما لقيته من سّ ، إذ أظهر تحيت األول إلى آخر بيت في القصيدةبدءا من الب

       فأدمى قلبه وفؤاده، وتحّدث عن الموت الذي حّول الديار إلى انتهاك لحرمتها 
ومستقبل الفارين  ،مصيرها المدّمر، ومصير الناجين ظلم، فحزن علىونهارها إلى  ،قبور
   في مدينتهم  لمساكنهم ،كما حزن على فراق األهالي ،وعن حالتهم المزرية، منها

     هم وضياعهم بعدما كانوا أعزاء دوتشتتهم في مختلف األصقاع وتشرّ القيروان، 
 (2) :كرماء، حيث ظهر حزنه جليا وبكثرة في قوله

ِم الُحْزِن يْصـــلى   إنــــــُّه شجـــــْـــــــــــــــو   !ــيــْــروان آه  للق        مْن فؤاد  ِبجماح 
 باْل أقُوُل الّدياُر منـْهـُـن أاخــــــْـــلى  ِحين عاداْت ِبها الِديااُر ُقبـُـــــــــور ا       
 

                                                 

 
 .111، 115ديوان ابن رشيق ، ص  (1)
 .حسن الّلون من الّنبات أو الحيوان أو الجماد: تألأل وأشرق، والزواهر: زواهر (*)
 .الّشمس و القمر: القمران (**)
 .اإلنس والجن: الثقلن (***)
 
 .22ديوان ابن شرف ، ص  (2)
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 :الشكوى 112
يجعل عقيرته إذا ضاقت الدنيا بالشاعر واشتد الخطب عليه وألي سبب كان، فإنه 

        بالشكوى التي ترتفع أحيانا، وتنخفض على حسب الحالة النفسية  ترتفع، ويضج
سّب الّدهر واأليام وكيل لالعنان بعضهم يطلق فكل منهم عن صاحبه،  له، وتتباين شكاية

 .(1)لدهراللعنات ل
الّدهر ليسـت جديـدة فـي األدب العربـي، فقـديما اشـتكى منـه شـعراء الجاهليـة وشكوى   

وقفــــوا منــــه موقــــف العــــداء والصــــدام، فالمعركــــة أزليــــة بينهمــــا، واإلنســــان هــــو  و واإلســــلم،
وقــــد تحــــّول هــــذا الصــــراع إلــــى موقــــف فلســــفي لــــدى بعــــض شــــعراء  الوحيــــد فيهــــا،المهــــزوم 
 .(2)المشرق

بثــــت بهــــا األقــــدار، بعــــدما كانــــت منــــارة لإلشــــعاع لقــــد انصــــرمت حيــــاة القيــــروان وع  
لــى الحســد علــى طريقــة بعــض الشــعراء  فــأوعزالفكــري،  الشــاعر هــذه الكارثــة إلــى القــدر وا 

القدامى، فحسن المدينة و جمالها جلبا لها حسد الحّساد، فابتليت بـاألعراب الـذين اسـتباحوا 
ب اهلل عــّز وجــل، يســتغيثون فــل كــّل مــا فيهــا، ولــم يحســوا فــي ذلــك لومــة الئــم وال أمنــوا عقــا

تعــود كســالف عهــدها مــن بعــد مــا لعــب الزمــان بأهلهــا فتفّرقــوا، كمــا يغــاثون، ولعــل القيــروان 
يمكنه أن يتصّور المكانة التي بلغتها المدينة، حيث طاولت بغـداد وقرطبـة وصـارت مطمـع 

                                                 

 
 .24طه علي خليفة الحجازي، أدب القيروان في عهد األغالبة والفاطميين، ص : ينظر (1)
 
، 1، دار الرايـــة، عّمـــان، األردن، ط: محّمـــد مجيـــد الســـعيد الشـــعر فـــي عهـــد المـــرابطين والموحـــدين باألنـــدلس: ينظـــر (2)
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تعتبــــر وثيقــــة مهمــــة تــــؤرخ لحمــــاالت األعــــراب  "ابــــن رشــــيق"المصــــريين وغيــــرهم، وقصــــيدة 
   (2) :شاكيا الّدهر "ابن رشيق" قال .(1)والدّمار

 يانِ معْ  كاشح   رةا ظْ نوا بنا رْ تا        )*(كاشح   رةا نظْ  امُ لها األيّ  رتْ نظا 
 ـها وقوعُ  حمَّ  دارُ حّتى إذا األقْ 

      م  ـــــــِـ لظْ مُ  ل  ليْ ا كا تن  ها فِ لا  تْ دا أهْ 
 ّدة و أوانِ لمُ  القضاءُ نا ودا  

 العيدانِ  حِ اطِ ها كالنّ وأرادا 
 

(3): إلى أن يعود في أواخر القصيدة ، ويرجع الّلوم أيضا لأليام والزمن فيقول
  

 انِ ـــــــــــــــــــــــــــبها فئت تْ ــــتلفواخْ  امُ أيّ           نها الـ سْ حُ  ائرا ــــنض د ما سلابتْ بعْ  منْ 
                                    هانِ مُ  را غيْ  رِ صْ النّ  زيزا ا عا رم  حا            ــنْ ــــُـ تك مْ ــــــــــول قط   نا تغْ  لمْ  كأنْ  دتْ وغا 
  (**)رانِ ـــــــــــاألقْـ  رىعُ  مُ هِ بِ  عتْ طّ وتقا     ـــــها        ــــــــــِــ لـــــبأهْ  مانُ الزّ  با عِ لا  وقدْ  ستْ أمْ 

، أما ابن شرف فقد وضع الّلوم هو أيضا على "ابن رشيق"كانت هذه الشكوى عند 
 لما حّل بالقيروان، فهذه يظهر استسلمه والّدهر، إلى أن يصل إلى القدر، لكّنه  الزمن

  (4) :يقول. المصيبة من عند اهلل عّز وجل وال جدل في ذلك 
 الا عدْ  ض  في األرْ  جونا روا يرْ فا ــــــــفا          رِ وأولوا األمْ  زمانهمْ  مْ فيهُ  جارا      

                                                 

 
بــن عّمــارة منصــورية، المكــان فــي الشــعر المغربــي القــديم مــن القــرن الخــامس إلــى نهايــة القــرن الّســابع، مــذكرة : ينظــر (1)

، ص 4011/ ه1214ماجســتير، فــي األدب المغربــي القــديم بإشــراف محّمــد مرتــاض، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد تلمســان، 
40 ،41. 
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 .العدّو المبغض، شديد اإلصابة بالعين: كاشح )*(
 .11ديوان ابن رشيق، ص  (3)
 . مثيله في الشجاعة والقوة والعلم وغير ذلك: هو لإلنسان: ما يستمسك به ويعتصم واألقران: عرى( **)
 .21، 20ديوان ابن شرف، ص  (4)
 .اداة يرمى بها: الّنبل( ***)
 .مسكن الرجل، وما يحمله من متاع: الّرحل (****)
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 لا ــنبْ (***) لِ بْ النَّ  ذلكا  را غيْ  مْ لهُ  رُ          ـــــــــالّدهْ  فّرقا  مْ هُ ر ضم  ذا الّدهْ فإ     
 (****)لا ـــــــــرحْ  ملُ يحْ  لصِ بالخا  راحل            مْ ــــهُــ منْ  ـرُ المقادـيــ نـــــجـــــتْ  فإذا     

 :الغربة و الحنين 113    
لعـّل أول ملمـح » :حـول مصـطلح االغتـراب قولـه "مصـطفى الشـاذلي"إن ما أتـى بـه 

    لمصــــــــطلح االغتـــــــــراب هـــــــــو ترابطـــــــــه ومفهــــــــومي الضـــــــــياع الروحـــــــــي و الغربـــــــــة النفســـــــــية 
فإنهـا تحيـل علـى داللـة واحـدة هـي  اإلنسـانيةواالستلب، وحين تتصل هذه المفاهيم بالذات 

  .(1)«فقدان هذه الذات لكينونتها الحّرة وفقدان ملكية ما

ــــم يعــــد يعــــرف مدينتــــه  ــــروان، فكــــل واحــــد ل ــــراب حصــــل مــــع أهــــالي القي        وهــــذا االغت
ـــنهم عـــدم تواصـــلهم مـــع بعضـــهم  ـــه؛ مـــن جـــّراء فعـــل خرابهـــا، وكـــذلك مـــا زاده هـــوة بي أو بيت
الــبعض، فكــل واحــد أصـــبح منشــغل بكيفيــة هروبـــه وفــراره وجهلــه بمـــا ينتظره،وهــذا مــا حـــّل 

عــن  اإلنســاناالبتعــاد عــن األهــل و الــوطن، أن يغتــرب  »بالشــاعرين، وســكان بيئــتهم فكــان 
ي أرض اآلخـــرين وأن يصـــبح ضـــيفا فـــي ديـــار غريبـــة، أو وطنـــه معنـــاه أن يصـــبح غريبـــا فـــ

 (2) .«على األقل جديدة عن المناخ الذي ترعرع فيه
      ينشـــــــأ الحنـــــــين فـــــــل تكــــــــون الغربـــــــة إال وشـــــــعور الحنـــــــين يجتـــــــاح الــــــــنفس ومنـــــــه  

ــــــد ــــــا  اإلنســــــانية ، فق ــــــة أحيان ــــــه وابتعــــــد، فتكــــــون الغرب ــــــى مــــــن تغــــــّرب عن ــــــإرادة  يحــــــن إل       ب
فهــو شـــعور )...( التغريــب عــن البلــدان و األوطــان »طمعــا فــي حيــاة أفضــل أمــا ؛اإلنســان

أن يــتمكن مــن تحقيــق المواقــف االجتماعيــة التــي ] الفـرد بــأن ال حــول لــه وال قــوة،وال يســتطيع

                                                 

 .11، ص 4002، 1مصطفى الشاذلي، ظاهرة االغتراب، مطبعة آنفوا برانت، فاس، ط  (1)

 .14المرجع نفسه، ص  (2)
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ويعجـــز عـــن الســـيطرة عـــن تصـــرفاته وأفعالـــه ورغباتـــه وال  [.يواجههـــا، أو حتـــى التـــأثير فيهـــا
  .(1)«يستطيع أن يقّرر مصيره

والغربة التي وقع فيها أهل القيروان كانـت بـإرادتهم؛ جـّراء فعـل الهـروب مـن الوضـع 
جــّراء فعــل الغـزاة الشــنيع، فــلذوا بــالفرار بــأرواحهم تــاركين لهــم  مباشــرالمميـت وتغريبــا غيــر 

وعـّزهم، فصـّور المدينة، فصاروا فـي بـلد أخـرى ينتـابهم شـعور الغربـة والحنـين إلـى وطـنهم 
كيـف  كيـف كانـت و :مطلع قصيدته غربـة مدينتـه فـي نظـره، فتسـاءل عنهـافي  "ابن رشيق"

 (2) :حنينه إلى ماضيها المجيد فقالمع  ؟صارت تحت وضع الّدمار
 مانِ األزْ  سالفِ  ى منْ ها              فيما مضا ـــــــــــــــــــدِ كعهْــ  ـــروانا القيْــ  ضا أرْ  عيدُ وتُ 

 هانِ مُ  را غيْ  رِ الّنصْ  ا عزيزا حرم              تكنْ  ولمْ  قط   ــــــــنا تغْـ  لمْ  كأنْ  وغــــــــــــدتْ 
وتحدثـه عـن الغربـة التـي كانـت بدايـة التغريـب مـن رحيـل الـذين  "ابن شـرف"أما عن 

نجوا في مشهد الجلء من الوطن، وطمعهم في حيـاة أفضـل فـي مكـان آخـر، ألن القيـروان 
       ووضــــعها الــــراهن صــــار غريبــــا عــــنهم ولــــم يعهــــدوه منــــذ تأسيســــها، فلــــم يلقــــوا ســــوى المّذلــــة 

ــــرأ ــــة، وصــــار الشــــريف مــــن أهلهــــا مطأطــــأ ال ــــذال ولــــم و اإلهان ــــا العــــون مــــن األن       س، طالب
يلقاه، وهذا ما زادهم إحساسا بالغربة وصار الفـراق يشـتتهم فـي مختلـف األراضـي، فـل يجـد 

لــه مــن أهــل وطنــه فــي بلــد الــذي لجــأ لــه، وال الحبيــب حبيبــه؛ كــي  االفــار مــن مدينتــه ونيســ
 (3) :"ابن شرف"قال .الشيء آالمه وغربته الموحشة يخفف عنه بعض

 ىــــــلجْ تُ  للّناسِ  الجلءِ  في ثيابِ               تْ ـــــــحفأضْ  ها الجلءُ يا سِ رْ كُ  فاتا  

                                                 

 .12يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي القديم، ص (1)
 .111ديوان ابن رشيق، ص  (2)

 .24 20ديوان ابن شرف، ص  (3)
 .الثأر، أو العداوة والحقد: الّذحل (*)
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)...(     
 لا ــــــــــــرحْ  لُ مِ يحْ  لصِ بالخا  راحل   نـــــجـــــْت المقادـيــــــُر مْنهــُــــــــــــْم               فإذا
 ـــلا وحــا  لدِ ــــــــــِـــ الب رِ أّنـــــــــــــــــى               كـان في ســــائِ  ــةا ـــــــــلّ والمذا  نا وْ ـــاله يا قِ ـــــــل
 )*( ــلا وذحْــــ  ا  حــقــــود ــدهُ ا عـنْـــ الب  ـــــــــــــــط               تطيل  سْ ـــــــــا مء  ر ــمْ ا قى إالَّ س يلْ ليْ 

 الا ــذْ ــــــــــــــــــــــــنـ فُ ـــيلط سهُ ـا رأْ ناكــســـ            ـــــــــــــــا    ســ  نفْ  ةـــّـ رف الـــبـــــــريفترى أشْ 
 لا جْ ورا  ل  الفراق خيْ (**)مطايا  ُض               أْر  بهــــــــــــــــمُ  (*)كـــــلّـــــما نبتْ  فاهــُــمْ 
 ّلا ــــــــــــــــــِــ ـخ ل  ــــال الخِ  ى به وزَّ ــــــــيتع              اـب  ــنسي مْ هُ نْ مِ  سيبُ النَّ  يـــلقــــُـ ال ي
 :الفـــقـــــد 114
ـــد مـــن أشـــد حـــاال  ـــنفس يعـــّد الفق ـــارة لكوامنهـــا اإلنســـانيةت ال ، فهـــو تجســـيد حقيقـــي إث

بالحياة والفرح والنشاط، إلى حال تفقد فيها كـل أسـباب  النتقال الذات من حال تكون مفعمة
ويتســـرب معـــه مـــن يـــديها كـــل ألـــوان الّلـــذة  بـــالوجود، إحساســـهاالّرغبـــة فـــي البقـــاء، ويتلشـــى 

التـي تعلـي مـن  ،بالوحـدة إنـذارمباشـرة بـدون سـابق  يواجههاوالمتعة والفرح، فضل على أنه 
علــــى التــــوازن، فتتركــــز حولهــــا أســــوارا تحجزهــــا عــــن التواصــــل مــــع اآلخــــرين، وتفقــــد القــــدرة 

 .(1)أحاسيسها ومدارها في نقطة وحيدة تكمن في االنكسار
 ملئمـةليكـون أكثـر  ؛هـو مفهـم بالحيـاة هذا االنكسـار الـذي يخلـق جفـاء بـين كـل مـا 

ذاتـه  علـى هو مدرك أو يشعر به فيتقوقـع الفـرد حياة مع ضبابية الرؤية لكل ما فيجسد اللّ 
المفعمـــة باليـــأس واالستســـلم واللمبـــاالة لمـــا حولهـــا، وتـــدخل فـــي دوامـــة األوهـــام التـــي لـــن 

                                                 

 .بعدت: نبت (*)
 .كل ما يركب: وهي الناقة أو البعير المعد للركوب وقيل: مطية (**)
، دار جريـر، عّمـان، األردن، "جـدل الحيـاة والمـوت فـي شـعر الخنسـاء" خالد جبر وار زان إبراهيم، شعرية الفقد: ينظر (1)
 .51، ص 4014، 1ط
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الــذات الشــاعرة بالفقــد أعمــق  إحســاسويبقــى  »تتحقــق وتخلــق معاناتــه مــع نفســه واآلخــرين 
 .(1)«نابع من قدرتها على التعبير عنه هغيرها به، ولعلّ  إحساسمن 

وجميــع مــن كــان يقصــدها مــن خلــت مــن ســكانها ، وبــالرغم مــن أن مدينــة القيــروان  
ــــرهم  ــــدها هــــو  أو هدفــــه  كــــل وغرضــــهالعــــرب وغي ــــر عنهــــا وخّل ــــذي عّب   المرجــــو  منهــــا، فال

وكأنـه يـرّد  ،ألنه أراد أن يتصالح مع نفسه الفاقـدة ليخفـف عنهـا و ينتصـر شـعوريا ؛الشاعر
مـن الرضــى ويخلّــدها تاريخيــا فــي  اليحقــق بعضــ ،معهــممــن العـرب علـى الغــزاة والمتــواطئين 

 .قصيدته بعدما فقدها
ـــر كـــل واحـــد عنـــه  "ابـــن شـــرف"و "ابـــن رشـــيق"جليـــا فـــي قصـــيدة  فكـــان الفقـــد  ، وعّب

 عبـارة وذلك من خللكان تعبيره عنه واضحا و صريحا ،  "ابن رشيق"ـبطريقتة الخاصة، ف
 ةمـــات المدينـــة الكر فقـــدإذ ، حاملـــة لـــدالالت الفقـــدفجـــاءت  (كـــم كـــان فيهـــا مـــن كـــرام ســـادة:)

ليلــة وضــحاها، ثــم جــاء  خــللفقــدتها  ،بــلالصــفات التــي كانــت تميزهاوالســيادة وغيرهــا مــن 
 (.كانت تعد القيروان بهم: )بعبارة أخرى داعمة

، كـان مفعمـا باليـأس و التأسـف علـى الوضـع "ابن شرف"غير أن الفقد الذي أظهره  
الحيـاة، وحـّل محّلهـا  غابـتو  ،د األهـل ومـاتواِقـسـحقت الـديار وفُ ، إذ القيـروانالذي آلت إلـى 

 قـدلسـكانها وهربـوا منهـا بعـدما فقـدوا اسـتقرارهم فيهـا،  القيـروان الظلم و الموت، فرحـل عـن
 .يمكن أن يلغي فعل الفقدالزوج زوجته والحبيب حبيبته، وهرب تاركا وراءه كّل شيء  فقد
وفـي الفاجعة بالمدينة صار الفقـد عنـوان كـل نفـس هائمـة علـى وجـه األرض  بحلول 

آه للقيــروان، عــادت بهــا :)فــي الــديوان قولــهومــن صــور الفقــد ، قريبــة مــن القيــروانعــّدة مــدن 

                                                 

 .52المرجع نفسه، ص  (1)
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الــديار قبــورا، ال شــمعة، بعــد زهــر الشــماع توقــد وقــدا، بعــد يــوم كأنمــا حشــر الخلــق، تركــوا 
 (. ، اعتدى الفراق عليه، فّرق الّدهر، لقي الهون و المذلةغفل..الربع واألثاث،عاد النبيه

 : المـــوت 115
وهـذا يعنـي أن ، (1)«ال بد لي أن أمـوت  إن كل ما أعرفه هو أنه »:(بسكال)يقول  

فهنــاك  ه ،يــلإالســبب الــذي يــؤدي  ه أوتــالــذي يختلــف هــو طريق أنالمــوت واقــع محالــة،غير 
المـــوت نهايــة لحيـــاة نعـــرف  أنغيـــر ، فـــي جماعــة مــن يمـــوت بمفــرده و هنـــاك مـــن يموتــون

يقـــول . اآلخــرة  يونجهــل كــل شـــيء فــي بدايــة الحيــاة األخــرى وهــ ،الــدنيا يطرفــا منهــا وهــ
ن المــوت يحــدث فــي داخلنــا فــي كــل ألو )...(المــوت فــي حقيقتــه حيــاة» :"مصــطفى محمــود"

  .(2)«يعتري اإلنسان وهو على قدميه حدث مستمر إذنالموت )...(لحظة ونحن أحياء
والموت الذي أخـذ الحيـاة مـن القيـروان كـان موتـا يتمثـل فـي اإلبـادة الجماعيـة للبشـر 

فحاصــر كــل مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة ، وصــار يلحقــه وكــذلك مــا خّلفــه مــن تــدمير وهلــع، 
تحقـــق فيـــه دواعـــي تفلـــم يجـــد ســـبيل لردعـــه ســـوى الهــروب إلـــى وطـــن آخـــر ال  ،أينمــا ذهـــب

   المــــوت، كمــــا هــــو فــــي القيــــروان الــــذي كــــان يلحــــق و يطــــارد كــــل مــــن بقــــي قلبــــه ينــــبض 
  :بمفـردات يعّبـر بهـا عـن المـوت، أو مـن تسـبب فـي المـوت مثـل "ابـن رشـيق"بالحياة، فجاء 

و بـــادوا ،وأيـــدي العصـــاة  ،و العـــذاب ،و ســـبي الحـــريم ،وغـــدر الجـــوار ،فتكـــوا بأّمـــة محمـــد) 
 .(  و مقّتل ظلما ،وقضوا العهود المبرمات ،ألرملةو ا ،نفوسهم

                                                 

، 21، ع(ط.د)كامــل يوســف حســين، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، / جــاك شــارون، المــوت فــي الفكــر الغربــي، تــر(1)
 .2، ص 1222

 .5  1، ص (ت. د )،(ط. د )مصطفى محمود، لغز الموت، دار المعارف، القاهرة، مصر، (2)
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فتحــّدث عـن المــوت فــي ثـاني بيــت مـن قصــيدته، أثنـاء ذكــره القبــور  "ابــن شـرف"أمـا    
ـــة تحـــت ركـــام البيـــوت المـــدّمرة ـــى جثـــث مدفون ـــى أجســـاد حّولهـــا المـــوت إل    التـــي تحتـــوي عل

  (1) :يقول

 الديار منهن أخلى: حين عادت بها الّديار قبورا    بل أقول    
وتحّدث عن الجـلء الـذي يعـّد هروبـا  ،المساكن كّلها إلى قبور لقد أشار إلى  تحول

  ويبكــــون ،وال شــــمعة ،الحــــزن)مــــن المــــوت، وأتــــى بمصــــطلحات تــــدعم حلــــول المــــوت وهــــي
، ثـــم تكلّــم عــن الـــذي يتســبب فــي المـــوت (و الفــراق ،وتشـــّيع أهــل ،والّنــوح ،والجــلء ،وثكــل

ـــــــ ـــــــه ب ـــــــا، والشـــــــياطين، ) :ـمشـــــــيرا ل         تشـــــــق و تعـــــــّرى الظهـــــــور، و مـــــــن ثعـــــــابين حـــــــاملين نيوب
 (.مّزقوا في البلدو  ،هالبطون، وأصابوه في أحشاء

 :والوصف من ناحية االنفعاالت 12
 تـــــوّتر إلـــــىنظــــرا  ؛فـــــي قصــــائد رثـــــاء المــــدن عنـــــد الشـــــعراء بــــروز العاطفـــــة  نلحــــظ
    ومــــــرة تضــــــعف وتكــــــون  ،قويــــــة واضــــــحة تكــــــون االنفعــــــاالتمــــــرة ف ،واهتزازهــــــااالنفعــــــاالت 

العقـل مـع العاطفـة كثيـرا  فـل يلتقـي ،، وهذا التفاوت يكون سببه حضور العقـل وغيابـهخافتة
ـــادرا، و  ـــاء المـــدن إال ن ـــد الشـــاعر فـــي قصـــائد رث ال يحـــل أحـــدهما محـــل اآلخـــر، وعنـــدما يري

  المتلقــي إلــىمها التعبيــر عــن كــوامن نفســه يلجــأ إلــى الوصــف مبــرزا خلجاتــه وانفعاالتــه ليقــد
 . مع أحاسيس الشاعر من خلل وصفه لها المتلقي وليتواصل(قصيدته)أو القارئ  لنصه

 
 
  

                                                 

 .22ديوان ابن شرف، ص  (1)
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 :من ناحية االنفعاالت 121
أم يتجســـد االنفعـــال مـــن انفعـــال آخـــر موّجـــه نحـــوه، فتكـــون رّدة الفعـــل إن كـــان خيـــرا 

ــــي  الهــــ العاطفــــة تصــــاحب االنفعــــال المناســــب إنأي ؛شــــرا ، ألنهــــا تمثــــل عنصــــرا مهمــــا ف
ـــأتي قصـــيدة الرثـــاء  ـــاء وخلّوهـــا يبعـــد القصـــيدة مـــن دائـــرة الغـــرض، فت مضـــمون قصـــائد الرث
للتعبير عن مشـاعر الحـزن و األسـى التـي يعانيهـا الشـاعر نتيجـة لفقـد عزيـز عـن قلبـه، بـل 

قّوتهـا  مراثـي حافلـة بانفعـاالت عاطفيـة تتبـاين فـيالفقد األعـزة واألرض والممالـك ، فجـاءت 
،فالعاطفــة وصــدق شــعورها بتبــاين الصــلة بــين الراثــي والمرثــي وهــو يعــيش تســاقط المدينــة 

 ضـعف حاالتهـاتقوى بـاقتراب الصـلت وتبـدأ بـالفتور كلمـا بعـدت العلقـة حتّـى تصـل إلـى أ
  .(1)بعد تحّول المرثية إلى تأبين

لتجربـة تفكيـرا غير أن الشاعر يكون نصف واع أثنـاء الخلـق الفنـي؛ ألنـه يفكـر فـي ا
حساسه، حتى يخترقه هـذا التفكيـرينم عن عميق  إذ تتـردد هـذه التجربـة فـي نفسـه  ،شعوره وا 

متخــذة لهــا مســارا دقيقــا ال يمكــن تحديــده، خاضــعة فــي ذلــك إلــى درجــات االنفعــال و الّرغبــة 
وقـد أخـذت الشـكل الملئـم لهـا، وتتـدخل فـي عمليـة ائـتلف  ،في التعبير، ثّم تطفو بعد ذلـك

الشـــكل مـــع المضـــمون نفســـيا عوامـــل معقـــدة متشـــابكة مـــن موهبـــة الشـــاعر وثقافتـــه وذكائـــه 
 .(2)موقفه االجتماعي والديني والسياسيبها و وتأثير التجربة في نفسه ودرجة انفعاله 

ــد فعــل دمــار القيــروان عــّدة انفعــاالت حــول وضــعها الم ابــن "شــؤوم هــذا، فهــا هــو وّل
الـــذي عـــايش هـــذه التجربـــة وتـــأثر بهـــا، لـــم يجـــد ســـوى بضـــع كلمـــات تصـــف انفعالـــه  "رشــيق

إلـــى مكـــان، وهـــو علـــى يقـــين أنـــه كـــان يزخـــر وعاطفتـــه، فأخـــذ قطـــار ذكرياتـــه ليشـــد الرحـــال 

                                                 

 .152سى، شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في األندلس، ص عبد اللطيف عي: ينظر (1)

، 1، دار غيـــداء، القــاهرة، مصـــر، ط"دراســـة فــي الضـــرورة الشــعرية"محّمـــد حماســة عبـــد اللطيــف، لغـــة الشــعر: ينظــر (2)
 .125، ص 4001
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بالفضــائل،إذ تشــهد لــه األيــام بالمجــد واالزدهــار، إال أن هــذه المعــاني ســبقها بتســاؤل وبفعــل 
يهز من مكانة عظمتها، ويهز كذلك قطار هذه الذكريات الجميلـة التـي صـارت  الذي" كان"

 .فعل من أفعال كان الماضية
غيــر أن هــذا اليقــين فــي مطلــع القصــيدة يلحقــه يقــين آخــر فــي آخرهــا؛ ليؤكــد ســبب 

فيستحضـر  ،باستحضاره لحدث تاريخي يحاول تفسير ما حصل بتلك المدينـة اليقين األول،
اهلل فـي األرض كـّل لمـا مـزقهم  وهي مدينة بلقيس باليمن شبههم بأهل سـبأ»قصة مدينة سبأ

أي إنــه قــارب مــا أصــاب أهــل مدينتــه ؛(1)«ةممــزق فأخــذت كــل طائفــة مــنهم طريقــا علــى حــد
ـــة بـــين هـــ ن إإذ ين المـــدينتين؟ ذبمـــا أصـــاب أهـــل مدينـــة ســـبأ، فكيـــف حصـــلت هـــذه المقارب

عـــن بعضـــهما ، غيـــر أن الســـبب فـــي ســـقوطهما لـــم يكـــن واحـــدا بـــل  أحـــداثهما تبتعـــد زمنيـــا
وأهلهــا مــن تقــات اهلل وغيرهــا مــن  ،فــالقيروان حســب تصــويره عــّدها جّنــة الفــردوس يختلــف،

     الصـــــفات المجيـــــدة التـــــي مـــــن المحـــــال أن يعـــــاقبهم اهلل ويلحـــــق بهـــــم األذى أو مثـــــل هـــــذه 
كـن أن يعطـي بـه تفسـيرا يمكـن لـه أن يخمـد اللعنة، فكأنما أقـام هـذه المفارقـة؛ ليجـد دلـيل يم

  .ترضى بالمصابفنار انفعاله 
حيــث وجــه وهــو يقـين آخــر ينفــي اليقـين األول،  (كانــت تعــد القيـروان)ثـم جــاء بعبـارة 

خطابـــه إلـــى العقـــل، ليتصـــّور مـــا هـــو حاصـــل فـــي القيـــروان، وبالحـــديث عـــن مصـــابها أخـــذ 
ــــى حســــاب الخطــــاب  ــــيخطــــاب العاطفــــة يبــــرز تــــدريجيا عل ــــوم  ،العقل ــــدما راح يل ــــك عن   وذل

ث عـــن تـــآزر يتحـــدو ا حـــّل بالمســـلمين والرجـــال والنســـاء، ويصـــف مـــ ،ويشـــكو القـــدر ،األّيـــام
 .الطبيعة ، ثم ييأس ويعيد مخاطبة العقل مّرة أخرى ويلوم الزمان من جديد

                                                 

 .112، ص (هامش الديوان)ديوان ابن رشيق، (1)
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ر عنهــا بحزنـه وتأســفه، والتــي عّبـ "ابــن شـرف"أمـا الحالـة االنفعاليــة التـي كــان عليهـا 
ت قلـيل فُـخْ حرقة نفسـه الباديـة فـي جـل القصـيدة، فكانـت االنطلقـة مـن العاطفـة ثـم تا  ومدى

رجاعهــا إلــى القــدر و الزمــان، فيشــكوها لتبــرز  ليحــل العقــل فــي ســرد األحــداث والمجــازر، وا 
عاطفـــة الغضـــب مـــن الجديـــد أثنـــاء وصـــف الغـــزاة وتصـــّرفاتهم المخزيـــة، إال أنـــه صـــّرح فـــي 

ـــع قصـــيدته بـــالقيروان؛ ألنـــه كـــ ضا ان فـــي حالـــة انفعاليـــة ال تســـمح بالكتمـــان والمراوغـــة، أو وا
القـــارئ فـــي تســـاؤالت حـــول المكـــان، فبـــدأ خطابـــه مباشـــرا وموجهـــا للمتلقـــي قصـــد أن يتلقـــى 

 .انفعال القارئ معه بسرعة حصل علىويستوعب وينفعل مع خطابه، ولي
فـي قصـيدته باسـتعماله ألسـلوب االسـتفهام والتعجـب، وليحقـق  أدخل الشـاعر القـارئ  

مــع  تــآزرحــدوث أيضــا تحــاور مــع الــذات القارئــة والــذات الكاتبــة، وهدفــه مــن هــذا الحــوار 
هـذا الشـاعر، بتوظيفـه كـذلك التأكيـد  بعض ما يشغل ويثقـل خـاطرالمتلقي حمل الشاعر ولي

ان العـام ، ثـم تحـدث عـن ينـة أو المكـ، فتعجب لحال القيروان التـي تمثـل المدعلى األحداث
 هؤالء األهـاليل وقع و يسرد ما كانويقوم  أكثر ويؤكد على أهل هذه الديار، لصالديار ليف

 .  ووضعهم المزري الذي آلوا إليه
ـــــدما يســـــخر مـــــن الغـــــزاة بوصـــــفهم  ـــــك عن ـــــة ، وذل ثعـــــابين )فنشـــــهد تصـــــاعدا للعاطف

ـــــــل المســـــــاكين العـــــــّزل ،(وشـــــــياطين ـــــــاهون بقت ـــــــخدمون ويســـــــت ،يتب ـــــــادة ا شـــــــتى طرق ـــــــي إب       ف
وأيـة حيـاة  ،حـال مـن  بقـوا أحيـاء لىر عسّ مد عاطفته عندما يتحخبهم، لتينكلون األبرياء، و 

حيـاتهم حيـاة ذل وهـوان وتشـتت  لقـد أصـبحتمنها،  ضئيلةال حتىهذه التي فقدت مقّوماتها 
 .وفراق
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 :الوصفمن ناحية  122
حــال  عــن الوصــف، حيــث كــانوا يعمــدون إلــى الكشــفيلجــأ شــعراء رثــاء المــدن إلــى 

ظهارهــا علــى مــا هــي عليــه مــن الواقــع ، أو علــى الصــورة التــي يتخيلهــا الشــعراء  األشــياء وا 
هــا كأنـه يراهــا أو يشــعر بهــا، فالوصــف يــلزم طبيعــة بينفعــل لفــي ذهــن الّســامع،  إلحضـارها

     واهر كمـــــــا تبـــــــدوإذ إن الشـــــــعراء يعمـــــــدون إليـــــــه لتجســــــيد مختلـــــــف الظـــــــ ؛الــــــنفس البشـــــــرية
أنفسـهم صـور التنكيـل ب يشـاهدونفنظروا وتأملوا في مصاب القيـروان ملّيـا، فكـانوا للحواس، 

والتعـــذيب بـــأهلهم وصـــور المقّدســـات وهـــي تـــداس علـــى ســـمعهم ومـــرآهم، فســـمعوا اآلهـــات 
والتأوهات وأحّسـوا بالمصـاب الجلـل والخطـب الفـادح، ففاضـت فـي أنفسـهم معـاني ومشـاعر 

كـّل حسـب رؤيتـه وحسـب مـا يريـد  "ابن شـرف"و "ابن رشيق"،وهذا ما قام به (1)أللمالحزن وا
 .أن يراه القارئ في قصيدته

 

وهـذا اللّـون مـن التصـوير الـذي »حيث لجأ الشاعران إلى المقابلة فـي إطـار المشـهد 
تجميـع صــور فـي مشـاهد ولوحــات يقابـل بعضــها مقابلـة تنـافر وتعــارض، يفضـي فــي يعتمـد 

ــع دائــرة الصــراع،  ـــد وحــدة الموقــف، وهــو مــن شــأنه أن يوس  ـــى تأكيـ ـــة إلـ  حّتــى يشــتملالنهايـــ
الماضــــــــي، والحاضــــــــر والمســــــــتقبل، ويبعــــــــث علــــــــى التــــــــوتر الــــــــذي يحفــــــــز القــــــــدرة علــــــــى 

 .(2)«االستبصار
مــن عــدد كبيــر مــن الصــور، فالشــاعر يبتكــر صــورة أولــى  وهــذان المشــهدان يتكّونــان

مشـاهد يـتحكم  أو ،لتلي صورة أو صور أخرى، فنكّون مشهدا من خلل تجمع هذه الصـور

                                                 

، 151، ص 4002، 1عزوز زرقان، شعر االستصراخ فـي األنـدلس، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط: ينظر (1)
154 . 

 .42، ص 1222، 1عبد الحميد هيمة، البنيات األسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، مطبعة هومة، ط(2)
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بهـــا الشـــاعر مـــن حيـــث الحضـــور والحجـــم و األولويـــة، فينـــاقض أو يهـــّدم  المشـــهد الســـابق 
  . اللحق أو العكس

توظيـف اللحظـة التاريخيـة؛ مــن  إلـى لقـد لجـأ الشـاعران عبـر قصـيدتيهما أو نصـيهما
الماضــي والحاضــر، لتتســع الهــوة  فــي أجــل إدانــة الواقــع وتعريتــه، وكشــف مــا بــه مــن زيــف

وتتعمق المأساة ويتحّول التقابل إلى تقابل مواقف وصور، حيث يحمل الماضي داللـة القـّوة 
  .(1)االزدهار، ويحمل الزمن الحاضر داللة الضعف واالنحطاطو 

اصـطناع الـزمن الماضـي مجّسـدا فـي الفعـل الماضـي الـدال  »إذن  "رشـيقابـن "آثر 
وقـد بـالا الشـاعر فـي نصـه بـذلك، حيـث  (2)«على الحدث الزمني فـي عهـد مضـى وانقضـى

، ويعنـي هـذا %66،أما الحاضر فكـان حـوالي  % 88بلغت األفعال الماضية الواردة بنسبة 
ــــه متوجهــــ، تجاهــــل الشــــاعر لحاضــــره المــــؤلم    ا إلــــى ماضــــيه وماضــــي مدينتــــه وهروبــــه من

  .المتأزم هاوهروبه أيضا من ضعفه وعجزه أمام وضع،  المجيد
    كانــــت مشــــاهده تنقســــم بــــين الماضــــي والحاضــــر بنســــب متقاربــــة  "ابــــن شــــرف"أمــــا 

، أمـا الحاضـر الـذي تفـوق بقليـل عـن %88جدا، فلجأ إلى الماضي و استعمل منـه حـوالي 
   .% 25الماضي وكان حوالي  
     عمليــــــة التصــــــوير ليقــــــّرب لنــــــا الواقــــــع والحالــــــة التــــــي "ابــــــن رشــــــيق"ولقــــــد اســــــتعمل 

أثـــرا لـــدى الســـامع، ليأخـــذ بخيالـــه ويجذبـــه إليـــه علـــى الـــرغم مـــن بعـــد زمـــن وليخلـــق  ،يعيشـــها
ــــــه يحــــــاول أســــــتمالته ليشــــــاركه الشــــــعور نفســــــه باألســــــى ــــــي لقصــــــيدته لكن             الشــــــاعر والمتلق

وكــان هـذا المجــد يعتبــر المشــهد األّول . يــام مجــد مدينتـه وعزهــاو الضـياع، كمــا قــد شـاركه أ

                                                 

 .14، 11المرجع نفسه، ص : ينظر (1)

يائية تفكيكيـة لقصـيدة أيـن لـيلي لمحمـد العيـد، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائريـة، عبد الملك مرتاض، دراسة سـيم(2)
 .141، ص 1224، (ط.د)
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ليــتم إلغــاءه بمشــهد يليــه، وهــو مكانتهــا بــين بنــي أقرانهــا مــن المــدن، ثــّم ينقــل عدســة تصــويره 
باتجــاه القــدر موجهــا لــه المســؤولية فــي حصــول هــذه  الفاجعــة بمدينتــه فيلومــه، حيــث ينعــت 

وعــن حالــة هــروبهم، فيصــف النســاء الباكيــات، ثــم غزاتهــا ومــا فعلــوه بالمســلمين واألبريــاء، 
ينقــل العدســة إلــى مســجد جــامع عقبــة الــذي لحقــه الخــراب كيــف كــان وكيــف صــار، ليفــاج  
المتلقي وينقل العدسة له، مخاطبـا إيـاه فـي حـين غـرة، ليعـود بسـرعة ويصـف حـزن الطبيعـة 

      ، وأرىوأظلـــــــم القمـــــــران أرى النجـــــــوم،)مستشـــــــهدا بـــــــذلك عنـــــــد توجيهـــــــه الخطـــــــاب لنفســـــــه 
، ثم خلص قصـيدته ومشـاهده بصـور تعكـس (الجبال، وتزعزع القمران،واألرض من ولع بها

تمنيــه أن تصــبح علــى غيــر حــال التــي كــان الســبب هــو الــزمن، إلــى أن ينقــل المتلقــي بعيــدا 
 .هو قصة أهل سبأ وما حل بهم من لعنةو  ،عن هذا كّله ويفاجئه بمشهد من التاريخ

فتــتح قصــيدته بمشــهد كّلــه تأوهــات وصــريخ، كأنــه يطلــب مــن ا "ابــن شــرف"غيــر أن 
التــي  المتلقـي استحضــار ســمعه أوال ثـّم بصــره الحقــا، فمـن هــذا الصــراخ يبـدأ بســرد المشــاهد

كانـــت ســـببا فـــي ألـــم الشـــاعر، فيصـــف الخـــراب وحـــال المدينـــة التـــي حّولـــت وأخـــذت صـــورة 
مــيح لــذلك، ليواصــل ســرد الفاجعــة المقبــرة، ثــّم ينقلنــا برهــة إلــى مــا كانــت عليــه مســتعمل التل

 التـــي حصـــلت خـــلل يـــوم وليلـــة، ثـــم يصـــف النســـاء، إلـــى أن يعـــود ويلـــوم القـــدر، ثـــم يرجـــع
     ويركـــــــز علـــــــى مشـــــــهد الفـــــــارين، ليســـــــّب ويهـــــــزأ مـــــــن الفاعـــــــل ويصـــــــّوره بصـــــــورة الثعبـــــــان 
والشـــيطان، ليركـــز أكثـــر علـــى كيفيـــة قـــتلهم وتنكـــيلهم باألهـــالي، ليبتعـــد عـــن أرض القيـــروان 

ينقــل ســرد األحــداث إلــى مكــان آخــر، لينقــل غربــة  مــن رحلــوا وهربــوا مــن القيــروان ممــّزقين و 
متفـــرقين ملقـــين مـــن إخـــوانهم العـــرب كـــّل ســـوء، فلـــم يجـــدوا مـــن يـــآزرهم فـــي محنـــتهم مـــن 

 .بب في حالهم ووضعهم المزري هذاالعرب، كيف ذلك وهم الذين كانوا السّ 
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 :ةـــوازنـــــــ الم2
لقـــد كّلـــف األدبـــاء فـــي مختلـــف العصـــور بالموازنـــة بـــين الشـــعراء فـــي عصـــر واحـــد،  

ــــين  ــــوا ب ــــين  "األعشــــى"و "زهيــــر"و "النابغــــة"و "امــــرئ قــــيس"فوازن ــــة، وب ــــر"فــــي الجاهلي  "جري
غيــر أن أّول مــن قــام بالموازنــة المدّونــة هـــو ،(1)فــي الّدولــة األمويــة "األخطــل"و "الفــرزدق"و
         ورتـــــــــبهم فـــــــــي  شـــــــــعراءال، الـــــــــذي وازن بـــــــــين (ه562ت)"محمـــــــــد بـــــــــن  ســـــــــلم الجمحـــــــــي"

طبقات، والموازنة المنهجيـة الشـاملة لـم يعرفهـا تـاريخ النقـد العربـي، إال بعـدما انقسـم األدبـاء 
لمــا كــان لكــل مــنهم ميــزات شــعرية خاصــة، فنشــبت خصــومة بــين  ؛فــي شــأن بعــض الشــعراء

 "أبــــــي تمــــــام"مناصــــــري  مناصــــــري األدبــــــاء وخصــــــومهم، كمــــــا نجــــــد هــــــذه الخصــــــومة بــــــين
 .(2)وخصومه "المتنبي"، وبين مناصري "البحتري"و

فهــو   ،األدب المغربــي القــديم جــزء مــن األدب العربــي العــام، فلــم يكــن بمعــزل عنــهو 
رافـــد مـــن روافـــده؛ بحكـــم االنتمـــاء إلـــى لغـــة واحـــدة وتـــراث واحـــد هـــو الشـــعر العربـــي والفكـــر 

 .(3)العربي
داخليــة، أو تقلبــات فقــد واكــب أحــداث عصــره ســواء كانــت فــي شــكل فــتن أو ثــورات  

شــــــهدت زوال دولــــــة وقيــــــام أخــــــرى، أو كانــــــت بســــــبب حــــــروب خارجيــــــة، غيــــــر أن هنــــــاك 
موضـــوعات تتعلـــق بهـــذا الجانـــب فـــي إطـــار السياســـة، ونعنـــي بهـــا تلـــك الموضـــوعات التـــي 

ومـن بينهـا البكـاء علـى مدينـة  ،مـدنتتناول آثار هذه الفتن والحروب من مثل البكاء علـى ال
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إلــى ذلـــك وفقـــدان الشـــعراء  القيــروان، فـــنظم هــذا اللّـــون تحــت وقـــع الفوضــى التـــي اضــطرت
 .(1)همهجرة موطنإلى األمل أدى 

الجانـب الحـزين مـن جوانـب العواطـف اإلنسـانية، وهـذا مـرّده إلـى مـا الشعراء  فيختار
  .(2)الرثاء التزام بشعور كريمخر ألن يعيشه الفرد أو األمة بين الحين واآل

الغـزاة، فقـد عشـقها أهلهـا  ةوهذا ما أّدت به فاجعة القيروان، التي سـحقت تحـت وطـأ
مكانتهـا  االلـذان أدركـا قيمتهـا ، كمـا أدركـ "ابـن شـرف"و  "ابن رشيق"ها مثل ؤ شعرا ابهوهام 

المســـلمين والعـــرب والثقافيـــة علـــى مـــدار التـــاريخ، إال أن شـــّدة العواصـــف بـــين  الحضـــارية
أنفســهم، جعــل أوصــال القيــروان تتمــزق، فكــان التشــرد، والضــياع، والغربــة، واأللــم، والقهــر 
والظلم، وتمزق ثغور اإلسلم، فأحّس الشاعران في ثنايا كل هذه األحداث أن كنـزا نـادرا قـد 

 .(3)ضاع بين يدي أهله، مما جعلهما يبدعان في رثاء الفردوس المفقود وأهله
المـدن نقـدمها كمـا مجموعة من خصائص رثـاء  "عويد الطربوكي"كر محمد حيث يذ

 (4) :يأتي
المـدن وال تلك قصائد، التي قيلت في رثاء   شدة العاطفة وصدق اإلحساس، الذي اعتلى 

 .سيما العاطفة الدينية
الحنــين إلــى تلــك الــديار والمــواطن واالســتنجاد : ارتبــاط هــذا الرثــاء بغرضــين آخــرين همــا 

 .وطلب اإلغاثة
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ــــــــــة واألحــــــــــوال   ــــــــــدا الذعــــــــــا لألوضــــــــــاع السياســــــــــية المتردي ــــــــــاء نق         شــــــــــملت قصــــــــــائد الرث
 .االجتماعية، المتهاوية

الشـــاعر ومـــن التعصـــب للمدينـــة ولـــيس للـــوطن كلّـــه، فمثلمـــا بـــرز الحنـــين والشـــوق لمدينـــة  
 .وقف هنا ليرثيها ويصف ما حل بهاقبلها نشأت الغربة لمفارقتها، 

       أن يجمـــع لنـــا بعـــض الخصـــائص أخـــرى "عبـــد اللطيـــف عيســـى"ولقـــد حـــاول كـــذلك 
  (1) :هي و
حـــاول الشـــعراء تحديـــد مـــواطن الخلـــل لإلفـــادة منهـــا فـــي مواجهـــة الحـــاالت المماثلـــة وقبـــل  

وقوعها، فنسـبوا أسـباب هـذه النكسـة حينـا، إلـى ارتمـاء المسـلمين بـين أحضـان اللـذة والتـرف 
 .المادي وحينا آخر إلى فعل الّدهر

 .ب الخالصيمثل هذا الرثاء الخالص، لكل الخيرين لنجدة واستنهاض الهمم والّند 
تمثل العاطفة عنصرا مهما في مضمون قصائد الرثـاء »قصائد الرثاء العاطفة إذ اعتمدت 

وخلوهــا يبعــد القصــيدة عــن دائــرة الغــرض فتــأتي قصــيدة الرثــاء للشــعر عــن مشــاعر الحــزن 
بــل فقـــد األعـــزة واألرض )...( واألســى التـــي يعانيهــا الشـــاعر نتيجــة لفقـــد عزيـــز علــى قلبـــه،

فجاءت مراثي هذا العصر حافلة بالعاطفة التـي تتبـاين فـي قوتهـا وصـدق شـعورها والممالك 
فـي حـين تتحـول )...( فنجد مشاعره جياشـة باألسـى )...( بتباين الصلة بين الراثي والمرثي

 .(2)«هذه المشاعر إلى الحزن ممزوج باليأس وهو يعيش تساقط المدن
يــة عظمــى فــي قلبــه، مــا يــؤدي بــه إن الشــاعر ال يرثــي مدينــة مــا، إال وقــد بلغــت أهم

إلـــى اإلســـراف مـــن عواطـــف الحـــب واألســــى والحســـرة عليهـــا ولمصـــابها األلـــيم، فـــل يرثــــي 
الشــاعر إال مدينتــه التــي كانــت مســقط رأســه، أو التــي كبــر وتعلــم فيهــا، فــل يســتطيع إنكــار 
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اعر مدينـة معروفها، فقد نشأت بينهما علقة متينة ال يغلبها إال الدهر، وأيضا قد يرثي الش
تنتمـــي إلــــى قوميتـــه، ولكــــن العاطفــــة تكـــون خافتــــة، ويغلـــب العقــــل أكثــــر فـــي إعطــــاء حكــــم 

 .وعظات ورشد
بموضوع رثاء المدن وخاصة رثـاء القيـروان عنـد كـل مـن الشـاعرين ونظرا الهتمامنا 

، وبدراسـتنا لقصـيدتيهما فـي هـذا الصـدد، توصـلنا إلـى نقـاط تـلق "ابـن شـرف"و "ابن رشيق"
ونقــاط اخــتلف بينهمــا حيــث يتميــز كــّل واحــد منهمــا عــن اآلخــر فــي طرحــه علــى وتشــابه 

  .الرغم من أنهما يخوضان في الموضوع نفسه
 :أوجه التشابه 21

 :نقّدمها كاآلتيفأما نقاط التشابه 
   والتــــي تمثــــل مــــوطن كــــل واحــــد  ،وهــــي القيــــرواننفســــها لمدينــــة لهمــــا ؤ لقــــد جــــاء رثا

ـــه ولـــد بهـــا، إال أن القيـــروانموطنـــه األصـــل هـــ "ابـــن رشـــيق"مـــع أن  ،فيهمـــا  و المســـيلة ألن
حيـث ، ذاتـهالعصـر يعيشان  لسبب نفسه، ولاحتضنته وتألق في سماها فجاءت قصائدهما 

العلقـة  أمـا،"القيـروان"أننا وجدنا في ديوانيهما قصيدة واحدة لغرض رثـاء مـدن التـي تخـص 
غيـر أننـا نجـد بعـض  ة بـين األم وولـدها،كالعلقـ ماومـدينته انتجمع بين الشـاعر  كانت التي

 متنـــاول فيهـــا رثــاء القيـــروان إال أن هــذه المقطوعـــات لـــ "ابـــن شــرف"المقطوعــات فـــي ديــوان 
  . نتناولها في الدراسة وأخذنا فقط القصيدة؛ كي نحقق التوازن بين الشاعرين في الدراسة

حراك مشاعر الحزن إن هذا الهجوم على المدينة خّلف مأساة وخرابا، مما أدى إلى 
والزهـــد، والفخـــر  المـــدح، مثـــلعنـــد الشـــاعرين، وحـــّول مســـارهما مـــن الموضـــوعات المختلفـــة 

ه المشــــاعر التــــي ســــادت القصــــيدتين فــــي موضــــوع الرثــــاء، هــــذ المتأزمــــة تظهــــر مشــــاعره ل
ة ـالـــــف لحـفكـان وقـوع المأسـاة وهــروب األهـالي مـع وصـكـل مـا لـه علقــة بالحيـاة،  تمسـط
ــــسـالن ــــوألن الماء، ــ ــــرأة مـــن أضعـ ــــف المخلوقـ ــــات علـــى وجــ ــــضـأيي ـه األرض، وهــــ الشـــرف ا ـ
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وهـم حفـاة آخـذين معهـم كـل  "ابـن رشـيق"الذي يجب أن يصان، جاء تصـوير الهـاربين عنـد 
مــا هــو غــال  وثمــين، وكــذلك تحــّدث عــن خــراب المســجد،أما ابــن شــرف فتحــّدث عــن خــراب 
الــديار، وأمــا عـــن الهــاربين فصـــّورهم تــاركين كــل شـــيء يملكونــه وراءهـــم  راجــين الخـــلص 

 .بأنفسهم ال غير، هذا إن استطاعوا ذلك
فشــكوا الــّدهر  ،علــى الشــاعرينعــّزت القيــروان أمـا عــن الشــكوى ونظــرا لمــا آلــت إليــه 

جـــرى وقّلـــب حـــال مـــدينتهم، متناســـين أن والـــزمن واأليـــام، والمـــوهم علـــى أنهـــم الســـبب فيمـــا 
فــي هـذه الحــال وهـم الهلليــين، ودعـوا اهلل أن يعيــدها  يـذكروا بسـوء مــن كـان الســبب الـرئيس

  . إلى سالف عهدها، مكتفين فقط بالتلميح لمن كان السبب في ذلك
فقدهم التواصل مع اآلخـرين مع تخّيم الوحدة على نفوس األهالي وعلى الشاعرين،  

كامنـا وكان هذا جراء إحساسهم بأنهمـا فقـدا مـدينتهم إلـى األبـد، ممـا أدى إلـى إثـارة مـا كـان 
ن اهـذا اإلحسـاس لـم يخـص الشـاعر و  ، وبفقدانها أخذت معها كل معـاني الحيـاة،اهميفي نفس

ان يقصــدها مــن العــرب وغيــرهم، فجــاء بــه الشــاعر ليتصــالح مــع بــل أحــّس بــه جميــع مــن كــ
 .عنها ألمها اويخفف ماذاته

 "ابـن شـرف"تحّدث كلٌّ منهما عن الموت الـذي أهـداه الغـزاة ألهـالي القيـروان، فجـاء 
: لّمــح لــه بــذكر األســباب المؤديــة لــذلك مثــل "ابــن رشــيق"عــادت الــديار قبــورا، أمــا : بعبــارة
 .األرملةو العذاب، و الغدر، و الفتك، 

ة متماسـكة، يصـعب إيجـاد ثغـرات فيهـا، وقـد جاءت القصيدتان ذات وحـدة موضـوعي
 اوحـــرارة شـــعورهم ا؛ بســـبب صـــدق عاطفتهمـــاأعطيـــا أهميـــة لهـــذا الفـــن حيـــث جـــاء انفعالهمـــ

، والذي وصلنا وحّرك عواطفنا كـان سـببه مـا ا، اتجاه مصاب مدينتهماوأسى عميق بداخلهم
عاطفـــــة الحـــــزن التـــــي طغـــــت علـــــى هـــــذه العاطفـــــة علـــــى نفوســـــنا، فتـــــه خلّ  تلقينـــــاه مـــــن أثـــــر

 .القصيدتين
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 :أوجه االختالف 22

لقصـيدتين، توصـلنا إلـى بعـض النقـاط لأما عن نقـاط االخـتلف ومـن خـلل دراسـتنا 
يضاح مختلـف الـرؤى التـي تميـز الشـاعر عـن  ،التي يمكن من خللها إبراز اآلخـر، وأهـم وا 

ن كانـت  التي أراد أن يظهرهـا الشـاعر علـى حسـاب القضـايا األخـرى ،النقاط أو القضايا  وا 
الجـدول البـد أن نجـد نوعـا مـا مـن االخـتلف، وهـذا كمـا يوضـحه  لكن كـان ،القضايا نفسها

 :تياآل
 عند ابن شرف عند ابن رشيق االختلفقضايا   

     
 مطلعال     

تحـــــــــدث فيهـــــــــا عـــــــــن ماضـــــــــي 
مـــع تســـاؤالت  المدينـــة المجيـــد،

 .هذا الحاضرعن 

ينطلـــق مـــن لحظـــة ســـقوط مدينتـــه 
 .معّبرا عن مدى حزنه وأساه

مـــــــــازال يتحـــــــــّدث عـــــــــن اللحظـــــــــة  .بقاؤه في الماضي الختام     
 .وهي الفراق الحاضرة

 .بيت65  .بيت 26   طول النفس    
 .ندب وعزاء  .تأبين وا عزاء  ألوان الرثاء    
 /                .استعان بالجبل ثهلن تخفيف المصيبة  

               ذكر محاسن 
 المدينة

 .قليلة ال تكاد تظهر  .كثيرة 

        الخراب
     وا         

 

 حالـةوصف  انقسام المسلمين
الــذي  المســجد تــدميرو  النســاء

  به ال صلة وال أذان

 جـــــــلء األهـــــــاليخـــــــراب الـــــــديار
 النساءحالة وصف 

 .طالهروب بالنفس فق
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الهـــاربين يأخـــذون كـــل مـــا هـــو  بو الهر 
 ثمين

 .إنسانية .دينية العاطفة
ى حــــــزن الــــــدول والطبيعــــــة علــــــ الحزن       

 .القيروان
ـــــــ ى حـــــــزن الشـــــــاعر واألهـــــــالي عل

 .القيروان
غربــــة األهــــالي فــــي وطــــنهم وفــــي  .غربة الشاعر عن الوطن بةالغر        

 .مكان هروبهم
 .رشيق وابن شرف في قصيدتيهمااختلف القضايا التي تناولها ابن : الجدول األول

إذ أوجــه اخــتلف الشــاعرين أكثــر، مــن خــلل مــا تضــمنه الجــدول الســابق يتبــّين لنــا 
مطلعـــه بالتحـــدث عـــن الماضـــي المجيـــد لمدينتـــه الـــذي كانـــت  "ابـــن رشـــيق"يســـتهل الشـــاعر 

عليه، فيتساءل عن هذا الوضع الذي غاب عن ناظريـه، ليعـود فـي ختـام قصـيدته ويتحـّدث 
 .بقصة سبأ وأخذ العبرة والعظة منهم ضي، باستشهادهعن الما

فينطلق من اللحظة الحاضرة وهي سقوط القيروان، معّبـرا عـن مـدى  "ابن شرف"أما 
حزنه وأسـاه الـذي يعيشـه فـي ذاتـه، ليعيـد ويؤكـد عـن ذلـك فـي ختـام قصـيدته، ويتحـدث عـن 

ه الغيبيـة إلـى المكـان ليتمنـى عودتـه فـي رؤالحظة فراق األهالي وتشتتهم فـي بقـاع األرض، 
 .الذي يشعر اتجاهه بكّل هذه المشاعر السلبية

ن الفــارق بينهمــا فــي إ، إذ "ابــن شــرف"أطــول مــن قصــيدة  "ابــن رشــيق"نجــد قصــيدة  
بأخـذ  "ابـن رشـيق"ـمـا يعـادل قصـيدة  أخـرى، وهـذا مـا سـمح لـ ؛ أيبيتـا 52 وعدد األبيـات هـ

 ،الـذي كـان طرحـه مـوجزا "ابـن شـرف"على خلف  ،كّل راحته في التوسع من خلل الطرح
مــثل بلــا فــي مــدح وذكــر محاســن القيــروان فــي مطلــع قصــيدته حــوالي  "ابــن رشــيق"إذ نجــد 
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نلحــظ انعــدامها وجــاء فقــط بــه فــي حــوالي بيتــين، فتفــّرد  "ابــن شــرف"عشــرين بيتــا، أمــا عنــد 
 .ب أكثردفرّكز على النّ  "ابن شرف"بلون من الرثاء وهو التأبين،أما بذلك 

       إن الملحــــــظ علــــــى قصــــــائد الرثــــــاء هــــــو أنهــــــا ال تخــــــرج عــــــن ثلثــــــة ألــــــوان وهــــــي 
الندب، والتأبين، والعزاء، أما الندب فهـو بكـاء علـى الميـت، وتعـداد محاسـنه بالـدموع الحـارة 
واأللفاظ المحزنة، فيسرف الشاعر في النحيب وذرف الدموع؛ ليثير عبرات النفوس، فـنحس 
بالنواح والبكاء، ويشغل الندب مساحة واسعة في مراثي المغاربـة العـرب، ألن مصـابهم ومـا 

 .(1)تقطر باألسى والتحسر والدموعفواجع كانت كافية لجعل مراثيهم نزل بهم من 
كــالكرم والشــجاعة )...( هــو مــدح الميــت والثنــاء عليــه وذكــر الفضــائل»أمــا التــأبين فـــ

حـــين )...(وقـــد يســـتعمل لألحيـــاء أيضـــا ،ويكثـــر التـــأبين فـــي رثـــاء رجـــال الدولـــة)...( والعفـــة
لجــوائز الســاخية، وأرى أن العواطــف ال تبــاع ينــدفع الشــاعر إلــى ذرف دموعــه الحــارة لقــاء ا

فهــو أشــبه بالمــدح، ال يختلــف عنــه ســوى باإلشــارة إلــى أن الكــلم يقــال  (2)«بــأبخس األثمــان
 .(3)على الميت

دعـوة إلـى التفكـر فـي رحلـة الحيـاة ومصـير اإلنسـان، قوامـه حكـم »والعزاء هو كذلك 
      األحــــــــزان، وتهــــــــوين  الوجــــــــود، القصـــــــد منــــــــه تخفيـــــــفوعظـــــــات فــــــــي الحيـــــــاة، والمــــــــوت، و 

 .(4)«المصيبة، والصبر والرضا بما نزل به واالستسلم للقدر
   قلــيل مــا نجــد قصــائد الرثــاء تنفــرد بلــون واحــد مــن ألوانــه، ســواء كــان نــدبا، أو تأبينــا
أو عــزاء، فغالبــا مــا تكــون هــذه األلــوان الثلثــة مجتمعــة فــي قصــيدة واحــدة، أو علــى األقــل 

                                                 

 . 12ملوك الطوائف في األندلس، ص  عبد اللطيف عيسى، شعر الرثاء في عصر: ينظر (1)
 .11المرجع نفسه، ص  (2)

 .101سعد بوفلقة، دراسات في أدب المغرب العربي، : ينظر  (3)

 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها (4)
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ــــان معــــا؛ وهــــذا  ــــة، والفلســــفيةلون ــــة النفســــية للشــــاعر، ورؤاه الواقعي ــــى الحال    يكــــون راجــــع إل
للحيـــاة، فقـــد يبـــدأ الشـــاعر قصـــيدته أوال بالنـــدب، ويكـــون عنـــد تلقـــي الفاجعـــة مباشـــرة بمـــوت 

ثــم يــذهب إلــى المــدح عزيــز، فيجهــل أنهــا مــن عنــد اهلل، ويســرع إلــى إثــارة النفــوس بــالنواح، 
وفضـــائله موظفـــا بـــذلك لـــون التـــأبين، إلـــى أن يهـــدأ  الميـــت والثنـــاء عليـــه، وذكـــر محاســـنه،

ويظهر هذا في العزاء، وهو لون يحتوي كثيرا من الصبر علـى الفقيـد، وفلسـفة تقـود السـامع 
 . إلى التأمل في مصير اإلنسان، ولوم الزمان، واالستسلم والرضا بحكم القدر

فلـو حـّل لـه مـا  ،ليستشهد به عن عظم المصـاب ؛الجبل ثهلن إلى "ابن رشيق" لجأ
 .الشاعر ابن شرفاستوى مع األرض وهذا لم نجده  و حّل بمدينته لّدك

       خـــــــراب المدينـــــــة فـــــــي انقســـــــام المســـــــلمين، وتشـــــــّرد  "ابـــــــن شـــــــرف"لقـــــــد صـــــــّور لنـــــــا 
النساء، وتدمير المسجد، الذي أمسى بل أذان وبـل صـلة ، وصـّور الهـاربين وهـم يأخـذون 

تحـدث عـن خـراب الـديار، وجـلء األهـالي، وحالـة النسـاء ف "ابن شـرف"أما كل ما هو ثمين 
 .المروعة، أما عن الهاربين فكان هروبهم بالنفس فقط

   وهــذا نظــرا إلــى مــا وظفــه مــن ألفــاظ  ؛كانــت دينيــة "ابــن رشــيق"إن عاطفــة الشــاعر 
أو معاني من القرآن الكريم، وهذا يدل على أن المصيبة عظيمة في نفسـه مـا قّربـه إلـى اهلل 

لضــعف نفســه  فتــه الدينيــة ضــعيف؛ط، الــذي كانــت عا"ابــن شــرف"عــّز وجــل، علــى خــلف 
 .وحزنه الشديد، وفضل توظيف العاطفة اإلنسانية أكثر

 "ابـن رشـيق"ل فـي أن أما االختلف الذي الحظناه عن قضية الحـزن والغربـة، فيتمثـ
أظهــر ذلــك مــن خــلل حــزن الــدول عليهــا ومــاذا كانــت تمثــل القيــروان بالنســبة لهــم، فحزنــت 
كذلك الطبيعة عليها، أمـا عنـد ابـن شـرف مـا كـان واضـحا حزنـه وحـزن األهـالي عليهـا، أمـا 

وا غربــة األهــالي فــي القيــروان وفــي المكــان والمدينــة التــي فــرّ  ابالنســبة إلــى الغربــة فصــّور لنــ
 . إليها
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عــــدم ولوجهمــــا إلــــى  همــــا هــــوليأمــــا الــــذي يعــــاب علــــى الشــــاعرين ويعتبــــر مأخــــذا ع
الحكمـة؛ ألنــه موضــوع نقــف عليــه فــي غالبيـة قصــائد الرثــاء ســواء رثــاء األشــخاص أو رثــاء 

للحكمـة مـن  افي العادة اللجوء إلى العقل بصـفته مصـدر  بهويقصد  ،المدن والممالك والدّول
 .(1)فجعينتأجل المحافظة على تماسك الم

كـي يتفاعـل القـارئ  ؛لم يتم ذكر مـا حـّل بمـدن أخـرى سـقطت فـي أيـدي األعـداء ماك
مـن الـوعظ واإلرشـاد إلـى مـا يجـب  القصـيدتين مع مدينته و يحقد على الغزاة ، وكـذلك خلـوّ 

شـــر ويجـــب علـــيهم أن إذ يـــرى شـــعراء الرثـــاء عـــادة فـــي المـــوت خيـــر واعـــظ لبنـــي الب ،عملـــه
  كـــــي ال يلقـــــوا نفـــــس  ؛يـــــدعوا المســـــلمين ألخـــــذ العبـــــرة مـــــن ســـــقوطها والحفـــــاظ علـــــى مـــــدنهم
كانـت القيـروان تـنعم  قـدالمصير، وأن ال يغتروا بما هم فيه من أمن واستقرار فـي أوطـانهم ف

 . ن األعداء و الغزاةمبكل هذا ، وكذلك لم يتناوال السخرية 
   
 
 

                                                 

 .112، 112صلح جّرار، قراءات في الشعر األندلسي، ص : ينظر (1)
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 تمهيد

في مدينة القيروان في عهد الشاعرين على قدر كبير من  قد كانت الحياة الثقافيةل
التنّوع والثراء والعمق، مما ترك أثره على ازدهار حركة أدبية وفكرية وفنية، كان لها األثر 
في نشأة فن التصوير، وما ساعده على ذلك التنّوع والجمال في هذا العصر، حيث استغل 

  (1) .تنوعة واغتنى بأساليب مختلفةالفضاء السياسي، وحمل آثار تيارات فكرية م

أخذت الدراسات النقدية واألدبية الحديثة بدراسة دقيقة ومتأصلة تلقي النظرة »لقد
فهي كالكائن الحي في اتصال بعضها ببعض اآلخر، وهذه  ،العمل الفني يالتي تجز 

ولهذا  ،الدراسة تعد الفن نتاجا عاطفيا مرتبطا بالمشاعر ونتاجا فكريا ينبع من العقل
اتجهت األنظار إلى دراسة الصورة؛ ألنها تبرز العمل الفني وتنقل الفكر والعاطفة من 

 (2).خالله، فهي جوهر الشعر وأساس الحكم عليه

ن له مستواه الخاص وتراكيبه التي تناسب أو  ،هذا ألن الشعر يختلف عن غيره
ألنه يحتوي على كثير من الصيغ الفنية  ؛وال يصح استخراج قواعد عامة ،موسيقاه

وتنئيه عن الروح السائدة من خالل  ،والعبارات المتكلفة التي تبعده عن تمثيل الحياة الحّقة
في إطار لغوي تظهر فيه قدرة الشاعر على اإلبداع  ،الربط الفني بين الشكل والمضمون

لشاعر قصيدته تختلف تماما والموهبة في الخلق الفني، غير أن الظروف التي يبني فيها ا
ألن القصيدة تتألف من حيث الشكل الفني من ؛(3)عن ظروف متكّلم آخر من بيئته نفسها

ينفــرد انضباطا كامال ،  وزان والقــــــوافي والصورة الفنـــية، المسوغة في لغة فــنية منضبطاأل

                                       
 .98، ص3112، 1ناظم عودة، جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثة، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط(1)
 . 18، ص3111، 1الصفاء، عّمان، األردن، طعهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار (2)
(3) 

 .141142محمد حماسة عبد اللطيف، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، ص : ينظر 
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خالل اللغة المستعملة  من ذلك ، ويتميــز فــي استغاللــها، حيث يتضح(1)بها الشاعر
 .    واألسلوب الذي يتمّيز به كل شاعر عن آخر

 :و وسائل تصويرها الصورة الفنية 1

وألجل تحقيق  ،من وسائل التعبير عن التجربة الشعرية لةإن الصورة األدبية وسي
غايتها تلك تتطلب تضافر وتآلف الصورة الجزئية في القصيدة فيما بينها لتكوين الصورة 

ية التي هي التجربة الشعرية، فالصورة الفنية تتضامن مع الخيال والعاطفة لتحقيق الكل
 (2).غايتها في نقل التجربة المنفعل بها

بالصورة يتميز الشاعر عن اإلنسان العادي بقدرته على تقديم المعاني المجردة إذ 
مستخدما في ذلك الصورة أداة لعمله، لذلك عّد التعبير بالصورة أهم  ،المحسة المتخيلة

أدوات الشاعر بال منازع فكانت الصورة الفنية دائما موضع االعتبار في الحكم على 
ن لم ينصص عليها في الدراسات النقدية العربية ،الشاعر وعن طريق الصورة  .حّتى وا 

قصد الشاعر بناء هذه الصورة لذاتها  لم يكنو تحيى القصيدة وتسموا عن مثيالتها، 
نما كان يقصد إلى أن يعبّ  »(3)فحسب ر من خاللها عن قضاياه وأحاسيسه ومواقفه من وا 

الحياة والّناس من حوله، وقد كان لذلك أثره في أن يغلب التعبير الرمزي على التعبير 
ال بالرموز ليصبح الشعر من خالل هذه الصور بناء لغويا مجازيا حاف)...(المباشر 
 .(4)«والمعاني

                                       
، المصرية العالمية، للنشر، "قضاياه الفنية والموضوعية"الجاهلي إبراهيم عبد الرحمان محمد، الشعر: ينظر( 1) 

   .173، ص 3111، 1ط ولونجمان،
.412 411محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين و الموحدين باألندلس، ص  ( 2(  

.37عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، ص  ( 3(  

.172ص قضاياه الفنية والموضوعية، " الشعر الجاهليإبراهيم عبد الرحمان محمد،  ( 4(  
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فهو في الكثير من الكالم أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعا في القلوب   
 .لذلك تعددت وسائل التصوير واختلفت من شاعر إلى آخر،واألسماع

 :وسائل التصوير 11

 :شبيهالت   111

     أنهب "في علوم البالغة اإليضاح"في كتابه  التشبيبه "الخطيب القزويني"عّرف 
  (1).«وما ذكرت فيه أداة تشبيه)...( الداللة على مشاركة أمر آلخر في المعنى »

  صفة الشيء بما قاربه : التشبيه »:فيقول في كتابه العمدة "ابن رشيق"أما 
 (2) .«وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة ال من جميع جهاته

 "علوم البالغة"في كتاب في تعريفه كما هو ماثل  "ابن رشيق"هناك من يشاطر و     
بإحدى أدوات )...( على أنه هو التمثيل »:ئلينأضافا في تعريفهما له قا صاحبيه غير أن

تمثيل  صورة تقوم على: هو)..( التشبيه المذكورة أو المقّدرة المفهومة من سياق الكالم 
حسية أو )كهما في صفة الشترا( حسي أو مجّرد)بشيء آخر ( حسي أو مجّرد)شيء 
بل هناك وسائل  ،غير أن التشبيه ليس الوسيلة الوحيدة للتصوير ،(3)«أو أكثر(مجّردة 

  .نقدمها فيما يأتي أخرى تعنى باالهتمام على غراره

 

 

                                       
  (ت.د)، (ط.د)اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عبد الرحمانن القزويني، (1)  

محّمـد يحيـى الـدين عبـد / ، تـح1أبو الحسن بن رشـيق القيروانـي األزدي، العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، ج(2)  
 . 391، ص 1891، 5الحميد، دار الجيل، سوريا، ط

، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، "البديع والبيان والمعاني"الدين ديب، علوم البالغة محمد أحمد قاسم، و محي (3)  
 .142، ص3112، 1لبنان، ط
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 :ستعارةاإل 112

أفضل المجاز وأّول »:على باقي وسائل التصوير فقال االستعارة "ابن رشيق" فّضل
وهي من محاسن الكالم إذا وقعت  ،وليس في حلى الشعر أعجب منها ،أبواب البديع

  .(1)«موقعها، ونزلت موضعها

ضرب »:قاربها كثيرا إلى التشبيه فقاللها غير أن عبد القاهر الجرجاني في تعريفه 
 .(2)«من التشبيه ونمط من التمثيل والتشبيه قياس

تعد عامال في الحفز والحث تتصدر االستعارة بشكل كبير الكالم اإلنساني، إذ 
وأداة تعبيرية، ومصدرا لترادف وتعدد المعنى، ومتنفسا للعواطف والمشاعر االنفعالية 

ن العامل في تأثيرها هي المسافة بين  ، الحادة ووسيلة لمأل الفراغات في المصطلحات، وا 
 .(3)ه به في زاوية الخياله والمشبّ المشبّ 

 :الكناية 113

سله عن كنه األمر،عن : كنه»:في كتاب أساس البالغة على أنها فت الكنايةر  ع  
كنى عن الشيء كناية وكن ولد أباه بكنية حسنة والكنى : كني)...( حقيقة وكيفيته

 .(4)«بالمنى

أن يريد المتكّلم إثبات معنى من المعاني، فال يذكره بالّلفظ  :هنااد بالكناية هراوالم  
يء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ولكنه يج ،الموضوع له في اللغة

                                       
.319، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج أبو الحسن بن رشيق القيرواني األزدي، ( 1(  

.31، ص1881، 1كر، دار المدني، جّدة، طمحمود محّمد شا: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، عّلق عليه ( 2(  

.11، ص1887، 1يوسف أبوا العدوس،  االستعارة في النقد األدبي الحديث،دار األهلية، عّمان، األردن، ط: ينظر ( 3(  

باسل عين الّسود، دار الكتب / ، تح3أبوا القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البالغة، ج(4) 
 .148، ص1887، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه  ،ويجعله دليال عليه، فقد أرادوا المعنى
 .(1)بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود

ي التفي قصيدتيهما وسائل التصوير  "شرف ابن"و "ابن رشيق"لقد وظف الشاعران   
ا سنقدم الجدول الموالي، الذي يظهر طرائق كي يسهل التفريق بينهمسبق الحديث عنها، و 

   .هذا التوظيف

 :وسائل التصوير عند ابن رشيق 12

 يلةوس
 التصوير

 شرحها مضمونها

واســتغلقت  اســتبهمت ورمــاأل  تشبيه ال
 .أبوابها

 

 .متبتلين تبتل الرهبان 

 .أحالمهم تزن الجبال 

 .كالشمسفضلهم  

 .فتنا كليل مظلم 

 

 .وأرادها كالناطح المعيان 

األمور  اة التشبيه، وشبهأدحذفت  
بالباب   عندما تعسر وتكون غامضة

 .،الذي ال يمكن فتحهالمستغلق

 شبه تبتل المسلمين بتبتل الرهبان 

 شبه حلمهم وخلقهم بوزن الجبل 

فضائلهم على الناس كفضل الشمس  
 على األرض

فتن سوداء ونتائجها المدينة كالليل  
 المظلم بال نهار وال خير 

 وهذه الفتن تهلك أهلها كالناطح 

                                       
، (ت.د)،1، دار األهلية، لبنان، ط"األبعاد المعرفية والجمالية"يوسف أبوا العدوس، المجاز المرسل والكناية : ينظر  (1)

  .151ص 
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 .بكر كالمهاة عزيزة 

 .كأنها قمر يلوح...خود

 شبه المرأة بالبقرة في جمال عينها 

 شبه جمال المرأة بالقمر المكتمل 

 .نعم التجارة طاعة الرحمان  اإلستعارة

 .تنسيك هيبتهم شامخة كل  

 .حسنت فلما تكامل حسنها 

 .قضيب بان

 .حزنت لها كور العراق

أرى نجوم الشّم أمست 
 .خشعا

 .الليالي بعدما صنعت بنا

 الربح في طاعة الرحمان  

 تبلغ هيبتهم أكثر من قمم الجبال 

 القيروان حسناء مثل المرأة 

 قوام المرأة لينة مثل قوام الشجر 

 .نسب حزن المرأة للبلد العراق 

خشاعة اإلنسان لربه نسبت للنجم  
   .لمواجهتها للعدو

 .الصناعة لإلنسان فشبه بالليل 

 .بيض الوجوه  كنايةال

 .متقين اهلل

  .كل طرف ران 

 .نظرت لها األيام 

 .تنالهم أيدي العصاة 

 .مظلم األركان 

 .عبادة األوثان 

 .أظلم القمران 

 .غير زواهر... أرى النجوم 

 .الصفاء 

 .اإليمان واالستقامة مع اهلل 

 .الدهشة والتعجب 

 .الحسد والعداء 

 .القتل 

 .ال صالة 

 .الشرك واإللحاد 

 .الكآبة والحزن الشديد والخوف 

 .الكآبة والخمول 
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 .واألرض من ولع بها  

 .لعب الزمان بأهلها 

 .الحزن الشديد  

 .والالمباالةالّلهو  

 مع شرح مضمونها  "ابن رشيق"استخراج وسائل التصوير عند : الجدول الثاني

 .في قصيدته

 :وسائل التصوير عند ابن شرف 13

 يلة وس
 التصوير

 شرحها مضمونها

عن فؤاد بجماحم الحزن   تشبيه ال
 .يصلى

 .عادت الديار قبورا 

 

 .بعد يوم كأنما حشر الخلق 

كضجيج عجيج وضجة  
 .الخلق

وحصان كأنها الشمس 
 .حسنى

فرق الدهر غير ذلك النبل  
 .نبال

 .شبه شدة الحزن بالنار الشديدة 

 

تدمر الديار تحت سكانها  
 .كالقبر

 .شبه يوم الغزو بيوم الحشر 

شبه الضجيج بضجيج يوم يقف  
 .الناس أمام ربهم للحساب

شبه جمال المرأة العفيفة  
 .بالشمس

شبه فراق القدر للناس بفراق  
 .السهم عن النبل 

القدر من  ينجوا الشعب كما  .نجت المقادير منهم  ستعارةاإل
  .الغزاة
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 .جار فيهم زمانهم 

 .من ثعابين حاملين نيوبا 

 .وسعاد تجيب بالنوح 

شبه الزمن بالعدو الذي ظلم  
  .األهل

 .شبه الغزاة بالثعابين في المكر 

 .النوح بالجمل عند اإلجابةشبه 

نواعس ...أنجم تخطوا   كنايةال
 .كسلى

 .زحمة تحكي 

 .جار فيهم زمانهم 

 .ناكسا رأسه 

  .كّلما نبت بهم أرض مطايا 

 .يسكبون الدمع 

 .مزقوا في البالد 

 .الحزن

 

 .الشكوى 

 .الظلم 

 .الذل 

 .الضياع 

 .شدة الحزن 

 .التشرد و الضياع 

 .استخراج وسائل التصوير عند ابن شرف مع شرح مضمونها في قصيدته: الثاني الجدول
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 :ــ الموسيقى2

تجعل ف الموسيقى، ، فماذا كان الشعر يكون بدونخاصية الشعر األولى ىالموسيق
فالموسيقى أعم من العروض، فهي  ،منه خطابا ذا خصائص صوتية تميزه عن غيره

     متسلطة على النص األدبي في كل مظاهره الصوتية واإليقاعية الداخلية 
   أن الدافع األساس للشعر يرجع إلى غريزة الموسيقى "أرسطو"حيث يرى  ،(1)والخارجية

  .(2)و اإلحساس بالنغم

تخاطب العاطفة موسيقى الشعر أن  يرى في هذا الصدد "أحمد أمين"غير أن 
كونها أوضح لغة للعواطف فال يشاركها في ذلك الضحك والبكاء والصراخ فهي  ؛وتثيرها

جميعها لغات العواطف، ولكن الموسيقى أقواها وتأثيرها أسرع فهي التي تسترعي 
ألنها  ؛يوضح أهم لغة من لغات العاطفة وهي الموسيقى "أحمد أمين"ن إ؛ أي (3)العواطف

 :شر في استدعائها واستحضارها وتنوعها وللموسيقى نوعان هماهي السبب المبا

 :الموسيقى الداخلية 21

فهو ليس  وثيق الصلة بموسيقى األلفاظ، »البديع؛ألنه الداخلية الموسيقىتخص 
في الحقيقة إال تفننا في طرق ترديد األصوات في الكالم حتى يكون له نغم موسيقي وحتى 

والعقول بمعانيه،فهو مهارة في نظم الكلمات وبراعة  القلوب،يسترعي اآلذان،كما يسترعي 
ومجيء  ،هو العناية بحسن الجرس ووقع األلفاظ في األسماع)...( في ترتيبها وتنسيقها

                                       
  .147، 145عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي لمحمد العيد، ص : ينظر (1) 

. 13، ص1853، 3موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة أنجلو المصرية، ط: ينظر ( 2(  

.42، ص 1817، 4، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط 3و ج1أحمد أمين،النقد األدبي،ج: ينظر ( 3(  
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 هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه،وذلك ألن األصوات التي تتكرر في حشو البيت
 .(1)«نغم مختلفة األلوانتجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة ال)...( 

 ومن ألوان البديع اللفظي الذي تم توظيفه في قصيدتي ابن رشيق وابن شرف
الجناس والطباق وتكرار األصوات، ما زاد في بهاء موسيقى القصيدتين وتجسيد 

 :     لعاطفتيهما، ويّتضح ذلك فيما يأتي

 :الجناس 211

على أنه تشابه كلمتين في النطق واختالفهما في  "عبده عبد العزيز قلقيلة"يقدمه 
والعدد  ،والحروف ،الجنس:هي أمور ما اتفق في أربعةوهو  تام :وهو نوعان ،المعنى

ما اختلف في واحد من األمور األربعة السابقة  ، وهووترتيبها، وغير تام، وضبطها
 .(2)الذكر

 :"ابن رشيق"الجناس عند  2111

أمور، / اإليمان، أمر/ فصاحة، األمن/فقاهة: الجناس وهو "ابن رشيق"وظف 
رمضان، / تزهو، ضمان/غيالن، زهت/ غلمان/علماء، رهبان، برهان، مغان/علوم
 .بيان/األضغان، بنان/ الباني، األذقان/المبتني/البنا

   لم يوظف الجناس التام ولو لمرة  "ابن رشيق"حظ من خالل ما سبق أن نل
ن، وكذلك بتغيير ياكتفى بالجناس غير التام، فكان بزيادة حرف أو حرفواحدة، غير انه 

 .في مراتب الحروف

 

                                       
.42إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص ( 1(  

.355، 321، ص 1883، 2فكر العربي، القاهرة، طعبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة االصطالحية، دار ال ( 2(  
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 :"ابن شرف"الجناس عند  2112

/ رجال،  جار  /رحال/ غسال، راجال/ غفال: كان حاضرا الجناس عنده هو اآلخر متمثال في
تسعد، /سعاد/ سعدىوبلى، / تبلى/ غسال،تتلى/عتلت، تغسل/كاّل، تعتل/حالّ /جار، خالّ 

 .ثكال/ذحال، شكال/خّل، ذبال/ نبال، خلّ / وقدا، نبال/توقد 

المتمثل ، و التامالجناس بنوعيه  "ابن رشيق"على خالف  "ابن شرف"لقد وظف 
لك ، أما الثانية فهي تعني ذوهي صفة ،فإحداهما تعني الجور والظلم ،جار/في جار

      فاألولى تعني أداة يرمى  ،نبال/ نبالأما عن ، جواركو  اإلنسان الذي يسكن قربك
ألعالم نساء، أما  نسماافهما  ،وي، أما سعدى وسعادبها، واألخرى هي صفة اإلنسان السّ 

 (.التام غير)بقية الجناس فكان ينتمي إلى الجناس الناقص

فن بديع »وللجناس عدة دالالت فنية مما أدى الشاعران إلى توظيفه، هذا ألنه يعد  
، لكّنها تفاجئ بالتأسيس الختالف (التكرار)يار األلفاظ التي توهم في البدء التكريرفي اخت
، والجناس التام الذي يوحي أكثر إلى تكرار اللفظة؛ لكن باإلمعان الجيد يمكن (1)«المتن

والتي تسمح بفتح آفاق داللية أخرى قابلة  الوصول إلى الداللة الثانية التي يريدها الشاعر،
 .ي النصللتأويل ف

 :الطباق 212

   الجمع في الكالم بين الشيء الواحد وضده »على أنه "عبد العزيز قليقلة"يقّدمه 
هذا ألنه تجسيد حقيقي لحالة الفقد فهو يمثل ثنائية  ؛(2)«أو مقابلته ظاهرا كان أم خفيا

إلى غيرها من الثنائيات ...الحياة والموت، والوجود والعدم، والقّوة والضعف، والعّز والّذل

                                       
، 1881، 1، دار البشير، جدة، ط3عبد الرحمان حسن حبكة الميراني، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج(1) 

 .495ص
.381المرجع نفسه، ص  ( 2(  
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هذا فضال على أن الطباق يمّثل نوعا من اإليقاع المعنوي لّلغة  ،التي عايشها الشاعران
بتضاد  ،المتلقي إحساسه في ّذهنية التي تثيرفهو إيقاع من أنماط الموسيقى الداخلية ال

   .(1)الوجود اإلنساني في ذاته

 :تيما يوضحه الجدول اآل، وهذا ن الطباق أو المقابلة في قصيدتيهمااالشاعر  اعتمد  

 اقــــــــــبــالط 

اجتمعوا، /تفّرقوا شيطان،/إشارة، سلطان/، كالماو حلّ /اكشفو    ابن رشيق
 .أمنوا/الشمس،خافوا/واضح، الليل/إعالن،غامض/إسرار

عدال، /تبلى، جار/ السهل، السرائر/القبور، الوعر/ الّديار ابن شرف 
مساكين عزال، /فّرق، شياطين رامحين/غفال، ضّمهم/الّنبيه
 شكال،  /غربا، معنى/نذال، شرقا/أشرف

 "ابن شرف"و "رشيقابن "استخراج الطباق الموظف عند كل من : الجدول الثالث
 .في قصيدتيهما

هدف من خالله إلى إبراز كوامنهما كان ي   ين،شاعر الغير أن توظيف الطباق عند 
الشعورية المتضاربة كتضارب واقعهما الراهن، الذي يتخبط بين تضاد عوامل ومسّوغات 

  يقوم التي متضادة الثنائيات الالحياة والموت، وبما أن الواقع يسّلم بوجود العديد من 
    شعورياتوظيف هذه التضاربات، ى لععليها، فلم يجد الشاعران نفسيهما إال مرغمين 

 .أو الشعوريا

 

 

                                       
.113جدل الحياة والموت في شعر الخنساء،ص : خالد الجبر و رزان إبراهيم، شعرية الفقد ( 1(  
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 :تكرار الصوت  213

أكثر  الشاعر ، ي ْعن ى بهافي النص مَّة من العبارةمهالتكرار هو إلحاح على جهة 
  من عنايته بسواها، وهو بذلك ذو داللة نفسية ق ي مة، تفيد الناقد األدبّي الذي يدرس 

 (1) .الشاعرالنّص، ويحل ل نفسية كاتبه، إذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسل طة على 

ذا كان التكرار في النثر عملية حشو ال طائل منها   فهو في الشعر ليس  ،وا 
نفسها، بل تحمل داللة ثانية جديدة بمجرد الصورة المكررة ال تحمل الداللة كذلك، ف

وهذا التكرار يسهم  ،آخر غير الذي سبق ئاخضوعها للتكرار، فنقرأ في الصورة المكررة شي
 .(2)في عملية اإليحاء وتعميق أثر الصورة في ذهن القارئ

التي تسحر النفوس بما  )..(من الظواهر الفنية »إال أن الدارسين للتكرار يعتبرونه 
ويمكن أن نلمس التكرار  ،(3)«نتيجة لتكرار ألفاظ متقاربة في جرسها ،توحيه من إيحاءات
 :في المجاالت التالية

 :تكرار الصوت وداللته 2131

تكررت  اأو أصوات اأن هناك أحرف في دراستنا للقصيدتين،ا استدعى انتباهنا مم
أو مجهورة أو بعض حركاتها من مد أو سكون كانت مهموسة  ، أكثر من بقية أخواتها

   ماويرجع السبب في تكراره ،بها انيقد ع ينوكل هذا يدل على أن الشاعر  ،وتضعيف
اآلتيين الحروف األكثر  ينالجدول يوضحعليها، و  االنفسية التي كان ماإلى حالتها، له

 :"ابن شرف"و "ابن رشيق"حضورا في قصيدتي 

                                       
، (ط.د)عصام شرتح ،ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل،  منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، : ينظر (1) 

  .9، ص3115
.41، ص 1889، 1اصر،مطبعة هومة، طعبد الحميد هيمة، البنيات األسلوبية في الشعر الجزائري المع: ينظر  ( 2(  

 .197عبد اللطيف عيسى، شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في األندلس، ص (3) 
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  المجهورةاألصوات 

 نوعها

عددها في 
قصيدة ابن 

 رشيق

عددها 
في 

قصيدة 
ابن 
 شرف

نسبتها 
المئوية 
)%( 

عند ابن 
 رشيق

نسبتها 
 المئوية
)%( 

عند ابن 
 شرف

 ..00 60.6 33 88 انفجارية الهمزة

 0036 0.3. 33 86 انفجارية الباء

 23083 40.0 0. 2.3 مائعة الالم

 ..00 3034 .3 33 رخو الياء

 3023 .202 33 33 انفجارية الجيم 

 3032 .303 24 08 انفجارية الدال

 0.0. 2024 0 24 رخو الذال

 086. ..0. 03 .8 مائعة الراء

 082. 20.3 6 .2 رخو الزاي

 3032 2034 24 .3 انفجارية الطاء

 023. 068. 2 .2 رخو الظاء

 6034 080. 06 203 مائعة الميم 
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 4063 036. 6. 236 مائعة النون

 3086 30.0 32 34 انفجارية القاف

 6034 6033 06 3. انفجارية الواو

 3068 3033 34 04 رخو العين

 068. .08. . 23 رخو الغين

 082. 0083 6 .4 انفجارية الضاء

مع  "ابن شرف"و "ابن رشيق"استخراج األصوات المجهورة في قصيدتي : الجدول الرابع
 .ذكر عددها وتبيان نوعها ونسبتها المئوية

األصوات 
 هموسةالم

 

 نوعها

عددها في 
قصيدة ابن 

 رشيق

عددها 
في 

قصيدة 
ابن 
 شرف

نسبتها 
المئوية 
)%( 

ابن   عند
 رشيق

نسبتها 
المئوية 

)%( 
عند ابن 

 شرف

 ..00 3023 .3 32  رخو الحاء

 ..20 008. 8 4 رخو الثاء

 0.0. ..00 34 43 رخو الهاء

 3032 .204 24 36 رخو الشين

 068. 2000 . 32 رخو الخاء
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 ..0. 20.3 4 .2 رخو الصاد

 ..00 3004 33 36 رخو الفاء

 ..30 30.3 .3 00 رخو السين

 3032 3083 24 02 انفجارية الكاف

 ..00 6088 33 ..2 انفجارية التاء

مع  "ابن شرف"و "ابن رشيق"استخراج األصوات المهموسة في قصيدتي : الجدول الخامس
 .ذكر عددها وتبيان نوعها ونسبتها المئوية

بلغت نسبة استعماله  "ابن رشيق"نتوصل إلى أن  ينالسابق ينمن خالل الجدول
غير أن  ،%37.11وهي أكثر من المهموسة التي بلغت  ،%73.82لألصوات المجهورة 

، %71.52ت بلغوالتي  ،المجهورةهي األصوات كانت النسبة الطاغية عنده  "ابن شرف"
على أن الغالب من ف على شيءن دلت إ، وهذه النسب %38.41أما المهموسة فهي 

في قوة الحرف الدال على أن )والتي تعني الخشونة ،حروف المجهورةالاألصوات هو 
تكمن في عسر الحروف )والصعوبة (هناك أمر طارئ يستدعي هذه الحروف للفت االنتباه

على خالف  ،ن في حالة غضب لما جرى لمدينتهميأن الشاعر  ،(صواتفي مخرج األ
 .(1)«السيولة والسهولة واليسر»الحروف المهموسة 

ابن "والواو عند  ،"ابن رشيق"م والميم والنون عند الالّ فهي  الحروف الطاغية أما
 موالالّ ، %8.94 الميم بنسبةو  ،%8.21بنسبة  "ابن رشيق"عند  وتكّررت النون، "شرف
الميم  ، أما حرفا%13.93الالم الحظوة بنسبة أخذ  فقد "ابن شرف"، أما %7.14بنسبة

                                       
  .41، ص3111، (ط.د)عمر محمد الطالب، عزف على وتر النص الشعري، اتحاد كتاب العرب، دمشق،    (1)



وموازنة لقصيدتي ابن رشيق وابن شرف في رثاء القيرواندراسة فنية : ثانيالفصل ال  

 

69 
 

لكل حرف، أما الحروف الثالث المهموسة  %1.37بحوالينفسها فاحتال النسبة  ،والواو
بـ ، والسين 5.85%،والهاء بـ %1.99التاء بـ :التي لقيت حضورا بارزا في القصيدتين هم

، أما %5.14حرف الهاء بـ  حضرف "ابن شرف"، أما "رشيقابن "هذا كان عند  2.12%
، غير أن حرف الحاء بلغ %4.51كانت نسبة كل واحد منهما حوالي التاء والفاء ف

4.15%. 

إبراز مقاصد الشاعر، أو المساهمة في  »ا فيمّ مهويمكن لألصوات أن تلعب دورا 
ي عن لعب دورها الجمالي ولكنها ال تكف ،اإليحاء بإخراج المعاني الضمنية إلى السطح

ة واحدة وتصبح ال يمكن للصوت أن يحمل دالل أنهيعني هذا و (1)؛«واإليحائي باستمرار
 .بل يمكن أن يحمل دالالت أخرى تناسب سياق القصيدة العام لصيقة به،

تنتمي حسب ف والتي أكثرا من استعمالها،واألصوات التي استعملها الشاعران 
 (2) وانفجارية ،ومائعة ،رخوة :تنوعها إلى

ال بها و أثناء النطق  ،الفاء، و والحاء ،والسين ،الهاء: األصوات الرخوة وهي
نما يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا أي أن  ينحبس الهواء انحباسا محكما وا 

 .النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف

ن األصوات تكو   وهذه ،ميم، والمالّ وال ،وننّ ال: ذلقية وهيال األصوات المائعة و
 .الهي بالشديدة وال هي بالرخوة ،مجموعة خاصة

 ،فجأةفعند انفصال الشفتين  ،والباء ،اءالتّ : وهي األصوات االنفجارية أو الشديدة
 . يحدث النفس المنحبس انفجارا

                                       
 .المرجع السابق، الصفحة السابقة  (1)
 . 37 35، ص3112، (ط.د)األصوات اللغوية، القاهرة، مصر، مكتبة أنجلو المصرية، :إبراهيم أنيس، ينظر  (2)
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 :الموسيقى الخارجية 22

وهي الوزن أو البحر وكذلك  ،الموسيقى الخارجية إلى موادفي الغالب ما تنصرف 
القافية، فهل حضرت حقا هذه المواد الصوتية قبل الشروع في كتابة القصيدة، أم جاءت 

فربما  ،نا ال نحسب أن ال هذا وال ذاكنّ سيل قريحة، وعطاء خيال محض؟ إعفو الخاطر و 
مما يترك  ،في طلبها كلها عمدر هذه المواد الصوتية دون أن يعمد الناص إلى تحضي

 .(1)للقريحة أن تبدع وللخيال أن يبتكر

حيث كانت صياغة الشعر العربي  »: معبرا عن هذا فقال "غنيمي هالل"وجاء 
القديم في كالم ذي توقيع موسيقي ووحدة نظم تشد من أزر المعنى وتمثلت الصياغة 

والتي يمكن أن (2)« إلينا ناضجة الموسيقية في الشعر العربي ببحوره وقوافيه التي وصلت
 :  يأتنتعرف عليها كما ي

 :  الوزن 221

فشاعر القصيدة العربية األول  »:عن الوزن كونه نظام فيقول "العربي دحو" يتحدث
مشدود بنظام معّين ال يستطيع تجاوزه، وهذا الذي تمثله التفعيالت المكّونة  أيا كان

للبحر العروضي، ومن ثم له اختيار في تحديد المكان ألنه يكتب قصيدة منظمة 
وهذه القصيدة ال تعتمد النظم حتى تحدد المساحة ولكّنها تعتمد األذن، والدفق  ،(نمطية)

    .(3)«دأ معها والدة القصيدةالعاطفي، والحالة النفسية التي تب

                                       
.115عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية لقصيدة أين ليالي لمحمد العيد، ص : ينظر  ( 1(  

.425 ، ص3114، (ط.د)محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة، القاهرة،  ( 2(  

، دار الكتاب العربي، "من النشأة إلى قيام الدولة الفاطمية" العربي دحو، األدب العربي القديم في المغرب العربي(3) 
  .141، ص 3117، (ط.د)الجزائر، 
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والوزن هو أحد عناصر الشعر وله داللته خاصة ال يمكن أن ينفصل عن المعنى 
الذي يتولد منه أوال، حيث يأتي الوزن الحقا، ويتميز الوزن بخصائص صوتية تبعا لكل 

  .(1)وزن

 ابن"ـموزونة على الوزن العربي، ف "ابن شرف"و "ابن رشيق"ولما جاءت قصيدتي 
نظم قصيدته على البحر الكامل أما صديقه فنظمها على الوزن الخفيف إال أن  "رشيق

 (2) :هذان الوزنان لقيا بعض التغيير ويظهر هذا في الجدول التالي

 اـــهــوعــن التفعيلة 

 مْتفاعلن ابن رشيق

 مت فاعلْ 

 

 مْتفاعلْ 

 

 متفاعالت

 . إسكان الحرف الثاني المتحرك: زحاف اإلضمار

حذف ساكن الوتد المجموع المتأخر : الكف زحاف
 .وتسكين الحرف الذي قبله

حذف ساكن الوتد المجموع المتأخر وتسكين : علة قطع
 الحرف الذي قبله 

زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد : علة ترفيل 
 .مجموع

 مفاع لن ابن شرف

 فعالتن

 فاعالت

 حذف الحرف الثاني الساكن : مفردالزحاف الخبن 

           .حذف الحرف الثاني الساكن:مفردالخبن الزحاف 

 خذف الحرف السابع الساكن: مفردالكف الزحاف 

                                       
 . 171، ص"في عصر ملوك الطوائف في األندلس"عبد اللطيف عيسى، شعر الرثاء: ينظر  (1)
، 1، الجزائـر، طANPEبن القاضي، الشعر العربي أوزانه وقوافيـه وضـروراته، منشـورات عبد القادر بن محمد : ينظر(2)

  .15، 14، 11، 58، 59، ص 3113
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 فعلتن

 مت فع لن

 اجتماع الخبن والطي: مزدوجالخبل الزحاف 

 حذف الحرف الثاني المتحرك: مفردالوقص الزحاف 

  "ابن رشيق"استخراج نوع التغيير الطارئ في تفعيلة بحر كل من : الجدول السادس

 .المعتمد في قصيدتيهما "ابن شرف"و

وهذا  ،حسب قصيدته ن بالزحافات والعلل باختالفها كل واحدالشاعرالقد استعان   
هذه المساواة في  »ألن  ؛المساواة في إيقاع البحر الذي استعماله ا اخترقايعني أنهم

أو توالت الكلمات )...( وحدات اإليقاع والوزن مدعاة للملل، لو كانت تامة كل التمام
متساوية تمام المساواة في صفاتها من حروف مد ولين وغيرها ألن النغمات تبدوا إذن 
رتيبة يمّلها السمع، ثم إن الموسيقى في البيت تابعة للمعنى والمعنى يتغير بتغير 

 .(1)«البيت

اكتفى فأما ابن شرف  ،تانإيقاعه بإدخال زحافان وعلّ يير بتغ "ابن رشيق"كما قام 
   .تفعيلة فعالت ، وكانت متنوعة على أن أكثرها شيوعابالزحافات

 البحور جلجلة وحركات كأنما خلق »هو أكثربحر الكامل و  "ابن رشيق"استعمل 
  واللطف مذهبان الفخامة و الجزالة، الرقةللتغني ولذا ال يصلح للحكمة والفلسفة، وفيه 

 إنويصلح للعواطف البسيطة كالغضب و الفرح ومن العجيب أن الرثاء قّلم أن يصلح فيه 
استعمله للتغني بحزنه إذ لم يتناول فيه  "ابن رشيق"غير أن  ،(2)«علم يكن نوعا من التفجّ 

ته لما جرى لمدينته ليصف فيه تفجعه ولوع ،ولم نجد فيه التفلسف ،موضوع الحكمة
 .القيروان

                                       
.431النقد األدبي الحديث، محمد غنيمي هالل، ص  ( 1(  

.117، ص 1882، (ط.د)علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ( 2(  
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يقول وهو الذي  ،الخفيف هوالبحر الذي احتضنته قصيدته  فكان  "ابن شرف"أما 
بحر كما يدل عليه اسمه، خفيف في غنته اإليقاعية  »: "عبد القادر بن القاضي"عنه 

وقد بدأ الشعراء يهتمون به في العصر )...( غير أنه كان نادرا في الشعر القديم
ا تفعيلتان متماثلتان وهما فاعالتن مهير أن تفعيالت البحر الخفيف غ،(1)«العباسي

       من رتابة اإليقاع وال شك أن ذلك يخفف  ،تخالفهما التفعيلة الثالثة وهي مستفع لن
إال أن الكامل الذي استعمله ابن رشيق نجد به تفعيلة واحدة تتكرر    ،(2)و وتيرته الواحدة

فاستعان بالعروض الثالثة وهي مستفعلن  ،رتابة فيهاو  ،ست مرات في البيت وهي متفاعلن
 .هاؤ كي يهد

تزايد نبضات القلب في  »وقد ربط الباحثون هذه التغييرات الزحافية و العللية إلى
االنفعاالت النفسية تلك التي قد يتعرض لها الشاعر أثناء نظمه، فحالة الشاعر النفسية 

   ،(3)«ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزع)..( في الفرح غيرها في الحزن واليأس
بالحزن  تضحأما الحالة التي عليها الشاعران فهي ت ،ففي الفرح تتسارع نبضات القلب

 .واليأس واألسى

الصوت الممدود هي التي استعان بها الشاعران الحاضرة بقوة و غير أن األصوات 
ألنه  ؛فالصوت الممدود ظهر جليا ،ولكل منهم داللته ن،والمشدد أو المدغم وكذلك التنوي

ووجدوا  ،أوضح األصوات تلك التي تسمى الحركات الطويلة الممدودة باأللف والواو والياء
 . (4)ن هذه األصوات تبرز في أثناء الكالم وال تخفى في السمعأ

                                       
  .119الشعر العربي أوزانه وقوافيه وضروراته، عبد القادر بن محمد بن القاضي، ص  (1) 
، دار المعرفة الجامعية،  1، ج"قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم"عثمان موافي، في نظرية األدب : ينظر (2)

 . 111، ص 3111، (ط.د)اإلسكندرية ، 

 .172ص  إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،(3) 
.145المرجع نفسه، ص : ينظر ( 4(  
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يقاع الكامل والخفيف   وهو  ،رض الشاعرالحزينة التي تعت ةالحالمع يتالءمان وا 
فكان يحلو له أن يبكي شعبه بهذه االمتدادات الصوتية التي  ،يخوض في موضوعه
وتتزاحم  ،كما يتقطع البكاء باالختناق ،والتي يتقطع بها الصوت ،يفرزها إيقاع كل شاعر

في النفس تلك االنفعاالت التي تفرزها االمتدادات المتتالية، ليتالءم مع ما كان يتزاحم في 
 .(1)نفسه من حزن وفي خاطره من إشفاق وتطلع

 ،به الحنجرة الندية فتدويويمتد به الصوت  ،فحرف المد ينفتح في اللغة العربية
بلغت  "ابن رشيق"ـف ،وهذا ما فعله الشاعران إليصال إحساسهما ،سمعفيمضي إلى بعيد في  
،أما المد بالواو %74.21تنقسم إلى مد باأللف وبلغ نسبة ا  حرف 399عنده حروف المد 

، أما المد عند ابن شرف %11.11، أما المد بالياء حوالي %14.59قدر بـ 
،والممدود بالواو بـ %75.21ـ الممدود باأللف ب :موزعا على نحو ا  ممدود ا  حرف199فهو

 .%12.71، أما المد بالياء فهو11.99%

فاألصوات الساكنة على العموم أقل  ،نةدة والمنوّ اكنة والمشدّ ألصوات السّ عن اأما  
أما الحروف المشدودة فهي تطور األصوات من  ،في السمع من أصوات المد ا  وضوح

   ،(2)كون عليها الشعبتوهذا يرجع إلى الحالة النفسية التي  ،الرخاوة إلى الشّدة أو العكس
 .(3)و اإلدغام والتنوين يكونان في حالة الوقف متبوعان بسكون ألنها حركة قصيرة

 235حوالي  "ابن رشيق"المنونة عند األصوات الساكنة والمشددة و  لقد بلغت  
، أما %11، أما المنونة %31.94دة ، أما المشدّ %13.15تنقسم إلى الساكنة ب ا،صوت  

                                       
، (ط.د)، اليازوري للنشر، عّمان، األردن، "دراسة تطبيقية في الشعر العربي"عبد اهلل رضوان، البنى الشعرية : ينظر (1) 

  .29، 27، ص 3115
  .311، 38إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، : ينظر (2) 
 .145الشعر، ص إبراهيم أنيس، موسيقى : ينظر (2)
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 عة بين الساكنةوزّ ا مصوت   321بلغ عدد هذه األصوات حواليف "ابن شرف"عند 
 .%32.47نةالمنوّ و ، %33.11المشدودة و ، %13.81وهي

 :القافية 222

أنها الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في  عّرف العروضيون القافية
والشاعر المبدع ال يخضع  ،آخر البيت الشعري، وقد تكون كلمة واحدة أو بعض كلمة

لضرورات الوزن والقافية، غير أن مبحث علم القافية ضروري وحركته فائدتها ضبط 
ين القافية وموضوع اإليقاع حتى نعرف النسق الذي رسم للشعر واالنفعال الذي يتالءم ب

  .(1)القصيدة

برز جمال الموسيقى من العمل الفني، لتأهميتها التي تكتسبها أما عن القافية و      
وال بد أن تستند على  ،فهي شبيهة بقفل البيت ،ألنها تستند بانتهاء معنى معين ؛الشعرية

وتسمى القصيدة  ،الذي يتكرر نهاية كل بيت ،حرف تبنى القصيدة عليه وهو حرف الروي
لحرف إيحاؤه النفسي في نفس الشاعر الذي يأتي تكراره مثيرا لحيث أن  ،كلها به

 .(2)االنفعال لمأساة الشاعر،فهو إذن يضرب على وترين حزينين الروي ويبعث ،ألحاسيسه

 :لقد كانت القافية التي وظفها الشاعر ابن رشيق  جزء من الكلمة وهي 

 

 

 

                                       
، 115، ص 1111، 1أبو السعود سالمة أبو سعود، البنية اإليقاعية في الشعر العربي، دار العلم واإليمان، ط(1) 

111 ،115. 
 .174، 172،ص "في عصر ملوك الطوائف في األندلس" عبد اللطيف عيسى، شعر الرثاء: ينظر  (2) 
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 ــان  يـــــــم  اإل   خ  وام  ش   وه  ج  الو   يض  ب          ة  اد  س   رام  ك   نْ م  يها ف   كان   كمْ      

                                   /1 /1//1// /1 //1/1  /1/1 

 "واني"ومثلها قافية  ،أتت متكررة حوالي ثماني مرات في القصيدة ،"ماني"فالقافية هي 
       خمسة مرات ، أما البقية تراوحت بين المرة والمرتين " الني" القافية وتكررت

فتعرف القصيدة بنونية  ،هو حرف النون(***)ورويها(**)مطلقة(*)ةمتواتر ونوعها  ثالث،الو 
واألنين والحنين  والنون هو حرف الشكوى ،(1)هو الياء(****)ا،  ووصله"ابن رشيق"

وكذلك النون حرف  ،"ابن رشيق"وهذا ما نجده في قصيدة  ،(2)للذكريات والماضي المجيد
فيموت مع حرف المد الذي يسبقها، ولعّل ذلك يضعف من  ،غّنة يذوب صوتها في الهواء

وهذه القافية تعد  ،(3)ألنها مكسورة وما قبلها وبعدها مد ؛باإلضافة إلى غّنيتها ،صوتها
 : قوافي التي تأدي معنى هي، والإال أنها تشكل في حدها كلمة ،جزءا من الكلمة

 الن      ليونة وهشاشة كل ما هو مادي ومعنوي 

 آن      الزمن الراهن وحاضر الشاعر 

                                       
القادر بن محمد بن القاضي، الشعر العربي أوزانه وقوافيه  عبد. 1/1/متحرك واحد بين ساكنين : المتواتر( *)

 .85وضروراته،ص
عبد القادر بن محمد بن :  ينظر. موصولة بحرف لين والتأسيسهي المتحرك الروي المجردة من الردف : مطلقة (**)

 . 81، 85القاضي، الشعر العربي أوزانه وقوافيه وضروراته، ص
عبد القادر بن محمد بن القاضي، الشعر العربي أوزانه . الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليها: روي ( ***)

 . 81وقوافيه وضروراته، ص 
عبد القادر بن محمد بن القاضي، الشعر العربي أوزانه وقوافيه . حرف ساكن ناتج عن إشباع حركة روي: وصل (****)

 . 81وضروراته، ص 
.81، 85ع السابق ص المرج :ينظر ( 1( 

، 3محّمد صبحي أبوا حسين، صورة المرأة في األدب األندلسي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط: ينظر (2)
  .314، ص 3115

.42عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي لمحمد العيد، ص : ينظر ( 3(  
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 هان     عدم أهمية الشيء حتى النفوس             

 كان      تحول الوضع من الزمن الماضي إلى الحاضر 

 سكانهاعان      العناء والدمار والتعب الذي لحق بالمدينة و 

 بان       وضوح الشيء المخفي             

 :قافيته كلمة في كل أبياته منها فجائت  "ابن شرف"أما 

 الديار منهن أخلى: بل أقول

/1//1/1//1//1/1/  /1/1 

         أتت قافيته متواترة مطلقة ورويها هو الالم والتي صارت تعرف بالمية 
الحروف الرقيقة شفافة تستخدم في اللين والتغزل ألنها م من ، إال أن حرف الاّل "ابن شرف"

إال أن اللم يبقى صوتا مجهورا يتوسط  (1)سهلة ومذللة موصولة بحرف اللين وهو األلف،
         :ومع مجيء القافية كلمة فوجدناها تحوي على أفعال وهي قليلة مثل (2)،وةالشدة والرخا

 .، والبقية أتت أسماء وصفات(اّل يصلى، أخلى، تتلى، تبلى، تجال، ح) 

 

 

 

 

                                       
 .314محّمد صبحي أبو حسين، صورة المرأة في األدب األندلسي، ص : ينظر  (1) 
 .174، إبراهيم أنيس،  األصوات اللغوية، ص  :ينظر (2) 
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   :اللغة واألسلوب 3

يحمل خصائصها، ولكنه يضيف إليها بعدا عادة صياغة للحياة األدب عبارة عن إ  
حياتيا جديدا حتى عند اندثارها، وزوال كل معالمها النابضة بالحياة، فتحيى بإعادة 
الصياغة من جديد، لتتطلب تعامال مع أداة النص األدبي وهي اللغة؛ التي يتضافر ويتحد 

عن غيره هي شاعر  أسلوب أيّ ما يميز معها األسلوب الخاص لكل شاعر وأديب، حيث 
 .(1)ما يريد ، التي يوظفها الشاعر ليعّبر عن وكيفية تركيبها اللغة

الّ  ا،وصاحبه لغة وأسلوب خاص   "ابن رشيق" ومن األكيد أن تحوي قصيدتا لما  وا 
منهما أن وصلنا إلى الرسالة التي أراد كٌل وت ،كانت وصلت إلينا وأثرت فينا وفي نفوسنا

  .يتفاعل معهف ،يوصلها للمتلقي

 :اللغة 31

الوسيلة الفعالة التي تصل بيننا وبين »أن اللغة هي  "عبد اللطيف عيسى"يعتبر 
وعن طريقها فقط يستطيع أن إظهار قصيدته إلى الوجود، لذا فهي أداة مهّمة في  ،الشاعر

نقل فكرة األديب وصياغتها بما تحمل من عاطفة وخيال يفرضان على األديب اختيار 
 .(2)«رةاأللفاظ المعبّ 

واأللفاظ التي تم توظيفها أوحت لنا معجمية هذه النصوص، وهي تلك التي شكلها 
ها لغة واقعية نّ إأي  ؛محيط الشاعر عنده، وفرضها الموروث الثقافي العالق بذهنه ولغته

 . (3)واجتماعية ولغة المحيط والبيئة

                                       
 .84، ص 3112، 1، اليازوري، عّمان، األردن، ط"3"ينظر، عبد اهلل رضوان، البنى السردية  (1) 
 .123ص ، "في عصر ملوك الطوائف في األندلس" شعر الرثاء، عبد اللطيف عيسى،   (2) 
العربي دّحو األدب العربي في المغرب العربي من النشأة إلى قيام الّدولة الفاطمية، ، دار الكتاب العربي، : ينظر  (3) 
 .131، ص 3117، (ط.د)
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وعلى هذا األساس الوحدة األساس للبناء الفني اللغوي، »غير أن الكلمة تبقى دوما 
الرغم مما  فإن للمعجم قدرة كبيرة على تحديد البنيات الداللية األساسية في النص على

تتيح الكشف عن غير اللغوية من قدرة إيحائية ، فإن دراسة المعجم لألصوات والمستويات 
 .(1)«الحقول الداللية وتحديدها داخل النص كمفتاح

 إذ ،ن عن القيروان وعن حزنهما لما أصابهافلقد عبر كٌل من الشاعرين المغربيي
ألن دور اللفظة هو  ؛أطرد هذا الحزن بمجموعة من الكلمات تبرز إحساسهما في القصيدة
الحديث عن وسنفصل  ترجمة جيشان العواطف الوجدانية والتعبير عنها بصورة دقيقة،

 . في العنصر الموالي ونوضحها لتي استعملها واعتمد عليها الشاعراناأللفاظ ا

 :"ابن رشيق"لغة   311

وهو ماض  ،استحضار ماضي مدينته القيروانفي أول قصيدته  "ابن رشيق"ل فضّ 
  يانةالدّ و اإليمان،  :وهي ذلكعلى فاستغل األلفاظ الدالة  ،كانت به في قمة إسالمها

  طاعةو اهلل، و جنة الفردوس، و الحديث، و علماء، و  ،القرآنو العلوم، و أئمة، و قى، التّ و 
هي ألفاظ تدل على أن المدينة كانت سرحا ومنارة لإلسالم له، و خافوا اإلو الرحمان، 

والمسلمين، أما عن حاضر المدينة فأصبح مفعما بالحزن والموت، فكانت المصطلحات 
مون مقسّ و عذاب، و سوء، و  مصائب،و مظلم، و فتن، : الواردة والدالة عليهما متنوعة وهي

 .أرملة،ولعو ل، مقتّ و دت، تنكّ و تزعزعت، و ستصرخون، يو ب معذّ و ذل، و 

ها ساعدته على تقريب المعنى مركزا عليوكذالك تم توظيفه لمفردات الطبيعة التي 
مس الشّ و المسجد، و  النجوم،و األقطار، و بالد، و رض، وأثقالن، و ثهالن، و ليل، : فكانت

أن الذي عايش الوضع  وحزن ، وبغداد، غير والعراق ،مصرو  ،البلدان كالقيروان أسماءو 

                                       
 .51عمر محمد الطالب، عزف على وتر النص الشعري، ص   (1) 
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خوفهم، وليدة و هربوا، و خرجوا، و لك اإلنسان وأورده بصفة المسلمون، على المصاب هو ذ
 .بكرو حصان، و أرملة، و فطيمة، و 

وما يالحظ أن الذي قام بالفعل الشنيع هذا هم غزاتها ولكنه أوعز للدهر كذلك  
  : اة، أما عن الدهر فكانت أيدي العص: فكانت األلفاظ الدالة عنهما هي ،هذا الفعل

 .يالي،  واصفا إياها بهذا الصنيع و اللعب اللّ و  ،الزمانو  ،األيامو  ، العهد

 :"ابن شرف"لغة  312 

 ،كي يوصل عمله وأحاسيسه لمتلقي قصيدته ؛ومفرداتهاكذلك باللغة استعان باللغة 
 :يأتفاستغل التحدث عن الحياة الماضية والحاضرة لمدينته بألفاظ وعبارات كانت كما ي

روا الوعر، ر عن الماضي بـ النبيه الوجوه الحسان زهر الشماع، صيّ إذ أنه عبّ 
لك بـ شجو، حزن، بكاء، فراق، أخلى، هر ضمهم، أما عن حاضره فكان ذالدّ  أشرف،

، نبت، اليالقي، يسكبون المذلة، ال يالقي، الجور الخالص، تركو، عدال، تجال، الهون،
 ليذكره الشاعر ،، ساندا كل هذا لإلنسان الذي يعيش في صدام مع هذا الوضعالّدموع

فلة، الخل، ، فؤاد، وجوه،الخلق، رجلى، الجالء، أرامل، أيامى، ط: هيو بهذه األلفاظ 
فأتى  ،صيرا محتوما عليهن هذا المواطن البريء لقي الموت مإ، حيث عفراء، سعاد، جار

تشيع، ثكلى،أرامل، كفنتها، تعرى الظهور، تشق البطون، حيث أنه أرجع  :ما يجسد هذا بـ
شياطين ، ثعابين،  :فعل الموت إلى المتسبب به وهم الغزاة واصفا إياهم بـ

ليه وحمله رامحين،حاملين، نيوبا، نبال، وكان هذا تلميحا فقط، والسبب الذي ركز ع
مقادير، دهر، اليوم، الزمان، : لقدر موظفا ما ينوبه من األلفاظ وهيالمسؤولية كان ا

 .نّجت المقادير، جار فيهم زمانهم، فّرق الدهر، عودة في الغيب :واصفا إياها بـ

لقيت ما  إذ إنها ،ر عن الطبيعةا أنه هو اآلخر ذكر بعض األلفاظ التي تعبّ كم
 .أنجمو  فال،و بالد، و أرض، و قبور، و ديار، : يلي تعرض له ساكن المدينة وكانت كما
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 :األسلوب 32

األسلوب هو طريقة »:عن األسلوب قائال معبرا في هذا الصدد "أحمد أمين"يأتي 
تعبير اإلنسان عن نفسه، واألسلوب الجيد هو الذي يحسن التوضيح كما يريد 

عتماد على العقل وال وليس كما نريد أن نعبر عنه في هذه الدرجة من اال)...( اإلنسان
هذا التعبير أيضا فيه جمال وفن، فهناك أشياء أخرى نحس بها في داخل أنفسنا ونريد أن 

 .(1)«لتتصل بروحنا وعواطفنا وكياننا)...( نخرجه إلى العالم الخارجي عن طريق القول 

لكي يعّده فنا كامال، وال يكون هذا  ؛الوصول إلى أسلوب راق "أحمد أمين"يطمح 
أي يتم تغييبه نسبيا، ويركز على خياله وعواطفه في  ؛إال بعدم ارتكاز المبدع على العقل

ليقترب أكثر من  مالمسة مشاعر المتلقي إلبداعه،ويأخذه في صفه؛ أي  ؛إبراز مقاصده
 .ليؤثر فيه ويتفاعل معه حتى ولو كان المبدع في خطأ

قصيدتين أن األسلوب المستعمل تنوع بين الجمل الخبرية المالحظ من ال
ختلفة تتضح من واإلنشائية، التي تضفي على العاطفة قّوة في المعنى، وهذه األساليب الم

  :(2)خالل الجدول اآلتي

 

 

 

 
                                       

.25، 24النقد األدبي،ص أحمد أمين،  ( 1(  

عبد اللطيف شريفي و زبير دراقي ، اإلحاطة في علوم البالغة ، ديوان : تمت االستعانة في هذا الجدول بـ  (2) 
و  عبده عبد العزيز قليقيلة، البالغة . 1118، ص 3114، (ط.د)المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

 .149 -128االصطالحية، ص 
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األداة  األدوات
المستعملة  عند 

 ابن رشيق

األداة المستعملة 
 عند ابن شرف

 الشرح

بـ إن والنون  التوكيد 
 أربع مرات

خبري تأكيد لمضمون  خمس مرات
 الخبر والجملة

يدخل على الفعل  بقد مرة واحدة بقد مرة واحدة التحقيق
 الماضي 

بـ إذا و إن ست  الشرط
 مرات

خبري شرط وتأكيد  بإذا ثالث مرات  
 وتفصيل

لم وال ثمان  النفي
 مرات

 

بـ ليس وال ثمان   
 مرات

خبري أي عدم وجود 
 وحصول الشيء

بـ كم والهمزة  االستفهام
 ثالث

 مرات

كم داللة خبرية على  هل مرة ولحدة
إنشاء التعليل وأكثر 

 والهمزة للتصور

  مرة واحدة    /        التعجب

مرة واحدة  األمر
 "أنظر"

 طلب حصول الفعل /    

طلب الحصول شيء  بـ ليت و لو مرتين لو مرة واحدة التمني
 على سبيل المحبة  

طلب متكلم إقبال  بـ آ مرة واحدة /      النداء
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 المخاطب عليه

 / بـ سوى إال  مرتين  بـ إاّل مرة واحدة االستثناء

 تبيان االسلوب من خالل شرح األدوات التي ركز عليها: الجدول السابع

 .كال من الشاعران 

مثبتة »إن هذا التنوع في استخدام أنواع الكالم من الخبري والتي تكون في أصلها
حين ال يكون حال المخاطب يستدعي تأكيد  ،أو منفية أن يؤتى بها خالية من المؤكدات

هو )...( كالم يتحقق مدلوله عند النطق به »أما الجملة اإلنشائية فهي،(1)«الخبر له
 .(2)«اإلبداع واالبتداء وكل من ابتدأ شيئا فقد أنشأه

وما تم استنتاجه من خالل الجدول السابق غلبة األسلوب الخبري عند كل من     
بخالف الخبر الذي لم  ،مرة17مرة و ابن شرف 18 بلغ عند ابن رشيق الشاعرين حيث 
رته عند كل منهما، وهذا ما فسّ  اأما األسلوب اإلنشائي فقد ظهر ضعيف   ،يذكر فيه األداة

الخبري فت االنتباه في الشعر القديم غلبة األسلوب ما يل»:فقالت "ابتسام أحمد حمدان"
التي تضع الشاعر في موقف المخبر  لك لغلبة الموضوعاتعلى األسلوب اإلنشائي، وذ
ال كان ذا أثر فعّ  [الخبري واإلنشائي سلوبيناأل]االنتقال من نعن حاله أو حال غيره، إال أ

متموجة ممتدة تضفي على النص في تغذية اإليقاع البالغي، وذلك ألنه يخلق حركة 
 .(3)«ملحوظين احيوية، ونشاط  

                                       
، 1881، 1، دار البشير، جدة، ط1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمان حسن حبكة الميراني،ج (1) 

 .179ص 
 .332المرجع نفسه، ص  (2) 
 .317، ص 1883، 1ابتسام أحمد حمدان، األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي، ط(3) 
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يصال يوألن هدف الشاعر  ن األول هو اإلخبار عن مصاب مدينتهم القيروان وا 
 لىجاء الخبر طاغيا ع صوات الشعب إلى المتلقي العربي،صوتهم الذي ينوب عن أ

جيد الذي كان تحت وأخبرنا عن حال مدينته وعن ماضيها الم "ابن رشيق"قام إذ اإلنشاء، 
فأخبرنا  ،قبضة اإلسالم والمسلمين، ليواصل إخبارنا عن فعل القدر واأليام بها وبنسائها

وعن حزن الطبيعة والبلدان العربية واإلسالمية، ليخبر عن هول  ،عن دمار المسجد
رجاع كل هذا من جديد إلى القدر  .الكارثة وا 

إال أنه أخبرنا عن مدى حزنه، وشجونه  ،"قيابن رش"مثل  كانف "ابن شرف"أما 
ه حال شعبواقع عن  نارنا بعدها عن تحول الديار إلى قبور، ليواصل إخبار المدينته، ليخب

تحت قبضة الغزاة، فصور لنا مشاهد الذل والهوان في مدينتهم والمدن التي تم  المزدري 
 .جالءهم إليها

يفضلون أسلوب ابن " أحمد مكيالطاهر "و" سعد بوفالقة"أننا وجدنا كال من غير 
أما األسلوب، ففي » :كما يلي "سعد بوفالقة"أسلوب ابن رشيق، فجاء رأي  شرف عن

فأسلوب ابن )...( ة،ي  ع  جملته سهل، يمتاز بالموسيقى الحزينة والرنة الواجمة، واألّنة الوجْ 
أكثر منه  رشيق ركيك، وقد يبلغ حد اإلسفاف أحيانا، ومرد ذلك أن ابن رشيق كان ناقدا

 .(1)«شاعرا، أما أسلوب ابن شرف فكان سلسا، وألفاظه واضحة مألوفة

عاطفة الشاعر باردة، وأسلوبه ركيك يبلغ حد »:فقال "الطاهر أحمد مكي"وعن رأي 
اإلسفاف أحيانا، وتكاد أن تكون منظومة تاريخية، ومرد ذلك فيما أرى، أن ابن رشيق كان 

يدته تحمل سمات شعر العلماء والفقهاء، من نظم وبرود ناقدا في المقام األول فجاءت قص
  .(2)«وتكلف

                                       
 .121غرب العربي،ص سعد بوفالقة، دراسات في أدب الم(1) 
 331الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة، ص  (2)
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تأثر برأي سابقه  "سعد بوفالقة"وهذا يعني أن  ،متشابهينأنهما يبرز من الرأيين 
ابن "، وأنهما يفضالن أسلوب "ابن رشيق"فيما قاله عن أسلوب  "الطاهر أحمد مكي"

هو أيضا في األصل ناقدا، أي أن كال من  "ابن شرف"أن للنظر الملفت و ، "شرف
 .الشاعران كانا ناقدين، وهذا ليس أساسا في الحكم على األسلوب

 :ـــ الموازنة 4

ن قضية  لقصيدتين اللتين تحمالعلى ا من الدراسة الفنية التي أجريناهاانطالقا 
من خالل اعتمادنا على بعض النقاط و  ،"ابن شرف"و "ابن رشيق"رثاء القيروان لكل من 

بدراسة الصورة الفنية بوسائلها الثالث  وذلك ،تحليل القصيدتين علىالتي ساعدتنا 
بنوعيها الداخلية  عتماد على دراسة الموسيقىالاوالكناية، ثم  كالتشبيه واالستعارة
ده من خالل وصلنا إلى دراسة اللغة واألسلوب الذي تم تناوله واعتماوالخارجية، إلى أن 

التوصل إلى بعض النتائج والنقاط التي تساعدنا على عقد موازنة بين أمكننا  ،الشاعرين
وجئنا بها  ،الشاعرين من حيث اآلليات الفنية التي استغلها كل واحد منهما في قصيدته

 : ملخصة في أوجه تشابه واختالف والتي رصدناها كما يلي

 :أوجه التشابه 41

والتي ن وسائل التصوير والتي تعد جزءا من فنون البالغة، االشاعر لقد استغل 
ضفاء الشاعر  ةإيصال فكر تعمل على  ألن باستطاعة  ؛على نصهالجمال وعواطفه، وا 

ومن خالل تمكن  ،(1)تأنس به وترتاح إليهأن تحس به وتتذوقه متى أدركته، و النفوس 
أدباء العرب، وكذلك سائر المذاهب وسائل الفنون األدبية التي نبه عليها »الشاعر من 

                                                                                                                    
 

.31، ص 1عبد الرحمان حسن حبكة الميراني،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج ( 1(  
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ليست إال بحوثا وتتبعات الكتشاف عناصر  ،األدبية المستوردة من الشعوب غير العربية
 .(1)«الجمال األدبي في الكالم، ومحاوالت لتحديد معالمها ووضع بعض القواعد

حيث أن لكل وسيلة بالغية جمالها الذي تتميز به، وتنفرد عنه لما يقابلها من 
فن جميل من فنون القول، وهو يدل على دقة مالحظة مثال لتشبيه الوسائل األخرى، فا

كي تتقرب الصورة إلى ذهن القارئ واإلمتاع بصوره  ؛األشباه، والنظائر في األشباه
 الجمالية

قامة الحجة البرهانية وشحن المتلقي وتحريك طاقته الفكرية      ولإلقناع بالفكرة وا 
 .(2)ن ذكائهو الشعورية وامتحا

ه األمور والمسائل عندما يستعصى ا شبّ مّ ل "ابن رشيق"فكانت جمل التشبيه عند 
ه فضل العلماء على القيروان وفضل حلها بالباب الذي أحكم أقفاله أو ضاع مفتاحه، وشبّ 

ر عن مصاب ليعب   ؛القيروان على المدن المجاورة عليها مثل فضل الشمس على األرض
 للمدينة من طرفحسد ليل، وكان ذا وما لحقها من فتن سوداء كسواد الالقيروان بعد كل ه

 .اطح المعيان، ثم نجده يشبه المرأة الجميلة بجمال عيني البقرة و مثل اكتمال القمرالنّ 

زنه بنار فجمالية تصوير تشبيهه تكمن عندما شبه لوعة وشدة ح "ابن شرف"أما 
أن عبر عن هذا الوضع وما  بورا، إلىجهنم، وما لحق بمدينته التي صارت ديارها ق

يحتويه من ضجيج وحشر الخلق لبعضهم من شدة الخوف مثل الحشر والضجيج الذي 
   يكون يوم الحساب، وأعطى كامل المسؤولية في تفريق األهالي كما يتفرق السهم عن

 .نبله،  ليشبه المرأة القيروانية بالشمس في الحسن والبهاء

                                       
.11المرجع نفسه، ص ( 1(  

 .171، 119، 115، ص 3وعلومها وفنونها، جعبد الرحمان حسن حبكة الميراني،البالغة العربية أسسها   (2) 
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التشبيه، أما عن جمالية االستعارة قد كان فيما تتركه من مسافة  كان هذا عن جمالية    
 "ابن رشيق"بين المشبه والمشبه به في استعمال واستغالل الخيال، حيث وردت عند 

     عندما اعتبر طاعة اهلل هي ربح اإلنسان الذي ربحه من عقد تجارة في الحياة مع 
بمثل الهيبة التي يتلقاها  ،بها الناظر إليهاهلل، استغل هيبة الجبل والهالة التي يذعر 

الناظر للعالم، حيث استعار لفظة الحسن من المرأة ونسبها إلى مدينته، واستعار من 
ه ساق المرأة به، غير أنه أتى بصفات اإلنسان ونسبها إلى الشجرة اللينة قضيبها وشبّ 

 .العراق فحزنت، والنجوم التي خشعت، والصنيع لليالي

فاستعان هو اآلخر بصفات لإلنسان  ،أتت استعارته لتبين جمالها "شرفابن "أما 
لى الزمان الجور والظلم  ونسبها إلى القدر والزمان والثعابين، فنسب إلى القدر النجاة وا 
عن الثعابين إنها تحمل السالح، وغرها إلى أن يستعير من أن اإلجابة بالجمل وتحولت 

 .حعند المرأة الباكية فأجابت بالنوا

أسلوب ذكي من أساليب التعبير بطريقة غير مباشرة »جمالية الكناية التي تعد  ماأ
قد استغلها الشاعران في قصيدتيهما موظفين إياها حسب ف،(1)«وهي من أبدع فنون األدب

 ،الدهشةو  ،اإليمانو  ،الصفاء حاملة لمعاني "ابن رشيق"فجاءت عند  ،المعنى الذي يبغيانه
أما ابن شرف أتت  والالمباالة أيضا، ،هواللّ  ،والحزن ،الكآبةو  ،الشركو  ،القتلو  ،الحسدو 

  .شردوالتّ  ،ياعوالضّ  ،لوالذّ  ،لموالظّ  ،كوىوالشّ  ،لتنقل لنا معاني الحزن

ترتاح نت تطرب النفس اإلنسانية، فكا ، التيوهناك تشابه كذلك في الموسيقى
(2) .فس اإلنسانيةالنهذه كان للشعر تأثير حلو على ف ،لموازينها الحلوة

  

                                       
 . 141المرجع السابق، ص   (1) 
 .92، ص 1عبد الرحمان حسن حبكة الميراني،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج  :ينظر (2) 
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التشابه الموجود فالداخلية خارجية، أما فكانت الموسيقى حاضرة بنوعيها الداخلية وال    
     حسب  لألصوات كلٌ وتكرار  و أنهما استعانا بالبديع من جناس وطباقهبينهما 
 .ن بالمئةي سبعيقد استغال الحروف المجهورة أكثر من المهموسة حوال، و داللته

منهما القصيدة التي تنتمي إلى البنية  قد إختار كلٌ الموسيقى الخارجية فأما عن 
يقاعها ي عْ الشعرية القديمة من حيث الشكل أنها غير  ،زى إلى إيقاع الخليل، فهي عمودية وا 

حيث يسقط النص في اليأس والحزن وجنوحه إلى االستسالم  ،تتميز عنها ببنيتها القهرية
  .(1)لحكم التاريخ الرتيب
 ؛المطلقة الصارخة ةوالتي تسمى بـ المتواتر  1/1/ :القافية نفسها وهيكما جاءت 

 .لطالقة صوت الصارخ للنفس المتكلمة والمتلقية

ا بين خشونة الوضع وطراوة الماضي، فهي مجمعت ألفاظهفقد ن يأما لغة الشاعر 
 ،ة للجمـالر عن مشاعر صادقة في انتزاعها من نفسيهما الحساسة، المرهففي األول تعبّ 

أثناء تجواله، وضربه  الشاعر وفي الثاني احتوت الخشونة الطبيعية، والبيئة التي عايشها
           .(2)فهو يختار اللفظة المناسبة في المكان المناسبليتناسب معها،في آفاق واقع مدينته 

وهذه األلفاظ تبرز أكثر من خالل ما عرضناه فيما سبق عندما تناولنا عنصر 
 .ظهرت مدى خشونتها و طراوتهاالذي فيه الطباق، 

 ،به إلى استعمال أسلوب خاص لجأ كل شاعرش يلتعبير عن هذا الواقع المعلو 
ألنه هو التعبير عما في الفكر ومشاعر النفس وأحاسيسها  ،ويتحقق هذا األسلوب بالكالم

في  ألن الكلمات رموز اصطالحية، ؛بألفاظ دالة على ما يريد كل شاعر الوصول إليه
فكانت  ،(3)توسع في داللة األلفاظالغوية األولى، القائمة بعدها على التطور و لاألوضاع ال

                                       
 .18، 58عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية لقصيدة أين ليالي لمحمد العيد، ص :ينظر (1) 
 .41موافي، في نظرية األدب، قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ص  عثمان: ينظر (2) 
 .12، ص 1عبد الرحمان حسن حبكة الميراني، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج: ينظر( 3)
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 ،والحاضر ،باإلنسان والطبيعةاأللفاظ المستعملة عندهما تخص كل ماله عالقة 
 .المرأةوكذلك  ،وما يخص الغزاة ،والماضي

ذا انطلقنا من و   نلحظفإننا  ،أن الجملة الخبرية موضوعية والجمل اإلنشائية ذاتيةا 
ألن  ؛(1)اة بكل أنواعهريلطغيان الجمل الخب ،وطغيان الموضوع اات وتضاؤلهغياب الذّ 

 ا حلّ مّ ن في حالة إخبار عيألن الشاعر  ،الخبريةالجمل التي طغت حقا في النصين كانت 
 .بمدينتهم 

 : أوجه االختالف 42

سائل التي فيها من خالل ما تناولناه من عناصر في تحليلنا، وجدنا بعض من الم
ا وفصلنا في هذه القضية سابقا، إال أننا لمحنا مع هذه األوجه أوجه يتحقق أوجه شبه،

، ونسبناها إلى عنصر االختالف، راصدين هذا البعض ابعضهأخرى تم االبتعاد فيها عن 
 :يتمن خالل نقاط يتم ذكرها كاآل

لكن كل واحد حسب  ،وسائل التصوير "ابن شرف" و "ابن رشيق" انالشاعر  استعمل 
ابن "د للقارئ أن يفهمه، حيث كانت صور يالذي يريد الوصول إليه والذي ير  ىالمعن
إيجابية  كانت الداللة "ابن رشيق"أن  إالّ  ،معظمهاة في يتحمل دالالت سلب "شرف

 . الماضي وسلبية الحاضر
يمان ودهشة وتعجب ،متنوعة تحمل صفات الماضي "ابن رشيق"كناية    ،من صفاء وا 

اكتفى  "شرف ابن"ليصف الحاضر الذي يمأله الحسد والقتل والشرك والكآبة والحزن، أما 
 .وى و الظلم والذل والضياع و التشرده الحزن والشكؤ بوصف الحاضر الذي يمل

                                       
 .58عمر محمد الطالب، عزف على وتر النص الشعري، ص : ينظر (1)
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ابن "ـلنظرا أن قصيدة  ؛"ابن رشيق"الطباق والجناس أكثر من  "ابن شرف"ستعمل ا 
   في جناسه مستعمال التام  "ابن شرف"ا من صاحبه، حيث نوع أبياتأقل  "شرف

 .انفرد بالجناس الناقص "ابن رشيق"والناقص، أما 
من أي حرف  ر نسبةبأكإذ أخذ  ،مالاّل  هو "ابن شرف"تكرر بكثرة عند الحرف الذي  

      ، أما الحروف المهموسة التي كان لها حصة األسد بين "ابن رشيق"عند  آخر
 "ابن رشيق"أما عند  ،الهاء والتاء و الفاء والحاء: هي "ابن شرف"فكانت عند  ،أقرانها
 .الهاء والسينالتاء و  تفكان

           والخفيف عند  ،"ابن رشيق"الكامل عند  فكان االختالف في البحور ظهر 
       ع بينأما ابن شرف نوّ  ،ه الزحافاتلي، ولكن ابن شرف أدخل ع"ابن شرف"

 .الزحافات والعلل
عبارة عن جزء من الكلمة ورويها النون ووصلها هو  "ابن رشيق"القافية كانت عند  

نوعة بين الفعل والصفات، ورويها هو الالم أما فقافيته كانت كلمة مت "ابن شرف"الياء،أما 
 . هو األلففالوصل 

هي لغة بني و هها إلى جمهور بيئته ، كان يوجّ إذ غامضة  "ابن رشيق"كانت ألفاظ  
 "ابن شرف"أما  ها،أما اليوم فهي صعبة تحتاج إلى قاموس ومعجم يساعد على فهم ،جيله

بالرغم من أنهما متعاصرين، فإن  ؛الستيعابهاسهلة سلسة ال تحتاج عناء فكانت ألفاظه 
من )والعصر الذي يليه على ألفاظ تعود إلى ألفاظ العصر الجاهلي، "ابن شرف"اعتماد 

 .ما أدى إلى صعوبتها( ألفاظ القرآن الكريم



 أ
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 "بثصص  قصصو "  "بثصص  وقصص  "  مصص خلصصا بحث صص  مصص  خاحصصث ث صصا  واصصان بحل صصو ب    صص   صصا     

 :إحى بح تائج بآلت ة
سثلهم في   ق  ،  هذب إال ثع  مجين بإلسامحم      ، و  بحعوب ف  واان بحم     

  ا ت طو ب ة إ  ى بحم   بحم موة  بحتي وااها  ، وقت م  هم   موتأثع ما  ،ذحك بحغوب
 .إح اذتثبحقا و ه م و س في 

ب ت ى  وب ،     ثب في ت م و بحل و ب  فت ة  بخل ة ث   بحعوب أ فسهمبحس     ا   
هذه بحمص ثة  أ  زب، غ و أ  بحقا وب   لى بحم   ة صع   مصو بحمعو ف   ثاحهاح   

 . بحزما  إحى بحل و
م  خال قوبنة ما  تجلى  هذب  ،م   ة بحل و ب ها قت  بحتي  ا  ب  بألة معا   ثع    

أقام بحقعوبن فلامت  مقاه  بحخوبب  بح ماو، ملت   ا ظ أ  هذه بحم   ة ،بحلص  ت  
  ات    ،اتهمعا   لل ب م  خال إث ب اتهم  م ، جس   ها م  خال أقعاوهم بحمغاوثة

 .لا بح    ست سا  م  قثلثذحك بال اح ب ف ،بحتاو خ بأل ثي فظها حهم بحتي  ،هوبح   
لضا ا  فسها مع بختا  طف   ت ا ل ح "بث  قو "  "ق  و بث  "قص  تي   ج  ا في   

م   ث  ل  ب   م هماما أوب  أ    صل ،   ب       هذب ف     م  خال بحطوح ،ث  هما
 .معا ي  أف او تخ م بح احة  بح ضع بحذي  ع قث مع م   تث

م  خال  بحل و ب  بحذي ال ت س   ل ث  ضعت بحلص  ت    لى معاحجة  معا  ة بت أ   
مثاقو حأل  ب  مع ص   في بحعاطفة، فجانتا  لى  هج بحل مان  لل بحبح صفهما حث،   

حع بط   ،   ا ا ذب  فس ط  ل  امل  لى  ظام بحخل ل ، هج بحلصائ  بحعم   ة تثا هاثا
 ."بث  قو "ذبت  غمة  ز  ة ثاح سثة إحى   ب  سا  ة ،"ق  و بث  "ثاح سثة إحى  ،    ة

ثت ظ   مختل   سائل بحتص  و م   ،موباي بحم    لى بحخطاب غ و مثاقوب تما     
 سم ب معث ، ح هذب  ا  م  أجل بستماحة مقا و بحمتللي حخطاثث ،تقث ث  بستعاوة    ا ة
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  أ ث  ،ذحك بح ضعبحمتللي  عا ش ح  ع   لوثث أ او إح ثح ه ل حث بحم ض   ،في خ احث
 . صل في  فس ح ظة بحلوبنة

 ، بآلهات  بألحمبحصوبخ  ى بحتي ت مل مع  ،تم بحتو  ز  لى ت وبو بألص بت بحمجه وة  
  بإل ساس هذب     بح      ،غ و أ  ا ال ظ ا تو  زهما  ذحك  لى بألص بت بحمهم سة 

 .ثاحضع   بحتسل م ثذحك حلل و
حلفت بال تثاه  ق  آذب   أذها   ؛في بحلص  ت  أ ضا ثو ز بحث  ع بح ظو ما  لفت    

 ياض  مبحبحذي   مل ا ائ ة  ،بحتلاثل  بحتضا ،   ثم س لاه بحص ت ة ق  ه   ،بحمتللي
 . اضوبح  
ف ا   وتلي إحى  بألسل ب ت للث حللاوئ، أما  إ ساسهما  ثلغة تفضح إحتزبم بحقا و   

 . بح ض ح بإلخثاوفي  بحمتمالة بحف  ة ثاستغاحهما حأل  بت  بح سائل  جث بإلث بع
ث  و تفع اتها سثا  ة بحل و ب   لى ب تم ت بحلص  ت   بحمتخصصت   في واان    

 .  لى ق ب  مطللة متمس    ثاحو ي بح ب  ط  لة، 
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 :حياة الشاعرين 1

 :حياة ابن رشيق القيرواني 11

هااام أ ااام  نااا  »أ    شاااف ر ( اااافرر  رمان اااف )جااافي كااا  ارااافأل رااافربي    أل    ر ااا  
مهاااه  هااام (1) ،«م0333/ه093  حساا   ااا   نااا   ااا  رشااابا   و د   ةبرم  ااا  م ااا  سااا   

 اا     اااف     شااف ف كاا  أانااأل    اااف ر م   ر جااف     باا ، م ااف مر  كاا   بم  اا  اااه  ، أ ااف
مااف  أ ام  )...(  ف  سبن  مرس ى    ح  با ، كااف  ب ارا  ف  سابن  م ف  ح ا د» كاف  ه  

 نااى أرجاار   رم باافا رم بااف  اا   اام      و ، ك سااأل ن اابقم، مراارأ   اا  رشاابا   ةاار   م  شاا ر 
كجافي  شا ر م ةا  )...( م  ض  نمم  ار  ك     رس مارفرباأل    ح د با  مر ندام   اابفا 

 .ماف  هه  ك  اغر  (2)«  ههأل م ربة كب   أ ا 
 ررحر ن ى   ةبرم   س   سا مأر   ف  ، مااف  أ ام  نا  ر امي ل ب نغقاف    افي »   هف 

م رر  ر   نى    ثر م   ظم،  ررا  ر   امرر  ناى   ساقم، ن  )...(مافب  ل ب ف قف   ش  م إلرخفي
 . (3)« ظم طفا م سرنم أم  ثر هندر    نم ما ر

اااف  » : ، كاا  ارف اا  راافر"ح دااف   تاافخمرد"اااتفر    خنةباا    راا  هارهااف أ ااف  اا    ااض 
 غ اامر    سااأل م  حسااأل، ب باار ن ااى   رنةاا  مر ي    ظ اافي م  رمباافي، طن ااف  ن ظ اا  م  ةاامدي، 
مطن اف  ن اافر، ن اا  اا با   اا تس، شاا ب    ط ااف كا  اباار ط اامل، مهام ب ر اا   اا    حاام ر ا 

 . (4)«   غف ر ا مرامأل   خطفر   سبفسب  م  خام فا   سنطف ب ، مل بطبا
 :حياة ابن شرف القيرواني 12

أ ام   ا   م  ح دا   ا  أ ا  سا ب   ا  "، هام "  ا  شارا"ا ف مر  ك   بم            
ه، ب ر اا  ن ااى أسااري ه ا أااامر  ر باا ، هاافجرا 063/ه093، م اا  ساا   "شاارا   جااه   

 (5) .  ةبرم   ك    ش فر  إلكربة ن ى    غرأل ك  طف      ترر    ر   مسا ا   ب   
                                       

 .160، ص 0959، 5      حنبم  جفر،   ر     فرا، ط/ ، رر5ج رفرخ    أل    ر  ،افرر  رما ف ،(1)
 .01 بم       رشبا   ةبرم   ، ص  (2)
نحسف    فس،   ر   ثةفك ، / ، رر0/  هخبري ك   حفس  أهر   جوبري، ،  جأ م   حسب   ن        بفم   ش ربرد (3)

 . 599، ص 0999، 0 برما،    ف ، ط
 .102رفربي    أل    ر   ك     غرأل، ص ح دف   تفخمرد، (4)
 .00، ص 1339، 0 رب ، طش ر     شرا   ةبرم     ل  ،   ر   مكفي،  إلسا  ح م   جف، : ب ظر (5)
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، ر كناااا   ااااف  نمم، حفكناااا  )...(كاااا    ب اااا    ةباااارم   »"  اااا  شاااارا   ةبرم  اااا "م اااا      
 ف ت م ، و خري  ف   ب   ا     ن افي م    افي     اروب ، كرنةاى    نام م   أل  ا قم، حراى   ا  

، ب ا  )...(    اف بس مأجف ، مأا ر    ش ر ي    م     ا قفجب     ةر ب ، م  ب ف   برهف
  ا  شاارا  اا  أ  اف شاا ر ي   ةباارم  ، مأ شاطقم شاا ر  مشااف رب  كا    ةاار    خااف س هجاارد، 
مر  أ جأل    رة  م    ، م ة رر    ت ب   نى  ظم   شا ر م ن شاف  ، شاق   ا   اه     فكسا  

 ااار   رااارا   اااف ااااف  بر راااف  ااا    ااا  شااارا  ااا   مه ااا  م   ااا    كااا   جااافر )...(   ااا  رشااابا
  (1).«ب  خفا    جف أل   ش رد    ، ماشا   ف ب رن     ر ري ك د    أل، م 
اباار أ    غف ااأل كاا  أشاا فر   ااافي   ةباارم  ، مرثف هااف، م  ح ااب   بف قااف   خاام   ،    

  ر   م رتفرا امررقف  خبنر ، م م ب سقف طم ر كرري ابف ا    قاف م ارر  ا ، ك افر ه ا  أا ار 
 (2) .مجفشا     تس     أحفسبس م شف ر ر ر     هر ف   ما     ف  حر ر   خن ،

أ ف       الر    ر  اف ا رج     ف   رشبا، كجفيا   رم بافا  خرنتا    قاف،     
ك اا قم  اا  ههااأل ن ااى أ قااف اف ااا  راامرري  اا دي  اا    ااو  ، ثاام رحمد ااا ن ااى   ااف  ي م قفجاافي، 

 تاانب    ا  ااف    شاف ر   . م  قم    أ ار ه  ، مرأى ك     ر  جر    ف ا  م  فوحا 
    ااو  نااى سااف ر  اا  كاا  حااارر   اا    كفااار، كاااف  بةاارأل هااه  راافري مباا    ه اا  راافري 

مساار ف   اف  ااف ا   اااالا ن اى ط ب رقااف، كسااا ا  (3) .أخارى، كر فكسااف مر افكر  راافري أخاارى
رباافل   ر اافكس، مهاا أا  م اااا    اا  ي  نااى أثاار  ااف أاااب ا  اا    ةباارم  ، محاارد  قااف  اا  

 .افرث   رم  
 :هما ومناسبة قصيدتيهماعصر  2

كاا     قاا    ااا قفج    ااهد ب اا   ااا   "  اا  شااارا"م "  اا  رشاابا" اافك ااار  اا      
م، مراا    شااطرا  إل اافري   ااا قفجب    ااه  طنااف   ةااار  0090ه 563م ن ااى 991/ه010

مرف اا رقف  "  اا   ااف بس  اا    ااامر"ه ن ااى شااطرب ، ن اافري 035  حااف د  شاار  أد حاام    
اف   ا  " ف ةبرم  ، م   فري  ،   اهد  خرافر   جو  ار  ةار   ا ، ك  اى   ب ا  أسا فهف رن ا  "  دا  ح د

ااااااف   ااااااف ةرأل  اااااا  رسااااااطب ب  م رخااااااههف رف اااااا ي إل فرراااااا ، م  اااااا  ف  ساااااا    "راااااامك   ااااااف بس"ح د
                                       

 .10، 13 بم       شرا   ةبرم   ، ص  (1)
 .10   رجف  تس ، ص: ب ظر  (2)
 .011رفربي    أل    ر   ك     غرأل، ص ح دف   تفخمرد، : ب ظر  (3)
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مهاام كاا    ثف  اا   اا    اار  حردااى ا اار، م  اا  ف  ساارنم  "   اا      ااو"خنتاا   ،م0305/ه036
 ،م م   ا  كا    ا ال  م و هار     ار  و فم    امر ااف ر أ  ف ا    ا  ح اف  كف رشار   ساال

حبث اف ا    نمم م  ت م  ر  رطمرا ك     غرأل رطامر  ا بار ، مررااوا   ظام    شاط  (1)
 لجر ف باا  م   ن بااا  م   باا  كااا    ب ااا    ةباارم   حباااث اثااارا   اا م مب  م   سااافج  محنةااافا 

رااااا  كارباااا  مأ  باااا ،    ناااام م   أل، مأ ى   ر اااافكس م  رااااو حم  ااااب      اااافي م  شاااا ر ي ن ااااى ح
مأااا حا   ةباارم   ا  اا     ناام   راا  بحااج ن بقااف    ن اافي  اا  ج بااف أاااةف     غاارأل محردااى 

  (2) .     س
م، 0300/ه006ن ااى أ  ظقاارا حرااا    فم اا   نشااب   ماف ااا   تر اا     شاا م   ساا   

مااف    تاافط بم  كا   ااار ب با م    شااب  ، ماف ااا  إل افري   ااا قفجب  كا  طف اا    خنبتاا  
ن ااى أهاار   ساا  ، مخنااف طف اا    تاافط بب  مأظقاار   ااملي  "    ااو  اا   ااف بس" تاافط  ، ك اافر  

  اا  "م "  اا  هااالر"  اا   م  ن دم اا      فسااب ، ك ااف اااف   نتاافط بب  نل أ  أم ااوم  ن ااى أ اار أل 
،   اهب  ااف م  كا  اا ب   اار، أ  بغبارم   ناى  اال    ةبارم   مبترحمهاف "    ر فل"م "سنبم

ااانأل م  ااا  فر، م  اااف رتفر اااا مبسااارم م   نبقااا ف، كف رشااارم  كااا  اااار  ااااف ،  فشااارب    اااهد ر م  سد
         (3) .  حفر  اطر     و أ  بشبر  نى   ر ب   فل رةفر ن ى    ق ب  رتف بف  خطر    ر أل

    فسا   اف اا  ،م س أل هه    ح ن    ر  اف ا     رأل ا ب   اار  ناى     ب ا 
 :فآلر راب ربق ف مه ف ا "    شرا"م "رشبا    "   ر     أجنقف  ظم

 
 
 
 
 
 

                                       
 .003   رجف   سف ا، ص : ب ظر (1)
 .10 بم       رشبا، ص : ب ظر (2)
 .   ا ر  تس ، م  اتح   تسقف (3)
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  (1) :قصيدة ابن رشيق 3
 

                                       
 .069، 056 بم       رشبا، ص  (1)

 ف   اا   اااااابي  إل  م    ش     مجم    بض        ي  اف   ااااااااااااااااساا اااااار م  اا   ف     كبق   اف    ام  

 اال   اااااااااااااام إل     ر  ااار  م كااا   إلسا     ىااااااااااااا  ةاام  ار      ف   ااااابى       ن   ب       فم  ر     

     اااام  اااا   ااااا   اااااااااااااا   ر  م    ا   ااام  اا    ا     ر   اااااااااااااااافه   ر  ف ا  اااااااااااا  تا   م  ج   أل  ه  ق  م   

       ةر   ر  ااااااااااا  ش  م    بث    ح        س     اااااااااااااام  ااا  مهه   مم  اااااااااااان م          ج         مأ   

 م اااااااااباااااف    افح   اااااااااامك    اةااااافه   تاا     ىااااا م       ت  اش   م  رق     سفي   ن    ن في     

ه        ااااف   ااااااااااااااااا ا    خ   فو   ااااقف مر م    أ      ا  اااةن  ااارغ  م س    ا  ق  ر    س    مر  م  

 ااااف   ااااهر    اااااااااا    ر  م ا   حا     بر        اار  اااااا  ااااش   ا   ر  اااااأ    ار   ض      م  ام  حن  

 ااااف   ااام غ س   اااااااااار  اااا    ر  خب  ف    طن      ااام  ااقا   ر ااا      ااااارف رب م     افجف  هجر  

ه       ااااف   اااااااااا ه    ر   ر  ااااااارااااااااا ر   ناااابااااا   ر رد       ااام  ااااااق  ااااار  أبااااااا  ر   بم  اااا   ق   ر  ب  جف   ند م  

 ف   ااا م  غن   مر  اااا  ح   سف       ح   ب     اااور  ااااااااااااا     ااارم  س أاا   م      تر  ك  ج د 

  ااااااااااف   ح    رد     ااااطف  جفري  م   رد          م  ااق   ااافح  أر        س   م  رم   قف   تر  ج  ر  

 طاااااااااااااااااف   ب    شد     ااااافب      كب   ر  فم      اا   اااااااااااااااةاااافرا  راااا   حاااااااااااااااااا    م      ردااااااةب   

 رف     ه   س  م ا      رفأل    رد  ف  ا  خ     اااااااااااااام  ق  ب       م   ااااااان      ري  اا ااااف   رى جاا  مر  

 ا   ااااااقف اااااااااا    اااااالم    م   بااطر  س  ل ب
   اااا اااااااااااااااااف   م    اااا   اااباا  أ ا   ي  فر  اااا نشنلد 

 ال   بك    غ      س   ر ي  حردى ا     ىمر    ااااا ااااااار  اا   م  ق  ااكخفك خفكم   إل    

 ف   ااااااااطاااان  هد س   ر  ا       مهب      ن        هد ر  ااا فخ   اااااااااش  م  ااق   ر  هب   سب   ر   
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 ف   ااا  ى  ار  ت  ل رخ   س     اف شد    م  ق  ن  مكاااا     جاا ااافر      راااو   م  ق  أحال   

 اااااااااااااااااااا     ن        ري  اااااااه  و       ف ر            نه  قااااااام  ااااا      اارم    اااةباا    اااا   رااا   اف ا  

 اا      نى  غ   ا     اااااما   م  ق  م    ه  رو      قف ا ف اا  محا ر   نى  ا   موها  

 ر     ا  ااااااااااار  ااااااطا قف ار  ف ن ب  مس      ااافاااااااقا ا  س  ح   ر  ف رااااااااااف   كاااناااا د   ا  حس  

بااااا ااااا    أ     حر   ا  ما      قااااااافاااااان   كااااااابقف   تاف ر   ا     مرج د   اااااف   ااااااام  

 اااباااااااف    اااا    ر  ااااااااافش ي  ر   م    ظ  رر     فشر  اااااا ري   ااااااااااظ   فم  قف   بد اااا  را   ظ  

 م أم     ي  ااااااااااا        في  ااااااااااا ف   ة  م      قفرااااااام اا  م   م  اااح اااااااااا  ر  حردى نه    ر  

 ااااااباااااا        اا   ر  فط  اااااااااااهف اف  د مأر       ااااااااااااام  ااناا  ظ      ر  ااب   ااااف ااان  ر  ف ك  ااا ق ا ا  أها  

 ف   اااااااااا       ه             ف   د رج               أل  اااااااف   مأشاااااااااا    كف          اف أل        

اا اااااا   أراا اااااااااار ها اااااام      ااااك ر اااااا اام   اا اأ د  ةفأل   م  ك  ر ااا  أ   م     أح   ف   اااا  

تاا ة ا م     م   ا  ااااف   اااااااااااا   م م  بت  ه   م   إل    رم    ق م         ر فا  مأخ 

م  م  ر  م ثاا ااااااااااار  س  م  ا   ر    ج  ر ح  ت     كفس  ربم  ماش          سا م     ااااااااس        ح 
م س ف  مهم  س مي     ه  أل   ت ب   ا م        مأظ قا ااااااااااااار  ر   س  غااااا اااف   ااااااا          ا 

اااااااام   ر اا ااا ف  ااق ااام  م   اس   في    ه       اان  اام    ةااس        مهاااااا اااام     ااااااااااأ ب  د     ا 

اااطار  م ااابااا ا     ااااهدأل   ف  بااا        ر   ااااااا ااااااااااف   ااااااااااا  ف م خن  ظ  ةردر  م      اا 

 ف   اااااااااااا حرى نه  س  م      إلر     م  اربخق   رخم  كال بغفث  را  بس  

     مامد  ا  اف     م          ف ج     ااااهم ااااتا  ااااااااااااااااااف أ    د ااااااااان  ك   م   ف م   تمسق  

ن   ر خ   ااا  مه خاااااااااااااف ا ااار  مأم    اااااامط ااار   ااا   م  ال  س  ا م       جم ه ر  اااااام  س 

تافي    ار جااا م  ح  باا    ا ر  اااااا اق  خ  ك ق م  م   اف  اااااأل       م       ماا  اااااااااف  ه  م        خ 
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باااااااااا    اااان    ما  اااا        ااااااها ار  ا م   ا ااا ااااار  م  ااباا  ي  مات ط  ااااااف   اااام ااا ا ر  أر     ر  ح 

اار  ا ف  اا  قااااااافي   ا ااو باااا  ف   تراا اااااف   اااار س         ة مر    ط رك ق   او ي  اااااام ا ااا ار   ااا ا 
    اااااااف   أل اار ر بنمل  نى راب   ااااقفاااااااااااااااأ د  شااااااااافل      م  اااااانخم    رد 

اااااااف      ف    ة ااااااا    اااام    س ج           م ر  جف    ر أل       فط      ظ ن م     ر   خ 
 ثااااااااااااااااااااااف     م   ي  ف   ااااااا     نم      غ         ا  اااااااااانط  م     إل     ااااا   اااااااا      ااا   بااا  

 ااا ااااف اااااااا  ااااار   م   اام     ف م              اااااف    ف     اااااااااااااااا   م امحا  اااااا   اااااااااااب  

م    ر ن        اأ   ظ  فر   جاااااا   ن اا   ن اااااااااااااب        ر ق ف أم  ب   ة ا        س ر   ااااااام     اااااح 
اار هاااااا م  أ د ث ق   باأل     اا ش   ف ه ر   ثا ا قاا اااااااااااال    ااا   اا اار   اا ا  ا ا      ق   فااااااااااااال   أ ا 

 سف   ر  م  خ   ر  اام ا   ااافم  رى   شد مر     فااااااااهااار   أسا   ر ا        مر  اااااا قف ا   ا     حو  

 اااااااااااااااااا      ا  م  س      اااااا     ق   ال   ف    ت  أس     ا  اااا   اا  ااااااد ف مر ا  اااااااقاف        ا  اااااا   و     مرو  

     اااااااااااااااااام  ن  ااان ى ح س  ا    أ ا       ف  ب     فااااااااااقال ا  خ           فر  ااااااطتف      ر  م   

 اااااااااااااااااااااااار     ا    ة   ااام  ن  مأظ      ق  ة  ك  أك     ر  اااااا ه  وم   ر  اب      ااااااا   طن   مم  ج  ى    د مأر  

   ثااااةاااااااااااااااااااااال    و      قف مرو  ف   ا         ف   اااااااشد خ   سا  اااأ      شم   فر     ى   ج  مأر  

 ااااااااااااااااال      باا    بااااا ي  ش   ر ر    ة             حا     أا   قف ر       ف  م         ض  م  ر  

 ااااااااااااا     مراا   ر  اام ا  راا  ف    اا ا     ة  ر     فااااااا    ا   ف ا       ف       اااابى   ند ر  أر  

 ف    اا  و   ا  اف   س ى      ا   فكب      فاااااااهااا   ق     ا   اااارم    ةبا   ض  أر      اااا بمر  

 ااف   ااااراا   اااااااا قاااف كا   ا  نت  ر  م خ   فم  ااااااابد      قف   حس   ف ر   ا   ا     ن   ف س                

 قاف       ر  اب   ر  ا        وبو  ف    حر         ا  ااااااار م م   رط   اا   رغ    م   اأ    ا  اا   ما  

 اااااااااااااااااار    ر    راا  ااا    م  ق      ا     طد مرة     فااااااق  نا   أه   ف   اااااااا   ود  أل       مر    ا  س  أ   
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 (1) :قصيدة ابن شرف 4

ن    ك     ن ااااااد   شجااااا ااااااااااااااام  !  ااااااااااةااباا اارم         ااااانا   م    ح و    با   ىاااا       ج فح 

 ااااىااان  أخ      ااااااااق    ا   بفر        أرمر    ر       ااااااااامر  ر   بافر        ااافاقااا    ا   اااااااف    حباااا   

اااااااا   ثمد ل شاااا ااااام ى أ  جم  رخ   اىااااان اااس  ااا ساا اااااا ن ى أك ة قف     م  ا   ط م     س 

ر اااااااااااااا    را ااااا     ا ا  وه ر   ش  ا اف   رااااااااام  رااااااا ااااف    ه  ااافر  ر ت ر اااااااااار  ك   م   اال  ارا  ااام  

ااااا    ااااااااااااااف   أش را     س  ن ق    د      ام  م جااااااااااام      ح  ااه    م   ت ا   ال  ااااا    ى م ش ا 

 ال  اااق  س   ر  رم    م   ب  ا   ر  ر   م             اسقا   ام   اااااااقاا   ااااااااف      هبااااااا    ا  رأب    م  

ن   م رد  ااااااااا   اااااااااحتفي    اا     ااا انخااااااان   اااااااااار  ااش  ااااااااااااف ح  ا ا  اأ    م  باام        ا    ىااااااارج 

 ىن  اااااااار  ر   ا  حف   م  اد  ر    حش   وح       اااااااا رااااااااااح    ااااااااااااا   وح      ااااا ف   ها   ااااام  م ق  

 ااىااانااا  ااااااااااا اا  راا   ر  ر  م  سد  ام   ب    ا  خن     اااا  ا ج  ااجبااا    ماجد  جبااااااااااااااااااااج  م   

 ال  ااااا  مثاا    م  اااج  ااااااااامش   ي  اااااار   م  حس  ن        ىااااااابااارااااااف اا   ااااااا   ى مر  قااا  اااأبااااااااف ا       

 الاااااااااااااات  مط   اف     ر   ر     رح   ن   ت  ط     ااالا  اااااااااااااحف ا   ااااااااااااااال  ى أر    ااااااااااااااف   ماث  

 ىن  ح  ا   الي   ج   فر     ف   ط  ارا ات راااا اااااق     ااااااااافا اا  س  ح   اااس  اااف   شد   اا   أ   ا   ف   ا  مح  

 ىااااااااان  ج  ر   فس   د  ن   الي    ج   بفأل  ك  ث     اا  ح  اااااااااااااأا  كا   الي  ف   ج  ق  ب  رس  ا   كفا  

 ل  ض     ك    ر      م  ااااجر  م  ب  كتر     اااار  اااااام       م ا  مأ   م  ق  ااف   اااااا و   م  كبق   جفر  

 ال  ااااااااااثة        دفس      ر  حف    ل   ر  ا     اااام اااااااااف باااش   فث  اااااام  ثاا ف     ام    رد ر  ر  

                                       
 .91 29 بم       شرا،ص  (1)

 ف   اااااطاا  ى   م   ن   م  ق   ف   ر   ج               ااام اااااااااااراا  اا  ارد ااااش  مر   فااااااااااااا   د س     رم  أب  تر  ر  ك  
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 ال  اات  ا   فس  ك     د     د ب    م ف    ا     م  اد  اا اا   شا  خ          فا  ااااباساام     ف         

 اااااااااااااااال     ج   اف  دمل      جاابأل  ر    ف   مس     ىااا   ااااااااا   س    ااااااا   س  ر   ااااار ي  تا       اافا   ف   

 ال  ااااااااااااها  أ   ااااااف  شبدا  ر    اا   ار  ل م ل حا      جااااااااااااافر      ااااااااام   بااا             ااااااقا         س   ب  

 اااااااال  ت  ح  ك   اال      جالي حتاا  رح   كفر     ااااااااااا   نبااا      اااااااااااااااار ا  ى   تا     اااار        ق  ن  ا  

 اال    اااار ه         اااااااااار     اباا   م   ق   ر     ااااااااااااااا   دهاا   ا  كر   م  ا دق   ر  ااااإه     ده  ك  

 ال  ااااااام ااااا   اااااال     م    ه  اااال   ال   ا     ااااااااااااااااااااافبم اا      باااااااااا   ااانحف    ث ف ب        

 ل  اااو  ااا     سااااافاب      ااتااال      جم          ااااااااماااااااااااااال راا  باااا   حباااااااااا   اار     بفطب   مش  

 ال  اااااساا   اار  سا  اغ  راا   طااااام         شا  مر     ال  ااااااااااااااراا   اااااا   اااار  اارااا   ا  ر   قمر   ظ   ى  ر  كر  

 ال  اااااااااااااا  ا  ه   اااااااااااام            م  رم   شفي     كااااا  أحا   اااااااف ااااام   اااااااأااا ف     ط  كإه     

 ال  ارح   اااااااااار     بح    ف خالص   ال  ر ح     ام  اااااااااااااااااقاا  اا ا         ةف بااااار   اااا  اااااجا  كإه     

 ال  ااحاا  م   ااااااااااال         ك  سااااف ر   ااف      اااااااااااااااىأ داا   اااااااااااااا   ا   اد ه  ااااااام         م  اااااا  ق       ة  

 ال  اااااااااامهح    حااةاااام    ااا     اا  ف  ا     طف      باااااااااال  اااااااطاار  سا       ي  ر ن    نلد  ةى  بن   س   ب  

 ل  ااااه  ااااااااا اا   اااا  الط  ب   س   اااف رأ  ااسا   فا     اااافسااا  ااات   ا   اااااااا   بد اااااار    ااا ا   ا  ر  اااارى أش  ااااااااار  ك  

 ال  امر ج   اال  خباااا   ر ا  طفبف   ت  ض       اااام  أر  اااااااااااااااقا   ا   ا  اااااااااااا   ف    ااااااااااااندااااا ك قاا اام  ا  

 ال  م    م ال  هط   اام   ااااااا          م   ا  بس     اااااااااف اا  ر  ااااااف مااااااااااار  شر   ال   رم  ك       او     

 ااااااال  خ   ااااار  مل   خ   ى  اااااااااااااااا   و     بر     ااااااااااااااااااااف سب اا   ااأل  اااااسباااااا       ااااااااالرا  ل باااا  

 ؟مد أم  ل  اااج  ش   ف أطفر  ن ى     األ     ب ا   ك    غ   ي  م         رد هر  ش   ب ا   
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 :المصادر: أوال

 القاهرة، دار المعارف، حسين مؤنس،/ ، تح2ابن اآلبار، الحلة السيراء، ج .1
 . م1،1691ط

القاضي، دار الكتب أبو الغيداء عبد اهلل / ، تح1ابن أثير، الكامل في التاريخ، مج .2
 .م1691، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

  علي محمد/الحسن بن عبد الدين بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين، تح .1
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 (.ت.د)، (ط.د)
، 1جعر وآدابه ونقده، في محاسن الشالعمدة  األزدي، يالحسن بن رشيق القيروان وأب .4

 . م1691، 5محّمد يحيى الدين عبد الحميد،دار الجيل، سوريا، ط/تح
، 1، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مجتوينيبو الحسين علي بن البيام الشنأ .5

 .م1616، 1إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط/تح
البالغة، دار الكتب العلمية، الخطيب عبد الرحمان القزويني، اإليضاح في علوم  .9

  .(ت.د)، (ط.د)لبنان،  ،بيروت
صالح الدين الهواري و هدى عودة، دار الجيل، /ديوان ابن رشيق القيرواني، شرح .1

 .م1،1669بيروت، ط
حسن ذكرى حسن، دار مكتبة الكّليات /ديوان ابن شرف القيرواني ، تح .9

 (.ت.د)،(ط.د) األزهرية،القاهرة ،

        محمود محّمد شاكر، دار : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، عّلق عليه .6
 .1661، 1المدني، جّدة، ط



 قائمة المصادر والمراجع

105 
 

الحليم النجار، دار عبد / ، تح5تاريخ األدب العربي، ج كارل بروكلمان، .11
 .م5،1656المعارف، ط

، 1، طاإلسكندريةابن شرف القيرواني االبن، دار الوفا،  شعرمحمود نجا،  .11
 .م2111

 :المراجع: ثانيا

I. العربية: 
 ،1طاألسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي، ، ابتسام أحمد حمدان .1

   .م1662
، (ط.د)إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، القاهرة، مصر، مكتبة أنجلو المصرية،  .2

  .م2111
 .م1652، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة أنجلو المصرية، ط .1
المصرية   ، محمد"قضاياه الفنية والموضوعية" الشعر الجاهلي ،عبد الرحمان إبراهيم .4

 .م2111، 1لونجمان ، ط ،العالمية للنشر
 .م1691، 4، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1،2أحمد أمين، النقد األدبي، ج .5
هومة،  عبد الحميد هيمة، البنيات األسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، مطبعة .9

 .م1669، 1ط
ن، حنا الفاخوري، تاريخ األدب العربي في المغرب،المكتبة البوليسية، بيروت، لبنا .1

 .م1992، 1ط
جدل الحياة و الموت في شعر الخنساء،  شعرية الفقد، ، إبراهيمخالد جبر َو رزان  .9

 .م2112، 1األردن، ط عّمان، دار جرير،

، 1جالعربية أسسها وعلومها وفنونها،عبدالبالغة يراني، الرحمان حسن حبكة المعبد  .6
 .م1،1669دار البشير، جدة، ط ،2ج



 قائمة المصادر والمراجع

106 
 

  سعد بوفالقة، دراسات في أدب المغرب العربي، منشورات بونا، الجزائر .11
 .م1،2111ط

دار العلم البنية اإليقاعية في الشعر العربي، و سعود، أبو السعود سالمة أب .11
 .م1،2111واإليمان، ط

  1الشعر األندلسي، دار المسيرة، عّمان،األردن،طقراءات في  صالح جّرار، .12
 .م2111

الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة، دار المعارف،  .11
 .م1691، (ط.د)القاهرة، 

طه علي خليفة الحجازي، أدب القيروان في عهد األغالبة والفاطميين، دار الكتب  .14
 .م2112، (ط.د)والوثائق القومية، اإلسكندرية، 

  دار الفكر العربي، القاهرةالبالغة االصطالحية،  عبده عبد العزيز قلقيلة، .15
 . م1،1662ط

، 1ج، "قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم" في نظرية األدب ،افيو عثمان م .19
  .م2111، (ط.د) ،إسكندريةدار المعرفة الجامعية، 

المغرب العربي من النشأة إلى قيام الدولة العربي دحو، األدب العربي القديم في  .11
  .م2111،(ط.د)اب العربي، الجزائر، الفاطمية، دار الكت

لبنان،   عزوز زرقان ، شعر االستصراخ في األندلس، دار الكتب العلمية، بيروت .19
 .م2119، 1ط

عمان،   عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم، مؤسسة الكرمة .16
 .م1691، (ط.د)



 قائمة المصادر والمراجع

107 
 

عصام شرتح، ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد كتاب  .21
 .  م2115، (ط.د)العرب، دمشق، 

علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة  .21
 .م1661، (ط.د) للكتاب،

 محمود الشلبي الشاعر دراسة نقدية لقصائد"كتاب المراثي الضمور، عّمار .22
 (.ت.د)،(ط.د) ،ردناأل عمان، دار يافا العلمية، ،"الرثائية

معية، بن ديوان المطبوعات الجاالمغرب العربي قديما، ة، أدب عمر بن قين .21
 .م1664،(ط.د)عكنون، الجزائر، 

، دمشق اتحاد كتاب العرب، عزف على وتر النص الشعري، عمر محمد الطالب، .24
  .م2111، (ط.د)
  سالمي لبالد المغرب، جامعة الجزائر، بن عكنونبن عميرة محمد، الفتح اإل .25

 .م2119، (ط.د)الجزائر،
 عمان،  عند ذي الرمة، دار الصفاء عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية .29

 .م2111، 1األردن، ط
عيسى إبراهيم السعدي، جماليات الشعر العربي على مر العصور، دار المعتز،  .21

 .م1،2119، طعمان، األردن
إبراهيم السعدي، نظرية أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد  عيسى .29

 .م2111، 1األدبي، دار المعتز، عمان، األردن، ط
قادة عقاق، داللة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، منشورات اتحاد  .26

 .م2111، (ط.د)،  كتاب العرب، دمشق
أوزانه وقوافيه وضروراته، الشعر العربي ،  عبد القادر بن محمد بن القاضي .11

 .م2112، 1، الجزائر، طANEPمنشورات



 قائمة المصادر والمراجع

108 
 

دار  مظاهر التجديد في الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة، عبد القادر هني، .11
 (.ت.د)، 1الجزائر،ط األمل، تيزي وزو،

عبد الطيف شريفي وزبير دراقي، اإلحاطة في علوم البالغة، ديوان المطبوعات  .12
 .م2114، (ط.د)الجزائر، الجامعية، بن عكنون، 

عبد الّلطيف عيسى، شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في األندلس، دار  .11
 .م2111، 1غيداء، ط

 .م2111، 1، اليازوري، عّمان، األردن، ط"2"عبد اهلل رضوان، البنى السردية  .14
، اليازوري للنشر، "دراسة تطبيقية في الشعر العربي"الشعرية ىالبنعبد اهلل رضوان،  .15

 . م2115، (ط.د)عّمان،األردن، 
، "البديع والبيان والمعاني" علوم البالغة ،ديب ينمحمد أحمد قاسم ومحي الدّ  .19

 .م2111، 1المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط

محّمد حماسة عبد اللطيف، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، دار غيداء،  .11
 .م2119، 1القاهرة، مصر، ط

البيومي، األدب األندلسي بين التأثر والتأثير، دار العربية للكتاب، محمد رجب  .19
 .م2119، 1ط

عالم الكتب الحديث، األدب األندلسي، حسين، صورة المرأة في  محّمد صبحي أبو .16
 .م2115، 2ط ،اربد، األردن

ربوكي، المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطين حتى طّ محمد عويد ال .41
 .م2112، 1دار رضوان، عمان، األردن، ط، ينهاية الحكم العرب

، (ط.د)محّمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة، القاهرة،  .41
 .م2114



 قائمة المصادر والمراجع

109 
 

 الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس، دار الراية، محّمد مجيد السعيد، .42
 .م2119، 1ط األردن، عّمان،

محّمد مرتاض، النقد األدبي القديم في المغرب، اتحاد كتاب العرب، دمشق،  .41
 . م2111، (ط.د)
  مصطفى الشاذلي، ظاهرة االغتراب في النقد العربي، مطبعة آنفوا برانت .44

 .م2116، (ط.د)فاس،
 (.ت.د)، (ط.د)مصطفى محمود، لغز الموت، دار المعارف، القاهرة، مصر،  .45
سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي لمحمد العيد، ديوان دراسة  ،عبد الملك مرتاض .49

 .م1662،(ط.د)المطبوعات الجامعية، الجزائرية، 

ناظم عودة، جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثة، دار التنوير، بيروت  .41
 .م2111، 1لبنان، ط

ن، دار األهلية، عّما ستعارة في النقد األدبي الحديث،يوسف أبو العدوس، اإل .49
 .م1661، 1األردن، ط

، دار "األبعاد المعرفية والجمالية" يوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية .46
 (.ت.د) ،1األهلية، لبنان، ط

األردن   اربد الحنين والغربة في الشعر العربي ، دار مجدالوي، يحيى الجبوري،  .51
 .م2119، 1ط

II. المترجمة: 
عااالم سلساالة كاماال يوسااف حسااين ، /المااوت فااي الفكاار الغربااي ، تاارجاااك شااارون ،  .1

 .م1694 ،19ع،(ط .د)المعرفة، الكويت ، 
III. الرسائل الجامعية: 



 قائمة المصادر والمراجع

110 
 

المكااان فااي الشااعر المغربااي القااااديم ماان القاارن الخااامس هجااري باان عّمااارة منصوريااااة ،  .1
م بإشاراف محّماد ماذكرة ماجستيااار فاي األدب المغرباي القديااا ة القاااارن الّسااااابع، إلى نهايا

 .م2111/ه1412 تلمسان، ،بكر بلقايد  مرتاض، جامعة أبو
 

IV.  القواميس والمعجمات: 
 .م1691 ،(ط.د)بطرس البستاني ، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  .1
دار الكتااب  هنااداوي، عبااد الحميااد/، تااح2الخليال اباان أحمااد الفراهياادي، معجاام العااين، ج  .2

 .م2111، 1لبنان، ط بيروت، العلمية،
لسااااان  الفضاااال جمااااال الااادين محمااااد باااان مكااارم اباااان منظااااور اإلفريقاااي المصااااري، وأبااا .1

  .م1661، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1/مجالعرب،
  ،2ج ،أسااااس البالغاااة ،القاسااام جاااار اهلل محماااود  بااان عمااار وبااان أحماااد الزمخشاااري وأبااا .4

 .م1661، 1باسل عين السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/ تح
 .2114  4، طمصر ة الشروق الدولية ،المعجم الوسيط، مكتبمجموعة من الباحثين،  .5
V. المجالت: 

 . ه1199،  2مجلة التراث األدبي، السنة األولى، ع  .1

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 فهرس الموضوعات 

 

112 
 

 

 فهرس الصفحة

 ..........................................................مقدمة    أ، ب، جـ

 ......................تحديد المفاهيم األساس :مدخل  17-6
 ........................................فن الرثاء    -1 8-6

 .................................التعريف اللغوي  -1-1 7-6

 ...........................التعريف االصطالحي  -1-2 8-7

 ....................المدينة في التراثين الغربي والعربي -2 13-9

 ......................المدينة في التراث الغربي -2-1 11-9

 ......................المدينة في التراث العربي -2-2 13-11

 ......................................:فن رثاء المدن -3 17-13

 ..................لمحة عن نشأة فن رثاء المدن -3-1 15-13

 ............................رثاء مدينة القيروان -3-2 17-15

تجليات رثاء القيروان في قصيدتي ابن : الفصل األول 51-18
 .رشيق وابن  شرف والموازنة بينهما

 ........................................................  تمهيد    19

 .........................تجلي الرثاء في القصيدتين  -1 22-11



 فهرس الموضوعات 

 

113 
 

 ...................................من ناحية القضايا  -1-1 21-33

 ...............................................المأساة -1-1-1 21-23

 ........................................الخراب والحزن -1-1-2 23-22

 ..............................................الشكوى -1-1-3 22-32

 .......................................الغربة والحنين -1-1-1 32-32

 .................................................الفقد -1-1-3 32-31

 ...............................................الموت -1-1-6 31-33

 ........................من ناحية االنفعاالت والوصف -1-2 33-11

 ..................................من ناحية االنفعاالت -1-2-1 36-32

 ....................................من ناحية الوصف -1-2-2 33-11

 ............................................الموازنة -2 12-31

 ...........................................أوجه التشابه -2-1 13-16

 ........................................أوجه االختالف -2-2 12-31

دراسة فنية وموازنة لقصيدتي ابن رشيق : الفصل الثاني 32-32
 .وانوابن شرف في رثاء القير 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  تمهيد     33-31

 ......................الصورة الفنية ووسائل تصويرها  -1 31-62

 ......................................وسائل التصوير -1-1 33-62



 فهرس الموضوعات 

 

114 
 

 ...............................................التشبيه -1-1-1 33

 .............................................االستعارة -1-1-2 36

 ...............................................الكناية -1-1-3 36

 ............................وسائل التصوير عند ابن رشيق -1-2 32-33

 .........................وساءل التصوير عند ابن شرف -1-3 33-62

 ................................................الموسيقى -2 61-22

 ........................................الموسيقى الداخلية -2-1 61-63

 ...............................................الجناس -2-1-1 62

 ..........................الجناس عند ابن رشيق -2-1-1-1 62

 ..........................ابن شرفالجناس عند  -2-1-1-2 63

 ...............................................الطباق -2-1-2 61

 ..........................................الصوتتكرار  -2-1-3 63-63

 .............................تكرار الصوت وداللته -2-1-3-1 

 ........................................الموسيقى الخارجية -2-2 22-22

 .................................................الوزن -2-2-1 22-23



 فهرس الموضوعات 

 

115 
 

 ................................................القافية -2-2-2 23-22

 ......................................اللغة واألسلوب -3 22-23

 .................................................اللغة -3-1 22-22

 .........................................لغة ابن رشيق -3-1-1 

 ..........................................لغة ابن شرف -3-1-2 

 ..................................................األسلوب -3-2 21-23

 ...... .............................................الموازنة -1 23-32

 ............................................أوجه التشابه -1-1 23-23

 .........................................أوجه االختالف -1-2 23-32

 ............................................................خاتمة 31-33

 ..............................................................ملحق 31-122

 .......................................:حياة الشاعرين -1 33-36

 ...............................حياة ابن رشيق القيرواني  -1-1 33

 ...............................حياة ابن شرف القيرواني  -1-2 36 -33

 ..........................عصرهما ومناسبة قصيدتيهما  -2 36-32

 .....................................قصيدة ابن رشيق  -3 32-121



 فهرس الموضوعات 

 

116 
 

 ......................................قصيدة ابن شرف  -4 121-122

 .............................................قائمة المصادر والمراجع  123-112

 ..................................................فهرس الموضوعات  111-116

 



 :ملخص البحث

ابن رشيق وابن شرف القيروانيين  بييتناول موضوع هذه المذكرة، رثاء القيروان   
تجلياته في قصيدتي ابن  ، وقد حاولْت التعّرف على فن رثاء المدن وماهي"دراسة موازنة"

رشيق وابن شرف، من حيث استخراج أهم القضايا والحاالت االنفعالية التي يضمها هذا 
الفن، وما يميزه عن باقي أنواع الرثاء األخرى، باالعتماد على الّدراسة الموازنة، وكان هذا 

 .باستخراج أوجه التشابه واالختالف، وما يمّيز كل شاعر عن اآلخر

ناول الوسائل واألدوات الفنية والجمالية التي ارتكز عليها الشاعران مع كما تم ت
 . الموازنة بينهما

Résumé de la recherche: 

L’objet de cette étude c’est faire une comparaison entre les deux 

poètes (Ibn Rashik, Ibn sharaf à propos delà panégyrique du 

Kairouan). 

Pour ce faire, nous avons essayé de découvrir l’art de lamentation des 

villes et ses manifestations dans les deux poèmes d’Ibn Rashik  et Ibn 

Sharaf selon l’extraction  des importantes issues et les cas 

d’interaction que cet art contient et ce qui lui diffère d’autre 

lamentation en s’appuyant sur l’étude d’équilibration .Cela a été 

réalisé en relevant les point de ressemblance et de différence ,et tout 

ce qui fait distinction entre les deux poètes .De plus ,nous avons 

abordé ,dans notre étude les moyens et les outils artistiques et 

stylistiques sur les deux poèmes s’en basaient avec une effectuant une 

équilibration entre eux-mêmes .       

            

        

 

 



    

 



 ملخص البحث

1 

 

 

لم يعش  المرش ا الع بشم بمعشن  لشش الميش خ لشم مخالش  لحيالشة النيانشي  يل ما شة 

االجامالي ، يقد ا ك ذلك صدى ياضحا لم حياة األدا يح ك  ال قد لم مخالش  الم احش  

يالا ي ات،ينشششالد للشششع ةشششذا لشششدة ليامششش   شششذك  م دشششا اجمعدمشششا لرششش  ياحشششدة ،مشششا نشششد  لشششم 

، غيششش  لش ا بعششاث الح كشش  األدبيششش  بششالمر ا الع بشششم، لمليشش  الاياصشش  ي قششش  ال او يالعلششيم 

 ششاع ل دششا مششي يث لدبششم يانششن يحاششاي لمششش يبحشش  لششم للكششةض للكيشش  لششش ك يشش  مششش قضششايا  

يظشياة   الن يشش ، الاششم انششالد ا للششع احليشش  ةشذا المششي يث يانششاخ ص مششا يششنيد لك  ششا م ششة، 

ي اليشال  يعشد مشش خش   يللاع   للع لحداث يحياة مش قبل ا،يما ح  بدشمض ألش األديشا ل

 .للمالة الم آة الام اعكس بيضيح يصدخ صي ة المجامن

لذلك  ليت مشش الضش ي أ لش لنشدم لشم ا شاي  يشع  لدب شا المر بشم القشديم، يبخاصش  

يع    او المدش، ألاخصص لك   لم   شاو ححشدى المشدش يةشم القيش ياش، الاشم كا شت ام ش  

د المرشش ا، يةششم مششش بششيش ححششدى المششدش الاششم بحششخ حاضشش ة للميشش ، يم كششناة لل قالشش  لششم بشش 

 .خ بادا الص الات النياني ، يالخ لات المذةبي ، لدم ادا الناش يالح يا

لقششد   ششع القيشش ياش لديششد مششش اليششع او، مششش بيشش دم اليششال  ابششش  يششيخ الششذأ يعششد مششش  

بششششيش األدبششششاو يال قششششاد الششششذيش احاضشششش ادم ةششششذ  المدي شششش ، ليدششششا اعلمششششيا يبدششششا صششششقلت مششششياةبدم 

بششدالاادم، يم شش  ابششش  يششيخ ال اقششد ابششش يشش  ، الاششم اعششد القيشش ياش منششق   لنششة، لقششد يقششن  يا 

رثاا ا قيروااربقن اااون قااان ر ااو   :اخايششا أ للششع ةششذيش اليششال يش، أل اضششم لبح ششم ل ششياش

 ".درقسة مبقزنة"بقان  رف 
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يلعششش  مشششش األنشششباا الاشششم دلعا شششم الخايشششا  ةشششذا الميضشششي ، حبششش ان مقشششد ة اليشششال   

لع لش يبد  الم ا م، الاشم اعشد مشش بشيش لصشدخ األيشعا  يل يلدشا، يلك ش  الن شيش المر بم ل

يكي  الحقائخ الكبش ى  ااصاال بال نس اإل نا ي ، حيث انمح بالا لن حلع ما ي او اللاخ،

يةشذا مشا  الماعلق  بالميت يالحياة، يالكي  للع لش ال اقشد يمكشش لشة ليضشا لش يبشد  اليشع 

باإلضشششال  حلشششع مشششدى اعلشششخ اليشششال  المر بشششم بي  شششة محايلششش  لشششم ، ي  بشششخ للشششع يشششال ي ا 

 .اليقت  ننة ذك  األديات الن ي  الام يمالكدا اليال اش

، ما مشدى حجشم يلش حيكالي  البحث كاش لناما لليا   ح مجميل  مش األنئل  يةم

 ش  الكا    الام لحقت بمدي   القي ياش يمشدى ل قادشا باليشال يشه يةش  كشاش لملدمشا يالمام

اله يكيش  اشم ا اقامةمشا بدشذ  الكا  ش  مشش  مةشذ  الكا  ش  ل القي ياش يصّي  لم قصيدام   او

لشششع لأ مشششدى يمكشششش البشششش  يشششيخ لش ياقشششا ا مشششن ابشششش يششش   لشششم   شششاو  حيشششث الاصشششيي ه يا 

القي ياشه ية  ةذا الاقا ا لي اال اقاو اقاص  للع الظ ي  الام لندمت لم اكيي دمشا لم 

م األديات الن يشش  الاششم يظناةششا لششم قصششيدايدماه يةشش  لاششت حاملشش  ل ششة اجششاين ذلششكه يمششا ةشش

لقضششايا   ششاو المشششدش لم اله يمششا ميقشش  كششش  ياحششد م دمشششاه يمششا كا ششت ليجشششة االخششا   بشششيش 

 .لمليدماه

 :يخ   البحث اأام منصل  كالام

خصص المدخ  لاحديد المناةيم األناس، يلية ام الا  خ حلع احديشد مندشيم ال  شاو      

لشع المدي ش  لشم الاش ا يش الر بشم يالع بشم، ألخشام بلمحش  مشيجنة لشش  يشأة لر  ي  اصش  حا، يا 

 .لش   او المدش، يب  او مدي   القي ياش بخاص 
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اجليششات لششش   ششاو المششدش لششم قصششيدام ابششش  يششيخ : لمششا النصشش  األي  لجششاو بع ششياش  

يدايش مششش  احيشش  يابششش يشش   يالميان شش  بي دمششا، يليششة بي ششت اجليششات   ششاو القيشش ياش لششم القصشش

يمش بي دششا المأنششاة يالخشش اا يالحششنش يكششذلك ا ايلششت قضششي  االليششكيى يالر بشش  يالنقششد القضششايا

، يمش  احي  اال نعشاالت ياليصش ،  شم  يالميت كي دم قضايا ام الا  خ لدا لم القصيدايش

 . قم ا بالميان   ياناخلص ا ليجة الايابة  م ليجة االخا   لما ام ا ايلة لم القصيدايش

د انش  ل يش  يميان ش  لقصشيدام ابشش  يشيخ يابشش يش  ، : يحم  النص  ال ا م ل ياش

، يالك ايشششش الايششششبية ياإلنششششاعا ة  يايششششام  د انشششش  للصششششي ة الن يشششش  مششششش حيششششث ينششششائ  اصششششيي ةا

الداخلي  يليدشا مشا يخشص البشدين م ش  الج شاس يال بشاخ ياكش ا   يلديات المينيقع المناعمل 

، ألصششش  حلشششع د انششش  اللرششش  الصشششيت ،لمشششا الخا جيششش  خصصششش ا للد انششش  م دشششا الشششينش يالقاليششش 

،ألخام النصششش  بميان ششش  للقصشششيدايش يلكششش  مشششا نشششبخ ا ايلشششة لشششم كششش  للشششع حشششدى ياألنشششليا

 .النص 

، ليلدششا ث بخاامشش  اضششم ت لةششم مششا ايصششلت حليششة ةششذ  الد انشش  مششش  اششائعيخششام البحشش

ملحقا، احايى للع حياة اليال اش  شم العصش  يالم انشب ، ألضشم ة ةشذاش القصشيدااش اللاشاش 

 .حملاا   او القي ياش

حلشع ايصشلت " ابشش يش  "ي" ابشش  يشيخ"  او القيش ياش ل شد كش  مشش   ع دما ا ايل ال 

 :ال اائع الاي 
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لم يكش ةذا حال بعد مجمو اإلن م، يقد نبقدم لم ذلك  ل   الع ا لش   او المدش، ي 

الر ا، بعدما لح قت مد دم يدم ت، يكا ت   يادة ححدى المدش المدم ة يالام   اةا 

 .اليال  ةيمي يس لم حلياذاة

ا كاش الّنبا لم ادمي  القي ياش لا   داخلي  بيش الع ا ل نندم، حيث الادى ل     

صعيد مص  المع يليش بالد لييش للع المدي  ، غي  لش اليال اش ليلنا ةذ  المصيب  

يليقعا للية المنميلي  يالليم يالعااا لمع ج ى لمدي ايدما القي ياش  حلع القد  يالنماش

 .الام كا ت احاض دما يم كن لمش لدما يلري ةما

، يةذا ما ياجلع مش خ   ق اوة بعد معاي   األحداث الام لايْادا مدي   القي ياش   

، لقامت يالر ب  يالح يش القصيدايش،   حظ لش ةذ  المدي   حملت مياةد الخ اا يالدما 

لق م اليع او المرا ب  يجّنديةا مش خ   ليعا ةم، ي قليا مش خ   حبدالاادم  معا اادم، 

، ناحناش مش قب  الّ قادييي ت الّدة ، الام حنظدا لدم الاا يخ األدبم، ل اليا بذلك اال

حيث بقيت ةاااش القصيدااش بم اب  الي يق  الاا يخي  الياةدة للع ما لصاا يلحخ 

 .بالمدي   ييصم  لا  للع ما قام بة الد لييش

ا اي  لقضايا  نندا من اخا    ني  " ابش ي  "ي" ابش  ييخ"يجد ا لم قصيدام    

ش حدث ةذا ليكيش مش خ   ال   ح، ي ما ل اد لش ييصلة ك  ياحد م دما مش بي دما، يا 

، لد اك مش احّدث بإنداا معا م يللكا  اخدم الحال  ياليضن الذأ يعيية من مدي اة

 .خاصا الي ذك ةا ب  بإندااللع قضي  لةماة ، ية اك مش احدث لليدا 
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 ااكأت القصيدايش للع معالج  يمعاي   يضن القي ياش الذأ ال احند للية مش خ     

يصندما لة، يال ق  المباي  لألحداث من صدخ لم العا ن ، لجاواا للع  دع القدماو 

لاخاا  ابش  ييخ بح  الكام ، لما باابالدا  دع القصائد العميدي ، يللع  ظام الخلي ،

يكا ا ذا  نس  يي  حام  لعيا   دي ي ، بال نب  حلع  ابش ي   لإخاا  بح  الخني ،

 ".ابش ي  "ت  رم  حني   بال نب  حلع ، يا  نا ي  ذا"ابش  ييخ"

الاماد م ا م المدش للع الخ اا غي  مباي ، بايظي  مخال  ينائ  الاصيي  مش    

ايبية ياناعا ة يك اي ، يةذا كاش مش لج  انامال  ميال  المالقم لخ ابة، لينميا معة 

ليضن، يكأ ة لم خيالة، يليدي  لة الميضي  ييق بة لك   حلية ليعاي  المالقم ذلك ا

 .حص  لم  نس لحظ  الق اوة

 ام الا كين للع اك ا  األصيات المجدي ة، يالام احم  مع ع الص اخ ياأللم يالةات،  

غي  ل  ا الحظ ا ا كينةما كذلك للع األصيات المدمين ، يةذا ل د الح يش ياإلحناس  

 .بالضع  يالانليم بذلك للقد 

ما يلنت ال ظ  ليضا ب ين البدين لم القصيدايشض للنت اال ابا  ييد آذاش يلذةاش    

المالقم، ييّد  بمينيقا  الصياي ، يالاقاب  يالاضاد، الذأ يحم    ائي  الماِضم 

 .يالحاض 

حلانام اليال يش بلر  انضح ححناندما يا قلة للقا ئ، لما األنليا لكاش ي اقم حلع   

، م  لقيش ار لدما لألديات يالينائ  الن ي  المام ل  لم اإلخبا  ياليضيحيجة اإلبدا  بان
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مش من دات اخدم الحدث المنامش لقصيدايدما، لاا جم جيياش ليا ندما اليجدا ي  يالاعبي  

 .ل دا بصي ة لدخ، ميظنيش للناظ دال  للع الحاض  المظلم يالماضم المندة 

  او القي ياش للع بحي  انعي ادا نبالي  الامدت القصيدايش الماخصصايش لم    

 . ييل ، يللع قيا  م لق  مامنكيش بال يأ الياحد

لم  اأكد بعد َمْش ِمَش اليال اش الذأ كاش لة النبخ لم الخ يي بقصيداة األي  لش  

الخ  نياو كاش ابش  ييخ لم ابش ي  ، ل حكم لش مش اأ   بالخ ، حال ل  ا يجد ا ابش 

 لم   حة مش  احي  الحجم، يةذا   د  حلع ل ة كاش لم لجال  مش لم   ي   كاش مق 

لي ل ة كابدا ل دما القع الناجع  مباي ة، لما ابش  ييخ  جد لم قصيداة ل دا لات ب نس 

 يي ، يةذا يد  للع ل ة كابدا يةي لم حال   اح  ياأم  لما ج ى لمدي اة ل اح يقا ش 

ا، يةم لم لنةا يليام مجدةا، لجاوت القضايا يضعدا الحالم بما كا ت للية نابق

لك   لش قصيدة ابش ي   لنبخ مش   االما ايل   نندا باخا     حدا، يةذا ما يق ب

 .قصيدة ابش  ييخ

 


