
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  باتنة - جامعة الحاج لخضر

  كلية اآلداب واللغات

  قسم اللغة العربية وآدابها

  فن رثاء المدن

  في الشعر المغربي القديم

  المي إلى العهد العثمانيمن الفتح العربي اإلس
  

   هابادالعلوم في اللغة العربية وآه رسالة مقدمة لنيل درجة دكتورا
  المغربي القديمفرع األدب 

  

  :إشراف الدكتور                   :                             إعداد الطالب      

  األخضر الزاويعبد القادر شريط                                          محمد       

  

  

   2014-2013السنة الجامعية                               

  



  

  

 

 

  

 

 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 



  اإلهداء 
  ...إليك أيها الراحل عنا إلى العالم اآلخر

  ...إليك يا من لم تسعفه الحياة كي يمتطي صهوة األدب، ويبلغ قمة الخلود

  ،إليك يا أبي

  ،العذبةوإلى كل السائرين في دروب الكلمة الطيبة 

  .دبي المتواضعأقدم هذا البحث األ

  .م 23/04/2013: زريبة الوادي في



  شكر وتقدير
بما بحثا مقروءا، أرى لزاما علي التصريح أخيرا وبعد أن استقامت هذه الورقات 

بجميل أجده في نفسي من عرفان وتقدير ألهل الفضل والكرم، وفاء لحسن صنيعهم وعرفانا 
محمد األخضر "ر حق مشرفي الدكتوفضلهم، وأحسب أن كلمات الشكر والتبجيل ال توفي 

  .من غزير علمه واستهديت بسديد رأيه الذي أفدت" الزاوي

 الثناء لكل من قدم لي يد المساعدة وما أكثرهم، جزاهم اهللا خير ووافر الشكر وخالص   
  .وأثابهم أجرا عظيماالجزاء 

  والحمد هللا رب العالمين                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

  

 المقدمة

 

 

 

 



-  أ-   

  :املقدمـة

المرسلين وعلى آله والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء 
  .وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد

ة التي جرت على ألسنة الشعراء تعبيرا رثاء فنا حصينا بين الفنون األصيليعد ال
عن أعماق النفس لحظة  صادقا عن النفس اإلنسانية وهي تتكبد لوعة الفراق فهو صادر

  .الفراق يخاطب القلوب قبل العقول ليرسم لنا االنفعاالت اإلنسانية والوجدانية ساعة حدوثها
وهو مستساغ لدى النفس اإلنسانية لما تجد فيه من الصدق والصفاء بعيدا عن التكلف 

  .والتقليد والتزييف
م وقراءة دواوين ومن خالل تصفحي لشعر رثاء المدن في الشعر المغربي القدي 

  .الشعراء والقصائد، رسخ في ذهني بروز فن رثاء المدن وتألقه الموضوعي والفني
واستكشافا  هق على معالجة الموضوع ودراسته، بحثا عما يميزوقد شجعني هذا التأل

  .لمعنوية والفنيةا اتهآلفاقه وجوانب تشكيله وتجلية عطاء
مقاربة منهجية تقصد إلى قراءة  ومن أجل كل ذلك، يسعى هذا البحث إلى بناء

الخطاب الشعري المغربي القديم متمثلة فن رثاء المدن نموذجا حيا لهذا الخطاب مركزة على 
  .والبحث عن إبداع شعري جديد شكلي والفني الذي خلصه من التقليدتطوره ال

وحرصا على الدقة المنهجية فإن اإلطار الزماني والمكاني جاء من الفتح العربي 
المغرب العربي في الجزائر وتونس والمغرب  بالد سالمي إلى العهد العثماني على امتداداإل

  .األقصى
دة واإلبداع التي تميز كل دراسة جادة فإن الرثاء في الشعر ومراعاة لعوامل الج

حكم، حيث لم يحظ بدراسة مجاال خصبا يحتاج إلى بحث منهجي مالمغربي القديم، يعتبر 
درس الحركة الشعرية المغاربية نجده يمر به مرورا سريعا ال يتجاوز  مستقلة وأن كل من

  .صفحات قليلة من تلك الدراسات
  :وقد دعتني أسباب كثيرة إلى اختيار الموضوع ولعل منها ما يلي

نقص الدراسات العلمية المنهجية المستقلة حول األغراض الشعرية الكبرى في  -1



- ب-   

  .ر المغربي القديم، حسب إطالعي المتواصل واستشارتي للباحثينالشع
نوعة تعد مثاال نموذجيا للتحوالت في حدوث تحوالت موضوعية وفنية مت -2

  .الخطاب الشعري المغاربي عموما
إن النظرة إلى فن الرثاء على أنه فن متميز جدا، وربما القصيدة التي تمنحك  -3

جامدة والبكاء الذي يشبه جميعه تقليدا مكررا، ولكن سوى خبرا عن وفاة فالن قصيدة 
ر عليها في نماذج لبكاء ال تجدها في الواقع كما تعثالقصيدة المبدعة هي التي تعطيك طريقة ل

بها أن تذهب إلى آفاق دينية مقدسة وإنسانية واجتماعية وإقليمية ر الرثاء السابقة كما يجد
  .ووطنية ممتدة

خ مفهوم التطور اإلبداعي الذي يسير بصفة متوازية مع ومما يزيد األهمية ترسي
  .العامل الزماني تقدما، وتأخرا وفي سياق السابق والمسبوق

إجالء موقف األمة المغاربية تمثال في شعرائها في ذلك العهد، من مسألة الموت  -4
  .والحياة والقضاء والقدر والوفاء والعرفان حيث يعطي األدب صورة ألمته

كان األدب العربي القديم أو الوسيط لم يزل محل دراسة وبحث منذ نشأته وإذا  -5
األولى إلى اليوم وعلى مر التاريخ وتعاقب األجيال، كما أنه مشاع لكل أبناء الوطن العربي 
من الباحثين والدارسين ألنه مذكرة األمة وتراثها، ويشكل األدب المغاربي جزءا من تكويننا 

هذه الدراسة أن تقوم بجزء من  ا العربي واإلسالمي، وتطمحيميزنالثقافي واالجتماعي و
  .الواجب تجاه األدب المغاربي القديم ثم خدمة أدبنا العربي عامة

وال يفوتنا أن نالحظ ان التقسيم للدراسة بين األدب المغاربي القديم واألدب األندلسي 
وثرائه فهو  دباألمة هذا ال يعدو أن يكون مسألة إجرائية لتسهيل العمل البحثي ولضخا

عبر مرآة وسيطة صورة وظل تنعكسان  في نهاية المطاف، فكأنه اكال واحد شكلمتكامل وي
  .المتوسطو هي البحر العباب 
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  :توطئة للتمهيـد
  رثاء المدن في الشعر المغربي القديم

والمعالجة ولها ضوابط زمانية  العربي له طبيعة مميزة واضحة الحدود إن األدب
بنا العربي ويحتل األدب دومكانية معلومة ال لبس فيها وشخصيات األدباء ذات أثر جلي في أ

ادرة تبارهما وجهان لعملة واحدة ني باعالمغربي مكانة خاصة في تكامله مع األدب األندلس
تعد  شكال الة األريزبه من بحوث ودراسات غ حظي بما حظي كان األدب األندلسي قد وإن

نهوض به رن باألدب المغربي القديم واللواء معقود على أقالم أبنائه للاإذا ما ق ،وال تحصى
ترد نقصا، ومن ثم  ن لعلها تسد ثغرة أويتصدية عن المغاربيولذلك جاءت هذه الدراسة م

كانت بيئات المغرب العربي على اتساعها مسرحا لها بما حوته من شعراء ومبدعين في فن 
الرثاء يعبرون عن تلك البيئات المترامية األطراف والمتشابهة تشابها كبيرا في واقعها 

اته السياسي واالجتماعي والفكري مما يعكس بالتالي أدبا واحدا يمكن إدراك خصائصه ومميز
ب في األقطار العربية األخرى كمصر والشام االمشتركة والتي تميزه عن مميزات األد

  .الكبير رها من األقاليم في الوطن العربيوالعراق والجزيرة العربية وغي
ن ربية متأمال ما فيه من يدرس فن الرثاء في األقاليم المغومن ثم فمن األفيد للباحث أ

  .مات مشتركة وتشابهات واسعةس
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  التمهيـد
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  :فن الرثاء -1
يندبون  -رجاال ونساء-انوا جميعا ك فن الرثاء منذ العصر الجاهلي، إذعرف 

موتاهم، كما كانوا يقفون على قبورهم مركزين على الثناء عليهم من خالل ذكر مناقبهم 
  .ومحامدهم

والصور التي نراها من خالل الشعر العربي، صور راقية، إذ تعبر عن شعور عميق 
  .بالحزن واأللم تجاه الشخص المرثي

كما بدأ عند كثير من األمم بأشكال تشبه أنواعا من والشك أن الرثاء بدأ عند العرب 
السحر حتى يطمئن الميت في مرقده، ثم أخذ يفقد هذه الغاية على مر الزمن، حتى انتهى إلى 
الصورة الجاهلية التي تتمثل في اإلفصاح عن اإلحساس العميق بالحزن تجاه الموتى مع 

  .د لهاال رتمجيدهم وبيان فضائلهم ثم التفكير في القدر الذي 
في  )(واألذواء )(وقد يكون من أقدم صور الرثاء عندهم ما نقش على قبور األقيال

اليمن والحيرة وفي بالد الشام، وكانوا يكتبون على قبورهم أسماءهم وألقابهم تخليدا لذكراهم 
  .وكان هذه هي الصورة األولى للتأبين وهي صورة ساذجة

ون بقوالب رثائهم ، ألن الجاهليين كانوا يعتنمعقدة أما الصورة الجاهلية، فصورة
وبصورهم البيانية مع العناية باألوزان والمالءمة بين األنغام وبين الحزن الذي يعتري 
أفئدتهم، وكان يساهم في هذا الفن النساء والرجال، وربما كان للنساء الحظ األوفر في ذلك، 

جهة أخرى فإن حياة الرجال في هذا من جهة، ومن . ة أدق حسا وأرق شعوراأألن المر
الجاهلية كانت تقوم على سفك الدماء، والتفاخر بالشجاعة، مما يجعلهم يعمدون في كثير من 

  .المواقف إلى إظهار الصبر والتجلد في زمن المأساة
ولهذا يمكن القول أن الصورة الرثائية األولى عندهم تمثلت في الندب والنواح، إلى 

أبين األصدقاء واألشراف وباألخص اإلخوة، وغرضهم في ذلك جانب صورة ثانية هي ت
. إبراز عظم المصيبة وإظهار مقدار الخطب وحجم الخسارة نتيجة فقدان الشخص المرثي

وقد رافقت هاتين الصورتين صورة ثالثة دلت على العزاء والصبر أمام نوائب الدهر، فالدنيا 

                                                             
  - مفرده قيل، الملك، من ملك حمير: األقيال. 
  - ذو يزن: ملوك اليمن الذين في صدور ألقابهم، ذو، ومنهم: األذواء. 
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وال  )1("لم يكن شيئا مذكور "ا بعد عين وكأن ، ال دار بقاء، وإن اإلنسان يصبح أثردار فراق
توجد أمة من األمم إال وهي تبكي موتاها بكاء يصور حزن اإلنسان على أخيه اإلنسان في 
مشارق األرض ومغاربها أو يصور حزنه السرمدي على صفحات نفسه التواقة إلى العيش 

م غيره، يصبح بعد في كنف المحبة، والجازعة على فراق من تحب، ولعل من يبكي اليو
واندرج هذا الضرب في خانة الرثاء الخاص الذي قيل في  اردح من الزمن موضع بكاء

اآلباء واألزواج واألصدقاء واإلخوان، إلى جانب نوع آخر وهو الرثاء العام الذي قيل في 
 السادة والملوك وذوي األلقاب وشيوخ القبائل والشخصيات العامة التي لها مكانة مرموقة في

ومن العام أيضا رثاء األماكن كالزوايا والقصور والمدن والدول وغيرها، لذلك . )2(المجتمع
وجدنا الشعراء القدامى قد انبروا لبكاء دولة المناذرة في الحيرة حين محا الدهر اسمها من 

ا زائل وان البكاء ال دفتر العظمة، بل استخرجوا منها العبر والعظات على أن كل ما في الدني
فاألقدار ال تزال ترمي بسهامها األفراد والجماعات والقبائل والدويالت . وال ميتايرد هالكا 

سان وهو حين العام، ألنه جزء ال يتجزأ من اإلنوالمرابع، ورثاء المكان يشمل الخاص و
يرثي ركنا وأصال قامت عليه هذه المملكة أو غيرها وهي عنده رمز لماضيه "يرثيه فإنما 

ما حشد له من األلفاظ الشاعر العربي في رثاء األماكن ب وقد أجاد. )3("وعز لحاضره
  .المشجية، وبما سقاه من عاطفته المحترقة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .1سورة اإلنسان، اآلية  -  1
هـ،  1402، 1جراحات القلوب، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط  أوالدكتور محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر العربي  -  2

 ).بتصرف( 96ص 
 ).بتصرف( 277المرجع نفسه، ص  -  3
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  :تعريف الرثاء -2
في بداية هذا البحث األدبي المتواضع أن أستهله بتعريف فن الرثاء في  يحسن بي

  .عتمدا على بعض معجمات اللغة العربيةاللغة واالصطالح م
ورثوته من باب ... رثيت الميت من باب رمى، :"... جاء في مختار الصحاح ما يلي

ت الميت بالهمزة أرث: وربما قالوا:"... لمؤلفاثم يضيف  )1("عدا إذا بكيته وعددت محاسنه
  )2(".على خالف األصل

المعتل، رثأت ) ة في رثى الميتلغ(رثأ مهموز :"... وأما الزبيدي فيشرحه بقوله
  )3(".مدحته: الرجل بعد موته رثأ

الذي يعد " لسان العرب"وأنهي هذا التعريف اللغوي للرثاء بعرض ما ورد في 
يقول ابن . المصدر األساسي الذي يستسقي منه طالب اللغة العربية في الدراسات العليا

ي رثتيه، ورثأت المرأة زوجها، مدحته بعد موته، لغة ف: ت الرجل رثأأورث:".. منظور
رثأت زوجي بأبيات، وهمزت، أرادت : كذلك؛ وهي المرثية، وقالت امرأة من العرب

  )4(".رثيته
على المعنى اللغوي وبعد مرور  -في بادئ األمر–أما اصطالحا فقد اقتصر معناه 

  .الزمن، اتسع مجاله فإذا به ندب، وتأبين، وتعزية
ر الغنائي، بل هو من أهمها، لصلته الحميمة والرثاء غرض من أغراض الشع

بالعاطفة واإلحساس، ومن منا لم يفجعه الموت بعزيز أو صديق، أو مكان محبب إلى نفسه، 
قضى فيه فجرا من شبابه أو صدرا من حياته، فاإلنسان عرضة لسهام الموت، والسهم قد 

  .لمعدوم دون النفيسسا في هذه الدنيا، كان هو اييصيب منه المقتل، ومن لم يعدم نف
والرثاء كما هو شائع يعبر فيه الشاعر عن تجربة الحزن واألسى والتفجع واللوعة 

وهو بكاء األهل واألقارب : لفقدان ما هو عزيز عليه، وللرثاء ألوان شتى منها الندب
                                                             

 )بتصرف( 233، ص 1979، 1نان، ط محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، لب -  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
م، ج  1965هـ،  1385عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، : محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق - 3
 .239، ص 1
عبد المنعم خليل إبراهيم، دار : عامر أحمد حيدر، مراجعة: يق وتعليقجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحق -  4

 .102، ص 1م، ج  2003هـ،  1424، 1الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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النواح والبكاء على الميت "واألصحاب حين يعصف بهم الموت، أو بعبارة أخرى هو 
وهناك نوع آخر منه  )1("مشجية واأللفاظ المحزنة التي تصدع القلوب الجامدةبالعبارات ال

يطلق عليه اسم التأبين وهو فن التعبير عن حزن الجماعة لفقدان الميت وأصل التأبين 
لثناء على الشخص حيا أو ميتا، ثم اقتصر استخدامه على الموتى فقط، إذ كان من عادة ا:"هو

اقبه، ويعددوا فضائله، ويشهروا ا على قبر الميت، فيذكروا منالعرب في الجاهلية أن يقفو
وشاع ذلك عندهم وأصبحوا يقفون على قبور موتاهم وعلى أطالل الذين ارتحلوا . )2("امدهمح

  .وكأنهم يريدون أن يحتفظوا بذكراهم على مر السنين
الموت  وإذا تجاوز الراثي في رثائه حد اللوعة والبكاء ليصل إلى التأمل في حقيقة

الصبر ثم اقتصر استعماله في الصبر على ".. والحياة، فإن رثاءه هو العزاء، وأصل العزاء 
  )3(".كارثة الموت، وأن يرضى من فقد عزيزا بما فاجأه به القدر

وقد حفل الشعر العربي على امتداد عصوره بألوان الرثاء على اختالفها وظهرت 
الجاهلية، فغلب عليه الندب والنواح، وتضمن تعداد  بواكيره األولى مع ظهور الشعر منذ فجر

بغض النظر عن –فضائل المرثي، والثناء عليه واإلشادة بصفاته حتى يكاد يتوهم المتلقي 
أن الراثي، إنما يمدح، ال يرثي، ولعل هذا ينسجم مع ما تقدم به العالم الناقد  -الزمكان

ليس بين المرثية :"ب نعت المراثي بقولهحين عرف المرثية في با )4(العربي قدامة بن جعفر
كان، وتولى، وقضى : إال أن يذكر في اللفظ ما يدل على انه هالك، مثل )(والمدحة فصل

وإلى جانب ذلك فإن الرثاء تضمن في الوقت نفسه أروع لوحات  )5( .."نحبه، وما أشبه ذلك
  .شعر العزاء، والحث على الصبر أمام نوائب الدهر

خذ بهذا التقليد، والتوكؤ على معانيه وأساليبه، وبقيت الصورة الرثائية ولقد استمر األ
على ما كانت عليه في الجاهلية طيلة العصور األدبية مع اختالف يسير في مظاهر الشكل 
والمضمون وعلى سبيل المثال فالرثاء في العصر اإلسالمي يختلف كثيرا عن جوهر الرثاء 

أن الرثاء القائم على أساس اللوعة والحزن والندب هو من وفي الختام أقول . في الجاهلية
                                                             

 .12الطبعة الثالثة، ص . ، الرثاء، دار المعارف، القاهرة، ج، م، ع2الدكتور شوقي ضيف، سلسلة فنون األدب العربي، الفن الغنائي،  -  1
 .54المرجع نفسه، ص  -  2
 .86المرجع نفسه، ص  -  3
 ).هـ 337(هو العالم الناقد البصري المشهور أبو الفرج قدامة بن جعفر  -  4
  - فرق: فصل، يقصد بها. 
 .178ص  ،]ت.د[الدكتور عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق -  5
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عور، فالراثي الذي يبكي فقيده ال يبتغي شوالعر الرثاء، وأصدقه تعبيرا عن الحس أغرز ش
  .أجرا، لذلك كانت المراثي أشرف األشعار، ألن أصحابها يقولونها وقلوبهم تحترق
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  :تطور الرثاء -3
لكل أمة مراثيها، والعرب أمة تحتفظ بتراث ضخم من المراثي وهذه بعض المظاهر 

  .لتطور فن الرثاء عبر العصور
): قبل الهجرة، إلى بعثة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم 150:(العصر الجاهليففي 

عا عليهم، ورثاء كان الرثاء الجاهلي في معظمه رثاء أفراد، وتناول رثاء األقارب تفج
  .األبطال اعترافا بفضلهم، كما تناول رثاء األشراف، اعتزازا بمناقبهم

استمر الشعراء في هذه ): هـ 40من بداية البعثة إلى سنة :(عصر صدر اإلسالموفي 
الفترة ينظمون مراثيهم على طريقة الجاهليين غير أنه ظهرت في مراثي المسلمين منهم قيم 

يدة الرسالة المحمدية، وقد ظهرت في الرثاء اإلسالمي نزعة جديدة في دينية وخلقية هي ول
ر على امتحانه احتسابا وطلبا لألجر بالعزاء تقوم على التسليم بقضاء اهللا وقدره والص

: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا :"والمثوبة من عند اهللا، اقتداء بقوله تعالى
  )1("إنا هللا وإنا إليه راجعون

استمر الشعراء ينظمون مراثيهم مقتدين ): هـ 132 -هـ 40:(في العصر األمويأما 
بفحول الرثاء من الشعراء الجاهليين والمخضرمين  واإلسالميين، وقد لجأ أغلب الشعراء إلى 

  .النظم في هذا الغرض، مجاملة للحكام، وتقربا منهم
في فن الرثاء، وتميزت نشط الشعراء ): هـ 656-هـ 132:(العصر العباسيفي 

قصائد رثاء الخلفاء واألبطال باكتظاظها بالحماسة والقوة والتمجيد، واهتم الشعراء في هذا 
أنضج العصور األدبية فكرا وأرقاها علما وأبدعها صورة وأظرفها "العصر الذي يعد من 
عرض برثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق أو تت )2("شكال وأبهاها منظرا

  .للتدمير والتخريب
احتذى شعراء بالد المغرب بشعراء المشرق العربي في فن الرثاء، األندلس وفي 

في البكاء على ربوعهم الحبيبة التي سلبها وأجادوا في رثاء المدن والممالك الزائلة، و
األسبان منهم، وإن المتتبع لمرثياتهم يشعرأنها تفيض حسرة وأسفا على ضياع تلك المدن 

  .الرائعة
                                                             

 .155سورة البقرة، اآلية  -  1
 .386الدكتور محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص  -  2
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خمدت حركة الشعر وصار الشعراء ): هـ 1213-هـ 656:(عصر الضعفوفي 
ئية مع عدم توفر يقلدون فحول العصر العباسي في هذا الفن، وبالغوا في رسم الصورة الرثا

وباختصار فإن فن الرثاء . العناصر الفنية النعدام الدوافع التي تفضي إلى االبتكار واإلبداع
في هذه الفترة عرف التدهور والجمود والتقليد الذي أصاب أغراض الشعر األخرى بسبب 

  .تردي الحياة السياسية واالقتصادية
ستعاد الشعر العربي قوته على أيدي ا): هـ 1213ابتداء من :(العصر الحديثأما في 

مرموقة، فتحدثوا عما أسداه عدد من الشعراء، استطاعوا أن يرفعوا مستواه إلى مرتبة 
لمجتمعه من وجوه بر وإصالح، ولعل أهم التلوينات التي أدخلت على المرثية الجديدة  المرثي

  .ما يتصل بالنزعات السياسية والوطنية
الوالة يتناول في الشعر ما عرف للمشارقة من أبواب،  كان األدب المغربي في فترة

ألن المنطقة كانت تسير في ركب الثقافة المشرقية موضوعا وشكال، أو بناء ومحتوى لذلك 
نجد في النص الرثائي لتلك الفترة ما هو مألوف في قصيدة الشعر العربي من بكاء وتألم، 

حداث، فالشاعر الراثي يؤرخ للحادثة والنص الرثائي عندهم كان رصدا للحقائق وعرضا لأل
  .التاريخية وال يبكي صاحب الحادثة

وعن غرض الرثاء في الشعر المغربي من الفتح اإلسالمي إلى نهاية اإلمارات 
هذا غرض آخر من :"... مية واإلدريسية، يقول الدكتور العربي دحوتاألغلبية والرس: الثالث

لقديم لتوفر األسباب المساعدة على ذلك، بحيث األغراض التي كثرت في الشعر المغربي ا
  )1(".كانت المنطقة تعج بالصراعات والحروب

لهذا استخدم هذا الغرض بكثرة إلبراز بطولة :"ثم يضيف في موضع آخر
المستشهدين، ولبث روح العزيمة واالستمرار على المواجهة، والثبات في المقاومة حتى 

لهذا كانت نصوص الرثاء في تلك الفترة تتحدث عن . )2("تحقيق النصر، أو نيل الشهادة
فضوا الدنيا، وأرادوا اآلخرة، فال نكاد رمجاهدين أبطال، أو علماء أجالء، أفذاذ، أو زهاد 

نعثر إال في النادر عن نص رثى قريبا، أو حبيبا، ولعل التركيز على رثاء الشخصيات أمثال 
  .ة التميز في تلك الفترة من الزمنالعلماء والزهاد منح الشعر المغربي القديم صف

                                                             
ديوان المطبوعات ) هـ 230 -هـ 30(العربي دحو، الشعر المغربي من الفتح اإلسالمي إلى نهاية اإلمارات األغلبية والرستمية واإلدريسية . د -  1

 .62، ص 1994، الجزائر، الجامعية
 .62المرجع نفسه، ص  -  2
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واستمر فن الرثاء على هذه الصورة لدى شعراء المغرب العربي خالل العهد الفاطمي 
وفي العهد الصنهاجي، وبقيت الصورة الرثائية بعد ذلك في شكل رثاء األشخاص واألفراد 

  .الذين لهم مكانتهم المرموقة في المجتمع
ومجمل القول أن الشعر المغربي القديم قد واكب ... :"يقول الدكتور عبد العزيز نبوي

أحداث عصره، سواء أكانت على شكل فتن، أو ثورات داخلية، أو تقلبات تشهد زوال دولة 
  )1(".أو قيام أخرى، أو كانت حروب خارجية ضد المسيحيين في األندلس

تناول وهناك موضوعات أخرى لها أهمية أدبية كبيرة تتصل بالسياسة والصراعات وت
، وسنجد )بكاء المدن المدمرة(آثار الفتن والحروب التي نتج عنها نوع من الشعر يعرف بـ 

 رثى بكر بن حماد وعند ابن رشيق المسيلي الذي: أمثلة شافية عند مؤبن أهله في تيهرت
ولدى أبي الحسن الحداد نادب المهدية بعد أن حرقها النصارى اإلسبان في " القيروان"حبيبته 

  .مشؤوميوم 
وخالصة القول أن للمكان خيط رفيع يربطه بصاحبه، فإذا حل به مكروه تألم الشاعر، 
وعصف به األلم، فاندفع يرثي هذه الربوع ويبكي تلك األوطان بكاء مرا، كيف ال وهي التي 

  .مه بحلو ثمارها، وتغمره بهناءة العيش فيهاعتدر عليه بألبانها، وتط
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .72، ص 1983عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . د -  1
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  القديم المغربي الشعر في لمدنا رثاء-4
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  :رثاء المدن في الشعر المغربي القديم -4
وبعد تعرضنا في التمهيد لفن الرثاء وأنواعه وتطوره وعالقته بالفرد أو بالمثنى أو 
بالجماعة، سواء كانت هذه الجماعة قليلة أو كثيرة، وكيف تحول الرثاء وتوسع ليشمل رثاء 

إلنسانية، وكم تغير مفهوم الرثاء فأصبح يرثي الجماد والطبيعة والبلدة أو مجتمع أو أمة من ا
المدينة، أو المدن، وهو مرتبط في مثل هذه الحال، مع أحداث جسام إن كانت كوارث طبيعية 

والزالزل، أو كوارث يصنعها اإلنسان ألخيه اإلنسان فتقوم  )(مثل التي تنتج عن السيول
عين تذر، بدافع التوسع وطلبا للمجال الحيوي، أو لنشر مذهب م الحروب التي ال تبقي وال

  .ةعنوة، أو حب في الحكم والرياس
هنا، يتعلق باالنفتاح على كل أنواع الدمار الذي هنا وبحثنا علكن الرثاء في موضو

يصيب المدينة أو العمران وهو أساس حضارة اإلنسان، إذ أن تدمير شواهد المدينة وحضارة 
هذه المعمورة وهذا الكون، هو محاولة اجتثاث آثار اإلنسان وعمله في هذا الكون  اإلنسان في

شك محاولة طمس وجود اإلنسان نفسه والقضاء  وخالفته واستعماره لألرض، وهذا يعني وال
عليه قضاء مبرما، ولكن هذه األفعال المهولة الالإنسانية أصبحت عادة متكررة يسهل القيام 

كار ونشأت معلومات ظهرت مصالح جديدة وتراءت تصورات فردية أو أف تبها كلما استجد
فئوية أو عشائرية أو قومية أو إقليمية، أو العديد من االحتماالت التي تنبثق من المقوالت 
الجديدة، ولعل اإلنسان في وقفاته هذه أراد أن يترك أثرا يشد به أزره كلما واجه موضوع 

  .الرثاء ومسبباته
والقرية في أحقاب زمنية متفاوتة، وهي إنجاز جماعي ضخم، ومن ثم فبنى المدينة، 

بدأ يتفنن في وضع التعاريف لها، لغة واصطالحا وقد غدا ينشد العالمية والنمذجة في كل 
  .ذلك

يختلف فرغم أن األمة العربية " رثاء المدن المغربية"ولكن األمر هنا في موضوعنا 
نيف، وهو رحمة للعالمين لكن الواقع شيء آخر، اإلسالمية موحدة في دين اإلسالم الح

واألدب والشعر مرآة للحياة والواقع، فكل هؤالء الشعراء المغاربة الذين تناولناهم ووقفنا عند 

                                                             
  -  شهاب : فانظر". ستمائةخربها الماء وهدمها في حدود نيف وعشرين و"وهي في آخر إفريقية مما يلي المغرب، وقد " تنس"مثلما وقع لمدينة

لمجلد الثاني، الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي، معدم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ا
 .49-48ص 
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ا في فن نهفنهم الشعري الجميل وعبقربتهم الفذة جعلتهم يسجلون الحقيقة بأقالمهم ويصورو
  .راثا زاخراالرثاء بكل ألوانه، ومن اجل ذلك فقد تركوا ت

وقد أثيرت كثير من التساؤالت، عن قلة هذا التراث الشعري رغم طول المدة الزمانية 
التي احتضنته، مع اتساع رقعة الجغرافية وكثرة عدد المسلمين الذين كانوا في المشهد 

الصراع بين مختلف األطراف ووجود : وتقوم احتماالت تفسيرية عديدة منها. اإلنساني
حة من هذا الطرف في تدمير الطرف اآلخر وتحطيم تراثه الشعري، وقد حدث الرغبة الجام

هذا مرارا وتكرارا ثم هناك ضعف التدوين والوسائل الالزمة، وعناصر كثيرة أخرى وهكذا، 
ولكن إذا نظرنا إلى الخارطة وجدنا أن المغرب األوسط هو الذي حظي بنصيب األسد من 

دم، ثم تبنى ثم تهدم مرة أخرى، وقد رثاها الشعراء إال حيث عدد المدن التي كانت تبنى وته
  )( .أن تلك األشعار ضاع معظمها

يجعلنا نعيش مع القارئ الكريم إبداعات فن الرثاء،  -على قلته–وما حصلنا عليه 
وهو فن جاد يخضع لعوامل الفاجعة والمصيبة والكارثة، ويصورها بطريقته ومن وجهات 

ن فداحة الخطوب التي لحقت بالبالد اإلسالمية إمارات يين، ولتبينظر جميع الشعراء المعني
كل  -من حيث األساليب–، يتمسك بخصائص معينة في مجال األفكار، ويحشد اوممالك ومدن

  .األلفاظ التي توحي بالحزن واألسى، وتعبر عن حجم المأساة
يراعي الزمان وقد جرى ترتيب المدن المغربية القديمة التي مسها فن الرثاء ترتيبا 

التاريخي في تسلسله، ومن ناحية أخرى، تعرضنا إلى أنواع الرثاء، مثل الندب والعزاء 
والتأبين، ولكن رثاء المدن هو شيء اكبر من هذا وذاك، ألن فيه هالك أمة كاملة مجتمعة 
في مدينة بأسرها، نتيجة هجومات واسعة ومباغته وتحطيم وتدمير كل العمران أو أقساما 

ثير من مثل هذه الحروب لها ون كولعل ما يزيد في جو المأساة وقتامة ظاللها ك .منه
مسوغات وتبريرات يعتقد أصحابها أنها دينية، وهي ال تمت للدين اإلسالمي الحنيف بصلة، 

  .ال من قريب وال من بعيد

                                                             
  -  التي هدمت وأحرقت " صبرة"خربت بسبب الحروب، و قاعدة األغالبة في إفريقية، التابعين للسلطة العباسية المركزية، وقد" رقادة"مثل مدينة

الشامخة التي هدمت في عهد الرومان " بسكرة"بأمر من عمرو بن العاص وصبرة هذه، غير صبرة التي بالقيروان، وتوجد باألراضي الليبية، وكذلك 
التي دكها خصومها فأزالوها من الوجود، وأصبحت أثرا التاريخية الواقعة قرب وارجالن بالجنوب الجزائري و" سدراتة"ثم أعاد المسلمون بناءها، و

 .بعد عين
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ولعل فن الرثاء قد صور لنا اإلنسان وهو يبكي، تعبيرا عن عاطفته اإلنسانية عن 
ء كثيرة في بلدان هذا المغرب العربي الكبير الذي تبلور عبر قرون، فكأن هذه المدن أشيا

  .جواهر منتظمة في عقد واحد، في وطن واحد
 



  

  

  

  

  

  
  

  

  األول الفصل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
لقد صارت الرؤية الدينية واضحة والبعد الديني راسخا منذ فجر الدعوة اإلسالمية 
السمحة وتعاليمها التي جاءت في بعثة النبي صلى اهللا عليه وسلم، فانتقل األدب العربي نقلة 

ا من قبل فأصبح عامرا متشبعا بتلك الروح الدينية ومتعايش معها، نوعية لم يكن ليحظى به
آخذا منها في كل زمان ومكان مهما تدخلت المؤثرات الجارفة سياسية أو اقتصادية أو فكرية 

  .اجتماعية فإنها ترتد ضعيفة واهية أو
وال غرو في ذك فقد أصبح الدين اإلسالمي الحنيف تذكرة األمة العربية اإلسالمية 

تراثها المجيد عبر األزمنة والدهور، كما أنه قضيتها وهمها الحاضر وفي الوقت نفسه هو و
  .ها المنتظرلمستقبلها المنشود وأم

ل األزمنة ولدى كل األمم كان مصدرا ثريا من ا إذا علمنا أن التراث الديني في كهذ
 تعرف مصادر اإللهام الشعري حيث يقتبس منه الشعراء نماذج وموضوعات كثيرة ال

ية مية فإن للدين اإلسالمي الحنيف خصوصيته الثرحدودا، وإذا علمنا بنظرة عالمية وبعمو
  .المبهرة بال حدود

فشيوع الرؤية الدينية شامل في أدبنا العربي عامة وفي األدب المغاربي  ،وهكذا
ر بأفكا والتحصنبيين عامة مواجهة أفكار الفرنجة واألوروخاصة لجملة من العوامل مثل 

  .دينية متينة وهكذا
جده غرضا شعريا وطيد الصلة بالبعد الديني لما رثاء يفن اللوإن المتأمل الفاحص 
فهو يتفوق في هذا الجانب على أغراض شعرية مثل الغزل  ،يتصف به من جدية ومأساة

الخ وما ذلك إال لما يطرحه الرثاء من موضوعات الفناء ... والمدح والفخر والحماسة
لمروعة النفسية واالجتماعية، كما أنه يزرع في النفوس الصفاء الروحي والرهافة وآثارها ا

ين، كما العاطفية واستعداد النفوس لالتعاظ وسماع النصح واإلرشاد والتذكير واإلقبال على الد
وهو منقول من شرح مختصر لحديث   ،" كفى بالموت واعظا  "في الحديث النبوي الشريف

صادقا لتأمل القضاء والقدر والتسليم محكا ويعتبر  -اهللا عنه رضي -البراء بن عازب
  .والقبول واالستعداد لسماع النصح والتذكير
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هذا المقام فالنصح والتذكير يمر عبر رثاء مدينة بأكملها ووصفها ووصف  ولكن في
أهلها وكيف كانت عليه وما أصابها وكل ذلك يدخل في فرع جديد واسع من فن الرثاء أال 

رثاء المدن واألقاليم بصفة جماعية مأساوية بعد أن تكالبت جيوش الكفار والصليبيين وهو 
على مدن اإلسالم وما أصابها من دمار وهالك تشيب له الولدان، ومع كل الرثاء الذي ال 

لوصف ما حل بديار اإلسالم إال أن إيمان الشعراء في التسليم والقبول بقضاء اهللا يكفي 
   .ئهم، وساطع سطوع الشمس للعين في واضحة النهاروقدره ظاهر في رثا
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  :األول المبحث

  والتاريخ الجغرافيا -أ

  القديم المغربي الشعر بيئات - ب              
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  :الجغرافيــة والتاريـخ-أ
ا بين العالم يعتبر المغرب العربي بموقعه ومظاهره الطبيعية والبشرية منطقة اتصال م       

كل من  مالي من إفريقيا، ويحده من الجنوبالعربي وإفريقيا وأوروبا، فهو يحتل الجزء الش
السنغال ومالي والنيجر وتشاد، ومن الشرق، كل من مصر والسودان، ومن الغرب الصحراء 

  .الغربية والمحيط األطلسي، ومن الشمال البحر األبيض المتوسط
الهام يعد همزة وصل ما بين أوربا وإفريقيا، ألنه قريب من وبهذا الموقع اإلستراتيجي 

با المطل على البحر األبيض المتوسط، بحيث ال يفصله عنه سوى مضيق جبل وجنوب أور
  .طارق، ومضيق صقلية

وقد شهدت هذه الربوع عدة حضارات تفاعلت فيما بينها، وآخرها الحضارة العربية 
  )1(. رية وتاريخية على أسس متينةاإلسالمية التي أصبح بفضلها وحدة بش

قسم شمالي بساحله وجباله، وقسم : أما القطر الجزائري العزيز فيتألف من قسمين
  .جنوبي بصحرائه وواحاته

فالقسم الشمالي كثير السكان، لسهولة الحياة فيه بفضل خيراته من حبوب وفواكه 
يتين تمتدان من الشرق إلى وخضر، واعتدال مناخه، حيث تخترقه سلسلتان من الجبال متواز

: الغرب، وترتبطان شرقا بالجبال التونسية، وغربا بالجبال المغربية، وهاتان السلسلتان هما
  .األطلس التلي في الشمال واألطلس الصحراوي في الجنوب

فاألطلس التلي جباله غنية بالمزارع والغابات وهي عبارة عن سلسلة متتابعة من 
، وبابور، وجرجرة، والونشريس، وتلمسان، وتوجد بهذا القسم جبال سوق أهراس: الجبال

، سكيكدة القل، جيجل، بجاية )بونة(عنابة : فالساحلية هي. ساحلية وداخلية : مدن ذات شأن
: تنس، مستغانم، وهران، الغزوات، والداخلية هي ،)قيصرية(، الجزائر، شرشال )الناصرية(

، المدية، البليدة، مليانة، )المحمدية(، المسيلة سوق أهراس، تبسة، قالمة، قسنطينة، سطيف
، وأما األطلس الصحراوي فسلسلة جباله تعد )بومارية(الشلف، سيدي بلعباس، تلمسان 

والتل، وهي جبال ) الهضاب(حاجزا طبيعيا واقيا من تسرب رمال الصحراء إلى النجود 
 ويتجاوز )2( .ر، والقصورأوراس الغنية بمزارعها ورياضها وغاباتها، واوالد نائل، وعمو

                                                             
  . 7م، ص 1987-1986جغرافية الجزائر والمغرب العربي، المعهد التربوي الوطني، الجزائر،  -  1
  .وما بعدها 9، ص 1956المدني، أحمد توفيق، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، طبعة القاهرة،  -  2
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الال (م في قمة  2308ي لارتفاع السلسلتين في عدة نقاط ألفي متر، فيبلغ جرجرة باألطلس الت
، وتجزئان القسم )الشلية(م بقمة  2334، وفي أوراس باألطلس الصحراوي، يبلغ )خديجة

سهول ون من سلسلة د التل يتكففي الشمال نج: رقاع طويلة وضيقةالشمالي إلى ثالث 
: وفي الوسط. سهل وهرانوسهل متيجة، و. مثل سهل عنابة. منفصل بعضها عن بعض

الهضاب المنحصرة بين األطلسين، قد ترتفع ألف متر في الجهات الغربية،  :النجود أي
  .وتنخفض بشكل ملموس

ضيقة من الصحراء حيث قعة ر :وفي الجنوب )1( م 650في الجهات الشرقية إلى 
والتل يواجه البحر المتوسط بشاطئ  . )بسكرة(ميلة قرب القسم الشمالي توجد الواحات الج

صخري منحدر وعر، تتخلله خلجان عريضة في عدة مواضع، حيث أمكن أن تستقر موانئ 
لجزائر، خليج أرزيو، خليج خليج استورة، خليج بجاية، خليج اطبيعية مثل خليج عنابة، 

  .وهران
، لتأثره بالبحر األبيض المتوسط، وهو حار وجاف ففي التل يكون معتدال: أما المناخ

حار جدا في الصيف، : في الصيف، وفاتر رطب في الشتاء، والنجود ذات مناخ قاس شديد
رجة الحرارة الصحراء، جاف جدا، ألن فوارق د ومناخ. ب ارتفاعهاقارس في الشتاء بسب
صيفا، وتنخفض جدا تشتد  يرة في اليوم نفسه، حيث إن درجة الحرارةبين الليل والنهار كب

  )2( .في أثناء الليل، أما في الشتاء فالبرد فيه قاس شديد ال يطاق
ر ورعي األنعام، يوتقوم المعيشة في بالد الجزائر على أساس زراعة القمح والشع

على صناعات يدوية مثل صناعة الحلي وتكثر بها أشجار الفواكه من كل صنف، كما تتوفر 
ية والحريرية، ومعاصر الزيتون بأنواعه القطنية والصوفية والكتانج وأواني الخزف والنسي

منتشرة في كل مكان، واشتهر على السواحل صيد السمك، وراجت التجارة والبيع والشراء ال
  .يا على مذهب اإلمام مالك، ما عدا تيهرتوكان الشعب الجزائري سن. ف السلعلمختل

ن، لكن عامة الجزائريين ظلت مالكية إلى كما نشط المذهب الحنفي في عهد العثمانيي
اليوم، وانتشرت في الجزائر نزعة صوفية، وارتادها أصحاب التصوف األندلسيون وفي 

                                                             
  .29ت، ص .لتربوي الوطني، الجغرافية الجزائر، المعهد ا -  1

Géographie d’Algérie. Institut pédagogique national-Alger, sans date. P. 29.  
  . 132، ص 1960، 2لويس بالنيل، الجغرافية الوثائقية، باريس، ط -  2
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 )2(وقد تكرس التصوف الديني وظهرت طرقه مثل الشاذلية ،)1(مقدمتهم أبو مدين شعيب

الحج والعمرة  بفضل االتصاالت المتنوعة وتواصل المسلمين خاصة في مواسم) 3( والقادرية
  .وغيرها

ن اإلسالم بكل طواعية، حتى قامت ولم يمض وقت طويل على دخول البالد في دي
حركة علمية واعدة وبنيت المدارس لتحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية وتعليم العلوم 

مختلف  وما بها من حلقات الشيوخ حيث تلقىالشرعية، وظهرت الكتاتيب والمساجد 
العلوم الشرعية واللغوية، وزادت سرعة الحركة في النمو بتأسيس المدارس  المحاضرات في

والزوايا وبإنشاء المكتبات فيها، وقد رعت هذه الحركة العلمية الدول التي نشأت في 
مية في تاهرت، ودولة بني حماد في بجاية وقلعتها تالدولة اإلباضية الرس: الجزائر، وأولها

  .الواد في تلمسانودولة بني زيان أو بني عبد 
وباإلضافة إلى ذلك كان اإلشعاع األندلسي قويا على النهضة العلمية في الجزائر، 

وطيدة بين األدب المغربي أن العالقة حيث هاجر إليها األندلسيون باآلالف المؤلفة، وال ننسى 
طيات  ا، وفيعألدب األندلسي إذ هناك تزامن وامتداد بين أحدهما واآلخر في آن مالقديم وا

عظيمة كقرطبة ذلك التقارب نسمع أصداء قرون من التوهج تعيد للخاطر أمجاد المدن ال
عاصمة الفن والموسيقى، وغرناطة آخر الحصون الضائعة اشبيلية و ،عاصمة العلم واألدب

وحين جاء هؤالء المهاجرون إلى الجزائر خاصة وبلدان المغرب العربي عامة، نشروا 
يات والفلك والطب والفلسفة، باإلضافة إلى علوم اللغة والنحو جواهر العلوم كالرياض

والصرف، والعروض والبالغة والموسيقى وعلم المنطق، ثم فن القراءات وعلم التفسير 
والحديث والكالم والتاريخ، وأذاع كل عالم من هؤالء العباقرة أهم كتبه وأصبحت في متناول 

لعلمية في الجزائر مذاقا خاصا انبهر به األجانب، المتلقي المغربي، مما أضفى على الحركة ا
وعرفت إفريقيا الشمالية الديانة اليهودية والنصرانية وانتشرت فيها الالتينية قبل اإلسالم، 

                                                             
 594ال، عارفا باهللا تعالى، لما توفي سنة كان زاهدا فاض:"صوفي اندلسي، نزل المغرب، قال عنه صاحب البستان: أبو مدين شعيب بن الحسن - 1

، بتصرف، والموضع المذكور قرب تلمسان، ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء "حمل إلى العباد مدفن االولياء األوتاد) م1197(هـ 
  .114م، ص  1986هـ،  1406ئر، بتلمسان، تقديم عبد الرحمن طالب، مراجعة محمد ابن أبي شنب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا

خوف اهللا : ليس لها زوايا، ومن أصول تعلمها) 1258-1196(طريقة تصوف تنسب إلى الشيخ نور الدين أبي الحسن الشاذلي : الشاذلية -  2
  . والتمسك بالسنة

ة في العالم اإلسالمي، ودعا صاحبها إلى م، انتشرت هذه لطريق) 1166-1077(تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيالني أو الجيلي : القادرية -  3
  . التصوف والتقوى، وأوصى بمحبة الغريب
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وكان الشعب الجزائري يتكلم البربرية لغة آبائه وأجداده وقومه، وأثرى زاده اللغوي بإتقانه 
  .اللغة العربية

شك تعربت المدن الكبيرة لكونها لغة الدين الحنيف، وبدون  وبإقباله الشديد عليها
والصغيرة منذ القرن الثاني للهجرة وجاءت الحملة الهاللية أو زحفة األعراب في القرن 

ظل هو  غير أن الشعر الفصيح  ،الخامس الهجري، وظهر الشعر الشعبي والسير الشعبية
شعراؤه وأعالمه في مختلف الدول المتعاقبة، ر ارا والقى إقباال واسعا، وأخذ يكثاألكثر انتش

المعروف بابن قاضي ميلة، وقد ) القرن الثامن الهجري(فمثال نجد عبد اهللا بن محمد التنوخي 
ومحمد ) الهجري أواخر القرن السابع(ي، وابن خميس سلك فن شعره مسلك أبي الطيب المتنب

 لثغرى، والشهاب بن الخلوف الذيالمعروف با) القرن الثامن الهجري(بن يوسف التلمساني 
بين أدباء عصره بذي الصناعتين خالل القرن العاشر الهجري، اما في شعر الفخر  يعرف

فنجد أبا حمو موسى الشاعر والسلطان الزياني في منتصف القرن الثامن الهجري، وفي شعر 
ي رثى ملك الرثاء هناك أبو عبد اهللا محمد بن حماد أواسط القرن السابع الهجري، والذ

نسبة إلى عبد الرحمن األخضري : حماد، وسيأتي ذكره الحقا، ومن أصحاب الشعر التعليمي
بطون الدواودة من أوالد  رياح وهو ناظم السلم المرونق في علم المنطق، وفي  من بطن

الغزل محمد بن احمد األريسي من كبار أدباء الجزائر في أواسط القرن السابع الهجري وهو 
عبد الجبار الفجيجي  بن بن الفكون كما نجد شعر وصف الطبيعة عند إبراهيممعاصر ال

  .التلمساني الذي وصف الصيد وحياة الصائد في قصيدة أربت على مائة بيت
ري، جمعت اهللا العطار، القرن السابع الهج محمد بن عبد: وفي شعر المديح النبوي

التازي نزيل وهران اهيم بن محمد وفي الزهد والتصوف إبر" ر الدررد"في كتاب مدائحه 
  )1(".مرادي من المولى"صاحب القصيدة الشهيرة التي عنوانها 

  

  

  

  

                                                             
  .60ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، تقديم عبد الرحمن طالب، مراجعة اولى ونشر محمد ابن أبي شنب، ص : أنظر -  1
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  القديم المغربي الشعر بيئات -ب
تصنف كثير من اآلراء النقدية  درجات الشعر والشاعرية ارتفاعا  وانخفاضا بين        

 حيث اإلبداع أكثر، أو مرةمختلف األقاليم ولكنها بصورة عامة بين الجنوب إلى الشمال 
من الغرب بما في ذلك شمال إفريقيا واألندلس إلى المشرق حيث حواضر الخالفة  اخرى

األموية والعباسية، أو في الحجاز، ولكن مثل هذه اآلراء تبقى ألصحابها وهي متفاوتة من 
ندلس حيث القيمة في بعض األحيان إذا نظرنا إلى النوع الشعري المستحدث في بالد األ

والمغرب وهو الموشحات على سبيل المثال، الذي يحمل طابعا إقليميا ومسحة بيئة حضارية 
ر اإلسباني ومتميزة، ويعتبر تجديدا في فن الشعر وارتقاء له حينما ينفتح على شعر التروباد

الشاعرية، او المركزية والفرنسي، وعلى األنواع الغربية األوربية عموما، مما يتجاوز فكرة 
لشعرية إن صح التعبير، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يقول علم من أعالم ا

الشعر العربي في وهو الدكتور شوقي ضيف متحدثا عن بيئات  الدراسات األدبية العربية
اليمن، وبالد : هي الشام وهذه البيئات التي كان تخلفها أكثر من تخلف:"العهد األموي

  )1(".المغرب، واألندلس
بين بعد ذلك أن أكثر القبائل العربية التي هاجرت إلى تلك البلدان كانت قبائل يثم 

الشعر نبوغ القبائل في يمنية، والقبائل اليمنية الجنوبية حظها قليل في األدب، وهي ال تنبغ 
سية، وبالد المغرب عنده بالد مترامية األطراف، تمتد من مصر إلى رية والقيالشمالية المض
لتي نزلت االقبائل  "بعد ذلك أن سي بمحاذاة البحر األبيض المتوسط، ثم يقرر المحيط األطل

قبائل عدنان : في بالد المغرب كان أكثرها من اليمن، فلم تكن من هذه القبائل الشاعرة
  )2(".الشمالية

لباحث بنتيجة مفادها أن ال شعر يذكر من تلك الربوع خالل اويخرج هذا األديب 
من الوافدين عليها، وذلك بحجة فقدان  أود، أكان شعرا من أهل البل موي، سواءالعهد األ

وكذلك الشأن في األندلس التي  ،إليه الشعراء بكرمه وسخائهالحاكم الكثير البذل، الذي يجذب 
لم تكن نشيطة في الشعر العربي لذلك العصر أيضا وينتهي مؤرخ األدب العربي في آخر 

                                                             
  ..49، ص 7دار المعارف، القاهرة، طالدكتور شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر األموي،  -  1
  .52المرجع نفسه، ص  -  2
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والمواطن والبيئات التي كان فيها شعر يستحق :"في قولهاألمر إلى إصدار حكم قاس يتمثل 
  )1(."الحجاز ونجد العراق والشام: الدرس حقا هي األربعة

ماته الواضحة على صفحات األدب لكن الشعر في بالد المغرب العربي ترك بص
بي، وقد كان الشعر المغربي امتدادا للحركة الشعرية المشرقية حيث سجل تواصال العر

وأثرا مقبوال، شكال ومضمونا، وفي مختلف العصور األدبية، بل نجد أن شعر محمودا، 
المغاربة يكاد ينفرد أحيانا بعناصر جمالية قوية جعلته يتبوأ مرتبة عالية في سلم اإلبداع 

  .الفني
قال األستاذ الدكتور عبد اهللا شريط حين تحدث عن أهم المميزات في شعر المغرب 

 كثار من رثاء الممالك والدول التي تذهب بها االنقالبات المتكررة،إن اإل" :العربي واألندلس
وفي هذا تظهر قوة خاصة في الشعر المغربي واألندلسي، وهي قوة التأثر العميق 

    . )2("الصادق
والقارئ الذي يطلع على اآلثار الشعرية التي أنتجها المبدعون والتي أسست على 

ي في أعماقه، وال يحس بها إال المنتمون إلى هذه الصدق والتأثر، يشعر بطمأنينة تسر
  .الربوع الخالدة

ة إلى األصل، صاغتها يد األقدار يمثلون الفرع الذي تشده خيوط متين كيف ال وهم
بشجرة العروبة واإلسالم،  ثوجعلت منهم أغصانا طرية تمتد عبر الفضاء الزمكاني، وتتشب

  .الزمانر تلك الدوحة التي ستبقى جذورها ثابتة على م
  
  
  
  
  
  

                                                             
  151.المرجع نفسه، ص -1
  151. ،الطبعة الثالثة ص1983في المشرق والمغرب،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، واألدبعبداهللا شريط تاريخ الثقافة -1
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  القديم العربي الشعر في المدن رثاء :الثاني المبحث
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في تلك العهود ل عند العرب بمثابة المدن العظمى عند الروم والفرس كانت األطال       
كانوا يسكنونها فإذا ارتحلوا عنها وبانوا، أثارت أحزانهم وحركت مشاعرهم، البائدة، ألنهم 
ليصفوا ما فعلته األيام بعرصاتها، وما هذا الوصف الشجي،  -زااولو مج–فوقفوا عندها 

 به من حياةلدولة زالت ومجتمع اضمحل واندثر ما كان وذاك الوقوف المتوارث إال رثاء 
  .وأحياء

في األزمنة الغابرة قبل ولعله من المفيد أن أشير هنا إلى أن هناك من ذكر الديار 
  ):من الكامل(يقول الشاعر امرؤ القيس،  .، وبكى عليها)1(امرئ القيس

   ألننا )(يلالمح )(للعوجا على الط"
  )2("امذنبكي الديار كما بكى ابن خ                    

في باب تنقل " العمدة" هذا البيت الشعري في كتابه" روانيالقي يقشابن ر"وقد وظف 
  )3(".ألننا"بـ " لعلنا" ةظالشعر في القبائل مع استبدال لف

رسة وبكوا القصور ااآلثار الد -فيما بعد-ورثى الرثاؤون في نظمهم ونثرهم 
في الشعر  وهو فن طريف األماكنهذا ضمن رثاء والمنازل، وندبوا الحصون، وكان 

حل العصر العباسي تبلور هذا الفن واختص بالمدن ألن العباسيين أحبوا  العربي، وحين
  .مدنهم نتيجة للحضارة الجديدة التي عرفتها البالد

في ذلك العصر فتن كثيرة، وعاشت بغداد نكبتها االولى سنة سبع وتسعين حدثت 
تحريق وسفك الدماء ومائة للهجرة، وقاست ما لم يكن يخطر ألحد على بال من الهدم وال

األمين والمأمون، من أجل الحكم، وانقسم : وذلك إثر الخصام الشديد الذي نشب بين األخوين
الناس إلى محمدية ومأمونية، الشيء الذي زاد في فداحة الخطب، كما سار الشعر في ركب 

                                                             
  .هو امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، زعيم شعراء الجاهلية -  1
  - اعطفا: عوجا.  
  - الذي مضى عليه حول، فتغير: المحيل.  
، تصحيح ابن أبي شنب، الشركة الوطنية )األعلم الشنتمري(أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى : امرئ القيس بن حجر، ديوانه، شرح - 2

  .250م، ص 1974هـ،  1394للنشر والتوزيع، الجزائر، 
ه،،  1422الدكتور عبد الحميد هنداوي، المكتبة العربية، لبنان، الطبعة األولى، : الشعر وآدابه ونقده، تحقيق حسن بن رشيق، العمدة في محاسن -  3

  .75م، الجزء األول، ص 2001
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عر تي نظمها الشا، فكثرت مراثي بغداد، ولعل أجودها تلك المقطوعة القصيرة الاألحداث
  "من البسيط" ومما جاء فيها ،)1(لك العتري الوراقعمرو بن عبد الم

  من ذا أصابك يا بغداد بالعين"
  ألم تكوني زمانا قرة العين؟               

  ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم
  )2("وكان قربهم زينا من الزين               

يرجعها إلى  )3(يميرالخ الشاعرإلى العين، فإن  وإذا كان العتري يرد أسباب الفاجعة
إلى مائة وخمسة وثالثين أهلها للكبائر، وله في هذا الموضوع مطولة امتدت  اقتراف

 :"من المنسرح" ومما جاء فيها قولهندبا حارا، ، وندبها رثى فيها عاصمة الرشيدبيتا،

  يا بؤس بغداد دار مملكة"
  دارت على أهلها دوائرها              

  عاقبها ثم أمهلها اهللا
  )4(".لما أحاطت بها كبائرها              

إلى أن تنكب بغداد مرة ثانية، وبين النكبتين ثم تمر القرون حاملة معها حلوها ومرها 
  .فتية ولعل في ذلك عبرة لمن أراد أن يعتبرالمسافة زمنية منحها الدهر ألهل الحضارة 

غداد وزالت أيامهم من تلك البالد وانقضت الخالفة من ب:"قال صاحب النجوم الزاهرة
  )5("وخربت بغداد الخراب العظيم

                                                             
أبو عبد اهللا محمد بن داود بن الجراح، من : شاعر رشيدي، وله شعر كثير في حرب محمد أيام مقامه بمدينة السالم، وأصله بصري، أنظر -  1
اهرة، مه عمرو من الشعراء، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، القاس
  .220، 219م، ص 1991هـ،  1412، 1ط
مم،  2001هـ،  1422، 1ت، لبنان، طمحمد بن جرير الطبري، تاريخ األمم والملوك، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيرو -  2
   .75، ص 5ج
تألف نجمه في عصر الرشيد . يمي من أبناء السفد التركي من مرورهو إسحاق بن حسان بن قوهى، أبو يعقوب الشاعر المعروف بالخ -  3

هـ، دار الفكر للطباعة والنشر  463ى سنة والبرامكة، أنظر أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسها حت
   .326، ص 6والتوزيع، مكتبة الخانجي، القاهرة، الجزء 

  .77، ص 5أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ األمم والملوك، الجزء  -  4
محمد حسنين شمس الدين، دار الكتب : تقديم وتعلق جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، - 5

  . 48، 47، ص 7م، ج 1992/ هـ 1413، 1، لبنان، ط|العلمية، بيروت
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وكانت عسرة الخليقة يوم عاشوراء من سنة :"وفي موضع آخر يؤرخ للحادثة بقوله
وبقي السيف يعمل  بظاهر بغداد في عاشر لمحرم )1(ست وخمسين وستمائة، ونزل هوالكو

  )2(".يومافيها أربعة وثالثين 
قالبا واسعا لدى الشعراء، يصبون فيه تجاربهم فتأتي القوافي المدينة وكان رثاء 

الحزن الذي يغلف قلوبهم، فيبكون ويندبون، وهذه أبيات من قصيدة مشهورة  لسمك مناسبة
  : )من البسيط(لتقي الدين إسماعيل بن أبي اليسر 
  لسائل الدمع عن بغداد أخبار

  فما وقوفك واألحباب قد ساروا             
  ال تفدوا )( ءارين إلى الزوريا زائ

  )(")3(فما بذاك الحمى والدار ديار            
بها من الهوان، وجدنا ضة البلدان، وما لحق وإذا تطرقنا إلى رثاء مدينة البصرة، فر

ة، التي كانت مهدا للعلوم اللغوية العربية بأرض تلك المدينة اآلمنيرثي  )4(ابن الرومي
ائه لها تحليقا إنسانيا راقيا تخطى فيه حدود الرثاء العربي المعروف، وقد حلق في رثالعراق، 

شيعي مشبوب الحب آلل البيت،  فهو وسما فوق العواطف الخاصة، والمذهبيات الضيقة،
العلوية كان شيعي علوي أو مدعي الشيعية  )هو وأتباعه(البصرة  حارق )5("بن محمد وعلي

كان أرقى من ذلك المستوى  شمت بالبصرة لكنهيأن يمدح عليا هذا وريا بابن الرومي ح
  )6(".بكثير

ا هالزنج مدينة البصرة، فنهبو ، اقتحم)هـ 255(ومائتين للهجرة  نخمس وخمسيففي 
  .ائعظمن الفوأحرقوها، فوقف الشاعر يرثيها ويصف ما حل بها 

                                                                                                                                                                                                    
  
  . م، مؤسس دولة المغول في بالد فارس، احتل بغداد وحلب ثم انهزم1992/هـ 1413-1217:(هوالكو -  1
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها -  2
  - بغداد: الزوراء  
  - ساكن الدار: رديا  
  ..48المصدر السابق، ص -  3
  .من شعراء العهد العباسي الثاني). هـ 283-221(هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، ولد ببغداد من أب رومي وأم فارسية  -  4
  .هو صاحب الزنج، أحد الخوارج األزارقة، ثار ضد الخليفة العباسي المعتمد في القرن التاسع الميالدي -  5
  .184، ص 1980خليل شرف الدين، ابن الرومي، دار ومكتبة العمال، بيروت،  -  6



 - 42 - 

  ):من الخفيف(قال
  بينما أهلها بأحسن حال"

  )(إذ رماهم عبيدهم باصطالم         
  دخلوها كأنهم قطع اللي

  راح مدلهم الظالم اإذل            
  بدلت تلكم القصور تالال

  من رماد ومن تراب ركام         
  والحريق عليها )(سلط البثق

  )1(".أركانها بانهدام )(فتداعت            
 وكان لفن رثاء المدن دوافع في المشرق والمغرب العربيين على حد سواء، لكن هذا

مع هذه الدوافع إلى نه جرى ألالفن تميز في بالد المغرب العربي أكثر منه في المشرق 
ويبدو أن المشارقة لم ..:"ويؤكد الدكتور عبد العزيز عتيق على هذا بقوله ،أقصى غاياتها

اهتمام المغاربة واألندلسيين ولذلك لم يظهر هذا اللون من الشعر في أدبهم يهتموا بهذا الفن 
  )2(".في األدب األندلسي غرضا قائما بذاته كما ظهر

خذت المدن الربوع، ثم أفي تلك  ببداية النهاية للمسلمين إيذانا )3(وتعد هزيمة العقاب
لهجري، وأولى تلك القالع الواحدة تلو األخرى، بدءا من القرن الخامس ا األندلسية تتساقط

رورا بطليطلة، ثم قرطبة وبعدها ، م)هـ 456(مدينة بربشتر : الفراديس الساحرةالجميلة و

                                                             
  - االستئصال: االصطالم  
  - الماء المندفع: البثق  
  - تساقطت: تداعت  
م، 2002هـ،  1323، 3الديوان، شرح األستاذ حسن سبج، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : بن الرومي - 1
  .340، 339: ، الصفحتان3ج
م، ص  1976هـ،  1396، 2الدكتور عبد العزيز عتيق، األدب العربي في األندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  - 2

320.  
  ).م 1212(وقعة جرت في األندلس هزم فيها ألفونس ملك قشتلة جيش الموحدين، وقضى على سلطان المغرب  -  3
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) م 1492(هـ  897، وغيرها من حواضر األندلس المشهورة وآخرها غرناطة ..سيةبلن
  )1( .التي استسلمت للنصارى عن ذل وصغار

دروب المظلمة لعدة قرون، وغارت وبهذا أفلت شمس المجد العربي التي أضاءت ال
لسعيدة التي عاشها األجداد في كنف الحضارة وم العلم واألدب والفن، وتالشت تلك األيام انج
ودين بعد أن كانوا أسيادا، ودمرت مدنهم الرائعة، بل رقي، وتبدلت أحوالهم، فأصبحوا مسوال

  .األعداء مرة أخرى، فكان الضياع وكان التالشيأحرقت بفعل األشقاء مرة أو بفعل 
تلك الحقبة، بل كانوا بلدان في ولم يقف الشعراء موقفا سلبيا أمام تدهور أحوال ال

رون األندلسيين من المصير الذي ينتظرهم، فاستصرخوا الملوك، واستنهضوا عزائم ذيح
الحكام والسالطين لنجدة األندلس ومدافعة العدو وحماية المدن، غير أن تلك الصرخات كانت 

 فدكتغت أمواج الشر، اتسعت رقعة الجرح وأعضل الداء وطالرياح، إلى أن  تذهب أدراج
الشعراء، واستثارت قرائحهم،  ت تلك المحن لوعةطغيانها الديار وقاطنيها، وقد أذكفي 

يدي األعداء من خرب أفبكوها بكاء مرا، وتفجعوا على فقدانها ووصفوا ما أصابها على 
وتدمير، وما حاق بأهلها من صنوف الذل والعذاب، وقد انقسمت مراثيهم إلى ضربين، فهناك 

أخرى في رثاء جزيرة  ندلسية، كل مدينة على حدة، ومراثالمدن األمراث تناولت رثاء 
  .األندلس عامة

عواقبها وخيمة على تلك المدينة العظيمة، التي كانت  وكانت )2(في قرطبةحدثت الفتنة 
طويلة تتجرع  تنافس بغداد في العلم واألدب والسيادة، فعاشت تلك الحاضرة األندلسية سنوات

نثرا عندما عاد  كيهابي )3(وهذا ابن حزم األندلسي. االقتتال والدمارمن جراء  غصص المآسي
وطمست  )(وقد امحت رسومها:"... كامن للوحوش، قالإليها فوجدها مأوى للذئاب وم

ت صحاري مجدبة بعد العمران، وفيافي معاهدها وغيرها البلى، وصارأعالمها وخفيت 
  )4(".سموحشة بعد األن

                                                             
، 3عمر الدقاق، مالمح الشعر األندلسي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سورية، ط : رتبت وفق التسلسل الزمني الهجري، أنظر -  1

  ).هامش( 309، ص 1978
  .كانت عاصمة الخلفاء األمويين في األندلس، ازدهرت على أيامهم، وشيدوا فيها المباني الفخمة: قرطبة -  2
طوق " فقيه وطبيب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ، من مؤلفاته) هـ 456-383(د علي بن احمد بن سعيد بن حزم األندلسي، ولد بقرطبة أبو محم - 3

  .الحمامة، الفصل في الملل واألهواء والنحل
  - الضمير يعود على الدور.  
  .91هـ، ص  1349فة، مطبعة البرهان، دمشق، أبو محمد علي بن حزم األندلسي، طوق الحمامة في األلفة واآلالف، نشر مكتبة عر -  4
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 427 -هـ 382(وتوفي بها  الذي ولد بقرطبة )1(ابن شهيد :كما رثاها ابنها البار
من (، ولم يفارقها مثلما فعل صديقه ابن حزم قال )هـ 403(محنتها وقد عاش ) هـ

 :)الكامل

  فلمثل قرطبة يقل بكاء من"
  يبكي بعين دمعها متفجر             

  دار أقال اهللا عثرة أهلها
  فتبربروا وتغربوا وتمصروا            

  يا جنة عصفت بها وبأهلها
  )2("ريح النوى فتدمرت وتدمروا            

وبعد نكبة قرطبة انتبه الشعراء إلى فكرة رثاء المدن المسلوبة التي أخذت تتساقط 
ل نجمها، سعوا في بكاء تلك الحواضر التي أفبل تو الواحدة تلو األخرى، في يد النصارى،

  .وتسلل إليها الفناء بخطوات ثابتة
أكبر مدن شرق األندلس، تقع في قبضة اإلسبان، فيندبها ابن " بلنسية"ها هي و

الحفصي، صاحب التي قدمها بين أيدي السلطان زكرياء  ةسينيته المشهور من خالل )3("اآلبار
  ):من البسيط(فيها همته ويذكر مدينته البائسة إفريقية، يستنهض 

  وفي بلنسية منها وقرطبة"
  النفس أو ما ينزف النفسنسف اي ما          

  مدائن حلها اإلشراك مبتسما
  ل اإليمان مبتئساخذالن وارتح          

  العابثات بها )(يرتها العواديصو
                                                             

ابو عامر بن شهيد، اول من تسمى بذي الوزارتين في األندلس، وهو من أعالمها ونبغائها، كان في قلب العاصفة، التي عصفت بالبالد لفترة  - 1
  رسالة التوابع والزوابع، كتاب إيضاح الشك وديوان شعر: طويلة، من مؤلفاته

  .139، ص 1969، 2عباس، تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط الدكتور إحسان -  2
قتل بأمر المستنصر، سلطان تونس، ألنه تخيل فيه ) هـ 658 - هـ 595(كان مؤرخا وفقيها ومحدثا وشاعرا أندلسيا كبيرا : ابن اآلبار - 3

  .العصيان
  - الصوارف والعوائق: العوادي.  
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  )1(".يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا        
أين بلنسية ومغانيها وأغاريد ورقها "..  :نثرا قولهومما جاء في إحدى رسائله 

  )2(".فتها وجسرها ومنزال عطائها ونصرها؟حلى رصا نوأغانيها؟ أي
وشاءت األقدار أن يزول ذلك المجد العريض، فزال، وتحول عز المسلمين إلى ذل، 

هم، ثم اضمحل العصر العربي اؤة، تجرعوا كؤوسها العلقمية فزادت في هنررائهم إلى موهنا
 )3("البقاء الرندي الذهبي وانفرطت حبات عقد البالد الخضراء، وهذا الشاعر األندلسي أبو

في نونيته الطويلة التي رثى فيها األندلس، وهي القصيدة التي ذاع لنا هذه المحنة  يصور
اآلتي وما يحمله في  صيتها، وتناقل أبياتها النادبون على ماضيهم وحاضرهم والخائفون من

األذى في عهده، ، معرجا في مرثيته على معظم الحواضر التي نال منها مآالطياته من 
  .وسأكتفي بالبيت األول والثاني

  ):من البسيط(قال 
  لكل شيء إذا ما تم نقصان "

  فال يغر بطيب العيش إنسان           
  هي األمور كما شاهدتها دول

  )4("من سره زمن، ساءته أزمان         

                                                             
  .396، ص )م1985(هـ  1405أبو عبد اهللا محمد ابن األبار، الديوان، قراءة وتعليق الدكتور عبد السالم الهراس، الدار التونسية للنشر،  -  1
 1988(هـ  1408أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان،  -  2
  .497 ، ص4، ج)م

 هو صالح بن أبي الحسن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن شريف، يكنى بأبي البقاء وكان فقيها حافظا متفننا في النثر والنظم، له -  3
  .486مقامات ومختصر في الفرائض وكتاب اسمه الوافي في نظم القوافي، المصدر نفسه، ص 

  .487المصدر نفسه،  -  4
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ن أ "في الشعر المغربي القديممحاضرات "ذكر الدكتور عبد العزيز نبوي في كتابه 
  )1( .الدكتور عبد العزيز األهواني، قسم مذاهب الشعر العربي أو تياراته إلى أربعة أقسام

  : الشعر القبلي أو مرحلة البداوة: أولها
ل العصر األموي إلى قيام وهو الشعر الذي أنتجه الشعراء الجاهليون، والذي امتد خال

الدولة العباسية، وهي المرحلة التي تركت آثارها الباقية والصارمة في تاريخ الشعر العربي 
شكل القصيدة قد رسم فيما بعد، فالشعر هنا كله، وأقامت النماذج التي احتذاها الشعراء 

  .قصيدةالعربية وأوزانها ونظام قوافيها ووحدة البيت، والمعاني العامة في ال
  : شعر مرحلة الحضارة والمدن: ثانيها

ويمثلها الشعراء المحدثون الذين ظهروا في بغداد في العصر العباسي األول، فعلى 
أيديهم انتقل الشعر من طور البداوة إلى طور الحضارة، بمعنى أن الشعر البدوي قد تحول 

ارة الجديدة وما فيها من طبيعة سكان المدن، ويتالءم والحضفي هذا العصر تحوال يتفق مع 
ترف، ووصف للمدينة وما حوته من حدائق وقصور ومجالس، كما شهد الشعر أوزانا جديدة 

ي وجدت في كثير عن الخشونة التال عهد له بها، وعرفت اللغة ميال إلى السهولة مع االبتعاد 
  .من الشعر الجاهلي، كما برزت أغراض أخرى في الشعر تالئم االجتماع والمدينة

 :لجهد العقليمرحلة ا: وثالثها

وهي مرحلة االبتكار وظهرت في هذه المرحلة الثقافات التي تفاعلت معها البيئة 
العربية، من تيارات عقلية وفلسفية، فابتعد الشعر عن البساطة األولى التي عرفها من قبل، 

ا اتسم شعر هذه فجنح إلى اإلبهام والغموض، ومحاولة توليد المعاني سعيا وراء الجديد، كم
  .من استخدام المجاز والجرأة في مجال توظيف اللغةالمرحلة باإلكثار 

 :مرحلة الزخرف والزينة اللفظية :رابعها

وتتمثل هذه المرحلة في شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين وما بعدهما، حيث 
التي أفقدت الشعر  ظيةفس والتورية وأنواعها من الزينة اللاأكثر الشعراء من استخدام الجن

لغة الشعر في هذه المرحلة تكلفا وضعفا التصالها العربي كثيرا من جماله، كما عرفت 
  .باالزدواج اللغوي حيث تسربت لغة الحديث اليومي إلى لغة النظم

                                                             
  ).بتصرف( 109، 108، 107: زيز نبوي، محاضرات في األدب المغربي القديم، الصفحاتالدكتور عبد الع -  1
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هذه هي المراحل أو التيارات الكبرى في تاريخ الشعر العربي كما رصدها الدكتور 
العربي، وهي تتصل بحياة البداوة وحياة الحضارة، والباحث في  األهواني في تاريخ الشعر

رغم ما ضاع من كثرة هذه التيارات والمذاهب  الشعر المغربي يمكنه أن يجد فيه نماذج لكل
الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، : الشعر المغربي خاصة في بلدان المغرب العربي

ئهم في مصر واألندلس، استلهموا مذاهب الشعر العربي المغاربة شانهم شأن زمالفشعراؤنا 
فكرة معارضة بعض القصائد المشرقية،  شاعت نتيجة لهذا االستلهام وذلك التأثر دالعام، وق

لقصيدة مهيار  )1( .معارضة الشاعر المغربي التونسي التراب السوسي: وعلى سبيل المثال
  ).بكر العارض تحدوه النعامى()2(الديلمي

على وزن قصيدة من قصيدة ) يقصد التراب السوسي(وله :"الخريدةاحب يقول ص
 :)"بكر العارض تحدوه النعامى(لمي مهيار الدي

  برق يتسامى )(بات باألبرق"
  المناما فجفا الجفن لمرآه             

  طلعت رايته خافقة
  خفقان القلب أمسى مستهاما            

  يسحب السحب به في أفقها
  )3("ونعامى )(من جنوب )(معصفات              

أن أصحابها انطلقوا من إحساسهم باالنتماء إلى  والمتأمل في األشعار المغربية يحس
إطار الشعر العربي، شأنهم شأن سائر الشعراء في األمصار العربية األخرى، وكأنما 

، ال يختص ر اإلسالميةأصبحت الموضوعات واألساليب والصور تراثا مشتركا بين األقطا
آخر، كيف ال وقد أخذ المغاربة العلم واألدب والفنون عن األندلسيين الذين  بها قطر دون

                                                             
  من اهل سوسة، وهي مدينة تونسية بالقرب من المهدية، وكان التراب شاعرا مفلقا طائر الصيب: التراب السوسي -  1
  ).م 1037(شاعر فحل من أصل فارسي، توفي ببغداد : هو مهيار بن مرزويه الديلمي: الديلمي -  2
  - األرض الغليظة مختلطة بالحجارة والرمل، أو كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض: األبرق  
  - رياح شديدة: معصفات  
  - ريح الجنوب وكذلك النعامى: الجنوب.  
، الجيالني بن الحاج محمد المرزوقي، محمد العروسي المطوي: العماد األصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، تحقيق-  3

  .134، ص 1م، الجزء 1973، 2: يحي، الدار التونسية للنشر، تونس، الطبعة
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أخذوها بدورهم عن المشارقة الوافدين عليهم، وبذلك اكتمل اإلطار واتضحت الصورة، وإذا 
 عراة، وجدنا أول أثر لها عند الشيبلأمعنا النظر في المنتوج األدبي الذي يخص النزعة الق

أنشد أبياتا شعرية، فبلغت الخليفة األموي بدمشق، فانتصر له، وكان الذي  )1(أبي الخطار
تعرض لإلهانة من طرف أحد األمراء القيسيين، وفي هذه األبيات يبرز الصراع الشاعر 

  .القديم القائم بين القبائل العربية وبالتحديد بين اليمنية والقيسية
  :قال أبو الخطار

  ان قيسا دماءنام بني مروتأأف"
  حكم عدل "إن لم تنصفوا"اهللا  )(وفي          

  )(تشهدوا يوم راهط لم كأنكم
  )2(".ولم تعلموا من كان ثم له الفضل        

لكنه متوطن في بالد المغرب، لذلك انتقلت معه هذه وهذا الشاعر كان عربيا أصال، 
بالد العرب، وأما الشعراء الذين أنجبتهم النزعة القبلية القديمة ألنها كانت ضاربة الجذور في 

  .المغربية، فقد سكتوا في أشعارهم عن الصراعات بين القبائل المغربية رغم وجودها التربة
وكما عرف الشعر المغربي المذهب القبلي، فقد عرف إلى جانبه سائر المذاهب 

إذا كان الهجاء واتجاهات، فمن أغراض  األخرى، وخاض في ما استحدثته الحضارة والمدنية
والمطوالت إلى مقطوعات قصيرة تشبه السهام  تحول في العصر العباسي من النقائض

  :النافذة، فإن للشعر المغربي مثل ذلك
  )3( :في هجاء مغن قال ابن الطوبى

  ومغن نحن منه         بين أسقام وكربه
  )4(".ضرب العود ولكن    ضربه يوجب ضربهي

                                                             
  .، سادات بني كلب المتوطنين بإفريقية، كان أميرا على األندلس في العهد المصري)هـ 131ت (أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي  -  1
  - الغنيمة: الفيء  
  - ورة دارت رحاها بين األمويين وحلفائهم من جهة، والقيسيين أعدائهم من جهة أخرىيشير إلى معركة مشه: راهط.  
  .18-17: ، ص1، ج1351محمد النيفر، عنوان األديب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب، المطبعة التونسية، تونس، الطبعة األولى،  -  2
  .وكان صاحب ديوان الرسائل واإلنشاء. عرطبيب وشا: أبو عبد اهللا محمد بن الحسن ابن الطوبي -  3
  .68، ص 1محمد المرزوقي، محمد العروسي، الجيالني بن الحاج يحي، ج : العماد األصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق -  4
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الموضوعات ا ومرحلة الحضارة والمدنية في ضومن األشعار التي تتفق أي
  :والمطايبات واالعتذارات القصيرة ما جاء على لسان الشاعر نفسه معتذركاإلخوانيات 

  هبني أسأت فأين إقـ    راري بذنبي واعتذاري"
  )1(".غناك عني وافتقاريء ثناك عن الجفا       هال 

حيث أعانهم جمال مغاربة أيضا، الطبيعة، فقد برع الوكما برع األندلسيون في وصف 
ار بل تنافسوا في وصفها وإظهالمناظر الطبيعية، وبهاء المدن التي عشقوها حتى النخاع، 

. مدينة وأخرى، وسنجد ذلك في موضع آخر من هذا البحثمفاتنها، واجروا مفاضالت بين 
فن الغزل ومن حيث شكل القصيدة فإن الشعر المغربي عرف العمود القديم الذي يتخذ من 

يمدح محمد بن رشيد  )2(يقال ابن نزار الهواري القابس. مقدمة لموضوع المدح
 :ة المشهورة في عمود الشعر العربيمقدما لمديحه بالمقدمة الغزلي،)3(الهاللي

  لم يبق لي بعد الرحيل عزاء
  )4( .بان الخليط وشتت أهواء                       

  :ت عدة أبيات، يخلص إلى المديحوبعد المقدمة الغزلية التي بلغ
  إن امتداحي ما يلم به الورى"

  إال لمن دانت له العلياء               
  مثل المليك ابن الرشيد فإنه

  )5("بهر العباد وحل حيث يشاء            
تحت ما يسمى بمذهب الصنعة حيث ال تصنيع وال تعقيد يندرج هذا النص أن ويمكن 

  .راكيبفي المعاني أو في الت

                                                             
  .77المصدر السابق، ص  -  1
  .بد المؤمن، وهو من هوارة وهي قبيلة بربرية مشهورةهو أبو الفضل ابن الفقيه عبد اهللا بن نزار القابسي، كاتب وشاعر، خدم ولد ع -  2
  .من بني جامع وهم أمراء قابس بالقطر التونسي: محمد بن رشيد الهاللي -  3
  .125المصدر السابق، ص  -  4
  .126المصدر نفسه، ص  -  5
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المغربي تلك المقطوعات القصيرة التي يكثر فيها أصحابها من وتوجد في الشعر 
التشبيهات، ويولونها اهتماما خاصا، بل يجعلونها في المقام األول ومن ذلك قول ابن رشيق 

  :بأربعة، يشبه أربعة )1(القيرواني
  بفرع ووجه وقد وردف"

   )( ")2(كليل وبدر وغصن وحقف                    
في الشعر المغربي ما يتصل بمرحلة الجهد العقلي، حيث تستعمل األفكار وإذا التمسنا 

 )3(والصيغ الفلسفية ونظم األحاجي واأللغاز، وجدنا أبا عبد اهللا محمد بن أحمد بن غازي
  :ملغزا، فقال )4(الذي بعث إلى صاحبه سيدي أحمد بن الحاج المكناسي
  وميت قبر طعمه عند رأسه"

  إذا ذاق منه ذاك الطعام تكلما             
  يقوم فيمشي صامتا متكلما

  ويأوي إلى الرمس الذي قوما              
  فال هو حي يستحق زيارة

  )5(".وال هو ميت يستحق ترحما              
 :فأجابه صديقه نظما

  بحمد اإلله أبتدي ثم بعده"
  أصلي على خير األنام مسلما           

  لم الحبر الدواة وطعمههو الق
  )6("مداد كالمه الكتابة فافهما           

                                                             
  .من أكبر شعراء الجزائر، ولد في المسيلة، وعاش في تونس، وسيأتي ذكره الحقا -  1
  - ا استطال واعوج من الرمل، أو هو كثيب الرملم: الحقف.  
  .107م، ص 1996/ هـ 1416، 1حسن بن رشيق، ديوانه، شرح صالح الدين الهواري، هدى عودة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط  -  2
  .هـ 919هو شيخ الجماعة بفاس، نظم في كثير من العلوم، توفي سنة  -  3
  .اج، إمام جليل، معاصر لمحمد بن غازيهو أحمد بن محمد المعروف بابن الح -  4
  .8ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، تقديم عبد الرحمن طالب، مراجعة أولى ونشر محمد ابن أبي شنب، ص  -  5
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها -  6
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عربية ثنا عن األوزان، ألفينا الشعراء نظموا على األوزان الفإذا تركنا األلغاز وبح
ديد هذه األوزان، بل في محاولة تعقيدها، وقد ينظم الشاعر المعروفة، كما أسهموا في تج

ما شارك به المغاربة في فن الموشحات على تنوع مقطوعة تقرأ على عدة أوزان ناهيك ع
أوزانها وقوافيها، وهي فن غنائي مستحدث من فنون الشعر العربي، ويعد تجديدا شكليا 

  .اضطرتهم إليه ظروف الغناء والموسيقى
وقد تم نضج الموشحات في بالد المغرب العربي خالل القرنين الحادي عشر والثاني 

  :للموشحات األندلسية ان زاكور وغيره، وقبل ذلك كانت تقليدالهجريين، في زمن اب -عشر
  :وصف الربيع الفاسي )1(قال ابن زاكور

  بالسندس من مائس األغصان                قد اكتسى العريان"
 بالورد والريحانان                 ـــرز البستـــــــــوط
  )2(".والنرجس

لغوية جديدة تتمثل في تسرب ألفاظ من أما ظاهرة االزدواج اللغوي، وهي ظاهرة 
ردا  )3(قال عبد القادر بن شقرون.العامية البربرية أو اللهجة العادية إلى لغة الشعر الفصيح

  :على سائله
  )4("وكيف يالقيه امرؤ معه وحش          )( )يش(أيا سائال عن وصل محبوبنا "

  

  

  

  

  

                                                             
  .ذ في فاس وتطوان والجزائر، أنبغ تالميذ مدرسة اليوسي األدبية، تتلم)هـ 1120-1076(ابن زاكور  -  1
، 1969، 2محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت، األدب المغربي، مكتبة المدرسة ودار الكتاب سبستاني للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  -  2

  ).اكتفيت بالمطلع( 495، 494: ص
  ".طبيبا، ألف الشقرونية في بيان انواع األطعمة الصحية عاش على عهد موالي إسماعيل العلوي، وكان: عبد القادر بن شقرون المكناسي -  3
  - معناها في اللهجة البربرية الخمر: يشو  
  ..511المرجع السابق، ص  -  4
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  اءالرث وفن المدينة: الرابع المبحث   
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األرض، مشتق من ذلك، وكل  )(في أصطمة يبنىالحصن  "المدينة"ورد في لسان العرب أن 
  )1(".أرض يبنى بها حصن في اصطمتها فهي مدينة والنسبة إليها مديني

قال األزهري وال أدري ما صحته " أقام به"ومدن بالمكان "وجاء في تاج العروس 
... )2("مدائن) ج(في أصطمة األرض  ىيلة للحصن ينبوهو فعل محات ومنه المدينة وهي فع

في صحة : خالف بسيط بينهما؛ ألن تاج العروس يشكك في ثبوت المكان أي فهناك
  .االستقرار بالنسبة لإلنسان المتمدن، أما لسان العرب فإنه يقر هذا الثبوت

، المعجمين في توضيح معنى مدن أما في القاموس المحيط، فإنه يضيف على معنى
  )3(".وتمدين تنعم:"يقول صاحبه

أتى المدينة وتمدن عاش عيشة أهل : حين اتضحت الصورة، أصبح معنى مدنو
المدينة وتنعم، وأخذ بأسباب الحضارة، وغدت المدينة تعني مجتمع بيوت يزيد عددها عن 

  .بيوت القرية أو هي المصر الجامع
 يدل على ثبوت المكان أوهو بمعنى أقام به و" مدن بالمكان"ونالحظ في األخير أن 

 المعجمات، ما عدا تاج العرس الذي يشكك في هذا الثبوتبه معظم  االستقرار به، قد أخذت
وأن كلمة المدينة في القديم كانوا يسمونها بالحصن، وهذا ما ورد في معظم . وذاك االستقرار

  .المعجمات
جغرافي تختلف عن مدينة تعريف شامل وكامل للمدينة، فمدينة الإيجاد  إنه من الصعب

تختلف عن مدينة األديب أو الشاعر، هذا من جهة، وكذلك  عالم االجتماع أو عالم االقتصاد
ومن جهة أخرى، فإن التداخل بين مفهومي القرية والمدينة يجعل تعريفا موحدا للمدينة من 

تقيت بعض لتشعب تعاريفها واختالفها من نظرة إلى أخرى، فقد انالصعوبة بمكان، ونظرا 
  .من حيث المفهوم الحقيقي للمدينة التعاريف األقرب

للتجمع البشري يضم بين جنباته طبقات رمز للمكان ومركز كبير "... فالمدينة هي 
  )4(".من الناس يغلب عليها الطابع المادي بشكل عاممتباينة 

                                                             
  - وسط األرض: أصطمة.  
  .412، ص 13، ج1955ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  -  1
  .343، ص 9، بيروت، لبنان، ج محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار صادر -  2
  .270، ص 4الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، ج  -  3
  .357، ص 1981، 1الدكتور، مفيد قميحة، االتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط  -  4
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هم المدينة هي المكان الذي يقيم فيه عدد كبير من الناس، يختلفون بحسب طبقات
من هذه  تجاه اآلخر، وانطالقا وأجناسهم في طريقة العيش أو المعاملة لكل واحد تصرفاته

العالقات المدنية التي تحكمها الحاجة من أجل االستمرار في الحياة، فهي يتطلب ماال وفيرا 
. المادةلسد الحاجيات من مأكل ومشرب وملبس، فكل االتصاالت والحاجيات تتم عن طريق 

يطمحون إلى تغيير أبناء الريف البسطاء الذين مركز تجاري وصناعي يجذب إليه "وهي أيضا
واقعهم وينفرون من حياة الريف البدائية البسيطة أمال في الكسب المادي أو العلمي الذي ال 

  .نة التي هي المجال الوحيد لتحقيق طموحاتهميتوفر لهم إال في أجزاء المدي
في ي البسيط الذي يجد نفسه مرغما على العيش فهي جو جديد بالنسبة لذلك الريف

واقتصادية وثقافية، فال يمكن أن يستغني عنها؛ هذا الفضاء نتيجة ظروف اجتماعية أحضان 
  .ألن الحاجة تتطلب ذلك، وما عليه إال التأقلم مع هذا المحيط الجديد

متمدن، المدينة هي مكان إقامة طبيعي لإلنسان ال:"أما روبرت بارك فيعرفها بقوله
  )1(".ولهذا السبب فإنها تعتبر منطقة ثقافية تتميز بنمطها الثقافي المتميز

مثل فالمدينة عنده ليست مجرد تجمعات من الناس مع ما يجعل حياتهم ممكنة 
الشوارع والمباني ووسائل المواصالت والنظم واإلدارات، فهي مجموعة من العادات 

اطف المتأصلة في هذه العادات والتقاليد وحسب جون والتقاليد، وإلى جانب تلك القيم والعو
فقط بل هي أيضا مكان للعمل والتكوين والثقافة والتسلية ليست مكانا لإلقامة :"كالرك فالمدينة

  )2(".وااللتقاء
لم يرتكز على أن المدينة مكان لإلقامة أي على أساس  ونالحظ أن هذا التعريف

بكونها مكان العمل والتكوين يزها بصفات عديدة إلى تمي و عمراني، إنما تعدىأجغرافي 
والثقافة والتسلية وااللتقاء، وتظهر هذه الصفات جلية في حياة السكان اليومية، وبالتالي فهذا 
التعريف يركز على الجانب العملي والثقافي، ونتيجة للتطور تغيرت المفاهيم فلم تعد المدينة 

  .نفيا لعالم الريف واإلقطاع والتخلفت تمثل حبتدل على اإلقامة بالمكان فقط، وإنما أص

                                                             
  .130، ص 1982، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )مدخل نظري(ع الحضري محمد عاطف غيث، علم االجتما -  1
  .325جون كالرك، ترجمة محمد شوقي إبراهيم مكي، جغرافية السكان، دار المريخ للنشر، الرياض، ص  -  2
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يمتاز البعد الديني بنظرة خاصة ورؤية مميزة في األدب العربي انطالقا من بعثة  
النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث أصبحت نظرة مكرسة وسمة مهيمنة وشريعة ومنهاجا مؤثرا 

دينية جديدة، إلى غير رجعة إلى الماضي الجاهلي، الذي األدب العربي بصبغة  صطبغفا
ومن ثم أصبح واقعا مختلفا، وفتحا جديدا في موضوعاته  ول مرة ومر به،أانطلق منه 

  .وأشكاله وأساليبه
العربية اإلسالمي الحنيف، قد أصبح مذكرة األمة، هذا إذا علمنا أن الدين  -

اإلسالمية، وتراثها المجيد، عبر مئات السنين، كما أنه قضيتها وهمها الحاضر، وفي الوقت 
المنتظر، فهو ملتقى غاياتها وآمالها، وإذا علمنا  نفسه، هو مستقبلها المنشود، وأملها

اإللهام في كل العصور، ولدى كل األمم، كان مصدرا سخيا، من مصادر  التراث الديني:(أن
  )1(). وموضوعات وصور أدبيةمنه الشعراء، نماذج مد الشعري، حيث يست

لقبوليته أدق  وإذا علمنا ذلك بعموميته، فإن للدين اإلسالمي الحنيف، خصوصية -
سيطرته التامة، على األدب األدب، ونسخه لسابق األديان، ومن تلك الخصوصية، كانت 

  .على مر األزمان يالعرب

وبناء عليه ظل األدب العربي يتشبع أكثر فأكثر، وبدون توقف، بما يستوجبه الدين  -
جال تأثيرات أخرى، ماإلسالمي الحنيف من شرائع ومناهج وطرق، ومن ثم لم يعد ألي 

أو غيرها، وال أدل على ذلك من يذكر، سواء كانت تأثيرات اقتصادية أو سياسية أو فكرية 
يحملون معهم تياراتهم الفكرية، ومعتقداتهم،  دخول أقوام كثيرين في الدين اإلسالمي الحنيف،

كما في عهود الخالفة العباسية، حيث أصبح المحيط الثقافي العربي اإلسالمي، يعج بالتيارات 
وسواها، ولكنها لم تستطع أبدا النيل من فعاليات واأليديولوجية والسياسية، المتنوعة الفكرية 

  .المجتمع العربي اإلسالمي، ولم يستطيعوا االنفالت من النظرة اإلسالمية السمحاء
المتأمل في تراث األمة العربية اإلسالمية، يجده يستند إلى ركن متين، بفضل وإن  -

أن عالقة الدين اإلسالمي الحنيف، باألغراض الشعرية لرباني، بمعنى تمسكه بالمنهج ا
متفاوتة، كالغزل والفخر والحماسة والمديح والهجاء والوصف، ولها معان متنامية، ولكن 

                                                             
  .75، ص 1998حسين جمعة، قصيدة الرثاء، جذور وأطوار، دار النمير للنشر دمشق، . د -  1
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بالنسبة لغرض الرثاء بالذات، فيبدو أنه قد حظي بسهم األسد، ، وأنه مرشح ألن يكون 
  .المتناهية تماشيا مع مفاجأة الخطب الجلل تصافه بالجدية، ال)1(األكثر قربا، من البعد الديني

 حة، تتطلب الوعظ واإلرشاد والنصح والتذكير والتسليمة يكون فرصة سانومن ثم -
بقضاء اهللا وقدره، وهي من صميم الخطاب الديني، وعليه فإن الشاعر يتعرض في قصيدة 

، واإليمان واليقين بحدوثها عاجال أو الرثاء، إلى حتمية النهاية اإلنسانية المؤلمة والمفجعة
آجال، بكونها أفكارا طبيعية فطرية، متطابقة مع فطرة اهللا التي فطر الناس عليها، فقد نجدها 

عام، ولكن تبقى أيضا، والفلسفات والتراثات اإلنسانية األخرى بشكل  مع المنطق متطابقة
لدين المركزية واألساسية التي فكرة الفناء والجسد والروح والعالم اآلخر، من طروحات ا

تتالءم والجو االنفعالي الحاد، الذي يتيحه ويوفره فن الرثاء، في األدب العربي، وخاصة إذا 
كان يرثي فردا، وأما إذا كان يرثي مدينة ومدنا بأكملها زائلة، فالشك أن مجاله سيكون أوسع 

  .وأرحب
في الرثاء، فجعلوا له نظرة  في نظراتهم، إلى البعد الدينيوقد تفنن الدارسون  -

أولية، خاصة برثاء المسلمين عامة، ونظرة ثانوية خاصة برثاء الشهداء، وتتسع دائرتها 
لحروب، وصنف رثاء الكوارث افتشمل رثاء المدن، والممالك الزائلة وصنف رثاء 

  .الخ... والزالزل
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 99شوقي ضيف، الرثاء، ص  -  1

)الموت الجماعي(النظرة إلى القدر   

 ثانویة

 حزینة متألمة

  التسلیم والقبول

 أولیة

 متأملة متفائلة
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  :دنـاء المـرث
كون حين وقوع الحادث ورة، فنا مناسبتيا، يأصنافه المذكويعتبر فن الرثاء بمختلف  -

األليم، والخطب الجلل، ومناسبته التي حلت، ولذلك يقال عن فن رثاء المدن، بأنه ينتج قصائد 
ل الجماعي، وهو فن مؤثر كل التأثير، في كل أطراف عملية يمناسبات، موضوعها الرح

النفسية العامة، شديدة التصعيد، من إبداع قصيدة رثاء المدن، بدءا بالمبدع والمتلقي، والحالة 
الحزن والتأثير العاطفي، والدموع والنحيب والبكاء، والتذكر والعودة إلى الرشد، واالتعاظ 

  الخ... واإلحساس بالتقصير واإلهمال
وتمتاز التجربة الشعرية في فن رثاء المدن، بتوجهها نحو االتعاظ والمناصحة،  -

لجمهور للتعاطف، وكل الشركاء اإلنسانيين واألطراف، وقد تلبية للحاجة الملحة، في نفس ا
  .أخذ الشعر العربي مكانة مرموقة علية، في مجال تصوير هذا اإلحساس اإلنساني العظيم

حة ومناسبة لالتعاظ، والنصح رثاء المدن، فرصة سانوإذا كان الشاعر يجد في فن  -
االتعاظ انطباع خاص، فهو يشبه واإلرشاد، والرجوع إلى الدين اإلسالمي الحنيف، فإن 

تعزية ) فعبارة هالك الجميع(المعادل الموضوعي، الذي ينشأ من الفراق والحرمان، والفقد 
  .دينية للفاقدين

فالتجربة الرثائية للمدن، مكونة من واقع فن القصيدة الرثائية للمدن، ومكونات  -
اء والنهاية للجموع، في خطين المبدع، والبيئة المحيطة، ومن ثمة فإن الشاعر يدرك الفن

 ، مسار ماضوي أو دنيوي، ومسار مستقبلي أو أخروي، ويبقى القاسمنومسارين متبايني
، فالمسار )و الموت الجماعيأ(المشترك، بين فن رثاء المدن والشاعر، هو نقطة االنطالق 

لشعراء بالتركيز يهتم فيه ااألول يذم فيه الشعراء الدنيا كلها، ويحقرونها، والمسار الثاني 
  .على الوعظ والنصح، وفعل الخير واإلكثار منه

 الشاعر  

فن رثاء المدن  
 قصیدة رثاء المدن

 المسار الماضوي

  ذم الدنیا

 وأنھا دار الغرور

 اآلخرويالمسار 

  التذكیر والنصح

 ى فعل الخیرالحث عل
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ومصدر الخطاب الشعري في فن الرثاء هو الدين اإلسالمي الحنيف وذم الدنيا من  -
  .مقاصد الدين

فهنا مع عاطفة الناس وهي تبدو في أشد حاالت التألم والحزن إال أنه مع ذلك لم  -
  .اهللا والعوذ مما يالقونه ينسهم الحادث األليم، الشكوى إلى

وهكذا فقد كانت نزعة الرضا والتسليم هي االتجاه السائد، والتشكيل المتقاطع، مع  -
لوعة الفراق، ومرارة الفقد، وقد تبلور ذلك من واقع تصور إيماني صرف، يؤسسه الدين 

  .اإلسالمي العظيم، بتوجهاته ونظامه التكاملي الواسع الرحب، ثم النصح والتذكر
ويتجسد البعد الديني في رثاء المدن في الشعر المغربي القديم هنا في موضوع  -

التسليم والقبول وموضوع النصح واإلدكار وهما موضوعات متالزمان ومتداخالن 
  .ومتكامالن في قصيدة رثاء المدن

إذ ال ينسى الخطب الجلل والكارثة العامة التي حلت بهذه المدن موضوع التسليم  -
بقضاء اهللا وقدره وموضوع النصح واالدكار لألحياء وحثهم على أخذ العبرة والتذكر  والقبول

  .والرجوع إلى اهللا واالستعانة به والعوذ به مما يالقونه
ويبرز البعد الديني هنا فيما اخترناه من نماذج تطبيقية من بين نماذج كثيرة وفيما  -

أي الجزائر وذلك لموقعها الجغرافي  اقترحناه هو أوال مدينة طبنة في المغرب األوسط
العهود والدول، الوسيط بين منطقة الزاب ذلك المصطلح الواسع والمتغير والمتطور حسب 

  .ومنطقة بجاية والقلعة التي تمثل الحاضرة المتألقة ومدينة القصور
 طبنة يكاد في الوقتوإذا شئنا فإن مصطلح الزاب الذي يعطي األهمية لمدينة  -
التي تقع اليوم في تصر على والية بسكرة دون غيرها من المدن الزابية األخرى يقالراهن 

  .الخ، وعاصمة الزاب اإلدارية هي مدينة بسكرة.. والية باتنة والمسيلة وخنشلةإقليم 
لقريبة من بسكرة في كل السائدة في المنطقة فالزاب يضم كل البلدان اوحسب النظرة 

التي اشتق منها مصطلح الزاب، والتي بنيت على ) زابي( ومن مدن الزاب مدينة،االتجاهات
عاصمة الزاب في العهد األغلبي وتقع اليوم قريبا من ) طبنة(أطاللها مدينة المسيلة ومدينة 

  )1( .مدينة بريكة بوالية باتنة، كما يقول المؤرخ عبد الرحمن الجياللي
                                                             

  . 77، ص 1م، ج  1995، 7تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط) عبد الرحمن(الجياللي  -  1
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فقدت بريقها، طبنة مدينة  بعدما )طبنة(فيذكر عن ) م981(أما ابن حوقل المتوفي عام 
ور وتجاورها قديمة وكانت عظيمة كثيرة البساتين والزروع والقطن والحنطة والشعير ولها س

نفح (صاحب كتاب  ة المقريمبغ فيها العالنالتي ) المسيلة(التي تقع شرق ) مقرة(مدينة 
  .)1(ومدينة المسيلة التي بناها الفاطميون لتحل محل طبنة) الطيب

في حقيقة األمر فإن مصطلح الزاب بعد أن كان مقصورا على عاصمة الزاب و       
ثم ال في مدينة بسكرة كقاعدة الزاب وطبنة عاصمة الزاب أصبح متداو" زابي"ومدينة 

فهذا المؤرخ ، وقد تداولت اآلراء بين المؤرخين، ونعرض لنماذج منهم فقط ،عاصمة الزاب
الموحدين  دولة الذي عاصر سقوط) م 1286 –م  1214(األندلسي علي بن سعيد المغربي 

ه الذي قام بتحقيق)الجغرافيا(دينة بسكرة في كتابه م وتفكك عراها، يصف م 1269عام 
                  .)2(" دينة بسكـــرة قاعدة بالد الزابوفي شرقيها م"  :األستاذ إسماعيل العربي قائال

 طف مدينة بسكرة األضواء كعاصمة لبالد الزاب،وأحيانا أخرى تتمتع باالستقالل وأن تخ 
  ...ونقاوسوالقلعة،والمسيلة،وطبنة،زابي،: مدن صوت بعد خفوت

الحقيقة الكثير من المؤرخين والجغرافيين من هؤالء مؤسس علم االجتماع ه ذويؤكد ه       
يقة عبد الرحمان بن خلدون الذي لبث في بسكرة بضع سنين متفرقات، وكانت له دراية عم

  )3( ")م 14(هذا البلد بسكرة هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد أي القرن"يث يقول بالمنطقة ح

بسكرة  أن ،رسين معتمدين على هذا النص وغيرهوبناء عليه يذهب بعض الدا       
إضمحالل دولة الموحدين أصبحت بالد الزاب وعاصمته وقاعدته الرئيسية قبيل أو بعيد 

دينة بسكرة قاعدة لبالد الزاب بعد سقوط الموحدين وإضمحالل وترسخت م). م1269(
الحفصية بالمغرب األدنى : دولتهم ،وإعادة تجزئة بالد المغرب إلى ثالثة دول مستقلة 

وقد تنافست هذه الدول على  -.وسط ، والمرينية بالمغرب األقصى،والزيانية بالمغرب األ
لزاب تارة تابعة للحفصيين وتارة للزيانيين وتارة ضم  هذا اإلقليم بالقوة ولهذا وجدنا بالد ا

  .   أخرى ضمن نفوذ الدولة المرينية

   
                                                             

  .55، د ت، ص 2، كتاب صورة األرض، دار صادر، بيروت، لبنان، ط )النصيبي(ابن حوقل  -  1
  62المؤسسة الوطنية للكتاب ،د ت،ص ة عيل العربي،إسما األستاذكتاب الجغرافيا تحقيق ) علي المغربي األندلسي (إبن سعيد  -  2
  .44،ص3م،ج2006،وزارة الثقافة ،الجزائر ،) المقدمة ) (عبد الرحمان (إبن خلدون  -  3
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واحدة إكتووا  وقد يكون لمجموعة من الشعراء مدينة ،لكل شاعر مدينة تحيا بأعماقه       
بنــار عشقها ،ثم حرمتهم ظروف الحياة من العيش بين أحضانها ،فيبكونها بكاء مرا، 

  .ويندبونها ندب الثكالى

الباحث ال يعثر على هذه و ومن المعلوم أن شعرية المدينة هي إمتداد لشعرية المكان       
م الشعرية وحولوا الميزة سوى عند هؤالء الشعراء الذين صاغوا من  المكان تجربته

الموضوع إلى قضية بعد أن شكلوا منه صورة ورمزا وإيقاعا ،وليس في الشعر العربي 
ضعف إهتمام النقاد بهذا الموضوع ((القديم مادة غنيـــة ومفيدة في هذا المجال ،ومن ثم 

نعثر على شيء سوى ما كتب عن مراثي المدن في الشعر األندلسي وهو يأتي  إذ ال قديما،
  .)1( ))الدول،أي تحت غرض الرثاء" المدن وبكاء"شعر  ضمن

نكوبة بغير ولكن هل توفر الشعر على مادة غزيرة تكفي لمعالجة موضوع المدينة الم       
فاألديب غير المؤرخ، فحين ينظم الشاعر قصيدة يتناول فيها ؟ طريقة السرد التاريخي

خية، و إنما أتى ما أتى، ألنه كان لم يصدر في ذلك من اجل غاية تاري(( موضوعا معينا 
مدفوعا بشعور باطني قوي ليصور حادثة معينة و يسجلها، و كثيرا ما يكون هؤالء الشعراء 
أو الكتاب المنشؤون صادقي الشعور و اإلحساس في تصويرهم للمجتمعات التي يضطربون 

 )2())عن كثب فيها، و في وصفهم للمناظر و الوقائع التاريخية التي يحبونها و يرونها
فصورة المدينة البائسة هي التي تمكن الشاعر من رؤية صحيحة إلى المكان، و ال ننسى أن 
ذاكرة المدينة هي كل ما كتبه الشعراء لتخليد مآثر المدن و رثاء الرسوم و األطالل الدارسة 

  .و استرجاع الماضي الجميل

القديم، في التسليم و القبول يتمثل البعد الديني في رثاء المدن في الشعر المغربي و
لشعراء لقضاء اهللا و قدره كما نرى في رثاء هذه النماذج من المدن المغاربية القديمة امن 

و هذه مدينة طبنة نعرج عليها أوال و قبل كل شيء و ذلك " الجزائر"في المغرب األوسط 
   .البالغة ـاهألهميت

  

                                                             
  .6م، ص 2001، 2إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي، الجزائر نموذجا، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط . د -  1
  .229م، ص 1983، 2د المالك مرتاض، نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، طعب -  2



 - 67 - 

  طبنــــــــــــــة

بضم أوله ثم السكون ،ونون مفتوحة ،وهي فيما  ،طبنة :دانقال مؤلف معجم البل       
 أحسب عجمية ومثلها في العربية الطبنة لعبة لألعراب ،وهي خطة يخطونها مستديرة،

          )1(.وجمعها طبن
والطبنة صوت الطنبور وطبنة بلدة في طرف إفريقية مما يلي ((ثم يقول في موضع أخر
  )2( )).المغرب على ضفة الزاب

 لمصادر القليلة التي تحدثت عن هذه المدينة التاريخية أهملت ذكرها في العصرين الفينيقيوا
وة كبيرة ألنها أدت حظوالقرطاجي ،ألسباب غير معروفة أما في العصر الروماني فقد نالت 

دورا هاما في مساعدة الرومان على بسط سيطرتهم على ذلك اإلقليم الذي يمثل اآلن مناطق 
إذ  تقع في وسط  سطى الشرقية ،ولم يتأت لها ذلك إال بسبب موقعها المتميز،الجزائر الو

ونقطة  بل كانت عاصمته، وكانت حصنا منيعا للدفاع عن النفوذ الروماني، ،بإقليم الزا
فمنها يتم رصد تحركات السكان الرافضين للمحتلين والمقاومين له في بطون األودية  مراقبة،

  .وفي سفوح الجبال
السابع للميالد ،على يد فاتح المغرب موسى  ،حها في أواخر القرن األول للهجرةفتتاوبعد إ

استقبلت طبنة عهدا جديدا حين جدد بناءها عمر بن حفص المهلبي من ولد  ابن نصير،
إلى الزاب لبناء طبنة * فسار((..قبيصة بن أبي صفرة ،قال إبن األثير في شأن ترميمها 

  )3(*)).بأمر المنصور
المدينة عرب وعجم وأفارقة وروم وامتزجوا بالسكان األصليين وكانت الجزائر  سكن

ومن " بالد الزاب األوسط"الشرقية تابعة لنفوذ األغالبة بتونس ، يطلق عليها في ذلك العهد 
ر أدب التي ينزل بها الوالة، ثم أخذت تشكل النواة األولى الحية لظهو) طبنة(أهم مدن الزاب 

العاصمة اإلباضية ،وبعد استقالل المنطقة بكاملها عن )) تاهرت((فست عربي مغربي،فنا
فمنها ينطلق الجند  غدت تلك المدينة حاضرة كبرى لها أهميتها الخاصة، الخالفة العباسية،

                                                             
  .21شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا ،معجم البلدان ،المجلد الرابع،ص -  1
  .المصدر نفسه ،والصفحة نفسها -  2
  .حفص الضمير يعود على القائد عمر بن-*
  .هو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني -*

الكامل في التاريخ ،دار صادر بيروت ،لبنان  عز الدين أبو الحسين علي إبن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، -  3
  . 598م ،ص1995هـ ، 1415، 5،ج6،ط
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وفيها يقيم العلماء واألدباء والفقهاء ،ومنها يرحلون إلى أقاليم أخرى ،فهي ممر الزم  ،للفتح
  .لك شان القيروان التي منها البداية ومن طبنة التواصل ومقام طيب ،شأنها في ذ

أي من يوم أن رممها -هـ293هـ و154مابين "وأنجبت طبنة في عصرها الذهبي 
لعلوم اللسانية والفنية أعالما في الفقه وا-*إلى أن أجهز عليها الشيعيون * المهلبي
  )1(."واألدب

شيدها بناتها  جزائرية في قديم الزمان،لقد بنيت المدينة بالشكل الذي تبنى به المدن ال
 وحافظوا على الهندسة المعمارية المتعارف عليها في تلك الحقبة، فجعلوا األسوار الخارجية
درءا لألخطار الناجمة عن الهجمات المعادية التي تهدف عادة إلى التخريب والنهب والسلب 

 وسورها "...لبكرياقال  لعمل،وأنشأوا القصور واألرباض  بالداخل ،لإلقامة واإلدارة وا
  )2( ."وبها قصر وأرباض مبني بالطوب،

غير أن يد الدهر امتدت بالسوء إلى تلك الحاضرة اآلمنة، فقوضت أركانها ودكـــت 
بناياتهـا ونسجت لها غاللة األحزان ثم لفتها في ثوب المآسي، فذاقت الويالت خالل الفتوح 

صار العظيم على أعدائها ،ولم تسعفها األيام لتعيش اإلسالمية  ثم تمكنت من إحراز االنت
 حتى حدثت انتفاضات متكررة في زمن المهالبة، هانئة مطمئنة في ظل شجرة اإلسالم،

استهدفت تلك  كدرت على األهالي  صفوة الحياة ،ثم ظهرت الفتنة الكبرى في عهد األغالبة،
ن من جهة،وتدافع عن أهل السنة من المدينة التي غدت قلعة سياسية ومذهبية ،تخدم العباسيي

 اقتحموا طبنة وأجبروا أهلها على التشيع، وحين قويت شوكة الشيعة، جهة أخرى،
  .أهل المدينة صمدوا وتشبثوا بمذهبهم ال يريدون عنه بديال  ولكن فاضطهدوهم وشردوهم،

وقائع  )4(ن الملك العبيدي إسماعيل المنصوروبي ،)3(وكانت بين الثائر الخارجي أبي يزيد
  .حولت تلك الربوع الجميلة إلى ساحات حرب ومطاردة إنتهت بضياع مجد المدينة  كثيرة،

                                                             
  .هو عمر بن قبيصة المهلبي -*
  .أبي طلب ،وبنيه ،رضي اهللا عنهم أجمعينهم أتباع علي بن  -*
  .84م ،ص 1983محمد الطمار ،الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، -1
علمية ،بيروت ،لبنان ،ط الدكتور جمال طلبة ،دار الكتب ال أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري ،السالك والممالك ،حققه ووضع فهارسه -2
  . 228م،الجزء الثاني ،ص2003هـ ،1424،  1
  .هو الثائر الخارجي النكاري أبو زيد مخلد إبن كيداد،دعا إلى السنة -  3
  .الملك العبيدي إسماعيل المنصور ابن القائم بأمر اهللا  -  4
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،تضررت مدن )الحادي عشـر الميالدي(وبمجيء الهالليين في القرن الخامس الهجري
الحضنة كلها بفعل االغارات التي كانوا يشنونها عليها من حين آلخر وكان لطبنة النصيب 

  )1()).ولم يبق إال اسمها ،ونشأت على أنقاضها بريكة((ت باألوفر فخر

في  )2()).المروزي ((وقد أورد األستاذ محمد اليعالوي أبياتا شعرية أخذها من أرجوزة 
له الراجز عن مدينة زيد ،ومنها ما قايسيرة المنصور عرض فيها حال المدن التي خربها أبو 

  طبنة

  ــةرب طبنـقب ـلح ـدقو سرنا-1

  )3(ـا فـــي محنـــةأهله منهارصو                               

  ةفأعظـم اللـه العزيـز المنــــ-2

  )4(ـةجنـــ نـار ـدبع نمـــ وبدلوا                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .81محمد الطمار ،الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ،ص -  1
  .حمد بن محمد المروزي شاعر المنصورهو أ -  2
  .الضمير يعود على أبي يزيد -  3
  .251،ص1986،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت، لبنان ،الطبعة األولى ،)هـ 365-296(محمد اليعالوي ،األدب بإفريقية في العهد الفاطمي  -  4
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  رثاء ملك الحماديين :النموذج الثاني   

  القلعة وبجاية الجزائرية              
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نعرج في البعد الديني في رثاء المدن المغاربية وفي صنف التسليم والقبول : وثانيا        
  .قدر خيره وشره على ملك الحماديينبالقضاء وال

  بجايـة و القلعـة

  :فقال -وهو من علماء القرن السادس الهجري-وصفها اإلدريسي       

خيرا وأوسعها أمواال وأحسنها  ومدينة القلعة من أكبر البالد قطرا وأكثرها خلقا وأغزرها"
وهي في سند جبل : (( ثم قال في موضع آخر )1("قصورا ومساكن وأعمها فواكه وخصبا 

وأعلى هذا * سامي العلو صعب االرتقاء وقد استدار سورها بجميع الجبل ويسمى تاقربست*
  )2( )).الجبل متصل ببسيط من األرض ومنه ملكت القلعة 

  لما احتاط لنفسه إختار موقعا إستراتيجيا هاما بجبل   )3(اد إبن بلقينء القلعة أن حموقصة بنا
وعلى مقربة من ميناء بجاية ،ومن مسيلة التي كانت في ذالك الوقت ملتقى طرق  )4(كيانة

" تيهرت"القوافل اآلتية من مالي والسودان ،والذاهبة الى العاصمة الخارجية اإلباضية 
ولم يأل  "القلعة"عاصمته  ىوسم. ر ووهران من جهة أخرىالجزائوالقيروان من جهة ،وإلى 

يبدو أن المدينة كما بناها حماد وحوطها ((جهدا إلعالء شأنها ألنها أصبحت مركزا لدولته و
بنو حماد  اهتموقد  )5( ))وحصنها فصارت كالقلعة وسميت قلعة حماد ثم نسبت إلى بنيه

،وتمكنت هذه المدينـة الحصينــة التي في العمران  اتساعازدادت ابالقلعة من بعده ،ف
 من الرقي واألخذ بأسباب الحضارة في فترة وجيزة،"قلعة أبي طويل "يسميها البكري 

وزادها موقعها الجغرافي  فاشتهرت  بالمباني الفخمة ،والقصور الرائعة والحدائق الجميلة،
  .بالمعصم جماال متميزا صاغته الطبيعة الساحرة التي تحيط بها إحاطة السوار

 وعاش أهلها في غبطة وسرور،وكان خراب القيروان حظيت الدولة الحمادية بنعيم موفور، 
وبها تحل الرحال  وهي اليوم مقصد التجار، أكثر أهل إفريقية ،(( نتقل إليها ا، فلصالح القلعة

                                                             
نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،             ) دريسيالمعروف بالشريف اإل(أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا بن إدريس -1

  .255،المجلد األول ،ص)م2002(هـ 1422القاهرة ،
  .ماقابلك من الجبل وعال عن السفح: في سندجبل* 
  س   القربوس معناه حنو السرج وسموا قمة الجبل بهذا االسم لقوة النسبة بينها وبين القربو: تاقربست*  

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها  -2
  .أول سلطان الحماديين  -3
  .هو جبل لعجيسة يمتاز بمناعته  -4

  .76م،ص1979أحمد بن محمد أبو رزاق ،األدب في عصر دولة بي حماد ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر .د -  5
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 ))وهي اليوم مستقرمملكة صنهاجة المغرب، بالد والشام وسائر ومصر من العراق والحجاز

الذي بلغت الدولة في وقته  )2("الناصر بن علناس"فازدهرت مملكتهم وخاصة في عهد .)1(
حضر ملك ((الذي  )3("المنصور"صور ،ثم جاء بعده ابنه أوج تقدمها وقد بنى المباني وشيد الق

بني حماد وتأنق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ القصور وإجراء المياه في 
    )4( )).تينالرياض والبسا

من أشهر الممالك في بالد المغرب العربي لكن ) القلعة و بجاية (وبهذا أصبح ملك الحماديين 
األقدار أمهلت القلعة لفترة من الزمن ،ثم لم تهملها فانتدبت لها الدهر العاتي فجثم على 

سه كله ،فمالت إلى االضمحالل وخبا إشعاعها ثم كان المصير نفلصدرها وناء عليها بك
فقد لفهما دثار .وإن تباعد التاريخ بين هذه وتلك إال أن المآل كان واحدا  لبجاية الناصرية،
ا الزمان ذيل العدم فاستسلمت الحضارة الحمادية للقدر المحتوم وخضعت مالفناء وجر عليه

لسيطرة حاكمها الجديد عبد المؤمن بن علي مؤسس ساللة الموحدين بالمغرب األقصى  وقد 
عدت عوامل لحدوث المأساة التي البد من حدوثها فكم من دولة قد عال شأنها وكم  تضافرت

من أمة تاهت على غيرها بحسن بنيانها ولكن في نهاية األمر تسحقها العناية اإللهية حتى 
  .    تكون عبرة لمن يعتبر ومثاال حيا لمن أراد أن يزدجر

مة المتوارثة بين الحماديين والبادسيين إلى وحين هيأ القدر أسباب الزوال طفت الخالفات القدي
فبرعمت الفتن ونمت الدسائس وسارت في ربوع البالد  وأخذت تفعل فعلها السحري، السطح،

حملة األعراب الهالليين الذين اخربوا القيروان  وأضعفوا  إلىباإلضافة  كالنار في الهشيم،
أن ننسى إهمال الحكام لشؤون البالد بني باديس ،ثم انتقلت العدوى إلى دولة بني حماد،دون 

  .وانغماسهم في اللهو والملذات وتبني المؤامرات 

  

                                                             
  .226،ص26الممالك ،حققه ووضع فهارسه الدكتور جمال طبنة،جأبو عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري ،المسالك و -  1
  .هو خامس أمراء بني حماد -  2
  .سادس ملوك بني حماد وهو الذي نقل الملك من القلعة إلى بجاية  -  3
طان األكبر،دار الكتاب        عبد الرحمان بن خلدون ،كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السل -  4

  .358،ص6،مجلد 2م،ط 1961اللبناني ،بيروت ،لبنان ،
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فهذه الحالة ترينا المستوى الفكري لدى هذا الصنف ((لرزاق اقال األستاذ أحمد بن محمد أبو 
    )1( )).من األمراء الذين يديرون شؤون الدولة 

ثم توجهوا نحو القلعة  )م1152(هـ547وزحف الموحدون على مملكة بني حماد سنة
وأخذوا ما فيها من  وشردوا كثيرا من أهلها و أخربوها ودمروا مساكنها، عنوة، فدخلوها
  .خيرات 

قال أحمد توفيق المدني بعد وصف القلعة بأنها كانت عاصمة لدولة من أعظم الدول  
لكي ال يتخذ أعداء  أتم تهديمها الملك األعظم عبد المؤمن بن علي الموحد:((اإلسالمية شأنا 

  )2()).الوحدة ذلك المركز قاعدة ألعمال الفتنة واالضطراب

وإلتمس له العذر في تهديمه لقلعة بني حماد،وقد  ،أشاد هذا المفكر بذكر عبد المؤمنوقد 
إستحق اللوم  يكون زعيم الموحدين بريئا من تبعة التهديم المنسوب إليه،وإن كان قد أمربه،

ه،الن مقياس الحكم على أعمال الحكام المسلمين قد تختلف إذا لم يلتزم فيها والعتاب ال التنوي
  .حكم اهللا

 إن الحديث عن آثار الحماديين وما تركوه من معالم أثرية وبنيان عظيم ،موضوع شيق للغاية

  .سواء تلك المباني التي شيدت في القلعة وما حولها أو تلك التي بنيت ببجاية الناصرية 

وهناك من تحاشى ذكرها قال ابن الخطيب حين تحدث  ،األسماءؤرخون في ذكر واختلف الم
عن الناصر أنه بنى بالقلعة مدينة وقصورا شاهقة مسماة بأسماء عدة ،لكنه أغفل أسماءها 

   )3( )).الحدثانوقد محى اليوم محاسنها الزمان وغير حالها (( :مكتفيا بالتعليق عليها بقوله

فقد أشار إلى المباني وذكر أسماءها وحدد مواضعها وذلك حين تكلم   أما العالمة ابن خلدون
فبنى في القلعة قصر الملك والمنار ((عن منجزات المنصور بن الناصر بعد أن خلف أباه

                                                             
مختار لسان الدين محمدين عبد اهللا بن الخطيب ،أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ،تحقيق محمد إبراهيم الكتاني، احمد  -*

  .100-99،القسم الثالث،ص)م1964(ه 1384العبادي،دار الكتاب ،الدار البيضاء،المغرب ،
  .155الدكتور احمد بن محمد ابو رزاق ،األدب في عصر دولة بني حماد،ص -1

  . 218م،ص1963هـ ،1382،، 2احمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،دار المعارف ، القاهرة،ط  2
حتالم من ملوك االسالم ،تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي لسان الدين محمد بن عبد اهللا بن الخطيب ،اعمال االعالم فيمن بويع قبل اال -  3

  .94واألستاذ  محمد إبراهيم الكتاني ،القسم الثالث ،ص
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يهمني في بحثي  وما )1()).والكوكب وقصر السالم ،وفي بجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميمون
اء الخاص بالمدن المغربية القديمة،تلك المدن التي هذا هو المعالم التي تناولها شعر الرث

خربها المنتصرون أو القصور الخالية  واألبراج المتهاوية والمساجد التي كانت قائمة ،وما 
  .عز الحماديين أهل القلعة وما جاورها -لفترة طويلة -إلى ذلك من مبان ظلت تمثل 

بن حماد لزوال ملك بني حماد ، تأثر الشاعر محمد وبعد ما قضى الموحدون على بلده
ويندب معالمها و رسومها ، بل كان   أسالفه الدارسة،قصور الزاهر، وراح يتحدث عن 

ولوعا بالبكاء على تلك األطالل الداثرة ،مكثرا من النحيب عليها من خالل الرثاء مباشرة او 
بجاية بقيت ((من خالل التشويق والوصف الفوتوغرافي فهو رثاء غير مباشر، مع العلم ان 

عاصمة  علم و حضارة في عهد الحماديين وازدادت رقيا في ذلك أيام الموحدين  و 
  )2( ))الحفصيين، ولم يقع فيها تخريب أو هدم إال في عصر االحتالل االسباني 

فستجد شاعرا ينتسب إلى األسرة  وإذا عرجت على أشهر من نبغ من شعرائها في ذلك العهد،
ئده أنشأها في وصف عمران الحماديين ببجاية، واإلشادة بأطالل المالكة، وأكثر قصا

وإذا قدر لك أن تلتقي بهذا الشاعر العالم من خالل الكلمة الطيبة  ومآثر عهدهم، قصورهم،
، وسيأخذك بخياله الفسيح إلى تلك االرباض الخالية ة، الشك أنك ستنجذب إليه انجذاباالعذب

ومن الشخصيات المرموقة التي  ،بناء األرض البربرةف ال وهو من أحيث يكمن العدم، كي
كان لها دور خطير في مسرح األحداث من خالل إسهاماته في رسم المشهدين السياسي 

من  الصنهاجي، عبد اهللا محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر:والثقافي، ذلكم هو
ي في أوساط القرن السابع ومن الذين يمثلون األدب الجزائر ،)3(كبراء األئمة وفضالئهم

  .الهجري نشأ ببرج حمزة قرب البويرة التي تقع شرق الجزائر العاصمة

ثم دخل مدينة الجزائر وتلمسان ،وظل  بقلعة بني حماد ،ثم على شيوخ بجاية، أوالاخذ العلم 
في علوم اللغة -رحمه اهللا–حتى يبرز  ينتقل في عواصم المغرب اإلسالمي طلبا للعلم،

                                                             
 81،ص2ط. والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان األكبر عبد الرحمان بن خلدون ، كتاب العبر وديوان المبتدأ -  1

  .دي بيليه وما بعدها ن نقال عن
  و ما بعدها، نقال عن دي بيلييه 81أحمد بن محمد أبو رزاق، األدب في عصر دولة بني حماد، ص -  2
 -Général de Peylié la kalaa des Beni- Hammads une capitale berbère de la friique du nord au x1 siécpe paris 

ernest le roux  edition 1909 .          
ية العباس أحمد بن أحمد الغبريني ،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء المائة السابعة ببجاية ،تحقيق االستاذ رابح بونار، الشركة الوطن أبو  - 3

  . 192ص.م1981، 2للنشر والتوزيع ، الجزائر ،ط 
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واله الموحدون قضاء المغرب واألندلس في عدة  أنالفقه والحديث والتاريخ، إلى واألدب و
- كتاب في أخبار ملوك بني عبيد الفاطميين، وكتاب النبذ المحتاجة : وله من التأليف .أماكن

اعتمده ابن خلدون في تدوين تاريخ  هذا  ،في أخبار صنهاجة بإفريقية وبجاية -أو الديباجة
 األدبكثير من المستشرقين، وكتاب عجالة المودع وعالقة المشيع في  القبيل وانتفع به

  وكتاب لخص به  تاريخ ابن جرير الطبري، وشرح لمقصورة ابن دريد،  والشعر،

ك توفي وشرح األربعين حديثا وغير ذل وكتاب اإلعالم بفوائد األحكام لعبد الحق االشبيلي،
  )1().م1230( * ه628سنة 

من  كانت آية من آيات الفن والجمال ،ومفخرة التي بناها الحماديون، هذه المباني الفخمة
فآل أمرها إلى الزوال ،بل  وخربها، لكن الدهر تغلب عليها، ،مفاخر العمران العربي األصيل

  .ودلت على أن دوام الحال من المحال  ،والتأمل أصبحت موضعا للتفكير

مستعيدا أيامه الخالية من خالل ذكر  فقد تحدث بكل اعتزاز عن حضارة قومه أما الشاعر
عبارة عن صرح عالي البناء ((البناءات المشهورة في تاريخ العمارة كقصر المنار الذي كان 

له صومعة تشتمل على خمسة مرايا إلرسال العالئم في النهار وتوقد بأعالها النار بالليل 
  )2()).جبل  إلىللتراسل بحسب أسلوب معروف بين المنارات القائمة من جبل 

يرثي قصر المنار حين كان في غربته الطويلة ببالد المغرب واألندلس » ابن حماد«وقال
  ):طويل( راحهتوأذلك الوادي الكبير الذي شهد أفراحه  متمنيا لو بات ليلة بوادي بجاية،

  أال ليت شعري هل أبيتـن ليلة((-1

   مابين تلك الجداول *بوادي الجوى                      

  وهل أسمعن تلك الطيورغديةً-2

                                                             
  .فسهاالصفحة ن).هـ 640-628(لقد اختلف في سنة  وفاته ،فالغربيني يذكر أنه توفي مابين سنتي * 

 398،الجزء األول ،ص)م1953(هـ 1372عبد الرحمان بن محمد الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ،المطبعة العربية ،الجزائر ،الطبعة األولى  ، -1
.  
صر الدين عثمان الكعاك ،موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي ،تقديم ومراجعة أبو القاسم سعد اهللا ،نا -2

  .188م،ص2003.  ،1سعيدوني ،محمد البشير الشنيتي ،إبراهيم بحاز،دار الغرب اإلسالمي ،ط
  .الحرقة وشدة الوجد ،من عشق أو حزن: الجوى*
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  تجاوب في تلك الغصون الموائل                      

  وانظر طليقان المنار مطلة -3

   )1( )).الزاهرات الخمائل *على الوجنات                     

  *فإن ثنت األيام عنها أعنتي– 4

  وأنزلتني في غير تلك المنـــــازل                      

   *فصبر جميل غير أن صبابتي – 5

  )2( .))ستبقى بقاء الطالعات األوافل                    

فسافزع إلى الصبر الجميل ولكن  وإن ثنت األيام أعنتي عنها ورحلت إلى مدن أخرى،
برج "وللشاعر مقطوعة أخرى رثى فيها. صبابتي لموطني ستظل باقية بقاء النجوم الطالعات 

به يد األيام ، واتخذته دمية تحركها أنى تشاء في فضاءاتها الشريرة،  الذي تالعبت" المنار
ذلك المعلم الخالد الذي كانت تلهج باسمه ألسنة الشعراء وتتنافس في وصفه باعتباره قصرا 
من قصور القلعة العظيمة عظم رجالها ،وهو يمقت  حتى مجرد المفاضلة بين قصور األمم 

الم الحماديين أرفع منزلة عنده وأعلى مكانة وأجمل طبيعة فمع التي سبقت،وبين قصور قومه،
تلك الطبيعة التي قام على ذراها المنار الذي يفضله على إيوان كسرى والخورنق ((خاصة 
 )3()).والسدير

             ):الوافر(قال 

  وقد قام المنار على ذراها (( – 1       

  أو األمير  كما قام العروس                              

                                                             
  .مفدها وجنة وهو في االصل أعلى الخد أو ما ارتفع منه، وهنايقصد العارض من األرض ،ينقاد ويرتفع قليال وهو غليظ  صلب: الوجنات*
  ) م1958(هـ 1377أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أحمد التجاني ،رحلة التجاني ،تقديم حسن حسني عبد الوهاب ،المطبعة الرسمية ،تونس  -1

  .116ص 
  .مفردها عنان سير اللجام، والمقصود هنا إن لم تتركني أفعل ما أشاء: أعنتي * 
  .الشوق والولوع الشديد: الصبابة * 

  .116ص المرجع السابق ، -2
  .125، ص1951محمد الطمار ، تاريخ األدب الجزائري ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، -3
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   )1(بناء يزدرى إيوان كسرى – 2       

        )4("  )3(والسدير )2(لديه، والخورنق                              

ل القلعة الواقعة جنوب برج بوعريريج، فتأثر تأثرا بالغا بأمجاد المر الشاعر بأط
وأخذ محبرة أحزانه وتألم لما أصابهم من النكبات، فغمس يراعه في  قومه الذين مضوا،

الذي هو مبني بالقلعة بناه الناصر بن  .فتساءل عن العروسينبندب تلك األطالل الدارسة، 
، وقد بناه الناصر في القلعة باسم بالرة بنت تميم بن "قصر بالرة"بن حماد، كما ذكر علناس 

إليه من  ، وزفها)م 1077(هـ  470المعز بن باديس زوجة تميم إياها بعد أن تصالحا سنة 
  .)5("وذخائر )(المهدية في عساكر ومال وأسباب

  ):البسيط(قال 
  ، ال رسم ال طلل؟)(أين العروسان" -1

   ، ليس إال السهل والجبل)(فانظر تر                         
  وقصر بالرة أودى الزمان به -2

  )6(".األول فأين ما شاد منه السادة                        
شاعر هنا موقف المتأمل أمام أطالل أجداده، ويتساءل عن هذا الصمت المطبق يقف ال

وال طلل، غير سهل مترامي األطراف، وجبل شامخ الذي أحاط بتلك الربوع، فال رسم هناك 
وعته، وذلك للتزود الزمان برفي ألفة واعتداد، ثم يلتفت إلى موقع قصر الخليفة الذي ذهب 

  :أشجانه يبثهمن الحكمة، ول

                                                             
  .بناء عظيم لملوك الفرس في جنوبي بغداد  -1
  .قصرا لبني ساسان :موضع في العراق قرب النجف عمر فيه النعمان اللخمي  -2
  .سمي بهذا االسم لكثرة شجره ونخله . .مان األكبر لبعض ملوك العجمقصر في الحيرة قريب من الخورنق ،  اتخذه النع -3
محمد الميلي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، : مبارك بن محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، تقديم وتصحيح -4

  .191، ص 2، ج) م 1976( هـ ،1396
  - كتان رقيقة جمع سب بالكسر، وهو شقة: أسباب.  
، 2س، كوالن، وليقي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط .ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة، ج - 5

  .هـ1400
  - 64لثالث، ص ، أعمال األعالم، القسم ا"إن العروسين"، ورواية ابن الخطيب 116، الرحلة، ص "أين العروسان:"ورواية التجاني.  
  - تنحى وابتعد وانزلق: زحل عن مكانه.  
  .190، 2مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج  -  6
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  ربخقصر الخالفة، أين القصر من  -3
  غير اللجين، وفي أرحابها زحل                           

  وليس يبهجني شيء أسر به -4
  )1("من بعد أن نهجت بالمنهج السبل                           

  وما ورا الكوكب العلوي معتصم -5
  )(والندلوقد عرا الكوكب التغيير                            

  فليس له" قصر حماد"وقد عفا  -6
  رسم وال أثر باق وال طلل                           

  ومجلس القوم قد هب الزمان به -7
  بحادث قل فيه الحادث الجلل                           

  معتبرا" قصر الملك"وإن في القصر  -8
  لدوللمن تغربه األيام وا                           

  اآلن ماثلة" المنار"وما رسوم  -9
  يجرى بها المثل )(نبذلكنها                            

  حتى المصلى محت آياتها وعفت -10
  إال جدارا وما طلت به الطلل                          

  )(كرجعك الطرف كانت كل آبرة -11
                           

  )2("فما تراه كذاك العمر واألجل                          

                                                             
  .المصدر السابق -  1
  - عالها الوسخ: نقله، وندلت اليد: ندل الشيء ندال.  
  - خبر(، 116في رحلة التجاني، ص : نبذ.(  
  - األمر المهدي: آبرة  
  .190مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث الجزء الثاني، ص  -  2
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فالشاعر مكلوم بسبب أحداث الماضي، راغب في البحث عن آثار قومه، فذكر قصر 
لت الحماديين، فقيرهم وغنيهم، رفيعهم ووضيعهم، لذلك ظلكونها الدوحة التي أ) األم(الخالفة 

ينشئ القوافي اندمج صاحب الملك الزائل، وخدن المجد الداثر، في خضم المأساة، وأخذ 
وحيدا بين تلك الطلول، ال يسمع إال الرياح التي تنبعث من الحزينة، خاصة حين وجد نفسه 

 "قصر حماد"ثقوب األرض فيحدث صوتها نغمات األسى والضجر، فيتساءل بمرارة عن مآل 
له  ىوهو اآلن ال يتراءبالحياة اللذيذة،  وينعم بالحركةالذي كان زاخرا في ما مضى، يعج 

ه شيء يتخذه عاللة لنفسه الحائرة الملتاعة، أو يصوغ منه بلسما يداوي به جراحاته التي من
نكأها التذكر، ونبش عنها الخيال، وحركها الدهر بأنامله السحرية، فتأذى منها شاعرنا 

  .المنكوب في أهله ودياره وملكه الضائع
ل، باكيا أطالل ثم يواصل الشاعر نفث مشاعره الحارة، متحدثا عن الماضي الجمي

ونواديهم،  مذكرا بمجالسهم. مرة أخرى قومه الدارسة مرة، ونادبا األبطال الغر الميامين
فهذا المسجد الذي كان من أعظم المساجد . ما بنوه، وتخلوا عنه بعدما نكبهم الدهرمشيرا إلى 

 وذاك )1(المغربية، لم يبق منه اليوم إال أطالل الجدران وبعض األعمدة والصومعة قائمة
سوره، أصبح ال تزال تظهر منه بقايا أطالل وخرائب وجدران  على العروسين المنار المطل

ني لم يسلم من العفاء ر اللبيب، ومثال يتداول بين األلسنة وحتى ذلك الرمز الديبصتذكرة المت
ن أ البد للناظر إلى تلك القصور الداثرةواالضمحالل، فما بالك باآلدمي الذي خلق من تراب، 

  .بملك زائل، أو صرح ماثليستخلص العبرة، وينتفع بما جرى، حتى ال يغتر 
وإن القارئ المتمعن في هذه القصيدة يكتشف أن صاحبها يذكر األماكن التي خربت 

قال  .ن الشاعر سكت عن ذكر قصر السالمبالقلعة وما حولها على عهد الموحدين، وإ
ن هذه األسماء في شعر أبي عبد اهللا محمد بن وحيثما ورد شيء م:"... التجاني في رحلته

  )2(".علي بن حماد فإنما يعني مباني القلعة، فإنه كان معنيا بذنب تلك المعاهد

  

  

                                                             
أبو القاسم سعد اهللا، ناصر الدين : عثمان الكعاك، موجز التاريخ العام للجزائر، من العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي، تقديم ومراجعة -  1

  .191سعيدوني محمد البشير الشنيتي، إبراهيم بحاز، ص 
  .116حسن حسني عبد الوهاب، ص : أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أحمد التجاني، رحلة التجاني، تقديم -  2
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  البعد التاريخي : المبحث الثاني                    
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  توطئة ودراسة البعد التاريخي
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ائع الماضي، للتعزي بها أو إسقاطها على يشجع البعد التاريخي على استلهام وق -
الواقع، عبر وسائل أخرى متعددة، وأساليب متنوعة، كما يبرز التاريخ مخدوما لما تسجله 
وترصده تجارب الشعراء، في مراثيهم من إنجازات المرثيين، ومالبسات موتهم والتأريخ 

د التوثيق والكتابة لذلك، لتصبح تلك المراثي مصادر تاريخية حقيقية، يرجع إليها عن
  .التاريخية
هو تنوير الحاضر بضوء ) (هربارت(في مفهومه الجديد كما يعرفه فالتاريخ  -
إمداد وإغناء الفيلسوف البريطاني فيرى بأن دور التاريخ في ) دافيد هيوم(وأما ) الماضي

زماننا، إذا تأملنا قصر حياة اإلنسان ومعرفته المحدودة حتى بما يقع في (عرفة فيقول الم
م يمكن لنا هذا االختراع، لال في إدراكنا، لو افالشك في أننا نشعر بأننا كنا نبقى أطف

الذي يرجع بخبراتنا إلى جميع العصور الماضية، وإلى أقدم األمم الخالية، إن ) التاريخ(
 ).إنه يعيش منذ بداية العالم( هالرجل المطلع على التاريخ يمكن أن يقال عنه في بعض الوجو

)1(  
  )2( ).رفالتاريخ ص اإلنسان خارج(ر في موقع آخر بأن أما العالم جنتليه قيق -
كما أن اإلنسان المطلع على التاريخ، يعيش منذ بداية العالم، ويضيف دائما إلى  -

مخزونه العلمي والفكري، عند النظر إلى الحضور التاريخي في رثاء المدن في الشعر 
: التعزي بالماضي، وثانيا: التاريخي متجليا في اتجاهين أوالالمغربي القديم، نجد البعد 

  .انجازات المرثيين وأعمالهم، وهما متداخالن
  :التعزي بالماضي -1
هو أول اتجاه إلى التاريخ الماضي، للتعزي به والسكون حياله، وقد جعل الرثاء  -

اإلطالق، وهي تكون  لنفسه قمة، وبداية تعتبر أول نقطة في التعزي بالماضي، وأعالها على
صلى اهللا عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم والمصاب الجلل الذي لن  النبيوفاة  في تذكر

في الحديث النبوي الشريف، بما معناه إن ما عظمت تصاب األمة بأعظم منه، ولهذا جاء 
عليه مصيبته، فليذكر مصيبة األمة في وليعتز بها، وقد أكثر الشعراء من ذكر ذلك في 

                                                             
  .79، ص 1982، مصر، مكتبة األنجلو، 1شوقي الجمل، علم التاريخ نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم األخرى، ط  -  1
  .14م، ص  2001هضة العربية، ، بيروت، دار الن1فاطمة قدورة الشامي، علم التاريخ، ط  -  2
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ثيهم، في كل األقطار في مشارق األرض وفي مغاربها، ثم بعد ذلك مباشرة الرثاء في مرا
  الخ... وصف المرثيين، ورثاء المدن والبالد واألقاليم والمناطق

  
  :اإلنجازات -2
ويقف عنصر االنجازات، عزاء ومعزيا، في رثاء المدن في الشعر المغربي القديم،  -

وإنجازات هذه المدن في الشعر المغربي، وما أصابها من  ولكن هذا الرثاء يؤرخ لكل أعمال
دمار وخراب وإبادة جماعية وحرق، حيث كانت المصيبة عظيمة والكارثة مدمرة، ولذلك 

  .لم يكن صدفة بل هو مكين من فن الرثاءفالبعد التاريخي في رثاء المدن المغاربية، 
درس كفرع وكرافد كبير، إذ يمكن للباحث أن يتساءل عن التاريخ كله، كمادة ت -

إلى ما صار عليه، وما ورده  وقديم في المواد اإلنسانية عامة، ومنذ نشأته وتبلوره وتطوره،
التساؤل هل التاريخ فن أم فيه من أقوال تمجده، وتبرز مكانته الكبيرة والمهمة، ومن ثمة 

ى، وإنه من وقد تنوعت اآلراء في هذا كثيرا، وذهبت مذاهب شت علم؟ أم علم وفن معا؟
الجدير بالذكر بالنسبة للبحث، حيال بروز التاريخ مخدوما ومعتنى به كثيرا، في فن رثاء 

، الزائلةالمغاربية القديمة من خالل رصد المنجزات، وتسجيل أعمال المرثيين، ومدنهم  المدن
، ى، على مرأى ومسمع من القاصي والداني، وكل اإلنسانيةروالمتساقطة الواحدة تلو األخ

  .وقد ارتفع البكاء وتردد النحيب
، تؤدي إلى وربما مزيد من التمعن في التاريخ، وطرق مناهجه وسبل دراسته -

التنازع في التاريخ ذاته، من حيث تصنيفه بين العلم والفن، فمن قائل بأنه علم ال فن، أو 
نطبق عليه تالعكس أي أنه فن وليس علما، عند من يراه كذلك في جانب مهم منه، ومن ثمة 

وحقيقة داخل إطارها اإلنساني  ي حقابة، بل ينضوطالمناهج الفكرية، شأن العلوم اإلنسانية قا
في آن واحد، ومن المهم أن نؤكد في لون متكامل عند من يقول بأنه علم وفن  الشامل، ونراه

ريخ من أن نؤكد أن التا -باعتبار األدب وطيد الصلة والشراكة–على وجهة النظر األدبية 
ن فهو فن من الفنون، على األقل في جانب مهم منه، ألن اسواء أكان علما أم لم يكن ما ك

حتى يكتبها كتابة جيدة، تليق بها،  الحادثة التاريخية تحتاج إلى براعة الكاتب وفنه وإبداعه،
فالحدث التاريخي والحادثة التاريخية، ال تعدو أن تكون مجرد حدث فقط ال غير، ما لم 
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وله قلم المؤرخ أو األديب، فيشرح ويفسر بأسلوب جذاب وساحر، أسباب الحدث يتنا
  .)1(ومالبساته المعقدة، والظروف المختلفة التي أدت إليه

ويعتبر األدب عموما من ناحية أخرى من مصادر التاريخ المهمة، التي ال غنى  -
تم تشغيل فعل  ولقد ل نص أدبي يحمل قيمة تاريخية،عنها، ويشير النقد الحديث إلى أن ك

التاريخ، في النص الرثائي العربي منذ عصر الجاهلية إلى اليوم، وخاصة قصيدة رثاء المدن 
  .المغاربية القديمة، أو األندلسية الزائلة، باعتبار أن األدب المغاربي واألندلسي متكامالن

الباعث  والتاريخ عموما يشكل سياقا خارجيا، ويمثل باعثا للقول الرثائي، وهذا -
أو  يتولد منذ لحظة اإلحساس، بوفاة المرثي، أو دخول الغزاة، أو سقوط المدينة، أو خاللها

بعدها، وحينما ينتظم التاريخ، داخل النص الرثائي، يصبح بنية، ثم بالتالي موضوعا جزئيا 
 في الغالب، أو مركزيا في النادر، تبعا لتعدد المقاصد، واختالف التجارب، وهذا يدل على

تقاطع الطرفين، فيحضر الرثاء في التاريخ، ويحضر التاريخ في الرثاء، فيكون التاريخ في 
  .لتكوين المرثية وتأليفها سياقه الخارجي فضاء واقعيا، أو متخيال

عن ذلك، باعثا للرثاء، ولإلجابة  يتساءل الباحث عن سبب كون التاريخوهنا قد  -
شأ في لحظة، يفنى عندها التاريخ، وينتهي بالنسبة واقع الرثاء، حيث ينينبغي لنا استدعاء 

للمرثي، أو المدينة المرثية، فالمرثيون بموتهم، والمدينة بحرقها، ينتهي تاريخها، وينتهي 
وتقف أعمالهم وإنتاجهم، ويصبحون كتال جامدة، أخذت حيزا محددا، في ذاكرة تاريخهم، 

  .األشياء
ألدب التراجم والسير، ويمثل التاريخ في قصيدة وبالتالي يمثل الرثاء، بداية مناسبة  -

  .ومؤثرا أبلغ تأثير ال يتجزأ، عالالرثاء للمدينة المغاربية، فضاء بانيا ومهيكال، وجزء فا
في الشعر المغربي القديم، وكارثة الموت بالجملة، ويبرز في رثاء المدن المغاربية  -

فيحاولون إيجاده، وخدمته، ويبرزون  ومؤثر، لدى الشعراء، بأهمية التاريخ،إحساس متكرر 
إنجازات الدول فيه، معبرين أحيانا بلغة األرقام الموحية، وكأنهم يكتبون التاريخ، لذاته 

  .فيصنعونه صناعة

                                                             
  .71، د ت، ص 1ان، منهج البحث التاريخي، دار المعارف، مصر، ط حسن عثم -  1
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تقاليد رثائية متنوعة، في االتجاه إلى التاريخ  جرت العادة، وتم صناعةوقد  -
هدئة النفس من روع الكارثة، حياله، لت الماضي للتعزي به، والركون إليه، والسكون

والمصاب الجلل، ويكون ذلك في تذكر وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم، وذلك الحدث العظيم 
الشريف  نبويوالمصاب الجلل، الذي لن تصاب األمة بأعظم منه، ولهذا جاء في الحديث ال

، وقد أكثر ز بهاتعبما معناه، إن ما عظمت عليه مصيبته، فليذكر مصيبة األمة في، ولي
  .الشعراء من ذلك في مراثيهم للمدن المغاربية القديمة

رثاء الرسول صلى  حسان بن ثابت شاعر الدعوة المحمدية في وهذا مقطع من قصيدة
  :اهللا عليه وسلم

  رسم للرسول ومعهدبطيبة "
  منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد            

  وال تمحى اآليات من دار حرمة
  منبر الهادي الذي كان يصعد بها           

  بها حجرات كان ينزل وسطها
  من اهللا نور يستضاء ويوقد           

  عرفت بها رسم الرسول وعهده
  بها في الترب ملحد اوقبر          

  ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت
  )1(".عيون ومثالها من الجفن تسعد        

  

  

  

                                                             
  .232، ص 4، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج )سيرة ابن هشام(ابن هشام، السيرة النبوية  -  1
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  : النموذج األول                

  رثاء مدينة القيروان التونسية        
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  :القيروان
عقبة بن "مدينة بالجمهورية التونسية، اشتهرت بمسجدها الذي أنشأه الصحابي الجليل        

صارت عاصمة إفريقية، وبلغت أوج عزها على أيام الملوك األغالبة في ) م670(سنة  "نافع
قال . وسوقا للتجارة لصناعة ومحطا للقوافلل االقرن التاسع الميالدي، ثم أصبحت دار

أما القيروان فهي البلد األعظم، والمصر المخصوص بالشرف األقدم، قاعدة اإلسالم :"الدباغ
  )1(".والمسلمين بالمغرب

الشخصيات والنشاطات الفكرية، وكان وكانت من بين الحواضر التي استقطبت معظم 
من المشرق ومن المغرب على السواء، وهذا ما  طريقا للقادم والرائح"... البد أن تكون 

المتعلم يضطر وكان  )2(".أهلها ألن تكون المركز السياسي والحاضرة الثقافية في المغرب
ألن يؤم المدينة إلتمام دراسته، والتقرب أكثر من كبار العلماء واألدباء والشعراء الذين 

ذي امتاز بتعدد المواهب وحضور توافدوا على تلك الربوع وخاصة في العهد الصنهاجي ال
األمر الذين كانوا ال يقلون نباهة  يمختلف المبدعين في شتى أنواع األدب، إلى جانب أول

وبهذا أصبحت تلك المدينة نبراسا يضيء دروب األجيال الطامحة، إلى . وعلما عن أولئك
  .نيل أعلى مراتب الفضل واإلحسان

فسد األمر بين المعز بن باديس وبين ) ـه 449(وفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
الصنهاجي، وأشعلوا نار الحرب ، فنقضوا العهد المبرم بينهم وبين الزعيم لأعراب بني هال

  .روا القيروان وعاثوا في الضواحي واألطراف يفسدون ويخربون ويقتلون وينهبونوحاص
الهالليون حينما  فرحل المعز وترك القيروان متوجها إلى المهدية، وال تسل عما فعله

  .دخلوا المدينة
وعاشت القيروان محنة تدمي القلوب، وقاسى سكانها من اإلهانة والقهر ما تتضاءل 
أمامه الفواجع التاريخية الكبرى، فتشتتوا في كل مكان، وهاموا على وجوههم حفاة عراة، 

هن في وأصبحت خرائد القيروان مكشوفات الرؤوس، عاريات األبدان، هائمات على وجوه

                                                             
معرفة أهل القيروان، تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح، مكتبة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد اهللا، الدباغ، معالم اإليمان في  -  1

  .6، ص 1م، ج  1968، 2الخانجي، مصر، ط 
  .33، ص 1981الدكتور بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -  2
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غادر، ومن بقي من السكان في ية والغابات، نهبة لكل طامع فاجر وضحية لكل مفترس داألو
  )1(".البلد مات تحت االضطهاد والقهر

وبعد هذه الفاجعة، تشتت ذلك الشمل وانفضت تلك المجامع العلمية واألدبية، وتفرق 
ت النكبة في دها، وقد حفرومدارسها ومساج روادها الذين كانوا يحتلون الصدارة في مجالسها

البررة  االسنون، ولهذه األسباب أخذ أبناؤهأشغفة قلوبهم آثارا ال تمحوها األيام، وال تزيلها 
حتى العلماء والمؤرخون لم . التاريخ وبدورها خلدت القيروان دهايندبونها في قصائد خل

  :في شأنهافهذا ابن عذاري يقول . بعبارات الحسرة واأللم -نثرا–يبخلوا عليها 
 )2("رب طرا، وأكثرها بشرا، وأيسرها أمواال وأوسعها أحواالمدن المغ فكانت أعظم"

إال فلم تبق لها ... الدمار عليها بدخول العرب لها إلى أن توالى:"في موضع آخر ثم يضف
ثم وصلنا إلى مدينة :"العبدري الرحالة المشهوروقال  )3(".أطالل دراسة وآثار طامسة

دخلتها مجدا في البحث غير وان، فلم أر إال رسوما محتها يد الزمان وآثارا يقال القيروان، ف
  )4(".عنها كان وكان

أفئدة أبناء القيروان ومنهم الشاعر الذائع الصيت الذي أنجبته مدينة لقد هزت المصيبة 
المسيلة القريبة من قلعة بني حماد جنوب غرب مدينة سطيف بالقطر الجزائري، وتسمى 

وسماها نسبة إلى مؤسسها أبي القاسم محمد بن عبيد اهللا المهدي الذي اختطها " مديةالمح"
 صنف، شاعر وناقد وم)6(أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني األزدي"وهو )5( .المحمدية

اغة على والده، ثم مال إلى علوم الصي تعلم صناعة"و). هـ 456-390. (وأديب فاضل
بار هـ فلقي بها ك 406رحل إلى القيروان سنة . ماء بلدهدب والتاريخ فأخذها عن علاأل

وابن شرف وغيرهم، فالزمهم القزاز ومحمد بن جعفر النهشلي  العلماء واألدباء كعبد الكريم
في القيروان بته، فذاع صيته توأخذ عنهم، ومدح أميرها المعز بن باديس، فقربه إليه واستك

الهاللية في أواسط القرن  ةكانت الحمل أنإلى ولم يزل بالمدينة معززا مكرما . وخارجها
 الخامس الهجري،

                                                             
  ).بتصرف( 36، ص 1963حمد المرزوقي والجيالني بن الحاج، مكتبة المنار، تونس، أبو الحسن الحصري القيرواني، الديوان، تحقيق م -  1
  .308، ص 1جس كوالن وليفي  بروفنسال، ج .تحقيق.ابن عذاري البيان المغربفي اخباراالندلس والمغرب -  2
  .308المصدر السابق، ص  -  3
  .64محمد الفاسي، ص : يقأبو عبد اهللا محمد العبدري، رحلة العبدري، تحقيق وتقديم وتعل -  4
  .239، ص 2البكري، المسالك والممالك، ج : أنظر -  5
  .قبيلة قحطانية باليمن: األزد -  6
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  )1( .إلى أن مات بها" مازرة"باألندلس، وأقام بـ " صقلية"فانتقل إلى جزيرة 
نكبة القيروان األليمة، فقال في ذلك مرثية من أروع ما رثيت به " ابن رشيق"شهد 

عباد الذين ازدانت بهم القيروان أيام تحدث فيها عن علماء الدين وال. المدن في الشعر العربي
عزتها، ثم وصف ما لحقها من فضائع بني هالل الذين هاجموها واستباحوا األهل والديار 

ها وسالف مجدها وسأكتفي منها ثم تمنى أخيرا أن يعود لها عز) م 1057(هـ،  449سنة 
  .عض األبياتبب

  ):الكامل من(على علماء الدين والعباد في القيروان قال متحسرا 
  كم كان فيها من كرام سادة"..  -1

  بيض الوجوه شوامخ اإليمان                 
  متعاونين على الديانة والتقى -2

  )2(".هللا في اإلسرار واإلعالن                
من كان بالقيروان قبل خرابها، من  -في ألم وحسرة–ففي مطلع البكائية يذكر الشاعر 

في تلك الربوع الصحيح، وما أكثر أهل الديانة والفضل واإليمان أهل الجود والسماحة 
حريصون  مإلخراج الحقيقة إلى النور وهكانوا يتعاونون على البر والتقوى  نالطاهرة الذي

الذين والمظهر، وهي صفات علوية ال نجدها إال عند السعداء على خشية اهللا في المخبر 
  .ليميمثلون النموذج الصالح في المجتمع الس

  جمعوا العلوم وهذبوا وأئمة  -3
 (سنن الحديث ومشكل القرآن                 

  ن ساءلتهم كشفوا العمى علماء ا -4
  )1("وفصاحة وبيان )(بفقاهة                  

                                                             
عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى  -  1

كما جاء في . 151-150: ، ص)م 1980(هـ  1400، 2ة للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافي
كتاب العمدة، وقراضة الذهب، وأنموذج الزمان في شعراء : ويذكر الرواة من آثاره حوالي ثالثين كتابا، ومن أشهرها:"سيرة الشاعر بالديوان

وقد اختلف المترجمون في سنة وفاته، لذلك آثرت أن أتمسك بالتاريخ الذي ورد في سيرة ) 13-12ص . (القيروان، باإلضافة إلى ديوان شعر
  .11أنظر الديوان، ص . الشاعر

  .156حسن بن رشيق القيرواني، الديوان، شرح صالح الدين الهواري، هدى عودة، ص  -  2
  - ما أشكل على الناس فهمه: مشكل القرآن.  
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فأئمة القيروان وعلماؤها جمعوا العلوم ونقحوا الحديث وميزوا بين جيدها وضعيفها 
دون الناس منه، فهم عباقرة يهإلى العلم ما التبس  مئينللظاينوا وهذبوا مختلف الروايات وب

  .إلى طريق الصواب بفهمهم وعلمهم وحسن بيانهم ومنطقهم
  :ثم قال

  كانت تعد القيروان بهم إذا" -5
  عد المنابر زهرة البلدان                 

  على مصر وحق لها كماوزهت  -6
  )(تزهو وغدت على بغدان                 

  فلما أن تكامل حسنهاحسنت  -7
  وسما إليها كل طرف ران                 

  )(نظرت لها األيام نظرة كاشح -8
  )(")2(ترنو بنظرة كاشح معيان                 

وعلمائها الذين عمروا منابرها واعتلوا كراسي أن تفتخر بأئمتها يحق للقيروان 
إال التسليم ولكن  فليس. )(ومتى ذكر علماؤه:"ري بقولهمدحهم الرحالة العبدمجالسها  والذين 

  )3(".األيام إذا أعطت أخذت
كن لوغدت تتيه على مصر وبغداد ووحين أصبحت في مكانة مرموقة، تعاظم شأنها 

 د أن تكامل حسنها، وأعجب بها الناس وتجمعت فيها الفضائل، نظرت إليها األيام نظرةبع
  .ي السعداء وترمي بهم خلف أسوار الحياةلتي تؤذن اشانئ بغيض، فأصابتها بالعي

                                                                                                                                                                                                    
  - عنى الفهم والفطنةالفقاهة والفقه بم: بفقاهة.  
  .157حسن بن رشيق القيرواني، ديوانه، شرح ديوان صلح الدين الهواري، هدى عودة، ص  -  1
  - لغة في بغداد: بغدان  
  - العدو المبغض: الكاشح  
  - الشديد اإلصابة بالعين. العيون: المعيان.  
  .160المصدر السابق، ص  -  2
  - يروانالضمير في علماؤه يعود على بلد الق.  
  .64محمد الفاسي، ص : أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري، رحلة العبدري، تحقيق وتقديم وتعليق -  3
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والشاعر من بين هؤالء المحرومين من لذة الهناء فوق ربوع الوطن الحبيب، ومن 
ب دموعه سكجملة المطرودين من نعيم التربة الزكية التي ترعرع بين أحضانها، لهذا راح ي

مه الخارجي ويرثي عال عميق، وهو في الحقيقة يندب نفسه التائهة ىفي أنس ويرثي يبكيو
حيطه الجميل الذي سلب منه بوحشية، وقد قدر اهللا لتلك المدينة الرائعة أن تطالها يد وم

فتنا سوداء ب، وال مفر من القضاء الذي أرادها أن تكون كناطح العيدان، حين أهداها االخر
  ".كقطع الليل المظلم، قضت عليها وعلى حسنها وعلى قاطنيها فالغزاة ال يرحمون

  حم وقوعهاحتى إذا األقدار  -9
  ودنا القضاء لمدة وأوان                

  أهدت لها فتنا كليل مظلم -10
  وأرادها كالناطح العيدان                 

  )(وأشائب )(عبمصائب من فاد -11
  )(")1(ممن تجمع من بني دهمان                 
القيروان على يد من تجمع من مرتزقة المصائب التي ألمت بذكر في حسرة بالغة  

سود حين دنا أوان محنتها، والحت تباشير فنائها وتحولت اإلرادة اإللهية إلى أفعال ملموسة 
  .في ساحة الموت

فإذا األعراب الجفاة، واألخالط من المعتدين اآلثمين يطأون بأقدامهم القذرة ساحات 
ة، وتسوقها رياح انتقام تكونت خالل الليالي عصابات فتك وإجرام تحركها أياد خفي... المدينة

في قلوب زعماء فأضروا بأنفسهم وأضروا برعاياهم في زمن كثرت فيه الصراعات 
دورا سلبيا حتى أفضت إلى إراقة  السياسية والخالفات المذهبية وأدت المطامع الشخصية

بمراث خالدة، إذ  الدماء بصورة بشعة سجلها التاريخ األدبي وانبرى لها الشعراء فدونوها
  .رفوا الدموع الحرى وبكوا واستبكواذ

                                                             
  - من كان به عوج في المفاصل: اسم فاعل من فدع فدعا: فادع.  
  - قبائل من غسان غير أشائب وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت:"جمع األشابة وهم األخالط من الناس، قال النابغة الذ بياني: األشائد"  

  .10ت، ص .النابغة الذبياني، زياد بن عمرو، الديوان، دار صادر، بيروت، د
وربما اراد هنا السودان.بطن من هذيل: .بنو دهمان.  

  .161حسن بن رشيق، ديوانه، شرح صالح الدين الهواري، هدى عودة، ص  -  1
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  :وها هو يصف فضائع بني هالل في القيروان وذعر سكانها فيقول
  فتكوا بأمة أحمد أتراهم -12

  أمنوا عقاب اهللا في رمضان                 
  )(نقضوا العهود المبرمات وأخفروا -13

  )1(نذمم اإلله، ولم يفوا بضما                 
  فاستحسنوا غدر الجوار وآثروا -14

  سبي الحريم وكشفة النسوان                
  والمسلمون مقسمون تنالهم -15

  أيدي العصاة بذلة وهوان                
  ما بين مضطر وبين معذب -16

  )) (2(ومقتل ظلما وآخر عان                 
  بربهم) (خرجوا حفاة عائذين -17

  )(من خوفهم ومصائب األلوان                 
  هربوا بكل وليدة وفطيمة -18

  )) (3(وبكل أرملة وكل حصان               

فتكوا بأمة اإلسالم في شهر الصيام، ونكثوا العهود المبرمة، وانتهكوا ذمم اهللا ولم يفوا 
  .بما قدموه من وعود بعدم األذى

                                                             
  - لم يف بها: أخفر الذمة  
  .161 المصدر السابق، ص -  1
  - العاني هو األسير  
  .162المصدر السابق، ص  -  2
  - عاذ بربه، التجأ إليه واعتصم به: عائذين.  
  - اهوال العدوان ومصائبه: مصائب األلوان.  
  - الحصان من النساء، العفيفة، المتزوجة، وهي حاصن وحصناء، وأصل اإلحصان المنع.  
  .163المصدر السابق، ص  -  3
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يين، فقتلوا الرجال، وسبوا النساء، ونهبوا حسنت لهم نفوسهم الشريرة الغدر بالقيروان
وهذه حال المسلمين، فقد انقسموا على أنفسهم، وهؤالء البغاة . األموال، وشردوا األطفال

يذيقونهم أنواعا من الذل والهوان، والناس ما بين مغلوب على أمره، ال يستطيع للمكروه 
ول فتكت به مدية قاتلة، أما من كان دفعا، وبين معذب تنهال عليه السياط فتلهب جلده، أو مقت

يثهم، لذلك خرجوا من ديارهم فلم يجدوا من يغصرخوا . أسيرا عندهم فهو في أتون الجحيم
  .معتصمين باهللا، ملتجئين إليه من أهوال العدوان، ومصائبه، طالبين منه الغوث
فروا . ها سبيالهربوا ولعل في الهروب نجاة لهم من قلوب قاسية ال تعرف الرحمة إلي

  .فطائم وأرامل وعفيفات متزوجات خوفا من الوقوع في قبضة أولئك الغزاةوالئد و : بإناثهم
، وقد توقفت الصلوات به، وغاب عنه بعد النكبة )1(وهذا مسجد عقبة بن نافع

المحراب تطرق القلب   فال أذان يسمع من منارته المنتصبة وال دعوات إمامه في. المصلون
فقد أصبح المكان خاليا مظلما ترقص على .  حلقات ذكر تعقد حول عرصاتهال استئذان، والب

إذا رأوا مقدساتهم تهان ودور عبادتهم  جوانبه أطياف الكآبة، وما أشد المصيبة عند المسلمين
  .رقفتخرب وت
  والمسجد المعمور جامع عقبة -19

  مظلم األركان )(خرب المعاطن                 
  بعد جماعة )(قفر فما تغشاه -20

  )2(لصالة خمس ال وال ألذان                 

  :وقال في تعظيم هذه المصيبة
  أعظم بتلك مصيبة ما تنجلي -21

  )(حسراتها أو ينقضي الملوان                 

                                                             
هـ، توفي بالزاب في طريق عودته إلى  50ار القادة الفاتحين، ثبت أركان الدولة العربية اإلسالمية بتأسيسه لمدينة القيروان سنة هو  من كب - 1

  .هـ 64القيروان سنة 
  - جمع معطن، وهو مبرك اإلبل ومريض الغنم عند الماء والمعاطن هنا يريد بها األبهية والساحات والغرق: المعاطن  
  - غشي المكان غشيانا أتاه :تغشاه  
  .164المصدر السابق، ص  -  2
  - الليل والنهار : الملوان  
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  أصيب بعشرها )1(هالنالو أن ث -22
  )2(لتدكدكت منها ذرا ثهالن                      

ثرها في النفوس باق ال ينجلي أبد الدهر، وذلك لشدتها، فهي لو فالمصيبة كبيرة، وأ
  .هالن المعروف بصخوره الصلبة لتصدع وانهارت أعاليه فاستوت مع سفوحهثأصابت جبل 

في مرثيته ليشير إلى أن األمة العربية واإلسالمية في المشرق " ابن رشيق"ويمضي 
  .والمغرب على حد سواء، قد أحزنها هذا الخطب الجلل

  العراق بأسرها )(حزنت لها كور -23
  وقرى الشام ومصر والخرسان                       

  وتزعزعت لمصابها وتنكدت -24
  )3(أسفا بالد الهند والسندان                       

  وعفا من األقطار بعد خالئها -25
  )4(ما بين أندلس إلى حلوان                       

تشارك في اإلحساس بمأساة القيروان، فالنجوم الزاهرة لم تعد كذلك، والطبيعة أيضا 
  .ا وكمدا لمصابهازنوالشمس والقمر والليل والنهار، والجبال واألرض، اهتزت كلها ح

  )(رعن غير زواهطلوأرى النجوم  -26
  )(.)5(في أفقهن وأظلم القمران                       

  اأمست خشع ال الشمجبوأرى ال -27

                                                             
  :إذهالن قال الشاعر الجاهلي امرؤ القيس واصفا فرسه: جبل معروف ببالد نجد بالجزيرة العربية، يسميه العامة: الثهالن -  1
            "         عقاب تدلت من شماريخ ثهالن كتيس الضبء األعفر انضرجت له"

  .92، ص 1964إبراهيم محمد أبو الفضل دار المعارف، مصر، : امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق
  .165حسن بن رشيق، ديوانه، ص  -  2
  - ج كورة، الصقع، بقعة تجتمع فيها قرى ومحال: كور.  
  .يقصد بالد السند التي يقع في شمال غرب الهند ضمن دولة باكستان: السندان -  3
  .165المصدر السابق، ص  -  4
  - غير متأللئة : غير زواهي  
  - الشمس والقمر: القمران  
  .165المصدر السابق، ص  -  5
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  )(زعزع الثقالنبها وتالمص                       
  بها قد أصبحت )(واألرض من وله -28

  )1(بعد القرار شديدة الميالن                       
وبعد أن يستعظم المصيبة التي حلت بمدينته، يتنهد الشاعر، متمنيا لو عادت القيروان 

ن واألمان، فيعود إليها عودة المحب إلى كما كانت في سالف عهدها ترفل في أثواب الحس
يسمح للنفس بأن تستسلم ألحالم "يث بحفهذه النكبة اوحت له بأن يتعلق بالحلم الجميل  .حبيبته

  )2(".الذكريات من عواطف عميقة فياضة ومن أشجان وآمال اليقظة، وأن تتمتع بما تثيره
  أترى الليالي بعدما صنعت بنا -29

  تقضي لنا بتواصل وتدان؟                     
  وتعيد أرض القيروان كعهدها -30

  )3( .فيما مضى من سالف األزمان                    
ومن أبناء المدينة الذين بكوها بكاء مرا، بل أكثروا من ذلك النحيب نجد الشاعر ابن 

ف شرف القيرواني الذي خصها بقصائد طويلة، وانفرد بوصف أحوالها المزرية، قال يص
  ):طويل(خراب القيروان على يد األعراب 

  كأن الديار الخاليات عرائس"-1
  )(كواسد قد أزرت بهن الضرائر                   

  إذا أقبل الليل البهيم تمكنت -2
  بها وحشة منها القلوب نوافر                    

  وال سرج إال النجوم وربما -3
                                                             

  - اإلنس والجن: الثقالن .  
  - وله ولها اشتد حزنه حتى ذهب عقله : وله  
  .166المصدر السابق، ص  -  1
  .93، ص 187م، العدد 1966هـ،  1386الهالل، مصر،  الدكتور يوسف مراد، علم النفس في الفن والحياة، دار -  2
  .166حسن بن رشيق، ديوانه، ص  -  3
  - جمع ضرة، امرأة الزوج : الضرائر  
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  )(نبيها الدياجرتغطت، فسدت جا                     
  ويمتد عمر الصوت فيها وربما -4

  تجود مرارا بالكالم المقابر                     
  فلو نطقت ما كان أكثر نطقها -5

  سوى قولها أين الخليط المعاشر؟                     
                    ترحل عنها قاطنوها فال ترى -6

  1(".قاطن وهو سائرسوى سائر أو                      
لشاعر في هذه األبيات، ولم يتكلف، بل ترك نفسه على سجيتها، فجاءت لم يتصنع ا

أبياته مفعمة بالحسرة واألسى ما هو مصير القوم؟ وأي منتجع ارتحلوا إليه؟ وأي مكان 
حطوا رحالهم فيه؟ وما هي الجهة التي قصدوها؟ وما هي الربوع التي احتضنتهم؟ الكل هنا 

  .عن نفسه، فارا بذاته من هول الكارثةيبحث 
  :ثم يقول

  القيروان مواطني  )(فيا ليت شعري"-7      
  فيها الليالي القصائر؟ أعائدة                   

  ويا روحتي بالقيروان وبكرتي-8
  )2( ".! أراجعة روحاتنا والبواكر                   

 عبدمعة مكتسبة على مرا بل هي. لمصاب عزاء، وأي عزاءلزفرة حرى هي  
كما . ا نكبهم الدهر، تعبر عن حنينه العميق إلى األهل والبلدالقيروان وقاطنيها األعزاء، بعدم

نى على األيام عن نفس متألمة، وهو بهذا األسى يبدو في قمة اإلباء والرصانة حين يتم تنم
  .رد ما عبثت به قوى الظالم، ليسترجع ما سلبته إياه األيدي القذرة، ويستيأن تعود به القهقر

                                                             
  - جمع ديجور وهو الظالم: الدياجر  
ألزهرية، مصر، ص حسن ذكرى حسن، نشر مكتبة الكليات ا. أبو عبد اهللا محمد بن شرف القيرواني، ديوان ابن شرف القيرواني، تحقيق د -  1

61-62.  
  - ليتني علمت: ليت شعري  
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها -  2



 - 97 - 

شرف الجذامي القيرواني ولد  بن والشاعر هو أبو عبد اهللا محمد بن سعيد بن أحمد
كانت القيروان تزخر بالمعارف والعلوم أيام  )(بالقيروان في أواخر القرن الرابع الهجري

حصري، أخذ العلم عن أفاضل الشيوخ من أمثال القزاز وأبي الحسن القابسي وال. والفنون
وأظهر تفوقا في الشعر خاصة وكان ذلك سببا في إلحاقه بالمعز بن باديس الصنهاجي حيث 

ارتحل ابن ، التقى بنخبة من الشعراء والكتاب واألدباء، وعلى رأسهم ابن رشيق المسيلي
شرف مع صديقه ابن رشيق إلى المهدية على إثر نكبة القيروان، ومنها إلى صقلية، ثم 

 460ى بقية حياته يتردد على ملوك طوائفها حتى وافته المنية سنة األندلس حيث قض
على ويحتوي " أبكار األفكار"له مؤلفات كثيرة لم يبق منها إال القليل، مثل كتاب  .)1("هـ

وفيه طرائف من األدب، ثم رسائل " أعالم الكالم"إنتاجه الخاص من نظم ونثر، وكذلك كتاب 
وق للصغير معناه، وما يعجب الكبير مغزاه، باإلضافة إلى االنتقاد وفيه من الكالم ما ير

  .ديوان شعر
دخل أعراب بني هالل مدينة القيروان فنبهبوها، ولم تبق دار إال فتشت، ثم هدم ما 

مقفرة ال أنيس بها، وقد ذهلت العقول، وأزهقت كان قائما منها، حتى غدت تلك الربوع 
لمعمورة، وحل بهم ما حل بأهل سباحين شتت اهللا في أرجاء اوفر الباقون وتفرقوا  األرواح

  .شملهم، وخرب دورهم، وقطع أوصالهم
وها هو الشاعر يصف ما كان بالقيروان من صيانة الحريم في أوطانها، ثم ما صارت 

السريع (قال من . إليه من االنكشاف في الحل والترحال وركوب ظهور الخطوب واألهوال
  ):التام

  جتيبعد خطوب خطبت مه" -1
  )2("وكان وشك البين إمهارها                     

طوب، ة األولى، فمهجته رهينة في يد الخلقد أعلن الشاعر عن موقفه منذ الوهل
دي الذي أبرمته األيام بينه وبين النائبات، ثم ينتقل إلى وصف وحاجز البعد يشكل العقد األب

  :المأساة

                                                             
  -  هـ 390وبالتحديد سنة  
  .133، المجلد األول، ص 4هـ، ج 1358ابن بسام علي، الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، كلية اآلداب القاهرة،  -  1
  .65حسن ذكرى حسن، ص . ن شرف القيرواني، تحقيق دأبو عبد اهللا محمد بن شرف القيرواني، ديوان اب -  2
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  كبد أفالذها حولهاذا  -2
  )(قسمت الغربة أعشارها                    

  الأطفالها ما سمعت بالف -3
  )1("ال دارهاقط، فعادت الف                    

يرسم الشاعر لوحة حزينة تمثل مأساة اإلنسان المنعم حين توجه إليه الدنيا سهامها 
 ا ال يقوى على الحركة، وهؤالء الحيارى الواقفون تحت وطأةعالمفوقة فترديه صري

د ورغد العيش إلى بؤس الحياة وشقائها، كشاف المهول، قد انتقلوا من دنيا المجد والسؤاالن
  .وشتان بين الثرى والثريا

النفسية  الظاهرة"فابن شرف رسام ماهر، عارف بخبايا النفس البشرية وقد تفطن لهذه 
  )2(".، بينما هي اآلن محل دراسة ونظر"منذ القرن الخامس الهجري

ميل، والحاضر المؤلم، عر في عرض المقارنات بين الماضي الجالشاثم يسترسل 
دل اهللا األشياء والناس، فمن البروج المشيدة إلى القفار القاحلة، ومن حياة العز مبينا كيف ب

  .إلى قساوة المهانة
  ولم تكن تعلو سريرا عال" -4

  إال إذا وافق مقدارها                     
  علت فوق عثور الخطاثم  -5

  ترمي به في األرض أحجارها                     
  )(ولم تكن تلحظها مقلة -6

  فارهالو كحلت بالشمس أش                     
  فأصبحت ال تتقي لحظة -7

                                                             
  - القطعة من كل شيء إذا جزئ إلى عشر قطع) بكسر العين(مفردها عشر : أعشارها.  
  .المصدر السابق والصفحة نفسها -  1
  .163م، ص 1981ئر، الدكتور بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا -  2
  - شحمة العين التي تجمع البياض والسواد، وقيل الحدقة، وقيل العين كلها: مقلة.  
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  )1("إال بأن تجمع أطمارها                    
نة الكبرى ثم نلتقي ببكائية القيروان، تلك الرائعة األدبية التي تؤلف لوحة شاملة للمح

ب صعيد مصر بعد أن التي لحقت بالقيروان، وللخراب الذي اعتراها حين هجم عليها عر
روها لمدة أربع سنوات ذاق خاللها السكان من المكاره والفضائع ما يندى له جبين حاص

  .اإلنسانية
من إذالل ومهانة إثر  وما أصابها )("سوسة"مدينة بقال ابن شرف يصف جالية القيروان 

  ):من الخفيف التام. (يلهم بعد النكبةرح
  )(شجو ةللقيران أن )(آه"-1

  )2("ىالحزن يصل )(مجاحعن فؤاد ب                  
  به الديار قبورا )(حين عادت -2

  بل أقول الديار منهن أخلى                   
  ثم ال شمعة سوى أنجم تخـ -3

  سلىواعس كطو على أفقها ن                    
  الخلـ بعد يوم كأنما حشر -4

 )(ىق حفاة به عواري رجل                    

  ولهم زحمة هنالك تحكي -5
  تتلى )(والصحائف )(زحمة الحشر                    

  يتامىوراءهن  )(ىمن أيام -6
                                                             

  .65ص . حسن ذكرى حسن. ديوان ابن شرف القيرواني، تحقيق د -  1
  - هـ 449إحدى مدن األندلس التي قصدها بعض سكان القيروان بعد خرابها، عام : سوسة.  
  - كسر، اسم فعل مضارع بمعنى أتوجعبالبناء على ال: آه  
  - الحزن الشديد: الشجو  
  - التوق وااللتهاب والمكان الشديد الحرارة: الجاحم.  
  .89المصدر السابق، ص  -  2
  - الضمير يعود على القيروان: به.  
  - جمع راجل أي من يمشي على رجليه: رجلى.  
  - يقصد يوم القيامة: الحشر  
  - ة وهي الكتابجمع صحيف: الصحائف  
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  ملئوا حسرة وشجوا وثكال                     
  تسعد سعدىعفراء : نادبات -7

  وسعاد تجيب بالنوح جمال                     
  ليس منهن من يودع جارا -8

  ال وال حرمة تشيع أهال                     
  كلهن اعتدى الفراق عليه -9

  )1(فاقتحمن الجالء حفال فحفال                   
عزة وازدهارا ومجدا، فأصبحت اآلن عرضة " قرطبة"و" بغداد"كانت القيروان تنافس 

فأزعجت هذه النكبة األليمة شعراء . م األعراب الهالليين، وغدت موضع ذل وهوانلظل
الحبيب أو الحبيبة بشعر رقيق، وسفحوا الدمع كثيرين كانوا أحبابا أوفياء، فبكوا قيروانهم 
  .مدرارا حتى امتألت أحواض الوفاء، ففاضت

الوفاء بعينه،  شوقهم وحنينهم إلى عهدها الزاهر، ذلك هونتها وأظهروا حوصفوا م
  .الذي يجعل اإلنسان يرتقي إلى مراتب الكمال والمثالية العذبة، فيخلده التاريخ األدبي

وها هو العالم، الفقيه، األديب، صاحب المصنفات في العربية والتفسير والذي يعد من 
ت (عبد الكريم بن فضال المجاشعي القيرواني  أبو الحسن: أوعية العلم، الشاعر الفاضل

شعره، واتصل بصاحب الخمس إبراهيم ب رحل إلى صقلية للتكسب"، وكان قد )هـ 479
  )2(".واختصه بمدائحه، فآثره وقربه

تأثر الشاعر بالنكبة تأثرا بالغا وتسرب الحزن إلى حنايا ضلوعه ببطء كأنداء الخريف 
ة المدينة من صفحففزع من غراب البين الذي فرق بينه وبين محبوبته، حين محا آيات 

الوجود، فما عتب الشاعر على الدهر، وال على األيام، إنما حزن بعد فرقتها وهو في عز 
في أحضانها فجرا من صباه وصدرا من شبابه لن ينساه أبدا، فارقها  الشباب بعد أن قضى
أحزانه، وازدادت ويالته، فراح يندبها بأشعار العشاق الذين يئنون تحت مرغما، فتضاعفت 

  .لحنينسياط الغربة وا

                                                                                                                                                                                                    
  - جمع أيم، من ال زوج له: أيامى  
  .91، 90، 89حسن ذكرى حسن، ص . ديوان ابن شرف القيرواني، تحقيق د -  1
  .415فوزي سعد عيسى، أدب المغرب واألندلس، دار المعرفة الجامعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ص . د -  2
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؟ وهل تنبت االشتياقى ظلت االغتراب وأحر من باامن عذ وهل يوجد ما هو أقسى
  أمطار المصائب غير الحسك والعوسج؟

  .فعلى الشاعر المنكوب أن يصبر ويتصبر حتى ينبلج فجر المسرة
  ):البسيط(قال 

  هللا منزلة بالقيروان محا" -1
  آياتها البين ال األيام والقدم                    

  شققت جيب شبابي بعد فرقتها  -2
  )1("حزنا عليها، وال شيب وال هرم                    

أسفا وحزنا مثل رفاقه الذين اكتووا بنار الفتنة، لكنه  الدموع الحرى" ابن فضال"ذرف 
داخلي، مرتدا إلى ظل متشبثا بحبل التمني، يشد عليه بيده بكل قوة، ثم يستوجب عالمه ال

  ! أعماق النفس المكلومة والتواقة أبدا لهناءة العيش، ولكن هيهات
فالشاعر متمسك بأهداب األمل، متمنيا أن يعلم حال معشوقته حين تفرقت بأهلها السبل 
وانفرط عقدهم المنتظم، لو أخبره الزمان لشفي من أوضاره، فمدينته المنكوبة كانت روضة 

ن أشجارها أطيار الفن واألدب والشعر، تذكر الماضي الجميل، وقد غناء تصدع فوق أغصا
السعادة، لذلك تجاوبت نفسه المرهفة مع  تنفع الذكرى إذا رقصت في حواشيها أطياف

  .الحديث األليم، وهذا التجاوب هو من مستلزمات اإلبداع الفني والمشاركة الوجدانية
  ):الخفيف(قال من  

  نمليت شعري، وليت حرف ت" -1
  ربما علل الفؤاد السقيما                        

  حالك لماكيف يا قيروان  -2
  ؟انثر البين يسلكك المنظوم                       

  كنت أم البالد شرقا وغربا -3
  )(.")1(االمرموق )(فمحا الدهر وشيك                      

                                                             
 الدباغ، معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان، أكمله أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي عبد اهللا -  1

  .16تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، مصر، الجزء األول، ص 
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ددة تتضح في حقل رؤية عن خراب الوطن ليس له وجه، بل وجوه متعفالحديث 
الشاعر المنكوب في ربوعه، واعني نوع التفاعل الذي يحدث بين المبدع وبين العالم المرئي، 
ثم تأتي الداللة التي يضفيها الشاعر على عمله الفني، وباعتباره فنانا يتميز بأسلوب خاص 

لمواويل وجسد نى اال يمكنه أن يحيا إال إذا عبر وغ في التعبير والتشكيل الفني عامة،
ه، وال يستطيع التي توميء إلى ندم جماعي مكبوت يؤرق انفعاالته وعواطفه في أناته الحزينة

ريشته في محبرة أحزانه وعبر بصدق عن جانب من جوانب أنفسنا من له دفعا، لذلك غمس 
يمزج فيها بين الرثاء والحنين،  -مهما يكن عددها–خالل بكاء الوطن الجريح عبر أبيات 

والتي أبعدته عنها صروف الليالي وعوادي األيام، وقد ندب مدينته التي غزاها بنو هالل، وي
اد لحكم الزمان، فوصف ما بقلبه من لوعة أن ال يعود إليها مرة أخرى، وال رحكم الزمان ب

وهو إذ يبكي القيروان، إنما يبكي . وأسى لفراقها، وما قوى من حرقة لما حل بها من أرزاء
ردحا من الزمن ويختم الذي نعم في كنفه مسلوب، وحضارته المنتهبة، ووطنه تاريخه ال

عن عقدته األبدية بل عقدة الجميع المتمثلة في ذلك الذنب الذي الشاعر الكئيب أبياته معبرا 
وقات، األ لكحين لم يصمدوا أمام النائبات وتخلوا عنها في أح -وهو منهم–اقترفه أبناؤه 

ا للنجاة، وقد أغرتهم الحياة بعشقها، فاستجابوا عن طيب خاطر، وفروا تحت الظالم طلب
لحزينة، لكن الشاعر ختم اتهم الغربة بأثوابها ع الغرباء في األوطان الغريبة ولفواندمجوا م
  :أبياته متندما

  )(ولكن عققنانحن أبناؤها  -4
 )2("بعد أن لم نطق بها أن نقيما                  

 

 

                                                                                                                                                                                                    
  - مصدر، جمع وشاء، نقش الثوب: الوشي  
  - ثوب مرقوم أي مخطط بالسواد: المرقوم  
بن محمد بن علي عبد اهللا الدباغ، معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان، أكمله أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي،  أبو زيد عبد الرحمن -  1

  .16تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، مصر، الجزء األول، ص 
  - عصاه وترك الشفقة عليه واإلحسان إليه، واستخف به: عق الولد أباه: عققنا.  
  .17المصدر السابق، الجزء األول، ص  -  2
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  :تـونس

مدينة تونس هي عاصمة الجمهورية التونسية الواقعة في شمال إفريقيا، أشار ياقوت 
بالضم ثم السكون والنون :"... لحموي إلى كيفية النطق باسم هذه المدينة فقال قاصدا التشكيلا

ثم قال في ، )(" )1( ...ل بحر الرومتضم وتفتح وتكسر، مدينة كبيرة محدقة بإفريقيا على ساح
  )2(".ترشيش"وكان اسم تونس في القديم :"... موضع آخر

أيام معاوية بن أبي سفيان عام خمسين "تأسست مدينة تونس من طرف المسلمين في 
شهرة عظيمة بعدما أصبحت مقرا للخالفة، وظلت على هذه الحال  ونالت) 3(..."من الهجرة

ن فاختلفت أحوالها، وعاشت في بني العباس، إلى أن ظهر العبيديوطيلة عهدي بني أمية و
–وأسى، وتعاقب عليها الحكام إلى أن جاءها النصارى في أواخر العهد الحفصي  ضنك

ال تصفو ألحد وال يدوم الملك  وكانت في أوائله العاصمة القوية التي يستنجد بها، لكن األيام
يون خاصة األسبان منهم وقصدوا تونس الخضراء هللا تعالى، وهكذا طمع فيها المسيح الإ

، وأمام العجز التام للقائمين على األمر، تمكنوا برشلونةبأسطولهم البحري الذي انطلق من 
من إذالل البالد والعباد، وحدثت المذابح الرهيبة التي لم يراع فيها ال الجنس وال العمر، 

  .وتعرضت تلك الربوع إلى النهب والتخريب
:"... عالم المقري يقدم لنونية أبي الفتح التونسي في رثاء مدينة تونس بقولهوهذا ال

ور خدر الذكر، األديب الذي سلبت النهى كواعب شعره إذ أبرزها من يقصيدة القاضي الشه
الفكر، الشيخ اإلمام سيدي أبو الفتح محمد بن عبد السالم، المغربي التونسي، نزيل دمشق 

يقول في موضع آخر مشيرا ثم . )4("ه سجال الرحمة واإلنعامالشام، صب اهللا على ضريح

                                                             
  - هو البحر األبيض المتوسط: بحر الروم  
  .60، الجزء الثاني، ص 1986شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان،  -  1
  .60المصدر نفسه، ص  -  2
 1387ل .عبد الكريم الفياللي، مطبعة فضالة، المحمدية، ج: ار المعمور برا وبحرا، تحقيق وتعليقأبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخب -  3

  .164م، ص  1967هـ غشت 
 1988(هـ  1408أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غض األندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان،  - 4
  .29، ص 5، الجزء )م
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 وقد ولد. )1("وأنشأها بدمشق عام واحد وخمسين وتسعمائة:"... إلى تاريخ نظم القصيدة
بتونس وبها نشأ وطلب العلوم فبرع فيها، واشتهر فضال، ورحل إلى المشرق "... الشاعر 

علماء المشرق وتخرج به كثير من  أخذ عنه. ثم دخل الشام فاستقر بدمشق الشامفحج 
فضالئهم وله شهرة ذائعة في شيوخ علماء المائة العاشرة ألخذهم عنه العلوم وانتفاعهم به هم 

  )2(".شيوخهم، وكان شاعرا مفلقا توفي أواخر المائة العاشرةو 
وفي هذه األبيات الحزينة التي اخترتها من نونيته الطويلة، يرثي مدينة تونس واهلها 

د المعركة الحاسمة التي وقعت بين السلطان الحسن الحفصي وجوان بن جاكمو قائد الجيش بع
المحتلين وما قاموا به من تقتيل وسبي، وما صارت اإلسباني الغازي، ويذكر عبث األعداء 

  .إليه المدينة بعدما كانت آمنة مطمئة، مزدانة بالعلم، زاخرة بالعمران
  ):طويل( قال أبو الفتح

  أن رمتها الحادثات بأسهمإلى  -1
  وسلت عليها سيف بغي وعدوان                          

  فما لبثت تلك المحاسن أن عفت -2
  من بعد سكاناألنس ربع وأقفر                           

  وشتت ذاك الشمل من بعد جمعه -3
  )(كما انتثرت يوما قالئد عقيان                          

  برزء خص خير مدينة فأعظم -4
  أناس بين عجم وعربان وخير                          

  لقد كادت عليها قلوبنا )(لعمري -5
  من خطب عراها بنيران )(تضرم                          

                                                             
  .29لمصدر نفسه، ص ا -  1
  .119محمد النيفر، عنوان األريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب، الجزء األول، ص  -  2
  - هو الذهب الخالص: العقيان.  
  - قسمي ويميني: لعمري  
  - تشتعل، وأصل الفعل تتضرم، فحذفت التاء األولى للتخفيف: تضرم.  
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  لمناه بلدةعوما بقيت فيما  -6
  )1("من الشرق إال ألبست ثوب أحزان                       

صيدته وقدمها للمسلمين من باب التذكير، لعلهم يجدون فيها عبرة الشاعر ق أنشأ
 فهذه )2(".وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين:"... وتذكرة كما قال اهللا تعالى في محكم تنزيله

تونس الخضراء عرفت في العصور الماضية البهجة والعمران، ورفلت في حلل السعادة 
باني الفاخرة، وكانت لهم السيادة والقيادة على الورى بتشييد المواالطمئنان، واشتهر ملوكها 

في سالف العصور قبلة  كما عرف قاطنوها بحسن النظام وروعة اإلتقان، كيف ال وقد كانت
لطالب العلوم والمعارف يولون وجوههم نحو أئمتها المشهورين بغزارة العلم وسعة 

  .اإلطالع
ر من يفوق بالغة سحبان، لكن األيام لتونس من األدباء وفرسان الشعر والنثكما كان 

حسدتها على نعهما، فباغتتها وهي في أوج العظمة، فرمتها بنبال الغدر، وسلت عليها سيوف 
وتشتت ذلك الشمل، وأقفر الربع الذي كان عامرا، محاسنها أن اضمحلت العدوان، فما لبثت 

قات تدوسها اة في الطرواأللقاب، وبقيت الجثث ملقوقتل األهل واألصحاب، وذوو المراتب 
مما تتبرأ منه اإلنسانية كلها، وستظل تلك الفاجعة وصمة عار  لعمريالخيل بسنابكها، وهو 

  .في جبين أولئك األسبان الكفار

                                                             
  .31، 30: ، الصفحة5يب من غصن األندلس الرطيب، تحيق الدكتور إحسان عبس، المجلد احمد بن محمد المقري، نفح الط -  1
  .55: سورة الذاريات، اآلية -  2
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ائر، وتطل على البحر األبيض تقع الجزائر العاصمة في شمال وسط بالد الجز
المتوسط، وقد بنيت على سفوح جبال الساحل الجزائري، وشيدت على أحد التالل المطلة 

الغربي على سفح جبال على الطرف الغربي، ثم توسعت المدينة فيما بعد نحو الشمال 
ش على حساب األراضي اخلف مصب واد الحر وتواصل امتدادها نحو الشرق. بوزريعة
ليمتد في السنوات األخيرة باتجاه الجنوب،  لسهل متيجة وذلك على طول الخليج الخصبة

لممالك، متحدثا اوالجنوب الغربي على التالل المنحدرة للساحل، قال البكري في المسالك و
) (زاجآوهي مدينة جليلة قديمة البنيان، فيها آثار لألول، و:"... عن مدينة جزائر بني مزغنى

ومرساها :"يضيف في موضع آخرثم  )1("نها كانت دار مملكة لسالف األممأمحكمة تدل على 
وذكرها  .)2( ..."مأمون، له عين عذبة، يقصد إليه السفن من إفريقية واألندلس وغيرهما

جمع جزيرة اسم علم لمدينة على ضفة البحر بين : الجزائر:"... صاحب معجم البلدان فقال
بني حماد بن زيري  دكانت من خواص بال،)(ة أربعة أيامإفريقية والمغرب، بينها وبين بجاي

  )3(".بن مناد الصنهاجي، وتعرف بجزائر بني مزغناي
وذاقت األمرين منذ مجيء الغرباء إلى ربوعها، أنواع المظالم،  عرفت الجزائر كل

الفينيقيين الطيبين، زارها الرومان وعاثوا فيها فسادا وعانت المدن الجزائرية من  فبعد 
طشهم إلى أن قدم الوندال الذين اشتهروا بوحشيتهم وهمجيتهم، ولكن الشعب الجزائري ظل ب

الء األشرار، ثم كانت غزوة البيزنطيين أشد من سابقاتها حتى كادت ؤصامدا ومقاوما له
تحدث كارثة لوال لطف اهللا بعباده، فأرسل الجيوش اإلسالمية لفتح إفريقية ومن بينها القطر 

حالف السكان مع الفاتحين ضد الوجود البيزنطي حتى صارت الجزائر عربية الجزائري، فت
  .مسلمة

نة بالبحر األبيض ربيين مرة أخرى، وهي المتحصالبالد ألطماع الغثم تعرضت 
، بحيث ال لفترة طويلة المتوسط شماال وبالصحراء الكبرى جنوبا، فامتنعت على األعداء

ما يفسر كون كل موجات االحتالل التي "ها، وهذا يمكن النفاذ إليها إال عن طريق جارتي
عن  ذالفرنسي الذي شتسربت إلى الجزائر، استعملت احد هذين الطريقين باستثناء االحتالل 

                                                             
  - 15، ص 1المعجم الوسيط نشر المجمع اللغوي بالقاهرة، ج . مفردة أزج وهو بناء مستطيل مقوس السقف: آزاج.  
  .247، ص 2سالك والممالك، حقته ووضع فهارسه الدكتور جمال طلبة، ج أبو عبد اهللا بن عبد العزيز بن حمد البكري، الم -  1
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها -  2
  - ومسيرة يوم واحد تسمى مرحلة.  
  .132، ص 2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  -  3
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ولم يستطع األتراك أن يندمجوا في المجتمع اندماجا  )1(".تسربه من البحرهذه القاعدة ب
الحظ الدور السلبي الذي أدته النخبة إيجابيا، الشيء الذي أحدث فجوة بين المجتمعين ثم ي

عنيفة من طرف بعد مقاومة الحاكمة تجاه الدخيل األجنبي مما سهل احتالل الجزائر، لكن  
أبنائها، وبدخول الغزاة الفرنسيين بدأ عهد جديد تميز بالتخريب والتقتيل والتشريد والفساد 

بؤس واالضطهاد وأقر العنصرية اع الشة البالد االقتصادية، والثقافية، وأورثودمر العدو 
والطوائف، وأثقل كاهل التسامح بين األجناس  اليعرف إال كان  الدينية والجنسية في مجتمع

سكان البوادي بالتأخر والتفقير والتجويع واالستغالل، وسلب منهم األراضي الخصبة وأسكن 
هم من تصدى للتعبير عن أبناؤها البررة ومن بين فبكاها. )2("تالحرما فيها أبناءه، واستباح

محمد بن الشاهد الذي تأثر كثيرا باحتالل مدينة الجزائر : وصف مأساتها وهو الشاعر
قال صاحب معجم أعالم . م1830العاصمة من قبل القوات االستدمارية الفرنسية سنة 

 محمد بن الشاهد، شاعر جزائري، من فقهاء المالكية، من أهل مدينة الجزائر مولدا:"الجزائر
ويعد  ،)3("هـ 1192ونشأة، وأصله من األندلس، تولى اإلفتاء على مذهب اإلمام مالك سنة 

أديب "من كبار شعراء الجزائر في العهد العثماني، وقد جمع بين الشعر والعلم حتى سمي بـ 
 حنها خاصة في مناسبات إحياء ليلةلالعصر وريحانة المصر، وكان ينظم الموشحات وي

على دراسة عكف حفظ القرآن الكريم، ثم أتقن مبادئ اللغة العربية، و. شريفالمولد النبوي ال
والحديث والقراءات والفرائض واألدب، وغير ذلك من العلوم على األصول والفقه والتفسير 

يد نخبة من العلماء في ذلك أمثال أحمد بن عمار وهو من علماء القرن الثاني عشر وأوائل 
ن، ثم رحل إلى الحجاز ألداء فريضة الحج، مما جعله يتصل القرن الثالث عشر الهجريي

ومورطو باشا، ثم عمل حسين ميز"في جامع بعلماء الحجاز ومصر وتونس، عمل مدرسا 
 فالخل ، وذكره صاحب كتاب تعريف"علي باشا"ثم في جامع حزابا في الجامع الكبير، 

، 1192سنة "الث مرات ، وكرر اسمه ث"من مفاتي مدينة الجزائر"برجال السلف لكونه 
ديوان شعر لم يتوصل إليه باإلضافة إلى العديد من القصائد  له. )4("1207، 1206

المخطوطة، ومعظم أشعاره تدور حول غرض الغزل ولوعة األشواق وعذابات الضنى 

                                                             
  .9م، ص  1965 ، ماي1قسنطينة ط . مكتبة البعث. عبد اهللا شريط، محمد الميلي، الجزائر في مرآة التاريخ -  1
  .157-156المرجع نفسه، ص  -  2
  .186عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، ص  -  3
أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، تحقيق محمد أبو األجفان، عثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، سوريا، المكتبة  -  4

  .481، القسم الثاني، ص )م 1982(هـ  1402، 1نس، ط العتيقة، تو
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وله شعر في المديح النبوي، يعبر من خالله عن تفرده في تمام الخلق، وعلو . والفراق
من  لقبلي على عادة أسالفه، وكان يعلياء شعره في المدح ممتزجا بالفخر االمنزلة، كما ج

 قريظفي تفيمن يمدحهم، وله شعر  قيمة العلم، وتأييد الدين اإلسالمي ويتميز بطول النفس
ا فقد كل أمواله وممتلكاته، وكمالكتب، عاش ظروفا عصيبة في ظل االحتالل الفرنسي، حيث 

د اهللا، أصبح الشاعر ضريرا بعد أن قلبت له األيام ظهرها فأصبح أبو القاسم سع أكد الدكتور
يمد يده تكففا، والغالب أنه توفي بعد االحتالل بسنوات قليلة، ألن آخر خبر عنه كما قال 

 )1().م 1831(هـ  1247سعد اهللا، ورد في الوثائق التي رأيناها يعود إلى سنة  الدكتور
 1844-1737(هـ،  1260-1150: ووفاته كالتالي معجم البابطين ورد تاريخ مولده وفي

  )2( ).م
مدينة الجزائر بعد سقوطها في يد الفرنسيين بمرثية رائعة ظلت " ابن الشاهد" ىرث

مغمورة مثل صاحبها وقد نظمها في أخريات حياته، وأسفي شديد على عدم اهتمام األدباء 
وبالخصوص هذه القصيدة بالذات والباحثين عندنا بهذا الشاعر الوطني المخلص وبإنتاجه، 

التي تؤرخ لحدث هام في حياة الشعب الجزائري، مستثنيا بعض الفحول الذين أخذتهم نخوة 
حب  الجزائر فكتبوا عن هذه الشخصية الفذة، وعن القصيدة الرائية البديعة في رثاء مدينة 

هذه المرتبة  ولشهرة. الجزائر حين تعرضت للنكبة، وفي مقدمتهم الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
فانسان إلى الفرنسية ونشرها في المجلة . ب: وقيمتها التاريخية واألدبية، ترجمها السيد

 اآلسيوية مع مقدمة قصيرة عن حياة الشاعر وتظهر منها أن ابن الشاهد كان على قيد الحياة
 في) سراج القارئ المبتدي(م، وقد رأيت خطه على نسخة بخطه من كتاب 1839سنة 

  )3(".، كان له اإلله الواحدمحمد بن الشاهد"وتوقيعه فيه هكذا  1192القراءات سنة 
وما أمر عذابها إذا كان الغزو  المصيبة إذا نزلت على قوم آمنين،ما أشد وقع 

استيطانيا همجيا مثل الغزاة الفرنسيين الذين جعلوا اللغة العربية في بالدنا لغة أجنبية، 
زائر من خالل محاربة مقومات الشخصية الجزائرية التي تتمثل في وحاولوا طمس معالم الج

. والتقاليد والثقافةاألمازيغية والتاريخ المشترك والعادات  الدين اإلسالمي واصفة العربية و
شاعرا ناهز عن المائة سنة،  ةيض اهللا لهذه الربوع الخالدقوعلى إثر هذه الهجمة البربرية 

                                                             
  ).بتصرف( 157، 156، ص 2، ج )1980(هـ  1400ت، الجزائر.ن.و.لدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ش -  1
  .معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر والعشرين -  2
  .285، ص 2تاريخ الجزائر الثقافي، ج الدكتور أبو القاسم سعد اهللا،  -  3
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ق وغبار الدمار الذي تناثر في األرجاء، وغطى سماء العاصمة شاهد بأم عينه دخان الحرائ
  ):طويل(فبكاها في شعره، " مزغنى"الجزائرية 
  أمن صولة األعداء سور الجزائر" -1

  )1("؟)(سرى فيك رعب أم ركنت إلى األسر                           
النصارى اإلسبان  هو أحد حفدة أولئك الذين طردتهم جيوش" هداابن الش"ولعل الراثي 

هم ألن في هذه األبيات إلى الجزائر فارين مذعورين من بطش من بالد األندلس، فجاؤوا
  :ثم يقول. يد نفسه عشية االحتاللرثائية األندلسية وكأن التاريخ يعلقصيدة الا حمسحة من رو

  الحزن بعد مسرة لبست سواد" -2
  بال حصر )(وعمت بواديك الفتون                           

  )(فضجت أناس والعقول تولهت -3
  وباتوا على حزن الفراق بال فكر                           

  )(فباعوا نفائس المتاع ببخسها -4
  وهاموا حيارى في الفيافي وفي البحر                           

  أموت وما تدري البواكي بقصتي -5
  واألنس في الكفرطيب العيش وكيف ي                           

  )(فيا عين جودي بالدموع سماحة -6
  )2("يد في الفؤاد وال تسرشويا حزن                            

ثم أود أن أثبت هنا قصيدة أخرى قيلت في رثاء مدينة الجزائر ولكن باللهجة الشعبية 
وثيقة هامة تدرس من ية كما هو معروف هي والقصيدة الشعب). الملحون(عرف بـ أو ما ي

                                                             
  - الوثبة والسطوة: صولة  
  .284، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج . د -  1
  - بكسر الفاء(وهنا يقصد الفتن . مصدر الفعل فتن، أي أعجب واستمال: الفتون(  
  - ذهبت من شدة الحزن: تولهت  
  - قص يقال ثمن بخس أي نا: ببخسها  
  - سماحة كان من أهل الجود) بضم الميم(سمح : سماحة.  
  .114- 113. ص.م، ص1983أبو القاسم سعد اهللا، تجارب في األدب والرحلة، موقم، الجزائر، الجزائر، . د -  2
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خاللها الحياة كما صورها الشاعر، وتؤخذ منها المعلومات والمواقف المختلفة، والشعر 
الشعبي مهم من حيث تسجيله لمشاعر الناس ومواقف الجهاد ضد العدوان الخارجي، وتطور 

من ضرورات البحث ولكنه ال يدرس كنموذج الحياة في تلك الفترة، والعودة إليه ضرورة 
لذوق والمشاعر وجمال التعبير ا بي أو فني نستشف من خالله رقي الثقافة وسموأد

  )1(".والتصوير، أو نستدل به على تقدم الشعب
أن المدينة المنكوبة قد حظيت بالرثاء من شعراء  وغرضي في هذا البحث أن أبين

ة المجتمع، وقد الملحون مثلما نالت نصيبها من الشعر الفصيح، فاألدب الشعبي له عالقة بثقاف
سجل من الحوادث الكثيرة ما جعله بضاعة رائجة في العهد العثماني، ألنه كان أقرب إلى 
حقيقة الشعب من الشعر الفني وقد دون ما كان يجري في جميع المستويات، وكان يصف 

ا يل أمينة، وقد استغله الفرنسيون بعد احتاللهم الجزائر، فنشروجأحوال الناس والبالد بآلة تس
نماذج كثيرة وترجموها في مجالتهم، ألنه يساعدهم على فهم ظروف ذلك العهد، كما يسمح 

يقول الدكتور أبو القاسم سعد اهللا . لهم باستيعاب لغة السكان وعالقة هؤالء بالحكام العثمانيين
  :في موضع آخر

هجومات األجانب على الجزائر : وخاض الشعر الشعبي عددا من األغراض"
عليهم، حالة السكان االقتصادية والمعاشية، واألزمات االقتصادية والنكبات  واالنتصار

الطبيعية، أحوال التصوف والمتصوفة، ورثاء رجال الدين ورجال السياسة، ونحو ذلك من 
  )2(".األغراض

، عاش نكبة احتالل فرنسا للجزائر، إذ )3(وهذا شاعر شعبي مغمور من أبناء مازونة
إلى فبكاها شعرا، وعاد  )4( )مزغنى(العاصمة، فحزن لما وقع لـ  زواياكان يتتلمذ في إحدى 

  .م 1830مسقط رأسه حيث توفي فيه سنة 
  ."" راني على الجزائر يا ناس حزين. ""                    

                                             الفرانسيس تحرك ليها وخذاها -1
   هي ميات مركب ال هي ميتينال                         

                                                             
  ).بتصرف( 330، ص 2 ، ج)م 20-16(أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجريين، . د -  1
  .325، ص 2المصدر السابق، ج  -  2
في علم الفقه، منها خرج الشيخ محمد بن علي " تلمسان"مدينة تقع بالغرب الجزائري وفي قلب جبال الظهرة، كانت تنافس مدينة : مازونة -  3

  ).م 1859(السنوني رئيس الطريقة السنونية المتوفى سنة 
  .ائر العاصمةاالسم القديم للجز: مزغني -  4
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  في البحر قبالها )(اينو يقرنصفبس -2
  كي جا من البحر بجنود قويين                         

  وتلف حسابها )(غاب لحساب وادرق -3
  الروم جاو للبهجة مشتدين                         

  .""راني على الجزائر يا ناس حزين .""                  

  غير قرب للمرسى شافها  )(لكلبا -4

  شاف المدافع لوجهو منصوبين                         
  هة لبحر قاع الناس تخافهايمن ج -5

  منهو كي مذعورين )(برج الفنار                         
  برم بسفاينو وتقدم قدامها -6

  في سيدي فرج نزل ذاك اللعين                        
  لبحر نحكيلك غطاوها سواحل -7

  وطان والسهل ثم شعاب أخرينل                       
  نايا زادهاالموت الزمتنا وح -8

  والصبر ال تكونوشي خايفين                       
  ماذا بطال ماتت وخالت ديارها -9

  العين تارراحو تزوجوا مع حو                       
  لها جايم اتخذت الجزائر ووفى -10

  )1("زال الكالم عنها يا مسلمين                       

  "".راني على الجزائر يا ناس حزين "".                  

                                                             
  - إذا فر وفزع من الديك الذي يقاتله: فر وفزع، قرنص الديك). بالسين والصاد: (يقرنص  
  - اختفى: ادرق  
  - يقصد قائد الهجوم الفرنسي: الكلب  
  - إلى عرب أحمد باشا بناء  ونسبوا:"قال الدكتور أبو القاسم بعد اهللا. منارة رأس بن قوت، أو برج فنار على ساحل والية بومرداس: برج الفنار

  .461، ص 2تاريخ الجزائر الثقافي، ج " األسوار الحصينة والفوارات والعيون وقلعة الفنار
  .18-17م، ص ص 1986محمد قنانش، الحركة الوطنية االستقاللية في الجزائر، ش و ن ت، الجزائر،  -  1
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لنظر إليه نظرة أوسع، إن إظهار البعد اإلنساني في األدب والثقافة، يحتاج إلى ا     
وأرحب ضمن القيم المشتركة لإلنسانية، واالهتمام به وعدم إهماله، لما له من قيمة عالمية 
مؤثرة، إنه يصبغ األدب بصبغة االنطالق، والشمول، ويحرره من قيود كثيرة، وهذا تبعا 

  .التي أخذت تتبلور أكثر فأكثر، وتنبعث يوما بعد يوم لمفهوم األمم والشعوب
لمناقشة البعد  على الطريقة المثلى، والمناسبة ومن ثمة المسارعة إلى الوقوف -

فاإلنسانية هي المعنى الكلي (اإلنساني، كبعد موضوعي في فن رثاء المدن المغاربية القديمة، 
  )1( ).طق وغيرهانالدال على الخصائص المشتركة من جميع الناس كالحياة والحيوانية وال

النوعي التي تميزه  المقومة لفصيلهوعة خصائص الجنس البشري واإلنسانية مجم( -
  )2( ).عن غيره من األنواع القريبة

اإلنسان بجسده نه إوبالتالي يتحدد المجال، الذي يدور في فلكه هذا المفهوم،  -
وروحه، وال يقف المفهوم عند هذا الحد، ولكنه يتجاوزه بفضل تطور داللته، فيصبح يهدف 

انية، وسعادتها، وإلى إصالح الجنس البشري، سعيا وراء الكمال والمعرفة، إلى خير اإلنس
  .ووصوال إلى حقيقة اإلنسان، المطلقة البعيدة عن كل الشوائب

إنها نزعة السير إلى الخير، والحب والشفقة، والرحمة واإلصالح وهو تصور  -
المفهوم على الموقف  اإلنسانية الفطري الموافق لفطرة اهللا التي فطر الناس، ويقوم هذا

  .اإلنساني والعمل اإلنساني
وحيث أن األدب هو ذلك اإلنتاج اإلنساني بال شك، وأن األدب هو ذلك اإلنتاج  -

للغوي، الذي يهم اإلنسان بالدرجة األولى، من حيث كونه إنسانا، يتأثر ويؤثر في نواحي ا
  )3( .النشاط اإلنساني المتنوعة

ة، ليست جديدة وال مبتكرة حديثا، بل هي راسخة منذ وإن هذه النزعة اإلنساني -
اهللا األرض ومن عليها،  عوب، إلى هذا الوجود، وإلى أن يرثلقدم، منذ بروز األمم والشا

                                                             
  27لمعاصر، ص محمد مفيد قميحة، االتجاه اإلنساني في الشعر العربي ا. د -  1
  .المصدر نفسه- 2 
  .24محمد النويهي، وظيفة األدب، مطبعة الرسالة، القاهرة، عابدين، مصر، د ت، ص . د -3
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ومنذ حاجة هذه األمم، والشعوب بعضها إلى بعض، في قضايا اإلنسان، والشعوب والسالم، 
  .ر، واآلفات االجتماعية الخوالتكاثف في وجه الشرور، والحروب، والويالت والدما

هذه التيارات، من تأثيرات راسخ ال محالة في أدبنا العربي، وال شك أن ما تسوقه  -
لقديمة، يصدح بكل ذلك، اشأن اآلداب األخرى، ومن ثمة نجد فن رثاء المدن المغاربية 

تبدأ من  ويصرح معلنا بكل ألوان الرثاء ورموزه الموحية، وعلى امتداد فترة زمنية طويلة،
وهو عهد مليء بنماذج رثاء إلى العهد العثماني، وهو عمر الدنيا، الفتح العربي اإلسالمي 

  .المدن في الشعر المغربي القديم، المتماثلة والمكررة بطرق مختلفة
ولما كانت األقطار المغاربية متكاملة، مع المدن والبلدات األندلسية في معظم هذه  -

العثماني الصاخب، الذي اختلف فيه األمر، وكانت له مميزاته  العهدالفترة، حتى مجيء 
الواضحة، فإن فن رثاء المدن، والبلدات المغاربية، والمدن والبلدات األندلسية،  وخصائصه

  .يعتبر أوال رثاء مدن فله صلة بالحضارة واإلنسانية، ويجسد البعد اإلنساني
ة واسعة، من األقطار، إن لم نقل ويعد ثانيا رثاء جغرافيا، ألنه يمتد على مساح -

رتين، وهو رثاء ارثاء للمدن بين ق أفريقية، ألنه تنتقل موجته من قارة أوربا، لتنتشر في قارة
دب العربي المغاربي القديم، واألدب العربي اآلداب اإلنسانية، باعتبار أن االنادر في تواريخ 

  .األندلسي متكامالن، ويشكالن كيانا واحدا
ر المغاربية كانت دائما منفتحة على اإلنسانية، جغرافيا وإنسانيا، ناهيك عن فاألقطا -

كونها تنتمي إلى اإلنسانية أوال وقبل كل شيء، وما يقع فيها من أحداث جسام، تهتز لها 
وتعاطفا، مثل حرق مدينة القيروان التي رثاها ابن رشيق على سبيل وخجال ة، حياء اإلنساني

  .المثال ال الحصر
فن رثاء المدن في الشعر المغربي القديم دور تخليد اإلنسانية وتمجيدها  هنا يأخذو -

والدفاع عنها، من خالل رثائها، ألن الرثاء في المنطلق، كان يرثي إنسانا واحدا، وأصبح مع 
كثيرا وإنسانية مهولة، جنت  مدنا بحالها وجموعا بشرية وأناسي هذا الفن المغاربي يرثي

  .الدمارعليها الحروب و
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مهما لجميع اإلنسانية، ألنه يرثي مدنا كاملة، لرثاء المدن أن يصبح مصدرا ويمكن  -
تشكل حضارة، ومدنية، ورقيا وتقدما وازدهارا، وثقافة، وعمرانا، وانجازات المرثيين، من 

  .الضحايا التي ال تعد وال تحصى
احنات وتداخلها، وإن سرعة سير الزمان، ونبض الحياة، وتشابك الصراعات، والتط -

وتعاقب الحقب الزمنية، جعلت قلب اإلنسانية رهيفا حساسا أكثر فأكثر، من كثر ما أصابه، 
بل ويزداد رفاهة وحسا، مع تكاثر الشرور واآلفات، واستفحالها وتفاقمها يوما بعد يوم، 

ببت الكثيرة، التي عصفت باإلنسانية، واستحلت ذلك، وس الحروب، واألحداث الجساموتزايد 
  .الخ... كثيرا من الدمار، والويالت، واآلفات االجتماعية

وكان الشعراء المغاربيون، يتصدون بفنهم األصيل فن رثاء المدن، فيرثون مدنهم،  -
أو يقصروا أبدا،  خلفته الحروب والصراعات الطاحنة، ولم ينثنوا عن ذلك نفسهم، وماأو

لقديمة، وما يكنونه لها من حب وإخالص مدنهم المغاربية ا فجاءت أشعارهم مليئة برثاء
  .وتفان

به اإلنسانية  ىوإنشاء فن رثاء المدن ترثالمغاربيون في ابتكار وهكذا نجح الشعراء  -
جمعاء، وتمجد ويدفع عنها ما أصابها بكلمات شعرية خالدة، وبالتالي فهي تؤرخ لإلنسانية 

لتضامني المتكافل إلى األبد، وهي اهذه الفترة الزمنية الممتدة، وتحفظ لها صوتها في كل 
، خاصة وأن الشعر كان يمثل وسيلة إعالمية تؤرخ لكل هذه البالد المترامية األطراف

  .مشهورة، وواسعة في البالد العربية، فالشعر ديوان العرب يسجل أيامهم وحروبهم
ني وعلى ضوء ما سبق فإن رثاء المدن في الشعر المغربي القديم جسد البعد اإلنسا -

اإلنسانية حيث يخاطب جميع الناس إلدخالهم في تلك القضايا، كما جسده في  في القضايا
قضايا إنسانية عامة وقد كانت العاطفة حول الرحمة، والشفقة والتألم، والبكاء والوفاء، والنبل 

  .وتصبح جميع هذه العواطف باعثا للمواساة
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  لتونسيةرثاء مدينة باجة ا :النموذج األول
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      :باجة   
ومن " :"... باجة"يقول صاحب الحلل السندسية في األخبار التونسية عن مدينة  

مشاهير بالد إفريقية بلد باجة وهي مناخ األقوات في كل األوقات، وهي بلدة كثيرة البر 
  )1( ".سل والبقر، إذا كثر خيرها عم الرخاء بإفريقية إذ هي عمدتها في هذا األمرعوال

من خالل ما تقدم تتضح أهمية باجة االقتصادية باعتبارها عمدة إفريقية في هذا 
الشأن، وبالتالي تكون نقطة تالق للقبائل العربية التي حلت بها واتخذت منها ومن أرباضها 

  .وأصبحت قبلة للداني والقاصي منتجعا ومعاشا، فكثر بنيانها وبرزت عمارتها
ين العرب وكذلك الرحالة المغاربة واجتهدوا في وصف ذكرها كثير من الجغرافي

بباجة  بلدة بإفريقية تعرف:".. خيراتها وعد مزاياها، فهذا صاحب معجم البلدان يقول عنها
ثم يضيف في موضع  .)2( "يومان )( القمح، سميت بذلك لكثرة حنطتها، بينها وبين تنس

فيها،  ها وكثرة أنواعه فيها، ورخصزرعه هرى إفريقية، لريع: وتسمى باجة هذه:"... آخر
  )(.")3(البالد أو أمرعت )(أمحلت

وحصنها :"... ك والممالك فقالوعن عمرانها تحدث أبو عبيد اهللا البكري في المسال
ولها ربض  - عليه السالم–مبني بالصخر الجليل أتقن بناء، ويقال إنه من عهد عيسى  اولي

  )4( ".يلي الربض مهدومكبير في شرقي الحصن، وسور الحصن مما 
باجة  ةثم وصلنا إلى مدين:"... فقالشجية حين زارها  تالرحالة العبدري بكلما هارثا
ها األيدي العادية وفتكت فيها الخطوب المتمادية توقد هتك )(جرعها الدهر أجاجه ةوهي مدين

حدثت وقد :"بعد ذلك معبرا عن جزع ساكنيها ويقول )5( ".بادية ةحتى صارت وهي حاضر

                                                             
محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب اإلسالمي، مطبعة المتوسط، : محمد بن محمد السراج، الحلل السندسية في األخبار التونسية، تقديم وتحقيق -  1

  .498، ص 1، مجلد 1985، 1 بيروت، لبنان، ط
  - مدينة ساحلية في الجزائر.  
  .314شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، المجلد األول، ص  -  2
  - أجدبت وانقطع المطر عنها: أمحلت  
  - أخصبت بالكال: أمرعت  
  .315المصدر السابق، ص  -  3
  .235، المسالك والممالك، تحقيق الدكتور جمال طلبة، الجزء الثاني، ص ]حمد البكرأبو عبد اهللا بن عبد العزيز بن م -  4
  - األجاج هو الماء الشديد الملوحة: أجاجه  
الدار البيضاء، / محمد القاسمي، جامعة محمد الخامس: محمد بن محمد العبدري، رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية، تحقيق وتقديم وتعليق -  5

  .37ص  ،1968



 - 121 -

السور خوفا من العربان، وأنهم يستعدون لدفع الجنائز كما يستعدون بها أن أهلها ال يفارقون 
  )1(".عانطيوم الضرب وال

ثم يشتد األمر على المسلمين في بالد إفريقيا، إثر الخالفات المذهبية التي تفاقم أمرها، 
أبي يزيد األباضي  وتحركت الرغبات المكبوتة في أعماق الطامحين إلى المجد، أمثال

النكاري الذي خرج على الشيعة ودخل إفريقية وخرب مدنها ودوخها وقتل من أهلها ما ال 
األيام، فالمتنافسون كثيرون، واألعراب ال ينحصر، وأنى لباجة أن تبقى بعيدة عن ضربات 

  .يرحمون
والحرق، قال يزيد بالقتل والسبي وامتحن أهل باجة أيام أبي :"... قال عبيد اهللا البكري

  )( :الراجز
  ويعدها باجة أيضا أفسدا"

  منها شرداو )( لىجوأهلها أ
  والقصورا )( وهدم األسواق

  )2(".والدور قد فتش والقبورا

                                                             
  .38المصدر نفسه، ص  -  1
  - 251، ص 1محمد اليعالوي، ط: الراجز هو أحمد بن محمد المروزي، أنظر، األدب بإفريقيا في العهد الفاطمي، جمع وتحقيق.  
  -  أخلى: 219، 1وفي البيان المغرب في أخبار األندجلس ولمغرب البن غداري، ج  
  - األسوار :315، ص 1وفي معجم البلدان لياقوت، ج.  
  .236أبو عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري، المسالك والممالك، تحقيق ووضع فهارسه الدكتور جمال طلبة، الجزء الثاني، ص  -  2
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  رثاء مدينة بونة: النموذج الثاني
  الجزائرية) عنابة(
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  :بونـة
ئري، وعلى ساحله، أسسها حاليا، تقع في الشرق الجزا" عنابة"االسم القديم لمدينة 

كمركز تجاري مطل على البحر األبيض المتوسط، ثم  الفينيقيون وعاشت فترة من الزمن
، ضمت المدينة وأراضيها )م.ق 105سنة" (يوغرطة"استولى عليها ملوك نوميديا وحين هزم 

لدينية ازدهرت بونة بعدما أصبحت من أهم المراكز ا. إلى ما يسمى بوالية إفريقية الرومانية
ها من طرف المسلمين ربوعها، تم فتح وبعد انتشار المسيحية في) مقر األسقفية(المسيحية 
اسمها من هيبون إلى بونة ثم إلى عنابة ونعتت بمدينة ، وقد تطور )هـ 78(في سنة 

  .اشتهرت بقبر القديس أوغسطينوسكما  )1(العناب
جدناها بلدة بطوارق ونة، فوم وصلنا إلى مدينة عنابة بث:"العبدري في رحلتهوقال 

  )2(".الغير مغبونة، مبسوطة البسيط ولكنها بزحف النوائب مطوية مخبونة
صادفنا وقت المرور بها زورقا للنصارى ال تبلغ عمارته :"ثم قال في موضع آخر

  )3(".عشرين شخصا وقد حصروا البلد حتى قطعوا عنه الدخول والخروج
العبدري هذه العبارات المسجوعة العتيقة يشير الرحالة وبهذه الكلمات االدبية األنيقة، و

إلى ما قاسته المدينة من مصائب، وما عاناه أهلها من ظلم واضطهاد خالل الغزو المسيحي 
حتى : لتلك الربوع، وقد تعذب السكان، ونالوا من األذى والهوان ما ليس عليه من مزيد

  .كلومةساة وطنهم الجريح وبلدتهم المبكاها القاصي والداني وتصدى شعراؤها إلى عرض مأ
ومن بين الشخصيات العظيمة التي تألمت كثيرا لما ألم بهذه المدينة نجد الفقيه المحدث 

ونة ببولد . أبو العباس: أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي التميمي، وكنيته: والعالم الشاعر
والمدينة  وني،أحمد الب: ، ونسب إليها فقيل)م 1726-1653(هـ  1139-1063سنة

كان العالمة فقيها مالكيا، وعالما بارعا . عنابة، وتقع في شرقي الجزائر: م بـومعروف الي
مجموعة بشرية :"ل، تنتمي إلىاميسورة الحعاش في أسرة . في الحديث، وشاعرا نظاما

                                                             
  )بتصرف(وما بعدها . 196، ص 1984اسماعيل العربي، مدن مغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -  1
  .37محمد الفاسي، ص : لرحلة المغربية، تحقيقمحمد بن محمد العبدري، ا -  2
  .والصفحة نفسها. المصدر نفسه -  3
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وباجة، حيث أخذ أحمد  حي الكافواسعة ممتدة غربا إلى نواحي قسنطينة، وشرقا إلى نوا
  )1(".ي العلم في هذه النواحيالبون

اإلمام  عنوجده محمد ساسي، و" قاسم"والده  عن لمولكن في بداية حياته، أخذ الع
تزادة ن المغرب األقصى وتونس طلبا للالستقل بيالشيخ إبراهيم التومي، وغيرهم، ثم أخذ ين

عبد : يخوبعد ذلك رحل إلى المشرق العربي فأخذ عن مشائخه أمثال الش ل العلم،يمن تحص
، والشيخ أبي زكرياء يحي )م 1688/هـ 1099(الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفي سنة 

الشاوي الملياني، بعد أن عاد من الحج وتصدر لإلقراء باألزهر الشريف، وغيرهما بن محمد 
كلها في  أوقاتهالحبيبة، لينفق " بونة"من العلماء الجلة، وبعد فترة زمنية عاد إلى مسقط رأسه 

عبد الرحمن الجامعي، وعبد : وقد أخذ عنه مجموعة من العلماء أمثالوالتأليف، لتدريس ا
شعر، ومؤلفات كثيرة في  ولهذا العالم األديب ديوان. القادر الراشدي القسنطيني وغيرهما

ومن أشهر ما  .)2("مختلف العلوم المعروفة في ذلك العهد بلغت نحو مئة كتاب، وقيل أكثر
الدرة المصونة في علماء :"منظومات شعرية تلك المنظومة التاريخية المسماةكتب البوني من 

سة قيمة قدمها بشأن وقد عرضها األستاذ الدكتور سعد بوفالقة من خالل درا "وصلحاء بونة
ثم .)3("دب المغربي القديماألدبي التاريخي المفيد للباحثين والدارسين في حقول االهذا اإلنتاج 

وقد عنى بذلك " أحمد البوني"تبره الدكتور من أجمل األشعار التي قالها هنالك نظم آخر اع
بفتح مدينة وهران التي كانت إياه مهنئا  )4(األرجوزة التي بعث بها الشاعر إلى محمد بكداش

التي بكاها كل " بونة"ح تحت نير اإلسبان، وفي الوقت نفسه لفت نظره إلى حال مدينة زتر
  "ا جاء في تلك البكائيةومم. وطني غيور على بلده

  يا أنس نفس الزائر... .........يا حاكم الجزائر " -1
 أدام ربي نصركم.............. أريد أن اخبركم  -2
  

                                                             
من هيبون بونة إلى عنابة، تاريخ تأسيس قطب حضري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، ) تقديم سعيد دحماني(أحمد البوني  - 1

  .32م، ص  2007/ هـ 1428
وما  376، ص 2أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج +  51-50-49: الصفحاتعادل نويهض، معجم أعالم الجزائر،  -  2

  .بعدها
م، ص 2007/ هـ 1428، 1الدكتور سعد بوفالقة، دراسات في أدب المغرب العربي، منشورات بونة للبحوث والدراسات، بونة، الجزائر، ط  -  3

  .وما بعد 172
  .في العهد العثماني" باشا الجزائر"إلى منصب  أصله تركي، ارتقى: محمد بكداش -  4
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  )(بالصدق ال بالفرية..........   )(بحال هذه القرية -3
  وهان فيها العالم........ فيها الظالم   )(قد صال -4
  وقل فيها الساجد.... ..........خربت المساجد  -5
  والظلم فيها هاطل........... والشرع فيها باطل  -6
  في سنبلها  )(والقحط........... والخوف في سبلها  -7
  وكم من الفضائح.............. وكم من القبائح  -8
  )1("منها العظم  )(وخار............. يضيق عنها النظم  -9

                                                             
  - عنابة(مدينة بونة : ويقصد بالقرية(  
  - هذي(الكذبة، اسم من االفتءا والصواب : بكسر الفاء: الفرية(  
  - صار يقتل الناس ويعدو عليهم: صال  
  - الجدب: القحط  
  - ضعف، وهن: خار  
  .128، ص 1981، 2ة البكداشية في البالد الجزائر المحمية، ش و ن ت، الجزائر، ط محمد بن ميمون، التحفة المرضية في الدول -  1
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  ء مدينة وهران الجزائريةرثا: النموذج الثالث
  
  
  
  

  
  
  
  

  



 - 127 -

  :رانــوهـ
على سفح الشاطئ الشمالي من غرب إفريقيا الشمالية عند مدخل " وهران"تتربع مدينة 

بفتح أوله، وسكون : وهران:"... ياقوت الحموي في معجمه:"مضيق جبل طارق، وعنها يقول
  )1(".مدينة على البحر األعظم من المغرب: ، وآخره نونهثاني

ت هذه المدينة منذ زمن قديم، واختلف الباحثون في تاريخ تأسيسها، كما اختلفوا أسس
في أسماء مؤسسيها أو الذين أوعزوا إلى غيرهم بتأسيسها، لكن الثابت عند المسلمين هو ان 

ن األندلسيين البحريين الذين بناها محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة م" وهران"
وهران وذلك خالل القرن الثالث الهجري، وتعاقب على سكانها أقوام،  ينتجعون مرسى كانوا

منها البدائية ومنها المتحضرة، وآخرهم البربر الذين كانوا يعايشون الرومان، وبقوا 
جاءت أقوال وقد . )2("أي الكهوف" إفري"أطالل، وكانوا يسمونها "يرتادونها بعد ذهابهم وهي 

  )( .ها ما هو مستحسن ومنها ما هو غريب، منفي معنى لفظة وهرانمختلفة 
عالقة باللغة، فلفظة وهران في لهجة قبيلة زناتة تدل على ما له وسأكتفي بعرض 

" وهران"خرز المغراوي الذي اختط المدينة كان يلقب بـ  فانالثعلب، وحسب قول آخر
في اللغة وهناك من يعتقد أن اللفظة مأخوذة من التوهر وهو التعب، أما صاحب البستان 

المدينة في الزمن  وكانت. )3("على الرجل الخائف–الوهران تدل في اللغة العربية :"فيقول
تخرب ثم تبنى من جديد، وبعد أن أسسها المسلمون عرفت بعض االستقرار وأدت  -العابر

لظروف تاريخية خاصة ية والسياسية في المغرب العربي، دورا إيجابيا في الحياة االقتصاد
كم عدة دول بدءا بأمويي األندلس، وانتهاء بدولة الفرنسيين، إذ حكمتها عشر دول خضعت لح

يتهيأون لنصب أعالم المسيحية فوق مرتفعات األطلس بعد أن  أخطرها األسبان الذين كانوا
االستدماري أبحرت سفنهم من  ولهذا الغرض. وساحل الريف المغربيوطدوا أقدامهم بمليلة 

                                                             
  .385شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي، معجم البلدان، المجلد الخامس، ص  -  1

2 -  Henri, Léon fey, Histoire d’ozan, avant, Pendant est après la domination spagnole, typographie adolfe pezzier, 
Editeur, 1858, P. 30. 31. 

  - محمد بن : محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمية، تقديم وتحقيق: وللتوسع يرجى النظر في
  .317، ص 1981، 2عبد الكريم، ط 

  .1669م، ص  1930للغة، بيروت، لبنان، المطبعة األمريكانية، البستاني، الشيخ عبد اهللا، البستان في ا -  3
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لمرسى الكبير، وبعد حصار دام خمسين يوما، احتلوا المدينة وكانت تلك نحو امتجهة  )(مالقة
  )1(".أول ثغرة فتحت الجدار البحري الجزائري

فاحتلوها سنة " وهران الباهية"ولم تكد تمضي ثالث سنوات حتى هجموا على مدينة 
وحولوا مسجدها األعظم إلى كنيسة، وتم كل ذاك امام مرأى ومسمع ) م 1508(هـ  914

ير، ناهيك عن مدينة التي لم تستطع أن تدافع عن ثغر المرسى الكب ةكومة الزيانيين الواهيح
الجزائريون، لتحرير اوطانهم من ربقة النصارى العابثين بالبالد والعباد، وقد  وهران، فتنادى

أدى األتراك ما لديهم من واجب الدفاع عن البالد الجزائرية، وساير األدب األحداث الجارية، 
قسم .ما ألم بها من أخطارع من نكبات، فبكوا مدنهم ووصفوا وتأثر الشعراء بما وق

المؤرخون األوربيون العصر الرئيسي لألتراك في الجزائر إلى أربعة عصور فرعية منذ 
عاش في أواخر العصر الثالث حتى أواسط  يم التركي في بالدنا، وصاحب النصبداية التنظ

القطر الجزائري يموج باضطراب مزعج، وقلق "ة التي كان فيها العصر الرابع من تلك الفتر
  )2(".كبير وبلبلة عديمة النظير

محمد بن عبد المؤمن الحسني :"يقول األستاذ عادل نويهض عن هذا الشاعر
الجزائري، أبو عبد اهللا، قاض محدث، فقيه من كبار العلماء في وقته، ولد بمدينة الجزائر، 

فولي قضاء المالكية بها، أخذ عنه ابن زاكور الفاسي وأجازه سنة وتعلم بها وبمصر وعاد 
من التحفة  301في هامش صفحة  وجاء. )3("توفي بمدينة الجزائر ).م1683(هـ  1094

بينما يورد األستاذ ) م 1690(هـ  1101المرضية في الدولة البكداشية إنه توفي سنة 
ما نجد إكبارا شديدا للشاعر لدى ك. وفي هذا اختالف). م 1683(نويهض تاريخ وفاته 

كة المتفنن الجامع ألنواع راالعالمة الفاضل الد:"مؤلف كتاب شجرة النور الزكية إذ يقول عنه
  )4(".الفضائل

ندب مدينة وهران ويصف ما حل بها يقال الشاعر أبو عبد اهللا محمد بن عبد المؤمن 
  :)الكامل( بعد احتاللها من طرف الغزاة األسبان

                                                             
  - هي مدينة إسبانية، تقع بين الجزيرة الخضراء والمرية: مالقة أو ملقة.  
  .11-8: ، الصفحات04: ، العدد1949أحمد توفيق المدني، مجلة إفريقيا الشمالية، شهر ماي،  -  1

2  -  G. Faure. BiGuet, Histoire de l’Afrique Septentrionale, Paris, IM prime Militaire, P. 405.445. 
  .111عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، ص  -  3
لي عبد المجيد خيالي، منشورات محمد وع: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تخريج وتعليق -  4

  .458، ص )م 2003(هـ  1424، 1بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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  بها أيدي العداقد طالما عبثت . ".. -1
  ماهاححتى استباحوا أرضها و                             

  أضحى الصليب مؤيدا والدين قد -2
  معالمه فلست تراها )(درست                             

  جعلوا بها الناقوس في أوقاتهم -3
  ابدل اآلذان وغيروا معناه                             

هل العقيدة، واستبدلوا ، ونكلوا بأبالمقدساتوا ثالغزاة تمكنوا من البالد، فعبفهؤالء 
دقات الناقوس في منزلة ألفاظ  الحالل بالحرام، وغيروا في الدعوات إلى اهللا، إذ أصبحت

  .اآلذان المباركة
  :ثم يقول الشاعر مشيرا إلى أنواع األسرى

  من أسير حولها ال يفتدى كم -4
  )(كم من فقير حل في مثواها                            

  أسرى بها )(بيةصمع  )(كم من نسا -5
 )1(".بهم من ليس يدري اهللا )(أسرى                            

                                                             
  - درس أي عفا وامحى  
  - المنزل، وهنا القبر، والجمع مثاو: المثوى  
  - أصلها نساء: نسا  
  - واألصل تحريك العين بالفتحة، وهي كمثيلتها من ضرورات الشعر: مع  
  -  من الفعل الرباعي أسرى إسراء أي مشى ليال: الثانيةأسرى  
  .301،302محمد بن عبد الكريم، الصفحات : محمد بن ميمون، التحفةالمرضية في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمية، تقديم وتحقيق -  1
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عندما يتحدث عن الديار والمضارب،  عادة ما يتلون أدبنا العربي بالبعد السياسي، -    
والحمى والساحات والربوع، والقبيلة والعشيرة والقوم، والتي تعادل مفهوم الوطن والشعب، 
 التتسع الحقا إلى مفهوم األمة العربية اإلسالمية، وقضاياها السياسية، التي تركت لها حديثا ذ

  .شجون على مر الحقب والعصور
جزء من اإلنسان، وخاصة الوطن في مفهوم عهود الوطن، فهو (ومهما كان  -

الخالفة العربية اإلسالمية الذي يوسع آفاق الوطن والوطنية، فيصير الوطن والوطنية، قطرا 
من أقطار الخالفة، ويكبر حب اإلنسان مع ذلك، وتزداد عاطفته تأججا، بفضل الشعور 

  )1( ).والمحبة أينما حل أو ارتحل بالتضامن الواسع، واألخوة
ولذلك فوطن اإلنسان عامل مهم من عوامل تكوينه النفسي، واإلحساس بالوطن  -

واالهتمام به والشعور بأفراحه، وأتراحه واالنفعال بها، يدل على أنها شيء فطري في النفس 
اإلنسانية، ومن ثمة فعاصفة رثاء المدن الممتدة من أقصاها إلى أقصاها، دليل ملموس أنتج 

  .ئد رثاء المدنكما زاخرا في قصا
ومهما يكن من أمر فإن هذه المفاهيم، ليست مقصورة على غرض شعري دون  -

آخر، بل هي أشد ارتباطا بالسياق، والزمان، واإلمكانية المتاحة، خاصة إذا علمنا أن البعد 
السياسي، يمتاز بالجدية المتناهية مثله مثل فن رثاء المدن، الذي يتصف هو اآلخر بالجدية 

  .هية، إذن فهذا عامل مشترك بينهما يجمعهماالمتنا
الدراسة من الفتح العربي اإلسالمي إلى العهد وال شك أن مفهوم الوطن في زمن  -

العثماني، هو كما ذكرنا، هو عهد الخالفة العربية اإلسالمية، بحيث تصيح مجموعة من 
مفهوم التسيير الكلي األقطار، منتمية إلى الخالفة، ولها مفهوم االتساع الجغرافي، ولها 

والشمولي، ألقطار واسعة فسيحة األرجاء، ومن هنا تكون الروح الوطنية، ممتدة من القطر 
  .إلى جميع أقطار الخالفة، لدى المواطن المسلم، في تلك الفترة التاريخية

ومن ثم يتاح مبدئيا لجميع الشعراء، رثاء المدن في قطرهم الذين يعيشون فيه، أو  -
ار، أو في أقطار حوزة الخالفة عامة، ومن ثمة ازدهر فن رثاء المدن في والجفي أقطار 

سواء في قضايا الوطن الشعر المغربي القديم، في إبراز البعد السياسي بطبيعة الحال، 
والديار، أو في قضايا األمة قاطبة، وعليه تنوعت القيم الوطنية لدى المسلم، مثل بكاء أجزاء 

                                                             
  .72م، ص 1997، 1ة، المراثي الشعرية في عصر صدر اإلسالم، دار صادر، بيروت، لبنان، ط مقبول النعم -  1
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أو رثاء األمراء والقادة والعلماء،  ق مدينة، أو حرق مسجد أو سوق،و حرأالوطن الفسيحة، 
  .ألنهم يمثلون األمة إلخ وهكذا

  :قضايـا األمـة
لقد تفاقمت قضايا األمة العربية اإلسالمية كثيرا، وازدادت يوما بعد يوم، ( -

ة وتضخمت مآسيها، وأصبح جسدها مثخنا بالجراح، ففي كل جزء من أجزائها مأساة، مبكي
وجرح دام، وما ان يتلملم جرح، إال وينبثق ما هو أنكى منه، ولعل الوقوف على أسباب هذا 

ات بالواقع المؤسف، أمر صعب للغاية، لما يكمن خلفه من التداعيات الكثيرة، والتشع
  )1( ).المتوهمة
ولكن هذه الحروب، والنكبات ألهبت جذوة التضامن، وروح اإلخاء اإلسالمي،  -

نهم المنكوبة أو السليبة، والواقع أنهم كونوا بهذه القضايا، راء يبكون ويرثون مدعفانبرى الش
متوحدا، وإخاء إيمانيا ملحا، فاز واستأثر بكم هائل من إبداع األدب والمآسي هما إسالميا 

  .العربي، وغرض الرثاء خاصة، فكل قضية تشكل واقعا يرثى له
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .66حسين جمعة، قصيدة الرثاء جذور واطوار، ص . د -  1
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تستمد المدينة عراقتها من تاريخها، الذي شهد الكثير من الفتوحات، فمن القيروان قاد 
طارق بن زياد جيوشه لفتح إسبانيا، ومن القيروان انتشر اإلسالم والحضارة اإلسالمية في 

  .أكثر مناطق إفريقيا
على يد الفاتح عقبة  670ينة فقد شيد عام أما جامع القيروان الكبير أشهر معالم المد

. بن نافع، جاعال من القيروان عاصمة إفريقيا العربية اإلسالمية، ومدينة للعلم والفقه واألدب
واكتسب هذا الجامع شهرته كمنارة علم وثقافة، استطاعت أن تستقطب عديد العلماء 

الم اإلسالمي، وأصبحت إلى والمفكرين، الذين جعلوا منها جامعة، بلغ أشعاعها أقصى الع
في تونس، والقرويين بالمغرب، واألزهر بمصر، أحد أهم المنارات في بالد  ةجانب الزيتون

شهد الجامع عمليات تجميل وتحصين على امتداد تاريخه، وأصبح بذلك معلما واإلسالم، 
  .متميزا

ات، أجملها الباب وداخل هذا المعلم المربع األضلع تنفتح أمام الزائر العديد من البواب
، والباب الغربي وهو مبلط بالمرمر األبيض، "حانةير او اللة للة"الشرقي المعروف باسم 

ويتوسطه حوض لتجميع مياه األمطار، بغرض استعمالها لوضوء المصلين، كما توجد ثالث 
  .ساعات شمسية تساعد على تحديد أوقات الصالة

ة، المقامة على أعمدة من الرخام وواسعة إلى قاعة الصال ةوتفضي أبواب عديد
القاعدة  8وتخضع تصاميم المسجد إلى مخطط دقيق، يمثل فيه الرقم . الوردي واألسود

بينما تدلت من الجناح الرئيسي تشكيالت من الثريات من . األساسية لعملية إعداد القاعة
قطعة  162ـ البلور الصافي والكريستال، تنير المعبر المؤدي إلى المحراب، الذي زين ب

وبجانب المحراب يوجد منبر، وهو قطعة فريدة ،خزف مربعة ذات رسوم وأشكال هندسية 
ويمتلئ زائر . من نوعها، صنعت كليا من خشب السنديان، المجلوب من بالد ما بين النهرين

مسجد عقبة بن نافع إحساس غريب بالطمأنينة والسكينة والهدوء، يستمد فيها نفسا طويال من 
  .تاريخ ومن حرارة اإليمانعبق ال

  :السجاد والمقروض القيرواني
وبعيدا عن رائحة التاريخ والحضارة، التي تتأكد من خالل المدينة العتيقة، واألسوار 
التي تم ترميمها بإتقان، ومن خالل العدد الكبير من المساجد واألضرحة وغيرها من المعالم 

نون وصناعة تقليدية، حذقها السكان جيدا، تتميز القيروان إلى جانب ذلك بأنها مدينة ف
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السجاد "وحافظوا على طابعها المميز، بما فيه من طرافة وأصالة، وأول غرائب هذه المدينة 
، الذي طبقت شهرته أرجاء العالم، وهو إلى جانب السجاد اإليراني يعتبر من أجود "القيرواني

في مختلف " السجاد"ي، وتنتشر محالت أنواع السجاد وأكثرها التصاقا بالفن والنقش اإلسالم
أرجاء القيروان، حيث يقبل التجار والمواطنون من جهات عديدة على سجاجيدها المرصعة 

  .بكل األلوان
ومما اشتهرت به المدينة أيضا نوع من الحلويات، ال يفهم سر نكهته وحالوته المميزة 

ر رمضان ، ويكثر تداوله في شه"المقروض"هو هذا النوع من الحلويات . إال أهالي القيروان
المبارك، وليس ألي زائر للمدينة أن يصرف نظره عن المقروض، وإال بقى في نفسه شيء 

  .من حرمان
كما تشتهر القيروان باألضرحة، التي كانت في زمن ما مدارس وكتاتيب لتحفيظ 

ضريح أحد القرآن الكريم والفقه والتفسير، وهي ملحقة بإحدى الجمعيات الدينية، وتضم 
األولياء الصالحين، وقد شيدت هذه المدارس التي كانت سببا في انتشار العلم بمختلف فروعه 
على نمط المدرسة المعمارية القيروانية، موزعة في المدينة كحبات جوهر براقة، لتضفي 

  .العتيقة، التي تفوح باألصالة ةعليها رونقا خاصا، يعكس صورة المدينة العربي
ألضرحة، ضريح سيدي الصحبي، وهو أحد صحابة الرسول محمد صلى وأشهر هذه ا

وكان سيدي الصحبي .اهللا عليه وسلم، قدم من شبه الجزيرة العربية ليستقر في القيروان
يحتفظ عنده بكثير من العناية والحرص بثالث شعرات من لحية الرسول عليه السالم، مما 

 دي الصحبي بتقدير خاص، ويقولون إن اهللاويحتفظ الناس لسي. يفسر تسميته بحالق الرسول
و لبابة ب، كما كرم مدينة قابس بمقام أ"سيدي الصحبي" كرم المدينة بأن جعل فيها مقام

االنصاري، وكرم تونس بكثير من األولياء والصالحين والعلماء الذين عاشوا فيها علماء 
  .ومجاهدين ومتصوفة

عبر القاعات الثالث المفضية إلى ويتسنى لزائر مقام سيدي الصحبي، الذي يمر 
بعضها بعضا، أن يشاهد بإعجاب قطع الجص المنقوش، والسقف المصنوع من خشب األرز 

  .المنقوش، والخزف التونسي، والقبة المزدانة بقطع من البلور الملون
  .والتي يمر من تحتها الزائر ليصل إلى صحن الضريح
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كم من العاصمة تونس، وعلى  156بعد القيروان مدينة تونسية تقع على : القيروان
، والقيروان كلمة امتر 60سطح البحر بنحو  كم من مدينة سوسة، وترتفع عن 57عد ب

فارسية األصل وتعني مكان السالح ومحط الجيش أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس 
م نسمة، حسب إحصاء عا 102,600في الحرب، يزيد عدد سكان مدينة القيروان على 

تعد أولى المدن اإلسالمية التي شيدت بالمغرب العربي منذ أكثر من ثالثة عشر . م1994
، حين اختارها عقبة ابن نافع مكانا استراتيجيا بعيدا عن الشواطئ )م 670هـ  50(قرنا 

التي يهددها البيزنطيون، وبعيدا عن الجبال التي يتربص بها البربر وبها يتحصنون، وقد 
تكون قاعدة أعماله الحربية ومخزنا لمؤنه، وأرادها معسكرا لجند اإلسالم  أرادها عقبة أن

إلى آخر الزمان، ومن هنا كانت تسمية القيروان، وهي معربة عن كاروان الفارسية وتعني 
ويقال أن القيروان شيدت على أنقاض مدينة حمودة أو قمونية الرومانية، ويقال . المعسكر

افع إلى موضع القيروان هو أمير معاوية ابن حديج، فهو الذي أيضا أن الذي سبق عقبة بن ن
يوم بباطن القرن أو الباطن اليعرف (نزل بعد تقدمه في الفتح بالموضع المعروف بالقرن 

  .حيث توجد الثكنة العسكرية الحديثة اليوم، واتخذه قيروانا) اختصارا
ية وجنوب غربي تقع القيروان في منطقة سباسب وسط تونس إلى الغرب من المهد

  .كلم 60سوسة بنحو 
بدأ إنشاء القيروان لتكون معسكرا للجيوش، ثم تطورت لتصبح موقع أشعاع حضاري 

- 458إسالمي بالمغرب، ولقد تعرضت القيروان لعمليات نهب قام بها الخوارج من عام 
ن م، لكن سرعان ما استتب األمر بعد ذلك على يد األمراء األغالبة في نهاية القر 761

  .)الثامن الميالدي(الثالث الهجري، 
أصبحت القيروان عاصمة األغالبة، فازدهر العلم والحياة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، واستحدثوا معاهد علم أشهرها بيت الحكمة، وكذلك المرصد الفلكي الذي بناه 

قية األغلبية وهي المأمون، وشيدوا أعظم معالمها التي تعد مفخرة القيروان، من ذلك الفس
وهي ناعورة مائية، يديرها (وبئر بروطة . م128ضلعا ويبلغ قطره  48حوض كبير له 

  ).من خشية الدوار أو خشية الزوار(جمل موقوف على البئر، وهو معصوب العينين 
، التي أصبحت )مدينة األغالبة الثانية(القيروان مدينة تضم كثيرا من اآلثار منها رقادة 

، استغل احد قصورها ليكون معهدا للدراسات والبحوث اإلسالمية، فضال عن قرية أثرية
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قيامه بأعمال توثيق المخطوطات التي نقلت إليه من جامع عقبة بن نافع، وهي مخطوطات 
، وهو أقدم تفسير )م 815هـ،  200(نادرة، أهمها جزء من تفسير يحي بن سالم البصري 

  .معروف للقرآن الكريم
قيروان القديمة خمسين مسجدا منها الجامع الكبير الذي شيده عقبة بن وتضم مدينة ال

نافع، وهو أقدم جامع أنشئ هناك، ومن هنا اشتهر بسيد الجوامع المغربية، ويتميز بمنارته 
التي اتخذت شكال هندسيا خالف الطراز الشرقي التقليدي فأصبحت نموذجا احتذته الجوامع 

وقد وسع الجامع عدة مرات، وزين بأعمدة رخامية جلبت  .األندلس فيما بعد و في المغرب
من أطالل قرطاجنة، وال تزال منارة هذا الجامع الضخمة التي تلفت انتباه القادمين من 

ومن األماكن المشهورة في القيروان . الشمال شاهدا على عظمة القيروان ودورها اإلسالمي
ع بمكانة دينية كبيرة ويقصد مسجده آالف مقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي الذي يتمت

ومن المساجد األخرى . المصلين والزوار من مسافات طويلة وخاصة في المناسبات الدينية
  .المشهورة في القيروان مسجد األبواب الثالثة

اتسمت القيروان، على الرغم من المحن التي تعرضت لها، بحرصها على الحرية 
م التي وضعت تونس 1881أبرمت فرنسا معاهدة باردو عام وحينما . ودفاعها عن اإلسالم

تحت الحماية الفرنسية، كانت القيروان معقال من معاقل الحركة الوطنية ومنطلقا لمقاومة 
  .م 1881النفوذ الفرنسي حتى سيرت لها فرنسا ثالثة جيوش احتلتها في أكتوبر عام 

يل والزرود تغطي آالفا من القيروان مدينة زراعية، إذ أن فيضانات وادي مرق الل
الهكتارات بطبقة من الطمي الخصب الذي يتيح زراعة الحبوب، كما تزرع األشجار المثمرة 

  .مثل الزيتون واللوز والمشمش والخضروات وتسهم المرأة في العمل الزراعي
وإلى جانب الزراعة هناك الصناعات التقليدية والحرف مثل صناعة الزرابي وهي 

نسائية قديمة، والزربية نوع من السجاد المصنوع من الصوف الرفيع تمتاز  صناعة منزلية
العلوشة والمرقوم؛ وبعض هذه األنواع : بألوانها الطبيعية المتميزة، وهناك أنواع أخرى منها

  .تصدر إلى الخارج
واألسرجة ) الفضة(وهناك صناعة األثاث الخشبي واألواني النحاسية والحلي 

  .لجبة الشهيرة في تونسالمزخرفة وصناعة ا
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وهناك صناعات حديثة مثل عصر الزيتون وتعليب الخضروات والفواكه والمالبس 
، وصناعة مواد البناء، )ليون(الجاهزة وصناعة نسج الحرير الطبيعي المستورد من فرنسا 

  .مدينة الطوب: وال زالت مدينة القيروان كما يقولون
ت السدود الستغالل مياه وادي زرود ومرق تعددت اإلصالحات وبرمج التنمية، فأنشئ

الليل، ولحماية القيروان من الفيضانات، وعبدت الطرقات لتواكب الحركة الكبيرة التي 
تشهدها المدينة، خاصة وأنها نقطة ربط بين شمال تونس وجنوبها، وللقيروان أنشطة ثقافية 

مهرجانات للشعر والزربية متعددة منها دورتان عالميتان لآلداب والدراسات اإلسالمية، و
  .والفروسية

وقبل نكبة القيروان كانت الحياة مزدهرة في عدة جوانب، كيف ال وقد قصدها األدباء 
والشعراء وأهل الفنون والصنائع، والتجار والحرفيون، فازدهرت الحياة االقتصادية وعاش 

حول الشعراء دب، فنما وترعرع وإزدان بفالناس في أمن ورخاء، وانعكس ذلك على األ
هم بحروف من نور في السجل ءوالكتاب والنقاد الذين لمعوا في سماء القيروان وكتبوا أسما

  .القيرواني الخالد
قتلوا ولما هجم أعراب صعيد مصر على تلك الربوع الجميلة، خربوا مبانيها، و

طلبا فرحل الشعراء كغيرهم إلى بلدان أخرى . وا أموالهمبهسكانها وشردوهم بعد أن انت
للسالمة وتركوا خلفهم وطنا جريحا تقطع صيحاته نباط القلوب، وكان الشعراء المغاربة وهم 
في بالد الغربة قد توسعوا في معانيهم وتميزوا عن المشارقة في فن الرثاء وذلك باإلكثار من 
التفجع والتهويل واألحزان، وازداد عندهم هذا الشعور قوة ووضوحا وعمقا بعد ضياع 

أبو الحسن علي بن عبد  يرواني الضريرومن هؤالء البررة الشاعر الق. م الحبيبةأوطانه
ين الواقع بالجهة الشمالية من جامع عقبة بالقيروان يالغني الحصري الذي ولد في حي الفهر

الحصري عما اشتهى في  ذهـ ولم يش 420وقد قدر بعض المؤرخين والدته في حدود سنة 
حفظ القرآن الكريم بالروايات على شيوخ ذلك  فانكب علىتعليم أمثاله من العميان، 

واشتهر الرجل في أول عهده بفن القراءات الذي تصدى لتدريسه في كبره وألف ... العصر
في القيروان نحو ثالثين عاما من عمره واضطر بعد نكبة القيروان إلى  ىقض .فيه مؤلفات

في ضياع شعره في ذلك العهد التجأ  راألكبالهجرة من وطنه كما هاجر غيره، وكانت السبب 
إلى سبتة واستقر بها يدرس علم القرارات ثم اجتاز إلى األندلس واتصل ببني عباد في 
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، وبها توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة للهجرة "طنجة"إشبيلية ومدحهم، وأخيرا حل بمدينة 
  )1( .هـ 488

  ):من البسيط(من قبل، قال ها كما فعل إخوانه بآلمته نكبة القيروان فأخذ يند
  موت الكرام حياة في مواطنهم" -1

  فإن هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا                       
  يا أهل ودي ال واهللا ما انتكثت -2

  عندي عهود وال ضاقت مودات                     
  لئن بعدتم وحال البحر دونكم -3

  النوم زوراتلبين أرواحنا في                      
  ما نمت إال لكي ألقى خيالكم -4

  )2(وأين من نازح األوطان نومات؟                    
حين أفل نجم القيروان، رحل الحصري مثل غيره مضطرا، فصرح بذلك منذ الوهلة 
األولى، من خالل ذكر شوقه الجارف إلى مدينته المحبوبة، فاستهل األبيات الشعرية بما يلفت 

فالكرام إذا اغتربوا ماتوا روحا ال . لقارئ، ويشد المتلقي ليشعره بأنه أمام مأساة حقيقيةانتباه ا
ربط به مقدم القول جسدا، وهي لعمري حكمه تدل على عمق تجربة، بل هي براعة استهالل 

بقومه عالقة سامية، فهو يصون العهد، ويرعى المودة، وإن بمفصله، فاتضح أن عالقته 
بينه وبين أحبابه، فإنه يلجأ إلى النوم الذي ال يأتيه إال بمشقة كي ينعم وقف البحر حائال 

  .بزورة قصيرة تخفف من آالمه، ولكن ما أتعس المغترب المهاجر في أوقات الهواجر
ليس كاالغتراب شيء يزيد من شوق اإلنسان إلى وطنه ومن التعلق به سواء أكان 

ن مدينة إلى مدينة، وبالنسبة للشعراء المغاربة، أم م االغتراب باالنتقال من إقليم إلى آخر،
رجعون أسباب إلى الشعر يبثونه أشواقهم، وقد ي كانوا كلما اشتدت بهم أزمة الضياع فزعوا

فالحصري الذي أزعجته النكبة، زادت . حينا، أو إلى أنفسهم حينا آخر نكبتهم إلى فعل الدهر
أن الغربة ستطول، وان ال أمل في أدرك "زانه، وأرهفت حسه وحعاهة فقد البصر في أ

                                                             
  .29-27، 25- 19عبد الغني، الحصري القيرواني، الديوان، تحقيق محمد المرزوقي، والجيالني بن الحاج، ص أبو الحسن علي بن  -  1
  .125ر نفسه، ص المصد -  2
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، وفي عينيه المنطفئتين ثقل بالهموممارتحل الشاعر وقلبه  .)1("الرجوع إلى وطنه الحبيب
فيض من الدموع الحارة، وهناك في بالد الغربة القاتلة، تجمعت لديه خيوط المأساة التي 

مميت، وينفث من  اآلثمة، فعاش في أتون الحسرات يتقلب في ضجر أيادي األعرابنسجتها 
ه مسلب–صدره شعرا يتداوى به كلما اكتوى بلهيب الوحدة، فال يجد متنفسا إال في الشعر 

فبه يندب وطنه ويناجيه، ولكن في صمت مطبق، فلو أذيع له سر لتفطنت األرض  -الشافي
إلى مأساته، فشاركته آالمه، وألرسلت السماء دموعها المعهودة إشفاقا  -وهي األم الرؤوم–

وقد  بعد أن كان يمرح مع أحبابه في نعيم القيروانعلى ذلك الغريب الذي يعيش في المنفى 
 التربة المسكية، وقضى أيام شبابه المرحة بين هاتيك الربوع الخالدة وتلك ترعرع على تلك

  :المعاهد الرائعة
  أصبحت في غربتي لوال مكاتمتي" -5

  لسماواتبكتني األرض فيها وا                       
  )(كأنني لم أذق بالقيروان جنى -6

  )2("ألحبابي، وال هاتوا )(ها: ولم أقل                      
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .39المصدر نفسه، ص  -  1
  - من ثمر وغيره ىما يجن: الجنى  
  - اسم فعل أمر بمعنى خذوا: ها  
  .125المصدر السابق، ص  -  2
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 - 145 -

  :)1(رةـــــــصب
 )2(إسماعيل المنصورمدينة تونسية تقع قرب القيروان، بل هي متصلة بها، بناها 

أن أوقع به بأرض كتامة، فطهر منه  إلى )3(قد اقتفى أثر الثائر أبي يزيد الخارجي وكان
سور "البالد بعد اقتحام مشاق ال تحصى ثم رجع إلى إفريقيا ودخل القيروان فأمر ببناء 

صبرة وجعل فيها قصرا لنفسه، وكان انتقاله إليها سنة سبع وثالثين وثالثمائة، وذلك أصل 
سماها بهذا االسم إعالنا النتصاره، ولم تزل تلك المدينة  وقد. )4("وريةتسمية صبرة بالمنص

  .رملك بني عبيد إلى أن انتقلوا إلى مصراللوالة ود منزال
مبان وقصور شامخة، وظلت لفترة طويلة مدينة ذات شأن –وكان بها قبل خرابها 

  .في مسرح األحداث لقربها من القيروان والتصالها بهاخطير 
  :ب الروض المعطار إلى أهميتها االقتصادية بقولهويشير صاح

ن وكأ. )(")5(يقال أنه كان يدخل أحد أبوابها كل يوم ستة وعشرون ألف درهم"... 
ارتبط مصيرها إلى األبد بجارتها عن طريق ذلك الجدار الفاصل بينهما، ولم يغن " صبرة"

وتركها جزر السباع للذين  عز منها في أهله وحشمهمذلك شيئا حين داهمها الخطر وخرج ال
قتنا هذا خراب ليس بها وفي  )(نوصبرة اآل:".. قال اإلدريسي. تفننوا في التخريب والتهديم

  )6(".ساكن
وانثالت النكبات على مدينة صبرة الصابرة أو المنصورية المنتصرة، ألن هؤالء 

كان صاحب الحمار األعراب الزاحفين كالجراد أخذوا يناوشون أهلها، ويخربون عمرانها، و
لكونه نكاريا، إلى جانب ها ونسائها وشيوخها لقد بث الرعب في قلوب أطفا -من قبل–
هواة، وهي في طريقها صابات األخرى المؤلفة من اإلخوة األعداء التي كانت تهاجم بال عال

 فسادا تالقيروان عاصمة إفريقيا، فدمرت البنيان وخربت الحقول والمزارع، وعاث إلى مدينة
                                                             

  .توجد مدينة أخرى بهذا االسم بناحية طرابلس إفريقيا: صبرة -  1
  .هو ابن القائم بأمر اهللا العبيدي: إسماعيل المنصور -  2
  .هو أبو يزيد مخلد بن كيداد، دعا إلى السنة وأنكر مذهب الشيعة: خارجيأبو يزيد ال -  3
  .446، ص 1محمد الحبيب الهيلة، المجلد : خبار التونسية، تقديم وتحقيقمحمد بن محمد السراج، الحلل السندسية في اال -  4
  - خمسين دانقا، والدانق سدس الدرهم قطعة من الفضة مضروبة للمعاملة تزن: درهم.  
  .354، ص 1984، 2محمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق الدكتور إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط  -  5
  - يقصد القرن السادس الهجري: اآلن.  
 1422مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، )الشريف اإلدريسي(أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا بن إدريس  - 6

  .284، المجلد األول، ص )م 2002هـ، 
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وخالل تلك الحوادث الدامية، وتحملت صبرة الويالت من جراء الحروب .)(في األرباض
الداخلية والنزاعات السياسية، باإلضافة إلى الصراعات المذهبية التي تفاقم أمرها في بالد 

تقبل الشيعة وال الشيعة ترضى بأهل السنة،  ةالمغرب األدنى والمغرب األوسط، فال السن
، ونتج عن نزوات األمراء والوالة مإلى السيف البتار، والخنجر المسمووكان االحتكام 

تثاث ألسر كاملة، وتغريب لمجتمعات كانت تنعم في المدن قائمة، واج والحكام دمار وتخريب
طام، وما أن تتحول إلى ح" صبرة"جميلة مثل  وما أصعب على مدينة. ظل الوحدة واالنسجام

استحالت إلى ركام، وبقيت آثارها تشهد العالم على ظلم أقسى الدهر الذي طمس معالمها ف
  .الناس الذين مروا من هنا وجرعوها كأس األسقام

  ):الوافر( قال أبو علي بن رشيق معبرا عما أصاب أخت القيروان
  أصاب القيروان وساكنيها" -1

  ودار الملك صبرة كل باس                        
  افال الدنيا التي بقيت بدني -2

  )1("وال الناس الذين بقوا بناس                        
  

                                                             
  - مفردة ربض، وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن: األرباض.  
لم أعثر على البيتين في ديوان . (354محمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق الدكتور إحسان عباس، ص  - 1
  ).لشاعرا
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  :سوسة
في رحلته " التجاني"قال . الواقعة في تونس الغرب مدينة من أعظم المدن

هي عال وعليها سور منيع من الصخر ينت لسوسة مدينة كبيرة على سفح جب:"المشهورة
  )1(".البحر إليه ويضرب فيه، وبها آثار األول

رامها، وقد تعرضت للخراب مثل القيروان وغيرها،  وكانت المدينة ممتنعة على من
والنجدة، ولم تستسلم أمام ضربات أبي يزيد  ولكنها صمدت، وأهلها يوصفون بالبأس

  .تنةالخارجي النكاري الذي فعل بها األفاعيل خالل حصاره إياها أيام الف
وتغلب ها تحفف )2(".ن الفرات البحر غازيا إلى صقليةركب أسد ب"وكفاها فخرا أن منها 

  .الجزيرة ومدنها لعلى كثير من معاق
المدينة بجزء كبير من بنيان عظيم، شيده القدماء بالصخر المحكم، ذلكم هو اشتهرت 

، الذي الخفيف )(أفناء مرتفعة واسعة، معقودة بحجر النشف"الملعب الذي هو عبارة عن 
. )3("بعضها إلى بعضكثيرة يفضي  )(المجلوب من بر صقلية، وحوله أقباءيطفو على الماء 

المعمارية الرائعة، تجعله يفكر في مصير المتأمل في هذه اآلثار الخالدة، وهذه التحف  ولكن
عظة، وهذا عبرة ومو" سوسة"اإلنسان، وما آل إليه عمله والمتدبر الحكيم هو الذي يتخذ من 

عنده الصورة، واكتمل فاتضحت سوى شاعر أضربه الدهر، وآلمه األسى، يم لن يكون الحك
  .في مخيلته المشهد الذي البد أن يرى

 318ق السوسي الذي توفي سنة امحمد بن عبدون الورعن الشاعر " ابن رشيق"قال 
يسكن اآلن، لكن أباه ليس سوسيا على الحقيقة، بل من أكابر القيروان وبها مقامه ):")(هـ

ارتحل سنة ثالث وتسعين :"... في موضع آخرثم يضيف  .)4("سوسة فعرف بها هناك

                                                             
  .26أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أحمد التجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، ص  -  1
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها -  2
  - بتثليث النون، الحجر ذو النخاريب، ينقى به الوسخ عن الجسم في الحمامات: النشف.  
  - ة غير مستديرمفرده قبو، بيت يعقد سقفه بالحجار: أقباء.  
  .280حمد بن محمد السراج، الحلل السندسية في األخبار التونسية، تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، الطبعة األولى، المجلد األول، ص م -  3
  -  400، توفي في حدود سنة )54ص (وفي المنتخب المدرسي لحسن حسني عبد الوهاب.  
محمد العروسي المطوي، والبشير البكوش، الدار التونسية للنشر، : مان في شعراء القيروان، جمعه وحققهحسن بن رشيق القيرواني، انموذج الز - 4

  .391م، ص 1986هـ، 1406، 2تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 
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وامتدحه، فأحسن إليه وأضافه إلى ولده جعفر فأدناه  ،)1(وثالثمائة إلى ثقة الدولة الكلبي
  )2(".وقربه، وكان من أكرم الناس عنده ثم عاد إلى وطنه بعدئذ ومات به

تلك األطالل فتساءل عن مصير الرجال الذين شيدوا هذا الصرح  وقف الشاعر أمام
الشامخ، ورفعوه إلى أجواز الفضاء، وعن ذلك الملك العظيم الذي كان مزدهرا هنا، وتلك 
الحركة التي يحدثها القوم حين رواحهم وحين غدوهم، وكيف تالشى ذلك الضجيج المنبعث 

هذه الربوع الجميلة، حتى لكأن األرض فوق  من األعداد البشرية الهائلة التي كانت تمرح
التي ضاقت بها الفجاج، قال الشاعر ابن  عن استيعاب األمواج اآلدمية -رغم سعتها–تعجز 

  ):خفيف(عبدون 
  أين من شاد ذا ومن رفع السمـ" -1

  ق ما يحتاج؟وك، وأعاله ف                          
  أين ذاك الملك الشديد الذي كا -2

  )(ج؟....ن، وذاك الرواح واإلدال                          
  الذي يرجف األر )(أين ذاك الدهم -3

  )3(ض، جيوشا تضيق عنها الفجاج؟                          
ثم تأخذ به الحيرة كل مأخذ، حين يفكر كيف اضمحلت تلك المفاخر، وكيف أظلم ذلك 

كهفها ثم ارتدت الفرحة وانزوت في هودة، المكان الذي رقصت فيه السعادة رقصتها المع
كل لبيب عن مآل ربات الحجال اللواتي كن يدرجن ها هنا آثارا تنبئ تاركة خلفها العجيب، 

واألعالج المستجلبة من  تحرسهن الجيوش المدربة،في عزة وجالل، وهن كالبدر المنير، 
  .أراضي الروم

  
  

                                                             
  .هـ 377هو أبو الفتوح يوسف بن عبد اهللا بن محمد أمير صقلية من قبل الفاطميين، تولى إمارتها سنة  -  1
  .391المصدر السابق، ص  -  2
  - السير من أول الليل: اإلدالج.   
  - العدد الكثير من الناس: الدهم  
  .394المصدر السابق، ص  -  3
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  أين تلك الخدور، أين بدور" -4
  )(حجبتها الجيوش واألعالج؟                       

  أين أربابهم ومن رفع التا -5
  ج على رأسه وأين التاج؟                       

  والبالد عليهمضمت األرض  -6
  )(فطوتهم وطيها إدماج                       

  طحتنهم طحن الرحى فإذا األنـ -7
  )1("اجوزج" سان، والدهر صخرة                      

عرف نهاية واحدة، وحتى ال أحد يجيب الشاعر عن تساؤالته، فالمالك والمملوك 
لزمرد والياقوت، عليها من تيجان مرصعة باهوة بما وضع مزالرأس التي طالما تمايلت من 

العوادي  عليه لتتخذ منه دثارا، والتاج نفسه قد عدت وانزلها إلى الثرى أخنى عليها الدهر
بينهما فإذا اإلنسان والطبيعة شيء واحد، وإذا اآلدمي رض ومزج القدر بعد ان طوته األ

ن ما يدخل جوفها، وكم اب، والدهر بمثابة الرحا التي تطحوالمعدن جزء ال يتجزأ من التر
هو يسير طحن اإلنسان، ألنه مثل الزجاج إذا مسته الصخرة الصماء ال يلبث أن يتحول إلى 

  .مسحوق سرمدي العبق

                                                             
  -  هو حمار الوحش السمين القوي، ولقوي الضخم من الرجال، وبعض العرب يطلقه على الكافر عموما، جمع أعالج ): بكسر العين(العلج

  .وعلوج
  - الشيء في الشيء، أي ادخله فيه: ادمج إدماجا: إدماج.  
  394حسن بن رشيق القيرواني، انموذج الزمان في شعراء القيروان، ص  -  1
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  رثاء مدينة : النموذج الرابع        
  المهدية التونسية             
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  :المهديـة
تقع مدينة المهدية في القطر التونسي، وبالتحديد في شبه جزيرة جمة الواقعة بين 

فرأيت :".. في رحلته المشهورة فقال" التجاني"وصفها األديب التونسي . سوسة وصفاقس
ول خلفاء أشهيرا في قواعد اإلسالم ذكرها، وهي بناء عبيد اهللا المهدي مدينة جليال قدرها، 
  .الفاطمية في إفريقيةمن بنائها اتخذها عاصمة لدولته  أن فرغ وبعد )1(".العبيديين وإليه تنسب

قامت المهدية بدورها التاريخي والحضاري على امتداد عشرات السنين كأحسن ما 
حفة األعراب األذى، فحين ضعفت دولة صنهاجة بعد ز يكون، غير أنها لم تكن بمنأى عن

فطمع العدو : الهالليين، خاصة في عهد الطوائف، صار ملك المعز بن باديس آيال للزوال
وتوالت النكبات . على البقية المتبقية من المملكة الصنهاجيةالداخلي والخارجي في االستيالء 

مخالفين، ومدافعة هدية، فشغل بقمع الثائرين العلى الم الذي كان أميرا )2(بن المعزعلى تميم 
ومن هؤالء المعتدين . فين، عن النصارى الذين كانوا يتربصون به الدوائرالهالليين الزاح

الذين هجموا على المدينة بأسطول بحري كبير، وتمكنوا من النزول " جنوة"اآلثمين، نصارى 
ار والحقول وأتلفوا المواشي، وفتكوا هـ، فأحرقوا المنازل واألشج 480المهدية سنة بجانب 

، لذلك فضل روكانت الدولة التميمية عاجزة عن درء األخطا .بالعباد قتال وسبيا ونهبا
على أمرها اللجوء إلى المهادنة والصلح مع األعداء، بتقديم األموال والهدايا القائمون 

مر األذى إن تبعه ذل أما والرضوخ للشروط القاسية التي يفرضها الغالب على المغلوب، و
بعد أن فاجأها العدو  -ولو عن صغار–ويشاء اهللا أن تعيش المدينة وتواصل الحياة  .ومهانة

فالمهدية لم تكن مهيأة للحرب ولعل نعيم التحضر جعل أهلها . غرة وأخذها على حين
  .يركنون إلى السكينة

ألليمة فصاغها في استوعب تلك األحداث ا، الذي )3(وهذا الشاعر أبو الحسن الحداد
وينعي على األعداء كثرة عددهم وعتادهم، قصيدة حزينة يبكي فيها مدينة المهدية الغافلة، 

  ):منسرح(يقول في أولها 

                                                             
  .320أبو محمد عبد هللا بن محمد بن أحمد التجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، ص  -  1
  .ولما بلغ أشده اواله أبوه علي المهدية فأقام عامال عليها إلى وفاة أبيه تربى في قصور المنصورية،: تميم بن المعز بن باديس -  2
هـ، من جلة العلماء واألدباء المجيدين،  490ني المعروف بالحداد المهدوي، المتوفى في حدود سنة الأبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخو - 3

مير تميم بن المعز يجله ويكرمه ويعرف مقامه، حسن حسني عبد األندلسي، وكان االأبو بكر بن العربي : كان يدرس النحو، وأخذ عنه جماعة منهم
  .88، ص 1944، 2الوهاب، المنتخب المدرسي من األدب التونسي، الطبعة األميرية، القاهرة، مصر، ط 
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  أنى يلم الخيال أو يقف -1
  )( )1(الدنف )(وبين أجفاننا ثوى                

ظر كليل ال يبصر ر اللذة، والنكالفاجعة عظيمة، والخطب فادح، واألجفان مثقلة بس
ين، حين ركنوا إلى نفوس المهدوي خطرا، والقلب ال يتخذ حذرا، فالمرض قد استفحل في

فاجأهم . الدعة والهدوء بعد أن هبت عليهم رياح الحضارة وامتألت صدورهم بأشواق الحياة
 أن يصور هذا المشهد وكيف يمكن للخيال. منهم بأسا وقوة، فتغلبوا عليهمالنصارى وهم أشد 

الليالي  للقلب الضعيف أن يمسك بتالبيب المأساة فيعرف كيف صيغت في بطون القاتل، وأنى
 الحالكة وهل يمكن للتاريخ أن يرحم قوما ذلوا وتقاعسوا عن حماية وطنهم، فتركوا األعداء
ينزلون إلى اليابسة بدل لقائهم في البحر؟ وهل من عتاب على قصر األسوار وتهدمها؟ تبقى 

علقة تعلق المهدويين بنعيم البذخ والمتعة، فالكارثة أكبر من أن توصف، والنتائج ماألسئلة 
تكالبت فيه قوى الشر المسلمين جميعا، في وقت أشد إيالما من المقدمات، ألنها تمثل مأساة 

  .النصراني على ديار اإلسالم
  انا العدو في عددمغزا ح -2

  ))(2(لنغفكثرة أو ا )(اهم الدب                      
  عشرون ألفا ونصفها ائتلفوا -3

  )3(لبئسما ائتلفوا )(من كل أوب                      
  فرجاؤوا على غرة إلى ن -4

  )4(قد جهلوا في الحروب ما عرفوا                      

  
                                                             

  - أقام: ثوى.  
  - المرض المالزم: الدنف  
  .301،ص 1ج.ليفي بروفنسال. ج س كوالن و إ: ب، تحقيقابن عذاري، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغر -  1
  - صغار الجراد قبل أن يطير والواحدة دباة: الدبا  
  - دود يكون في أنوف اإلبل والغنم والواحدة نغفة: النغف  
  .202، ص 2رابح أحمد بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، ج  -  2
  - الجهة والناحية والطريق: األوب  
  332لة التجاني، ص رح -  3
  المصدر نفسه والصفحة نفسها -  4
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  )(وهم من العيش في بلهنية -5
  ))(1(وليس للدهر أعين طرف                          

  في سفن كالجبال ليس لها -6
  ))(2(شغف )(والظبى )(إال من السمر                           

  رياحها فجرت )(هبت رخاء -7

  ))(3(كما اشتهوا وهي عندنا غضف                           

  في الهبوب حركها )(فإن ونت -8

  )4(تلتقف) (اللصمجاذف كال                           

                                                             
  - سعة العيش: بلهنية  
  - مطبقة األجفان: أعين طرف  
  المصدر السابق والصفحة نفسها -  1
  - الرماح: السمر  
  - حد السيف أو سنان الرمح ونحوهما: الظبا  
  - حجاب: شغف  
  89تونسي، ص حسن حسني عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من األدب ال -  2
  - الريح اللينة: رخاء  
  - أظلم:ف منكسرة سيئة، وأغض: غضف  
  .202، ص 2001م، ج 1981، 2رابح أحمد بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، ش و ن ت الجزائر، ط  -  3
  - ضعف وفتر وكل واعيا: وني  
  - لراء، تقتل من ساعتها إذا نهشت والجمع أصالفحية دقيقة ص: الصالل  
  .332رحلة التجاني، ص  -  4
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  رثاء الزاوية الدالئية: النموذج الخامس
  في المغرب األقصى
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  :الزاوية الدالئية
على ،"آيت إسحاق"المغربية، في موضع يعرف اليوم بـ  تقع الزاوية الدالئية بالمملكة

ومبدأ تأسيسها أن الولي  المتوسط، باألطلس" خنيفرة"بعد ثالثين كيلومترا جنوب مدينة 
م، وبالغ  1566أبو بكر بن محمد الدالئي بعد أن سكن الدالء، اتخذ بها زاوية سنة ر يالشه

أهل الدالء في تقديسها، معتبرين إياها منارة في المغرب األقصى، تزود مريديها بالطاقة 
الزوايا آنذاك تحتل وتوفر لهم منهال عذبا من مناهل العلم والمعرفة، وقد كانت الروحية، 

لذلك . في اكتراع زالل المعارفتثقيف أبناء الشعب الراغبين ناحية  مكان الصدارة من
نشر  في اشتهرت هذه الزاوية وقصدها الناس من كل حدب وصوب، وضربت بسهم وافر

الثقافة اإلسالمية عامة، وتنشيط  الحركة األدبية والعلمية بربوع المغرب األقصى خاصة، 
 ةوكان للزاوي:"... على عظمة الزاوية بقوله ويشهد األديب المؤرخ مؤلف كتاب االستقصاء

صيت عظيم وكان بها من معاطاة العلوم والدؤوب على درسها وإقرائها وقراءتها ليال ونهارا 
ما تخرج به جماعة من العلماء وأعيانهم كالشيخ اليوسي مثال وأضرابه، حتى كانت إليها 

  )1(".الرحلة في المغرب
المغرب  الناحية السياسية في الحفاظ على كيانوكان لهذه الزاوية فضل كبير من 

األقصى وقد تعرض خالل تلك الفترة ألهوال جمة، كما بدا أثرها واضحا في األدب حيث 
لكن أهل  .)(أنه لم يصب بنكسة ولم يتأثر باالضطرابات التي نجمت أواخر عهد السعديين

تهم طموحاتهم إلى خوض ع، دفأعناقهم إلى الرياسة الدالء حين تطلعوا إلى المجد، واشرأبت
وركوب المخاطر، معتمدين في ذلك على بركة زاويتهم التي أدت رسالتها على  المعارك

 والملك عرضة للزوال ومع ذلكللملك،  ، لوال تعرضها لمشاكل السياسة وطلبهاأكمل وجه
لك سارت في دربه شأوا بعيدا أدى بها في نهاية المطاف إلى االندثار، ولما استقر الم

يين ضائه على الدالئ بقرأى أنه لن يهدأ له بال إال"... الرشيد،  على يد المولى )(للعلويين
هـ وتم االستيالء على  1078الذين سموا إلى مرتبة الملك بعد السعديين، فأوقع بهم سنة 

                                                             
دار / جعفر الناصري، محمد الناصري،:المغرب األقصى، تحقيق وتعليق لناصري، كتاب االستقصا ألخبار دولأبو العباس احمد بن خالد ا - 1

  .97، الجزء الثاني، ص )م 1997(هـ  1418، ، المغربالكتاب، الدار البيضاء
  - م 1659 – 1511(ملكت في المغرب : الدولة السعدية.(  
  - هـ إلى يومنا هذا 1050حكموا المغرب من : العلويين.  



 - 157 -

حصيدا كان لم تغن ، فصارت اههـ، فغير محاسنها، وطمس معالم 1079الزاوية عام 
  )1(".باألمس

وكل ما في . بعد أن انتصر السلطان العلوي، أخذ كل ما كان فيها من مال وسالحو
الخزائن من الكتب، وأمر السكان بالرحيل من تلك البقاع، وهدمها ولم يبق منها باقية، تم كل 

الذي كان يجمع شمل الدالئيين، غير أن  فامحى أثرها، ذلك األثر الرمزبلمح البصر، ذلك 
  .الركبان، ودونته في دفاتر األذهان، فبقيت الزاوية خالدة خلود الزمانذكرها قد سارت به 

لطف السلطان، ومن  قسوة الملوك مع حكمة العقالء، فكان من -وقتئذ–وتزامنت 
أن أبقى على العلماء واألدباء الذين كانوا يحملون عرش الزاوية الثقافي  حسن حظ البالد

حيث االزدهار في ظل " فاس"لثقافة والدولة والعلمي، فترفق بهم ونقلهم إلى عاصمة ا
ملجأ أمينا  لهم يض اهللالعلم وهكذا قالقرويين ينشرون وا في جامعة العلويين األشراف، ومكث
اهللا تعالى ولن تجد لمشيئته رادا، يداول األيام بين الناس لحكمة ال وبدل حالهم وهي مشيئة 

  .يعلمها إال هو
ي المغرب األقصى، رثاء األماكن بما فيها المدن، فومن أهم القصائد التي قيلت في 

ية وهي ملحمة مطولة تشهد له بطول الباع قصيدة الشيخ اليوسي الذي رثا بها الزاوية الدالئ
  .في ميدان القريض

أبو علي الحسن بن مسعود :"هو) هـ 1102-1040(العالم الفقيه واليوسي ذلك 
بسجلماسة ودرعة وسوس  تتلمذ )2( ...".ملويةن برابر ليوسي نسبة إلى آيت يوسي قبيلة ما

ومراكش ثم بالزاوية الدالئية حتى صار بها مدرسا، وبعد أن هدمها المولى الرشيد عام 
م، انتقل إلى فاس للتدريس بجامع القرويين، ثم زار المشرق، وحج بيت اهللا الحرام  1667

وقد أشار العالمة السالوي  .توعاد ليستوطن بادية المغرب عند قبيلته إلى أن توفي بتمزرن
األعالم آخر علماء  ومائة وألف توفي الشيخ اإلمام علىاثنتين وفي سنة :".. إلى هذا بقوله

يعد الحلقة التي "ت فيجزم بأن اليوسي أما األستاذ محمد بن تاوي )3(".المغرب على اإلطالق

                                                             
 1969، 2المغربي، مطبعة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت، األدب . د - 1

  .285م، ص 
جعفر الناصري، محمد الناصري، الجزء : قصا ألخبار دول المغرب األقصى، تعليق وتحقيقأبو العباس احمد بن خالد الناصري، كتاب االست - 2

  .108السابع، ص 
  .108المصدر نفسه، ص  -  3



 - 158 -

إال أن  العهد السعدي مبكرالسعدي البائد والعلوي، ونبوغه وإن ظهر في ا: تجمع بين العهدين
  )1( ..".تظهر إال في العهد العلوي قويةآثاره في التلميذ والتأليف لم 

رجال تقيا ورعا، وحجة في الفقه واللغة واألدب، كيف ال وقد حاز  اهللا هوكان رحم
المحاضرات، القانون، : والمعقول، وله من اآلثار الجليلة عدة مؤلفات أهمهاعلى المنقول 

  .شعر ضخم، رحمه اهللا ونفعنا بعلمه آمينالجوامع، باإلضافة إلى ديوان  شرح جمع
ة الحسن بن مسعود للزاوية الدالئية التي أزالها من الوجود وهذه أبيات من مرثي

  .المولى رشيد، السلطان العلوي المغربي
  :)طويل(يقول الشاعر الفقيه 

  ين أن ينثر الدراعأكلف جفن ال" -1
  بها جمرا )(فيأبى، ويعتاض العقيق                          
  وأساله أن يكتم الوجد ساعة -2
  للوم آونة أغرىا نشى واففي                         
  حيه حتى توقدتت استصوقد كن -3
  فاستسقيته يطفئ الجمرا) (الوجد )(ىجذ                         
  )(على أن دمع العين فضل حشاشة -4
  تذاب فماذا ينفع الدمع أن يجرى                         
  )(عني عوازبا وكانت سروج الهم -5
  وبعد النوى أضحت مراتعها الصدرا                         
  وكانت عيون الحادثات غوافال -6

                                                             
جزء ، ال)م 1984(هـ  1404، 1ط محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدار البيضاء،  -  1
  .743-742لثالث، ص ا

  - حجر كريم احمر: العقيق  
  - جمع جذوة وهي الجمرات الملتهبة: جذى  
  - هزة نفسية من حب أو من حزنكل : الوجد  
  - بقية الروح في المريض والجريح: شةحشا  
  - بعيدة وغائبة: عوازبا  
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  )(زمانا وخطب الدهر كان بنا غرا                        
  فبينا ليالي الوصل بيض وروضه -7
  كانت مرابعه خضرا بفيض الندى                        

  )(غدوة أيدي الحوادث فاختلت )(عدت-8       
  )(.")1(غبرا )(تهاها فعادت بعد نضرخال                       

  وس الديار وأهلهانوأبدلن مأ -9
  بها قفرا )(بوحش وحولن األهيل                        
  شبتهاح كالرا وبينا جموع الحي -10
  )(بماء فال تخشى جفاء وال نعرا                        

  الطالعين تآلفاكالفرقدين و -11
  )(ىوصاحبي الملك الذي نادم الشعر                        

  أصابتهم عين الكمال فغادرت -12
  أكفهم من كل ما جمعت صفرا                        

  على متخشع هو الدهر ال يبقي  -13
  مزده كبرا ذي نخوة ذليل وال                        
  حسام إذا ما صمم الدهر في امرئ -14

  )(غدا دمه بين الورى خضرا مضرا                        

                                                             
  - الذي ال يفطن للشر ويغفل عنه: غرا  
  - جارت وظلمت: عدت  
  - قطعت: فاختلت  
  - الرطب تالخال هو النبا: هاخال  
  - بلون الغبار: اغبر  
  - المأهول بالسكان: األهبل  
 -  واجتمعوا نعر القوم أي اهتاجو: نعرا.  
  - نجمان، واحد الشعرى اليمانية واآلخر الغميضاء: الشعرى.  
  - أي ذهب دمه هدرا: خضرا مضرى.  
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  يمم األرض أصبحتوسيل إذا ما  -15  
  )1(كسرا )(فلت كراديسهاانأخاديد و                        

ن تجودا بالدموع الصافية، فأبتا، وذرفتا جمرات حمراء من شدة أنيه كلف الشاعر عي
سيالن الحزن، وقد ترجى جفنه، المحترق أن يكتم حزنه فآثر أن يفضحه إذ ال جدوى من 

ن كانت غافلة عنه فيما مضى من أقهره الدهر وسكنت المصائب صدره، بعد دمع لشخص 
وذلة بعد عز وع وحشة بعد أنس، بت تلك الربغتة، أبدل سطت يد األيام الزمن السمح، وحين

  .والدهر الذي ال يرحموالشاعر يرجع ذلك إلى العين التي تصيب فال تخطئ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

  
  - دس الشيء تكوم واجتمع بعض إلى بعضتكروم، العظم الكثير اللح: والمفرد كردوس :الكراديس.  
  .745، 744، 743المصدر السابق، ص  -  1
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        االجتماعي البعد: الثاني المبحث      
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  االجتماعي البعد ودراسة توطئة         
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االجتماعي، في رثاء المدن في الشعر المغربي القديم، في قضايا  يتجسد البعد -
  .المجتمع، وفي الروابط االجتماعية، وهما عنصران متداخالن ومتكامالن

إلى وإن البعد االجتماعي، كمصطلح له ظهور وتجليات متنوعة ومتفاوتة منذ القديم  -
فإنها  وهكذا،ضه وتمنهجه تجلي غمواليوم، حيث تلقفته الفلسفات والمذاهب والمدارس، 

ففي ظل تتبعنا للتاريخ نستطيع القول بأن كلمة (متجذرة في التاريخ البعيد، تنطلق من مبادئ 
مع سارتر، وأن التاريخ  الفن الهادف، لم تولد مع الماركسية، وأن كلمة االلتزام، لم تولد

فيه الفن، أن يثبت  معرض شامل، للصراع بين الفن واألبنية االجتماعية، وهو صراع يحاول
وجوده األصيل يوما بعد يوم، وتحاول فيه هذه األبنية، من جهتها أن تثبت سيطرتها على 

  )1( ).الفن
البعد االجتماعي، في الشعر العربي، بنماذج ثرية سواء في القديم أو في ويتجلى  -

نجد الحديث، وإذا شئنا أن نذهب إلى الشعر الجاهلي، كمرحلة تأسيسية مشهورة، فس
الصعاليك وشعرهم المميز، والمدوي في أرجاء واسعة، وبعدهم االجتماعي، قد تحدد في 

  .خاص، ونادر بين بقية شرائح ذلك المجتمع مالمح شريحة اجتماعية، ذات نمط حياتي
الشعر خصوصيته، الموضوعية والفنية، التي قد الحظها الدارسون، كما كان لذلك  -

جميع عصورنا األدبية، التي تلت ذلك نجد للمجتمع حضورا،  وبينوها فيما بعد، وهكذا في
، نجد عندما نصل إلى العصر األندلسي والعصر المغربي القديموبروزا غير عادي، ولكننا 

نفس الشيء من الخصوصيات، في شعر رثاء المدن الذي اتسع لكل المدن وما فرضه الواقع 
  .الجديد

  :قضايا المجتمع - 1
المجتمع، مثل دن في الشعر المغربي القديم، مراثي في قضايا يبرز في رثاء الم -

والتعليمي والثقافي، والحضاري وما إلى ودورها التعبدي والعلمي رثاء المساجد والمدارس، 
يداخل الخلفاء واألئمة، والعلماء والشعراء، والقادة والرواد إلى كل خير، وقد ذلك، وكذا رثاء 

الجهل، ونشر الدين مناقشة دورهم الفعال، في استئصال  وكذا هذا اللون من الرثاء التأبين،
  .وهذه من ألوان البعد االجتماعي، في رثاء المدن ومن صميمهوالعلم، والمعرفة النافعة، 

                                                             
  .99ص . محمد النويهي، وظيفة األدب. د -  1
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ولكن القضايا االجتماعية عادة ما تتداخل مع الروابط االجتماعية أي روابط  -
صيدة رثاء المدن الواحدة، وسط القربى، وصلة الرحم، وتصير موضوعا متجاورا، في ق

اشتباك األحداث الجسام، وتوالي النكبات، وهذا مصطفى الرافعي يصف رثاء األقارب بأنه 
  )1( .يقال على السجية

                                                             
  .106، ص 3م، ج  1974مصطفى الرافعي، تاريخ آداب العرب، بيروت،  -  1
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  الجزائرية تيهرت مدينة رثاء: األول النموذج
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انتشروا في بالد عن ممالك البربر واألفارقة الذين يقول اليعقوبي في تاريخه متحدثا 
وهم الذين " تاهرت"خذ آخرون ذات الشمال، فصاروا إلى وأ :"...المغرب ليؤسسوا ممالكهم

–التي عرفت إشارة إلى أوائل الوافدين على هذه المناطق  وهذه )1("وعجيسة كتامة: يقال لهم
  .واعتد بها أبناء المغرب العربي. أمجادا سجلها التاريخ -فيما بعد

تاهرت، بفتح الهاء، وسكون الراء، وتاء فوقها نقطتان، اسم :"البلدانوجاء في معجم 
لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب، يقال إلحداهما تاهرت القديمة ولألخرى تاهرت المحدثة، 

  )2(".بين تلمسان وقلعة بني حمادوهي  )(المسيلة ست مراحل بينها وبين
م من تيهرت اليوم، وتبعد عن مدينة كل 9على بعد "عاصمة الرستميين " تيهرت"وتقع 

  )3(".كلم 430بحوالي الجزائر العاصمة في الشمال الشرقي منها 
وهي األفصح، أورد صاحب معجم البلدان " تيهرت"وبخصوص المعنى اللغوي للفظة 

عبد الرحمن منه موضعا  ، ونزل)(وهو غيضة أشبةت اليوم، رفنزلوا موضع تاه:"...ما يلي
  )4(".نزل تاهرت، تفسيره الدف لتربيعه: فيه، فقالت البربر )(مربعا ال شعراء

 وكان عبد الرحمن بن رستم قد فر إلى المغرب مصحوبا بأهله وجماعته وما استطاع
تجمعهم إليه األباضية، وعزموا على بنيان مدينة من مال ومتاع خفيف، فاجتمعت  حمله

" تيهرت"صارت قاعدتها ة الرستمية التي فنزلوا بهذا المكان الذي أصبح فيما بعد ملكا للدول
، ودان لسلطانها كل المدن )م 776(هـ  160سنة وقد أسسها ذلك اإلمام الخارجي اإلباضي 

دولة إسالمية جزائرية مستقلة،  وسجلماسة، وكانت أول وفاساب زوالقرى الواقعة بين ال
ى أطلقوا عليها اقتصادية حتكما نالت شهرة  )(وغدت تيهرت عاصمة المذهب الخارجي

وقد :"... وقد أثنى على موقعها أحد األدباء النابهين بقوله". عراق المغرب او بلخ المغرب"

                                                             
، 1، مجلد )م 1995(هـ  1415، 6نشر، بيروت، لبنان، ط ف باليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، دار صادر، للطباعة والوأحمد بن أبي يعقوب المعر - 1

  .190ص 
  - المرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في يومه.  
  .7، ص 2شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، مجلد  -  2
ناصر، األستاذ إبراهيم بحاز، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، تحقيق وتعليق الدكتور محمد ). هامش(ابن الصغير، أخبار األئمة الرستميين  -  3

  .29، ص )م 1987(هـ،  1406لبنان، 
  - التف واشتبك: أشب الشجر أشبا.  
  - الشجر الكثير: شعراء  
  .9، ص 2شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، مجلد  -  4
  - و أبعد المذاهب الخارجية من الشطط والغلو، والذي بقي إلى يومنا هذا بوادي ميزابيقصد المذهب الخارجي اإلباضي الذي ه.  
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وسيطرتها على الطريق التجاري الذي يصل البحر المتوسط بالجنوب، ) تاهرت(كان لموقع 
را ها نموا سريعا وازدهاعليه واصطبغت، ما أتاح لولالعتبار الديني المذهبي الذي قامت 

الحياة األدبية والعقلية في هذا اإلقليم مطردا، ولم تلبث أن أصبحت مركزا مذكورا من مراكز 
  )1(".من أقاليم المغرب

في وا حياتهم للعلوم ونشرها سمية من العلماء األفذاذ الذين كرتوكان أئمة الدولة الرس
ن خالل إلقاء الدروس لساحة الثقافية والعلمية ماالمجتمع، وقد شاركوا في تنشيط كل طبقات 

اشتهرت تاهرت في "شجعوا الناس على طلب العلم حتى  دوتأليف الكتب، وعلى العموم فق
ألف مجلد في  300كانت تضم نحوا من التي  )(المعصومةعصر الرستميين بمكتبتها 

  )2(".مختلف أنواع العلوم والفنون، وقد خربت هذه المكتبة على أيدي الفاطميين
رة الرائعة عاشت تيهرت الرستمية، ودامت في ازدهارها الحضاري، وعلى هذه الصو

تؤاخي جيرانها من جهة وتنشط في مجال العلوم من جهة أخرى حتى أضحت مركز إشعاع 
قوي لجميع الخوارج، وكانت المدينة اإلباضية تحتضن فرقا أخرى كالصفرية وهي من 

الذين عرفوا بة، وكذلك األزارقة مذاهب الخوارج أتباع عبد اهللا بن الصفار وإليه النس
والفرق تتمتع المذاهب مقربة منها الواصلية المعتزلة، وكانت كل هذه بالتطرف، وعلى 

وحلقات دروسها، وراحت تنافس الدولة  كل منها مسجدها وعلماؤهابحرية الفكر، وكان ل
، وذلك في توسطالعباسية وكذلك الدولة األموية التي ال يفصلها عنها سوى البحر األبيض الم

كما قدم إليها أهل الكفاءات من . أسباب الحضارة والعلم والثقافة مع المحافظة على مذهبها
والمغرب ومصر وبالد الرافدين ومن بالد العجم، وكان هذا كله من أسباب إسراع لمشرق ا

  .سير تيهرت في طريق الحضارة
 وابباالستقالل السياسي، وتقل في رقيها مدة من الزمن، تمتع فيها أهلها" تيهرت"ودامت 

لهم ذلك،  ن العلوم ما شاء اهللاهلوا من معيبساط الرخاء، ونفي نعيم الحرية، وافترشوا 
ة من حين إلى يمن قالقل سياس عاشوا أسيادا متسامحين رغم ما كان ينتاب تلك الربوعو

                                                             
، 1لعربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ط امحمد طه الحاجري، دراسات وصور من تاريخ الحياة األدبية في المغرب . د -  1

  .95، ص )م 1983(هـ  1403
  - إليهم وزودوا به هذه المكتبة المشهورة التي أسسوها لكونهم رجال علم وأدب ودين ورؤساء مذهباب يهمهم جلبوه كلما ظهر بالمشرق كت.  
، ص 2، ج 1981السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب الكبير، العصر اإلسالمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، . د - 2

576.  
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صفحة المجد  هذه الكارثة، طويت، وبوقوع )هـ 296(سنة  )(حين، إلى أن هاجمتهم الشيعة
في سماء بالد المغرب العربي به الرستميون، وأفل نجمهم الذي سطع الذي تسربل  لالمؤث

والعدل، وبعد هذه المأساة تراجعت إلى الحق امئين ظال ىردحا من الزمن ينير دروب الحيار
 أوائل القرن السابع الهجري، أخالها سكانهافي  )(منزلة تيهرت، ولما طرقها بنوغانية

وزالت معالمها وصارت أرضا تحرث وحقوال فرت عنها الحياة، ثم لم تلبث أن عفت وأق
ولم يبق منها إال أطالل ال تعطينا فكرة واضحة "رستم  بني وهكذا خرجت عاصمة. ترعى

  )1(".على مدى حضارتها، إال أن اهللا قد حفظ لنا كثيرا من هذه الحضارة بورجالن وسدراته
لهادئة هدوء أهلها قام أبناؤها البررة بتقديم زنابق الوفاء وبعد اندثار تلك المدينة ا

  .وعبارات الرثاء في يوم العزاء
يلقانا مبكرا في الشعر "الذي هو غرض من أغراض الشعر القديمة  والحقيقة أن الرثاء

هيأته  وقد )2(".الهجري الجزائري على لسان بكر بن حماد شاعر تيهرت في القرن الثالث
والهموم، ألم يفقد ولده قبل نكبة تيهرت  أن يكون شديد التجاوب مع اآلالم بيعته ومزاجهط

رثى مدينته الحبيبة التي  وأن فقدان األكباد لمن أعظم الرزايا عند العباد، لذلك بعام واحد؟
إنها موعظة بالغة يسوقها مالعب صباه ومدارج شبابه، خراب "د هدمرها العبيديون وشا

  )3(".م الدنيا، وإلى الذين لم ينتبهوا من غفلتهم وكأنهم ال يموتونعلى جمع حطا للمتكالبين
داث وقد عفا جولعله كان من خالل هذه األبيات الحزينة يؤبن أهله الراقدين في األ

عنهم الزمن ونالت منهم األيام كل منال، أو جاء يعزي نفسه في هذا المصاب الجلل، ويلهب 
ضي حتى ال نظل غافلين عما يجري، ونبقى مرتبطين فينا الذكرى، ويحيلنا إلى صورة الما

بأوهام تدور في خلدنا فنعقد الصفقة تلو األخرى مع بائعي حطام الدنيا الذي ال يجدي نفعا 
  .وال يستطيع للحادثات دفعا

مذكرا إيانا بمصير  ويقف الشاعر وسط قبور قومه متأمال في الموت والحياة،
أكبر مفخرة لألدب العربي المغربي، "رجعة، ذلك لكونه  إلى غيراإلنسان، ومآل الذين مضوا 

                                                             
  - شيعي هو الذي قضى على دولة بني رستم، والشيعة هم أتباع علي كرم اهللا وجهه، وابنيهأبو عبد اهللا ال.  
  - هم أصحاب الثورة الكبرى، ومنهم علي بن غانية الذي ثار على المنصور الموحدي وأراد إحياء الدعوة المرابطية.  
  .101محمد الطمار، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج، ص  -  1
  .191م، ص  1995تور شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، دار المعارف، القاهرة، الدك -  2
  .187، ص 1986محمد األخضر عبد القادر السائحي، بكر بن حماد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  -  3
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هذه الوقفة التأملية يسمع صوتا منبعثا  وفي. )1("وأنصع دليل على سمو عقليات أهله وأبنائه
  أال هل من متزود، فقد أزف الرحيل؟: من بين ثقب األرماس

  : )البسيط(يرثي تيهرت الجزائري  ، ضمير الشعر)2(حمادقال بكر بن 
  لم يزورونا مقو )(رنا منازلز -1"

  يقاسونا عما إنا لفي غفلة                         
  الزاد ويحكم :ون لقالوالو ينطق -2

  حل الرحيل فما يرجو المقيمونا؟                        
  بالدنيا فخربها )(الموت أجحف -3

  )(وفعلنا فعل قوم ال يموتونا                        
  افع الدنيا مجمعهنتا عسى ماذ -4

  )3( "لو كان جمع فيها كنز قارونا                        
بابا من أبوابه المعروفة إال  لم يترك شعراء المغرب فنا من فنون الشعر العربي وال

م، وشاركوهم في أساليبهم، فحاكوهم في معانيهوه، فمنه ما ترسموا به أهل المشرق، طرق
  .، ومنه ما طبعوه بطابعهم الخاصاألندلسيينعلى منوال ومنه ما نسجوا فيه 

                                                             
  .120، ص 1رابح بونار، المغرب العربي، تاريخه وثقافته، ج  -  1
من : بن أبي إسماعيل الزناتي، التاهرتي، أبو عبد الرحمن) وقيل صالح، وقيل سهر، وقيل سمك(، بن سهل )هـ 296-هـ 200(بن حمادبكر  -  2

ي العراق فأخذ عن علمائها، والتقى بشعرائها فالطبقة األولى في عصره، عالم بالحديث ورجاله، فقيه، ولد بتيهرت، ورحل إلى البصرة  شعراء
ابن سعد دعبل الخزاعي، وحبيب بن أوس الطائي وغيرهم، كما اتصل بالخليفة المعتصم باهللا ومدحه، وعاد إلى إفريقية، فأخذ عن سحنون  :امثال

هـ عاد إلى  295ألخذ عنه، وفي سنة لبالقيروان، ثم تصدر إلمالء العلم واألدب بجامعها الكبير، فارتحل إليه الكثير من أهل إفريقية واألندلس 
له  .ينبيد العبيدي في قلعة ابن حمة شمال تاهرت، وهي نفس السنة التي سقطت فيها الدولة الرستمية) هـ 296(هرت فتوفي بعد سنة من عودته تا
عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، . ديوان شعر كبير"
  .)بتصرف( 59-58، ص )م 1980(هـ  1400، 2روت، لبنان، طبي
  - يريد قبورهم: منازل قوم  
  - أهلك    : أجحف     
  - فعل قوم يظنون أنهم مخلدون: فعل قوم ال يموتون  
، 1نم، الجزائر، طبكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، جمع محمد بن رمضان بن شاوش، المطبعة العلوية بمستغا -3 

  .90، ص 1966
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اإلنسان عن شواغل "الشعرية نجد الزهد، ومعناه أن يتخلى ومن بين تلك األغراض 
الدنيا المادية، ويعكف على الروح يتعهدها محطما قيود الجسد، سواء بالصالة أو بالصوم، أو 

  )1(".ابالتأمل الفكري، أو الرياضة الروحية، أو بها جميع
، ولم األولىواشتهر بعض الناس بالزهد ببالد المغرب العربي، خالل القرون الهجرية 

ملذات الحياة واالنقطاع إلى عبادة اهللا تعالى، بل تطوعوا كجنود في الحدود يكتفوا بنبذ 
أبو  )(الشاعر ابن غلبون: ومن بين هؤالء .لحماية األوطان من هجمات األعداءوالثغور 

من خالل أشعاره التي تدور حول الزهد ووصف  عزف عن متع الدنيا وأكد زهده عقال الذي
  ):طويل(قال . احوال الفقراء

  فعلى الدنيا عفاء يشوبهأال  "
  طالقي لها ما ساعدتني البصائر                     

  فإن أقبلت يوما علي بودها
  )2(".لما تولي من البر كافر فإني                     

ولد هذا الشاعر الفقيه برقادة قاعدة ملك األغالبة، ونشأ بالقيروان، وكان ماجنا  وقد
في فتوته، اخذ العلم على يد اإلمام سحنون، فزهد وجد واجتهد في العبادة بعد أن  مستهترا

رفض الدنيا واألهل والولد وخرج إلى محرس صفاقس . وته، واشتهر أمرهبأقلع عن ص
  )3( .ة المكرمة ومات هناكمرابطا، ثم ارتحل إلى مك
" بكر بن حماد"وغيره، نجد " ابن غلبون"إلى ، إضافة )4("سحنون"ومن تالميذ اإلمام 

إجادة ملحوظة "هذا الموضوع وهو أيضا من الشعراء الفقهاء ومن الزهاد، وقد أجاد في 
قد أنشأ وأعانه على ذلك مزاجه النفسي المتشائم، وميله الغيبي الموروث من عرقه البربري و

                                                             
  .439محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت األدب المغربي، ص . د -  1
  - ص .1المغرب العربي ج  ).بالياء( غليون :ذكره تحت اسم.رابح بن احمد بونار األستاذ ماعدا )بالباء( غلبون:كل الباحثين ذكرواهذا االسم

118  .  
  .545- 544، الجزء األول، ص 1983لمالكي، رياض النفوس، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، أبو بكر عبد اهللا بن محمد ا -1
  .25محمد النيفر، عنوان األريب، الجزء األول، ص  -2
مالك، ثم عاد إلى  ، ارتحل إلى المشرق، أخذ العلم عن أصحاب اإلمام)هـ 240-160(من مواليد القيروان  ،سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي -3

  .22ح عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من  األدب التونسي، ص .انظر ح". المدونة"له . القيروان فأظهر المذهب المالكي
  .126، ص 1تاريخه وثقافته، الجزء : رابح بن أحمد بونار، المغرب العربي -4
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أثر شديد على  -عبد الرحمن–لقتل ولده  وكان )1("قصائد فيه نالت إقباال لدى الفقهاء والزهاد
ا أنتجه من شعر، وكذلك فقد منفسه ومبعث لكثير من تصوراته وآرائه في الموت والحياة في

والرثاء ألنه بكى في الزهد  ربط موت ابنه بزوال حضارة أهله مما جعل منه شاعرا مكثرا
تى حاد رشوتقديم باقات من أزهار الوعظ واإل أهله وأبن قومه من خالل وقوفه على قبورهم

أسى، وبعاطفة مبتلة بدموع الصدق كل عزيز في هذه الحياة، وذلك بأسلوب يقطر يتعظ 
  .والوفاء

الدينية وحدها، بل وهو كغيره من الشعراء الفقهاء والمحدثين، لم يقتصر على الدراسة 
والوعظ ونبغ في الشعر، وتناول أغراضا مختلفة فيه كالرثاء والشكوى  دبشارك في األ

بدت بالصفاء، وارتفع به عن أساليب الفقهاء والعلماء، ووالتزهيد في الدنيا وتميز شعره 
نقية األسلوب، متوهجة العواطف، فصيحة األلفاظ، وهذا يدل على تمكن شعرية ال مقاطعه

جميعا على اختالف اتجاهاتهم العلمية والثقافية في إفريقية  الروح األدبية في نفوس المثقفين
تأثروا وكان الشعراء الزهاد زمرة من زمر العباد الذين . عامة خالل تلك العهودوالمغرب 

بالتابعين الوافدين على القيروان أو ممن كانوا بها أو بغيرها من مدن إفريقية، وكان زهد 
ياة االجتماعية، واألخالق، وضروب الحمخصوص في هؤالء عمليا ثم تطور فصار ذا منهج 

بكر " ولكن زهد الشاعر المطبوع. ساجدمالجتماع للعبادة في األربطة والالمعامالت، وأماكن ا
الحياة اإلحجام على متع ويمثل الموقف اإلسالمي المعتدل الذي يوازن بين اإلقبال " بن حماد

خاص، ألننا نجد في ذا عرف بطابع مذهبي وله ،ال إفراط وال تفريط:"لذات الدنيا، أيمو
شعره صدى لمختلف العقائد، فتيهرت كانت مسرحا حرا لفرق اإلباضية والواصلية 

  .والصفرية وأهل السنة
لقد أكثر الشاعر من ذكر الموت، وحيا النفس التي تطلب زادها من التقوى في الدنيا 

وبة بالشعور الديني الفياض، يدعو وظل على هذه النزعة الحزينة المشب .ن تلقى ربهاأقبل 
  ):البسيط(وقفة بالقبور : قال في قصيدة عنوانها. بالقبور للعظة واالعتبار دائما إلى الوقوف

  بها )(قف بالقبور فناد الهامدين" -1
  فيها وأجساد )(من أعظم بليت                         

                                                             
  
  - يقصد األموات: الهامدين.  
  - لى أفنتها األرضمن الببفتحة على الباء : بليت.  
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  قوم تقطعت األسباب بينهم -2
  )(من الوصال وصاروا تحت أطواد                         

  وابتكروا راحوا جميعا على األقدام -3
  حوا ولن يغدو لهم غادوفلن ير                         

  واهللا واهللا لو ردوا ولو نطقوا  -4
  )1("التقى من أفضل الزاد: إذا لقالوا                        

وحضارة تيهرت التي اندثرت، وها هو أحد  ستميينوهذه األبيات تحيلنا إلى تاريخ الر
مؤبنا إياهم، ومشيدا بمناقبهم وواعظا  أبنائها يبكيها حين وقف على قبور أجداده العظماء

. قومه وحافظة ديوانهم الذي يسطرون فيه مفاخرهم ومناقبهم الجليلةن الشاعر لسان نفسه، ال
  :في تأبينه مستخدما لغة الواعظين المستبصرينثم استرسل 

  القوم وامتدت عساكرهم )(فبرز -5"       
  وميعاد )(لميقات )(كيما يوافوا   
  ما بالقلوب حياة بعد غفلتها -6

  واهللا سبحانه منها بمرصاد           
  أين البقاء وهذا الموت يطلبنا -7

  )3(".هيهات يا بكر بن حماد )(هيهات           
نما هو ذلك الشعر الذي ينبعث عن ية، انسانالشعر المؤثر في النفس اإلوالواقع أن 

ويتدفق من وجدان سليم، ويصور ما يجيش بخاطر قائله، ويرسم ما يخالط عاطفة صادقة 

                                                             
  - دمع طود، وهو الجبل العظيم: أطواد  
  .وما بعدها 80الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد، جمع محمد بن رمضان شاوش، ص  -  1
  - راءهبرز الطالب تبريزا، أي فاق نظ) اءبتشديد الر: (برز.  
  
  - موضع الذي جعل له وقت لالجتماع فيهلل له وقت، وقد يستعار هذا اللفظ لالوقت، الموعد الذي جع: الميقات  
  - يأتوا: يوافوا  
  - بضم العين(بمعنى بعد  ضاسم فعل ما: هيهات(  
  .فحة نفسهاصالمصدر نفسه وال -  3
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وإن المصير . مشاعره ومشاعر الناس، ذلك هو شعر الطبع الذي يصدر عن موهبة حقيقية
قبة، لذلك بكوها بكاء التعيس الذي عرفته تيهرت ساء أبناءها جميعا وعلى مر العصور المتعا

  .صادقا، وصوروا حزنهم الشديد تصويرا رائعا
مقطوعة شعرية مجهولة القائل، أردت أن أثبتها هنا على سبيل " ابن عذارى"وقد أورد 

في الشعر المدن بسبب تقديمه وهو رثاء  اتخدم الموضوع الذي أناالنتفاع بها مادامت 
 النكبة التي ألمت بالرستميين بعدة الخطب وهول القديم، وألنها تدل بحق على فداح المغربي

فيها                             عن ثالثة أبيات يعبر  وهذه المقطوعة هي عبارة. أن قضى اهللا بخراب عاصمتهم
اإلباضية وهي المدينة صاحبها بصورة جلية، وبألفاظ مالئمة للمعنى، عن رثاء مدينة تيهرت 

  ):طويل(يقول الشاعر . بم محمد بن خزر الزناتيالقديمة التي خربها الخير 
  عوجا بالرسوم وسلما يخليل -1"

  وأصبح أغبرا )(على ظلل أقوى                          
  ألما على رسم بتيهرت داثر -2

  الرائحات فأقفرا )(الغواديعفته                           
  كأن لم تكن تيهرت دارا لمعشر -3

  )1("فيمن تدمرا )(فدمرها المقدار                          
حيزا من الشعر المغربي القديم، وقد أورد منه العماد أما شعرالغزل فيشغل  

قسطا غير يسير، وذكر األستاذ رابح بونار في كتابه المغرب العربي األصفهاني في خريدته 
مجهولة القائل وظن أنها  مقطوعة في رثاء مدينة تيهرت وحضارتها، لكنهاقافته ثتاريخه و

السادس الهجري، ولعله استدل على ذلك من خالل خصائص األسلوب الذي قيلت في القرن 
عن شعر الغزل في القرن األول للهجرة، لخرجنا  ولو بحثنا. )2(تميز به األدب في تلك الفترة

لرابع منتصف القرن ا ولهالتنا ندرة الغزل وعدم وجود شعر مجون حتى ،)3(صفر اليدين
                                                             

  - خال من ساكنيه: أقوى  
  - مؤنثه، غادية، وهي مطرة الصباح: الغوادي  
  - القدرة، األمر المحتوم: بمعنى المقدور: المقدار  
  .199، ص 1، و ليفي بروفنسال، ج نج، س، كوال: عذارى، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة محمد بن -  1
  153، ص 1تاريخه وثقافته، ج : رابح بن أحمد بونار، المغرب العربي -  2
  .238-230م، ص 1972إبراهيم الدسوقي، شعر المغرب حتى خالفة المعز، دار الثقافة، القاهرة،  -  3
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من وذلك ألسباب كثيرة منها أن بالد المغرب العربي ليس فيها ما في غيرها ) 1(".الهجري
و كما أ، األقطار األخرى من فحش وعبث، حسب رأي ابن حوقل في كتابه صورة األرض

شعراء األقطار اإلسالمية في يرى الدكتور الدسوقي أن شعراء المغرب العربي لم يسايروا 
  .حداثة الدولة الفاطمية التي كانت تحرص على الدين اإلسالميهذا الغرض بسبب 

من األسباب الدالة على الحضور المحدود لفن الغزل ونجد عند الدكتور العربي دحو 
من غربتهم على أوطانهم  على الرغم:"... المغربي القديم ما يشفي الغليل، قال في الشعر

معها، ربما رأوا في قول الغزل تخليا عن  تشددواوتركهم أهلهم، لم يعبأوا بعواطفهم، بل 
  :اإلسراف بمضمون اآلية القرآنية الكريمةاألخالق الفاضلة، أو أنهم تمسكوا إلى درجة 

وأنهم يقولون ما ال . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ".الغاوونوالشعراء يتبعهم "
كنهم من ذلك، ألنهم ليسوا األدوات الفنية الالزمة التي تمأو أنهم لم يمتلكوا  .)2("يفعلون

أو لعدم االستقرار الذي ميز حياتهم في هذه الفترة، أو أنهم  بشعراء الصنعة أو االحتراف
  )3(".قالوا كثيرا في هذا الباب ولكن ما قالوه ضاع لألسباب المتقدمة

المغرب العربي تاريخه : مقطوعة جاء بها األستاذ رابح بن أحمد بونار في كتابهوهذه 
وصف فيها صاحبها . ته، قيلت في رثاء تيهرت وهي مثل سابقتها مجهولة القائلوثقاف

  .تيهرت الداثرة، وقد نظمها على البحر الطويلحضارة 
  فراغ الهوى شغل، ومحيا الهوى قتل -1"

  ويوم الهوى، حول، وبعض الهوى كل                                
  وجود الهوى بخل ورسل الهوى عدا -2

  )(وقرب الهوى بعد، ووعد الهوى مطل                                
  )سويقة(سقى اهللا تيهرت الهوى و -3

  )(بساكنها غيثا يطيب به المحل                               
                                                             

  .238-230م، ص 1972إبراهيم الدسوقي، شعر المغرب حتى خالفة المعز، دار الثقافة، القاهرة،  -  1
  .226، 225، 224: سورة الشعراء، اآليات -  2
وما  67ص ). هـ 230 - هـ  30(العربي دحو، الشعر المغربي، من الفتح اإلسالمي إلى نهاية اإلمارات األغلبية والرستمية واإلدريسية . د -  3

  ).بتصرف(.بعدها
  - التسويق بوعد الوفاء مرة بعد مرة: المطل.  
  - انقطاع المطر الذي يعقبه الجدب: المحل.  
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  كأن لم نكن والدار جامعة لنا -4
  ولم يجتمع وصل لنا ال وال أهل                               

  العيش وانشقت العصا ادىفلما تم -5
  النوى وهي تنهل )(تداعت أهاضيب                              

  سالم على من لم تطق يوم بيننا -6
  )(وبها ثكل تسالما، ولكن فارق                              

  تفيض دموعها )(وما هي آماق -7
  )1(".تنسلولكنها األرواح تجري و                             

غزل وباطنه بكاء على تيهرت الحضارة، امتنع فيه صاحبه عن ذكر  ظاهرههذا شعر 
أو ربما اتخذه . اسمه احتراما لتقاليد المجتمع الرستمي إن كانت األبيات قيلت في هذا العصر

اللهو ومجالس الترف والشراب أو للتعبير عن أحالم جو "الشاعر مطية للعبور إلى 
يكون الناظم عاش في زمن استبد بد الحرمان، واشتد فيه الظمأ، فراح يرسم وقد . )2("اليقظة

  .في خياله صورة لحبيبة افتقدها في واقع حياته المترفة

                                                             
  - هضاب، الجبال المنبسطة على وجه األرض، أو مفردها أهضوبة وهي الدفعة من المطرة: جج لـ: أهاضيب.  
  - فقدان المرأة ولدها: الثكل.  
  - وهو مجرى الدمع مع العين أي من طرفها مما يلي األنف: والمفرد مؤق: آماق  
  .153، ص 1تاريخه وثقافته، ج : رابح بن أحمد بونار، المغرب العربي -  1
  .85الدكتور عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم، ص  -  2
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    البعد التأملي: المبحث الثالث      
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  توطئة ودراسة البعد التأملي      
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ء، فإن البعد التأملي هنا، يتجسد في رثاء المدن في وفي المستهل، وقبل كل شي -    
وذوي  إلى رثاء الذات ركزالشعر المغربي القديم، مع إبراز فلسفة الموت والحياة، وقد يتم

  .خالن ويمتزجانا، ويتدموضوع واحدن في القربى، وقد يتركز الموضوعا
تقوم عليه، على  وأما التجربة الشعرية في كليتها، وفي حد ذاتها، فهي تقوم فيما -

لثاقبة، قبل كل شيء، ولعلها بهذا المنطلق، تجد فن اوبعد النظر والرؤية التأمل والتفكر، 
مجاال واسعا، ومالئما لمبتغاها وما تصبوا إليه، ولكنها رؤية وال كل الرؤى هذه الرثاء 
ان، وما رثاء مدن كاملة بما تحويه، من سكان مسلمين، ناهيك عن القصور والعمرمع المرة، 

  .شيدت يد اإلنسان
ء ملتزمة كل االلتزام، ولذلك ففن رثاالشك أنها رؤية جادة كل الجد، وأي جد، و -

  .باالنفعاالت الصادقة، في نفس الوقت واآلنالجاد في رؤيته، وهو المليء  المدن، هو الشعر
عميق، وعادة ما يوسم البعد التأملي بالبعد الفلسفي، نظرا لما يخلع عليه من نظر  -

حيث تحاول التجربة الشعرية، أن تتخلص من المباشرة والتقرير، الذي ال يتجاوز في 
لدى الغير، ولكنها تحاول أن تأتي بجديد، ولن يتأتى لها ذلك إال  عطائه، شيئا معلوما وظاهرا

  .بالتأمل الخاص والتفكر العميق
م على الفلسفة والتأمل، لالهتمام بالشعر القائ ولعل في هذا التأمل المركز، موازاة -

مع بداية عصر التدوين وما بعده، حيث الذي ازدهر في شعرنا العربي، وحظي بمكانة كبيرة 
  .تم ترجمة كتب الفلسفة من الثقافة األجنبية، ثم بعد ذلك سهل تعلمها، وتمثلها وربما محاكاتها

لنحل حتى دخلت بقوة مذهلة على جميع الفنون والعلوم، فظهرت المذاهب وا -
مع فن رثاء  االمتخالفة، والتيارات الفكرية واأليديولوجيات، وغيرها، ولكن األصل يبقى ثابت

اإلسالمية، فما بعد هذا الفن التأملي من جد يستجد به، فمن لم يعتبر  المدن والحواضر
  .بالموت فهل له من معتبر

ترة التدوين كما منذ فولعل تسرب التيارات الفكرية والفلسفية األجنبية، إن حدث  -
يرجح، واستمراره عبر العصور، جعل المذاهب والنحل المتخالفة والمتناقضة، تقوى يوما 

وجد في األدب وخصوصا الشعر، مجاال رحبا الستيعابه بعد يوم، ويستفحل تأثيرها، حتى 
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يعد فن رثاء المدن، من أنسب موضوعات الشعر، لتمثل البعد التأملي، واستيعاب ووتقبله، 
  .تأمل الجاد، والتفكر الحائر والقلق، إزاء الحاضر والمستقبلال

  :فلسفة الموت والحياة، في رثاء المدن ورثاء الذات -
الموت والحياة، من المتالزمتين اللتان ال تفترقان أبدا، فاألولى تنهي تعد ثنائية  -

ا ن متباينان، وهمئن، رغم أنهما ضداالثانية والثانية تستدعي األولى وهكذا بالنسبة لكل كا
أيضا من أوسع مجاالت التأمل والتفكر، وقد وقف الشاعر العربي القديم، حائرا في استكناه 

  :معرفة أسبابها، فهو يرى المنايا خبط عشواء كما يقول زهير في معلقته أوحقيقة الموت، 
  )1(رأيت المنايا خيط عشواء من تصب           تمته ومن يسلم يعمر فيهرم

ه مع عدم معرفة أسباب وقوع الموت، يقر بحقيقته وحتميته، وأنه أمر ال فرار ولكن -
  :منه، وال نجاة، كما قال الشاعر الجاهلي اآلخر في معلقة أخرى

  )2(وثنياه باليد المرخى )(لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى            لكا لطول
والتفكر وتنتهي إلى  تقوم على الحيرةوهكذا كان الموت حظي بوقفة جاهلية،  -

، من تعليل حقيقة الموت، مما يجعلنا نعتقد بأنها مقدمة لتأمل عميق، وفلسفة مقبلة كانت اليأس
هذه بذورها في الشعر الجاهلي، ولكن مجيء اإلسالم الحنيف، قد أتى لينهي هذه الحيرة، 

هللا على جميع لها، فالموت قدر البد منه، وأجل قد كتبه ااويكبح جماح ومضات الفلسفة حي
  .الخلق

توقف ذلك االبتداء السابق في العصر الجاهلي، والقائم على فلسفة، وعلى  وهنا -
امتزاج الثقافة العربية بغيرها، كما أشرنا مسبقا، ثم بعد هذا، تم استئناف فلسفة الموت 

يئا هما، يبرز في الشعر العربي شهكنن معرفةوالحياة، وبدأ الحديث عن حقيقتهما، ومحاولة 
  :فشيئا، حتى نرى المعري أبا العالء يناقش فلسفة الموت والحياة في شعره، قال

  )3("من هذه األجساد خفف الوطء ما أظن أديم الـ        أرض إال"

                                                             
  .86زهير بن أبي سلمى، ديوانه، دار صادر، بيروت، لبنان، د ت، ص  -  1
  .32بن العبد، ديوانه،، دار صادر، بيروت، لبنان، د ت، ص طرفة-2
  - حبل يشد أحد طرفيه في وتد واآلخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى)بكسر اطاء:(الطول ،.  
م،  1957هـ،  1376أبو العالء المعري، شرح ديوان سقط الزند، دار بيروت للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -  3

  .07ص 
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وإذا كان فضاء الموت، قد أصبح أثير الخروج في جميع األغراض والمضامين،  -
رثاء المدن ألن السبب األول في رثاء  لذاته، فإنه سيجد مجاال أفسح عند غرضابل قد يكون 

وإذا كان الوجود اإلنساني انطالقا (المروعة،  تهأالمذهلة، ومفاجالمدن، هو الموت بدهشته 
  .كيف تتم المقاومة؟: ومقاومة هذا االنطالق في آن واحد، يكون السؤال إلى الموت
ية بمقاومة طريقة أساسية لمقاومة حقيقة الموت، هي األمل، طريقة أساسية ثان -

حقيقة الموت هي الحب، وطريقة ثالثة أكثر أساسية من كليهما في هذه المقاومة هي الكلمة 
الشعرية، لماذا؟ ألن هذه الكلمة منبعها األساسي، أما لماذا تعتبر الكلمة الشعرية طريقة 
ممتازة في مقاومة الموت، فذلك ألن الوجود الشعري، ال يتحرك بين األشياء على أساس 

رادي، وألنه كذلك ال يقتحم األشياء، ال يلبسها بما ليس عندها، بل ينفتح صوبها برؤية إ
  .لرؤية الطفل الفرح باللعب ال غيرخالصة، كما تسلم ذاتها، 

إن رثاء الذات وإن كان متجذرا في التراث، منذ أن أنشأ مالك بن  :رثاء الذات - 
يزال موضوعا غامضا، كمصطلح مقنن  الريب قصيدته الشهيرة في رثاء نفسه، إال أنه ال

نفسه يزيد بن خذاق في  ىمحدود، وهذا كله رغم أن المصادر األدبية، تذكر أن أول من رث
العصر الجاهلي، ولكن قصيدة مالك بن الريب قد كسبت الريادة، والشهرة في هذا الباب 

  .النتشارها الواسع وسيرورتها



 - 181 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من رثائية أبي البقاء المقطع األول : النموذج األول
  الرندي في رثاء مدن األندلس قاطبة
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بالد األندلس أو إسبانيا كما يسميها أهل الغرب، وعند العرب المسلمين هي شبه 
يبيريا عامة، استقلت األندلس عن العباسيين وكونت إمارة قرطبة تحت خليفة أموي إ جزيرة

ثم تالشت ) م 752(ه الروايات التاريخية الداخل أو صقر قريش كما تسمي هو عبد الرحمن
، ومن بعدهم المرابطون، ثم )م 1031(اإلمارة فعقبها دويالت حكمها ملوك الطوائف 

سلطان العرب  رانحص وبعد ذلك). م 1212(في وقعة العقاب  األسبانهزمهم . الموحدون
ة في إسبانيا واألندلس اليوم والي. م 1492رها في عام والتي سقطت بدفي مملكة غرناطة 

  .الجنوبية تتألف من ثمانية أقضية
نهائيا بعد أن فتكوا بهم وأجروا محاكم التفتيش التي  أخرج اإلسبان العرب من األندلس

كانت من أفضع ما مر على التاريخ اإلسالمي، إذ جردوا السالح في رقاب المسلمين، 
كما امتازت تلك  .وربا كلهاوهتكوا األعراض، وانتهكوا المقدسات، وكان ذلك البلد نورا أل

إلى تمتعها ة، باإلضافة إذ تجمع بين قارتي إفريقية وأوربالجنة المفقودة بموقع جغرافي هام، 
  :قال شاعر األندلس الوصاف، ابن خفاجة. بطبيعة ساحرة خالبة برع الشعراء في وصفها

  يا أهل أندلس هللا دركم"
  ماء وظل وأنهار وأشجار                    

  ما جنة الخلد إال في دياركم 
  )1(".وهذه كنت، لو خيرت، اختار                    

اللسان الناطق عن بيان مشاعر الناس وعواطفهم إزاء  مما الشك فيه أن الشعراء هم
كان منتشرا بشكل واضح في ومن المالحظ أن الرثاء . كل ما يصيبهم من أفراح وأتراح

ختلفة من رثاء الشخصيات الخاصة كاآلباء واألبناء الشعر العربي، وفي ضروبه الم
زواج باإلضافة إلى الشخصيات العامة كالملوك واألمراء والخلفاء والوالة واألصدقاء واأل

فترات حروب شراف والسادة، أو رثاء الدول والممالك الزائلة التي كانت قد عاشت واأل
وجدنا أن  -وهو ما يهمنا–ندلسي وإذا خصصنا أكثر لندخل في العصر األ .وغارات أجنبية

ما ورد فيه ما هو إال امتداد لسابقه في المشرق العربي، ذلك أن شعراء األندلس كانوا 
يحاكون شعراء المشرق، ويقلدونهم في هذا الغرض الشعري، ولكنهم أجادوا فيه وأبدعوا 

                                                             
  .97م، ص 1982، 2حمدان حجاجي، حياة وآثار الشاعر األندلسي ابن خفاجة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  -  1
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وما  .ربيةعلى شعراء العخاصة في رثاء الديار الذاهبة والرسوم الدارسة حتى تفوقوا 
اخترته اليوم في هذا البحث ما هو إال شاهد على براعة المغاربة واألندلسيين في التعبير عن 

وذلك من خالل مقطع من بكائية األندلس ألبي . المآسي الجماعية وكوارث المدن المسلوبة
ن م وهذه األبيات ما هي إال قطرة من بحر الدموع المذرفة لعزاء األندلس. البقاء الرندي

هول المصائب المتوالية، ولعل النكبات التي حلت بديار اإلسالم في األندلس، لم يعرف لها 
حوا تلك الديار ونشروا فيها معارفهم وعلومهم، مثيال، ذلك أن المسلمين بعد أن فتالتاريخ 

نت الكارثة، قال الدكتور اواستقرار لمدة طويلة، ثم هبت بينهم رياح الفتنة وكعاشوا في أمن 
ال أندى عاطفة الممالك أجمل وال أبكى وال أشجى ولم أجد في رثاء :"اجيحمود حسن ابو نم

  )1(".فى خياال من مرثية أبي البقاء الرنديوأجمل مقاما وال أص
  :)البسيط().المقطع األول من نونيته:(األندلس قاطبةيقول الرندي في رثاء 

  لكل شيء إذا ما تم نقصان" -1
  فال يغر بطيب العيش إنسان                        

  )(هي األمور كما شاهدتها دول -2
  زمن ساءته أزمان  من سره                       

  وهذه الدار ال تبقي على أحد -3
  دوم على حال لها شانيوال                        

  يمزق الدهر حتما كل سابغة -4
   )(وخرصان )(مشرفيات )(إذا نبت                      

  كل سيف للفناء ولو )(وينتضى -5
  كان ابن ذي يزن والغمد غمدان                      

                                                             
  .302محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر العربي، أو جراحات القلوب، ص الدكتور  -  1
  - تنقلب من حال إلى حال: دول.  
  - السابغة أي التامة الطويلةالدرع : سابغة.  
  - كل وارتد ولم يقطع: نبا السيف.  
  - السيوف نسبة إلى قرى بالد العرب تصنع فيها تلك السيوف المشهورة: الرماح، والمشرفيات: حلقة الذهب والفضة، والخرصان: الخرص.  
  - سله، والثوب أباله: انتضى السيف.  
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  التيجان من يمن وأين الملوك ذو -6
  وأين منهم أكاليل وتيجان                        

  وأين ما شاده شداد في إرم -7
  )(وأين ما ساسه في الفرس ساسان                        

  من ذهب )(وأين ما حازه قارون -8
  )(وشداد وقحطان )(وأين عاد                        

  أمر ال مرد لهأتى على الكل  -9
  )1(".حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا                        

                                                             
  - بني ساسان الفرسملوك  جد: انساس.  
  - متكبر، مفاخر بأمواله: وزير فرعون، ظالم: قارون.  
  - شعب سكن األقحاف، سحقتهم العاصفة: عاد.  
  - العرب اليمنية أبو قبائل: قحطان.  
  .546، ص 3شكيب أرسالن، الحلل السندسية في األخبار األندلسية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ج  -  1
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  رثاء مدينة قرطاجنة التونسية: النموذج الثاني  
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  :قرطاجنة
المغرب األدنى على ساحل البحر األبيض المتوسط، قرب تونس عاصمة مدينة في 

اعدة الجمهورية التونسية، أسسها الفينيقيون خالل القرن التاسع قبل الميالد، فأصبحت ق
إلمبراطورية عظيمة، قاومت روما أثناء الحروب البونيقية وتعاقب على حكمها الرومان، 

هم، إلى أن جاء المسلمون أيام الفتح في ارقة ومن واالأو الروم األفثم البيزنطيون فالوندال 
. فهدموها حين أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان -رضي اهللا عنه–خالفة عثمان بن عفان 

وإن هذا التحطيم وإن كان جناية :"... توفيق المدني دتهديمها يقول المؤرخ أحم وفي شأن
آخر أثر إزالة : وال ريب ثالثة أمور يقصد" على التاريخ والفن، فقد كان حسان بن النعمان

من آثار السلطة الرومية ثم تأمين جانب رجوع الروم إلى قرطاجنة، ثم لكيال تبقى في البالد 
  )1(".إال عاصمة واحدة هي القيروان

اف المرمر، الدنيا بأنواع الرخام الملون وأصن وكانت هذه المدينة من أعظم مباني
في وقت عمارتها انت كومدينة قرطاجنة :"... يقول عنها -لمغربيالرحالة ا–وهذا اإلدريسي 

عبق وظل  .)2("من غرائب البالد المذكورة بما فيها من عجائب البناء وإظهار القدرة في ذلك
التاريخ يفوح من ربوع قرطاجنة، وينبعث مما بقي من آثارها الخالدة، مفصحا عن عظمة 

القناة البديعة التي هي الحنايا المشاهدة آثارها من مثل الطياطر العجيبة، و الفن المعماري
المؤرخون بإسهاب عن تلك المفاخر الرومانية التي حظيت وقد تحدث . قرطاجنةزغوان إلى 
، وجعلتها مدينة العمران واإلبداع، وبها حازت على إعجاب المعجبين الذين بها المدينة

  .ن األجناس واألديان، بغض النظر عتهويهم عبقرية اإلنسان في كل مكانتس
ولكن هناك آخرون منحهم اهللا نعمة االتعاظ واالعتبار من مشاهد الخراب والدمار، 

طالل لالتعاظ بها وبأهلها واأل الشيخ محرز بن خلف الذي كان يتردد على الدمن: ومن هؤالء
 عن هذايقول المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب . بعد تبدل األحوالانقرضوا  نالذي

ر محرز بن خلف بن رزين ويتصل الكبي هو الولي الصالح والواعظ:".. الشاعر المغمور

                                                             
م، ص  1986من عصر الحجارة إلى الفتح اإلسالمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، . في أربعة عصور أحمد توفيق المدثي، قرطاجنة -  1

  .، بتصرف155
  .286ق في اختراق اآلفاق، المجلد األول، ص ف اإلدريسي، نزهة المشتاأبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا، الشري -  2
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كان يشتغل بتربية الصبيان وتعليمهم العربية  -رضي اهللا عنه–بأبي بكر الصديق  نسبه
  )1(".وأصول الدين ومكارم األخالق حتى لقب بالمربي محرز

الذي  هو األستاذ:"... ل عنهالحلل السندسية في األخبار التونسية فيقو أما صاحب
في  ثم يذكر )2("من مطاعم اإلخالص بخالص اللباب سحر بنغمات عوارفه األلباب، وتغذى
سنة ثالث عشر وأربعمائة،  -رحمه اهللا–توفي :"... موضع آخر سنة وفاته ومكان دفنه

ونيف على السبعين، ودفن بداره المشهورة بسكناه قديما وهي داخل باب السويقة من 
  )3(".قبلية

  ):طويل(قال محرز بن خلف في وصف أطالل قرطاجنة، 
  خليلي مرا بالمدينة واسمعا"...  -1

  مدينة قرطاجنة ثم ودعـا                            
  طلوال بها تبكي لفقدان أهلها -2

  )(وتبعا )(كما ندب األطالل كسرى                            
  عك دارساوقوال لها ما بال رب -3

  وما بال وفد قد بناك وودعـا                            
  وخالك من بعد اجتماع وغبطة    -4

  )(ومن بعد تشييد خالء وبلقعـا                            
  تصفق فيك الريح من كل جانب  -5

  وفرق منك الدهر ما قد تجمعا                           
  بعد اجتماعـهفمزق ذاك الشمل  -6

                                                             
  .58سي من األدب التونسي، ص حسن حسني عبد الوهاب، المنتخب المدر -  1
محمد بن محمد السراج، الحلل السندسية في األخبار التونسية، تقديم وتحقيق محمد لحبيب الهيلة، دار الغرب اإلسالمي، مطبعة المتوسط،  -  2

  .848، المجلد األول، ص 1985بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
  .344المصدر نفسه، المجلد الثالث، ص  -  3
  - جمع أكاسرة وهو لقب ملوك الفرس الساسانيين: رىكس.  
  - يجمع على تبابعة، وهو لقب ملوك اليمن األقدمين: تبع  
  - األرض القفر: بلقع  
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  فلله دهر ما أغر وأفجعــا                           
  وساروا إلى من سار من كان قبلهم -7

  فيا لفراق القوم ما كان أسرعا                           
  )(الدوقد وسدوا بعد الحرير جنا -8

  ولم يستطيعوا للحوادث مدفعا                           
  إن جزتما بربوعهافيا صاحبي  -9

  خليلي إال نادياني وسمعا                            
  فلن تسمعا إال الصدى بعد هاتف -10

  )1(".مجيبا لها ثم الرياح الزعازعا                           
للقارئ المتأمل المشهد الحزين الذي يمثل آخر يتراءى من خالل هذه األبيات الرثائية 

األخير قرطاجنة الحضارة، تلك المدينة التاريخية التي سجلها الدهر في مشهد في الفصل 
أهلها على كرسي السيادة لفترة طويلة من الزمن، وأبدع بناتها  ديوان الخلود، وقد تربع
التحف المعمارية وإنجاز المشاريع الرائعة ثم ذهبوا ولم يغن عنهم ما ومهند سوها في تشييد 

  .دالة عليهم آثارهم تتفننوا فيه، وبقي

                                                             
  - الصخر العظيم، والواحدة جندلة: الجنادل.  
  .60-59حسن حسني عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من األدب التونسي، ص  -  1
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  رثاء مدينة تلمسان الجزائرية: النموذج الثالث
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  :تلمســان
" ةبوماري"من أرض الجزائر، سميت في القديم في اإلقليم الغربي " تلمسان"تقع مدينة 

أي البستان، ألنها كانت تنعم بالمياه الغزيرة، والخضرة السميكة، والهواء النقي، والناظر إلى 
سنة " أبو يعقوب يوسف المنصور"ي شيدها ة الغربية منها يشاهد أطالل المنصورة التالجه
وحين تحدث  .)1("، أما من الجهة الشرقية فيرى قرية العباد العالية)م 1299(هـ  698

ودار ملكهم وسط بين الصحراء والتل :... ن ملك بني عبد الواد قالعصاحب بغية الرواد 
وسن ومعناه اثنان أي الصحراء . كلمة مركبة من تلم ومعناه تجمع .بلغة البربر تلمسنتسمى 
كريمة . ، لدنة الهواء، عذبة الماءعريقة في التمدنمدينة :"في موضع آخر ثم قال )2(".والتل
أطول من شرق إلى  اوين رأسه، بسيطدواقتعدت بسفح جبل، :"... بقوله هافووص. )3("تالمنب

تطل منه على : شرفة عليها إشراف التاج على الجبينشماريخ ملواعروسا فوق منصة غرب،
األلفاف  وتحف بخارجها الخمائل:"بجمال طبيعتها أضاف وللتذكير. )4("فحص أفيح معد للفلح

  )5( ...".من الفواكهتشتهيه األنفس، وتلذ األعين بما  )(الغلبواألدواح األشبة والحدائق 
رحل، واستطاعوا بفضل حنكة أمرائهم أن من القبائل الزناتية ال "بنو عبد الواد"كان 

ة بين عنت واقاوقد عاشت فترة طويلة إال أنها ك يقيموا مملكة في مدينة تلمسان وضواحيها
شرق، والمملكة المرينية غربا، فتعددت الحروب بينها وبين " المملكة الحفصية"شقي رحا 

في زمن الحصار المضروب  نكبتها المشهورةجيرانها إضافة إلى الفتن الداخلية، كما عاشت 
  .عليها من طرف المرينيين، وما نتج عنه من هالك وخراب

اف حواضر العلم واألدب بالعالم اإلسالمي صثم ساءت أحوالها بعد أن كانت في م
حينئذ، وان تنجب مثل بجاية وقسنطينة وغيرهما من مدن الجزائر الحفصية شخصيات أدبية 

ية المطاف خضعت وفي نهاتلميع مرآة المشهد الثقافي، وعلمية كان لها األثر الواضح في 
  .ذليلة أمام ضربات الدهر

                                                             
  .8، 7م، ص  1984العصور، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  تلمسان عبر محمد بن عمر الطمار، -  1
لوطنية، أبو زكرياء يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الحميد حاجيات، المكتبة ا -  2

  .85، ص 1، ج )م 1980(هـ  1400الجزائر، 
  ).نفسهاالصفحة ( -  3
  .86المرجع السابق، ص  -  4
  - المتكاثفةاالشجار.  
  .الصفحة نفسها -  5
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بل " ابن خميس"في عصر الشاعر الذي عاش  المغربي ةالرحال" العبدري"وها هو 
حين مر بتلمسان، وهو في طريقه إلى مكة المكرمة بالحجاز، يذكر النكبة التي التقى معه، 

 )(ةلنا إلى مدينة تلمسان فوجدناها بلدة حلت بها زمانوصثم :"... أصابت المدينة، فيقول
أما ابنها البار فقد بكاها في أشعاره ورثى لحالها، . )1("وأحلت بها حوادث الحدثان الزمان،

محمد بن خميس بن :".. كبيرا من رواة اللغة، ذلك هووية اوكان فحال من فحول الشعر، ور
حجري، حجر ذي رعين التلمساني، يكنى أبا عمر بن محمد بن عمر بن محمد ابن خميس ال

  )2( ..".عبد اهللا ويعرف بابن خميس
بتلمسان، وكتب للزيانيين ثم ارتحل ألنه كان مولعا بالسفر، فهو كالدم بطبعه ولد ونشأ 

هرب منها بعد مدة ألن فاس بالمغرب األقصى، لكنه يتحرك في كل ربيع، فذهب إلى مدينة 
منه  وذلك الشتغاله بالفلسفة، فعاد إلى بلده ثم خرج إياه بالزندقة الفقهاء أهدروا دمه متهمين

أمراؤها، فلقي عندهم في بنو العزمرة أخرى وقد أوجس من الحكام خيفة، فقصد سبتة حيث 
قالب سياسي راح قبوال حسنا، ثم أبحر بعد ذلك إلى غرناطة باألندلس ولسوء حظه، وقع ان

عيد الفطر عام ثمانية  يوم"اهللا بن الحكيم وذلك في الوزير أبي عبد  ضحيته بمعية صديقه
  )3( ..".وسبعمائة للهجرة

جيدا وكثيرا، فهذا  اعلى أن البن خميس إنتاجيتفقون إنتاجه فالقدماء  وبخصوص
  )4( ".لضاقت به األوراق لو اعتمدنا نقل مختاره:".. ن يقولالمؤرخ يحي بن خلدو

وقد أنشدني ابن خميس :".. ضا بقولهوصاحب الرحلة المغربية يشهد على ذلك أي
معظم آثاره قد تناولتها يد الزمان فعبثت بها وغيبتها في مقارب  ولكن )5( ..".كثيرا من شعره
  .مقارب النسيان

                                                             
  - العاهة(المرض المزمن المتأصل : زمانة الزمان.(  
محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الدار : أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري، رحلة العبدري، الرحلة المغربية، تحقيق وتقديم وتعليق -  1

  .10، ص 1968اء، البيض
يوسف علي . د: أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن أحمد، لسان الدين ابن الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، شرح وضبط وتقديم -  2

  .376، ص 2م، ج  2003هـ،  1424، 1العلمية، لبنان، ط  طويل، دار الكتب
  .404المصدر نفسه، ص  -  3
  .112، ص 1خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج أبو زكرياء يحي بن  -  4
  .13محمد العبدري، الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسي، ص أبو عبد اهللا محمد بن  -  5
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ليها بقصيدة غريبة ابتدأها آل العزفي أمراء سبتة عند مقدمه ا مدح الشاعر ابن خميس
معاهد أنس : ة بـن منصور هذه الخائيذ عبد الوهاب ببرثاء مدينة تلمسان، وقد عنون األستا

  ]الطويل[تي تفي بالغرض المنشود طلت، فاخترت منها بعض األبيات الع
  تلمسان لو أن الزمان بها يسخو -1

  )(وال الكرخ )(منى النفس، ال دار السالم                           

  يل دونهاوداري بها األولى التي ح -2        
  )(اللبخ )(مثار األسى، لو أمكن الحنق                           

  معاهد أنس عطلت فكأنها -3
  )(ظواهر ألفاظ تعمدها النسـخ                          

  عفا بعض آيها فوأربع أال -4
  )(كما كان يعرو بعض ألواحنا اللطخ                           

  كأنهم )(اتيوإخوان صدق من لد -5
  )(وال بزخ )(جآذر رمل ال عجاف                         

  مضوا ومضى ذاك الزمان وأنسه -6
  ومر الصبا والمال واألهل والبذخ                         

  كأن لم يكن يوما ألقالمهم بها -7       
  )(.")1(ولم يسمع ألكعبهم جبخ )(صرير                           

                                                             
  - بغداد: دار السالم  
  - الكرخ ربضها الشرقي.  
  - الشديد الغيظ: الحنق.  
  - الضرب والشتم واالحتيال: اللبخ.  
  - أزاله: نسخ الشيء نسخا: نسخال.  
  - التلويث: اللطخ.  
  - ة وهو التربمفردها لد: لداتي.  
  - البقرة الوحشية وهو ولدمفرد جؤذر : جآذر.  
  - والمفرد أعجف أبي المهزول: عجاف.    - جمع و مفرده ابزخو وهو اللذي خرج صدره و دخل ظره  : بزخ  
  - صوت القلم في القرطاس: الصرير.  
  - في الميسر(تحريك الكعاب وإجالتها : الجبخ(  
هـ،  1365عبد الوهاب بن منصور، المنتخب النفسي من شعر أبي عبد اللخ بن خميس، مطبعة ابن خلدون، تلمسان، الجزائر، الطبعة األولى،  -  1

  .98-96ص 
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منارة المغرب فاس لوطنه، فقد زار مدنا كثيرة، كمدينة  الشاعر بحبهواشتهر 
باألندلس،  العزفيين، كما عاش في غرناطة األقصى، وكذلك سبتة التي ازدهرت أيام األمراء

ذات الطبيعة الساحرة، لكن الشاعر كان ذاهال عن كل ما حوله، فإذا مدح صدر مدحيته 
قصد القصائد المطولة، ألبس مطالعها أثواب  بأبيات رثائية تذوب لها النفس حزنا وكمدا، وإذا

، ومرتع صباه، ودنياه الشوق، وغسل حروفها بدموع الحنين إلى تلمسان، مسقط رأسه
ابن البديعة التي مدح بها الوزير وفي هذه الهمزية . الصغيرة التي يعيش فيها أهله وأترابه

ب بن عبد الحق المريني، الحكيم بغرناطة أشار إلى ذلك الحصار الشنيع الذي ضربه يعقو
  : ملك المغرب األقصى على مدينة البساتين، فقال

  )(لعشرة أعوام عليها تجرمت -1
  )(إهراءإذا ما مضى قيظ بها جاء                              

  فيها عائثون وخرب )(يطنب -2
  ويرحل عنها قاطنون وأحياء                             

  لملكها )(ماح الذاهبينكأن ر -3       
  )(قداح، واموال المنازل أبداء                            

  فال تبغين فيها مناخا لراكب -4
  صت منها ظالل وأفياءلفقد ق                            

  ردى منه ما اشتهىلفيا منزال نال ا -5
  )(.)1(ترى هل لعمر األنس بعدك إنساء                           

                                                             
  - ذهبت وانقضت: تجرمت.  
  - البرد الشديد: اإلهراء.    - يقيم: يطنب  
الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر،  نفحقري، المأحمد بن محمد  :وفي النفح، الناهبين أنظر: يناهبالذ -.

  .377، المجلد الخامس، ص )م 1988(هـ 1408بيروت، لبنان،  
  - جمع بدء وهو النصيب من الجزور: أبداء  
  - التأخير: إنساء.  
يوسف علي . د: بن عبد اهللا بن سعيد بن أحمد، لسان الدين بن الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، شرح وضبط وتقديمأبو عبد اهللا محمد  - 1

  .386- 385طويل، الجزء الثاني، ص 
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   رثاء مدينة تطوان: النموذج الرابع      
  غرب األقصىمبال               
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  :تطـوان
، أسسها بنو مرين وهم ينتمون إلى هي مدينة قديمة تقع في شمال المغرب األقصى

  .المشهورة" زناتة"قبيلة 
 ي جعل منها عاصمةبالغة بفضل موقعها االستراتجي الذ أهميةاكتسبت هذه المدينة 

من –عن البحر المتوسط الريف المغربي، وزهرة الشمال، ودرة الساحل، إذ ال يبعد ميناؤها 
في مسالكه جانبا من اآلثار التي خلدت " البكري"ويذكر . إال بمسافة قصيرة -ة الشمالجه

  )1(".رجاءوبها مياه كثيرة سائحة عليها األاألول، ومنار،  )(فيها قصبة:"... المدينة فيقول
سكنها المغاربة واألندلسيون الالجئون إليها قبيل سقوط غرناطة وبعدها، وذلك على 
فترات متباعدة، وقد امتحن أهلها كثيرا فثبتوا، ألن فقدان األوطان جعل منهم أبطاال، فكانوا 

  .إذا سمعوا الصريخ تهتز األرض خيال ورماة
المدينة، ها البرتغال، قاموا فداهموا لما احتل" سبتة"وحين لبوا نداء جيرانهم أهل 

لتخليصها من يد هؤالء البرتغال، ولكنهم لم يفلحوا، فضلت "وضيقوا عليها الخناق، وتجردوا 
  )2(".سنة ثمانين وألفبيدهم إلى أن سلموها لألسبان " سبتة"

قامت بواجبها، وان قاطنيها انتصروا إلخوانهم، غير أن " تطوان"ويشهد التاريخ أن 
نفوسهم وحرك حفيظة األسبان، فهيأوا المشرف أغضب األعداء البرتغال،  السلوكهذا 

لالنتقام في يوم الحق، وقد تم لهم ما أرادوا، حيث نسج القدر خيوط الفجيعة، فحلت بالمغرب 
هـ،  1276أردنيل سنة كارثة كبرى تمثلت في وقوع تطوان في يد األسبان بقيادة الجنرال 

 سنتين عاثوا في األرض فسادا؛ خربوا الدور وهدموا القصور، فيهافمكثوا ) م 1860(
بالنسوة والرجال، وروعوا الصبية واألطفال، ولم يخرجوا موال، وفتكوا ونهبوا المتاع واال

  .غرامة طائلة أدت باقتصاد البالد إلى الهاويةمنها إال بعد أن قبضوا 
  
  

                                                             
  - تجمع على قصب وقصبات، وهي المدينة العظيمة: قصبة.  
منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة الدكتور جمال طلبة، أبو عبد بن عبد العزيز بن محمد البكري، المسالك والممالك، تحقيق  -  1
  .289، ص 2، ج )م 2003(هـ  1424، 1لجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط او

، 2نان، ط الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت، األدب المغربي، مكتب المدرسة، ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، لب -  2
  .279، ص 1969
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وكانوا أكثر –بكوها، أما الشعراء الناس لهذا الخطب الفادح الذي أصاب المدينة، فتألم 
فقد ندبوا حظ تطوان، ورثوا لحالها في قصائد شجية سجلها الشعر  -تأثرا من غيرهم

بين شاعر مغربي وشاعر غير المغربي في باب رثاء المدن المنكوبة، وال فرق في ذلك 
محمد ث قال العالم الباح. واحدةمغربي، فالمأساة هزت المشاعر وصهرت القلوب في بوتقة 

كان  - كما يبدو–ومن األشعار التي قيلت في هذه الكارثة ما قاله جزائري :"... بن تاويت 
   :)طويل(ن، وتخلف بها عند االحتالل أولها مقيما بتطوا

  أروم سلوا والزمان يعوقني"
  )1(".وأطلب قربا والمصائب تقصيني                      

زالة مقارنة و الجة األبيات من حيث المتان ابه بأسلوبثم يبدي األديب البارع إعج
  .األخرى التي قيلت في الموضوعبأساليب القصائد 

، قد وجدت لها من يندد بها، ويرفع ل بالمغربكوارث التي كانت تحأن ال وهذا يبين
. قوية في األدب، وخاصة في الشعر والخطبة عقيرته بالصراخ من أجلها، وكانت أصداؤها

  ):ثالمجت( الكارثة فقال الذي عبر عن هذه )2(المفضل أفيالل: الراثين ومن هؤالء الشعراء
  ؟هقل لي عالمة       كسرت جمع السالميا دهر " -1
  هخفضت قدر مقام           للرفع كان عالم -2
  هملكته ألعاد                ليست تساوي قالم -3
  يحكيه صوب الغمامه يبكي بدمع         فالدين  -4
  مساجد أضحت       تباع فيها المدامه على -5
  تطوان ما كنت إال         بعين البالد حمامه -6
  عاله في الخد شامهأو كمحيا عروس           -7
  )(رماك بالعين دهر         وال كزرقا اليمامه -8

                                                             
، )م1984(هـ  1404محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -  1

  .902الجزء الثالث، ص 
  ".الحمامة البيضاء"أول من اطلق على مدينة تطوان م الذي كان 1824/1886الفقيه الشريف الحسني الشاعر القاضي التطواني : المفضل أفيالل -  2
  - يس، عاشت في العصر الجاهلي بجزيرة العرب واشتهرت بحدة البصر لما تمكن منها األعداء، فقأوا عينيهادامرأة من قبيلة ج: زرقاء اليمامة.  



 - 197 -

  )1("ففرق األهل حتى         لم يبق إال ارتسامه -9
األوسط : صى، وكذلك إخوانهم في المغربينوما أكثر ما جأر شعراء المغرب األق

يد النصارى  طئ فيواألدنى، وذرفوا الدموع الحارة كلما سقطت مدينة من مدن الشوا
قد تألم كثير لما أصابها من مكروه، كيف ال وهي محبوبته التي " تطوان"عاشق الغزاة، وكان 

ات أخرى أوردها فلنستمع إلى شاعرنا وهو يرثيها من خالل أبيخصها بقصائد شجية، 
  :)المجتث(يت محمد بن تاو األستاذ

  بقلبي كآبة             أعظم بها من كآبهحلت " -1
  غطت شموس انبساط        وال كمثل سحابه -2
  كابهسودمع عيني كعين            ترى بخدي ان -3
  )2("على صنيع لدهر            أبان فيه انقالبه -4

ف اآلن بالمغرب باسم تطوان، تلك المدينة التي تفوق في وان أو كما تعرهذه هي تيطا
كلكله، ر ناء عليها بهنظر الشاعر فاسا ومصر والشام، من حيث الحسن والبهاء، لكن الد

فاستحالت إلى بلد منكوب، وربع مسلوب، فواكب الشعر الحدث، وكان خير شاهد على 
  .المحن، وأصدق معبر عن المصائب
وإن لم ) األدب الملحمي(مغرب األقصى ما يسمى بـ عرف األدب العربي في ال

 )(يتوفر على عناصر الفن الملحمي كاملة، ويعتبر الفن الشعبي الحقيقي، ومنه تفرع الزجل
ت الجنبا إلى جنب مع الموشحات منذ العصر الموحدي، ونظم فيه الشعراء مطوالذي سار 

لدعوة إلى مقارعة األعداء، في موضوعات الحرب ووصف المعارك وتمجيد االنتصارات وا
كما تطرقوا إلى النكبات التي حلت بالبالد ورثوا المدن المسلوبة ونحو ذلك وهذا الشعر 

فاس ونظموا فيه على طريقة الموشح ولكنهم الذي ولع به أهل " مستوحى من عروض البلد
الناس وقد بلغ ة وهو ينظم باللغة العربية العامية التي يتكلم بها عام خرجوا فيه عن اإلعراب،

الملحون في المغرب األقصى قد بعد أن عني به الملوك والحكام، وإن كان  أوج ازدهاره
ضاع أكثره، ألن تلك األزجال المغربية لم ترو حتى يحفظها الرواة ويتناقلوها مشافهة، وال 

                                                             
  .424، ص مغربيالدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت، األدب ال -  1
  .901ن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، الجزء الثالث، ص محمد ب -  2
  - ةماني الشعب العميقأج أزجال، الشعر العامي الذي يعبر عن : الزجل.  
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منه  كتب عنها شيء يرجع إليه الباحث ليشفى غليله من ذلك الموروث الثقافي الذي كان كثير
المفضل بن محمد أفيالل، ذلك : المغربي الفقيه وهذا الشاعر )1("وفصيتناول حقائق الت

المفكر، األديب، المؤرخ، الرحالة، الذي عاش في عصر نكسات طبعت حياة المغرب 
أو ما يسمى " حرب تطوان"بكارثة  ةالمنكوب" تطوان"األقصى في ذلك الوقت، وهو من مواليد 

بعض األبيات الشعرية قالها الشاعر الكئيب إضافة إلى ما قدمت له من  ، وهذه"حرب الستين"
باللغة الفصيحة، وكان يعشق تلك المدينة الرائعة التي أشعار بكى من خاللها مدينته المفضلة 

  .شهدت مولده وضمت تربتها جسده
  ):بالملحون(قال 

  صبروا لحكام ربنا"
  يفقر ويغني            

  كل يوم في شان
  )2(".الملك عظيم ىمول           

وهذا يثبت مرة أخرى أن الشعر الملحون قد واكب الشعر الفصيح في ندب المدن 
  .لنكبات سواء في الجزائر أو في المغرب األقصىلوالممالك الزائلة حين تتعرض 

واحدة بعد أخرى، تكاثرت الهجمات البرتغالية واإلسبانية  سقوط حواضر األندلسبعد 
أهل  والمدن الساحلية المغربية، وكأنهم أرادوا بهذا الفعل الشنيع أن يعاقبوا على الشواطئ

. المشرف مع إخوانهم خالل المحن التي مرت بها مدن األندلس الحبيبةالمغرب على وقوفهم 
البرتغاليون واألسبان على المغرب األقصى، واحتل البرتغاليون بالذات معظم شواطئه فهجم 
صولة األعداء، ولكبح جماح فقامت الرباطات والمرابطون فيها لرد " طنجة"و" سبتة"مثل 
سيون، حل محلهم السعديون فانتصروا على الدخالء وأجلوهم عن طاولما فشل الو. الغزاة

تستقر األمور حتى حدثت في البالد فتن وما كادت  "أزمور"و" أسفى"و" أصيال"و" فونتي"
ن من جديد فنزلوا بحجرة النكور، ومن ثم احتلوا وعاد األسبا. استفاد منها األعداء ةداخلي

ة وأندلسيين يداهمونها اربفقد استمر أهل تطوان من مغ "سبتة"فالمهدية، أما العرائش، 
                                                             

  .506- 504ص  ص الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت، األدب المغربي، -  1
 )المغرب األقصى(تطوان بشهب، يونس ل: من مقال لألستاذ. رابطة أدباء الشام -  2

www.odabashamnetshow.php?sid24249  
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قسس يوجهون عنايتهم الخاصة إليها ويتجردون قون عليها الخناق، ثم صار بنو النويضي
  .بأيديهم إلى أن سلموها لألسبان" سبتة"فضلت . لتخليصها من يد البرتغال ولكنهم لم يفلحوا

وكانت انتقموا من أهل تطوان الشجاعة التي لبت نداء السبتيين ثم إن الغزاة األعداء 
باتجاه " سبتة"االستدمارية تحركت من مدينة على شذاذ اآلفاق لكن اآللة  -من قبل– ةعصي

فندبها . تالل علقمهوأن تتجرع من االحأمره، وكتب اهللا لها أن تذوق من العذاب " الحمامة"
  .الشعراء وبكاها أبناؤها

وهذا . تخلف الشعر الرثائي عن تسجيل هذه األحداث المؤلمة التي حلت بالمدن المغربيةولم ي
  )( ):الخفيف(المكي بن علي بن ريسون : الفقيه الشاعر

  قد أصيبت تطواننا الغراء" -1
  بدواه ليست لديها دواء                         

  ملكوها الكفار أخبث جنس -2
  جال فيها رجالهم والنساء                         

  يا تطوان لست أحول عن عهدي -3
  ما دامت للعهود منك وفاء                          

  يا تطوان لست أنساك طول عمري -4
  )1(".ما دام للحياة في بقاء                           

سنة،  560الغرناطيون، فأعادوا لها الحياة طيلة ما ينيف عن لقد حل بهذه المدينة 
ولكن األيام لم تدعها تعيش حياتها  المغربيةالبهية عاصمة الدبلوماسية " تطوان"وأصبحت 
عن وجودهم في تلك المناطق، ومنذ  سوحين جاء االحتضار أعلن األسبان والفرنسيالسعيدة، 

أن تحررت من ربقة األعداء ولبست أثواب ل إلى ظالحنذاك الوقت وهي تتجرع كأسات 
  .وقد كثر الشعراء الذين رثوها وفاء لحبها، وعرفانا بفضلها. السعادة والهناء

  ):طويل(، وهو من عدول تطوان "محمد القيسي"قال الشاعر الفقيه 

                                                             
  - وت بقبيلة بني عروس بإقليم العرائشربتاز ةالريسوني ةنسبة إلى الزاوي.  
  .م 2012التاسع عشر، مقال بقلم يونس لشهب، المغرب، سنة  الدراسات المحكمة، الشر المغربي في النصف الثاني من القرن ديوان -  1
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  تصبر بحكم اهللا في القوم إذ جرى"
  )1(".بال المحتمعليهم بأنواع الو                                       

خلفين بها توهو من عدول تطوان أيضا، ومن الم" محمد الشالسي"وقال الشاعر الفقيه 
  ):طويل(لدى االحتالل 

  أيا درة البلدان حل بك البال"
  )2("ألهل الكفر مأوى ومنهالفصرت                           

  ):طويل(وقال ناظم مجهول من المتخلفين 
  نكشف األمرلئن خيم الهجران وا"

  )3("وأصبح في اإلعراض عن وجهك البدر                           
  ):البسيط(وقال شاعر مجهول يندب أهل تطوان 

  )4("و بها الدهر والعليا تساعدكمميس              ميا آل تطوان ال زالت محاسنك"
ان المغربية لما األشعار التي قيلت في نكبة تطو ةوقد أثبت هنا هذه المطالع ألبين كثر

لها من شهرة في تاريخ المغرب األقصى، حتى كثر أبناؤها الذين بكوها وفيهم من خرج منها 
على نفسه وعلى عياله، أو بتأثير من فتوى صدرت عن عالم جليل،  خالل الحملة، خوفا

ومنهم من آثر البقاء في تلك الربوع كي يتمكن من إسداء معروف لبلده أو للدفاع عنه، أو 
  .في شبر من أرضه يزال موجودا ولن يفرط ليوعز للعدو الدخيل بأن المواطن التطواني ال

تتوفر على نما تفي بالغرض لكونها معدة للدرس والتحليل، واوهذه األبيات ليست 
وخاصة ، وينتعش بها قلب كل متذوق للشعر، مزايا المطالع الحسنة التي يطرب لها القدماء

يكون كلمة واحدة فقط "لى كل حال ذلك أن النص قد وهي نصوص ع. الرثاء منه
  )5(".كما يذهب إلى ذلك بعض الدارسين المحدثين" صل -اجلس:"مثل

                                                             
1  -  http://www.maghress.com/alalam/1252  ،م 2008مقال لمحمد العربي المساري العلم، المغرب األقصى .  

 .المصدر نفسه -  2
 .المصدر نفسه -  3
 .المصدر نفسه -  4
  .86م، ص 1987أنظر الدكتور أنور المرتجي، سيميائية النص األدبي، مطبعة إفريقيا، الدار البيضاء، . فإن ديك: هو الناقد -  5
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  رثاء األضرحة: النموذج الخامس      
  في العهد العثماني            
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ات كان األدب الجزائري في العهد العثماني غنيا ببعض الفنون األدبية كالمقام
ف، والتقاريظ، والتعازي، وعقود الزواج واإلخوانية، والوص) الديوانية(ية والرسائل الرسم

واإلجازات المنمقة، والشروح األدبية، وهي موضوعات تفنن فيها أصحابها ولكنه كان فقيرا 
كالخطب والقصص هذا فيما يخص النثر الفني، أما الشعر فقد كان مزدهرا في بعضها 

وإن دواوين . حسب بواعثه وهي الدين والسياسة واالجتماعيات، والذاتوأغراضه تعددت 
أن واحدا منها مما يعود إلى العهد وال نعرف "الشعراء الجزائريين ما تزال في طي الكتمان 

  )1(".العثماني، قد جمع وحقق
ظاهرة اإلهمال للشعر وأهله، تؤكد ما ذهب إليه ابن خلدون من أن أهل "ولعل 
وكانت  )2("بهم وأحسابهماوأخبارهم، فأضاعوا أنس قد أضاعوا رواية أشعارهم يالمغرب العرب
ث الديني، فالشعراء كانوا يسجلون مشاعرهم من الشعر قليلة، ومن أهمها الباع بواعث الجيد

في المواسم الدينية المعروفة كالحج والمولد النبوي الشريف بنظم الموشحات والقصائد، 
النصر  اعث السياسي الذي يتمثل في الدعوة إلى الجهاد وتمجيدوهناك باعث آخر وهو الب

أما شعر الرثاء . إلى جانب ذلك نجد مجال الطبيعة وعزة المدن، والحنين إلى األهل والوطن
ال  - على ندرتها–على خالف شعر المدح ذلك أن المراثي في العهد العثماني، فكان قليال، 

الدين والسياسة، أو شيوخ العلم قارب، أو رجال عن بكاء األصدقاء واألحباب واأل تخرج
ومن األضرحة المشهورة التي . رثاء المكانويندرج هذا الشعر ضمن . وأصحاب الزوايا

في ظل حكمه في أوج ازدهارها " قسنطينة"الذي عاشت " صالح باي"ضريح : حظيت بالرثاء
سياسة النزاعات، فمات الفقيد يتمتع بشعبية كبيرة، لكنه راح ضحية  ، وكان)1806-1807(

مقتوال، مغضوبا عليه من طرف باشا الجزائر وقد عثر على أبيات لم يكتب الشاعر اسمه 
  .تحتها، فظلت غفال

يقول صاحب األبيات، ذلك الشاعر المجهول نادبا المكان، وواصفا ضريح أمير 
  ):الوافر(الزمان، 
  ضريح الح في أوج السعاده" -1

  )(كما عقد الجواهر في النضاده                            

                                                             
  .247، ص 2م، ج1981أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، . د -  1
  .248المرجع السابق، ص  -  2
  - رف مقسم إلى أجزاء تنضد فيه الصحون:  النضادة. 
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  الزمان أخو المعالي أيا باي -2      

  )1("رشاده" صالحه" حرا به قد                         
وكان للفقهاء مساهمات في رثاء األمكنة، وندب األضرحة، وهذا الراثي مصطفى بن 

ة إحدى قرى مدينة ، نسبة إلى رماص)بتشديد الراء وضمه( يعبد اهللا بن محمد الرماص
مستغانم بالغرب الجزائري، وهو عالم من فقهاء المالكية، وشيخ من شيوخ الحديث، ازدان به 
القطر الجزائري خالل القرن الثاني عشر الهجري، تعلم بمازونة ثم بالقاهرة، حيث أخذ عن 

صره عحامل راية الفقه المالكي في (اسي بـ وقد وصفه عبد الرحمن الجامعي الف علمائها
يد على شرح عقيدة التوحيد، وله أيضا حاشية على شرح ، ومن آثاره كفاية المر)ومصره
على متن خليل في الفقه المالكي المعروف بـ ) شمس الدين عامر العدواني(التتائي 

من خالل هذه  والشاعر )2( )م 1724(هـ،  1136الشاعر سنة ، توفي )مختصر خليل(
عمرو التراري بن أحمد "ا، قد وقف أمام مقام شيخه الفاضل األبيات الشعرية التي سأعرضه

أحزانه ويعبر عما  ان معادال موضوعيا، يبث من خاللهمن الضريح أو المكمتخذا " المشرفي
ائد، التلميذ البار ألستاذه المربي، وما أروع العالقة حين تكون قوية بين المريد والريكنه 

ي نفوس الشعراء مكانة مرموقة باعتبارها موضعا ألضرحة فوبين المتعلم والمعلم، وإن ل
  .مقدسا يجلب التبجيل واالحترام

  :)طويل( قال الرماصي
  لل عفاخليلي عوجا بي على ط"

  )(معالمه قد غيرت ومعاهده                          
  بعيدنا )(وأسفت عليه السافيات

  )(" )3(هدقاق الحصا، فانحط منها أجالد                         
                                                             

  .289المرجع نفسه، ص  -  1
  .152، ص 2عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر، ط -  2
  - وهو المنزل المعهود به الشيءالمعهد : مفرده: معاهده 
  - الرياح التي تذرو التراب ونحوه: السافيات 
  - أراضيه الصلبة المستوية: أجالده 
 .290، ص 2سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  الدكتور أبو القاسم -  3
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ثم يمضي الشاعر فيذكر مناقب األمير، ويعدد مآثره، وما شيده من دور للعبادة، 
ذخرا ألخراه،  وغيرها من المرافق الحيوية، وقد عاش أميرا سعيدا في دنياه، وكانت الشهادة

  .في هذا الشخص العظيموبموته نكبت قسنطينة، والراثي إنما يرثي قسنطينة ممثلة 
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   عـرابـالل ـالفص
       

 )العناصر الستة(بناء القصيدة : المبحث األول        
  :نموذجان حسب اقتراح الدكتور المشرف                  

  .   قصيدة محمد بن عبد السالم في رثاء مدينة تونس العاصمة -         
     قصيدة الحصري في رثاء مدينة القيروان التونسية        -         

      
  اللغــة: المبحث الثاني        
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 )العناصر الستة(بناء القصيدة : المبحث األول
  :نموذجان حسب اقتراح الدكتور المشرف   

                
  قصيدة محمد بن عبد السالم في رثاء-                
  .   مدينة تونس العاصمة                        

  
  قصيدة الحصري في رثاء مدينة  -            

 القيروان التونسية                             
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     في رثاءلسالم قصيدة محمد بن عبد ا      
 مدينة تونس العاصمة             
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  :بناء القصيدة/ 1
لى مشكالته إذا كان النقد الحديث يتجه إلى دراسة النص جزءا جزءا، وإلى الوقوف ع

أسرار الجمال أو القبح ال في النص برمته فحسب، ولكن في الجملة  التفصيلية، ليبين
إذا كان النقد الحديث يسير على هذا المنوال، فإن النقد عند العرب كان يتجه هذا . والكلمة

 عند الجمل بل عند المفردات، من غير أن يخلوا بالنظراالتجاه نفسه، إذ وقفوا في دراستهم 
ها إلى توقف نقاد العرب طويال عند مطلع القصيدة وعند االنتقال من فاتح. في النص برمته

  .الغرض منها، ثم عند خاتمتها
اهتم نقاد العرب بمطلع القصيدة اهتماما بالغا، فطالبوا الشعراء  :مطلع القصيدة/ 2

في النفس، وانه يدفع  ، علما منهم بقوة األثر األولبان يبذلوا غاية الجهد في إجادته وإتقانه
المطالع ما كان واضحا بينا ال غموض فيه، (النقاد من السامع إلى التنبه واإلصغاء، وقبل 

في تركيبه، وال صعوبة في فهم معناه، وال ينافي ذلك أن يكون أسلوبه سهل المأخذ، ال تعقيد 
  :محمد بن عبد السالم يرثي تونسقال . )1("فخما جزال

  ي عن سحب أجفانيسلوا البارق النجد"
  )2("وعما بقلبي من لواعـج نيرانـي                             

فالشطر األول ليس أجنبيا عن الشطر الثاني، وال يرتفع عنه منزلة في المعنى 
سلوا البارق النجدي عن السحب التي تراكمت حول أجفاني، وما أدته كلمة (والصياغة 

  ).الدموع حين تذكر وطنه، والتهاب النيران بداخلهمن معان ترمز إلى غزارة ) بالسح(
حال الشاعر، ويصور ما يعتلج في صدره "من أول األمر على  عبل يدل هذا المطل 

واألسلوب واضح واالرتباط قوي بين شطري . مضجعه، وحرمه النوموأقض من هم أعياه 
صدرت . موضوعالمطالع، مع تناسب في القوة والجزالة وأعني بذلك شدة االرتباط بال

جماله أن يكون تام ومن كمال . ، فالمطلع أول ما يقرع السمعىعن ذوق مصففاظ لاأل
الموسيقى بأن يستوي آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في عجزه وزنا ورويا وإعرابا، 

  )3( .وقد اجتهد الشاعر في أن يكون مطلع مرثيته مصرعا
  :جو المناسب لالنتقالثم يقول الشاعر كي يصل إلى التخلص ويمهد ال

                                                             
  .146، 145، ص 1ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، مطبعة السعادة، ج  -  1
  .120ح حسني عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من األدب التونسي، ص  -  2
  ).بتصرف( 447هـ، ص  1291مصر، سنة -بوالق–ة األدب، المطبعة األميرية تقي الدين بن حجة الحموي، خزانة األدب وغاي -  3



 - 210 -

  لوغىاوكانت على األعداء في حومة "
  تصول بأبطال وتسطو بشجعان                              

  وما برحت فيها محاسن جمة 
  )1("ق وإتقانحذومن كل نوع أهل                            

، ورجالها بين الشاعر مكانة المدينة وشهرتها بين المدن، كما ذكر محاسنها الجمة
وأبطالها الميامين، وبعد الوصف الحسن انتقل برفق إلى الغرض المنشود دون أن يحس 

  "حسن التخلص"القارئ بهذا التحول، وهذا ما يسميه النقاد في بناء القصيدة 
إلى مدح  نسيبويقصد به أن يخرج الشاعر مما بدأ كالمه به من  :التخلص نحس/ 3

من المعنى مالءمة بينهما، بحيث ال يشعر السامع باالنتقال رعاية ال"أو غيره، وبلطف، مع 
  حتى كأنهما لشدة الممازجة وااللتئام واالنسجام بينهما،  ول إال وقد وقع في الثاني،األ

النص لم يكد السامع يفرغ من تذوق مفردات  وفي هذا )2("قد أفرغا في قالب واحد
بارات وألفاظ مضخمة بعطور الوصف التي خصت بها مدينة تونس المحروسة، وهي ع

أكاليل الفخر، حتى وجد نفسه قد انتقل في رفق وتؤدة إلى الغرض الذي أنشأ الشاعر له 
ل محاسنها كقصيدته، وهو رثاء المدينة التي هاجمها األسبان وعاثوا فيها فسادا، ومحوا 

  .وسطوا على جمالها وبهائها
  :فيقول إلى غرضه المنشود "ابن عبد السالم"وهكذا يتخلص 

  إلى أن رمتها الحادثات بأسهم -1
  "وسلت عليها سيف بغي وعدوان                            

  فما لبثت تلك المحاسن أن عفت -2
  وأقفر ربع األنس من بعد سكان                            

  وشتت ذاك الشمل من بعد جمعه -3
  )3(الئد عقيانانتثرت يوما قكما                             

                                                             
  .120ح، ح عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من األدب التونسي، ص  -  1
، ثم شرح اإليضاح، المختصر تلخيص المفتاح لجالل الدين القزويني، شرح عبد 156، ص 1ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج  -  2

  .13، ص 1المطبعة المحمودية، مصر، ج / ي الصعيدي،العال
  .120ح، ح عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من األدب التونسي، ص  -  3
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أن يستقل بمعناه، وأال يحتاج إلى بعض نقاد العرب أن البيت ينبغي  ىير: الترابط/ 4
إن تم بيته  فالشاعر )1("مبتورا"ليتم معناه سمي غيره ليستكمل هذا المعنى، وإن احتاج ذلك 

ل البيت تمام معناه وهو تضمين قبيح عند أبي هال قبل أن يتم معناه، احتاج إلى أن يضمن
من دعاة  يوب على الرغم من أن الناظمعنصنا هذا ال تجد هذا النوع من ال وفي. )2(العسكري

عمود الشعر العربي القديم ومن حفاظ الموروث، وقد تمثل بروح العصر الذي عاش فيه، 
دب والكتابة، وخاصة الشعر الفصيح الموزون وتأثر بالتطور الذي حدث في مجال األ

، "ابن عبد السالم" رترابطا بين األبيات الرثائية التي أنشأها الشاعنالحظ ى، فنحن قفالم
وجه عنايته إلى يويتجلى ذلك من خالل هذا االرتباط بين األجزاء رغبة من الشاعر في أن 

في الشطر األول، " سحب أجفاني"وحدة القصيدة حين بدأ في بنائها منذ المطلع الذي ذكر فيه 
في الشطر الثاني، ومصرعا في الوقت نفسه ليلفت انتباهه إلى ) واعج نيرانيل(ثم تاله بـ 
، واللواعج صادرة عن النيران أي )الدموع(فالسحب جالبة لألمطار أي  .حجم المأساة

. الدموع التي تنسكب من عينيه، فتبرد نار الوجد ، والنيران ال تطفئها إال)حرارة األشواق(
إلى ذكر صولة الرجال وشجاعتهم، وما في مدينته  ثم انتقل في عملية البناء الفني والجمالي

المنكوبة من محاسن كانت آية من آيات الخلود قبل أن يتخلص بذكاء بارع إلى الغرض 
رمتها الحادثات، بأسهم، سيف بغي، :(المطلوب وهو الرثاء، فوظف عبارات الرثاء أمثال

د األمان بانتثار حبات قالدة انتثار عقوقد شبه ) المحاسن عفت، أقفر الربع، شتت ذاك الشمل
والترابط واضح في األبيات المعروفة للدرس  .في جيد الحسناء ةالذهب الخالص المنتظم

نجد جذور الترابط في اآليات القرآنية وخير مثال على ذلك أورد هذه الجمل ألننا . والتحليل
. بعضها ببعض يم وهي فقر مسجوعة يرتبطكالمسجوعة المترابطة التي وردت في الذكر الح

: يقول إني كان لي قرين: قال قائل منهم: ساءلونفأقبل بعضهم على بعض يت"قال اهللا تعالى 
الفقر الثالث فهذه  )3( ".! أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمدينون؟

ألبيات األخيرة مرتبط بعضها ببعض، فال تفهم كل واحدة منهن إال بالتي تليها، وهي كا
  .الشعرية في ارتباط وثيق، بعضها ببعض

                                                             
  .87هـ، ص  1392قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، القسطنطينية،  -  1
  .35أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتين، مطبعة محمد علي صبيح، مصر، ص  -  2
  .53، 52، 51، 50: الصافات، اآليات -  3
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الفنية في انسجام تام بين ألفاظ  أدواتهوأشار إلى الكارثة التي حلت بالمدينة، موظفا 
تضرم من خطب، ألبست ثوب (بالنكبة ومعان مالئمة لها وتبين صور جميلة أخاذة موحية 
بين  وزعت هذه الصفة ، وقد"خير أناس"و" خير مدينة"خص " رزء عظيم"، فهذا )أحزان

ونالحظ هذا الترابط المتين بين األبيات . العرب والعجم، مفصحة عن عالقة المدينة بسكانها
الشعرية من حيث الوحدة الموضوعية التي أضفت على النص جوا عاما خيم عليه الحزن من 

الضمائر تفاقم أمر المأساة، إلى جانب ذلك نالحظ هذا التناغم بين المفردات والعبارات و
) عراها(والهاء الضمير المتصل في الفعل الماضي " كادت"والحروف، مثل تاء التأنيث في 

لتكون إطارا واحدا خاصا بالمدينة ) ألبست(، وكذلك في )قيتب(وتاء التأنيث أيضا في 
الدالة على جماعة المتكلمين لتقرر أن الكارثة " نا"المأسوف عليها، وبالمقابل نجد أن 

وبعد تأمل يمكن القول أن القصيدة جاءت ملتئمة . أن الخطب نال من سائر الخلقجماعية، و
اضطرابا وال اختالفا، حيث توفرت فيها  فيها فال نرىاألجزاء وقد نسقت أحسن تنسيق، 

انسجاما تاما لما فيها من حسن ترابط المعنوية، مما أنتج والوحدة  الوحدة الموضوعية
بناء متقن محكم، ال تغير فيه شيئا إال أفسدت :"دكتور طه حسينها كما يقول الؤوبنا. واتساق

نرى أن النقاد يتطلبون في بناء القصيدة أن يكون فيها وهكذا . )1("نقضته نقضاوالبناء كله،
ألجزاء مرتبط العناصر، ويتطلبون ارابط قوي بين أجزائها، حتى تبدو عمال فنيا متالئم 

قه، ليكون هناك سلك يجمع بين هذه األبيات، وفي البيت حالبيت وسابقه وال نكذلك تناسبا بي
تناسب جمله، فال تتصل جملة تالواحد يجب أن يتناسب شطراه في المعنى وفي الروح، وأن 

يجمع الشاعر بين  ، وان ترتاح كل كلمة إلى جوار أختها، حتى الويناسبهاإال بما يشبهها 
ن أوأرجح أن النقد الحديث ال يستطيع "..:وكما يقول الدكتور أحمد أحمد بدويالمتباعدين 
لمسناه خالل بحثنا عن التناسب بين وهذا ما  )2("ألوان هذا التناسب لونا جديدا يضيف إلى

ألفاظ النص ومعانيها، وبين الجمل الشعرية والتراكيب واألفعال واألسماء والحروف التي 
ر دون إخالل بالوحدة المعنوية، إلى آخ توظفها الشاعر باإلضافة إلى كيفية االنتقال من بي

  .الشعر العربي الفصيح متذوقومحققا االنسجام والتناسق واالرتباط الذي ينشده 
  :المقطعحسن 

                                                             
  .30الدكتور طه حسين، حديث األربعاء، مطبعة مصطفى البابي القلبي، مصر، ص  -  1
  .332-331، ص )م 1964(هـ، 1384الدكتور أحمد أحمد بدوي، أسس النقداألدبي عند العرب، لجنة البيان العربي، القاهرة،  -  2
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والشعراء والنقاد يعنون بآخر القصيدة عناية كبرى إذ يرونه  ويراد به حسن الخاتمة،
 غاءلوالب. )1(حوالآخر ما يبقى في األسماع وربما حفظ من دون سائر الكالم في غالب األ

  يعنون بان
  

ينبغي أن يكون آخر بيت ولذا قيل أنه  )2(المهم بالمعنى البديع واللفظ الحسن الرشيقكينتهي 
وأال يختم الشاعر . )3(في القصيدة أجود بيت فيها، وأدخل في المعنى الذي قصد في نظمها

وله . كون الكالم بقيةلننتظر أن ي. لنفس بها، وتكون راغبة فيهااقصيدته مقطوعة تتعلق 
  :األمثلة للمقاطع الجيدة يقول الشاعر الجاهليويضربون . صلة

  )(لقد محضت لكم ودي بال دخل"
  )4("فاستيقظوا؛ إن خير العلم ما نفعا                          

لنصيحة  يشعر بأنه خاتمة توالحق أن هذا البي. فقطعها على حكمة عظيمة الموقع
قبل، فهو يختمها بأن ما عرضه عليهم هو نصيحة محضة، لم يشبها  عرضها الشاعر من

وبعد ألفاظ الحسرة واألسى، . غرض يفسدها، ولن يستفيدوا بعلمها إال إذا انتفعوا بالعمل بها
  :مرثيته بقوله" أبو الفتح"يختم الشاعر 

  وما بقيت فيما علمناه بلدة"
  )5("حزانمن الشرق إال ألبست ثوب أ                      

وهو مقطع جيد، توفر على جميع عناصر الجودة، ألن السامع أدرك أن الشرق كله 
في ساحات العزاء وقد تأكد المتلقي من  بولوجهفي سلك الكارثة وذلك  سمع بالمأساة واندمج

خاصة انه انتهى بصورة بيانية جميلة " براعة المقطع"انتهاء الكالم وهو ما يسميه النقاد 
ا بحسنا في نفس السامع الذي لن يظل ذهنه مترق افتركت أثر) لبست ثوب أحزانأ(األطراف 

، وسرى ضررها في أرجاء تللمزيد من اإليضاح، فالحداد العام أعلن، والمصيبة عم
  .المعمورة سريان النار في الهشيم

  :شكل القصيدة
                                                             

  .562لدب وغاية األرب، ص تقي الدين بن حجة الحموي، خزانة ا -  1
  .427أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتين، ص  -  2
  .429أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتين، ص  -  3
  -  الفساد)شدة فوق الدال وفتح الخاء(الدخل ،.  
  ).م 4ق (البيت للقيط بن يعمر األيادي  -  4
  .31، 30ب، تحقيق الدكتور إحسان عباس، ص ص أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطي -  5
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ت، وأن قصيدة إال إذا توفر لها عدد معين من األبيا ىالقصيدة الكالسيكية ال تسم
ومعناه بحيث ال يحتاج إلى ما قبله أو  تهالبيت الواحد فيها يستحسن أن يكون مستقال في تركيب

يعده من األبيات؛ وهذا االحتياج الكتمال الوزن أو المعنى كان عيبا من عيوب القصيدة مثل 
زن ببقية أبيات القصيدة هي تساويه معها في الووالعالقة التي يجب أن تربطه  "التضمين"

يقول النقاد إن القصيدة العربية القديمة هي عبارة عن مجموعة . ه معها في القافيةحادوات
ويقصدون (بمعنى مجموعة وحدات مستقلة ومتكررة، ال يرتبط بينها نظام داخلي . أبيات

فالقصيدة القديمة تقوم . وهي قائمة على الوزن. وإنما ترتبط بينها القافية). الوحدة العضوية
دة البيت المتكرر المستقل، وعلى القافية التي تنظم هذه الوحدة المتكررة وإذ تلتمس على وح

جماليتها بالتالي في جمالية البيت المفرد، فإن القصيدة وحدة متماسكة، حية متنوعة، وهي 
 يالمعروضة هنا جاءت على النظام العروض واألبيات. )1(تنقد ككل ال يتجزأ شكال ومضمونا

ل يعمود الشعر المتعارف عليه وهي مكونة من البيت ذي الشطرين ومن التفاع حترمتالقديم، 
لوزن المشترك، وقد ركب ناظمها الطويل االخليلية ذات الروي الواحد والقافية الموحدة و

الذي هو أول بحور دائرة المختلف الطويل وأكثرها استعماال في الشعر العربي لتالؤمه مع 
مديح، والفخر، والحماسة، والرثاء، والوصف، وقد سمي كال ةسائر األغراض الشعري

تبتدئ كلها باألوتاد التي هي أطول من األسباب ويتألف من ثمانية  تفعيالتهبالطويل ألن 
ال مجزوءا إال عند ابن رشيق  -وهو المستعمل–فيه أن يجيء تاما  واألصل )2(اوأربعين حرف

األخيرة من كل  مفاعيلنيحذف منه  أنومسدسه ... مثمن قديم مسدس محدث:"الذي قال
  :الشاعر الراثيقال . )3("قسم

  لعمري لقد كادت عليها قلوبنا"
  )4("تضرم من خطب عراها بنيران                         

متحرك منته بإشباع  يا، والقافية جاءت مطلقة ذات رويواتخذ الشاعر النون رو
ر وبالنظر إلى كثرة االستعمال فهي من وبالنظر إلى الحركات والسواكن فهي من المتوات

 المتلقيالقوافي الذلل مع العلم أن القافية جزء ال يتجزأ من مكونات الموسيقى المؤثرة في 
  .وى للقصيدة الخليليةصوتمنح أهمية ق

                                                             
  .141، ص 2بنيس محمد، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، ط  -  1
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  :العام للنص البناء- 
 كغيره من القيرواننصا طويال في رثاء مدينة " الحصري"لقد أنشأ الشاعر الضرير 

الشعراء الذين اكتووا بنار الفرقة، ووقعوا في أتون البعاد ولكنني اكتفيت ببعض األبيات 
وأهم ما يكون هيكل . الشعرية لكونها تمثل روح الشاعر، وتوضح أسس البناء الفني عنده

المطلع، المقدمة، التخلص أو الخروج، حسن المقطع أو : هنا هو المفاصل اآلتية القصيدة
وقد سعى النقاد كثيرا إلى التوقف عند هذه المفاصل . الخاتمة، الترابط، شكل القصيدة

  .األساسية إلبراز محاسن وعيوب كل عنصر من عناصرها
ين من الضمائر، استخدام الشاعر لنوع: وأهم ما يستقطب نظر الدارس لهذا النص

الشيء الذي جعل خطابه ينتقل من ضمير المتكلم إلى ضمير جماعة الغائبين، أي من 
المرسل إلى المرسل إليهم، ليبين بأن الحديث موجه إلى أهله المنكوبين في مدينتهم الحبيبة 

ومن . وليدل في الوقت نفسه على العالقة االجتماعية القوية التي تجمع بين الرائي والمرثيين
حيث المعجم المستعمل في هذا النص يالحظ غلبة البنية الحزينة المفعمة باألسى والحنين 

  ...).ضاقت، مودات، حال البحر، دونكم، نازح األوطان، بكتني: (مثل
وإذا كانت القصيدة الكالسيكية تتميز بعدد من السمات التي يمكن حصرها في جانبين 

ن بعض قصائد الشعراء المغاربة في تلك الفترة وحدة الشكل وتعدد المضمون، فإ: هما
الموضوعية : الزمنية لم تكن على نهج القدامى قلبا وقالبا حيث أصبحت تميزها الوحدتان

  .والعضوية ولذلك اختلفت عندهم بعض مراحل القصيدة القديمة
  :المطلـع- 

ر إلى اختيار للمطالع الفنية أهمية كبرى في جميع األجناس األدبية وتزداد الحاجة أكث 
المطلع في الشعر، حيث يبذل الشعراء كل ما في وسعهم ليفتتحوا قصائدهم بقالب فني متميز 

وهي بؤرة " موت"والحصري في مرثيته يبتدئ بلفظة . ليلفتوا نظر المتلقي وليشدوا انتباهه
الحدث ونقطة االنطالق نحو عالم التالشي، وكأنه حمل مفتاحا سحريا للولوج إلى قلب 

وقد افتتح تائيته بحكمة بالغة صارت مثال متداوال . فالشاعر مدرك ألهمية المطالع. مخاطبال
  :قال. بين الناس
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  موت الكرام حياة في مواطنهم"
  )1("فإن هم اغتربوا، ماتوا وما ماتوا                          

يأخذ بنصيب  ومن خالل وقفة متأنية يتبين لنا أثر الثقافة المكتسبة لدى الشاعر فهو
وافر من التأمالت الفلسفية أو النظرات الحكمية حين يلجأ إلى هذا التضاد في مطلع قصيدته، 

وإن هذا الطباق له من األثر ال يخفى ). ماتوا وما ماتوا(، )موت، حياة(متمثال في الثنائية 
 على الدارس، لكونه يربط بين المعنى والمعنى، ويزيح الغموض واإلبهام عن الجمل

ونرى هنا أن الشطر األول مناسب لما جاء في الشطر الثاني، فالكرام إذا ماتوا في . الشعرية
، أي )هم(أوطانهم أحياء، وفي الشطر الثاني ال ينقطع بواسطة ضمير جماعة الغائبين 

فإن طوحت بهم الغربة واضمحلوا هنالك فهم أحياء في القلوب، وذكرهم باق وكأنهم . الكرام
الفضل : أما الصفة المشتركة التي تجمع بين هذه الفئة المتحدث عنها فهو. نبين القاطني

ما يشتم منه رائحة تشاؤم أو تطير أو يشتمل ما ال "فالمطلع ال يكون فيه . والعلم والكرم
يصح أن يوجه به الخطاب إلى السامع، أو أن يكون في عباراته ما قد يثير في ذهن السامع 

  )2(".جه إليه الذهنماال يريد الشاعر أن يت
يكون مطلع ) مطابقة الكالم لمقتضى الحال(وبعد مراعاة القاعدة البالغية المشهورة 

القصيدة الذي اهتم به الشاعر متماشيا مع الموضوع ،والموضوع هنا هو رثاء مدينة 
القيروان التي اشترك في رثائها مجموعة من أبنائها األوفياء من الشعراء، وقد جاءت 

المطلع صحيحة وسليمة من حيث اللغة وبينها من التناغم ما يكفي إلثارة ذهن السامع تراكيب 
أو القارئ، ألن أهمية المطلع تزداد كلما ازدادت أهمية المتلقي، وما هذا االبتداء الحكمي إال 

  .دليل على أن الشاعر عارف لطبيعة المتلقي ولنفسيته
  :مقدمة للقصيدة- 

بين " حسين عطوان"عربي القديم كما أورد الدكتور تنوعت القصيدة في الشعر ال
الطللية والغزلية، ومقدمتين ثانويتين هما بكاء الشباب ووصف : مقدمتين أساسيتين هما

أشهر " ابن قتيبة"والمقصود بالمقدمة الطللية، تلك التي تتعلق بقصيدة المدح، ويعد  )3("الطيف

                                                             
  .125ص . أبو الحسن الحصري، الديوان، تحقيق محمد المرزوقي والجيالني بن الحاج -  1
  .237هـ، ص  1343المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المطبعة السلفية، سنة  -  2
  .107-71م، ص ص  1980الشعر الجاهلي، دار المعارف، مصر،  اعطوان حسين، مقدمة القصيدة العربية في -  3
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ترتيبها، وألزم المتأخرين من الشعراء  من ذكرها من القدماء وحدد عناصرها وبين كيفية
ثم جاء بعد ذلك من النقاد من لم يلزم الشاعر بأي نوع من . بالسير على نهج الجاهليين

إذا كان القصيد في "وأما ... المقدمات، وإنما ترك له الحرية في أن يختار لقصيدته ما يناسبها
فإنه ال ينبغي أن يبدأ فيها  .حادثة من الحوادث كفتح معقل أو هزيمة جيش أو غير ذلك

ولكن الشاعر . )1("وإن فعل ذلك دل على ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية. بغزل
هنا كثف من قيمة الحنين، ذلك أن المنكوبين في مدنهم أصبحوا مشردين، وأن للمدينة في 

ستقرار قلب الراثي منزلة لم يحظ  بها وطن آخر في نفوس أهله واإلحساس واضح بعدم اال
في المنفى وفي المقاربة بين الحاضر والغابر واألرض األم بالوطن البديل، والرغبة في 
تضخيم اإلحساس بالخسارة وما ينتج عن ذلك من لوعة تبرر إثارة العواطف وحفز الهمم، 
وهذا يؤدي إلى الحيرة والذهول ورفض الواقع الجديد الذي حدث، ومن خالل هذه المقدمة 

لك المعاني بإحساسه بالغربة، فجسد حنينه أكثر مما جسد أمله بالعودة إلى مزج الشاعر ت
فالشاعر انصرف إلى الحديث عن غربته القاتلة بعد هزيمة أهله . وطنه الذي خربه الغزاة

وهروبهم من وجه األعداء، فعبر عن الحنين وفي غير تصنع ألن الشعر في مجمله ذاتي ال 
فراح يبكي مدينته ويحن . غوية أو يرغب في اقتناص غنيمةيقصد الشاعر من ورائه حذلقة ل

  :لها وألهله
  يا أهل ودي ال واهللا ما انتكنت"

  )2("عندي عهود، وال ضاقت مودات                          
  :حسن التخلص أو الخروج- 

القصيدة الجاهلية متعددة األغراض، لذلك يضطر الشاعر خاللها إلى االنتقال من 
فقد طالب النقاد بأال يصدم الشاعر المتلقي . رض، أو من المقدمة إلى المدحغرض إلى غ

باالنتقال المفاجئ من غرض إلى غرض، وألزموه بأن يحترز ويحتاط حتى يكون انتقاله من 
المقدمة إلى المدح أو من غرض إلى غرض، انتقاال لطيفا ال يصدم فيه المتلقي بوضع 

ا يشعره بالتحام أجزائها وترابط أغراضها ولذلك عدوا الحواجز بين مفاصل القصيدة، وإنم

                                                             
  .97-.96، ص 3، المثل السائر في أدب الكاتب كوالشاعر، المطبع البهية، مصر، ج )هـ 627ت، . (نصر الدين ابن األثير -  1
  .125أبو الحسن الحصري، الديوان، ص  -  2
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من الناس من "وذكر ابن رشيق أن . دليال على حذق الشاعر وقوة شاعريته" حسن التخلص"
  )1(".يسمي الخروج تخلصا وتوصال

وأولى الشعر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى :"ثم وضح قائال
أما حازم القرطاجني  )2("أخذ في غيره، ثم رجع إلى ما كان فيه معنى، ثم عاد إلى األول، أو

ربما .. يجب أن يعتمد فيه ما يكون متحركا للنفس لتستأنف هزة ونشاطا لتلقي ما يرد:"فقال
. )3("كانت الحاجة إلى استشارة الهزة عند االنعطاف آكد منها في استشارة ذلك عند المبدأ

ذهب بكثير من نشاط النفس للتقبل، فكان البد من إعادة وهذا يعني أن سماع صدر القصيدة ي
  .بعث النشاط من جديد عندما ياخذ الفتور في الظهور

من خالل هذا البيت إلى المراد، وهو إبراز شوقه " الحصري"ويتخلص الشاعر 
  .وحنينه وبكاء أهله ومدينته المسلوبة

  ولئن بعد تم وحال البحر دونكم"
  .)4("لبين أرواحنا في النوم زورات                          

. ن(، وكرر مادة )بعد تم، حال، دونكم(فوظف في البيت الثالث ما دل على الفراق  
  وكأن حياته استحالت غيبوبة ال استفاقة بعدها ) م.ا

  نام       
            

. ألم وفزع وحرف النون من الحروف المجهورة وفيها غنة جالبة لألسى، كما أنها تنبئ عن 
وال نوم لناء –وهو يبكي وطنه يريد أن يخلد للنوم . وقد تكررت في النص تسعة عشر مرة

 .وهيهات أن يتم له ذلك وهو يرتدي مسوح الغربة. يلتقي بأحبابه لعله - غريب
 
  

                                                             
  .412الحسن بن رشيق، العمدة، الجزء األول، ص  -  1
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  :الخاتمة أو المقطع- 
ني ينظر الدارس إلى خاتمة القصيدة من نفس الزاوية التي ينظر منها إلى المطلع ويع

ذلك منح األولية للمتلقي، فإذا كان المطلع مفتاح القصيدة، فإن الخاتمة أو المقطع هو قفلها، 
قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في األسماع، ":"ابن رشيق"وهو عند . وآخر ما يبقى منها

ول فإذا كان أ. )1("وسبيله أن يكون محكما ال تمكنه الزيادة عليه، وال يأتي بعده أحسن منه
  :مفتاحا للقصيدة وهنا هو البيت - يقصد المطلع–الشعر

  موت الكرام حياة في مواطنهم"
  )2("فإن هم اغتربوا، ماتوا وما ماتوا                           

ويتحرى الشاعر في المقطع أن يكون ما يقع . فإن الواجب أن يكون آخره ففال عليه
صيدة، ويتجنب قطع الكالم على لفظ كريه أو فيه من الكالم كأحسن ما اندرج في حشو الق

. معنى تنفر النفس من سماعه، وعلى الناظم أن يعني بهذا الموضع ألنه منقطع الكالم وخاتمه
ال شيء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد "واإلساءة فيه معقبة لكثير من االنتقاد و

ال لشيء آخر غير التسليم وفي المقطع األخير، لم يترك الشاعر للمتلقي مجا )3("انضاج
لقضاء اهللا وقدره، وتبرز الصورة هنا مستقطبة للنظر ألنه أطلق كلمات فيها مدعاة للحيرة 

األلباب، بينما تكون نارا  أوليالذين اكتووا بنار الغربة من أولت والغبطة والحزن عند 
تناسق المعنى وحتى التراكيب أسهمت في تنسيق الكلمات و. وحميما على الغزاة المكابرين

  :قال. فكان له ما أراد". الحصري"وتساوق اإليقاع جميعا وهو ما سعى إليه 
  كأنني لم أذق بالقيروان جنى"

  )4("ها ألحبابي، وال هاتوا: ولم أقل                         
واسم ) أذق، أقل(، )المضارع(والمقطع يحتوي على أفعال يغلب عليها زمان الحاضر 

وهاتوا لجماعة المخاطبين، ألنه يروم االستمرار والتطلع إلى ) ا بمعنى خذواه(فعل األمر 
  .المستقبل مع التركيز على الماضي
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  :الترابـط- 
إذا كان الشعراء المعاصرون اتجهوا نحو القصيدة ليؤسسوا بناء حرا، ولتستطيع 

ن من والبيت كشكل إجباري إلنجاز نص مكو.. الذات المرور في اللغة من غير حواجز
فالنص اللغوي يتأسس انطالقا من كلمات، والنص "أبيات، شيء ثانوي بالنسبة للنص، 

:"... ونجد من يفرق بين مفهوم البيت القديم والبيت الجديد بقوله )1("الشعري ينقسم إلى أبيات
البيت التقليدي في قصيدة البارودي وشوقي مثال، ذو بنية تامة، مرت بمراحل بنيتها سابقا، 

ف البيت في قصيدة السياب وأدونيس ودرويش، ذو بنية ناقصة تتكامل مع الزمن بخال
فالبيت التقليدي هو النمط األولي الذي يسعى بإستمرار إلثبات شرعيته ألن . )2("والتجربة

القصيدة القديمة هو خريطة ثابتة ال تقبل التعديل، تنقسم الصفحة بموجبها إلى "المكان في 
   )3(.ا صدر البيت وفي الثاني عجزهنصفين يكتب في أولهم

فإذا نظرنا إلى األبيات، وتأملنا فيها وجدنا أن الشاعر لم يغفل عن اآلصرة التي ما 
وبين المقطع الذي ابتدأه بحرف ) موت الكرام(بين الفكرة واألخرى، فقوى الصلة بين المطلع 

  .منزلة ، والحرف هنا دال على البعيد مكانا والقريب)يا أهل ودي(النداء 
والبيت الثاني عالقته وطيدة بالبيت الثالث ألن هذا األخير متصل بسابقه من حيث 
المعنى وموضح لمداليل ألفاظه، ويحدث خالل النقلة من فكرة إلى فكرة أخرى ما يحدث من 

وفاء بالعهد، وهناك ارتباط متين بين فكرة البيت الثالث : ففي البيت الثاني. انسجام وتناغم
: اتصال في اليقظة وفي النوم، وتربط البيت الخامس والسادس فكرة واحدة وهي: والرابع

غربة الشاعر وتحسره على ضياع وطنه، وجاءت متسلسلة ومنطقية، إذ ال يحس القارئ 
بفراغ بين األبيات، فالوحدة العضوية محكمة النسيج، بمعنى أن هذه الوحدة تتحكم في النص 

  .بحيث نرى ترابطا واتساقا
معنى البيت والبيت الذي يليه، مما أضفى على األبيات جوا نفسيا خاصا، ومناسبا  نبي

للموضوع ويخدم الفكرة العامة التي تتوج النص الرثائي، وقد أسهمت األلفاظ بتآلفها وائتالفها 
ماتوا (في البيت األول، وفي الشطر الثاني منه ) حياة ≠موت :(وما أحدثته بعض الطباقات

، )هاتوا ≠ها (في البيت السادس، وفي البيت السابع ) سماوات ≠أرض (وكذلك  ،)وما ماتوا
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ومن أثر ربط المعاني ببعضها البعض، ألنها تؤدي دور المعين على إزاحة اإلبهام عن 
طريق المماثلة والمناقضة اللتين تحصالن من جراء وجود كلمتين متناقضتين في مكان 

لة معينة كثيرا ما نرى الناظم يقدم الجانب الوظيفي وهذا شعر يهدف إلى إيصال رسا. واحد
على الجانب الفني، أي يضحي بالقيم الفنية في سبيل االلتزام بالفكرة الواحدة، وفي الوقت 
نفسه ينطلق من الوظيفة الدينية المتحكمة في الشعر في ذلك الوقت ألنه يقوم على قيم دينية، 

  .المتالحقة قضاء وقدرا من اهللافهو يرى في نكبات بلدان المغرب العربي 
ومع ذلك فإن شعر الرثاء الذي أنتجته قرائح شعراء المغرب العربي يتفاوت بين 
شاعر وآخر، وهذا التفاوت نجده على مستوى الشاعر نفسه، حيث يكون التفاوت بين قصيدة 

عر وش. وأخرى، لذلك نرى هذه المرثية تتمتع بجودة النظم ورقة العاطفة وجمال الصورة
نصف الميراث الشعري الموجه للنحيب والبكاء والصراخ، والنصف اآلخر "النكبات يمثل 

وشعر المراثي يهدف إلى التوعية . )1("موزع بين رثاء البطولة واألشخاص ورثاء المدن
واالعتبار وإيقاظ الهمم، كما يهدف إلى تحديد المسؤولية ويغلب عليه صوت الذات المحترقة 

وإن العاطفة التي تؤججه هي من أهم العناصر التي دفعت بهذا الشعر إلى في أتون العذاب 
فالشاعر تضطرب نفسه . قمة الخلود األدبي ألنها تنبع من الغيرة الدينية والخسارة الشخصية

  .إذا أهينت مقدساته الدينية، وتكاد تسلب منه روحه إذا تعرض وطنه للخطر
  :شكل القصيدة- 

نها الشاعر من خالل تأوهاته وآماله في عودة الماضي هذه مناجاة لطيفة يكشف ع
بقي . واسترجاع الحياة الناعمة وهذا ال يتفق مع الحاضر البغيض الذي آلت إليه القيروان

الشاعر وحيدا ال أنيس يسليه، وال صاحب يعطف عليه، فوجه خطابه نحو تلك المدينة 
ها حول دورها المدمرة، وقد نوع المنكوبة التي عششت فيها الغربان ونسجت العناكب خيوط

بين الطباقات والجناسات المختلفة، كما وظف مختلف الصور التي أسندت المعنى، ووثقت 
ففي قوله على . الربط بين العبارة واألخرى تخلل ذلك مبالغة أحيانا زادت التعبير جماال

، وهذا ما )2("الكمما نمت إال لكي ألقى خي:"سبيل المثال في الشطر األول من البيت الرابع
  )3(".يسمى في البالغة بالتبليغ ألن حصوله ممكن عقال وعادة
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واتخذ الشاعر حرف التاء رويا، وهذا الحرف يقوي الكلمة ويمنحها جماال موسيقيا من 
وهذا النص من أجمل  لل،الذّ الناحية الصوتية، إذ التاء من الحروف التي تنشأ عنها القوافي

لجأ الناظم . القيروان والتشوق إليها، وذلك من الناحية األدبية والفنية ما قيل في بكاء مدينة
ألن هذا البحر قوي اإليقاع يتالءم وهيجان العاطفة وشدة . غرابة في ذلك"إلى البسيط وال 

الوزن واإليقاع الموسيقي ليعطي للمأساة بعدا جوهريا : ويدخل في بناء القصيدة. )1("االنفعال
لم تخرج عن بحور الخليل، فقد " الحصري"يواكب المضمون، ومرثية  يتمثل بالشكل الذي

ثالث وآخر البحور الطويلة التي كثر دورانها في الشعر "نسجها على بحر البسيط وهو 
أربعة ساعية وأربعة : ويتألف من ثمانية وأربعين حرفا مقسمة إلى ثمانية أجزاء. العربي

) فعولن(و) مفاعلن(فرعيتان من ) اعلنمستفعلن ف(خماسية وتفعيلتاه األساسيتان 
  )2(".األصليتين

  ما نمت إال لكي ألقى خيالكم:"قال الحصري
  )3("وأين من نازح األوطان نومات                                

  مستفعلن  فاعلن مستفعلن فاعلن
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                              

والقطع هو حذف آخر الوتد المجموع، وإسكان ما قبله فاعلن جاء الضرب مقطوعا، 
وهذه القصيدة نصيبها ). و... مات (أما القافية هنا فهي . وتنقل إلى فعلن. فاعل= فاعلن = 

من صدق اإلحساس عظيم، فهي ليست مجرد فيض عنيف من ألم، وإنما هي أنين مستدام ال 
زول تلك األسباب، لذلك كسا الشاعر قصيدته يتوقف إال بزوال األسباب التي أنتجته ولن ت

الموسيقى عن المضمون ووفق صاحب القصيدة في فعبرت بألحان الحزن واألسى والحسرة، 
وهي بشكلها العروضي تكون " موسيقى خارجية"اختيار القافية والبحر الذي يسميه البعض 

يلتزم بإطار موسيقي وما على الناظم إال أن  مشتركة بين جميع الشعراء وجميع األغراض،
وهذا هو اإلطار العام التي يتمثل في البحر والقافية، أما اإلطار . ليس أن يتجاوزه بعد ذلك

األكثر خصوصية واألكثر التصاقا بالموضوع فهو الموسيقى الداخلية أو الطارئة؛ التي تنتج 
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وكيفية  عما يحدثه الشاعر في الوزن األصلي من زحافات وعلل، وعن اختياره للكلمات
في تكييف موسيقاه " الحصري"وسأقف عند بعض المحطات التي تبين مدى نجاح . ترتيبها

  .لتتالءم مع موضوع الرثاء، ذي الطابع المأساوي الحزين
  :التكرار الصوتي -أ

للتكرار الصوتي أنواع كثيرة منها التصدير أو الترديد أو الجناس، وغير ذلك من 
ية النغم ولتأكيد المعنى، وأكثر ما يكون هذا التكرار في باب األنواع، ويأتي التكرار لتقو

وقد عبر التكرار . الرثاء، وذلك لشدة وقع الفاجعة لدى المنكوب في أرضه وفي وطنه
  .الملفوظ هنا عن أحزان الشاعر، وكان بواسطة اللفظ أو مشتقه

  :قال الشاعر
  موت الكرام حياة في مواطنهم"

  )1(".ن هم اغتربوا، ماتوا وما ماتوافإ                       
ألفاظ دلت على قوة األلم الذي يتنزى من أطراف الغربة التي ) موت، ماتوا، ما ماتوا(

  ..يعيش فيها الشاعر بعد ضياع الوطن
  :وجاء في البيت الثاني

  يا أهل ودي ال واهللا ما انتكثت "
  )2("عندي عهود وال ضاقت مودات                        

  ):نمت، نومات(، ومما جاء في البيت الرابع )ودي، مودات(
  ما نمت إال لكي ألقي خيالكم"

  )3("وأين من نازح األوطان نومات؟                        
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عمد هنا التكرار إلى إشاعة الحزن وتوسيع رقعة األلم بالمصيبة التي تتسع مساحتها 
ناس الذي يحدث جرسا موسيقيا تستسيغه كلما أكثر من التوسل بهذه األساليب وخاصة الج

  .األذن
  :التلوين اإليقاعي -ب

عمد الشاعر إليه ألنه يضفي على المقاطع نغمات تكسبها خصوصية وقدرة تعبيرية 
  .دون أن تخرجه من إيقاعه األصلي

وللتلوين اإليقاعي دور في رفع القدرات التعبيرية للبحر الواحد، وقد استفاد 
تلوين للتعبير عن غرضه المأساوي الحزين، وألن المقاطع القصيرة من هذا ال" الحصري"

تجعل البحر سريعا والمقاطع الطويلة تجعله بطيئا، وللمقاطع الطويلة الغلبة في البحر البسيط 
فيكون مالئما للهدوء والحزن وما إليهما، ولهذا اختار الشاعر هذا البحر لمقاطعه الطويلة 

عما تنوء به نفسه من ثقل الهموم واألحزان، كما تنوء المقاطع التي هي أقدر على التعبير 
را، (الطويلة نفسها بثقل جديد حيث استخدم المقاطع الممدودة القائمة على سكون االستغراق 

، وذلك للتقليل من قوة المقاطع المبنية على سكون التركيز )ثا،ـ وا، ال، تو، حا، دو، طا
فظ الشاعر على سيادة المقاطع الطويلة الممدودة ولكي يحا). غيـمو، في، قت، ثم، (

ويضمن استمرار قدرتها التعبيرية في سائر أبيات القصيدة، عمد إلى حذف مقطع قصير من 
التفعيلة األخيرة أي الضرب في كل األبيات، وذلك باستخدام علة القطع الالزمة التي استطاع 

صبحت كل األبيات منتهية بمقاطع فأ) 0/0/فعلن، (إلى ) 0//0/فاعلن، (بواسطتها نقل 
، والمقطعان )0/0/0/زورات، (، )0/0/0/ودداتو (، )0/0/0/ما ماتوا، : (طويلة أمثال

األخيران منها منتهيان دائما على سكون االستغراق وقد أدت هذه األصوات الممدودة إلى 
كان عليها الشاعر إثراء القافية ومنحها طابعا حزينا مميزا، كما بينت الحالة النفسية التي 

  .حين أنشأ مرثيته في ندب مدينة القيروان
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عبـارة عـن صـياغة    "أنها  قال الناقد محمد الصادق عفيفي في تعريفه للتجربة الشعرية   
يالمسـه  شاعر تجربته الخاصة به، وهي أن يقف بذاته أمام الشيء ففلكل  )1("لتجربة بشرية

بحواسه، ويستشعره بعواطفه، وبذلك تتم المعايشة الصادقة، وبالتالي يتضـح أن مصـطلح   
يدل على أن الشاعر قد تفاعل مع الموضوعات التي أثـارت أحاسيسـه،   " التجربة الشعرية"

الفني في إنتاجه إال إذا التزم لغة شـعرية تفصـح   أثرا في نفسه، وال يتحقق الصدق  وتركت
  .ات نفسه، فيبهرنا ذلك النتاج األدبي مهما كان حجمهمباشرة عن خلج

ومن المعلوم أن اللغة تنبع من التجربة وتصب فيها، فالشاعر الذي يعيش حالة حزن، 
قصيدته بجو عام ينشر فيه األسى غالته السوداء، وذلك من خالل ألفاظ نتوقع منه أن يطبع 

، عاشوا مآسي المدن التي مسها والشعراء الذين سبق الحديث عنهم. توحي بعظمة الخطب
األذى، وشاهدوا ظلم األعداء، فتأثروا وجاشت نفوسهم، واهتزت خواطرهم واندمجوا في 

شعرا أو (ذلك الجو الكئيب بعواطفهم، فصاغوا تلك األحاسيس في اإلطار األدبي المالئم 
  ).نثرا

 ساوة قلبه، ثم إنولم تخل مرثياتهم من األفكار العميقة ألنها تناولت ظلم المستبد وق
األلفاظ التي هي مادة التعبير ولدت في رحم التجربة الشعرية، فحملت خصوصية أصحابها، 
فلكل شاعر لغته الخاصة به، ولكل موقف ألفاظ مخصوصة وهذه هي حقيقة اإلبداع، فاللغة 

ا عنصر أساسي في أي عملية إبداعية وأقصد باللغة تلك التي تتميز باأللفاظ ومشتقاتهل أو
وتراكيبها وأساليبها لذلك رأيت من المفيد أن أبدأ الدراسة الفنية باللغة واألسلوب، ولكن هل 

أدبي في بالد المغرب العربي في القرون التي تلت الفتح  أتحدث عن إبداع أنأستطيع 
  اإلسالمي؟

) نا(مقترنا بضمير جماعة المتكلمين ) سار(ابتدأ الشاعر الراجز بالفعل الماضي 
بة جماعية، واإلسراع إلى إنقاذ الموقف عمل جماعي أيضا، ألن المدينة حوصرت، فال فالنك

إال أنه في هذه  وقد وظف فعال آخر من نفس اإلطار الزمني،. بد من فارس عربي ينجدها
للداللة على حدوث النجدة بحلول المنقذ بين تلك الربوع، ) قد(بحرف تحقيق  هالمرة أكد ل

، كما استخدم من األلفاظ ما دل على األمل )حل(المستتر في الفعل وهو المقصود بالضمير 
يفيد االستمرار إلى وقت "صار، وهو فعل ماض ناقص من أخوات كان : المتواصل في قوله

                                                             
  .63، ص 1972الوحدة العربية الدار البيضاء،  محمد الصادق عفيفي، النقد التطبيقي والموازنات، مكتبة -  1



 - 228 -

إلى كلمة السر أو المفتاح الذي به يولج باب المأساة، وهي لفظة وانتهى بعد ذلك . )1("الكالم
الالت ومعان، وهل هناك شيء أفتك للقلب من المحن؟ وما تحمله في طياتها من د" محنة"

صورت هذه اللفظة البسيطة في حروفها العظيمة في معانيها، عمق المأساة التي عاشتها 
  .طبنة، حين تعرضت لضربات الخصوم"

وجاءت األلفاظ دالة على معانيها لتبين ثقافة الشاعر اإلسالمية ومصدرها الدين 
  :حديث وفقه، فكأنه جمعها في البيت الثاني حين قالاإلسالمي الحنيف من قرآن و

  فأعظم اهللا العزيز المنة"
  "وبدلوا من بعد نار جنة             

كيف ال وقد تم الفرج على يد األمير الذي يحمل راية اإلسالم ويصون المسلمين في 
اإلبداع، ألنه األبيات يجد أن األسلوب ال يرتقي إلى درجة " في هذه"تلك األقطار؟ والمتأمل 

استمرار لما في المشرق العربي من فنيات تتمثل في القصر والوضوح والمباشرة والتلقائية، 
األرجوزة تتناول جانبا من جوانب الحياة اليومية لشاعر عربي فقيه، مجاهد، كما أن كلمات 

  .يهقد تألم لحدث من األحداث الخطيرة، فصوره في أبيات بسيطة بساطة الجو الذي قيلت ف
ممثل األدب الجزائري في أواسط القرن السابع " حمد بن حمادم"يبتدئ الشاعر 

ف ظالهجري نصه األول بحرف استفتاح، منبها إيانا إلى ما سيقوله، وفي الوقت نفسه، يو
، وهو يتمنى تحقيق شيء فيه )ليت شعري(العرب  استخدمه كثير من الشعراء تعبيرا جاهزا،

ش في بالد الغربة بعيدا عن مالعب صباه، ومع ذلك من حقه عسر، كيف ال وهو الذي عا
المخربة، وال هو السبيل الوحيد الذي بقي أمامه، لذلك حن إلى مدائنه أن يتمنى فالتمني 

الشعر إال ":"ابن رشيق"أن يبكيها ولو عن طريق الوصف الموضوعي الذي قال عنه  مندوحة
  )2(".واستقصائهره لى حصإراجع إلى باب الوصف، وال سبيل  –أقله 

وكان الشاعر قد حمل جمال الطبيعة في قلبه، واكتوى بنار العشق في غربته، فتذكر 
مزدهرة ذات يوم بأناسها العظماء وال بأس أن يبثها شوقه وحنينه  الطبيعة الخالبة التي كانت

 لهذا الغرض حشد األلفاظ الدالة على روعة المناظر .وأنينه لعله يجد في ذلك متنفسا
إشارة إلى ) ، الجداولالجوىوادي (رة، والمناسبة للمعاني التي أراد إبرازها للوجود حاسال

ثم هذه الطبيعة . مواضع الري، رمز البقاء، فبالماء تحيا النفوس العاشقة واألجساد والكائنات
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الجميلة التي افتتن بها واشتهر بوصفها مثل شعراء األندلس الذين برعوا في هذا الغرض 
الذي كان آية من آيات الفن واإلبداع تحف به المشاهد " المنار"الشاعر يصف  ري، فراحالشع

الطيور وهي (كل عناصر الطبيعة في رسم لوحته الخالدة فـ  األخاذة من كل جهة، مستخدما
رقصاتها الجنونية وكأنها تحرك فرحة مغتبطة فتميل األغصان الطرية تحت وطأة تتزقزق و

كما توسل بالمعاني فتخير منها . )الجميل حبور وتعيش معها هذا العرستبادلها المسرة وال
أن تجعله يحظى في الغداة راجيا من األقدار ) هل(في االستفهام الطلب اإلنشائي الذي تمثل 
التي ستعيد له شيئا من مجده الضائع، وحين ارتابت نفسه في بسماع تلك األلحان العذبة 

أبعدته األيام  أنبعد ) الزاهراتخمائله (لى الرجوع إلى تحقيق ذلك وشك في عدم قدرته ع
أسمعن في البيت (بعيدا، لذلك قرن الفعل المضارع بنون التوكيد الخفيفة وطوحت به الغربة 

نفسه بقوله في البيت الخامس  فعزىفال مناص من الصبر والتصبر، . )لثانيا
عر ومشربه اإلسالمي، بما فيها من ، وهذه الجملة دالة على ثقافة الشا)فصبر جميل:(خيرواأل

لخص بها محنته  وكأنه )1( )فصبر جميل واهللا المستعان على ما تصفون(عطر القرآن الكريم 
  .ابتاله اهللا عز وجل وأكد على ثقته بنفسه وأنه صابر صبر سيدنا يعقوب عليه السالم عندما

  :وقال في نصه الثاني
  وقد قام المنار علي ذراها"

  )2("كما قام العروس أو األمير                       
نتقى منها ما يصلح لنعت اوظف الشاعر كلمات رأى أنها تفي بغرض الوصف، ف

أو ) عروس(الطبيعة التي قام بها على قممها، وقد تراءى له وهو في حسنه وبهائه كأنه 
لهذه التحفة الثاني واألخير المفردات المالئمة وذكر في البيت  ،بين حشمه وخدمه) أمير(

وهي ) إيوان كسرى، الخورنق، السدير(بما اشتهر من مبان قديمة  هوأردف )بناء(الخالدة 
  .مجتمعة أسماء قصور خلدها التاريخ لكن شهرتها تتضاءل أمام عظمة المنار

في هاتين المقطوعتين باأللفاظ التي يميل إليها وهي في جملتها نفس اختيارات استعان 
التي هي  العربي على الرغم من أن لكل شاعر ميزته الخاصة المغربان الشعراء في بلد
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فشعره كما ترى جيد السبك، جمع بين . (.. واقعه الداخلي الذي يتدفق في لحظة اإلبداع
  )1(".جزالة األلفاظ وعذوبتها ويدل على ملكة قوية في الوصف، وتلمس فيه حبا جما ألوطانه

وثيقا في األفكار الجزئية ضمن الفكرة  إذا نظرنا إلى الموضوع وجدنا اتصاال
للنص، فالشاعر يتناول صورة الخراب الذي حل بقلعة بني حماد، وكيف انتقلت تلك  ةاألساسي

نعم بعيش أهلها، المدينة من صورة حية ناطقة إلى صورة جامدة ال حياة فيها بعد أن كانت ت
وما نستشفه . في عرصاتهاة، هجرها أحبابها ورقصت شياطين الظالم فأصبحت كئيبة موحش

من روعة الديار وجمال  من خالل قراءتنا لهذا النص أن صاحبه استمد معاني الحنين واألنين
وطنه وما بيئتها الطبيعية، وبين عمق الخسارة الشخصية التي يشعر بها من جراء ضياع 

ذه اعترى طبيعة البالد من تغيير وتهديم وهالك، وقد عبر بصدق عن شعور فياض في ه
التي كانت تمثل مدينة عظيمة في ذلك العصر الغابر، وكان هو ذاته يسكنها، فإذا  األطالل

بكاء حارا، فالمطلع نفسه يوحي  اعره الدفينة فتألم لذلك وبكاهاتذكرها أثارت أحزانه ومش
  .بجوها العام، ويكاد يفشي عن موضوعها الرئيسي الذي من اجله أنشدت

بارات لها قيمة تعبيرية وجمالية وهي نفسها تكشف عن اعتمد الشاعر على ألفاظ وع
قال بصوت يمتزج فيه الحنين . الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر خالل العملية اإلبداعية

  :باليأس، والحزن باللوعة، والبكاء باألنين
  أين العروسان، ال رسم وال طلل؟"

  )2("والجبل فانظر، تر، ليس إال السهل                        
آثار قومه، مستخدما اسم االستفهام الذي يسأل به عن المكان تساءل الشاعر عن 

ثم أتى بالعبارات التي تحمل . وهو سؤال، ال لمعرفة أمر بل لتعريف المخاطب به) أين؟(
ولو إلى –األسى حتى يتمكن من التأثير في المتلقي، ومن إفراغ شحنة انفعاالته فيتخلص 

الذي يعتصر فؤاده اعتصارا، وما توظيفه ألدوات النفي في الشطر الثاني  من كمده -حين
  .سوى دليل على خيبته) ال، مكررا، ليس(من البيت األول 

وحقل الرؤية عنده محصور، بين سهل وجبل، وما عدا ذلك خالء، فاألول يرمز إلى 
غيره كبداية القصيدة  الفراغ القاتل، والثاني إلى األحزان حين تبلغ أعلى ذرواتها، وصرع في

واحدة في نهاية : وجه من وجوه البالغة تتوافق فيه كلمتانمن شعراء النكبات، والتصريع 
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لتقبل  "األذن" ئصدر البيت وثانية في نهاية عجزه، وهو من المحسنات اللفظية التي تهي
  .القافية

مائها لما لها الدارسة، مفصحا عن أسوفي البيت الثاني والثالث يذكرنا بتلك األماكن 
أردفه ) قصر الخالفة(، و)أودى(ربطه بفعل الهالك، ) قصر بالرة(من قيمة تاريخية 
مرددا ذلك الظرف الذي يسأل . التي تعبر عن االنزالق) زحل(و) خرب(بمفردتي االندثار 

الشطر الثاني من (، أين ما شاد منه السادة األول؟ )المطلع(العروسان؟ ) أين(به عن المكان 
والتكرار هنا غرضه ) الشطر األول من البيت الثالث(، أين القصر من خرب؟ )يت الثانيالب

  .تقرير المعنى وتوكيده
اإلجابة عنه تجلب تعاطفا يصور المأساة التي عاشتها المدينة، ويطرح تساؤال م اندفع ث

مكان جمع بين سهولة المفردات الدالة على ال ،به معتنىومشاركة وجدانية وبأسلوب رشيق، 
) العروسان، الرسم، الطلل، قصر بالرة، قصر الخالفة(من كلمات في توصيفها، وما يتبعها 

في البيت (، التغيير والندل )في البيت الرابع(أودى الزمان به، ليس يبهجني (ثم ألفاظ الرثاء 
في البيت (، والمجلس الذي هب الزمان به )في البيت السادس(، عفا قصر حماد )الخامس

 ثلم ضررأعمقها داللة على الاختار من األلفاظ ع وحين عبر عن معاني التخريب الساب
، وهذه المعاني محصورة )رسوم، محت آياتها، عفت في البيتين التاسع والعاشر بالترتيب(

  .بين الماضي السعيد والحاضر الشقي للمدينة
مفردات التي دعوة إلى االتعاظ والرضوخ لحكم القضاء والقدر فكانت ال وفي األخير

  .في البيت الثامن، والعاشر، والحادي عشر) معتبرا، تغربه، األجل(تفي بالغرض الديني 
يتوقف لو كان اإلبداع األدبي "إن اإلبداع األدبي يتجاوز المجال الزمكاني للواقع إذ 

 وعلى هذا األساس. )1("عند حدود تصوير الواقع اآلتي لما كانت له قيمة تتجاوز فترة كتابته
الخالدة في األدب  لمدينة القيروان تعد من المآثر" ابن رشيق المسيلي"يمكن القول أن مرثية 

عن مقدرة فائقة في  أدوات الشاعر الفنية لتي تنم: هاالمغربي القديم، وأول ما أسهم في تخليد
  .ترويض اللغة العربية، وتنويع األساليب في خدمة الموضوع

ويمتاز بالنغمة الحزينة واللفظة المعبرة عن األسى، وأسلوب الشاعر سهل في مجمله، 
وقد سلك في أشعاره مسلك الوضوح في العبارة، وتجنب األلفاظ األعجمية والكلمات الغريبة، 
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ها من المسائل المنطقية، وأهم المعاني التي ولذلك جاءت معانيه واضحة وغير معقدة، لخل
وما حل بها  الصباوطان وتصوير مالعب عبر عنها شعراء تلك الفترة هي الحنين إلى األ

، الجامع بين جزالة اللفظ ورقة الحسنأسلوبهم  وبمثلوعلى طريقة السلف . من نكبات
أودعها ما "مدينة القيروان من خالل ملحمة العشق والتفجع التي " ابن رشيق"المعاني، بكى 

  )1(".يدي الهالليينعلى ما أصاب كعبته على أ تردد بين جوانحه من أنفاس الحسرة واألسى
  :قال في المطلع

  كم كان فيها من كرام سادة"
  )2("بيض الوجوه، شوامخ اإليمـان                      

أمام هذا المشهد المروع الذي مثل كل جوانب الحياة في مدينة القيروان، ال يمكن 
العباد، وهو كأي إال أن يتفاعل مع هذه المأساة التي حلت بالبالد و" ابن رشيق"لشاعر مثل 

شاعر مغربي راث، ال يتخلف عن غيره، في المغرب العربي أو المشرق العربي في فن 
ن التفكير واحد والمعاني مشتركة وربما تكون هذه األخيرة فيها الرثاء والتفجع والتوجع، أل

ايشة شيء من االختراع والتوليد، ثم التعابير المتشابهة، وال يفصل بين هؤالء وأولئك إال مع
هم نالحدث في كثير من الحاالت، وقد تفوق المغاربة في رثاء المدن، ألنهم فقدوا أوطا

  .وتشردوا وتغربوا وتجرعوا الغصص فكانوا أكثر صدقية
خبار عن الذين مضوا وكانوا يمثلون بيئة حضارية مزدهرة قوامها اإليمان فابتدأ باإل

فأجاد تصويرها، ولكنه تصوير . ورقيهاالصحيح، نعم فيها أهلها بالسعادة في زمن مجدها 
وطأتها  وما أشد. الخبرية الدالة على التكثير، والتي تنبئ عن حلول الفاجعة" كم"مسبوق بـ 

  .في كنف الوئام الذي رعاه اإلسالمعاشت  ةعلى قلوب طري
حشد الشاعر للجزء األول من نونيته من ألفاظ اللغة ما مكنه من التعبير عن المعاني 

يخفى وال . بل يشاركه همومه وآالمه. المتلقي في الصورة رادها بكل يسر، حتى يضعالتي أ
على لبيب ما أللفاظه من أثر للثقافة العربية اإلسالمية، وما تلقيه تلك األلفاظ من ظالل على 

كزمالئه المغاربة الذين جمعوا بين –لشاعر على صفات جعلته االجو العام للنص، وقد توفر 
:"... متمكنا من فنه، وذا رأي حصيف، حتى قال فيه صاحب معجم األدباء -دالشعر والنق
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التي استعملها الراثي منذ مطلع  فالمفردات )1("كان شاعرا أديبا، نحويا لغويا، حافظا عروضيا
القصيدة، جاءت في مستويات متعددة، كل منها ينتمي إلى اتجاه معين، غير أنها تصب 

. وير مظاهر البيئة اإلسالمية المتحضرة التي كانت بالقيروانتص: جميعها في واد واحد وهو
: 4، 3، 2، 1ففي األبيات : التي تشع بنور اإليمان هكلماتومن خالل معجمه اللغوي، صاغ 

وظف من األلفاظ والعبارات والتراكيب ما يوحي بالمكانة الدينية المرموقة التي كان يتمتع 
من اعتالء سدة الحكم، فهم ملوك أتقياء، وسادة وى اهللا مكنتهم تق نبها سادة القيروان، الذي

بيض الوجوه، شوامخ اإليمان، أئمة، هذبوا سنن الحديث، وبينوا ما أشكل على الناس (كرام 
اءت كل عبارة مشبعة بداللة واضحة بينت أنها على ، فج)فهمه من القرآن، لكونهم علماء
شاعر اللفظ الرشيق الذي ينم عن طبع شعري وقد اختار ال. مقاس المعنى، ال تزيد وال تنقص

ن اللغة ا، وفي استعماله للغة فجر الطاقة التعبيرية الكامنة فيها، ألسأصيل، فكان األسلوب سل
هو إدخال بعضها في تفاعل مع البعض ، واألسلوب ةمجموعة من شحنات معزول"هي 
  )2(".اآلخر

ها ارتباط عاشق بمعشوقه، ا ببين القيروان وأبنائها البررة وشائج حب، ارتبطو
ففي البيت . واحتاجوا إليها احتياج الزهرة إلى قطرات الندى، ألن بقاءهم مرهون ببقائها

  :، قال الشاعر"بؤرة التعبير"الخامس تتجلى 
  كانت تعد القيروان بهم إذا"

  )3("عد المنابر، زهرة البلدان                     
والقيروان املة لكل مظاهر الرفاهية واالزدهار، كعبارة جامعة ش) زهرة البلدان(فـ 

هي سيدة المدن، تعيش في عز مجدها، مزهوة بجمالها ولها الحق في ذلك، متعاظمة على 
وهذه هي أسمى آيات العظمة وقد دلت عليها أفعال ماضية بسيطة، . بغداد عاصمة الرشيد

زهت، (ففي البيت السادس . للداللة على صاحبة المجد العريق اقترن أغلبها بتاء التأنيث
بأن البناء الحضارى وهي تعطي انطباعا خاصا ) حسنت، تكامل(، وفي البيت السابع )عدت

  .ثم هيهات، إن سهام الدهر ال تخطئ أهدافها أبداا قد بلغ الذروة، لكن هيهات نه
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رسم الشاعر لوحة الحسد، ثم علقها على جدار الدهر ليكتمل إطار الصورة، وذلك 
بمعجمه " ابن رشيق"فت األيام أمام الصرح القيرواني وقفة شانئ ميغض، فاستعان حين وق

  .اللغوي لتصوير المشهد الحزين من خالل مفردات عبرت عن المعنى بكل وضوح
والمادة األولية للتعبير، والجزء األصغر الذي  للمعنىالترجمة اللغوية :"... فاللفظة هي
  )1("بناء، وهي كالحجر لليتألف منه األسلوب

في ) نظرت لها األيام(ثال، موحية بقرب وقوع الشر، نوأخذت ألفاظ المقدمة الكارثية ت
األقدار (، نفسهمن البيت  الثانيفي الشطر ) كاشح معيان( الثامنلبيت االشطر األول من 

من البيت  الثانيفي الشطر ) دنا القضاء(، التاسعالبيت  األول من في الشطر ) حمى وقوعها
في ) بمصائب من فادع واشائب (، العاشرفي الشطر األول من البيت ) أهدت لها فتنا(، نفسه

  .في الشطر الثاني من البيت نفسه) من بني دهمان(الحادي عشر،من البيت  األولالشطر 
واإلسالم، ثم ينتقل الشاعر إلى وصف مشاهد النكبة، متحسرا على أحوال المسلمين 

بغير حق، فال يرحم ضعفه  وال يؤمن حريمه، حتى هرب  لمسلميقتل أخاه ا حين رأى المسلم
سبيال الناس، وخرجوا إلى البراري حفاة عراة، عائذين بربهم، ملتمسين في ظلمة الليل، 

من وقد شرب وما دام الشاعر في حالة سرد لألحداث األليمة التي عاشتها القيروان  .للنجاة
علية الماضوية الدالة على التغير والحركة كأساتها حتى الثمالة، راح يوظف الجمل الف

واالضطراب، وهو حاضر اإلدراك، خالي الذهن، إال من آثار المأساة التي ألمت بأمة 
في البيت الثاني عشر، ) فتكوا، أتراهم، بصيغة االستفهام:(فكانت هذه الجمل. القيروان

في البيت ) تحسنوا، آثروااس(، في البيت الثالث عشر، و)بالجزم(نقضوا، أخفروا، لم يفوا (و
كلها تشير إلى الهالك والدمار، . في البيت الثامن عشر) خرجوا، هربوا(الرابع عشر، و

حقل الفاجعة : خرى أشد مرارة من سابقاتها، تصب في حقل واحدأباإلضافة إلى كلمات 
في البيت السادس عشر، ) مضطر، معذب، مقتل، عان(في البيت الخامس عشر، ) مقسمون(
في البيت الثامن عشر، وهي ) أرملة، وليدة، فطيمة(في البيت السابع عشر، ) فاة، مصائبح(

تصور جميعها حالة البؤس التي لحقت سكان القيروان إثر الهجمة الهاللية على تلك الربوع 
  .اآلمنة

إال ما  فتشرد الناس حتى مألوا الطرقات، وال حول وال قوة لهم أمام بطش الخصوم
  .ن صبر وإيمان بأن اهللا منجيهم من هذا العذابتبقى لديهم م
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فتهد بنيانه، " وتمتد أيادي السوء إلى ذلك الرمز الديني الكبير مسجد عقبة بن نافع
وإذا كان التأثير في األدب غاية ال . بلقعا، ال صالة فيه وال تالوة وال أذان قفراوتخلفه 

هومة، منها ما هو قوي تنبع قوته وسيلة، فالشاعر هنا نقل شعوره مسخرا لغرضه كلمات مف
في البيت الرابع ) في البيت الثاني والعشرين، وتزعزعت، تنكدت) تدكدكت(من معناه أمثال 

) بمعنى حتى. أو ينقضي(من حروفه أمثال  همعنا حوالعشرين، ومنها ما هو عادي ينض
المية في وهي مجتمعة تدل على مشاركة األمة اإلس) عفا(و) حزنت لها(و) أصيب(وكذلك 

وعلى تضامنها وتأثرها بما حدث من فضائع في بالد إفريقيا، لكن . هذا المصاب الجلل
وقدمها في هيئتها القديمة، ال حبا في . الشاعر استعمل هنا بعض األلفاظ التي تبدو غريبة

الغرابة وإنما ليخلق حول النص جوا خاصا، ألن الغريب قد يتحول في بعض األحيان إلى 
تعبيرا عن التتابع : الملوان(لذلك كانت . دما يصير المألوف غير مؤد للمعنىضرورة، عن

: السندان(، و)داللة على بالد فارس: الخرسان(، و)رمز القوة والثبات: هالنث(، و)والدوام
ويمضي الراثي في ). الذي يمثل بعد الشقة ز هذه اللفظة إلى اإلطار المكانيبالد السند وترم

مكوناتها سوى نجوم وأية  نم م يرل عيناه بالدموع، فإذا تطلع إلى الطبيعةبكائه وقد امتألت 
بزغ، وهيهات أن يبتسم القمر في تتألأل في قبة السماء؟ وأنى للشمس أن تلها أن  نىنجوم؟ أ

عليائه؟ فالحادث عظيم والمصيبة أعظم، حتى الجبال الصماء صارت خاشعة لهول ما جرى، 
وها . لها جبين اإلنسانية ىتأثيرها بما وقع من مجازر يندأصبحت مضطربة بفعل واألرض 

القيروان  ت، فيتمنى لو عاد)30-29(هو الشاعر يتنهد ملتاعا ومتسائال في البيتين األخيرين 
كما كانت في سالف عهدها الجميل، ترفل في أثواب الحسن واألبهة وتنعم باألمن واألمان، 

 آمال الشاعرة العاشق إلى معشوقه، غير أن بأو فيعود إليها عودة المحب إلى حبيبه، بل
تبددت في غياهب الغربة وبقي هنالك إلى أن وسد الثرى بعيدا عن األرض الطيبة التزم 
الشاعر األلفاظ العربية، واختار الكلمات الموحية ووضعها في مواضعها المناسبة، وصاغها 

ولية وهي حصيلة لثقافته ة والشمحصياغة جميلة، أما أفكاره فامتازت بالوضوح والص
عليها طابعه الخاص واألسلوب الذي عرف به، وجاءت اإلسالمية الواسعة، وقد أضفى 

في النص بعض خصائص الرثاء  عاطفته حزينة، هادئة، شاكية من مرارة األحداث، وبررت
في الشعر المغربي القديم خالل القرن الخامس الهجري، الذي كان يصدر بتأثير من الحزن 

  :قال الدكتور عبد العزيز نبوي. التكلف والزخرفة وفاء مع الصدق والعفوية واالبتعاد عنوال
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  )1(".أن أكثر أشعار ابن رشيق صدقا هو ما يتصل بالرثاءولعلنا النبالغ إذا زعمنا "
في عصره الزاهي الذي عاشته  يعد ابن شرف وجها من وجوه األدب المغربي القديم

مدينته  ن الخامس الهجري، والقصيدة األولى التي أنشأها في بكاء مدينة القيروان خالل القر
ر له من البنيات اللغوية التي تنساب في جدول يسوظف فيها ما ت" كأن الديار"المسلوبة 

القيروان وقد أطبقت عليها  األحزان، مكونا بأدواته الفنية صورة قاتمة باألسى؛ صورة
كنيها، مستخدما األلفاظ الدالة على الخواء ة، منذ خلت دورها، أو كادت من ساالوحش

 وما توحي به هذه األلفاظ من أشكال ،..)الخاليات، الليل البهيم، الدياجر، المقابر(واالندثار 
كواسد، وحشة، (به من ظالل على العبارات المتجذرة في مأساة المدينة،  المرارة، وما تلقي

احتوت  وحبسهم العوز على شر حال، وقد هم الفقر،فلم يبق إال من امسك..) فر، ترحلنوا
التي انتقى لها الشاعر ما  ةم يبق في سمائها إال هذه النجوم الذابلالظلمات تلك الربوع بحيث ل

تلك ) تغطت(مستوى المعاني التي أراد إبرازها، فقد يالئمها من األلفاظ حتى تكون في 
يوش الدياجر، داللة على أن النجوم التي كانت زواهر فيما مضى بعد أن تغلبت عليها ج

بوصف المدن المنكوبة واألهل الفارين من ) ابن شرف(اشتهر . خطرا ما حل بالبالد والعباد
البطش، لذلك جاءت تراكيبه منسجمة مع المواقف المؤلمة، معبرة عن المشاهد الحزينة، حتى 

وى سائر أو لكأنك تشعر وتحس باألمواج البشرية تنثال أمامك في جو رهيب، فال ترى س
  :وذلك في قوله في البيت السادس قاطن وهو سائر

  ترحل عنها قاطنوها فال ترى "
  )2(".سوى سائر، أو قاطن وهو سائر                       

أمنيته العذبة المتمثلة في رغبته الملحة في االتصال بمن يحب، او أبياته  عوقد أود
صديق نسان يخالطه؟ وإن تعذر ذلك، فزانه، فهل من إرؤية صديق لعله يطفئ نار أح

ن سمو خلق وسعة إطالع علوا، ثم إن تعابيره تنم فالقوم قد رح. يجاوره، ولكن هيهات
  .في أدبه وتكشف عن ثقافة إسالمية متجذرة

وبعد تساؤالت كادت تدفع بشاعرنا الحزين إلى طريق الشك، تدارك أمره، واستخدم 
بئ عن حيرة مزعجة جعلت نفسيته تتأرجح بين الثبات ما ينمن أساليب االستفهام والتعجب، 
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بوطنه ، وقد استنكر الشاعر هذه النكبات التي ألمت الحقيقة ة إلى معرف والهدوء، ألنها ظامئة
  .الحبيب

غالب إال بعد االستفهام المتا االستفهام والتعجب فال يكون ذلك في العتجتمع (( وحين
  :ت السابعالشاعر في البي يقول. )1()).اإلنكاري
  فيا ليت شعري القيروان مواطني"

  )2("أعائدة فيها الليالي القصائر؟                           
همزة االستفهام في  ويكرر. )3("ولفظة ليت شعري هنا بمعنى الفطنة أي ليت فطنتي

هام ، والهمزة هي أصل أدوات االستف)أراجعة(، وكذلك في البيت الثامن )أعائدة(البيت السابع 
ولغة الشاعر ال تخلو . وتأتي بطلب تصور شيء ما وتدخل على اإلثبات كما مر عند الشاعر

من رقة وإيحاء فهو يثبت من خاللها ما يتلجلج في صدره من حرقة وحزن، منتقيا األلفاظ 
المالئمة من حيث الطول والقصر، والرقة والسالسة، إال أن التكرار كاد يؤثر على مضمون 

لشاعر أجهد نفسه في اإلتيان بالمقابالت وألح من خالل أساليب االستفهام ليبين النص، ألن ا
 فداحة الخطب، وقد أبرز النص قيما إنسانية كالوفاء للمدينة والتعاطف معها في محنتها، كما

النص بصدق العاطفة، والبعد عن غريب اللفظ، والتعابير التي تخل بالمعنى، كما  امتاز
  .والمعاني واضحةجاءت تراكيبه سهلة 

واألفكار بسيطة تفهم بقليل من التأمل وهي خالية من الخيال المجنح الذي ال يتالءم مع 
ما يمكنه من  الخبريةف من األساليب ظوهو في خضم المحنة، يو. هذه األغراض الحزينة

تقرير بعض الحقائق، والتأثير في المتلقي من خالل تقديم صورة واضحة في إطارها 
فيتم تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الشاعر، كما ينوع في أسالبيه فيستخدم اإلنشاء  المأساوي

في البيت السابع، ويخرج هذا األسلوب إلى غرض التمني، " فيا ليت شعري"أيضا في قوله 
للنداء، وينتقي مفرداته بدقة ليبين أن جدار األمة قد  وليستإال أن الياء هنا جاءت للتنبيه 

زقت، مكررا عباراته التي تظل ترن في أذن المتلقي، ال الحياة الكريمة قد تموصأوان تهدم، 
  .الجو القاتم إنسانيا آخر يجعلك تندمج في هذا ولكن في كل مرة يضفي عليها بعدا
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، قال الدكتور عبد اهللا شريط أن له "ابن شرف القيرواني"في معرض حديثه عن 
وأشار إلى " بعد خطوب خطبت مهجتي"مطلعها قصيدة في نكبة القيروان تعد من جيد شعره، 

ين كتبتا توهي عبارة عن مقام:"بعض آثاره مستخلصا ما يميز أسلوبه في الكتابة، فقال
  :يقول الشاعر )1(".بأسلوب السجع المعروف

  بعد خطوب خطبت مهجتي"
  )2("وكان وشك البين إمهارها                     

ضافة إلى ع، والجمل القصيرة، والفواصل، باإليرتكز الشاعر في أسلوبه على السج
الحال عند بديع الزمان الهمذاني، وهو ناتج عن الزخرف واإلطناب  شيء من التعقيد كما هو

والتضمين، وما يشفع للناظم أنه يقدم فنه في سالسة وعذوبة، فأدباء المغرب العربي في ذلك 
الجمل على المعنى الواحد ولكن على السجع والتزيين والتنميق وتقليب "العصر مالوا إلى 

ابن شرف "بحثنا في لغة وإذا . )3("غير إفساد في الذوق ودون أن تتغلب الصناعة على الفن
وفي أسلوبه، وجدنا أنه يسير داخل اإلطار العام للغة العربية كما رسمتها " القيرواني

ف في هلها ألن تصنعاني واإليحاءات ما يؤالمعجمات اللغوية، وإن كلماته تحمل من الم
فاأللفاظ ذات الظالل الوارفة توحي بروعة الشعر، وتفصح . مرتبة سامية من مراتب اإلبداع

، )وشك البين(، و)فالخطوب خطبت مهجتي(عن الدالالت القوية التي شكلت القصيدة 
على  ، هي عبارات شديدة الوقع على النفس البشرية، ولها تأثير مؤلم)أطفالها(، )اإلمهار(
المظلومة، كما تصور تصويرا حيا الحياة البائسة التي كان يعيشها القوم، من ذل لقلوب ا

  :ثم ينتقل الشاعر إلى وصف جزئيات المأساة فيقول. وانكسار، وهم وغم
  ذا كبد، أفال ذها حولها"

  )4("قسمت الغربة أعشارها                   
، عبرت عن حقائق أراد الشاعر أن )رهاأعشا(، )الغربة(، )أفالذها(، )ذا كبد:(فاأللفاظ

األلفاظ يتردد  ثم إن صدى ،يقررها، وهي تعابير يقطر منها األسى، حتى يكاد الفؤاد يتمزق
الث فتحدث في الث في شطري البيت) الفال(في السمع حين تتكرر مرتين أو أكثر مثل لفظة 

فيندمج مع األلم، ويهدف يطول أثرها حتى تطغى على مشاعر المتلقي  أعماق النفس انتكاسة
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الشاعر من خالل هذا التكرار إلى مساعدة النفوس لتستوعب الحدث، ألن ترجيع لفظة بعينها 
 وظلت. )1("تغريدة لها استجابة نغمية في األذن السليمة"يخلق جوا حزينا ويعد هذا الترجيع 

أمرها بعد تعابيره ترسم صورة القيروان، كما كانت في عهد ازدهارها، وما آل إليه 
انهيارها، كما ظلت ترسم بدقة معاناة قاطنيها وما قاساه الراحلون عنها، وما كانوا يتعرضون 

الشاعر إال تعلة لترسيخ  افي رحيلهم من مآس ومناكر، وما هذه المقابالت التي يتوكأ عليه
ه الشاعر فني في تأليف الكالم لجأ إليالحادثة في أذهان القارئ، وما هذا الترديد إال تصرف 

من أهل القيروان وصبرة، وقد وفق في ذلك توفيقا حسنا بفضل أسلوبه  كي يصف المشردين
وقد برع في تصوير المدينة والهاربين منها، . الذي كان سلسا، وألفاظه الواضحة المألوفة

في البيت الرابع، وفي البيت السادس تمثل التقابل ) ولم تكن(وهذه العبارات التي تتكرر 
فالمفردة الواحدة تختلف . في البيت الرابع والخامس )تعلو(، )عال(، )علت(نيس، والتج

وضعيتها حسب موقعها في الجملة، وقد قلب المعاني على وجوهها في معظم أبيات القصيدة، 
المقابالت والمقارنات التي تشبه أثر الجهد العقلي وما يتبعه من حرص على "وهنا يبدو 

، )سريرا عال(، )تعلو. (ألفاظ توحي بالضياع والحرمان وهي )2("الزخارف على الجدران
وبعثور الخطى، من خالل األبيات نالحظ ، فيقابل بعلو السرير )عثور الخطى(، )علت(

والرابط  .الوحدة العضوية بين البيت الرابع والبيت الخامس ثم بين البيت السادس والسابع
ألن  يرورةالصمعانيها واضح، فالكينونة تضاد  بين هذه األبيات أفعال ناقصة، لكن الفرق في

قوة جديدة قضت على  يءرمز للتحول من حالة إلى أخرى، وهو رمز لمج) صار(الفعل 
الدالة على النعمة  )السرير(بها مثل كما اعتمد على داللة األلفاظ مستأنسا . القوة القديمة

ثرة في مسلك فيه وعورة، متع مطيةالذي يرمز إلى ) عثور الخطى(ورغد العيش، وكذلك 
واللبيب يتفطن إلى هذه الحركة الرأسية التي تنطلق من القمة . والفرق واضح بين هذا وذاك

  .إلى السفح
ويشتد الحزن بقلب الشاعر، ويستبد به الضجر، وتخنقه الوحشة حين تخيم على تلك 

عة لم تدع على ما فات فيرسم لوحة بارر سعهده فيها، ويتح يالربوع، فيرتد إلى ماض
مشهدا من مشاهد ذلك الجالء إال سجلته، خطوطا معبرة وألوانا موحية مستخدما األلفاظ 

  .البغيض الذي تعرضت له القيروان الزحف المالئمة للتعبير عما أصاب إفريقية من ذلك
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بناؤها منسجما متتابعا ضمن أصوات مكونة "ويمضي في بناء قصيدته الحزينة فكان 
باسم فعل يدل على الشكوى ..) بعد يوم كأنما(مرثيته  يبتدئ )1("ما بينهالمعان متجانسة في

  :واحدة في قوله والتوجع واألنين وهو مبني على كسرة
  آه للقيروان أنة شحو"

  )2(".عن فؤاد بجاحم الحزن يصلى                
صف هذه المفردات كي يجعلنا نترصد المعاني التي يغرض إليها الشاعر، رو

الذي بمعنى أتوجع،  ني التي يمكن أن ينصرف إليها ذهن المتلقي، ثم أردف اسم الفعلوالمعا
يسيل من ثناياها األسى فيحترق كل ما حولها بما في ذلك قلب الشاعر بشواظ من بكلمات 

التي يوظفها الشاعر تشير  ، واأللفاظ)يصلىآه، أنة شجق، جاحم، (العبارات بل من الجمرات 
ين المقصدية من النص أو الموضوع ويبين العبارة التي تنساب في رقة إلى عالقة وطيدة ب

وعذوبة، حاملة بين طياتها شوقا وحنينا لن يشفى منه وهيهات أن يبرأ من طعنات خناجر 
لنكبة، وإذا تكلم الناظم عن الشعر اكتفى بالتأكيد على أن أصلح الشعر ما كانت ألفاظه قليلة ا

على قدر المعاني، وقد جسد  ده بينة، بمعنى أن تكون األلفاظوعباراته موجزة، وكانت مقاص
ذلك من خالل الميته المشهورة التي ندب فيها القيروان، كما امتازت بحيوية تعبيرها، وقوة 

  :يقول في البيت الثاني. في هذه المرحلة" ابن شرف"داللتها على شاعرية 
  حين عادت به الديار قبورا"

  )3("الديار منهن أخلى: أقول بل                     
بل الديار أخلى، فهذه العبارات تمثل : فالديار عادت مثل القبور، ثم يستدرك بقوله

تتوزع ) أخلى(تمثيال حيا نابضا ما أصاب المدينة من هذه الغزوة التي قضت عليها، فلفظة 
ته متناغمة مع بالتساوي في المدلول على الديار والقبور، فهي في الخواء سواء تدفقت كلما

ما يتماشى مع المشهد فوظف . آهات النفس الملتاعة ألن الشاعر كان يصطلي بنار النكبة
الذي اكتحلت به عيناه، وانتقى من الكالم ما هو مشبع بالدالالت التي تمثل ما يحمله فؤاده 

ورة معبرا أصدق تعبير عن وهج تلك الجمرات التي تتقد بداخله، فأبدع صمن أوجاع الحياة، 
صاغته التراكيب اللغوية ا بشديدة الصلة بعواطفه المتأججة التي أشاعت في األبيات جوا كئي
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صرا، وقوة ومتانة، وانسجاما وتناغما مع معطيات الحدث الذي قالتي تحكم في بنائها طوال و
. أرق الشاعر من خالل صخب الموت، وزلزلة األرض وحزن الطبيعة التي شاركته مصابه

  :بيت الثالث والرابعيقول في ال
  ثم ال شمعة سوى أنجم تخـ

  )1(".نواعس كسلى"طـو على أفقها                    

  
  بعد يوم كأنما حشر الخلـ"

  )2("ري رجلــىاق، حفاة به عو                  
لقد احتوت المدينة ظلمة القبور، ورقصت على عرصاتها عرائس الدجى، ولم يبق في 

نجوم، التي تخطو في أفقها نواعس كسلى، وربما حجبت الدياجير بريقها أو سمائها إال هذه ال
فها، فال أنيس بها إال هذه األصداء الممتدة تنبعث من جنباتها، فهي حسحبت عليها السحب ل

، وهذه األلفاظ تشير إلى حياة الرعب والفزع التي عاشها السكان العزل عشية ةمدينة ميت
، ولنتأمل ما في هذه )ىحشر الخلق، حفاة، عواري، رجل ،ةثم ال شمع(الغزوة الكبرى، 

فهؤالء . اللفظة األخيرة من حيوية في التعبير عن األلم وقوة داللتها على تصوير المشهد
التأني في  الفارون يتعقبهم األعداء، قد مألوا البادية عجيجا وضجيجا وقد أعجلهم الرعب عن

كأنهم في يوم الحساب، ألجأهم األعداء إلى مواقف و أمرهم، فتركوا متاعهم وهربوا راجلين،
الذلة، وشتتوا شملهم فتبددوا في أرجاء األرض، وفقدوا لذلك ما كان يمكن أن يتعزوا به من 

أنة، شجو، (لقاء بعضهم لبعض، ومفردات النص توحي بآثار النكبة والشاعر قد فجر طاقاتها 
بالكلمات التي تصور مشهدا شبيها  ، كما يستغيث)مضارع يدل على دوام العذاب(يصلى 

من البيت األول إلى ) زحمة الحشر، الخلق، الناس، الصحائف، تتلى(بمشاهد يوم القيامة 
 ى، وسكب القيروانيين دموعهم لكثرة ما وقع فيهم من تقتيل حتى كثرت األيام)البيت الخامس

ى طفات الستيفاء المعن، وقد أكثر الشاعر من المتعا)في البيت السادس والسابع(واليتامى 
وكذلك في صنع اإليقاع داخل النص أما األسلوب فخبري مالئم  وتوضيحه أو للمبالغة فيه،
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بالمعنى، بارعة في داللتها على  اللموضوع واأللفاظ قوية اإليحاء، مرتبطة ارتباطا وثيق
  )1(".األحاسيس والمشاعر على الرغم من أن المفردات ال تكفي لإليفاء بأغراض االتصال

فال نستطيع الحكم على أسلوبه وال على لغته وأدواته الفنية جميعها، " ابن فضال"أما 
ومع وكذلك يصعب أن نحكم على شاعريته لقلة ما توفر لدينا من شعره في هذا الغرض، 

العربي التي يقصد  يمكن أن نقول بأن لغته متينة، وتتوافق مع مقتضيات عمود الشعر ذلك
متوارثة، والمبادئ التي سبق بها الشعراء األولون، واقتفاها من جاء بعدهم، تقاليده ال"بها 

  )2(".حتى صارت سنة متبعة، وعرفا متوارثا
  :يبتدئ الشاعر بقوله في البيت األول

  هللا منزلة بالقيروان محـا"
  )3("آياتها البين، ال األيام والقدم                     

عبارة دالة على التفوق في المكانة والعلو في وهو يستخدم في مطلع هذا البيت 
  )4(".تعبير يقال لمن يتفوق على غيره من بني جنسه"ألنه ) هللا(المرتبة 

ا تلك الفرقة هفسمو المنزلة لم تمح األيام آثارها، ال وال تقادم العهد، إنما الذي طمس
الربوع اآلمنة، فألحقوا القاتلة، وذلك النأي المر الذي نجم عن غزو األعراب الهالليين لتلك 

هنا ينفي أن يكون الدهر الغادر سببا الندثار والشاعر . األذى بالعبادة، وعاثوا فسادا في البالد
المدينة وتالشيها، ويؤكد على ذلك باستعماله ال النافية التي يكتفي بذكرها مرة واحدة لكونها 

وقد ). ال األيام وال القدم(لمراد مفهومة من سياق الكالم، وألنها تخضع للقاعدة النحوية، وا
مزق ما األلفاظ فتدل على اإلحساس الغامر بان محبوبته قد أ. كررها أيضا في البيت الثاني

وقد كان يرى فيها  هفقدان مرابعأطرافها البعد، وليس أمر على اإلنسان من أن تفجعه كارثة 
المستقبل، ولكنه أدرك في إشراقة  هامعاني الحياة السعيدة ويستطلع من خالل ذرات تراب

  :وقال في البيت الثاني. ضياع عمره في البحث عنها األخير
  شققت جيب شبابي بعد فرقتها"

  )5("حزنا عليها، ال شيب وال هرم                       
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لن يرى تلك . إن الشاعر في هذه الوقفة الرثائية قد حول كل شيء إلى خلل مندثر
ك الديار التي كان يسكنها فتمأل فراغه، وإنما أحيل كل هذا إلى الوجوه التي ألفها وال تل

وساكنة في ذاكرته ومستقرة في فؤاده  ذكرى تستوقفه، فيبكي بكاء مرا، ألنها قائمة في خياله
على الرغم أن البين طمس معالمها والفراق قد غير مالمحها، أما هو فقد ندبها في عز 

في البيت ) محا. (لة على االنكشاف الذي وقع وانقضىالشباب، فوظف األفعال الماضية الدا
في ) البين(األسماء الدالة على دوام الحدث في البيت الثاني كما استخدم ) شققت(األول و

، ثم يؤكد على سبب البلوى التي أصيب في البيت الثاني) حزنا عليها(، )فرقتها( البيت األول
، وإن تعاقب )األيام والقدم(بالتركيب اآلتي بها والتي تتمثل في الدهر الذي استعاض عنه 

األيام وتواترها في دروب الزمان قد تحيل إلى بحيرة القدم، فكل جديد يؤول ال محالة إلى 
وهذا ما ينطق به ناموس الطبيعة، لكن  البلى، وكل متحرك يصبح ساكنا في نهاية مشواره

ئك رداء الكارثة، ولهذا السبب فالفراق وحده هو ناسج خيوط األزمة وحا. للشاعر رأي آخر
سائال  -وهو في غربته–لم تبرح المدينة قلب العاشق، بل ظل يعيش بين حاراتها متجوال 

عن أهله الطيبين، وعشيرته األقربين، مداعبا أترابه من الشباب ولو في الحلم، ولكن أنى له 
ما أكد على فتوته أن يفرح وهو في ديار الغربة، ك -قسرا وهو الشاب اليافع الذي هاجر-

فالعائد إلى المكان ال ). ال شيب وال هرم(وشبابه بقوله في الشطر الثاني من البيت الثاني 
) القيروان(يستهويه المكان وإنما الحمولة العاطفية والمعنوية والذاكرة الحلمية لهذا المكان 

لك الربوع يجر ولذلك كانت خيبة الشاعر فضيعة حينما تذكر األهل والديار وقد خرج من ت
. ذيل خيبته ويشق جيب شبابه باحثا عن ملجأ في متاهات المنافي، حيث أرض اهللا الواسعة

فهو ممزق . لكن الذكرى تؤرقه، وستظل تؤرقه، أما الحنين إلى األوطان فحدث وال حرج
ن فما كان منه إال أن ندب مدينته المسلوبة التي لم يستطع أ. ىالقلب، شارد الذهن، واهن القو

فيها من آهات الحزن  يدافع عنها من خالل أبيات شعرية على نظم شعراء المغرب العربي،
على هذا الشاعر  داكمواألسى ما لو قرئت على جلمود صخر لتأثر وانشق بل لتفتت أسفا و

وهمومه وأحزانه، بل يجعلك تغوص في  مهالمنكوب الذي يرغمك أسلوبه على مشاركته اآل
القيم النبيلة التي يتمتع بها اإلنسان العربي في بالد المغرب العربي، عمق المأساة لتكتشف 

ذلك اإلنسان المحب لوطنه المخلص ألمته، والوفي لعشيرته، فال ينساها مهما تعاقبت األيام 
  .بحلوها ومرها

  :التمني مطلعا لنصه الثاني أو لنقل في ميميته فقال" ابن فضال"جعل الشاعر 
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  تمنليت شعري، وليت حرف "
  )1("ربما علل الفؤاد السقيما                       

ي ليتن: ابتدأ بتعبير جاهز كثر استعماله في الشعر العربي القديم والحديث، ومعناه
ولكن هذه العبارة تعني شيئا آخر بالنسبة للشاعر فاللفظة فيها من قوة المعنى وإشعاع . علمت

ؤاد الشاعر الذي لحق به األذى، فتزيل عنه بعض الفكرة وأيحاء الداللة ما يجعلها تنعش ف
حرف شبيه (الوارد في الشطر الثاني " رب"من أن  األسقام ولو لحين من الدهر على الرغم

، واألغلب حينئذ دخولها )التقليل أو التكثير(الزائدة كفته عن العمل " ما"ائد وإذا لحقته زبال
قدرة الشاعر النحوية، ألن شعراء المغرب  وهذا النظم يبين لنا .)2("على الجملة الفعلية

العربي في القديم تميزوا بكونهم نقادا وعلماء وشعراء في الوقت نفسه، ثم وظف األسلوب 
اإلنشائي في البيت الثاني والمتمثل في االستفهام الذي أراد من خالله االطمئنان على مدينته 

أن كانوا يعيشون في نعيم ورخاء  هم وغير أحوالهم بعدلمشالتي فتك البين بأهلها وفرق 
وعرى القرابة ع الرفاهية، متمسكين بحبل االنتظام بويرتعون في مالعب السعادة ومرا

فإذا . تحدوهم في ذلك ثقة في النفس ال يخشون معها أالعيب الدهر وتقلب األحوالالمذهبية، 
مصاب في وطنه حبات العقد قد انتثرت، وإذا التشتت غدا سيد الموقف، وإذا الشاعر ال

مصيره، وعلى مصير بني جلدته، ويبكي وطنه، وهو جاد في لفت االنتباه إلى يتحسر على 
الذي جاء في  "كيف"مجريات األحداث األليمة مؤكدا على الضياع من خالل اسم االستفهام 

  :البيت الثاني
  كيف يا قيروان حالك لما"

  )3("اـنثر البين سلكك المنظوم                     
ة، وإن هذه المفردات تؤكد حقيقة ما جرى من وقائع تزيل الستار عن مشاهد المأسا

عن بعد هو ناسج هذه العبارات وناظم هذه األبيات التي تعلن  مشهدا تلو اآلخر، والمتفرج
في أدق عن وفاء صاحبها الذي أحب وطنه، وعشقه حتى النخاع، وتعبر عن الحدث  صراحة
ويستفهم بها عن حالة الشيء وهو األصل في ) يف االستفهاميةك( ومن مثيالتها. صورة

مع حرف النداء الدال على القرب، أليست المدينة ساكنة في قلبه؟، ) يا قيروان(استعمالها، 
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وفاعل حيث تتضح العالقة الوطيدة بين الحدث المقترن وتدالن على فعل ) نثر، البين(
واألثر الذي ) بينالذي هو المن الزمان  المجرد دثالفاعل أو الح(، وبين )الفعل نثر(بالزمان 

هذه الحركة وهو يدرك ينتج عن هذه العالقة هو االنتثار واالضمحالل والشاعر هنا يرصد 
عهد الحياة الناعمة والعيش  الىثم جاء في البيت الثالث ما يشير. هذه الفتنةالمتسبب في 

أم الدنيا، ومركز إشعاع،  يدها، فهالمدينة أيام عزها ومجى به حظالذي كانت ت الرغيد
وموطن علم وحضارة، لذلك وظف هذه الكلمات المعبرة عن سمو المكانة وهناءة العيش 

، ويبدو أنه كان في حالة إحباط، )الوشي المرقوم(، )شرقا وغربا) (أم البالد: (فكانت كالتالي
المدينة أعيد إلى نقطة ، وكأن أمر )فمحا الدهر(تها يفأتى بجملة فعلية هي الفيصل في حرك

  :وفي نهاية األمر ارتد إلى أعماق النفس اآلثمة فالمها قائال .البداية
  نحن أبناؤها ولكن عققنا"

  )1("بها أن نقيما قبعد أن لم نط                  
ها شحنتها المعنوية، ففجرها، فألقت ل ااستخدم عدة جمل لهذا الغرض، واختار ألفاظ

البن البلد وذلك لمضمون فأشعرتنا بمدى االنتكاسة التي حدثت الها على عبارات العتاب بظال
 نحن،(مركزا على ضمير جماعة المتكلم  ..)، لم نطق، أن نقيمنحن أبناؤها، عققنا(من خالل 

تعابير تنزل كالسياط لجزالتها ومتانتها على  )نطق، نقيم(المستتر المقدر في ، والضمير )نا
م األلم في رحاب علت عن الواجب في أحلك الظروف، لذلك برالشاعر وجماعته التي تخ

  .الغربة وفضاء الضياع
القليلة المعبرة عن المحنة، ينبعث نغم شجي فيحدث جوا كئيبا  ومن خالل هذه األبيات

سامية ما إنسانية يبة في ديمومته، وقد تضمن النص قكساهمت المعاني المستوحاة من آثار الن
وجمل وتعابير وأساليب  كلماتواطف وخواطر، وما احتوت ألفاظه من بما فيها من أفكار وع

اهتم على العموم بجمال األسلوب والصياغة جاءت متناغمة مع مقتضى الحال، ألن الشاعر 
العملية لفظا شريفا يناسبه، فتمت معادلة  -ورد في مقطوعته-والتمس لكل معنى شريف

أحدهما في [بنية النص توحي عالمين "الشعرية على أحسن صورة وفي األخير يبدو أن 
واالستسالم، بينما يحتل يحتل األول فيهما حيز الظالم واالنحطاط واالختناق  ]اآلخر ةمواجه

  )2(".، والمقاومة المصحوبة بالتجلد والصبرموالثاني حيز الرفعة والس
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د وتكالب األسبان على بالفي هذا العصر العربي البربري الثاني، ضعف الحفصيون، 
أجزاء منها، وكثرت المحن، وتألم الناس، وما وذاع صيت األتراك، فاحتلوا  المغرب العربي،

األدب مرآة عصره، فقد تأثر هو اآلخر، وأخذ الضعف يدب في مفاصله، ولوحة فتور  دام
اللغة والتركيب، وظل وليد ركاكة في  -لفترة طويلة–وغلبت عليه  في اإلنتاج األدبي،

. الخيال الجوال، كما قل رجالهبلغ درجات النضج العقلي والشعور الحي المناسبات، ولم ي
  .وما بقي منهم إال القليل، زاولوا قرض الشعر وأصابوا منه بعض الشيء

ماء الحياة يجري في عروقه الكلمة الطيبة العذبة، فأخذ  فرسان اهللا له أن قيضإلى 
قال صاحب تعريف . ألوان البديععلى الرغم من أنهم نمقوه بالصور البيانية وزخرفوه ب

 فوأسكر بسالببيانه أعيانا،  رسح* إذا سجع كالما أو وضع نظاما:"الخلف عن أحد األدباء
  )1(".إبداعه أذهانا

في مرثيات بعض العلماء واألولياء  -وقتذاك–كان محصورا ورغم أن الرثاء 
لى المدن الضائعة وذكر الفاعلة في المجتمع، فإن البكاء ع الصالحين والشخصيات السياسية

قاطنيها من مصائب، أصبح له نصيب وافر في الشعر المغربي القديم بنوعيه،  ىما أتى عل
تعرض المدن للغزو األجنبي قد خدم الوطنية بكل ما تحمله هذه  إنالفصيح والملحون، بل 

لشعراء طليعتهم افي واء والكتاب بالكلمة من معان سامية، ولهذا الغرض الشريف سارع األد
مدنهم المسلوبة وأراضيهم المنكوبة، يصبون فيها  إلى إنشاء القصائد العصماء في ندب

مشاعرهم الملتهبة وأفكارهم المنتدبة فوضعوا لهذه األغراض األلفاظ الالزمة والتراكيب 
المالئمة والعبارات المفعمة باأللم والحسرة، وهي كثيرة االستعمال في الشعر المغربي القديم 

عن الحالة النفسية التي يعيشها صاحب النص  ذلك فإنها تفي بالغرض المطلوب وتعبر ومع
الرثائية المقتطفة  يحذو حذوهم من خالل هذه األبيات" أبو الفتح:"وها هو األديب التونسي –

من قصيدة مطولة، يتحدث فيها عن واقع تاريخي تمثل في احتالل مدينة تونس من طرف 
فتتح نونيته باإلشارة إلى الحضرة العليا، مدينة تونس التي يأنس الناس فا" :940سنة األسبان 
فيذكرون مفاخرها ومآثر أهلها إذ كانت دار أمان وقد ازدهرت في ظل ملوكها  برؤيتها

ا من كيد الكائدين، فعاشت في بهجة وسرور، وتسربلت هوأعيانها وفرسانها الذين حمو
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ن وسل جلها ظهر المالدهر البهاء، إلى أن قلب بأثواب الحبور، وتزينت بقالئد الحسن و
ومن الوهلة األولى  .وقة حتى أصاب منها المقتلفناولها من السهام الموعليها سيوف المحن، 

زمانا ومكانا، ثم  ليشعر بوقوع الكارثة) رمى، سل(مثل  يستخدم الشاعر األفعال الماضية
مقرونة بما يلزمها من األسماء ) سهامالسيف، ال(صر عدوات القاتلة، أسلحة ذلك اليذكر األ

  :أنصت إليه من خالل هذه التراكيب الواردة في البيت األول. الجبروت والطغيانالدالة على 
  الحادثات بأسهمإلى أن رمتها "

  )1("وسلت عليها سيف بغي وعدوان                       
إلى عالم العذاب الذي هي مفاتيح للولوج ) الحادثات، البغي، العدوان(أال ترى أن 

ثم يستمر في عرض النتائج بعد المقدمات من خالل توظيف . هذه األبيات الحزينة تشخصه
في البيت ) شتت، انتثرت(في البيت الثاني، و) أقفر،عفت(األلفاظ الموحية بالتغيير واالندثار 

هي مناسبة ال مفر من إرادة القدر، وووهي أفعال ماضية دلت على أن األمر وقع، الثالث 
هو التفجع والبكاء على هذا اإلرث الجماعي المندثر، والعبارات سهلة حتى الذي  للغرض

أنها تدعوك ألن تشاركه أحزانه، وسرعان ما تجد نفسك انجذبت إليه انجذابا، واندمجت معه 
خالص لك منه، إال بسكب عبارات أو إرسال تنهيدات حرى تعبيرا عن اتحاد اندماجا ال 
وما أشد حزن أبي الفتح بعد الفاجعة التي . زمنية سابقةشا نفس الحادثة في فترة روحين عا

حلت بتونس، وقد أثارت في نفسه كوامن األشجان، وإلبراز ذلك استعان باألساليب الخبرية 
في ) شتت ذاك الشمل(، وفي البيت الثاني) تلك المحاسن أن عفت تفما لبث(التي تفيض أسى 
تفيد تقرير الحقائق  "ملج"، وهي في البيت السادس) بقيت فيما علمناه بلدةما (البيت الثالث، و

الثانية من صيغتي التعجب التي وقعت، إلى جانب األسلوب اإلنشائي مثل استخدامه للصيغة 
  :في قوله في البيت الرابع) بكسر العين:(أفعل به: التي هي
  فأعظم برزء خص خير مدينة "

  )2("خير أناس بين عجم وعربانو                        
األسلوب من األساليب  عد هذاي، ويفيد تعظيم الرزء، و|وهو تعجب يدل على الشكوى

وبهذه األبيات النارية يتضرم فؤاد الشاعر وتدمع عين المتلقي، . اإلنشائية غير الطلبية
هذا المصاب أهل تونس في  تعزيالحداد و سوترتدي المدن والقرى القريبة منها والبعيدة لبا
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وقصيدته من القصائد البسيطة التي تتناول غرضا واحدا  آخر شاعر وجدانيوهذا  .الجلل
مدينة الجزائر إبان تعرضها لذلك الخطب الجلل الذي هز القلوب وحير األفئدة  وهو رثاء

. نت عروس البحريحتى بدت الحياة قاتمة سوداء، وسكنت الفوضى عاصمة البالد بعد أن أه
ما على ابنها البار وشاعرها الباكي أن يقدم عربون الوالء وأكاليل األسى من خالل فكان لزا

هي ها تغذى من لبن الشهامة وتاألبطال كي مرثية حفظتها األجيال ورددتها على مسامع 
  .المدينة ترتدي السواد إلقامة طقوس الحزن والحداد

عاني التي أراد أن يبسطها، ولوصف هذه المحنة اختار الشاعر من األلفاظ ما يالئم الم
التي تشير إلى سطوة البغاة الغادرين ) صولة األعداء(فكانت ألفاظا كئيبة كآبة الحادثة، 

) الرعب(ثم جاءت لفظة . رمز المنعة في سالف العصر )السور( كرين، كما ذمنباألهالي اآل
و تجاوز السور وقد ركن إلى األسر، فالعد رة على ما يصيب المغلوب ساعة انهزامه المعب
تسرب إلى النفوس جام حقده على ما بداخله، وقد أحس الشاعر المنكوب أن فزعا  غوأفر

وتقبل باألمر الواقع، وما أمره واقعا، وللتعبير عن انتشار التي قد تستكين إلى الهدوء 
الفتن واضطراب أحوال البالد  ةللداللة على كثر) رِصبال ح(الفوضى وظف الشاعر كلمة 

ويدل على حالة الخوف لتي ألمت ) ضج(وفي البيت الثالث استخدم الفعل الماضي . عبادوال
إلى ذهاب العقل من شدة الصدمة، كيف ال وقد إشارة ) توله(وكذلك الفعل الماضي بالناس، 

 وفي البيت الرابع. افترقت بهم الطرق، وهم ال يدرون ماذا يفعلون وال كيف يفكرون
تعطلت، فباع الناس متاعهم بأبخس األثمان استعدادا للرحيل من  يقول أن الحياة الخامسو

التي طرد منها اإلسالم وحل محلها الكفر واإللحاد، فهاموا على وجوههم، منهم هذه الديار 
نجاة بنفسه في البحر طلبا للفي قفارها ومنهم من امتطى  لالختباء يمن لجأ إلى الصحار

لغة شعرية فصيحة استطاع الشاعر أن يؤرخ لهذا وب. رحلة قد تنتهي به في أعماق اليم
وأن يخدم الذاكرة التاريخية بالسرد الشعري ولم تلح في أفقه بارقة أمل في " الحدث الهام
عادة وظن أنه سيبقى نكرة، ثم يطلب من عينه في البيت األخير وعلى ) أموت(الخالص، 

الحزن الذي تمكن من فؤاده  ن تجود بدموعها عن طيب خاطر ويدعوأالجاهليين في الرثاء 
العزيزة قد اغتصبت وسكانها اجلوا عن ربوعهم وإن الحياة  ، فبالدهيأن يثبت وال يسر

  .استحالت في ظل الطغاة الذين حكموا البالد بالحديد والنار
واضحة األفكار، وفي متناول المتلقي، لكونها كتبت بلهجة الملحون،  ةهذه أبيات شعري
عن شاعر ذي قلب مفجوع،  ا حسنة، وهي قوية التأثير، صادرةوبذلك تكون سيرورته
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فلم يكن لها من سمير في وحدتها سوى . وعاطفة مكلومة ونفس أقضتها حالها الذي آلت إليه
رثاء المدينة المحبوبة، بما فيها من فضاءات تشكل العالقات الحميمية بين الشاعر والمكان 

فياضة  ورقة اوإننا نلحظ حزنا عميق. ف الراثيا موقنوقف الشاعر هوقد . فيه الذي يدرج
ولم ال يتفجع ويبكي حينما يرى . وإن مدينته لجديرة بالبكاء. متدفقة، وامتزاجا بالمكان

مرتع أحالمه ومشرق رؤاه، ألن المرء جية، وهي التي غدت موقد داستها أقدام اله" البهجة"
لشاعر إلى مالمح النهاية المرة التي مطلع القصيدة، يحيلنا ا فمنذ. حيث يوجد ال حيث يولد

  :عرفتها محبوبته الجميلة من خالل قوله
  
  الفرانسيس تحرك ليها وخذاها"

  )1("ال هي ميات مركب، ال هي ميتين                    
شعراء رثاء  العدو المهاجم، وقد شاعت مثل هذه المطالع في قصائد ةفلمح إلى كثر

دت خواطرهم في اقتناء تلك الصور التي ترسم بدقة أحوال المدن في تلك العهود حتى توار
  :قال أبو الحسن الحداد يرثي مدينة المهدية. الغزاة اآلثمين

  غزا حمانا العدو في عدد"
  )2("و النغفأهم الدبا كثرة                     

على لمة، فتضفي ككل وتتجلى في أبيات القصيدة سمات التشاؤم التي تطل من ثنايا 
ونعجب باألبيات . األبيات طابعا شجيا حزينا، تجعلنا نشاركه همومه، ونبادله آالمه من جهة

البيت الثاني، يستخدم  كيف ال وقد نبهنا إلى تفوق العدو عددا وعدة، ففي. من جهة أخرى
مها في البيت الثالث بلفظة أخرى من نفس الحقل الداللي عبصيغة الجمع، ويد) ينقوي(لفظة 

ولم يخف الشاعر ذهوله  .مفاجأة وغلبة، فتظافرت اللفظتان لتشكال عنصري )ينمشتد(
، مكررا )حسابهاتلف (، )غاب لحساب(في البيت نفسه  القوية بقوله فصرح إزاء هذه الصدمة

ثم يختم المقطع بهذه الترجعية أو الالزمة . والتكرار يساعد على فهم المعنى) الحساب(لفظة 
  :ة وخالصتها ومحورهاالتي هي عصارة القصيد

  "يا ناس حزينراني على الجزاير "
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ومكامن عظمتها،  وعي طارئ، فانتبه إلى منعة مدينته وكأني بالشاعر استعاد لحظة
فاستمد من تاريخها وعمارتها وصمودها ما جعله يطمئن ولو إلى حين، فذكر في البيت 

مدافعها المنتصبة، فهي وخاف من " ىات مزغننالرابع والخامس ان الغازي فزع من تحصي
على أي معتد أثيم، بفضل قوتها الضاربة، وبرج الفنار خير دليل على  من جهة البحر عسيرة

فخاطبه  السادس والسابع فالمرسل بدا كأنه على علم بخبايا المرسل إليه،: أما في البيتين. ذلك
لى ركائز تفضي إلى ع خطابه قائماون، فجاء بسجاك كما يسميها )(عن طريق اللغة الطبيعية

الدقيقة بما عليه حال المتلقي الذي أصبح مشاركا للشاعر في هذا الشعور، وبالتالي  المعرفة
فوظف المفردات التي تدل على حيلة العدو حين عجز . قد مكنه من أن يلتمس تجربته الفنية

الحزين من الدخول على ذلك الشاطئ  -أليبعد –عن اقتحام العاصمة، فغير اتجاهه وتمكن 
إضافة إلى ألفاظ أخرى دلت ) برم(الفعل الذي لم يزل متدثرا إلى اآلن بدثار الحشمة، فكان 

)... الشعاب(، )السهل(، )لوطان) (هاوالسواحل غطا). (نزل ذاك اللعين(على فداحة الخطب 
إنها روح والحقيقة، . الذعر وشعر بنهاية العالمالبداية وقد تملكه  وعاد الشاعر إلى نقطة

  : "وهذا واضح من خالل البيت الثامنالمقاومة بدأت تولد في رحم الغيب 
  الموت الزمتنا واحنايا زادها

  )1("والصبر ال تكونوشي خايفين                     
يوظف الشاعر ألفاظا ذات داللة خاصة إذ توحي بمدى التاسع والعاشر، : وفي البيتين

 ىوف(، )اتخذت الجزائر(، )خالت ديارها(، )ماتتأبطال (التضحية التي استعد لها القوم 
. هذه الطريقة السردية انساب األسلوب إلى نفس المتلقيب، و)زال الكالم عنها(، )ميجالها

نفسه على سجيتها ما عدا ورود بعض الكلمات بيسر لسهولة معجمه، فقد ترك الشاعر 
  ).ميجالها(، )برم(، )ادرق(، )يقرنص(إلى شرح مثل  تاحتاج

ثم إن اختالف اللهجات يجعل من :"سعد اهللا إلى القول ذا ما دفع بالدكتور أبي القاسموه
 ومن ثمة كان. قسنطينة والعكس من أهل شعبية مثال قبلت في وهرانالصعب فهم قصيدة 

  )2(".الشعر الفصيح أسير وأخلد

                                                             
  -  الشعر(يقصد جاكبسون باللغة الطبيعية.(  
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كذلك  اللغوية وتعابيرها في األدب الشعبي، وليس الحال ويقصد ان لكل فترة مفاهيمها
ال (بعض الصور البيانية كالكناية في البيت األول  كما نجد في هذا النص. بالنسبة للفصيح

وهي كناية عن صفة الكثرة، كما نجد االستعارة في قوله ). هي ميات مركب ال هي ميتين
  .تشبيها له بالديك الذي فر وفزع) يقرنص(في البيت الثاني 

في البيت الرابع حين شبه قائد الهجوم الفرنسي بـ إضافة إلى التشبيه البليغ الذي ورد 
ثم االقتباس من القرآن الكريم وهذا دليل على ان الشاعر متشبع  .وهو رمز لكل لعين" الكلب"

أما ". وا تزوجوا بحورات العينحرا:"بالثقافة اإلسالمية وذلك في قوله في البيت التاسع
بأساليب عميقة، ألن الشاعر يسرد وقائع  الستشف من القصيدة فغير مبتكرة وتالتي المعاني 

للحادثة كغيره من شعراء المغرب العربي لكن بعاطفة دينية صادقة،  تقريرية،فكان يؤرخ
بالثوب العاطفي كما أشار في ثنايا القصيدة إلى قيم تاريخية وحضارية أفكاره  وإنما تسربلت

مقدسات األمة ويتجلى ذلك من والدفاع عن تحيل المتلقي إلى الوطن والعقيدة والتضحية 
وما ) الفرانسيس، الروم، برج فنار، سيدي فرج(األلفاظ التي لها دالالت خاصة مثل خالل 

وبهذا تكون القصيدة الشعبية في بالد المغرب العربي قد . لكل لفظة من أبعاد وإيحاءات
كون شعراء ية، وفي رثاء المدن المنكوبة مثلها مثل القصيدة الفصيح -قديما وحديثا– أسهمت

ليصوغوا  واألنين بدالئهم في أحواض البكاء والتفجع والتوجع والندبالملحون قد أدلوا 
معالمها وجعلتها  تفدمرت عمرانها وخربخالدة في مدنهم التي أصابتها سهام الغدر مراثي 

من حيث  نماط التناول وكذلكأأثرا بعد عين، وإن اختلف الشعراء على مستوى الطرح و
التي توفر عليها  في استخدام أدواته الفنيةهم في الكتابة األدبية ومدى قدرة كل شاعر تمرس

الذي ساعدته " الشعر الملحون"يسمى بـ  ما العامية أو سواء باللغة الفصحى أو باللهجة
الظروف على الذيوع واالنتشار في أواخر العهد العثماني، حتى أصبح لسان كثير من الناس، 

الجيد منه كان شعر نفس فه ولندرة الجيد منه، وحتى ن لتخلعراء بدل الموزوالش ولجأ إليه
 مهزومة أو شعر مدائح نبوية، بينما كان الملحون ما يجري في جميع المستويات كتمجيد

ذلك ولهذا اتخذ الشعر والدعوة إلى الجهاد ضد الدخالء ووصف األزمات وغير االنتصارات 
األخرى التي اعتاد أن يطرقها الشعر العربي  رثاء والمقاصدللمدح والهجاء وال الشعبي أداة

األدب الشعبي على األدب الفني وأصبح الذين يمثلون األدب  ىومنذ ذلك العصر طغ. الفصيح
  )1(".األخير قلة وسط كثرة، وعندما حل الفرنسيون بالجزائر شجعوا هذا النوع من الشعر
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في هذا النص القصير ي أو المروزي المروذ اعر الراجز أحمد بن محمدشاستخدم ال
وبعدها باجة أيضا :"في قوله، في الشطر األول من البيت األول فسادألفاظا دالة على اإل

شيء كان قائما بذاته إلى ، ويعني تغيير "إفسادا"نصوغ المصدر ، "أفسد"ومن الفعل . )1("أفسدا
ات من بنيان وعمارة صورة أخرى تخالف ما كان عليه في الماضي، ويختص هذا بالمادي

تختص بما  ماضية وهي أفعال )2("وأهلها ومنها شردا" :وفي الشطر الثاني .وزراعة وغيرها
يقع لإلنسان من إجالء وتشرد بفعل القوة مع ما تحمله من إيحاءات بالتعسف والظلم وشتى 

ية المجني أهمقد نبه المتلقي إلى فداحة الخطب، وإلى " لكلمة أهلهاوبتقديمه . القهرأصناف 
هدم األسواق :"من البيت الثانيأما في الشطر األول . منةتلك المدينة اآلعليهم وهم قاطنو 

 بتلك ي حاقالهدم الذعمل الدال على تكثير " هدم" الفعل المضعف فقد استعمل )3("والقصور
ة رمز لتجمع العامة، والقصور التي ترمز إلى حضارالتي هي " األسواق"الربوع، فلم يستثن 

  .باجة"
بين والعالقة  ".والدور قد فتش والقبورا"األخير من البيت الثاني ثم جاء في الشطر 

وأماكن أنسهم، أم القبور هذه الكلمات عن مأوى السكان  وطيدة إذ تعبرالدور والقبور عالقة 
مثل الجملة الماضوية الفعلية الجمل مساكن األموات التي لم تسلم أيضا من الجبروت، فوظف 

األسواق، ( لألذى قد التحقيقية وقد ذكر المواضع التي تعرضت"ألخيرة المسبوقة بـ ا
  ).القصور، الدور، القبور

وألن الشاعر متشيعا ألهل المذهب، استمد أفكاره من طبيعة الصراع القائم بين اإلخوة 
يا، معظمها، مادحا، أو واصفا، أو راثفذكر مدنا مغربية في أرجوزته التي ضاع . ألعداءا

موظفا ما أمكنه من األلفاظ الدالة المآسي،  من ألوان" طبنة"أو " باجة"مصورا ما كانت تقاسيه 
وذلك لتحريك المشاعر وهز النفوس وتأليب الناس ضد . على غطرسة الخصم ومنهجيته

  .الذين يفسدون في األرض
لما أصاب  من الشعراء الذين رثوا المدن المنكوبة، قد تألم كثيراالشاعر هنا كغيره 

ومرابعهم، فبدل العدو، واستولى على معاهدهم أهله من هول المصائب وذل الفجائع إذ هاجم 
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ففي البيت الثاني . ، وسعادتهم شقاء، وداس على مقدساتهم، وانتهك حرماتهمأمنهم خوفا
  :والثالث، صرح الشاعر لمخاطبه بعمق المأساة حين قال

  "م اهللا نصركماأد                 ركم بأن أخأريد "
  )1("ريةفي القرية                 بالصدق، ال بالبحال هذ

بالداللة العفوية معاناة السكان بصدق وإخالص موظفا الكلمات المحملة فصور بألفاظه 
 س، كما تدل على أن منشئها ذو شعور وطني وحالتي توحي بفداحة الخطب، وعظم المصيبة

حقيقي شاهد عيان، وللتعبير عن تنقل صورة مشهد  )خبركمأريد، أ(فكانت األفعال . اجتماعي
التي تشير إلى مرتبة عالية في السلم ) الصدق(شدة إخالصه في روايته استخدم لفظة 

في ذلك العصر، فإن  بالرغم من ركاكة األسلوب الذي عرف به األد علىو. األخالقي
قال الدكتور . بة إال أنها مقبولةقلقة ومضطر اهتاألبيات جاءت ذاتية، في متناول القارئ، ولف

يستمد وحيه  فيهالشاعر  ألن يعتبر الشعر الذاتي من أصدق ألوان الشعر،:"أبو القاسم سعد اهللا
. )2("الشعرمن عالمه الخاص، فال مغريات وال مناسبات، وال مطالب تلح عليه لقرض 

ا حل بها من كوارث، قال هذه األبيات متحسرا على بلدته، باكيا حالها، واصفا معرنا شاو
من األلفاظ ما يجسد فكرته التي أراد إيصالها إلى السامع، فاألفعال الماضية التي  فاستخدم

) صال(متزامنا مع األحداث، ففي البيت الرابع  امرتبة ترتيب على حدث مضى وانقضى تدل
آثار تنطق بوتوحي بما أصاب  )هان(إشارة إلى سطوة العدو وتمكنه من الضعفاء، و هوفي

ثم عمد الشاعر . فعل يبين انكسار الناس في دور العبادة) قل(الجريمة وانتهاك المقدسات، و
، فاسم الفاعل ال يدل على دوام الحدث، هذه الصيغة ، وكأنه تعمدإلى توظيف اسم الفاعل

دال على تعطيل العمل ) باطل(البيت السادس،  وكأني بالراثي يوقع اختالال مؤقتا لوطنه، ففي
خبرية "وهي " كم"ثم يستعمل . يدل على كثرة المظالم) هاطل( لشريعة، وفي الشطر الثانيبا

في الشطرين، والتكرار هنا ملفوظ هدفه اإلمعان في إشاعة عاطفة  ، وكررها)3("بمعنى كثير
حين أتبعها وقد ازدادت مساحتها  الحزن واألسى، وتوسيع رقعة اإلحساس بفداحة الخطب،

وذلك في البيت ) القبائح، الفضائح(لة على ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان الشاعر بألفاظ دا
  .الثامن
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فالشاعر المجيد، إذا تصور أمرا، فإنما "، "سليمان البستاني"يقول الشيخ العالمة 
له جمال المعنى، له السليقة جمال الشكل كما هيأت  ئاله، فتهيكماألمر على  ذلك يتصور له

" محمد بن عبد المؤمن"ما حذا بالشاعر  وهذا )1("بين اللفظ والمعنى فيجتمع له أحكام التناسب
وجدت طبيعة الرثاء، وألنه يتحدث عن حقائق لخبري ألنه يالئم ااألسلوب  حدا أن يوظف

التحقيقية،  )قد(مسبوقا بـ ) طالما(ففي البيت األول نجد الفعل . فعال في مسرح األحداث
العذاب والهوان الذي جثم على أهل وهران، ثم  داد زمنامت والفعل مركب بال فاعل يدل على

، تشكل جميعها صورة )استباحوا(، )العدا(، )عبثت. (الصارحة بعمق المأساةهذه الكلمات 
المقدسات الدينية في البيتين الثاني تالل، إلى جانب استخدامه أللفاظ حقاتمة لفظاعة اال
  :والثالث في قوله

  قدالصليب مؤيدا والدين أضحى "
  درست معالمه، فلست تراها                       

  جعلوا بها الناقوس في أوقاتهم        
  )2("بدل األذان، وغيروا معناها                      

  ).الصليب، الدين، الناقوس، اآلذان، األوقات(
غدا مؤيدا منصورا من لدى النصارى وهو دينهم، أما الدين اإلسالمي فقد فالصليب 

الوقت قد توقف وعقارب الساعة أصحبت ال تعني إال بدق النواقيس، وكأن . مست معالمهط
أصوات المآذن عندهم فال داع لصالة وال مناد تعطلت، وانقطعت  المسلمين نما مساجديب

عبر طائفة من الصور المثيرة التي ضمنها إطار لفالح، ويقدم الشاعر همومه وأشجانه 
النفسي الذي تسانده التراكيب المختارة، أما اإلطار ني على التداعي ويقوم تشكليها الفواحد، 

المشار إليه فهو بكاء المدينة وأما التشكيل فينطلق من عمق القصيدة العربية القديمة وزنا 
لة والعبارات موحية بمعاني الحزن واألسى والتألم مثل قوله في زفاأللفاظ جومعنى،  اولفظ

مغلوب على أمره، والتركيب للللداللة على الشقاء األبدي  ) ىتدأسير ال يف(البيت الرابع 
البيت الرابع للداللة على دوام المأساة، كما تصدر ) قد(يسبقه تحقيق وتأكيد بالحرف 

للتدليل على أصحاب السجون من نساء وصبيان، ) كم(والخامس للفظ دال على التكثير 
  .فالجريمة طالت كل الفئات
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: بمعنييه المختلفين)  بهم ىأسر(، )بها ىأسر(ركب في قوله واستخدم الجناس الم
كم من أسير، كم من وليال  السيرالسجناء، والجناس الثاني قصد به فالجناس األول قصد به 

وهذا التكرار أراد أن يثبت المعنى في نفس القارئ ويجعله  فقير، كم من نسا بهذا التوزيع
  .هتيتأثر أو يشاركه في مصيب

فكان أكثر براعة من الشعراء الذين سبقوه، وأسلوبه متين السبك، جميل ي أما الحصر
مشرق الديباجة، وقد تخلصت لغته من تراكمات المعجم اللغوي القديم، ولبست حلة اللفظ، 

" أبو الحسن"قشيبة ترتاح لرؤيتها العيون الناقدة وتأنس إليها األذواق التواقة للغة الشعر، ابتدأ 
ألن التعبير باالسمية في هذا المقام أنسب لكونها تدل على الثبات ية بجملة اسممرثيته 

يحقق من خاللها رغبته الملحة في إقرار حقيقة تتمثل في موت اإلنسان  واالستقرار، وألنه
  :موتا مجازيا خلف أسوار الغربة فقال

  طنهماموت الكرام حياة في مو"
  )1("وما ماتوا فإن هم اغتربوا ماتوا،                         

، ثم أتى بفعل ماض دل )موت(معتمدا على اسم دال على الدوام ) مات(وقد كرر مادة 
ويعرف ) ما ماتوا(إشارة إلى الكرام، وهو مثبت، ثم يكرره منفيا ) ماتوا(على انقضاء األمر 

في ظاهره، وهو في باطنه فهذا مجانس  " :ابن رشيقفقال . عند البالغيين بطباق السلب
  )2(".بقمطا

مؤثرة رغم بساطة أسلوبها، تدل على نضج فكره وخبرته بالحياة  ةوأتي الشاعر بحكم
الموت والحياة  ةتتمثل في ثنائي ، وتوضح قضية جوهريةوأهلها، وتعكس تجربة إنسانية خالدة

ففي . تتصل اتصاال وثيقا بمعانيهالفاظ أرضها في لغة عادية وبع، خارج األوطان وداخلها
  :اني يقولالبيت الث
  ما انتكثت يا أهل ودي ال واهللا"

  )3("وال ضاقت موداتعندي عهود،                        
التي تفصح عن تعلق الناظم بعشيرته، ثم القسم الذي ) أهل ودي:(ففي هذا البيت نجد

بما تحمله من ) عهود(، إلى جانب لفظة )ال واهللا(الوفاء بالعهد في أسمى صوره يمثل 
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ة لالداخلة على أداة الشرط للدال(وفي البيت الثالث تصدير بالم التوطئة وهي . لمحبةنواميس ا
عبرت عن حياته  وبالتالي )1("مقدر قبلها على أن الجواب بعدها إنما هو جواب القسم

الدهر اآلثم اشترط النأي والفرقة، وتعاون مع األخضر  انالمضطربة وشقائه الدائم، فإن ك
ن لقاء األحبة، فال بد أن تتم الزيارة ليال على متن األحالم التي ال يعوقها الطامي للحيلولة دو

بعدتم، حال، (من كلمات دالة بعمق على المراد، عائق، وهذا واضح من خالل ما وظفه 
خيالكم، أين االستفهامية  ىما نمت، ألق(وفي البيت الرابع ) ، دونكم، في النوم زوراترالبح

على استحالة حدوث النوم، وكل هذه األلفاظ مشبعة  صلي ودلتالتي تخلت عن غرضها األ
إلى ) يا أهل ودي(بأصوات الحرمان، وقد تنوع اإلنشاء، فمن النداء بدالالت الغربة وناطقة 

ما يستحيل الحصول عليه باإلضافة إلى طالبا ) أين من نازح األوطان نومات(االستفهام 
الشاعر الكئيب في  عاش .ة األدبية الرائعةالحوار الذي أضفى على النص جوا من المتع

كاشف أحدا بأمره، بل يحمل سره يال سجن غربته ردحا من الزمن ولكن في صمت مطبق، 
بين جوانحه، فلو علمت به الطبيعة لشاركته أحزانه وقاسمته آالمه، وهل لألم خيار في مثل 

في له وعزاء  سى، مواساةهذا المواقف، وحتى السماء لو اطلعت على أمره لبكته من شدة األ
الذي كان يعيش فيه وبالحياة السعيدة  ثم يختم األبيات الرثائية بتذكير نفسه بالنعيم. مصابه

مثل  التي كان يحظى بها مع أهله وأحبابه وذلك من خالل استخدام طريق للتراكيب اللغوية
ها، وال : لم أقل، ىلم أذق جن(في البيت الخامس، و) اتني األرض فيهكلوال مكاتمتي، ب(

  .في البيت السادس )هاتوا
يحمل –يكتشف القارئ المتأمل والباحث المؤمل أن شعره ومن خالل دراسة شعره، 

غزارة مادته اللغوية، فالرجل "طابع عصره، أما بالنسبة للمادة اللغوية فيالحظ  - في الغالب
بسهولة –التصرف ثروة ضخمة منها، مكنته من  يملك ناصية اللغة، ويختزن في حافظته

غريبة في بعض  ةعلى ألفاظ حوشي وقد نعثر )2("في التعبير عن أدق المعاني وأعمقها -ويسر
قصائده األخرى حتى لتظن انه يتكلف ذلك ولكن بمجرد أن تعمل فكرتك فيها تكتشف أن 

. الرجل ال يتعمل وال يتكلف ذلك وإن ما غرب من ألفاظه مرجعه إلى اتساع مادته اللغوية
  . ستعماله لبعض الغريب ليس من باب التعمية كما يفعل الشعراء الفالسفةفا
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فهو يوظفه كتوظيفه للمأنوس من األلفاظ، وهو بالنسبة إليه أمر عادي ال افتعال فيه 
وال تكلف، ما دامت المادة اللغوية من أيسر محفوظاته ومخزوناته، وقد دفع به حب التفوق 

اللغوية،  وان كثيرة من البديع، حسن حظه في ضخامة ثروتهفي اللغة، وفي األسلوب، وفي أل
والتفجع والبكاء  على صوغ المعاني التي تدور حول الحنين إلى الوطن كما أن له قدرة فائقة

نوة بعد أن خربه األعداء، عن وطنه قلب اإلنسان المخرج م رالعارم الذي يعتص والشوق
لها شعر متين السبك، جميل العبارة، مشرق حم وطمسوا معالمه، وكل تلك المعاني الرائعة

ويسر  ر من حرارة العاطفة، ولطف اإلشارة الخفيفة على النفس، مع سهولةيالديباجة، فيه كث
  .ووضوح

باألشجان والعاطفة المشبوبة التي تدفعك إلى مشاركته همومه بل إلى  حينض وشعره
كما يمتاز شعره بالصبغة  والتعاطف مع ندبه المتواصل ولوعته المحرقة، البكاء معه،

وبالسهولة والطبيعية ألنه مرآة لنفس شاعر متألم، ذي قلب رقيق أو قل هو صوت  الوجدانية
األلم الشاكي الذي أخذ به الحنين كل مأخذ إلى مرابع الصبا ومالعب الطفولة، وطوحت به 

بدثار ك وتمنطق أطياف الغربة ورمته صريعا في متاهات الضياع، فتسربل برداء الشو
فاستوى في عينه النور والظالم، وأصبح في . الليل نامل الفناء في دياجيرأالعوسج، وداعبته 

ولعل الحصري يعد من أعظم الشعراء الذين . تجود به يد المقدورال يقتات إال بما  منفاه
في ميدان الجمالية الشعرية، وأسهموا إلى درجة كبيرة في دفع عجلتها  رضربوا بقسط واف

آخر العنقود في كرمة شعراء األدب المغربي القديم والعصر الذهبي الذي زاوج بين  ألنه
أن تتسع مدارك الفنانين "والفقه، فأدى ذلك إلى  الثقافة والفكر والفلسفة، وعلم الكالم والعمران

أما . )1("دنيا الواقع كثيرا من الصور والمفاهيمإلى خيالي يحمل  حوا في عالمبوالشعراء ويس
وولع بها . الشاعر فقد شهد بها القاصي والداني، وتناقلت الركبان قصائده الغراءعة برا

يا ليل :"الشعراء وعارضوها واغتصبوا معانيها، وقلدوا قوافيها، وناهيك بقصيدته الموسومة
  ".الصب متى غده؟

انفرد بتدوينه صاحب الروض المعطار، نجد أبياته الشعرية الرثائية في هذا النص 
بأسى الشاعر وحزنه الدفين، ومغشاة بألوان من الحرمان والتفجع التي اصطبغت بها  ةمسربل

وإن االمتزاج الذي جمع بينه وبين مدينته المنكوبة وأهله المشردين، جعله . نفسه المكلومة
في فالشاعر أصيب . فائقة على التعبير عن تجربة صادقة بألفاظ ال غريب فيهايتمتع بقدرة 
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على  ه، فترجم هذه الحالة الشعورية من خالل هذه األبيات وترك نفسهأهله، وفي وطن
  .سجيتها، دون مباالة بالتنميق والزخرفة؛ ألنهما من عمل العقل

بزمن اقترن ، والفعل "مصيبة"الدال على ضرر، ومنه نشتق لفظ " أصاب"فابتدأ بالفعل 
القيروان، (وقدم المفاعيل " البأس"الحدث المؤكد مضى ودل على أن المكروه قد وقع، ثم ذكر 

 : في قوله في البيت األول) دار صبرةساكنيها،
  ساكنيهاو أصاب القيروان "

  )1("كل باس ةودار صبر                    
ويهدف من خالل تقديمه للمفاعيل إلى إبراز أهمية المظلومين، وتصوير فداحة ما 

  يت األول، والبيت الثاني جاء نتيجة لمقدمة وردت في الب. جرى
  فال الدنيا التي بقيت بدنيا:"قال

  )2("وال الناس الذين بقوا بناس                   
مكررا مرتين ليقارن بين أمرين مختلفين، فالدنيا " ال"وظف الشاعر حرف النفي 

لذلك جاءت . لثانية ترمز إلى اآلالم والشرورااألولى كانت تمثل البهجة والسرور، والدنيا 
ألولى معرفة والثانية نكرة، فاألولى أشرف مرتبة، والشيء نفسه بالنسبة لتعريف اللفظة ا

الثاني والتي رمز بها إلى خيار القوم، بينما الثانية عبر بها عن  في الشطر" الناس"لفظة 
ت بحرف جر زائد نول واقترلنكرة وهي ادنى مرتبة من حيث المدالدهماء وجاءت اللفظة م

وقد وفق الشاعر في اختيار . على عدم أهمية ما تبقى في تلك الربوعللداللة ) الباء(وهو 
  .عبارات بسيطة للتعبير عن حدث كبير

االستفهامية التي اتخذها بؤرة التعبير ) أين(قصيدته بلفظة " ابن عبدون"يفتتح الشاعر 
عن سبع مرات بعد أن تخلت " أين؟"فاستخدم حوله األبيات الشعرية، أو المحور الذي دارت  

، وهذا التكرار الشك انه غرضها األصلي، واحترم موقعها، إذ ترد عنده في أول الصدر
مقصود لذاته، وله بعد داللي خفي، يرمز إلى أن هذا األمر المطلوب أصبح في حكم العدم 

حشو ولكن  على عي أوال ليفسد المعنى ويدل "وقد ذهب إلى غير رجعة، وجاء هذا التكرار 
الذي يستفهم به عن مكان  والظرف. )3("الشاعراتمة التي يعتمل بها صدر ليقوي الصورة الق
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محبوب لديه كاد يسيطر على المرثية، ثم إن معجم الشاعر، اللغوي وما يزخر به من ألفاظ 
وقد . ولكن البد من التأسي. يصب كله في حقل داللي واحد وهو تصوير بشاعة الخراب

شاد، رفع، أعلى، كان، : للتعبير عن الغرض أمثال ةاختار الشاعر الراثي األفعال الماضي
هذه الماضووية أمل؟ وهل يعقل أن يرتد الماضي إليه، حجب، صمت، طوت، طحنت، أفبعد 

  .ويترسب إلى الحاضر من خالل الثقوب المرتسمة على جدار الدهر
 فلعل أقرب شعراء طبقته إلى.. ":"محمد ابن شريفة"وعن أسلوب الشاعر قال الدكتور 

  )1(".أسلوب المتنبي في الجزالة وإرسال المثل والحكمة
الذي " أبي الطيب المتنبي"تأثروا بالشعر المشرقي وخاصة  وهذا يبين أن المغاربة

على الخالص  -بوعي أو بدون وعي–أصبح عندهم مرجعا خصبا حيث لم يكونوا قادرين 
رطبا لشعراء  ىعذبا ومجنموردا "ن شعر المتنبي غدا من إسار محفوظه، وقوة شخصيته، أل

شاعر :".. فقال عنه" ابن رشيق"أما " ويقطفون من ثمره هاألندلس والمغرب، ينهلون من صفو
 ىكون جأس ال يكاد يلفسلل إلى المعنى البعيد بلطافة وسوطئ الكالم كلف بعذوبة اللفظ والت

  )2(".بالشعر إال قال
من حيث االلتزام بعمود الشعر  مرثيته على منوال القدامى" الحسن الحداد أبو"نسج 

. العربي، فقد اغترف القوالب الشعرية من حياض قريضهم ولم يتحرر من تقاليده المتوارثة
التي وذلك لتناسق األلفاظ مع المعاني . فجاءت مرثيته مناسبة لجوهر الغرض الذي قيلت فيه

كارتباط الجسم بالروح، ، وارتباط اللفظ بالمعنى ىإبرازها، فاللفظ جسم روحه المعن سعى إلى
ال يستغني احدهما عن اآلخر، باإلضافة إلى مطلع القصيدة الذي زاد في قيمة صورها 
المتالحقة وما جاء فيها من جواهر المعاني والبيان والبديع، إلى جنب ما احتوته من قيم 

العيون رثاء القلوب و:"فرثاء المدينة هو. الوفاء للوطن ومحبة للربوع وتفجع على المهدية
  )3(".التي أصابها الرمد والنفوس التي ذاقت الويالت

  :قال الشاعر في مطلع القصيدة
  أنى يلم الخيال أو يقف"

  "وقد ثوى في أجفاننا الدنف                 
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لهذا الخطب،  - مهما كان نوعه–ليؤكد استحالة استيعاب الخيال " االستفهام"وظف 
لشاعر وأثرها تجاوز إحساس الفرد إلى شعور فالمصيبة أعظم من أن يفسرها خيال ا

وهو ضمير لجماعة المتكلمين للتعبير عن بكاء " أجفاننا"في" نا"الجماعة، لذلك استخدم 
فعل ثالثي لفيف مقرون يدل على اإلقامة " ثوى"جماعي لقوم مسلمين أصيبوا في المقتل 

الذي يشير إلى مرض " فنالد"ويحمل في الوقت نفسه علة النحويين، ثم استعان بالمصدر 
للعيون رؤية سليمة إذا كان  وهل يمكن. مالزم تعاني منه أجفان المنكوبين في مدينتهم

التي تفيد التحقيق وتقريب الماضي " قد"غطاؤها مريضا؟ كما قدم الشاعر للشطر الثاني بـ 
  )1( .من الحال

للفظ وإن ا غصصه،فالشاعر شاهد عيان، والمكروه حصل فعال وتجرعت بلد األبرار 
  )2(".ىضع ليكون رمزا للمعنو:"صوت

إلى ذلك الصوت، يتبادر إلى الذهن ما يرمز إليه وفي النص من ألفاظ فإذا أصغنا 
 عالبحرية ومعاناة المقاتلين وخدا الحرب ما يمكن أن يوصف بها الجو العام للمعارك

العيون وتزرع الفزع  المهاجمين، وهي ألفاظ مألوفة ولكنها تنجز صورا تدمي القلوب وتبكي
غزا، العدو، الحروب، : نجد ومن األلفاظ الدالة على الحرب. ال خبرة لهمفي نفوس الذين 

: الدبا، كثرة، النغف، ائتلفوا، وكذلك الدالة على آالت الحرب: العدوومن الدالة على صفات 
  .السفن، السمر، الظبا، المجاذيف

تطرقوا إلى رثاء المدن والممالك الزائلة، فهي وهذه األلفاظ متداولة بين الشعراء الذين 
إلذالل المسلمين  صادرة عن تصور موحد أساسه الهجمة الشرسة التي خاضتها النصرانية

  .ماألعمى ضد ديار اإلسال وانتهاك مقدساتهم، وتلك الحملة كانت قائمة على التعصب
حج في نياء والموضوعي لألشوعلى العموم فالشاعر لجأ في هذا النص إلى الوصف 

صورة واضحة عن هزيمة المهدية، كما أجاد في إجراء سلسلة من المقارنات بين تقديم 
. النصارى األقوياء أصحاب المفاجأة وسكان المدينة المستضعفين الذين أخذوا على حين غرة

ينظمون "وقد جرت القصيدة على طريقة شعراء عصر الطوائف في تونس الذين كانوا 
  )3(".هم هم إال إتقان ألفاظها وأساليبها الشعريةالقصيدة وليس ل
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تعد هذه الرائية إلى جانب تأثيرها في المتلقي، طريفة في الشعر المغربي القديم ألنها ال 
تتعلق برثاء معهد من المعاهد الحبيبة إلى نفس الشاعر وهو هنا يترسم الطريق التقليدي 

الذي يعد دليال على براعة الشاعر وقدرته  العتيق الذي سار عليه األقدمون، فيهتم بالمطلع
وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره، فإنه أول ما يقرع :"يقول ابن رشيق. على اإلبداع

  :جاء في ابتداء القصيدة )1("السمع منه، وبه يستدل على ما عنده
  أكلف جفن العين أن ينثر الدرا"

  .)2("ها جمرافيأبى ويعتاض العقيق ب                         
في البيت األول، ) أكلف، ينثر، يأبى، يعتاض(استعان الشاعر باألفعال المضارعة  

وهي تدل على الحال واالستقبال، وتبين حالته النفسية الدائمة االضطراب، والمطلع نفسه 
يوقظ السامع، ويشد انتباهه من أول وهلة، إلى جانب توظيفه أللفاظ مخصوصة نسجت  

في البيت الثالث نبعت كلها من حقل داللي ) الجمر، جذى، الوجد:(من الحزنغاللة كثيفة 
ثم انتقل إلى ذكرما حل بالديار ليندب زمانه الماضي ومنازل األحباب، . النار: واحد األ وهو

مفكرا في األيام السعيدة التي قضاها في تلك الربوع التي سطت عليها الحوادث، فأتت على 
اءل الشاعر المنكوب في أعز مكان عنده وهي الزاوية الداللية التي ويتس. األخضر واليابس

تمثل تاريخه وحضارة آبائه وأجداده الذين سطعوا كنجوم متأللئة في سماء بالد المغرب 
فهل الدمع مجد في مثل هذه الحالة؟ وهل العويل نافع باعتباره بلسما؟ . وحكموا لفترة وجيزة

لكن الناظم يستنتج أن ال جدوى من وراء . والحسرة حتى ولو تبعه جريان عبرات األسى
. ذلك ألن جيشا من متناقضات الحياة هجم عليه في عقر داره فغلف نفسه بغالف المفارقات

  :فهذه سروج الهم التي كانت بعيدة عنه أضحى صدره مرتعا لها وذلك في البيت الخامس
  وكانت سروج الهم عني عوازبا      "

  )3(".وبعد النوى أضحت مراتعها الصدرا                        
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في البيت السادس يقرر بأن عيون الحادثات كانت غافلة عنه وكذلك الدهر الذي كانت 
شروره نائمة، فال أذى، وال كدر، وال نغص في الحياة، إلى أن تغير، فأصبح عدوا لدودا بعد 

  .أن كان صديقا ودودا
إلى خراب، وأصبح لون األشياء والناس وحين عدت الحوادث تحول كل شيء جميل 

ومن خالل التقابل الذكي بين معاني . والنبات والحياة بلون الغبار كما جاء في البيت الثامن
أكثر من التقابل في أبياته هذه أو من "األلفاظ تبرز فداحة المأساة، ونالحظ أن الشاعر قد 
و التضاد مما يجعلها صالحة ألن تكون الثنائيات، فأتت الجمل الشعرية متساوية في التوازن أ
أال ترى المأنوس من الديار تحول إلى . حجة إقناع يستدرج بها الشاعر المتلقي للتعاطف معه

وحش مخيف، وأن الذي كان آهال ترقص في أرجائه أطياف السعادة ارتدى مسوح القفر 
ي هذه األبيات لتزيد وأصبح قواء وذلك واضح في البيت التاسع، وتبدو الثنائية المتضادة ف

وكذلك في الشطر ) قفر ≠األهيل ). (وحش ≠مأنوس (من جمال النص األدبي في مثل قوله 
  .الثاني من البيت العاشر

  :وكذلك في البيت الثاني عشر). فال تخشى جفاء وال نعرا(
ثم تتـتابع األلفاظ الجزلة، فتومئ إلى العز المنصرم وقد أحاطت به ) جمعت، صفرا(

وهذه التراكيب تقوي فينا اإلحساس بالخسارة التي لحقت . ث إحاطة السوار بالمعصماألحدا
وهي مكاسب مادية ومعنوية تبخرت . الملك، العرش، الجالل، سمو المكانة: بالشاعر وبأمته

حين سطا عليها الزمن، وهو يحتذي بالقدماء حين يرد أسباب النكبة إلى العين مرة وإلى 
عدوان لدودان لبني اإلنسان، فالعين تصيب البنيان متى اكتمل وبلغ  الدهر مرة أخرى، فهما

  :قال. ذروته
  أصابتهم عين الكمال فغادرت"

  )1("أكفهم من كل ما جمعت صفرا                       
الدهر الذي اشتهر بقبضته القوية، وكثرة ضحاياه من الملوك وعظماء : والعدو الثاني

  :قال. ينجو منه التاريخ وال يستطيع أحد أن
  هو الدهر ال يبقي على متخشع"
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  )1("مزده كبرانخوة ذليل وال ذي                       
في الست الرابع .. حسام(ويعطي للدهر من التوصيف ما يجعله كالسيف القاطع 

وفي هذه ). كالسيل العرم الذي يجرف كل ما وجده أمامه في البيت الخامس عشر(، و)عشر
صادقة، وتفجع أليم، وقد زادتها العاطفة الدينية روعة والتياعا، وفيها معان في  القصيدة لوعة

  )( .تعظيم الخطب حتى اإلغراق
إذا نظرنا إلى هذه األبيات الشعرية التي جادت بها قريحة شاعر المغرب العربي في 

ال نجد صعوبة في تصنيفها ضمن ما يعرف بشعر " بن حماد ربك"القرن الثالث الهجري 
  ".رثاء المدن والممالك الزائلة"

كغيره من الشعراء في ذلك العهد، كان فقيها وعالما قبل أن يكون " بكر بن حماد"فـ 
مناقضة بين الفقه "شاعرا يصطنع الشعر وسيلة إلى الشهرة والتكسب، وفي الحقيقة ال توجد 
نظما أو نثرا، إلى واألدب والعلم والشعر، وإنما القضية هي قضية تمكن من المادة األدبية 

فهؤالء الشعراء العلماء قد صوروا مشاعرهم وأحاسيسهم من  )2("ملكة قوية وذوق مهذب
زهو وفخر، أو تشاؤم وزهد في الحياة، أو بكاء على مفقود عزيز، أو تفجع على آمال 

نجد " تيهرت"ضاعت مثل رثائهم لمدنهم التي طمست معالمها بفعل الهدم والتخريب كشأن 
خصائص الرؤية الشعرية "تعكس طبيعة الخطاب الشعري، كما نتبين من خاللها نصوصهم 

وطبيعتها المرتبطة بالنظرة العقائدية أو ما يسمى في وقتنا الحاضر بالخلفية اإليديولوجية 
  )3("للجماعة المنتجة للنص الشعري، والجماعة المستهلكة له

يتضح لنا أنه وقف بين " تتيهر"لمدينة أجداده " بكر بن حماد"ومن خالل مرثية 
األحداث يرثى أهله ويبكيهم، محاوال في الوقت نفسه أن يبتكر في شعر الزهد والتأمل أو ما 
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ألم يتزعم الحركة الشعرية . يسمى بالشعر الفلسفي الديني الذي شهد له الجميع بالبراعة فيه
  في الشرق؟ )1("أبو العتاهية"الزهدية في األدب المغربي يومئذ كما كان يتزعمها 

ولكنه اليوم يقف هنا في مقبرة العدم للعبرة واالتعاظ، مناجيا بأسلوب خبري ذي 
ضرب إنكاري الهامدين في قبورهم، ومنبها في الوقت نفسه، األحياء الذين هم في غفلتهم 

  :ساهون، فيقول
  زرا منازل قوم لم يزورونا"

  )2(".إنا لفي غفلة عما يقاسونا                      
بكاء مر على فقدان المدينة الرمز، وهل الشاعر في حاجة إلى ذكرى، فالموقف 

. يستدعي النواح والندب بعد أن انحلت ذات الشاعر في المكان وارتبطت نفسه بفاجعة الدمار
وفيه إشارة إلى ) زار(فافتتح األبيات الشعرية الرثائية بالفعل الماضي الثالثي األجوف 

، وداللة الفعل نفسه مادية، )نا(الستناد إلى ضمير جماعة المتكلمين الخواء والفراغ مع ا
قطعة من قلوبنا "ووظيفته تؤدي المعنى المباشر، ومما ال يدع مجاال للشك أن الماضي هو 

وإن زيارة الموتى حدث يوحي بالنهاية التي ال  )3(".وبرهة من تفكيرنا وتذكار أليام طفولتنا
توضح أن في " زرنا منازل قوم"فعلية التي ابتدأ بها الشاعر نصه مفر منها، ثم إن الجملة ال

وفي . الحدث تغييرا، فالجملة الفعلية أنسب من غيرها للتعبير عن الحركة واالضطراب
التي تفيد الجزم والنفي والقلب " لم"، استخدم الفعل المضارع المسبوق بـ "لم يزورونا:"قوله

لهذا . ا قلبت معنى المضارع من الحاضر إلى الماضيوقد غيرت المعنى تغييرا جذريا ألنه
السبب وجدنا تعابير لها عالقة وطيدة بحياة الشاعر وبثقافته اإلسالمية المتينة، فهو يشير إلى 

ألهاكم التكاثر حتى زرتم :"زيارة القبور وواضح أن أثرها مستمد من اآلية الكريمة
الدنيوية، فالبد من التزود بما ينفع النفس،  فالمقبرة آخر محطة في هذه الرحلة. )4("المقابر

وبما يضمن لها النعيم في الحياة األخرى، ويحاول الشاعر أن يثبت صحة دعواه في البيت 
  :الثاني
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  لزاد ويحكم ا: لو ينطقون لقالوا"
  )1("حل الرحيل فما يرجو المقيمونا؟                        

ومدلوالتها المختلفة تصب كلها في واد واحد، تكتسي أهمية خاصة، " الزاد"إن لفظة  
وهو وادي الرحيل، فالخيال وادي الشاعر، والمؤونة زاد المسافر، والتقوى زاد المؤمن الذي 

التي تحمل معاني اإلشفاق والرحمة " ويحكم"يريد أن يلقي ربه بقلب سليم، ثم يردفها بـ 
مشفق علينا، وفي الوقت نفسه، وكأن الشاعر ". الجماعة"والتعجب، والمقصود بالخطاب 

 ! ماذا ترجون وقد أزف الرحيل؟ كفوا عن هذا العناد: برفق متسائال -لغفلتنا–يتعجب منا 
الموت، (ثم تتوالى الكلمات األخرى المؤدية لوظيفتها أحسن أداء، ففي البيت الثالث 

، )ماذا عسى(ء ، لها دالالتها الخاصة، وفي البيت الرابع استفهام مقرون برجا)أجحف، خرب
  .أن المال نافع في هذه الحياة -سذاجة–موجه إلى الطامعين في حالوة الدنيا، الظانين 
تلك الشخصية التاريخية التراثية التي ) قارون(وقد ارتبطت عنده صفة جمع المال بـ 

توظف في مثل هذه المواقف وذلك لالعتبار بمصائر األقوام الذين اغتروا بحطام الدنيا 
ومن خالل توظيف الشاعر لأللفاظ الموحية بمعانيها، تتجلى القدرة اإليحائية لكل . ةالزائل

اللغة بمقدار "لفظة وردت في النص، ألن القدرة اإليحائية لألثر األدبي إنما تتأتى من شحن 
  " غير عادي من االنفعاالت

ومن حيث األسلوب فهو سهل، واضح، يساير العصر ويواكب الظروف، وينم عن 
ع أصيل في صاحبه، واأللفاظ فصيحة ومناسبة لمعانيها المألوفة، والعبارات تتميز طب

بالبساطة وعدم التأنق، وهو خالل ذلك كله يمزج بين الرثاء والزهد والحكمة، وما على 
يقاسون، لو ينطقون، مجمعها، فعل قوم ال (المتأمل الحاذق إال استخالص الموعظة من 

  ).يموتون
بهالة من جالل ديني وعاطفة زهدية، وبوجدان متدفق، تغذيه  فهذا الشعر ازدان

الحرارة لكونه يعبر عن أعمق المشاعر اإلنسانية، فالفقهاء يمدحون ويرثون كغيرهم من 
األدباء، والشاعر هنا يرثي مدينته من خالل ندب أهلها حين وقف على قبورهم، مسديا 

  "هلون النهاية التي ال بد منهاالنصح واإلرشاد إلى أولئك الذين يجهلون أو يتجا
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نستمع في هذا النص الزهدي إلى صوت الشاعر وفي الوقت نفسه إلى صوت الزاهد 
المتأمل في الحياة وهو يتلو على مسامع أهله أبيات التأبين والموعظة واالعتبار، فالشعر 

شعر فإذا كنا أمام . األصيل هو موقف من اإلنسان، ومن المجتمع، ومن الحياة بأسرها
فإن :"يقول الناقد نور شفيع السيد. حقيقي، فال بد من المعاناة خالل التعامل مع ألفاظه ومعانيه

معاناة، وقراءته قراءة متأملة فاحصة تجربة ومعاناة كذلك و تجربة شاقة " الشعر الحقيقي
ذهنه، وإن اللغة هنا شكلها محيط المبدع، وفرضها الموروث الثقافي العالق ب )1("بنفس الدرجة

لذلك كانت لغته لغة الزمان والمكان وهي بالتالي لغة المجتمع الذي يعيش فيه أي أنها لغة 
واقعية نابعة من البيئة االجتماعية وكان الشاعر قد سحر مريديه بأسلوبه الخاص وأثار 

  )2(".إعجابهم بمعانيه الزهدية التي تتجاوب وميولهم النفسية"
فاظ والتعابير ما يدل على ثقافته الواسعة التي توزعت ونحن نجد منذ البداية من األل

فقد وظف عبارات مختارة من األدب . مصادرها بين األدب العربي والمنابع اإلسالمية
زهير بن : وهذه اللفظة استخدمها الشاعر الجاهلي) األسباب(، )برز(، )قوم(الجاهلي أمثال 

  ):طويل(أبي سلمى المزني الذي قال في معلقته 
  ن هاب أسباب المنايا ينلنهوم"

  )3("وإن يرق أسباب السماء بسلم                        
التي تعبر عن أن األرض قد أفنتهم، كما تأثرت ألفاظه ) من أعظم بليت(وكذلك 

دعوة صريحة إلى زيارة القبور للتأسي واالتعاظ، ) قف بالقبور(بالينابيع الصافية فكانت 
التي يستمدها من ) هيهات(لى تنزيه الذات اإللهية، باإلضافة إلى  الدالة ع) سبحانه(ولفظة 

ثم نجد صدى  )4("هيهات هيهات لما توعدون:"قال اهللا تعالى. القرآن الكريم الذي تشبع منه
، وهذا المطلع لألخطل في مدحه )راحوا، ابتكروا:(لمنظوم األمويين من خالل قول الشاعر

  ).فراحوا منك أو بكرواخف القطين (لعبد الملك بن مروان 
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ثم إن ظاهرة التأمل في الحياة وما بعد الحياة، وفي الناس وأحوال الناس، ظاهرة 
قديمة في الشعر العربي بدءا من العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، ولكن هذه النظرات التأملية 

كر إنما هي نتاج شاعر متفقه في الدين ومن أهل الورع والتقوى، فيها حسية وعظية تذ
بالموت في كل حين، وتنهى عن التمادي في األخذ بأسباب الدنيا الزائلة، وهو اتجاه أدبي 

بين الدين والدنيا، وقد عرف المغاربة الزهد مثل المشارقة الذين " يصور عالقة الشد والجذب
كانوا يوجهون نظرة ازدراء إلى كل ما هو مغربي، ويدعون أن أهل المغرب أهل حقيقة، ال 

  .يقة، وأنهم ال يعرفون الطريق إلى اهللاأهل طر
فكانت هذه األلفاظ والتعابير المبثوثة في ثنايا القصيدة من نتاج السائد في بيئة الشاعر 
وفي مجتمعه، صور بها مشاهد عاشها، أو حالة اعترته، فعبر بها عن تجربته وقد سلك 

التوليد أو االشتقاق، لذلك  لتحقيق ذلك أسلوب التحويل في اللغة أو في اللفظة، وليس أسلوب
جاء بهذه التعابير والجمل الجاهزة التي أخذها من نصوص شعرية آلخرين تقدموه ولما كان 
الشاعر من مواليد البيئة المغربية ومن أصل مغربي فمن الممكن أن يكون المكان وطبيعته قد 

قيود العقل ومن قيود  التأمل العقلي والباطني، وأعطياه الخيال فسحة التحرر من"دفعاه إلى 
  )1(".العبارة المنسجمة منطقيا، وكل هذا يساعد على العزلة والخلوات

نبوي لغة القرآن، والحديث ال: ولهذا تقاذفته لغة المحيط القديمة، واللغة الجديدة
. ة، هذه اللغة التي حاولوا استيعابها وتطويعها بل اإلبداع بهاحالشريف ومبادئ اإلسالم السم

دفق العبارات تدفقا طبيعيا، كما نحس بتشكلها العفوي التلقائي الذي يبعد العقل فنلحظ ت
ولو (، )لو ردوا(، )ولن يغدوا لهم غاد(، )روحوايفلن ) (ناد الهامدين بها. (عنها والمنطق

قرأ المرثاة نحس أن الراثي يبكي على العظمة من خالل تصوير الحركة نوحين ) نطقوا
اث حيث القبور تجمع بين العظماء والبسطاء، وتلك هي حكمة الجارية في مسرح األحد

  .فلنتخذ العبرة ولنتزود بالتقى قبل الرحيل. الديان
هذه أبيات شعرية رثائية قيلت في تهديم مدينة تيهرت من طرف شاعر مجهول كان 
األديب الجزائري األستاذ رابح بن أحمد بونار قد غلب عليه الظن أنها نظمت خالل القرن 

وقائل األبيات يبدأ مقطوعته  )2(".لسادس الهجري الذي تعرضت فيه المدينة لالندثار والعفاءا
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بمطلع متداول كثيرا بين الشعراء، فينادي صاحبيه على طريقة امرئ القيس ويطلب منهما أن  
بتلك الرسوم لتقديم واجب التحية على ذلك الطلل الشاخص بلون التراب وقد لفه  ايعطف

ار الفناء، ثم يحشد له من األلفاظ الدالة على ذلك ما يمكنه من رسم صورة حزينة الماضي بدث
وهذا يبين أن . بلغة القوم" اللبؤة"أو " تيهرت"لما وقع لتلك المدينة الرستمية الجميلة المسماة 

جاز لنا أن نربط القصيدة "قائلها ينتمي إلى تلك الطائفة غير أنه امتنع عن ذكر اسمه وإذا 
وف التي قيلت فيها، وأثر تلك الظروف في نفسية الشاعر، فمن المؤكد أنها كتبت في بالظر

فأتى . )1("فضاء سيطر عليه الخصوم وخيم عليه الخوف من الغير فلجأ صاحبها إلى التقية
بعبارات مكنته أن يضعنا في الصورة بكل حذق ومهارة، ألن اللفظ يعبر عن معناه وال 

كانت كلماته تحمل صدى النكبة وتبرز معاني الهدم والخراب كذلك . يحتاج إلى ترجمان
  ).ألما(فاإللحاح واضح في فعل األمر المقترن بألف اإلثنين . والحزن والوحشة

يدل على ) تيهرت مرتين: (والذي يوحي بالرغبة في أن نشاركه آالمه، ثم تكراره لـ
وهي أفعال ماضية دالة على ) دمرها، تدمرا(مدى حبه لمدينته وتعلقه بها، وكذلك في قوله 

إلى جانب المفردات . وهذا اإلسراف في التكرار غرضه التأكيد على فداحة الخطب. التالشي
) داثر، تومئ باالندثار(و) أغبرا التي تعبر عن الماضي(أقوى التي توحي بالخالء، و(
كأن لم (ية األخيرة ثم الجملة الفعل). أقفرا، المشتق من القفر وهو الموضع الذي ال حياة فيه(و

المكونة من أداة تشبيه وحرف جزم ونفي وقلب، وكأنه ينفي وجود المدينة في الحاضر ) تكن
والفعل الماضي الناقص بطبعه، والعبارة . ويحوله إلى الماضي الغابر الذي ال رجعة له

  .مجتمعة تمثل قمة التدمير والنهاية لحضارة عريقة سطا عليها الزمن
د مسحة للقصيدة العربية األصيلة التي تنطلق في شكلها من النبع في هذا النص نج

الصافي القديم، وتطرق الغرض المقصود، كما يغلفها أسلوب الشاعر الذي يبدو منهجه 
واضحا في اختياره أللفاظه، وسوقه لمعانيه، كما أن النص يبين الحالة النفسية التي عاشها 

إلى عرضها أمام المتلقي، فانتقى من معجمه الشاعر من خالل هذه التجربة التي سعى 
اللغوي ما جعل منها قصيدة مغربية غزلية الحواشي، رقيقة األطراف، وتسمو إلى مرتبة 
الغزل الذي عرف عندنا في القرون األولى، وخاصة بعد تخريب مدينة تيهرت وزوال 

مغلولة، بل تبسطها  حضارتها التي تمتع بها أهلها ردحا من الزمن، ولكن يد األيام ال تبقى
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كل البسط إذا أذن القدر وحانت لحظة االندثار، وال راد للمقدور، والنص الذي بين أيدينا 
، وهو دعاء )سقى اهللا تيهرت(يومئ إلى بعض ما يتصل بالمتعلق به من خالل ألفاظ الشاعر 

ذلك المحلة التي سكنها الحبيب، وك) سويقة(مستحب وظفه شعراء الجاهلية واإلسالم، و
، وألمع الناظم المحزون إلى الجو )األهل(إشارة إلى المكان، ثم ربط المكان بساكنيه ) الدار(

العام الذي يتبع ذلك التعلق معبرا بأرق ما يملكه من عبارات الغزل العفيف المحتشم وكأن 
، )فراغ الهوى(صاحب األبيات امتلك األدوات الفنية التي تجعله يعبر عن تجربته بكل أناقة، 

وهي ) وصل(، )المطل الذي هو من صفات المحبوب المدلل(، )وعد الهوى(، )رسل الهوى(
، )آماق(، )فارقت وبها ثكل(، )يوم البين(، )أهاضيب النوى(عالقة الحبيب بالمحبوب 

وهذه التعابير أدت وظيفتها بشكل جيد، حيث كانت األلفاظ متآلفة ) األرواح تنسل(، )الدموع(
يقة، ومعبرة عن الحالة النفسية للشاعر الذي نكب في من أحب وفي موطنه مع المعاني الرق

اإلباضي فتضاعف األلم واستفحل األمر وحلت الكارثة بالزمان والمكان واإلنسان 
  .والحضارة

أول ما نالحظه أن مطلع القصيدة يحتوي على حكم بالغة تعكس بين ثناياها تجربة 
  :تتمثل في ثنائية الحياة والموت وتتفرع كاآلتي إنسانية خالدة تومئ إلى قضية فلسفية

   
  
  
  
  
  
  

وقد ابتدأ الشاعر . وهذا التفريع يفضي إلى إماطة اللثام عن تقلبات الدهر وحدثانه
في أول الكالم وهو الم االبتداء وغرضه توكيد الكالم وتقويته، ) الالم(قصيدته بحرف الجر 

نى أنه يخص اإلنسان والحيوان والنبات وهو لفظ عام وشامل بمع" شيء"وقد وظف كلمة 
  .والجماد

 قضية فلسفية جوهرية

 المـوت الحيـاة

 الفنـاء البقـاء
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وخاطب غير العاقل  )1(".إذا ما تم نقصان"كما أنه استخدم الشرط في جملته الشعرية 
فهو " اإلنسان"أما صنف العاقل أي . ألنه مناسب في هذا الموضع" ما"باستعماله للحرف 

فالجملة فعلية، والغرور . )2("فال يغر بطيب العيش إنسان"مذكور الحقا في الشطر الثاني 
  )3(".يعني الخداع واإلطماع بالباطل" ر.ر.غ"صفة غير دائمة، والفعل 

الحياة، وهو من خالل  عاعظ، فينصحنا بعدم االنخداع بمتايقف الشاعر هنا موقف الو
  :ثم يقول. تجربته الحياتية، يضع أمامنا قاعدة عامة تتمثل في أن الكمال يتبعه النقصان

  مور كما شاهدتها دولهي األ"
  )4("من سره زمن ساءته أزمان                        

ثم يواصل الشاعر توضيح حكمته في البيت الثاني من خالل الجملة االسمية التي تفيد 
الدوام واالستمرار، فيشير إلى أن األمور تكون متداولة بين الناس ومتسلسلة عبر مراحل 

  .التي تعني التداول" دول"للفظة الحياة وذلك من خالل توظيفه 
وفي هذا الشطر تعبير عن  )5("من سره زمن ساءته أزمان"ثم نجد الجملة الشرطية 

حقيقة الحياة، وعن طبيعة الكون التي تقتضي المداولة في األحداث، فبعد التمام النقصان، 
، جاء على مكررا مرتين" الزمن"وفي هذه الجملة الشرطية ورد لفظ . وبعد السرور األسى

صيغة المفرد، ثم على صيغة الجمع ليناسب المعنى المقصود، فإذا سر اإلنسان في يوم 
  .وتسربل بالفرح فسوف يسيء إليه الزمن مرات عديدة في مقبالت األيام

ثم يعطف بالواو في البيت الثالث مبينا مدى ارتباط البيتين في المعنى الذي يعبر عن 
كل من "الدنيا ومن عليها، وقد استوحى ذلك من اآلية الكريمة الحقيقة المعروفة وهي فناء 

  )6(".عليها فان، ويبقي وجه ربك ذو الجالل واإلكرام
وهي جملة فعلية " يمزق"وفي البيت الرابع استخدم الشاعر في بدايته الفعل المضارع 

ن األفعال، أكثر داللة وأبلغ إيحاء من غيره م" ق.ز.م"دالة على الحركة واالضطراب وفعلها 
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هي رموز للشدة والصالبة ال تقوى على ضربات الدهر الموجعة، ثم " انصرخوال فالسابغة
على حقيقة ما يفعله الدهر تجاه اإلنسان والحيوان والنبات والجماد " حتما"يؤكد الشاعر بلفظ 

  .ةعلى حد سواء ألنه يريد أن يزيل الشك الذي يراود أذهان بعض الناس في تقبل تلك الحقيق
والبيت الخامس وثيق الصلة بما قبله ومفاده أن الفناء هي الغاية التي ينتضى لها كل 
سيف بتار وما شابه ذلك من رموز القوة والصالبة؛ فال منأى عن النهاية المؤلمة والمصير 

ومن خالل ما تقدم نحس بالحالة النفسية التي تعتري الراثي، فهو مضطرب، وهو . المحتوم
االسمية ثم يعود إلى توظيف الجمل الفعلية وهو بين هذه وتلك يستقر حينا ثم  يستعمل الجمل

يعبر عن حقائق الوجود، وكاشفا في الوقت نفسه عن وجدان لوقد لجأ إلى السرد . يثور
  :ثم ينتقل الشاعر إلى البيت السادس فيقول. محترق ومشاعر مشحونة بالحزن واألسى

  أين الملوك ذوو التيجان من يمن"
  )1("وأين منهم أكاليل وتيجان                       

أربع مرت في بقية " أين"فمن أسلوب السرد إلى أسلوب االستفهام، وقد تكررت لفظة 
من البيت السادس إلى البيت الثامن واستخدم االستفهام الذي فقد وظيفته وخرج إلى (األبيات 

التماس التأسي واالعتبار من خالل التقريع والتوبيخ ولفت النظر إلى عظمة األحداث و
اإلخبار عن مصائر األقوام األشداء الذين تحفل بذكرهم الكتب التاريخية والدينية والسماوية، 
وما بقي من عز ملوك اليمن سوى ذكرهم، ومن قصور شداد غير بقية أطالل تعزف حولها 

عريقة؟ بعد أن اشتهروا وما بال الفرس الذين اضمحلت حضارتهم ال. الرياح ألحانها الحزينة
بحسن السياسة والتدبير ردحا من الزمن؟ وهل بقي شيء من كنوز قارون الذي لم يشكر 

قال . نعمة اهللا، فبغى في األرض وتجبر مفتخرا بأحواله وبأمواله، فخسف به وبداره األرض
  )2(".إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم:"اهللا تعالى في محكم تنزيله

قال اهللا . الشاعر الراثي لهذه األقوام واألمم واألفراد إال لالتعاظ واالعتباروما عرض 
وذكر الشاعر هذه الشخصيات التاريخية . )3("لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب:"تعالى
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ألنها تشترك جميعها في شيء واحد وهو ارتكاب الذنوب ) قارون، عاد، شداد، قحطان(
  .م الدنيا، وقد أفناهم اهللا ليجعل منهم عبرة لمن يعتبروالمعاصي واالغترار بحطا

وقفة إنسان متأمل، تهزه ذكريات " قرطاجنة"أمام آثار " محرز بن خلف"يقف الشاعر 
ومن حيث اللغة التي . الماضي السعيد، فيأسف لما آلت إليه تلك المدينة التاريخية العظيمة

غلبة األلفاظ الحزينة وحسن توزيعها  وظفها الشاعر الكئيب يالحظ الباحث في هذا النص
على سائر األبيات، وهذه األلفاظ لها مدلوالت ذات عالقة وطيدة بما يعبر عنه الشاعر 
الواعظ، ألنه أراد أن يبوح بما يختلج في صدره من أشجان وأحزان، ومن تلك المفردات 

، )التثنية(يقة القدامى المنتقاة بدقة متناهية ما جاء في مطلع القصيدة حين خاطب سامعيه بطر
، وذلك في البيت األول )ودعا(، )اسمعا(، )مرا(مستخدما فعل األمر المتصل بألف االثنين 

من القصيدة، أما في البيت الذي يليه وهو البيت الثاني المرتبط من حيث المعنى بسابقه، 
اإلنسان باألثر فيذكر المواضع الخربة والطلول الدارسة التي فقدت أهلها ويشير إلى عالقة 

أي ما شأن؟ ) ما بال؟(، أما في البيت الثالث فيوظف السؤال )أهلها، ندب، كسرى، تبعا(
ثم يوجه . ويكرره مرتين ليتضح أن عالقة الفرد بالمكان هي عالقة مؤقتة، ذات عرى واهية

 خالك فعل ماض(الخطاب إلى قرطاجنة العظيمة من خالل عبارات الفناء، ففي البيت الرابع 
يدل على حدث يرتبط بالخواء والفراغ، ) تصفق(، وفي البيت الخامس )يدل على التخلي

، تعبير يجعل )من كل جانب(وكذلك قوله . وكأن عناصر الطبيعة تشترك في صنع المأساة
المتلقي يدرك مضمون الرسالة ويقتنع بأنه إزاء مشهد من مشاهد الخراب الذي أوحت به هذه 

التي غرضها الشكوى في ) ما اغر وأفجعا(، وصيغة التعجب )مزق(لفعل األلفاظ ومثيالتها كا
في البيت ) وساروا:(البيت السادس ويختم أبياته بالحديث عن الماضين ومصيرهم المحتوم

داللة على الخشونة ) جنادال(وكذلك . المبني للمجهول في البيت الثامن) قد وسدوا(السابع، و
فلن (في البيت الثامن، ) لم يستطيعوا(ساليب المنفية والقسوة من بعد رغد عيش وهذه األ

في البيت العاشر، يوحي بالعجز التام أمام األقدار، فاإلنسان راجع إلى تراب وأصله ) تسمعا
  .تراب ومنه خلق وإليه يعود

وإن هذه الوقفة إزاء آثار مدينة قرطاجنة، تشبه حياة اإلنسان التي ال تستقر على 
وقد . وقد تميزت األبيات بالقتامة والحزن وفيها عظة واعتبار. حالوضع، وال تدوم على 

لتقرير حقائق معهودة،  همزج الشاعر بين األساليب الخبرية واإلنشائية، فالخبر وظيف
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كما أسهم التكرار في ترسيخ المعاني . واإلنشاء استخدمه ألغراض هدفها التأثير في السامع
مرتين، ) ودعا(ثالث مرات، و) اسمعا(االنتباه، فكرر واالستجابة الفورية من خالل إثارة 

  ).الدهر(وكذلك لفظة ) ما بال؟(مرتين، والشيء نفسه للسؤال ) طلول(و
وما دامت اللغة هي العنصر الهام من عناصر الشعر، فإن الشاعر حاول قدر اإلمكان 

قرطاجنة  أن يوظف منها ما يكفيه ليعبر عن تجربته الخاصة ويقدم صورة حزينة لمدينة
المدمرة، فطلب من سامعيه أن يمر بتلك الربوع الخالية، حتى يريا أطالال عفا عنها الزمن، 
فبكت أهلها، مشيرا إلى شخصيتين تاريخيتين عرفتا في مجال التشييد والعمران، ثم رجا من 

 أن يحاورا تلك اآلثار -مخاطبيه، بعد أن أوغل في الشرح والتفسير وتقديم وسائل اإلقناع
  .الدارسة التي فعل بها الدهر ما فعل

إن (وحتى ال يدع فرصة لالرتياب، استخدم خالل األبيات األخيرة أسلوب الشرط 
. في البيت العاشر) فلن تسمعا(في البيت التاسع، ثم يردف بالجواب المقترن بالفاء ) جزتما

لصوت، ولن يحظيا فالشاعر متأكد من المصير الذي البد منه ألنهما لم يسمعا غير ترجيع ا
إال بسماع أنين العواصف وعويل الرياح، ولن يريا سوى دمن واقفات هنا وهناك، مرتسمات 
كاألشباح، وقد استمد الشاعر لغته من هذا المحيط الداكن ألنه كان كثير التجوال في األماكن 

  .الخربة لالتعاظ واالعتبار
الحزين، قال الدكتور  محرز بن خلف أن يخضع لغته لوصف هذا المشهد"استطاع 

فلنا أن نخضع هذه اللغة لما نشعر ونجد، وأن نمنحها من المرونة ما يمكنها " ".. طه حسين"
  )1(".من أن تكون أداة صالحة لوصف ما نشعر ونجد

إن لغة الشاعر تتبع األغراض الشعرية التي تنتمي إليها، وهي وليدة األنماط التي 
وهذا . لى نمط واحد، وذلك من حيث اللفظ واألسلوبيخوض فيها، وتكاد قصائده تسير ع

 غيرجع إلى ثقافة الشاعر الواسعة، ال سيما الفلسفية والصوفية منها، كما أن عواطفه لم تط
عليه، وإنه كان يميل إلى الصنعة، وأما األلفاظ الغريبة التي كان يأتي بها فهي شهادة علي 

  .يب، حتى صار مبدأ له في النظمتضلعه في اللغة، ثم ألن له ميال عجيبا للغر
  ):الكامل(قال مدافعا عن مذهبه 

                                                             
  .36، ص 3ت، ج .ط، د.الدكتور طه حسين، حديث األربعاء، دار المعارف، مصر، د -  1
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  )1("ماضغ )(ما ذاق طعم بالغة     من ليس للحوشي"
موضحا تمسك الشاعر باإلتيان بالغريب وقدرته الفائقة في وضع " ابن الخطيب"وقال 

لعلم أن هذه مع ا )2(".كان أقدر الناس على اجتالب الغريب:".. كل مفردة في مكانها المناسب
األلفاظ التي يأتي بها الشاعر ال تخل بمعانيه وأسلوبه بل تزيده رونقا وجماال وتبرز في 

، فهي على )الكرخ، اللبخ، النسخ، اللطخ، جآذر، بزخ، جبخ(الوقت نفسه مهاراته اللغوية 
لجزالة غرابتها تؤدي المعنى الذي يريده الناظم بكل دقة، وتتسم ألفاظ المديح والفخر عنده با

والقوة، بينما ألفاظ الرثاء عنده تمتاز بالسالسة والعذوبة وإن كل ما جاء في شعره من 
غريب، فقد ورد على أجنحة العفوية المالئمة للموضوع، وهو يقتبس األلفاظ والتعابير من 

  .األدب الجاهلي والقرآن الكريم واألدب اإلسالمي، واألدب العباسي
كريم كان له تأثيره الواضح في أسلوب الشاعر؛ شأنه في ويمكن القول بأن القرآن ال

ولعله كان من حفاظ كتاب اهللا أو أنه . ذلك شأن غيره من الشعراء الذين جاؤوا بعد اإلسالم
األلواح "كان درس بالكتاب وهذا واضح في قوله حين تحدث عن مرابع الصبا، فذكر 

البيت الرابع من النص (يب القرآنية وهي من أدوات الدراسة عند تالميذ الكتات" واألقالم
  ):األول

  وأربع آالف عفا بعض آيها"
  )3("كما كان يعرو بعض ألواحنا اللطخ                      

كما استعمل األلفاظ الدالة على تواريخ األحداث، بل هو يؤرخ بشعره لفترة معينة من 
وقد أسهم فيها الشاعر . يةالزمن، عاشتها بلدته وكثرت فيها الحروب والصراعات السياس

بمقدار حين ناصر المرينيين ووقف موقف الناصح لبني وطنه، ففي النص الثاني وردت 
في الشطر األول من البيت األول، وتشير هذه العبارة إلى ) لعشرة أعوام(ألفاظ ذات داللة 

                                                             
  - ه قبيلة دون والحوشي موجود عنه كل القبائل، أما الوحشي فتعرف. وحشية وغريبه، وابن خميس من دعاة الغريب والعويص: الحوشي من الكالم

  .أخرى
  .142عبد الوهاب بن منصور، المنتخب النفيس من شعر أبي عبد اهللا بن خميس، ص  -  1
هـ  1319، 1اإلحاطة في أخبار غرناطة، ط الموسوعات، القاهرة، ط ) هـ 776ت (لسان الدين بن الخطيب، محمد بن الخطيب التلمساني  -  2
  .529، ص 2، ج )م1902(

  .98، 96نصور، المنتخب النفيس من شعر أبي عبد بن خميس، ص عبد الوهاب بن م -  3
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أنواع مدة الحصار الذي ضربه المرينيون على مدينة تلمسان والذي ذاق الشعب خالله كل 
  :الويالت
  لعشرة أعوام عليها تجرمت"

  )1(".إذا ما مضى قيظ بها جاء إهراء                   
  :حتى رحل عنها سكانها

  يطنب فيها عائثون وخرب"
  )2("ويرحل عنها قاطنون وأحياء                   

كنها ول"األمر الذي جعل الرحالة العبدري يقول في رحلته أن مباني تلمسان مرتفعة 
  )3(".مساكن بال ساكن، ومنازل بغير نازل، ومعاهد أقفرت من متعاهد

يتميز هذا الشعر بسالسة ومتانة في الوقت نفسه، تتجلى من خالل قوة سبكه 
وطالوته، ويفتتح الشاعر كالمه مخاطبا الدهر الغاشم، مستخدما حرف النداء الخاص 

) عالم؟(لحا على اإلجابة من خالل لفظة ، ثم يسأل مستفسرا وم)يا(الستعمال قربا وبعدا اب
األول والثاني والثالث : ، وقد وظف في األبيات)قل(الدالة على السؤال، وكذلك فعل األمر 

فلهذه الماضوية بعدها الداللي الخفي إذ ) كسرت، خفضت، ملكت(األفعال الماضية بالترتيب 
الذي استخدمه (إلى الدهر  توضح العالقة التي أراد الشاعر بناءها بين النداء الموجه

كرمز للعتاب وهذا يبين بأن هناك تعاونا بين العامل النحوي ) وليس بالتعريف )(بالتنكير
وبين الضمير المخاطب به في الكشف عن قضايا نفسية ذوات مداليل ) صيغة الماضي(

. ويطمح مختلفة ليكشف عنها الشاعر وال داعي ليفعل، فالبنية هي التي تخبر عما يصبو إليه
ونفهم أن االستعمال الماضوي هذا ما هو إال طموح ليرفع الالئمة في وجه الدهر الذي لم 

  .يكن عادال، بل تأذت منه المدينة ونكب األهل في األموال واألوالد
  :لقد عبث العدو بالمقدسات وانتهك الحرمات

                                                             
يوسف علي . أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن أحمد، لسان الدين بن الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، شرح وضبط وتقديم، د - 1

  .386-385، ص 2طويل، ج
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها -  2
  .11بن محمد العبدري، رحلة العبدري، تحقيق وتقديم وتعليق محمد الفاسي، صأبو عبد اهللا محمد  -  3
  - )محاولة تنظيرية (مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم . د" لجأ الشاعر إلى هذه الصيغة حين أراد التعتيم والضبابية): "التنكير

  .55، ص )وتطبيقية
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  )1("فالدين يبكي بدمع         يحكيه صوب الغمامة"
  )2("تباع فيها المدامة     على مساجد أضحت "
، )رماك بالعين(إلى جانب األفعال واألسماء الدالة على طيش المستعمر وجبروته  

في البيت الثامن وهو في هذا البيت يرد سبب النكبة إلى العين، وفي البيت التاسع )/ رزء(
ية، وفي كما استعمل الشاعر في األبيات األولى اصطالحات نحو). لم يبق(، )ففرق األهل(

بعضها يقوى هذا االستعمال، حتى كأن صاحبها لم يكن يتوفر إال على النحو والصرف مثل 
وما يميز أسلوب . فقلما يظفر بزينة تتسم بها األشعار عادة). كسرت، حفظت، للرفع، عالمة(

الشاعر في هذين النصين القصيرين هو بساطة التعبير، وخفة الوقع في أجراس األلفاظ 
  .لتي تقترب أحيانا من اللهجة العاميةالفصيحة ا

ما دامت اللفظة تعتبر الصوت الذي وضع ليرمز به إلى المعنى المقصود، فأنت حين 
تصغي إلى ذلك الصوت المعين، يتشكل في الحين معناه في ذهنك، ألن ألفاظ النكبات لها 

بشرية محدثة قيمة تعبيرية خاصة لكونها تتجاوز معناها المعجمي لتصب في عمق النفس ال
، وبالتالي يعطيها قيمتها الجمالية حين يصور مدينته )3(تجسيدا لحالة نفسية تعتري الشاعر

  :استهل مقطوعته الثانية بقوله. وهي في قلب الفجيعة، تحترق في أتون الجحيم
  حلت بقلبي كآبة"

  )4("أعظم بها من كآبة      
: ومعناها في اإلعراب في حشو الشطر الثاني،" أفعل به"وظف صيغة التعجب 

مرتين في العروض والضرب، ليلفت النظر إلى " كآبة"ثم إنه كرر لفظة  )5("عظمت الكآبة
وأراد بهذا التكرار تمكين المعنى في " تطوان"حالته النفسية، وما أصابه من رزء بعد احتالل 

  :النفس وإشاعة عاطفة الحزن عند المتلقي، يقول ابن رشيق في هذا الباب

                                                             
  .424ن تاويت، األدب المغربي، ص الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد ب -  1
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها -  2
  ).بتصرف( 253هالل غنيمي محمد، النقد األدبي الحديث، ص  -  3
  .901، ص 3محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، ج -  4
  .313الدكتور عبد الراجحي، التطبيق النحوي، ص  -  5
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غير أنه يجيز هذا التكرار في  )1("ا تكرر اللفظ والمعنى جميعا فذلك الخذالن بعينهفإذ"
موضع آخر، فالشعراء أمراء الكالم، والمصاب الجلل يفرض الغرض الشعري فرضا، 

وأولى ما تكرر فيه الكالم باب الرثاء لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها :"قال
  )2(".المتفجع

خارجي من ألفاظ مخصوصة ليكتمل بها منظر النكبة وتلتئم خيوط فالبد للديكور ال
  :ففي البيت األول. المكان باللون الرمادي بعد اإليحاء والظل

، داللة على الشكوى والحزن وفي البيت الثالث )أعظم بها من كآبة(، )بقلبي كآبة(
  :، وفي البيت الرابع يقول)دمع العين، الذي يصطحبه االنسكاب(

   )3(".ع لدهر      أبان فيه انقالبهعلى صني"
الذي تكون نتيجة ) صنيع الدهر(فنالحظ تواتي المفردات الموفية بالغرض المنشود، و

انقالب األحوال وتبدل األمور من المسلم به أن عناصر األدب تتمثل أساسا في الفكرة 
الكالم المتصل،  والعاطفة والخيال واأللفاظ، وإن اللفظة هي أصغر الوحدات ذات المعنى في

ألن أول ما يلقانا في النص الشعري ألفاظه؛ وكل لفظة يستخدمها المبدع تعبر بالشك عن 
  .واقعه النفسي، وتفصح عن مشاعره وأحاسيسه

كذلك البد أن تكون األلفاظ ذات بعد انفعالي وداللي ليتناسب مع نفسية القائل وهو في 
وما دامت اللفظة نفسها تتجاوز معناها . وألم موقف الرائي وما يتطلبه هذا الموقف من حزن

" ابن ريسون"المعجمي لتنصب على عمق النفس تجسيدا لحالة نفسية تعتري الشاعر، فإن 
يمنح ألفاظه قيمتها الجمالية والتعبيرية حين صور لنا حزنه وفاجعته في وصف مدينته 

  ).البسيط:(المنكوبة فقال
  الغراء" بت تطواننايقد أص"

  )4(".بدواه ليست لديها دواء                       

                                                             
  .92، ص 2عبد الحميد هنداوي، ج . ن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق دأبو علي الحسن ب -  1
  .94المصدر نفسه، ص  -  2
  .901، ص 3محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، ج -  3
  .راسات المحكمة، المغربيونس لشهب، الشعر المغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مقال، ديوان الد -  4



 - 278 -

فإذا درسنا األلفاظ فهمنا حالة صاحبها غداة إنشادها، وهي ألفاظ تعبر عن مدى 
ففي البيت األول يوظف الفعل الماضي . لوعته، وهي زفرات أطلقها الشاعر مشحونة باألسى

فعل مشتق من اإلصابة وقد وهو . مقرونا بالتاء الدالة على التأنيث) أصيبت(المبني للمجهول 
  )1("لتأكيد التحقيق، ولكونه أتى قبل فعل ماض) قد(سبقه الحرف 

للتعبير عن أن المدينة ) نا(كما استعمل الضمير المتصل الدال على جماعة المتكلمين 
. وبالتالي فالكارثة جماعية ووقعها يتوزعه جميع أبنائها. ملك جماعي، وإرث حضاري

  .لقوية التي تسود بين المدينة وعشاقها حين ينزل بها مكروهوتبرز هنا الرابطة ا
ليس (، )دواه(زيادة على بعض األلفاظ الفخمة التي تحجب وراءها معاني عميقة مثل 

  :وفي البيت الثاني نجد األلفاظ المعبرة عن المصيبة أقل إيحاء من سابقاتها). لها دواء
  ملكوها الكفار أخبث جنس"

  )2("فيها رجالهم والنساءجال                
عبر عن إحساسه ولكن بطريقة ال ترتقي إلى مرتبة الرثاء المعهودة عند الذين تولهت 

الكفار ملكوا (قلوبهم، ولم يسيطر على ناصية اللغة، بل تحدث بأسلوب تقريري سردي فـ 
ن وهنا تبرز كراهية المسلمين للكفار المعتدين والعابثي). أخبث جنس(، وهم )المدينة

) رجالهم والنساء(بالمقدسات الدينية، أما في الشطر الثاني فجاء التعبير ضعيفا ال عمق فيه، 
  .اضطر أن يجمع بين معرفتين بحرف العطف ربما لضرورة الوزن

قد أصيبت "القصيدة هي عبارة عن جملة واحدة، فبمجرد أن ذكر الجملة الفعلية 
غير أن . لمتلقي، وال يحتاج إلى شرح، أصبح موضوع القصيدة معروفا لدى ا"تطواننا

األسلوب السردي تختفي فيه الخصائص الشعرية وتعلن عن تفوق المبدع على نمط السرد 
مليئة  -على قلتها–وهذه األبيات . التاريخي الموضوعي وذلك بإدخال الذاتية ومؤشراتها

ن أن يفهم ما باألحاسيس والمشاعر، والمقصدية واضحة في هذا السياق، ألن المخاطب يمك
يريد أن يقول له المرسل دونما حاجة إلى معرفة المقصدية التي دعت المرسل إلى قول ما 

الداللة والفهم، والداللة تعني الضرورة قصد التواصل من "ومفهوم المقصدية هنا هو . قال

                                                             
  .315الدكتور إميل يعقوب، معجم اإلعراب واإلمالء، ص  -  1
  ....يونس لشهب، الشعر المغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرر، مقال ديوان الدراسات المحكمة  -  2
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أما الكلمة  )1("قبل المرسل، والفهم يعني االعتراف من قبل المتلقي بقصد تواصل المرسل
الوارد في " أصيب"في النص الذي بين أيدينا، قد يكون الفعل المبني للمجهول " المحور"

في الشطر الثاني من البيت نفسه ألن الكلمة " دواه"الشطر األول من المطلع، وقد يكون كلمة 
لهذا جعل الشاعر البيت . مشتقة وتكون تراكما يثير االنتباه وغاية يبنى عليها النص" المحور"

  :ل محورا أوال ثم بنى عليه مرثيته فقالاألو
  قد أصبت تطواننا الغراء"

  )2("بدواء ليست لديها دواء                   
النص سلسلة من األفعال الكالمية، كل منها يلقي " ":فان ديك"يقول الباحث األلسبني 

تكمل كلمات مترابطة وكل لفظة ) بت، دواه، دواءيأص(فالكلمات  )3("ضوءا على اآلخر
. األخرى، فتزداد مساحة الشرح اتساعا وتقترب إمكانية فهم المراد من تجاوز تلك الكلمات

وفي البيت الثاني ألفاظ سهلة بعيدة عن اإلغراب تنتمي إلى حقول داللية مختلفة مثل الكلمات 
، ثم )التجول(في الحركة ) الرجال والنساء(، ثم الجمع بين )الكفار، أخبث، جنس(الدينية 

نتقل في البيت الثالث والرابع إلى استخدام ألفاظ العهود والمواثيق ودلت على قيم وطنية ي
وفي البيت ) العهود، الوفاء(، )لست أحول عن عهدي(ففي البيت الثالث . وأخالقية فاضلة

وهي تأكيدات مسبوقة بـ ) مادام للحياة في بقاء(، )طول عمري(، )لست أنساك(الرابع 
  )4( .ض ناقص جامد من أخوات كانوهو فعل ما) ليس(

إذا كانت الحياة رابطة قوية بين الشعراء والشخصيات النافذة في المجتمع، فإن 
النكبات التي تلم أحيانا باألمم تقوي تلك الرابطة، وإن قلة شعر الرثاء في العهد العثماني 

  :جعلت الدكتور سعد اهللا يقول
يمكن أن نسميه بالرثاء، ذلك أن جميع ومما يذكر أننا ال نكاد نجد قصيدة فيما "

المراثي على قلتها، ال تخرج عن بكاء بعض الشيوخ ورجال الدين، وحتى األبيات التي 
وكانت  )5("لم يكتب الشاعر اسمه تحتها خوفا من االنتقام" صالح باي"وجدت على ضريح 

                                                             
  .106الدكتور يوسف عيد، الشعر األندلسي وصدى النكبات، ص  -  1
  .، مقال حول الشعر المغربي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المغرباألستاذ يونس لشهب -  2
  .107الدكتور يوسف عيد، الشعر األندلسي وصدى النكبات، ص  -  3
  .383الدكتور إيميل بديع يعقوب، قواعد اإلعراب واإلمالء، ص  -  4
  .289،ص 2الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  -  5
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شعر الفصيح عالقة الشاعر عموما بالحياة والدين عالقة متينة، كما ظهر صراع بين ال
والشعر الملحون وقد شكا أحمد بن سحنون من غلبة العجمة على ألسنة الناس ولجوء 
الشعراء إلى الشعر الملحون بدل الموزون أو الفصيح، ثم شكا بمرارة عن تخلف الشعر 

أعلم يا أخي أن األلسنة غلبت عليها العجمة، وارتفع منها :"قال ابن سحنون. وندرة الجيد منه
  )1(".ة، فصار الناس إنما يتغنون بالملحونسر الحكم

والرثاء يكون أصدق إذا قيل في الشيوخ واألصدقاء واألقارب والشخصيات الفاعلة 
يقول . في المجتمع وخاصة مقاماتهم وأضرحتهم باعتبارها أماكن مقدسة في نفوس الناس

  "صالح باي"صاحب النص األول الذي رثا فيه 
  ضريح الح في أوج السعادة"
  كما عقد الجواهر في النضادة                    

  أخو المعالي. أيا باي الزمان
  )2("رشادة" صالحه"به قد راح                    

فاألسلوب سهل، والعبارات متينة، والمعاني بسيطة، واأللفاظ دالة على المقصود في 
على رفعة وسمو مكانة تدل " فأوج السعادة. غير التواء لكونها وضعت على مقاس المعاني

التي " باي الزمان"األمير، والضريح عند الشاعر عقد جواهر موضوع في رفه، ثم نجد لفظة 
للتدليل على المرتبة السامية التي ) أيا(تدل على التفرد في الحكم وقد سبقها حرف النداء 

بعيد لذلك وظف الحرف الدال على نداء القريب وال. يحظى بها األمير في قلوب الناس
واألكثر أنه للبعيد علما بأن أهل ذلك الزمان اشتهروا بعلم النحو وأولوه أهمية قصوى 

الذي يفيد التحقيق، مبينا ) قد(أيضا بالحرف ) مسبوقا) راح(واستخدم الشاعر الفعل الماضي 
  .أن األمير سار فعال على طريق الهدى والرشاد فاستحق الرثاء

د طغى على األدب الفني في العهد العثماني، إذ بدا على الرغم من أن األدب الشعبي ق
الشعر الفصيح بال متعة روحية وال جمال أخاذ، وذلك بسبب إبعاد اللغة العربية عن اإلدارة 

فالشعر الفصيح يتعلق بالبالغة . وجهل الحكام بما في ذلك الجزائريون التابعون للحكام

                                                             
  .251، 250،ص 2الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  -  1
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فاألمراء لم يكونوا يتذوقون الشعر، ولم . واألدب، وعالقته وطيدة بالذوق والخيال والفن
ال نستغرب أن يقف المتصوفة ومن يتصل "يشجعوا على قوله في عصر ساد فيه التصوف 

  )1(".بهم ضد الشعر المعروف في أغراضه التقليدية ما عدا الشعر الديني
أما األلفاظ فال يكدى لها الذهن، وال يستغلق معناها على الفهم، ألن صاحبها يعزف 

ن الغريب، وينشيء القصيدة بأسلوب لين، وألفاظ نافذة إلى أعماق القلب، على الرغم من ع
في الشطر األول من ) خليلي(أنها جاهزة، ومستعملة كثيرا في الشعر العربي القديم أمثال 

وهو نداء يخرج به صاحبه إلى غرض " خليلي عوجا بي على طلل عفا"البيت األول في قوله 
في الشطر نفسه، وفي " عوجا"سلوب إنشائي، باإلضافة إلى األمر في قوله االلتماس، وهو أ

في الشطر الثاني من البيت الثاني " دقاق الحصا"كما نجد . البيت نفسه وهو من الطلب أيضا
  :من خالل قول الشاعر الرماصي

  وأسفت عليه السافيات بعيدنا"
  )2("دقاق الحصا، فانحط منها أجالده                

. هذه العبارة توحي بقدرة الرياح على حمل ذرات الرمل ونقلها من مكان إلى آخرف
كما نجد األلفاظ الدالة على التغير والتحول من صورة إلى صورة من خالل الفعلين 

في ) معالم، معاهد(في البيت األول، وأخرى دالة على المكان جمعا ) عفا، غيرت(الماضيين 
في ) انحط(في البيت األول، ) طلل(عاني الخراب واالندثار البيت األول، وأخرى توحي بم

البيت الثاني، إلى جانب األلفاظ الدالة على مشاركة الطبيعة في عملية الهدم كالفعل في البيت 
ونالحظ هنا أن الناظم يعرض اللغة والمعنى ) السافيات(، وجمع التأنيث )أسفت(الثاني 

ذلك بألفاظ رقيقة ومقبولة، وعبارات أنيقة مقارنة واإلعراب ومغزى األبيات ومبناها، كل 
  .بمن تقدمه في هذا الغرض
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فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج :"التصوير حين قال"كلمة " الجاحظ"استعمل 
ل للصورة الشعرية حتى موفي الحقيقة ليس هناك تعريف دقيق وشا. )1("من التصوير وجنس

 ل لغويينتمسك به، هل هي رسم قوامه الكلمات المشحونة باإلحساس والعاطفة؟ أو هي تشك
  خيال األديب بعد أن توفرت لديه معطيات متعددة؟  يكونه

وتكون بعبارات حقيقية من المجاز  -في بعض األحيان–وهل يمكن أن تخلو الصورة 
  )2( .االستعمال، ومع ذلك تدل على خيال خصب

أو التصوير في الشعر ليس غريبا عن  ةإن الصورة الشعري:"يقول الدكتور العربي دحو
ية فنية، خصوص من  فيه لماالشعر العربي، وعن النقاد العرب، فقد اهتموا به اهتماما بالغا 

االستعارة، والكناية وألوان البديع التي تشكل الشعر مع المختلفة و فوجدوا التشبيه بأنواعه
 وقد. )3("أو البناء الموسيقي في القصيدة الشعرية ياألدوات األخرى فضال عن الوزن العروض

وقد احترمه " عمود الشعر"قسط وافر من ذلك االهتمام على ما يعرف في القديم بـ  انصب
ة الشعرية شيئا إضافيا للمعنى يأتون به لتأكيده، أو الشعراء المغاربة إال أنهم جعلوا من الصور

ن يزينه بالصورة أ، ثم يحاول يبمعنى أن الشاعر يوظف أسلوبه التقرير: شرحه وتوضيحه
في نطاقه  رالشعرية سواء أكانت تشبيها أم استعارة، أم غير ذلك، وهذا هو اإلطار العام الذي سا

في نصوصهم ها ور التي أنجززمن، وهذه هي الصوشعراء المغرب العربي في تلك الفترة من ال
المختلفة، مع شيء من اإليجاز ألنهم كانوا شعراء مقلين وأنجزوا الصورة الشعرية العربية 

  .رب المتلقي العربيطاألصيلة بأدوات بسيطة، مألوفة ومستملحة أطريت وال تزال ت
ثم يشبهها بعد " النار"تقد بـ يشبه الحياة التي كانت تحياها طبنة قبل ان ت" المروذي"فهذا 

  .فيه الطرفان واندمجا ىوهو تشبيه بليغ تساو) الجنة(ذلك بـ 
الصورة بنت الخيال وعصارة التأمل والرؤية الخاصة، وبتلك :"يقول الدكتور يوسف عيد
والصورة الفنية هي الحد  )4(".العاطفة عن الفنون األخرى ةالميزة يتفرد الشعر بخصوصي

                                                             
  .132، ص 3، ج1969أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السالم هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  - 1
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  ).بتصرف( 87هـ، ص  230هـ،  30العربي دحو، الشعر المغربي، من الفتح اإلسالمي إلى نهاية اإلمارات األغلبية والرسمية واإلدريسية . د - 3
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يقرره العقل وما تتوهج به العاطفة من ومضات تتقد خالل لحظات اإلبداع ثم  الفاصل بين ما
ات زتخبو، والذي تحلى الشعر المغربي بالصور الفنية التي تتمثل في التشبيهات والتمج

والكنايات واالستعارات وهي في مجموعها وثبات عاطفية تتجاوز حدود الواقع إلى العالم 
ذو حذو الشعر األندلسي الذي يترسم خطى المشرق، ولم ينأ الل ذلك يحخوهو في . الخارجي

عن خطه سوى في الموشحات التي برع فيها األندلسيون وقلدهم المغاربة في هذا االبتكار 
  .الجديد

اشتهر بالخيال الفسيح الشيء الذي جعله يبرع في غرض " محمد بن حماد"والشاعر 
وفي نصه األول  )1(".يمثله عيانا للسامع أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد"الوصف و

حيث جعل " ، في الشطر الثاني من البيت األولىوادي الجو"جاءت الصورة رائعة في قوله 
فإن ثنت األيام (الرابعمعنوي، وفي البيت الالمحسوس وبين واديا من باب المجاز، فربط  ىللجو

المشبه به ورمز إليه بشيء من  شبه األيام بإنسان حال دون تحقيقه آلماله، فحذف) أعنتي
لية، وعبرت عن عاطفة جعلى سبيل االستعارة المكنية التي نقلت المعنى بصورة ) ثنى(لوازمه 

الشاعر بفضل هذا التشخيص، وفي النص الثاني ورد تشبيه في البيت األول حيث شبه المنار 
ما المصدرية، وهو تشبيه لتشبيه المسبوك مع اه باألمير في مقامه مستخدما حرف ئلياعوهو في 

  .ضعيف ال يمنح الصورة جمالها الحقيقي
أما في النص الثالث فقل فيه الخيال ما عدا بعض الصور التي جاءت لتشرح المعنى 

لمن تغربه (وفي البيت الثامن ) أودى الزمان به(كاالستعارة المكنية في البيت الثاني في قوله 
كرجعك (ير الذي استعان في صياغته بحرف الكاف وكذلك التشبيه في البيت األخ) األيام

  ).الطرف
داخل اإلطار العام للغة كما تصورها المعجمات اللغوية، ويمكن " ابن رشيق"سار أسلوب 

ففي مرحلة الحضارة عرفت  )(أن نرتب هذا األسلوب ضمن مرحلتي الحضارة والجهد العقلي
وفي مرحلة الجهد العقلي، ظهر االبتكار وأخذ اللغة ميال إلى السهولة مع االبتعاد عن الخشونة، 
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يبتعد عن البساطة األولى، ويجنح إلى توليد المعاني واإلكثار من المجاز وخاصة التشخيص، 
  .وهي صور ال تخلو من تأنق وطرافة

ورة الشعرية ويقدمها في هيئة مقبولة، صاستعان الشاعر بأدواته البالغية ليخدم بها ال
الخاطر، وقد سار فيها على منوال القدامى، أما الجوانب التي كونت هذا  ها جاءت هنا عفولولع

النص الشعري فقد بنيت على أسس معجمية ونحوية وبالغية، وحققت نجاحا لهذا الخطاب 
ده، وال يتحقق خلود العمل الفني إال إذا كانت قيمته الجمالية كونية وال تكون والشعري بدليل خل
 )1("أن تقاوم عامل الزمن بنجاح"األوساط االجتماعية المختلفة وبعد  في تنتشركذلك إال عندما 

لمدينة القيروان، هي عمل فني متماسك البنيان يشترك فيه الفكر واللغة " رشيق"ومرثية ابن 
جام وحدة فنية ذات جمال أدبي والصورة والموسيقى، وتكون أجزاؤه المتتابعة في انتظام وانس

  .خالب
ألول للقصيدة، وظف الشاعر الكناية التي وردت في البيت األول في فمن بداية الجزء ا

وهي مقتبسة من ألفاظ القرآن الكريم، قياسا على قوله عز وجل في سورة ) بيض الوجوه( :قوله
  ).يوم تبيض وجوه وتسود وجوه):(106آل عمران، اآلية (

ة نساله بالقرآن الكريم ووهذا يدل كما أسلفنا القول على تشبعه بالثقافة اإلسالمية، وتأثر
وقد توسل بهذه الكناية ليصور سادة القيروان األماجد الذين اعتلوا قمة المجد، . النبوية الشريفة

عموا بالسعادة والهناء، واشتهروا بالجود والكرم، وعاشوا نفأشرقت وجوههم بالبشر والنور، و
  .المدح فترة من الدهر في فرح وسرور، والصورة هنا بصرية، وتحمل صفة

  :ومن الصور البيانية الجميلة ما جاء في البيت الثامن من قوله في الشطر األول
فالشاعر يعيش حالة اضطراب وتذبذب، واستخدامه . )2("األيام نظرة كاشح لهانظرت "

لهذه الصورة البيانية يعود إلى وجدانه المحترق، وإلى نفسيته الكئيبة، وقد بدا كأنه يتحدث 
 تهفشبه األيام وهي تنظر إلى مدين. بالعقل فعاطفته هي التي تعبر عن نكبة القيروانبالوجدان، ال 
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) نظر، نظرة(فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه ) إنسان شانئ بغيض(اآلمنة بـ 
على سبيل االستعارة المكنية التي أضفت على النص إيحاء بفداحة الخطب وتكالب األيام على 

سهمت صيغة المبالغة التي وردت في ضرب البيت في التعبير عن تهويل الحدث كما أ. القيروان
كما جاء تشبيه في الشطر األول من البيت ). يانعم(وتضخيمه وقد جاءت على وزن مفعال 

صفة الشيء بما قاربه ":"ابن رشيق"والتشبيه كما يقول  )1( )أهدت لها فتنا كليل مظلم(العاشر 
جهات كثيرة، ال من جميع جهاته، ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكن  وشاكله، من جهة واحدة أو

الفتن، : فالمشبه هنا. ويريد أن يقول أن التشبيه يقع على األغراض ال على الجواهر )2("إياه
الليل المظلم، والكاف أداة للتشبيه والمقاربة، ووجه الشبه الجامع بين الطرفين هو : والمشبه به

  .الصفات أو األغراض وليست الجواهر الظلمة والسواد، وهي
قل بك من الشيء نفسه وال يخفى على الحذاق ما للتشبيه من أثر على األسلوب، فهو ينت

ه، أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا االنتقال بعيدا في سماء الخيال هيشب إلى شيء طريف
والصور التي . وأن تهتزلهالتشبيه أروع للنفس، وأدعى إلى أن تعجب بالنص  ندون إغراق، كا

عن قاعدة عمود الشعر العربي القديم الذي سار عليه  ذلم تش -على قلتها–جملت النص وهي 
ا كما قوت هالراثي، فالكناية منحت الحقيقة مصحوبة بدليلها، وعرضت القضية وفي طيها برهان

الصورة من حالة  أما التشبيهات فقد نقلت. المعنى ووضحت العاطفة التي كانت هادئة وشاكية
  .الغموض واإلبهام إلى حالة الوضوح حتى أصبحت القصيدة في متناول المتلقي

للصورة تأثير في العمل األدبي، ولهذا السبب كثر تداولها في مجال التحليل األدبي 
والدراسات النقدية مع تعدد دالالتها اللغوية، وأولها دالالتها على أوصاف األشياء المدركة 

في ) النجوم(في البيت الثاني، و) الليل(في البيت األول، و) عرائس(، )الديار(بصر، فـ بحاسة ال
. في البيت الرابع، كلها ألفاظ ترتبط بمدلوالت تدرك بالعين الباصرة) المقابر(البيت الثالث، و

  :ففي البيت األول يقول الشاعر. ويرد هذا اللون من التصوير المادي في كثير من النصوص
  الديار الخاليات عرائسكأن "
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  )1("الضرائر نت بهركواسد قد أز                      
لقد بدت ديار القيروان خالية مهجورة بعد أن تركها األهل واألصحاب ورحلوا عنها 

مين ليهيموا في البراري والقفار، فشبه الديار وهي في صورتها القاتمة بالعرائس الالواتي رغم
ختمت عليهن بخاتمها البغيض عن كسادهن في سوق الحياة، فالمشبه هو أثرت عليهن العنوسة و

الدور والمشبه به العرائس التي أفسدت حياتهن بفعل الضرائر ووجه الشبه بينهما هو الخواء 
للتشبيه على اإلطالق وهذا هو استعمالها الغالب والمتفق عليه من "وتكون " كأن"والكساد، واألداة 

حيث " ابن رشيق"لتشبيه هنا حسن ألنه من النوع المفضل الذي قصده وا )2("جمهور النحاة
تشبيه حسن وتشبيه قبيح، فالتشبيه القبيح ما كان على : واعلم أن التشبيه على ضربين:"قال

وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما ال تقع عليه : قال. خالف ذلك
  )3("الحاسة

ثم يأتي المعنى الثاني لها وهو داللتها . شعرية بين شاعر وآخرمع االختالف في الرؤية ال
سواء أكان حسيا أم تجريديا، وهذا المعنى هو أوسع معنى على  ىعلى التمثيل الذهني للمعن

ونبه إليه في معرض حديثه " عبد القاهر الجرجاني"اإلطالق، وقد أدركه في نقدنا العربي القديم 
معنى واحد، أو أخذ بعضهم عن بعض، وجاء إدراكه له مؤكدا  عن توارد شاعرين أو أكثر على

حتى . )4(وهذا المعنى الثاني فرع منه. في الوقت نفسه، بمعناها المادي السابق باعتباره األصل
وإنما الشعر صياغة وضرب من :"ويكفيك قول الجاحظ" ":عبد القاهر الجرجاني"قال 

  )5(".التصوير
الشكل الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد "عن الصورة أنها  يقول الدكتور عبد القادر القط

. أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية
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مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الداللة والتركيب واإليقاع والحقيقة والمجاز والترادف 
  )1(".ائل التعبير الفنيوالتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وس

القائل وجماليات النص، وللصورة  يةنفس عن لذلك يكون الهدف من الصورة هو الكشف
والذوق الرفيع  يالشعرية في فن رثاء المدن بعض الخصائص تتمثل في المستوى الجمال

ألشياء في عالمها الخارجي من خالل لوالشعور المتدفق واإلحساس العميق، والتمثيل الذكي 
أللفاظ الحاملة لعوالم مكثفة قوامها التشابه واالستعارات والكنايات وهي األنواع البالغية التي ا

  :في البيت الثالث" ابن شرف القيرواني"يقول . استعملها الشاعر المغربي القديم
  وال سرج إال النجوم وربما"

  )2("تغطت، فسدت جانبيها الدياجر                     
صورة لم تتعد حدود المالحظة البصرية ولكنها تزيد المعنى وضوحا كما رج، سفالنجوم 

تعبر عن انفعاالت السائل النفسية، ألن المعاني الدقيقة ال تحتاج إلدراكها إلى تقريب وتيسير، 
لعقل في صورة المدرك الحسي ويتم ذلك عن باحيث تأتي الصورة لتجسيد المعنوي المدرك 

وقد استخدم الشاعر التشبيه في البيت المذكور أعاله  )3("أو الكناية طريق التشبيه أو االستعارة
والجامع بينهما النور والضياء، وبهذين العنصرين يهتدي " النجوم"و" السرج"بين  ىحين ساو

الضال عن الطريق، وما أشد حاجة أهل القيروان التي احتوتها الظلمة إلى قبس من نور ينقذهم 
الك الوعرة، حيث لم يبق في سماء المدينة إال هذه النجوم، فجعلها عبر المسهروبهم من خالل 

  .في مرتبة السرج، فالمشبه به هو عينه المشبه وال فرق بين هذا وذاك
اكتملت الصورة بهذا التشبيه البليغ الذي هو من أجمل أنواع التشبيه، وذلك حين المشبه 

إال ترجمان صادق ودقيق عما يجري  والمشبه به في درجة واحدة، فالصورة التعبيرية ما هي
  .في أعماق الشاعر من خواطر وخلجات
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اء وردية ووعلى الرغم من أن الشاعر يعيش في لحظة حزن، وال يحق له التحليق في أج
عليه أن يلتزم واقعه المؤلم، وأن ال يتجاوز حدود  يحتمالموقف  نالحواشي، مذهبة األطراف، أل

لمفعمة باألخيلة إال أنه سمح لنفسه كغيره من شعراء المغرب األسى، وينطلق إلى المجازات ا
  :العربي باستعمال االستعارة، فقال في البيت الرابع ما يلي

  ويمتد عمر الصوت فيها وربما"
  )1("تجود مرارا بالكالم المقابر                       

كما جاء في " عاشر؟أين الخليط الم:"وتسأل قائلة - وإن قل–فجعل المقابر تجود بالكالم 
البيت الخامس، حيث شبه المقابر باإلنسان، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 

على سبيل االستعارة المكنية التي حقق بها ما يصبو إليه من تجسيد " بالكالم تجود" عبارة 
واستطاع . ةالمعنى وتوضيحه وتقريبه إلى األذهان من خالل تقديم المعنوي في صورة محسوس

الشاعر في هذه األبيات أن يقدم صورة للقيروان وهي تحترق في أتون العذاب، فال نور إال نور 
نجوم مبعثرة في أديم السماء ربما حجبت الدياجير بريقها أو سحبت عليها السحب لحفها، وال 

به الحزن ارتد  فالمدينة ميتة، وحين اشتد. أنيس بها إال هذه األصداء الممتدة تنبعث من جنباتها
  :إلى ماضي عهده بالقيروان، وقال في البيت السابع

  فيا ليت شعري القيروان مواطني"
  )2("أعائدة فيها الليالي القصائر؟                        

 ر، وفي كل قصيدة يسرف الشاعر على نفسه في تصوير حزنه وألمه، وتهويل أموكعادته
ة، حتى بدا نسيجه الشعري قاتما كئيبا من كثرة ما حشد من القيروان وأهلها وهم في قلب المحن

ألفاظ األسى والسواد والمآتم والدموع، والبكاء، إلى غير ما في هذا المعجم الحزين من صور 
مشروعة لشاعر فقد وطنه  ية مؤثرة في النفس ومجملة لألسلوب وحاملة بين ثناياها أمانيبيان

وتزرع كما من التمنيات، ربما يتحقق البعض  ه العنان لتحلمربة لذلك أطلق لنفسوتدثر بدثار الغ
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منها، ألن الشاعر وحدة متكاملة بانفعاالته، فاالنفعال ليس في النفس، كما أنه ليس في الجسم، بل 
  )1("هو في اإلنسان كله

ثم ها هو يرسم لوحة أخرى لهذه الحياة التي يضنيها هذا التحول المفاجئ من أقصى 
  .إلى أقصى صور القسوة والشقوةحاالت النعمة 

  :وهو في قصيدته الرثائية يقول في البيت األول وهو مطلعها
  ذا كبد أفالذها حولها"

  )2("قسمت الغربة أعشارها                
فهذه المرثية تترك أثرا عميقا في النفس، ألن الشاعر منذ المطلع في البيت األول يشعرك 

عالقة سيئة مع نفسه، ثم يتخذ من  -لكثرتها–وقد أنشأت  هي سيدة الموقف،" الخطوب"بأن 
مشبها، ويخفي المشبه به الذي هو الدهر أو تلك المدية المسنونة التي تقطع األجسام إلى " الغربة"

وذلك على سبيل االستعارة ) قسمت(أجزاء، ثم رمز إلى المحذوف بما يدل عليه وهو الفعل 
  : أبو علي الحسن بن رشيق"عر والناقد المغربي الكبير المكنية، واالستعارة كما يقول الشا

أفضل المجاز، وأول أبواب البديع، وليس في حلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن "
  )3("الكالم إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها

وفي هذه العبارة تشخيص، فالغربة تحولت إلى شيء مادي صلب يقطع األشياء إربا 
الصورة البيانية جماال وإشراقا على األسلوب وساعدت المبدع على إبراز  إربا، كما أضفت هذه

ويل الحدث بعد أن تشبع المتلقي بالمعاني الحزينة وعاش في حمشاعره وتوضيح مراده في ت
ظالل األطياف الكئيبة التي تدور حول لوحة رسمتها ريشة فنان عبر فيها عن كارثة القيروان 

ل وصور بيانية، وربما أضاف إليها بعض الزخارف، فتكلل من خالل مجموعة كلمات وظال
جهده بالنجاح لكونه كسب ثقة المتلقي وجعله يشاركه آالمه وأحزانه ألن عواطف الشعراء هي 
نفسها العواطف اإلنسانية التي تتحكم في حياة البشر وتدفع بهم تارة إلى األمام وتجذبهم طورا 
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الوفاء، واحتمال األلم، : رفعنا إلى الدرجة األسمىالتي ت ، ومن أهم العوامل الخلقيةإلى الخلف
للثبات، وهذا ما  ىفطفة، فكلما كانت العاطفة قوية كان النصيب أووالقوة التي تكون مالئمة للعا

  ".البن شرف القيرواني"نشعر به خالل قراءة النص الرثائي 
فإهاجة العواطف ليست في . مع العلم أن قوة العاطفة تقاس بمدى إثارتها لعاطفة المتلقي

األدب، بل غاية يسعى إليها المبدع حتى ينقل أثر الفجيعة من المرسل إلى المرسل إليه، فإذا 
وفي . أصبح يعيش على شظايا االحتراق إذطرف الثاني متألم وحزين، وإذا المدينة مدينته،ال

  :الخامس يقولالبيت 
  الخطا عثور لت فوقعثم "

  )1("مي به في األرض أحجارهاتر                    
كناية عن ذلك المركوب الضعيف الذي ال يستقيم في سيره على " عثور الخطى"ففي قوله 

فالشاعر . أرض ذي حجارة ليست ممهدة، وما بالك بما يقع لراكبه من أذى خالل رحلة الشقاء
جزاء منها يرتب أفكاره، ويلون عباراته، ورغم تشابه المضمون في مرثياته التي اخترت أ

فهو . زمالئه الشعراء الذين ندبوا القيروان بكائياتللدراسة والتحليل، إال أنه جعلها تتميز عن 
للصورة  ييؤكد الطباق النفسي والتصويري في القصيدة مستجيبا إلحساس ذاتي غامر، فيوف

ومما جاء من المجاز في البيت . الفنية عناصرها من لون ولمس وزمان ومكان وحركية
  :سادسال

  ولم تكن تلحظها مقلـة"
  )2("لو كحلت بالشمس أشفارها                  

المجد والشرف، كانت في ديارها مصونة ممتنعة تعيش في  ةفهذه الفتاة القيروانية، سليل
كنف السعادة حتى دارت األيام وأدبر السعد، وأقبل النحس، فرمتها األقدار على قارعة الطريق، 

ظر إليها العيون النهمة، وقد استعصت من قبل على تلك العيون، فلم تستطع فأصبحت مكشوفة تن
تعبير مجازي مرسل عالقته  "مقلة" :أن تراها ولو اتخذت من أشعة الشمس كحال، وفي قوله
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ومع :"وقال أيضا )1("من جيد الشعر:"قال الدكتور عبد اهللا شريط عن هذا النص بالذات. الجزئية
ابن شرف حقه في الشعر، إذ هو يعد من الشعراء المجيدين في المغرب  هذا فينبغي أن ال نغمط

  )2(".فه، ووضوح أفكارهصبسالسة معانيه، وقوة تركيبه، ودقة و
وظف الشاعر أسلوب اللمسات السريعة المتالحقة، وكأنه ال يريد أن يدع للقارئ فرصة 

الل هذا التطابق والتقابل للتفكير في شيء آخر غير المصيبة التي حلت بأهل القيروان ومن خ
، كما استخدم التضمين فأصبح )فال دارهالفعادت ا ≠أطفالها ما سمعت بالفال (يتضح الغرض 

، والبيت السادس إلى البيت )لم تكن تعلو، ثم علت(البيت الرابع يحتاج إلى البيت الخامس، 
  ).ولم تكن تلحظها، فأصبحت ال تتقي(السابع 

. حترق في صمتتقصيدته بعبارات التوجع والشكوى، ونفسه  وفي بكائته الثالثة يستهل
  :قال

  شجو ةآه للقيروان أن"
  )3("م الحزن يصلىعن فؤاد بجاح                

مشهد آخر من مشاهد الجالء، يمثل تمثيال حيا بعض ما أصاب البالد إثر الحملة الهاللية 
  .وا لها وانجلوا عن ملكهمالمقيتة، أرغمت السكان على الهجرة، وحتى الحكام استسلم

  حين عادت به الديار قبورا"
  )4("بل أقول الديار منهن أخلى                

، ليركب الصورة التي خطرت بباله، )صار(الذي بمعنى ) عاد(وظف الفعل الماضي 
فالديار صارت قبورا، الديار مشبه، والقبور مشبه به، ووجه الشبه الجامع بينهما هو الخالء، 

ذهل الشاعر عن كل شيء في الوجود حتى أنوار الحياة ما ). أخلى(أشار إلى ذلك بقوله  وقد
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يرى البروج المشيدة قبورا خالية من كل  د أن أظلمت الدنيا في ناظريه أصبحوبع. عادت أنوارا
  :وفي البيت الثالث يقول. مظاهر الحياة

  ثم ال شمعة سوى أنجم تخـ"
  )1("أفقها، نواعس كسلىطو على                       

عبر الشاعر عن أحوال أهله وهم يعانون عذاب الطرد والتشريد، وقد سيطر عليهم 
الخوف والفزع حتى نسوا كل ما نعموا به في رحاب وطنهم الجميل، قبل أن تنزل بهم الكارثة 

قعة التي أضاعت كل شيء، وقد تحولت مدينته الحبيبة من مدينة متأللئة بصور الحضارة إلى ب
، ظلت ماثلة في نفسه، تهيج أوجاعه، فتتحول هذه األوجاع رابتحمل أرجاؤها آثار الدمار والخ
ريته الممتزجة بمشاعر الحسرة واألسى، وما زالت أشعاره التي عإلى أبيات حزينة تنطلق بها شا

لق كانت تتأ".. صور بها نكبة القيروان تعد من أصدق الشعر وأروعه، فالقيروان قبل المحنة 
بأضواء الشموع تغمرها، وإشراق الوجوه الحسان تضفي عليها من الفتنة والروعة ما يضاعف 

لوحشة، فقد كانت النجوم تخطو في األفق الشاحب اأشار إلى حالة بؤسها وهي في عز  )2("تألقها
عن الرتابة والملل، وما أطول ليل ) نواعس، كسلى(في سيرها وقد كنى بـ  ةمتباطئة متثاقل

  .ابالمص
ركة الطبيعة القيروان في أحزانها وهي في عز النكبة حين اختلط الحابل اأشار إلى مش

  :بالنابل وخرج الناس هائمين على وجوههم وكأنهم في يوم الحشر لمالقاة ربهم فقال
  بعد يوم كأنما حشر الخل"

  )3("ق حفاة عوارى رجلى                   
ن الصفات والنعوت واألحوال المتتابعة للتأثير في وقد رصف كلماته رصفا دقيقا وأكثر م

المتلقي ولتأكيد فداحة الخطب، فهؤالء المشاة العراة، مألوا البادية عجيجا، هربوا ليلتمسوا لهم 
شبه ذلك اليوم بيوم الحشر، ثم ربط البيت الرابع بالبيت . ملجأ يعتصمون به واألعداء يتعقبونهم
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ن ليصف تشردهم وما ابتلوا به من قبل هؤالء األعراب الذين الخامس والسادس والسابع والثام
كانوا يعترضونهم، تسيطر عليهم روح النهب ونوازع السلب وشياطين االستطالة والبغي، 
فجردوهم من كل شيء وألجأوهم إلى مواقف الذلة، وشتتوا شملهم، فتبددوا في أرجاء األرض 

وفي البيت التاسع استعارة في . بعضهم لبعض اءلقوفقدوا بذلك ما كان يمكن أن يتعزوا به من 
  :قال". اعتدى الفراق عليه:"قوله

  كلهن اعتدى الفراق عليه"
  )1("فاقتحتمن الجالء حفال فحفال                 

) تدىاع(ليه بشيء من لوازمه وهو الفعل بمعتد وحذف المشبه به ورمز إ. فشبه الفراق
ص المعنى لتي حولت المعنوي إلى محسوس وبذلك شخوذلك على سبيل االستعارة المكنية ا

ألن مفهوم الصورة البالغية عند األدباء المغاربة هو المفهوم نفسه . وجعله في متناول المتلقي
الذي نجده عند العرب القدماء، فالصورة عندهم هي التي تلتزم بالحدود العقلية وتكتفي بمحاكاة 

كما تتميز في الغالب . تشبيهية أو استعارية أو كنائية الواقع، ويستوي في ذلك أن تكون الصورة
المشبه والمشبه به، أو المستعار منه والمستعار له، أو المكنى به : بقيامها على طرفين هما

  . والمكنى عنه
 ومن أهم ميزاتها أيضا، أنها تكون في معظم حاالتها، جزئية ألنها قلما تتجاوز البيت

  )2(".الواحد، أو العبارة الواحدة
التجريد : والذي اختاره أنا:"عن طريقته في الكتابة، قال" ابن فضال المجاشعي"تحدث 

ختاره علماء الناس بالشعر، ويبقى غابره على الدهر، ويبعد عن الوحشي يوالتحسين الذي 
المستكره، ويرتفع عن المولد المنتحل ويتضمن المثل الدائر والتشبيه المصيب واالستعارة 

براعة فائقة صورة للمأساة التي عاشتها المدينة بفاستطاع هذا الشاعر المقل أن يرسم  )3(".الحسنة
بعد أن خربت، ومن الواضح أنه يعتمد على حواسه لنقل شعوره، مستعينا في تصويره للحدث 

                                                             
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 1
  .164ص . م 2006الدكتور الربعي بن سالمة، تطور البناء الفني، في القصيدة العربية، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر،  - 2
  .57ن حسني عبد الوهاب، المنتخب المدرسي من الدب التونسي، ص حس - 3



 - 297 -

بما رسب في نفسه من ذكريات وما علق بها من صور ربط  بينها خيال مبدع وانفعال نفسي 
  :عته األولىقال في مقطو. حاد

  هللا منزلة بالقيروان محـا"
  )1("آياتها البين ال األيام والقدم                     

  
أبدي إعجابه بالمنزلة المرموقة التي بلغتها القيروان في سلم المجد وفي الوقت نفسه 

ألم  .يقصد منزلته التي ضاعت بسبب فراقه للقيروان وبعده عنها، فال دخل لأليام وال جرم للقدم
، والتجريد هو من ألوان البيان التجريد: والذي أختاره أنا"تورة يقل الشاعر في عبارته المن

  )2(".وبالتحديد هو من المحسنات البديعية المعنوية
" محا آياتها البين"ه لولم يحد عن درب زمالئه المغاربة فاستعان باالستعارة المكنية في قو

سوسة ورمز إلى المشبه به المحذوف بما يالئمه من لمعنوي وجعل منه صورة محافقد شخص 
  :أما في البيت الثاني). محا(القرائن مثل الفعل 

  شققت جيب شبابي بعد فرقتها"
  )3("حزنا عليها، وال شيب وال هرم                       

ففي هذا البيت استعارة حيث شبه الشباب يثوب يلبس وبه جيب على الصدر، يمزقه 
الندب على المفقود حسرة وكمدا، أراد بهذا التعبير تحريك السواكن ودفع الكوامن،  الراثي عند

إذ جرد األلفاظ الشعرية وصاغها في قالب استعاري كنائي، متدرجا في سلم األحزان وعماده في 
ذلك الصورة البصرية التي تكاد تكون نموذجا عاما يصلح لكل مواقف الرثاء بغض النظر عن 

  .يالمرث
" ليتني علمت"بمعنى " ليت شعري"الشاعر في المقطوعة الثانية بأسلوب التمني  ابتدأ

يشغل فؤاده ويلهيه به، فهو " ابن فضال"وعلى الرغم من أن هذا الحرف يختص بالمستقبل فإن 
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كمة األمل يله بما سيكون من خير كامن وراء أقلب رقصت األسقام على شغافه، فالبد من تعل
  :وفي البيت الثالث. سحابة األحزان نقشع من أرجائهتحتى 

  كيف يا قيروان حالك لما"
  )1(".نثر البين سلكك المنظوما                    

فإذا البيت إنسان له " نثر البين سلكك المنظوما"صورة مجازية في قوله في الشطر الثاني  
انتظام وتنسيق  أياد تنثر ما انتظم من جواهر في عقدها المنظوم، فتتفرق هنا وهناك بعد

وقد برع في اختراع هذه االستعارة المكنية، حتى وجدنا اشتراكا للسمع والبصر، فإذا . وترتيب
وكذلك في الشطر . المشهد حزين، والصوت المنبعث من األعماق قد تجاوب مع أصداء الحادثة

  :لرابعالثاني من البيت ا
  كنت أم البالد شرقا وغربا"

  )2("ا الدهر وشيك المرموقافمح                     
فمدينته المسلوبة كانت عاصمة ملك، وسيدة ". فمحا الدهر وشيك المرموقا:"ففي قوله

زينتها وطمس معالمها  لكن الدهر محا. الشرق والغرب، ومقصدا للزوار، وموئال لألحرار
يء من ، وحذف المشبه به، ثم رمز إليه بش"مشبها"وأفسد زخرفها، فاتخذ الشاعر من الدهر 

على سبيل االستعارة المكنية وفي ذلك تجسيد وتشخيص إذ حول المعنوي إلى ) محا(لوازمه 
" الدهر"محسوس، فزاده وضوحا وتوكيدا وجماال وقربه من ذهن المتلقي، بحيث أن المجرد كان 

الخطاب مهما كان نوعه تتحكم فيه السردية، ولكل نص "فـ " الوشي المرقوم"والمحسوس 
، والمجاز وكثافة المعنى، ىلشعر الموسيقلتشترك فيها جميع النصوص، ف خصائص عامة

هي مزيج من " ابن فضال"وبناء عليه فأبيات  )3("وللتاريخ السرد المحكي في فعل ماض
  .الخصائص الشعرية التاريخية
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عقوق وسيظل  معلى أبناء المدينة الذين بدر منه ئمةلالاب يلقيوفي البيت الرابع واألخير 
  .ير يعذب من عق وطنه وتخلى عنه في زمن المحنةالضم

  ":تونس"يبكي مدينة " أبو الفتح محمد بن عبد السالم"قال 
  إلى أن رمتها الحادثات بأسهم"

  )1(".وسلت عليها سيف بغي وعدوان                      
االستعارة في هذا البيت، فجعل من  ىغرب العربي الملجأ الشاعر كغيره من شعراء ال

لها من كنانته، فحذف وشخصا يرمي تلك المدينة المنكوبة بالسهام القاتلة بعد أن تنا" الحادثات"
على سبيل " رمى"الرامي ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الفعل " اإلنسان"به الذي هو المشبه 

سهام ال" الحقت"االستعارة المكنية، وفي هذا القول تجسيد لما حل بالمكان من مصائب متالحقة 
فاستطاع الشاعر هنا أن ينفذ بخياله إلى صميم األشياء تحت العاطفة، ألنه . في تتابعها وانثيالها

ه على موضوعات العالم الخارجي، وينفث فيها عاطفته ووعيه حيخلع رو "من خالل هذا الخيال 
  :وفي البيت الثالث يقول أيضا. )2("وذاته

  وشتت ذاك الشمل من بعد جمعه"
  )3("كما انتثرت يوما قالئد عقيان                        

إن تفرق شمل األهل بعد اجتماعه لن تكون له صورة مؤثرة في النفس إال باختراع مشبه 
  .به قريب منه في مرتبة الحزن كي يحدث الشعور نفسه

ى بقالدة الذهب التي تنتثر حباتها بعد انفراط العقد، وهو تشبيه مرسل ربطه بالركن تفأ
في  المصدرية، ووجه الشبه هنا أقوى وأظهر في المشبه به منه" ما"المقرون بـ " كافال"

  :وفي البيت السادس واألخير وردت استعارة أيضا. المشبه
  وما بقيت فيما علمناه بلدة"
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  )1("من الشرق إال ألبست ثوب أحزان                  
باإلنسان أو المرأة التي ترتدي " البلدة"وشبه . فقد ألبس الشاعر كل بلدة ثوب أحزان

ما يشير إليه وهو الفعل  كثم حذف المشبه به، وتر. أثواب الحداد، كمدا وحزنا على المفقود
على سبيل االستعارة المكنية، وقصد بذلك سريان موجة األسى حتى عمت كل البلدان بعد " ألبس"

  .حلول هذا المكروه
األثر في النفوس، وتجميل األسلوب وتحويل والهدف من هذا التلوين البياني هو إحداث 

الصورة المعنوية إلى صورة حسية فيتضح المعنى ويقترب من ذهن المتلقي وتتحقق المتعة 
  .األدبية

ربما كان مطلع هذه األبيات التي أنا بصدد عرضها مدخال جيدا إلى تحليلها، فقد جاء 
فهام نفسه يحمل الجواب، وهذا االست بأسلوب االستفهام الذي يثير االنتباه، ويدعو إلى ترقب

وشعوره، كما  هالشاعر إزاء قضية االحتالل، وهي قضية أخذت تؤرق فكر معنى الحيرة، حيرة
دلت على ذلك تعابيره وألفاظه التي وظفها لتصوير مأساة شعب يباد بأسلحة الدمار من اجل 

القلوب بدون استئذان، البد  استغالل أرضه، وتقتيل شعبه، وطمس هويته، ولكي تنفذ ألفاظه إلى
ذات المعنى الجميل، فالمعنى " الصورة الشعرية"أن يلبسها بعض الحلي البالغية ليكون منها 

ط وتتبادل ذي يتنفسه، وكل مراجع المعنى تنشكالكائن العضوي يتميز من تربته، والهواء ال"
  )2(".األثر، ألن اللغة خالقة للمعنى وبخاصة في القصيدة

ركز في تحليلي على البنية اللغوية للنص الشعري، فإنني في الوقت نفسه وإن كنت أ
أبحث في وجوه الجمال التي استخدمها الشاعر أو المبدع عندما يستعين باالستعارة أو بالتشبيه 
أو بالكناية أو ببعض الدالالت الناشئة عن حسن اختياره لطرائق بعينها في التعبير وقد تنبه عبد 

إلى قراءة جديدة للشعر، فلم يكتف بالمرور السطحي على النص الشعري  )3(يالقاهرالجرجان
، وصوره المجازية هر، وإنما أولى مفرداته، وتراكيبثوتحويل مدركاته إلى مدركات بلغة الن

                                                             
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 1
  .193، ص م 1983، 3مصطفى ناصف، دراسة األدب العربي، دار األندلس، ط  - 2
ثم دالئل . 23آسرار البالغة، قراءة محمود شاكر، مطبعة المدني، ص : أنظروا. ، صاحب نظرية النظم)هـ 471ت (عبد القاهر الجرجاني  - 3

  .329اإلعجاز قراءة محمود شاكر، مكتبة الخانجي، ص 



 - 301 -

مزيدا من التركيز، والتأميل بغية استيحاء دالالتها المحملة بها، والتي ال تدخل ضمن معانيها 
  .المعجمية

ت، دكالراثي في هذه الحالة ذاهل عن كل شيء، فالديار هدمت، واألسوار غير أن 
والناس بين قتيل وجريح، ودخان القنابل يغطي أديم السماء، وصوت البارود يطغى على كل 
صوت، فال يسمع إال ضجات الثكالى واألرامل النادبات على أزواجهن وأبنائهن، فتتشكل من 

تج للشاعر المنكوب في وطنه، فعبر عما شاهده عيانا ولم يح هذه المناظر البشعة لوحة ارتسمت
صوغ كالمه، ما عدا ما جاء عفويا كالتجريد الذي استخدمه إلى الخيال البسيط أو المركب لي

الشاعر في مخاطبة سور المدينة وهو يقصد من بداخل السور، وذلك في البيت األول، أما في 
لبس ثياب الحداد، فحذف المشبه به وهو اإلنسان وأبقى  فقد تخيله إنسانا حزينا. البيت الثاني

 توذلك على سبيل االستعارة المكنية التي شخص) لبس(على شيء من لوازمه وهو الفعل 
المعنى وجسدته بانتقاله من صورة المعنوي إلى المحسوس وقد أضفت على األسلوب وضوحا 

  .التمزجاتوجماال وطالوة، فأدباء المغرب العربي يميلون إلى هذه 
في هذه األرجوزة القصيرة، استعان الشاعر بالصورة الشعرية لنقل فكرته إلى المتلقي، 

قة، ألنها جاءت في كلمات بسيطة فكانت الصورة مالئمة للموضوع، ولكنها ليست صورة برا
 أفعال لم: الية من الخيال المجنح، فالشاعر ركبها بطريقة عفوية، معتمدا على اإلسناد المجازيخ

تسند إلى فاعلها الحقيقي، بل أسندت إلى سبب الفعل، فكان في هذا اإلسناد مجاز عقلي عالقته 
السببية فالظلم لم يفسد المدينة، ولم يجل أهلها، ولم يهدم األسواق والقصور، ولم يفتش الدور 

امت ند إليه، وقد قوالقبور، وإنما أمر جيشه بفعل ذلك وهو السبب في ما حدث، ولكن الفعل أس
  )1( .ها إذ أنها تؤدي المقصود بإيجازتوظيفهذه المجازات ب

ولنا أن نتساءل، هل تكون الصورة الشعرية مرتبطة بالمجاز أو بالبيان عامة، بمعنى هل 
بإنجاز الصورة في  -فنيا–تتمثل الصورة في جميع األشكال المجازية؟ وهل الشاعر مطالب 

  نصه حتى يرتقي إلى مرتبة اإلبداع؟

                                                             
  .122معية، وهران، الجزائر، ص علي الجارم، مصطفى أمين، البالغة الواضحة مع دليلها، ديوان المطبوعات الجا - 1
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الواقع أننا قد نصل إلى الصورة عن طريق المجاز، وقد تخلو الصورة منه أصال، لكن 
فتأتي منسابة من خالل عبارات حقيقية االستعمال ومع ذلك تكون مقبولة ألنها تدل على خيال 

ي كغيره من اثوهذا ما انطبق على هذه األبيات الرثائية التي حاول الشاعر الر )1( .خصب
، أن يتوكأ فيها على المجاز وأن يخلق صورا فنية قدر المستطاع وبما شعراء المغرب العربي

  .تحتمه المناسبة
وفي الوقت نفسه ينظر الباحث إلى . واالستعارة أفضل المجاز وهي من محاسن الكالم

فكلما كثر التوافق صارت االستعارة أقرب إلى الحقيقة، وكلما كثر "مدى توافقها مع الواقع، 
  )2(".اك مسافة توتر وتبايناالختالف صارت هن

، )أ مثل ب(إن التشبيه صورة بالمشابهة : فرق بول اليوارد بين التشبيه واالستعارة فقال
وفي رأي الدكتور جونسون أن التعبير ) أ هي ب(أما االستعارة فهي صورة بالمطابقة 

ي شيء االستعاري يكسب األسلوب روعة عظيمة إذا أحسن استخدامه ألنه يمنحنا فكرتين ف
  :قال الشاعر. )3(واحد

  )4("الشرع فيها باطل      والظلم فيها هاطل"
، وهي صورة جزئية عبرت عن عواطف )الظلم هاطل(ففي الشطر الثاني نجد عبارة 

  .ألن العاطفة تحتاج إلى الخيال. الشاعر نحو المأساة التي ألمت به
جودة التركيب وقوة اإليحاء، وتنعكس عليها عاطفة األديب، وقد ساعدته سالسة العبارة و

مما مكنه من تضخيم الهول وعظم المصيبة وذلك حين شبه الظلم بالمطر وحذف المشبه به 
على سبيل االستعارة المكنية، وقد ) هاطل(وترك شيئا من لوازمه وهو اسم الفاعل ) المطر(

سامع، فأدرك تحول المعنوي إلى محسوس، وبذلك قرب المعنى وأصبح في متناول القارئ أو ال
اقتصر الشعر في هذا العصر على الشعر الغنائي، وهذا النص من . ظلم العدو ومدى غطرسته

هذا النوع، فقد ضعف حسن استخدام الصورة البيانية استخداما يفيد في توضيح المعنى، وجالء 
                                                             

  .30البطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، ص  - 1
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ادة المعنى إر التي ال تنافي إرادة الحقيقة بلفظها، أي ال تمنع من"العاطفة، كما استخدموا الكناية 
. )1("عنه ىإلى الملزوم أي المكن) المعنى الحقيقي(على االنتقال من الالزم  الحقيقي، ثم إنها تبنى
عن الناس  وتومئ إلى انصراف" ساجدقل فيها ال"لبيت الخامس في قوله وردت كناية في ا

) القحط في سنبلها(الصالة في المساجد خوفا من األعداء، واتقاء لشرهم وكذلك في البيت السابع 
. إشارة إلى الجدب وما يتبعه من المجاعة المضرة بالعباد والبهائم وهي هنا كناية عن صفة

طر إلى حشد كبير من األلفاظ ليعبر بها عن معنى قليل، ويكرر المعاني ضاوكان الشاعر قد 
بديال، فكثرت ويدور حولها دون تجديد في المعنى أو تجويد فيه، لذلك اتخذ من التنميق اللفظي 

وهنا نجد كثيرا من أمثلة الجناس الناقص الذي ساعد على تقوية المعنى . المحسنات البديعية
ضفي موسيقى عذبة أن يحدث نغمة خفيفة في العبارة ويهي : ه خصوصيةلوتثبيته، والجناس 

لوب على األسلوب يحدثه جرس الكلمات المتجانسة بالحروف سواء التام منه أو الناقص أو المق
المساجد، (، )الظالم، العالم(، )القرية، الفرية(، )الجزائر، الزائر(ونرى ذلك في الكلمات 

  ).عظمالنظم، ال(، )القبائح، الفضائح(، )سبلها، سنبلها(، )الساجد
  

تنافس األدباء في تمجيد الصورة الشعرية، وإطراء وظيفتها في األدب فاعتبروها المشكاة 
حر يلقى به إلى القارئ فيهزه هزا، كأنما أصبح للصورة قوة خفية السحرية للشاعر، أو هي س

مبدأ الحياة في :"جعلتها تظل عنصرا ثابتا في الشعر كله بل إنها تبقى كما يقول دي لويس
  )2(".الشعر، والمعيار الرئيسي للشاعر، وموضع اعتزازه وفخره

أما الخيال :"م ساعيوفي ذكر أهمية الصورة في بناء النص الشعري يقول الدكتور بسا
فأثره دائم الصورة في ذاكرة القارئ أو السامع، والصورة أنجح وسيلة لتثبيت اآلثار العاطفية 

وبقيمتها في عمليتي التعبير واإليحاء اعتبرت تشكيال لغويا من صنع . )3("للشعر في النفوس
قد نصل إليها عن طريق خيال الفنان، استمده من معطيات متعددة وأشهر منابعها المجاز، ولكننا 

المجاز أصال، أي بكلمات بسيطة تنتهي بنا إلى الصورة التي نسعى إلى تشكيلها وتكون دالة 
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2 -C. Day. Lewis, the poetic imagge London, 1968. P 17. 
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قد طالما عبثت بها أيدي :"جاء في البيت األول صورة مجازية في قوله. على خصوبة في الخيال
ضى، واستباحة حمى وهي كناية عن إطالق أيدي األعداء في إفساد البالد، ونشر الفو )1("العدا

  :المدينة المنكوبة، وفي البيت الثالث يقول الشاعر
  جعلوا بها الناقوس في أوقاتهم"

  )2("بدل اآلذان وغيروا معناها                      
. كناية عن عبثهم بالمقدسات الدينية، وتحويل المساجد إلى كنائس للنصارى المسيحيين

كناية عن الذي يحكم عليه بالمؤبد، فال مخرج له من . )3( )ر ال يفتدىيأس(وفي البيت الرابع 
فقير حل في (الثاني من البيت نفسه  طرومن أين له بالمقابل؟ وفي الش. السجن إال بمقابل

صور مصير اإلنسان الفقير الذي ال يستطيع للشر دفعا، فالقبر هو مثواه ومنزله ). مثواها
  .المؤقت إلى أن يالقي ربه

عن الموصوف، ذلك الكافر المحتل " من ليس يدري اهللا"الخامس فكنى بقوله أما في البيت 
  .الذي ال عقيدة له وال يعترف بقيمة أو دين أو عرف

والواقع أن الصورة هنا نسجتها العبارات البسيطة التي أدت المعنى أداء مجردا وهو ما 
  .zéro degre of writing" درجة الصفر في الكتابة) "روالن بارت(يسميه 

ومن خالل هذا النص القصير، عبر الشاعر عن تجربته الشعرية، ونقل لنا صورة 
البطش والعذاب الذي مارسه العدو على الشعب الجزائري بطريقة هادئة وليس فيها مبالغة في 

  .الخيال واإلغراق
إن شعر أبي الحسن الحصري في المقام الحالي من البالغة وحسن الصياغة، وقد شعر 

ي هذه المادة، وهو ال يتحرج من االعتزاز بشاعريته واالفتخار بها، وقد تحدى الناس بقوته ف
  :بشعره، قال منوها بذكائه
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  )1( ".! وال عجب لجوهرتي       أليس البحر معدنها".. 
يم الشعر، موفور األدب، سريع خفالشاعر بحر براعة وصاحب صناعة، وهو أديب ر

حسن "شف أنه يحمل طابع عصر الطوائف كما يقول العالمة وإن المتأمل في شعره يكت. الخاطر
ذلك العصر الذين يكتبون بأسلوب صار فيما بعد  مشاهيرعبد الوهاب حين عده من  يحسن

  ".القاعدة األساسية في النظم والنثر
من جناس  )2(لقد كان القرن الخامس الهجري حافال بالشعراء الذين احتفلوا بألوان البديع

اب في االستعارات، تأثرا باألدب األندلسي، لكن الحصري اختص بمميزات أخرى وتورية وإغر
وعدم التكلف إال في بعض ألوان التورية والجناس، وال يتستر على بعض . مثل غزارة المادة

  )3(".اآلراء الفلسفية التي ال يهضمها عصره كما يتهمه بعض الباحثين
أنها مأنوسة ال افتعال فيها وال تكلف ما دامت  وإنما استعمل الشاعر تلك األلفاظ ألنه يرى

وهو يبني قصائده على الحوار، ويلجأ إلى االستهالل في . المادة اللغوية من أيسر محفوظاته
أغراضه الشعرية كالرثاء والغزل والمدح والشوق والحنين، كما يعمد إلى المفارقات التي تزيد 

مضطرا، شأنه في ذلك شأن ابن شرف، نستشف المعنى رونقا وجماال، وقد رحل عن القيروان 
وحينما يذكر القيروان تتجلى لغة العاطفة . ذلك من تلميحاته التي قادته إلى التصريح بعد التلميح

إلى جانب . بالحزن واألشجان تي تمتاز بحرارتها المتدفقة وتنضحفي شعره، تلك العاطفة ال
عظة، وال ترقى إلى مرتبة اآلراء أو موبعض التأمالت في الحياة التي هي عبارة عن حكمة 

لفلسفية التي ال تصدر إال عن شاعر ذي قوة عقل واتساع مدارك في العلم والفلسفة يقول ا
  :في االستهالل" الحصري"

  موت الكرام حياة في مواطنهم"
  )4("فإن هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا                      
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ترتيب الكالم على "ي اعتمد فيه على المقابلة التي هي وفق الشاعر في هذا االستهالل الذ
فق بما اوآخره ما يليق به آخرا، ويأتي في المو: ما يجب، فيعطي أول الكالم ما يليق به أوال

  )1(".يوافقه وفي المخالف بما يخالفه
فمنهم من يجعلها نوعا من المطابقة ويدخلها في "والبالغيون مختلفون في أمر المقابلة 

م التضاد، ومنهم من جعلها نوعا مستقال من أنواع البديع، وهذا هو األصح، ألن المقابلة أعم إيها
  )2(".من المطابقة

ومن خالل ذكر شوقه إلى القيروان في مطلع األبيات وظف الحكمة التي جاءت في شكل 
د شدت أن الموت في األوطان حياة وأن الغربة موت حتى وإن كان صاحبها حيا، فق رمقابلة تقر

مأساة حقيقية تبدأ خيوطها مع هذا االستهالل الذي لخص عمق وأثر  حيالالمتلقي وأشعرته أنه 
التجربة التي عاشها الشاعر، وقديما قيل أن براعة االستهالل تكمن في الربط بينه وبين مفصل 

معنوي القول، وهو هنا ال يخلو من اإليحاء بالمحنة التي ألمت بالشاعر، كما يتصف بالعمق ال
في مرثيته إلى ندب أهل القيروان وهم األحبة " الحصري"ثم انتقل . والتصوير الدقيق للكارثة

والعشيرة، وقد تشوق إليهم وهو في منفاه بعد ان رحل عنهم وبعد عن أهل مودته، وعلى الرغم 
لم  ىتأت من بعد الشقة وصعوبة التقاء األجساد فاألرواح تضرب في النوم موعدا للقاء، فالنوم إذا

  .يلجأ إليه الشاعر إال ألنه ليقربه من أهل وده
  :وفي البيت الثاني يقول .هتوصحاب

  ال واهللا ما انتكثتيا أهل ودي "
  )3("عندي عهود وال ضاقت مودات                       

تتسع وتضيق وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء " المودة"جعل " ضاقت مودات"ففي قوله 
على سبيل االستعارة المكنية، وهي الوسيلة العجيبة التي تقرب ) ضاقت(هو الفعل من لوازمه و

ألشياء، وتمحو الفوارق بين الحسيات والمعنويات، لتؤلف بينهما تأليفا خاصا، بما |ما بين ا
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واالستعارة هي عالمة العبقرية التي . تفيضه من أجواء عذبة تبعث الدفء والحركة في النص
ته، ذدرج عليها األديب لتكون برهانا على فذاتي غيا في األدب، ومرقاة للنبول عنصرا أساسظست

  .ودليال على موهبته في استخالص العالقات بين األشياء الخارجية المنفصلة عن ذاته
  :وفي البيت الثالث يقول

  لئن بعدتم وحال البحر دونكم"
  )1("لبين أرواحنا في النوم زورات                      

من أهل وده، فالبعد كاد ينسيه وطنه، وهي  -إذا حصل–الشاعر والنوم يقربه  رحل
وال يرى فيها  عنوية بنيت على األحالم، ال تقنعهأطياف تمر في الخيال وتتراءى له صور م

  :عزاء ألنها صور آنية، وهذا البيت يربطه بالبيت الرابع حتى يتجلى معناه
  ما نمت إال لكي ألقى خيالكم"

  )2("وأين من نازح األوطان نومات                    

ففي الشطر األول جاء الوصف المدعى ممكنا عقال وعادة لذلك فهو تبليغ كما يقول 
، وفي الشطر الثاني من البيت نفسه في )3(السكاكي نقال عن الدكتور عبد العزيز عتيق

خالله معرفة أمر بذاته، وإنما  فالسؤال هنا ال يريد من". ! وأين من نازح األوطان نومات؟:"قوله
وظفه لتعريف المخاطب به، كي يطلع على حالة الغريب النازح والشريد المبعد التي طوحت به 

النغمة الحزينة تالزمه أيضا، وقد  ذهفحب البلد يالزم الشاعر، وه. األقدار بعيدا عن أهله ووطنه
 تتميز عر مطلقة بمعنىألبست صوره إشراقة وعمقا، فالحزن سرمدي وصورته عند الشا

ي األرض فيها نكتب:"بالعموم والشمول، وفي البيت الخامس يستخدم االستعارة في قوله
، عاش الشاعر في منفاه، ونهل من كأس الغربة حتى الثمالة، ولكنه صابر صبر "والسماوات

كشف عن مصابه حتى ال يفتضح أمره، واتخذ من األرض والسماء مشاركين، يأيوب، فلم 
) بكى(ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الفعل ) اإلنسان الثاكل(يان لحاله،فحذف المشبه به يرث
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بما  يوذلك على سبيل االستعارة المكنية، وهي صورة نابعة من وجدان متدفق، فأمتعت المتلق
أفاضته على األسلوب من نور وإشراق وعذوبة، وقربت المعنى إلى األذهان إذ حولت المعنوي 

  .سإلى محسو
إن المتأمل في هذه األبيات يالحظ بساطة األلفاظ والتراكيب والصور التي وردت فيها، 
حتى كادت تخلو من البيان والبديع والزخارف التي قد تخرجها عن خصائص القصيدة الرثائية 
التي يكون صاحبها مشغول البال بالحدث األليم، وبالتالي فهو في غنى عن الخيال، ولكنه احتاج 

قال . الة خاصة يعيشها الشاعرحلى بعض الصور لتساعده على بلوغ قمة التعبير عن هنا إ
إن الشعر كله يستعمل الصور ليعبر عن حاالت غامضة ال يستطيع بلوغها :"مصطفى ناصف

  )1(".مباشرة
  :ففي البيت الثالث قال

  أين ذاك الدهم الذي يرجف األر"
  )2(الفجاج؟ ض، جيوشا تضيق عنها                        

كناية عن صفة، وقد توسل بها إلى بيان كثرة عدد الجيوش، " تضيق عنها الفجاج"فعبارة 
ثم . مما جعل الفجاج تضيق بكثرتهم وال تسع أعدادهم وفي هذه العبارة إشارة إلى القوة والعظمة

  :يقول في البيت الرابع
  بدور نور، أيخدأين تلك ال"        

  )3("حجبتها الجيوش واألعالج؟                        
ففي هذه الصور البيانية الجميلة تتساوى الوجوه الحسان المصونة في خدورها مع البدور 

  .عد من أرقى أنواع التشبيه وأبلغهايالنيرة في السماء في مرتبة واحدة وهو تشبيه بليغ و
  :وفي البيت السابع واألخير
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  طحنتهم طحن الرحى فإذا اإلنـ"
  )1("سان، والدهر صخرة وزجاج                       

  :استعان الشاعر بعدة صور تشبيهية رائعة ليصور بها هذا الخطب العظيم
  الزجاج= اإلنسان 
  صخرة الرحى= الدهر 
، وما للصخر من صالبة، وهكذا حال هشاشةخفي على عاقل ما للزجاج من يوال 

  .اإلنسان الضعيف أمام جبروت الدهر الذي ال يرحم
تبقى الصورة الشعرية من أسس العمود الشعري عند العرب منذ القديم، وها هو الدكتور 

أساليب البيان والتصوير، ووضعوا لها بعلماء البالغة القدماء اهتموا "رى أن يمحمد ناصر 
دراسات طويلة، إال أن هذه الدراسات انصبت أكثر على الصور البيانية وتناولتها تناوال تعليميا 

والصور  )2(".المجاز والتشبيه واالستعارة: تعد حدود األدوات البالغية لبناء الصورة مثللم ي
. ال تختلف عن تلك التي زين بها الشعر العربي -على قلتها–الواردة في هذا النص الرثائي 

والشاعر هنا رسم بألفاظ شجية صورة للمأساة معبرا بصدق عما أحس به من خواطر، ليبلغ 
أراد إيصالها إلى المتلقي، فاتخذ من البيان مطية إذ استخدم التشبيه في الشطر الثاني  الفكرة التي

  وجاء في هذا البيت " ثوى الدنف"من البيت األول في قوله 
  يلم الخيال أو يقف ىأن"

  )3("وبين أجفاننا ثوى الدنف                 
وحذف المشبه به وأتى . زما لهفقد شبه المرض المالزم باإلنسان الذي يقيم عند غيره مال

على سبيل االستعارة المكنية التي نقلت المعنوي إلى )ثوى(له بشيء من لوازمه وهو الفعل 
صورة محسوسة، وبذلك اتضح المعنى وأصبح في متناول المتلقي، وفي البيت الثاني يقول 

  :الشاعر
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  في عدد وحمانا العد زاغ"
  )1("النغفهم الدبا كثرة أو                    

فأشار إلى األعداء ". هم الدبا كثرة:"لجأ الشاعر إلى التشبيه في الشطر الثاني في قوله
، وحذفت األداة، فهو من جهة )الدبا(وهو المشبه، والمشبه به ) هم(ائبين غبضمير جماعة ال

ل دعاء بأن المشبه هو عين المشبه به، ومن جهة أخرى فهو تشبيه مفصتشبيه مؤكد لتأكيد اإل
وبهذا تبين المعنى الذي سعى إليه الشاعر وهو كثرة الخصوم . مذكور) كثرة(ألن وجه الشبه 

ملت األسلوب، ووضحت القصد، وكشفت جخالل هذا الهجوم المباغت، ثم إن هذه الصورة 
  .عالقة المشابهة بين الطرفين

  :كما ورد تشبيه آخر في الشطر األول من البيت السادس
  س لهافي سفن كالجبال لي"

  )2("إال من السمر والظبى شغف                   
والعالقة بينهما عالقة مشابهة تتمثل في اشتراك " الجبال"، والمشبه به "السفن"فالمشبه 

وهو تشبيه مجمل لم يذكر فيه وجه الشبه، . الطرفين في صفات العلو واالرتفاع والضخامة
الشطر (جانب تشبيه آخر، جاء في البيت الثامن  اعتمادا على أنك تستطيع إدراكه بسهولة، إلى

  :في قوله) الثاني
  فإن ونت في الهبوب حركها"

  )3("الل تلتقفصف كالذمجا                    
افين وهي في حركة ذهاب وإياب بتلوي األفاعي ذوقد شبه المجاذيف التي بأيدي الج

ويالحظ في هذا الوصف بأن . عاديقاف فرائسها بسرعة مذهلة وهو تشبيه توإنسيابها خالل ال
الشاعر اكتفى بتقليد من سبقه من الشعراء، فجاء بنفس معانيهم وصورهم وهو يشير بها هنا إلى 

وفي الشطر األول من البيت . قوة العدو ألنه يعرف ما تثيره هذه الصور في نفس سامعه
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) بلهنية(من خالل لفظة  لجأ الشاعر إلى التشكيل الكنائي) وهم من العيش في بلهنية(الخامس 
تمتع به القوم، وفي الشطر الثاني يليكنى بها عن الحياة السعيدة في ظل العيش الرغيد الذي 

جعل من الدهر شخصا له أعين تطرف، يطبقها ويفتحها متى " وليس للدهر أعين طرف:"قال
يل بعلى س) أعين طرف(ورمز إليه بشيء من لوازمه ) اإلنسان(شاء، فحذف المشبه به 

سوسة، نقلت المعنى واضحا جليا محاالستعارة المكنية وفي ذلك تشخيص المعنوي في صورة 
وعبرت عن عاطفة الشاعر، وفي الوقت نفسه تصلح ألن تكون كناية مفادها أن الدهر ليس 

وهذه الصور بنيت على . دون أن تحذر من مكائد الزمان وشروره تنامغافال عن األمة التي 
تكون اللفظة المستعارة حينئذ الئقة بالشيء الذي استعيرت له ومالئمة "تشبيه حتى المقاربة في ال

  )1(".لمعناه
ليس الشعر رأيا تعبر األلفاظ عنه بما تحمله من جزالة ومتانة أو من ركاكة وضعف، بل 

وضع كمامة  -عبثا–م لم يندمل، أو من فم غريد تحاول األيام اهو أنشودة تتصاعد من جرح د
إنما الشاعر :"متحدثا عن أدوات الشاعر" جبران خليل جبران"لبناني الكبير لال الكاتب اق. عليه

، ويقيد باأللفاظ ما يتصاعد من أحشاء بالده من أنغام همحيط حمصور يرسم بألوان عواطفه أشبا
الفرح وأنين األوجاع، وأغاني األمل، وتنهد اليأس والقنوط، وهو مرآة يعكس في وقت واحد ما 

في الصورة، " اليوسي"فمنذ الوهلة األولى يضعنا  )2(".في قلوب البشر من األماني الخفية يجول
 -شعره ونثره–لقد نهل من أدب القدماء ما نهل حتى تفوق في اللغة واألدب . وأية صورة؟

وعلى الرغم من عصره الذي شهد قليال من الحداثة، فإنه تمسك بتالبيب الصورة الشعرية 
فيض تلقائي للمشاعر القوية، وكم كانت مشاعر الراثي هنا : فالشعر كما يقالالقديمة بقوة، 

وضع "متدفقة كالسيل على أجنحة ألفاظ مصبوغة بألوان القديم، ويأتي خيال الشاعر ليقوم بـ 
وهذا ينطبق على الصور التي  )3("األشياء المألوفة في نظام جديد، وفي عالقات لم توجد من قبل

ففي البيت األول يكلف الشاعر جفن عينه أن يبكي بدموع كالدر الثمين، . صزخر بها هذا الن
فيرفض بإباء ويعوض بالعقيق األحمر الذي تربطه بالجمر عالقة المشابهة، واللون األحمر رمز 
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للنار الملتهبة التي يتولد من رحمها الجمر، وهذه صورة أخاذة بروعتها وبمرتبتها في سلم 
تمام الشاعر بالصورة الفنية التي هي في واقع األمر عنصر جوهري في اإلبداع، وقد اتضح اه

  ":وسييالحسن ال"وفي البيت الثاني يقول . بنية القصيدة
  وأسأله أن يكتم الوجد ساعة"

  )1("فيشفى وإن اللوم آونة أغرى                    
يمكنه أن " إنسانا"فن جفيجعل من ال" أن يكتم الوجد ساعة:"فيلجأ إلى االستعارة في قوله

وذلك على " يكتم"على شيء من لوازمه وهو الفعل  يويبق" إنسانا"شيئا، فيحذف المشبه به  يكتم
سبيل االستعارة المكنية التي تجسد المعنوي كما هو معروف وتنقله إلى صورة المحسوس، 

تمثل من جهة أما دور االستعارة هنا فهو دور جمالي ي. فيتضح معناه ويكون في متناول القارئ
في التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، ومن جهة أخرى تكسب المعاني المجردة وجودا 

إلى أن لكل استعارة في الكالم " الرماني"وقد ذهب . ي حياةذماديا يخلع الحياة على ما ليس ب
  )2("حقيقة توازنها هي أصل الداللة على المعنى، لكن االستعارة أبلغ منها

يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسية وأكثر شاعرية، "رة ما هي إال أسلوب والصو
تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنه أشكاال ومالمح مستعارة من أشياء أخرى تكون مع 

والشاعر حين يقول في . )3("الشيء الموصوف عالقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه
  :البيت الثالث

  تصحيه حتى توقدتوقد كنت أس"
  )4("ى الوجد فاستسقيته يطفئ الجمراذج                       

تتساقط كالشعالت الملتهبة تعبيرا عن بلوغ قمة  ىد وهو شيء معنوي، جذللوججعل 
االحتراق والتشظي الذي أصاب نفس الشاعر وجاءت الصورة هنا في شكل مجاز وظفه الشاعر 
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يفة من مدلهمات خ، الشيء الذي جعل الجفن ال يغمض توجسا ولتعبير عن حالة الحذر والتيقظل
كما جاءت الصورة في البيت الخامس في شكل تشبيه في قوله . األيام وما تخبئه بين أكفها

لهم سرجا فتساوى الهم والسرج في رتبة واحدة دون أن يلجأ إلى وجه احيث جعل ) سروج الهم(
التشبيه وفيه تجسيد للمعنى المراد  بوهو أعلى مرات إذن فهو تشبيه بليغ. شبه أو تأكيد بأداة

والمتمثل في التعبير عن حالة الحزن الشديد الذي يعيشه الشاعر وكثرة الهموم التي كانت تحيط 
اف األلم يأطببه إحاطة السوار بالمعصم حتى أصبح قلبه مفعما بالرؤى المخيفة التي اصطبغت 

  .واليأس
  :وفي البيت السادس يقول

  ت عيون الحادثات غوافالوكان"
  )1("زمانا وخطب الدهر كان بناغرا                     

فهو يشخص الجماد ويبعث فيه حياة وكأن الشاعر من أهل الرومانسية الذين جسدوا 
أدبهم الجماد ناطقا، واألعجم فصيحا،  في األشياء المعنوية في شكل أشياء مادية محسوسة، فترى

نة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، ومعانيهم كلها بادية جلية بعد واألجسام الخرساء مبي
جعل الشاعر في هذا البيت من الحادثات إنسانا له عيون تغفل حينا، . )2("أن كانت مستورة خفية

وقد . وتستيقظ حينا آخر، وبين الغفلة أو الغفوة والتيقظ تقع من األشياء ما يعلمها إال الخالق
وذلكم على سبيل االستعارة المكنية " غوافل"بقى شيئا من لوازمه وهي كلمة حذف المشبه به وأ

ة الخطب وهول الكارثة التي أصابت الزاوية الدالئية بعد حادالتي جسدت المعنى حيث أبرزت ف
فكان لزاما على الشاعر هنا أن يلجأ إلى . ا من الدهر في ظالل السرور والهناءحأن تمتعت رد

  .شيء من الخيال
الرغم من أن الرثاء ال يتحمل الصورة البيانية ألن الشاعر يكون ذاهال في تلك  على

الحسن بن "وبالنظر إلى تكوين . اللحظات السوداء التي يرثي فيها، فال يحتاج إلى خيال مجنح
الثقافي وحفظه للموروث، فقد امتطى خياال في معظم أبياته، ولعل ذلك مرجعه إلى أنه " مسعود

                                                             
  .المصدر السابق، الصفحة السابقة - 1
  )بتصرف. (43محمود شاكر، ص : لجرجاني، أسرار البالغة، قراءة وتعليقعبد القاهر ا - 2



 - 314 -

يال ما يبني به صورته األدبية، وحتى المتصوفة كانوا يولون اهتماما خاصا يستمد من الخ
فقهاء زمانه ألنهم اكتفوا بالمظاهر ولم " ابن عربي"ويعتبرونه أعظم قوة خلقها اهللا، وقد هاجم 

يولوا الخيال ما يستحقه من أهمية، كما هاجم الفالسفة الذين حقروا شأن الخيال واتهموه بالفساد، 
ن هؤالء الذين يصفون الخيال بأنه خيال فاسد، ال يدركون حقيقته، ذلك أن الخيال إذا إ:"فقال

  )1(".أدرك شيئا، فإنه يدركه بنوره، والنور ال يخطئ في كشفه عن األشياء
وهذا فهم جد متقدم لدور الخيال يلتقي مع :"يقولي الشيء الذي جعل الدكتور البطل عل

  )2(".فهم الرومانسيين
الخيال والوهم يتجلى في كون الوهم نظرة مادية، بينما الخيال فهو نظرة  والفرق بين
  :وجاء في البيت السابع )3(".روحية خالقة آلية

  هفبينا ليالي الوصل بيض وروض"
  )4("بعه خضرااض الندى كانت مريبف                        
زاوية الدالئية، إذ كناية عن صفة وهي تصور حال أهل ال" ليالي الوصل بيض:"ففي قوله

كانوا يعيشون في حياة السرور والهناء، وهنا كنى بها عن البشر والسعادة، فهم سعداء بلياليهم 
التي ابيضت من األعمال الصالحات، فالحزن مرتبط بالسواد والسرور مقترن بالبياض، قال اهللا 

  :ةتعالى في محكم تنزيله مصورا حال الكافرين وحال المؤمنين يوم القيام
وهذا دليل على تشبع الشاعر بالثقافة اإلسالمية والنهل  )5("وتسود وجوه هيوم تبيض وجو"

متداولة . القرآن الكريم إضافة إلى ذلك فإن هذه الصورة قديمة األبعاد:"من منبعها الصافي وهو
ي، بين الشعراء، ولما كان الشاعر يتمتع بمخزون من التراث القديم، فقد تأثر باألدب األندلس

  :القائل" ابن زيدون:"يتجلى ذلك من خالل توظيفه لصورة وردت عند الشاعر الولهان
  حالت لفقدكم أيامنا فغدت"

                                                             
  .1، ص 1969قاسم محمود، الخيال في مذهب محي الدين بن عربي، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة القاهرة، . د - 1
  .43محمود شاكر، ص : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، قراءة وتعليق - 2
  .158الربعي بن سالمة، تطور البناء الفني في القصيدة العربية، ص : ن الدكتورنقال ع - 3
  .743محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، ص  - 4
  .106سورة آل عمران، اآلية  - 5



 - 315 -

  )1("سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا                      
  :وفي البيت العاشر يقول الشاعر

  شبتها حوبينا جموع الحي كالرا
  )2(".ء وال نعرابماء فال تخشى جفا                      

ن فالصورة البصرية هنا كنى بها عن النعيم الذي عاش فيه أهله وقد طابت حياتهم وال
  :عيشهم، ولتشكيل الصورة استخدم أركان التشبيه األربعة

) الكاف(، واألداة التي هي األصل في التشبيه )الراح(، والمشبه به )جموع الحي(فالمشبه 
والصورة التشبيهية هنا ليست فيها جدة وال طرافة، وال بعد  الصفاء واالعتدال،: ووجه الشبه

نفسي خاص، وإنما رسم الشاعر صورته التي تتصل بالخيال اتصاال وثيقا، ألنه القوة القادرة 
على الخلق واالبتكار، فالمعاني الدقيقة تحتاج في إدراكها إلى تقريبها من المتلقي، وتأتي 

عقل في صورة المدرك الحسي ويتم ذلك عن طريق البالغة الصورة لتجسد المعنوي المدرك بال
وفي شعر النكبات وخاصة الشعر الذي قيل في رثاء . التشبيه" :وفنونها وألوانها، ومن أهمها

ور الجزئية منها أو الكلية، لم تتعد حدود المالحظة البصرية المدن والممالك الزائلة كثير من الص
محمد حسن "عية معا، وذلك لمقاربة وصف الواقع، فالدكتور أو حدود المالحظة البصرية والسم

، وما يستمد عن %90ما يستمد من عناصر الصورة عن طريق البصر يبلغ :"يقول" عبد اهللا
أما في البيت الرابع عشر . )3("الحواس بقيةل درجتان ، وتبقى%98طريق السمع والبصر يبغ 

األجساد ويمزقها إربا إربا وفي البيت الخامس فالشاعر شبه الدهر بالحسام القاطع الذي يفري 
عشر شبهه بالسيل الذي يذوب األخاديد ويجرف األوحال، ويكسر جالميد الصخر، وهذا الدهر 

على أحد إذ يتساوى عنده الخاشع والمتعبد والمزدهي المتكبر، وهذا التشبيه البليغ يوحي  يال يبق
  .شاعرا مجيدا ومكثرالقد كان اليوسي . بعظمة الدهر وقوته وجبروته

                                                             
ت بإشبيلية، صاحب والدة بنت المستكفي، أنظر ح ف ولد بقرطبة وما) هـ 346-394(شاعر الغزل األندلسي أبو الوليد أحمد بن عبد اهللا بن زيدون  - 1

  .118، ص 1962األدب في األندلس والمغرب، دار المعارف، لبنان، . الموجز في األدب العربي وتاريخه
  .743محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، ص  - 2
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 سيطالشعر عنده أكثر من النفس وله براعة في جمالية التركيب حيث يتصرف عبر و
اللغة بما تقتضيه المرثية، فجاءت خالية من الغموض تارة، وتارة أخرى اختلفت نسبيا بجمالية 
الصنعة حيث نراه ينمق األسلوب ويتأنق فيه، ومن مالمح هذه الصنعة استخدامه لضروب 

يكتم، (فمن الطباقات الحسنة . لبديع، وهي كلمات يحدث جرسها وقعا في أذن السامع والمتلقيا
، ومن الجناسات )األهيل، القفر(، )مأنوس، وحش(، )نضرتها، غبرا(، )كانت، أضحت(، )يفشي

  :الرائعة
وال يخفى ما لهذه النغمات من تأثير في الجو ) اختلت، خالها(، )أستصحي، أستسقي(
وإن اختيار األلفاظ يعكس بصورة واضحة حس الكاتب اللغوي من جهة، ومدى . لقصيدةالعام ل

في مطلع المرثية بين الشطرين  عد صرقتمرسه بالتعبير والكتابة الشعرية من جهة ثانية، و
لية النزياحات الدألنه كثير العناية بتشكيل مقاطعه وفواصله، كما شكلت اإل)الدرا، جمرا(

ة المبثوثة في األبيات مقوما جماليا آخر من مقومات أدبية الكتابة لدى والمحسنات البالغي
، فثمة عبارات أسلوبية غاية في التنسيق، من حيث التصوير وحسن التشبيه وركوب يوسيال

  )1("األسلوب والمعنى قويةالمجاز واستخدام القرآن والحديث والمثل لت
ي الدراسات المختلفة المعاصرة، وهذا نجده واردا بكثافة ف" الصورة الشعرية"إن مصطلح 

يدل على مدى اهتمام الدارسين والنقاد بهذا المصطلح الذي نجم عن التيارات الفكرية والمدارس 
األدبية التي عاشها الغرب خالل نهضته الكبرى، وقلت سابقا أن المغاربة يجعلون من الصورة 

لقاعدة وأشعاره تدور حول اعن هذه  ذيشالشعرية شيئا إضافيا في ذلك العهد، وبكر بن حماد لم 
بعض النظرات في الحياة والموت والناس، والرثاء، والهجاء النابع من عاطفته الدينية، أو من 
والئه السياسي، والمديح واالعتذار، وقليل من الوصف، كيف ال وهو الشاعر الحزين الذي ينظر 

قى والورع، والثقة بالنفس، كما تألسى والنظرة مفعمة با -من عليائه–إلى الدنيا وأحوال الناس 
يتردد في شعره التذكير بالموت، وحاجات النفس البشرية التي تريد أن تتزود بحطام الدنيا، 
وترغب عن زاد اآلخرة الذي يتمثل في التقوى، لكن الدهر يكون لها بالمرصاد وتصبح في 

ن إظاهرة، و ندرة في شعره وعن صناعته الفنية أقول بندرة الصور. اآلخرة من الخاسرين
                                                             

الجمعية ) بتصرف( 2005الدكتور أحمد زنيبر، أدبية الكتابة في رسائل أبي علي الحسن اليوسي، كلية اآلداب، عين الشق، الدار البيضاء، المغرب،  -  1
  .الدولية لمترجي اللغة العربية، المنتدى الحي
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المكنية في قصائد المدح والوصف، واإلستعارة عتمد على التشبيه التمثيلي إ ،استخدم البيان
كمقومين بيانيين للصورة، أما في هذه المقطوعة الرثائية الحزينة فقد توسل بالكناية في البيت 

فعل قوم (وادث الدهر، إلى جانب للتعبير عن عدم التدبر والتيقظ لح) إنا لفي غفلة(األول بقوله 
وهي من المجازات " الزاد"كناية عن الخلود، كما نجد لفظة ) في البيت الثالث) (ال يموتون

التقوى وهي مفردة، ومع ذلك : اللغوية وهي كلمة وضعت في غير موضعها والمقصود منها
الموت أجحف في (و) حان الرحيل في البيت الثاني(كونت صورة شعرية، شأنها شأن المجازات 

عدم لفل بالخيال حوهي صور جاءت عفو الخاطر ألن الشاعر في رثائه ال ي) البيت الثالث
مة، وهي حقيقة ال جدال فيها مع يوإظهار قوة عاطفته فالمصيبة عظ. حاجته إلى تأكيد معانيه

أو من بيت  نأخذها من جملة،".. العلم أن تلك الصور النادرة في الشعر المغربي القديم يمكن أن 
  )1(".شعري، أو من بيتين، وهو نادر

شاعر اشتهر بفن الرثاء والزهد وبقليل من المديح واالعتذار والوصف، : بكر بن حماد
" عبد الرحمن"نظر إلى الدنيا بمنظار أسود فرأى كل شيء حالك الظالم، خاصة بعد مقتل ابنه 

ا بكاء مر على موطنه وعلى أهله منه حاته وأجاد في مرثياته خاصة تلك التي ينضينظم زهد
وحضارة قومه حيث بلغت فيها شاعريته ذروتها، لكنه لم يكن يولى الصورة الفنية اهتماما مثل 

بكر بن "ندر الصور الفنية في شعر تغيره من شعراء المغرب العربي في القرون األولى، إذ 
لبا على التشبيه التمثيلي ندرة ظاهرة، حتى ليمكن إحصاؤها إحصاء، وهي صور تعتمد غا" حماد

  )2(".واالستعارة المكنية كمقومين بيانيين للصورة
  :يقول الشاعر في مطلع القصيدة الزهدية الرثائية

  قف بالقبور، فناد الهامدين بها"
  )3("من أعظم بليت فيها وأجساد                       

                                                             
  .95، ص )هـ 230-30(ح اإلسالمي إلى نهاية اإلمارات األغلبية، والرستمية، واإلدريسية، العربي دحو، الشعر المغربي، من الفت. د - 1
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راد به نفسه، ثم وأ) قف(وظف الشاعر أسلوب التجريد، فاستعمل ضمير المخاطب  
، فالموتى ال يسمعون وإنما قصد بقايا الرفات، ثم إن )فناد الهامدين بها(وظف المجاز في قوله 

الصورة عند الشاعر، صورة نمطية، بمعنى أنها متوارثة في النص الشعري العربي، تكثفت هنا 
ميقات ) (لو ولو( ،)واهللا واهللا(، )راحوا لن يروحو) (قوم، القوم(عن طريق األلفاظ المكررة 

وهي عبارات مستهلكة، وصورها باهتة، ال تعدو أن تكون تقليدا، وحتى يزدان النص ) ميعاد
بهالة من الجالل الديني، استعان الناظم باالقتباس من القرآن الكريم في مثل قوله في الشطر 

وتزودوا فإن (ريمة وهو كالم مأخوذ من اآلية الك) التقى من أفضل الزاد(الثاني من البيت الرابع 
  )1( ).خير الزاد التقوى

صورته قريبة من ) وهذا الموت يطلبنا(وكذلك المعنى الذي يتناوله في البيت السابع 
  )2(".أينما تكونوا يدرككم الموت"معنى اآلية الكريمة 

  .فيا ويح القلوب الغافلة التي أعمتها مباهج الحياة، وما أسعد المتزودين بزاد الرحيل
النكبات على أهل تيهرت، فتفجرت ينابيع الحرقة من صدور أبنائها العاشقين توالت 

طنهم الجميلة، والراعين لمذهب اإلباضية الخالد خلود الصحراء، فاشتاقوا إلى مشاهدة الديار المو
وا القصائد في رثاء تلك فالمندثرة، خاصة أولئك الشعراء الذين اكتووا بنار الحب والحنين، فأل

نهم الشاعر المشهور، والمبدع المغمور، والناثر الجيد، والفقيه الملتزم، كل حسب فنه، الربوع، م
وبطريقته الخاصة مستخدما األدوات التي يمتلكها في تحقيق أمله وإبراز تجربته الشعرية إلى 

  .حيز الوجود
فيها ومن المقطوعات المجهولة القائل هذه األبيات التي بين أيدينا، والتي ال نكاد نعثر 

على الصور الفنية الجميلة، ألن شاعر المغرب العربي أهمل هذا الجانب واهتم باللفظ والمعنى 
فقط وإن وردت صورة هنا أو هناك فهي ال ترقى إلى سلم اإلبداع الفني ولم تتطور أدواتهم 

ه على والشاعر الراثي هنا اكتفى بإبراز همه وحسرت. الفنية إال منذ أواخر القرن الرابع الهجري
أن يفتضح أمره،  فالتلميح الخفي في نطاق الرثاء المعهود وكأنه خائو تيهرت، باإلشارة 
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لتحقيق صورة قديمة متوارثة منذ العصر الجاهلي يقول " خليلي"ه باستعمال يفأشرك صاحب
  :الشاعر
  خليلي عوجا بالرسوم وسلما"

  )1("على طلل أقوى وأصبح أغبرا                     
في مطالع القصائد أمر مطروق منذ القدم وهو من الصور الجاهزة، ثم  ىة المثنفمخاطب

  .إن التسليم على الطلل الدارس وتحيته يعد من تقاليد العمود الشعري عند العرب
  :ويقول في البيت الثاني

  ألما على رسم بتيهرت داثر "
  )2("عفته الغوادي الرائحات فأقفرا                     

مطرة الصباح كائنا حيا يقوم بإزالة رسوم المدينة من الوجود وهو تشخيص  حيث جعل
يحدث أثرا في نفوس السامعين ويجعل المتلقي يتخيل صورة جديدة محدثة، والشيء نفسه 
بالنسبة للبيت الثالث الذي شخص فيه المقدور وكأنه آلة تدمر ما تشيده يد اإلنسان على سبيل 

برة ألن الشاعر يدرك أن ع، وهي في الحقيقة صور جاهزة ولكنها مالمجاز المرتبط باالستعارة
  ".البالغة هي اإليجاز"

هذه أبيات غزلية الظاهر، رثائية الباطن، بكى قائلها من خاللها حبه الضائع وندب وطنه 
والغزل كان رفيقا لألدب العربي منذ فجره، انصرف إليه الشعراء ليودعوه أسرار . المنكوب

ت أفئدتهم، غير أن الغزل ظل لفترة طويلة ممثال في نظرة إلى قد أو وجه، أو قلوبهم وكلما
لكن هذا النص الذي بين أيدينا ال يرتقي إلى مستوى تلك النصوص . حديث عن لهو ومجون

الغزلية المعبرة عن المجون، فالغزل في المغرب العربي كان لمدة قرون يخلو من العبث 
ين ليذرف دموع األسى على الحبيب وفي الوقت نفسه يرثي واللهو، وهنا وقف الشاعر الحز

حضارة بأكملها اندثرت بفعل الغزو واالجتياح، فذكر حبيبته بالماضي الجميل، وبالمكان 
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األجمل، حيث كانت ترفرف السعادة بأجنحتها الذهبية، فوظف صورا مألوفة تكفي إلبراز لوعة 
ستمتاع بجماله وبحديثه، وقد بدئت بتكلف كاد النفس العاشقة، واشتياقها لرؤية من تحب، واال

  .يفسد رونقها وذلك من خالل منهجه الذي يقوم على التالعب باأللفاظ من اجل اصطياد الصور
  :يقول الشاعر في البيت الثالث

  سقى اهللا تيهرت الهوى وسويقة"
  )1("بساكنها غيثا يطيب به المحل                    

حبه بالسقيا على عادة الشعراء القدامى، وهي صورة جاهزة،  هنا يدعو الناظم لموطن
ساذجة في أن يعم الخير تلك الربوع، فالمطر للزرع التكلفها الشاعر كي يعبر عن رغبته 

  .والنماء يجلب الهناء للبالد والعباد عوالضر
  :ويقول في البيت الخامس

  فلما تمادى العيش، وانشقت العصا"
  )2("تداعت أهاضيب النوى وهي تنهل                        

ن وطابت الحياة في أرض البرودة والصقيع جنى األهالي ثمار فبعد أن نعم العيش، وال
وذبلت األوراق، وغار ماء النعيم، فانشقت  حالسعادة، باغتتهم جحافل األعداء، فاهتزت الصرو

ح، وإذا األحباب مشردون، ال العصا بتفرق أمر الناس وتشتتهم، فاألوطان مقفرة تعول فيها الريا
تقوى قلوبهم على تحمل المصائب والمحن، وهنا وظف الشاعر الكناية التي هي من أهم الصور 

  .البيانية لكونها تكشف عن الخفي المستور، وتقدم لك الدليل، فتخلق المتعة األدبية
لخلود صرح المدينة، وهوت حضارتها، تفرق أمر ساكنيها، ذلك أن أوراق ا تصدعفحين 

قد سقطت في أرض البرودة والصقيع، وهنا توسل الشاعر المنكوب بكناية دلت على صفة ألن 
المكني عنه صفة، أسهمت في تلطيف المعنى وفي رقته، وإلى جانب ما كنى به كالمه في 
الشطر األول من البيت األول، فإنه في الشطر الثاني من البيت نفسه استخدم االستعارة التي هي 
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والخيال نور يكشف ستار الظلمة ). تداعت أهاضيب النوى وهي تنهل:"ي قولهفأو خيال مجاز 
ويغلب أن تكون الصورة معتمدة على الحواس، بمعنى أن موضوعها . الذي يحجب األشياء

وهذا التداعي الذي أصاب مطرة الصباح حتى انهلت، حيث . ن إدراكه بالحواسكيكون حسيا يم
يبكي على فراق محبوبه، فرمز إلى المحذوف بشيء من لوازمه،  جعل الشاعر النوى إنسانا

وواضح أن أثر هذه الصورة هو . على سبيل االستعارة المكنية) تنهل(وهو الفعل المضارع 
  .تشخيص وتعبير عن الحالة النفسية للشاعر

  :وفي البيت السابع يقول الشاعر
  وما هي آماق تفيض دموعها"

  )1("وتنسل ولكنها األرواح، تجري      
ففي هذا البيت عبر الناظم عن حزنه، وأبان لوعة نفسه العاشقة وأفصح عن موقفي اللقاء 

ب األول وما أمر الثاني، على حبيبين ضاع منهما ذفما أع: والوداع وهما أمران متناقضان
حبهما، وتخلى عنهما مجدهما حين أذن اهللا بالرحيل، وقرئت على مربعهما آيات الفناء 

حالل، فإذا المآقي وهي تذرف دموعها الحارة شبيهة باألرواح التي تنسل عن أجسادها واالضم
ثم إن . لحظة الموت، منشدة مواويل العدم، وهي صور متعددة أكسبت البيت رونقا وجماال

األرواح التي تجري تتضمن استعارة أخرى، حيث أن الشاعر جعل من األرواح كائنا يتحرك 
االستعارة المكنية بعد أن رمز إلى المحذوف بشيء من لوازمه وهو ويجري، وذلك على سبيل 

وقد حققت هذه االستعارة المعنى الذي أراد صاحبه أن يوصله إلى القارئ وهو " تجري"الفعل 
  .تصوير فداحة الخطب أثناء الكارثة
 ألنه صدر عن شاعر امتلك األدوات الفنية التي أسعفته* فنيا–وقد تماسك النص في بنائه 

  .على البوح بأسراره من خالل هذه الصورة الجميلة التي مرت بنا بدءا من البيت الثالث
مما ال يختلف فيه اثنان أن االهتمام بالصورة الشعرية يرتقي بالمبدع إلى درجة مقبولة 

على كل باحث في مجال الدراسات األدبية أن مصطلح  ىفي سلم اإلبداع األدبي، وال يخف
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صطلح قديم، ورد ذكره تحت أسماء مختلفة، فالجاحظ يستخدم في هذا الباب الصورة الشعرية م
  كلمة 

التصوير، أما حازم القرطاجني فيعتبر المعاني هي الصور الحاصلة في األذهان عن األشياء "
  ".الموجودة في األعيان

وفي وقت الحق يرى المعاصرون بأنها تشكيل لغوي يكونها خيال المبدع، ويستمد مادتها 
  .ن معطيات متعددةم

وهذا يعني أن الصورة الشعرية تعتمد على وسائل البيان، مثل التشبيه والمجاز 
فين آثار المشارقة توقد نسج الشعراء المغاربة أشعارهم على هذا النمط مق. واالستعارة والكناية

  )1(".وارتطويع اللغة لحكاية الحدث وإجراء الح"على الرغم من أن الشاعر يمكنه أن يعتمد على 
  .نبعث من تجربة خاصة في هذه الحياةتبالغة  ةابتدأ الراثي بحكم

  :قال
  لكل شيء إذا ما تم نقصان"

  )2("طيب العيش إنسانبفال يغر                 
ودلت على ثقافته الدينية التي تمثلت في تشبعه بمعاني القرآن الكريم واألحاديث النبوية 

  :بيت الثاني الذي يقول فيهالشريفة، وذلك واضح من خالل ال
  هي األمور كما شاهدتها دول"

  )3("من سره زمن ساءته أزمان                 
فاعتمد على صورة عقلية منطقية ألن التجربة الخاصة والثقافة المكتسبة جعلتا منه إنسانا 

 اه، مقتبسمدركا لمصائب األيام، ولمآسي الليالي، فقام واعظا ومرشدا وناصحا لبني جنس لبيبا
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إن يمسسكم :"الثاني تأثره بمضمون اآلية الكريمة تمعانيه من القرآن الكريم كما ورد في البي
  )1("قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك األيام نداولها بين الناس

والمتتبع لهذه األبيات يالحظ توارد حروف العلة الطويلة التي تدل على نفس كبير أن 
، وفي "ذا، ما، صا، ال، طي، سا"ففي البيت األول نجد . الشيء الكثير الشاعر لقي من األهوال

وهكذا تكثر هذه ...". ال، حا، شا:"، وفي البيت الثالث"مو، ما، شا، ها، سا، ما:"البيت الثاني
مم القصصي ليصور حال األالسرد األبيات التي لجأ فيها الشاعر إلى أسلوب في سائر الحروف 

التاريخية والحضارات  ها الدهر، فصور أحوال الملوك والشخصيات، وما فعل بةالمتعاقب
االستعارة في الصورة الشعرية بنمطها القديم، فوظف الشاعر إلى استخدام  المنهارة، واضطر

  :البيت الخامس في قوله
  كل سابغةيمزق الدهر حتما "

  )2("إذا نبت مشرفيات وخرصان                   
الدكتور عبد العزيز واالستعارة كما يقول ، استعارة مكنية "يمزق الدهر"ففي جملة 

إن أحسن ما :"عبد ربه فيقول أما ابن. )3("من مكان إلى آخرهي رفع الشيء وتحويله :"عتيق
  )4("تكون االستعارة خفية ال يؤبه بها

شخص يملك يدين يمزق بهما األشياء، فقدم المشبه به وأخفى فالدهر أصبح بمثابة 
يد وبث الحركة في شيء جامد، سوتجى سبيل االستعارة المكنية وفي هذا تشخيص المشبه، عل

صورا معنوية معتمدا على واالستعارة المكنية من أجمل الصور البيانية، كما استخدم الراثي 
في البيت الوارد الطباق كحواسه الداخلية، ولتحسين وجوه الكالم لم يغفل المحسنات المعنوية 

أثر في  نوقد حسن به المعنى، وال يخفى ما للطباق م" تم، نقصان"سم بين فعل وااألول 
  .التوضيح والتأكيد، فالشيء ال يدرك إال بذكر نقيضه
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في األبيات المختارة، وهذه  ترصد مجمل العالئق التنافريةكما أن هذه التقابالت 
–، وردت مقابلة ففي البيت الثاني. تفجر عالئق النص وتعمق الهوة بين الطرفين االستخدامات

على البيت جماال وإيحاء وقوت الصلة بين اللفظ والمعنى، أضفت  -وهي من المحسنات المعنوية
  )1("ته أزمانءمن سره زمن، سا"

بسيطة، إيحائية، ينبض كل حرف فيها بروعة الجرح  وإن لغة الشاعر في هذه األبيات
لغة درامية تتوكأ على التاريخ وأحداثه  الذي ال يندمل، وبعمق المأساة التي يعانيها المبدع، وهي

 إذعن لغته ف أفكاره عن رؤية فلسفية عميقة، وإن صوره الشعرية ال تقل جماال شالجسيمة وتك
وظف الصور المعنوية والصور العقلية المنطقية، فوفق من خاللها في نقل مشاعره وتصويرها، 

أم المراثى " ابن الرندي"مرثية ت لهذا اعتبر. والتعبير عن تجربته الفنية بصدق فني جميل
االندلسية، وال تخرج عن إطار فكرة االتعاظ واالعتبار باألحداث التاريخية التي جرت في 

 .بالمحنة الجماعية، والتفجع الفرديالماضي مع اإلحساس 

من رثى مدينته من خالل مقطوعة قصيرة، ركز فيها على ندب ما تبقى " ابن خلف"إن 
  .إلى الحديث عن قاطنيهاثم انتقل اآلثار الشاخصة، 

وقد سار فيها على نهج في إيصال رسالة االتعاظ واالعتبار ، نجح ورغم التعجب المتعمد
بمفردات األسى، فلغته سهلة األلفاظ، مليئة . والوزناللغة واألسلوب والبالغة األقدمين من حيث 

حيث يكاد يكون كل بيت الطول، مشرقة تميل إلى  قوية اإليحاء، بحيث تخدم عاطفته، وعباراته
مشاعر الحزن والتحسر، واستعان الشاعر بوربما كان لطول العبارة عالقة جملة واحدة مستقلة، 

في البيت الثاني، حيث ) الطلول تبكي لفقدان أهلها( بأدوات بالغية من أمثال االستعارة في قوله
المشبه ه أصبح وحيدا غريبا، فحذف ألنهله؛ أجعل الطلول إنسانا يحس باأللم فيبكي على فقدان 

المكنية التي على سبيل االستعارة ) تبكي(ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الفعل ) اإلنسان( به
وهي تصفق في ، وكذلك في البيت الخامس حين صور الريح تحول المعنوي إلى محسوس

 ، ورمز إليه بشيءأرجاء الخرائب والدمن وكأن للريح يدا تصفق بها، فحذف المشبه به أيضا
وقد جسد بهاتين . وذلك على سبيل االستعارة المكنية) تصفق(من لوازمه وهو الفعل المضارع 
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الخطب، كما دلتا على عاطفته الحادة، وال يخفى على وفداحة  هول الكارثة الصورتين الجميلتين
قريبه، إلى عنى وتعلى توضيح المإذ تساعد راق شالقارئ اللبيب ما لالستعارة من جمال وإ

  .الذهن مع إضفاء هالة من الرونق والطالوة على األسلوب
في  أخرى أسهمت في تلطيف المعنى، ورقته وهي الكنايةونجد في البيت الثامن صورة 

 إلى تغير أحوال الناس وتقلبهم من فرحةوقد توسل بها ليشير " وسدوا بعد الحرير جنادال"قوله 
  .كناية عن صفةلم الفناء والضعة واالضمحالل وهي الحياة الزاخرة باألضواء، إلى عا

إال وسيلة من  "..ما هي في الحقيقة وهذه الصور التعبيرية التي كونها خيال الشاعر 
  )1(".إلينا على نحو مؤثرعلى نحو يضمن انتقال مشاعره وسائله في استخدام اللغة 

وتشخيصهم لألشياء  مبما اتسم به الشعراء الرومانسيون في تجسيده "ابن خميس"اتسم 
ولعل هذا ناتج عن تأثير . المعنوية والجامدة، حيث كانوا يمزجون شعورهم وأحاسيسهم بالطبيعة

وغرضه منها  نراه يلجأ إلى ظاهرة التجسيم أو التشخيص المدرسة األندلسية في الشاعر، لذلك
، "تلمسان"بلدته  من نسيمه عن أحواليمكنه أن يستفسر يتخيلها شخصا  فالريح .كان التوضيح

  ):من الطويل(قال 
  سل الريح إن لم تسعد السفن أنواء

  )2("اها من تلمسان أنباءبفعند ص                         
  ):طويل(شخصا مريضا تلم به مصائب شديدة فيقول  كما نادى منزله، وكأنه ينادي

  ال الردى منه ما اشتهىنفيا منزال "
  )3("إنساء؟ كهل لعمر األنس بعد ،ترى                        

  ):طويل(ولبناء صورته الشعرية، استخدم الشاعر التشبيه، ففي قوله في النص األول 
  معاهد أنس عطلت فكأنها"
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  )1("النسختعمدها ظواهر ألفاظ                        
ة عنها الدهر حتى أصبحت شبيهفدياره التي خربت وذهب بهاؤها، وفقد أنسها، قد تخلى 

بالماء والصلصال أما في النص الثاني فقال  ببقايا الكلمات التي تزال من اللوح في حال محوها
  ):طويل(

  كأن رماح الذاهبين لملكها"
  )2("المنازل أبداء وأموالقداح،                      

ه بالقداح، ونوع التشبيه الذي جاء به الشاعر هو تشبيلمملكة تلمسان اهبين ذفشبه رماح ال
ومتعة التشبيه فيه غير محذوفة، وجاء في البيت الرابع من المجاز ما فيه جمال مرسل، ألن أداة 

 فتلمسان بعد الحصار الشديد،" منها ظالل وأفياءفقد قلصت :"وحسن تصوير وذلك في قوله
منقوصة النعمة، وقد مكنته هذه التعابير  والسعادة، فأصبحتفي ربوعها ظالل الخير  إنكمشت

  .ق الخيالبتنى بععحويل المعنوي إلى محسوس فجمل األسلوب، واتضح المعنى، وامن ت
كما يبدو أثرها واضحا في التركيب الداخلي ول، تبدو عاطفة الشاعر صادقة في النص األ

 رويا، وهو من األصوات المهموسة التي تناسب" الخاء"إذ اختار حرف لموسيقى شعره، 
اآلهات واألنين الذي ينبعث من نفسه  ، فصاحبها يحملهاموضوع الرثاء أو التشوق والحنين

مكروهة ومستثقلة إال أنها أحدثت " الخاء"قي بمطلعه على الرغم من أن المتلالمكلومة، وقد هز 
الهموم، إلى و ر مثقل باألحزانمن دالالت توحي بأن الشاعانطباعا في نفس القارئ بما لها 

" تلمسان"وأبرزت مكانة  ت مستوياته الجرسية،ملفتكاجانب أنها ضاعفت من اإليقاع الشعري، 
ابن "إلى المتضادات التي استخدمها ، باإلضافة ومسقط رأسه هفي وطنفي قلب الشاعر المفجوع 

  :كقوله عن أصحابه في البيت الخامس" خميس
  اتي كأنهمدوإخوان صدق من ل"

  )3("جآذر رمل ال عجاف وال بزخ                      
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وقد جاءت هي ألفاظ توضح ما ألهله من كمال جسم وحسن هيئة،  )بزخ ≠ف عجا(فـ 
مضوا ومضى "اقتضى منه ذلك، كما جنس في قوله أو المعنى ية ألن الفكرة وهذه الطباقات عف

في البيت السادس، وهو محسن لفظي يحدث نغمة فيها تطريب وتجاوب وانسجام،  "ذاك الزمان
التي وردت في الشطر الثاني من ) ، والبذخبا، والمال، واألهلالص"المتتالية  وهذه المتعاطفات

كما يتمثلها الشاعر، وكان حرف  على االندثار الجماعي وزوال مقومات الحياة ئتنبالبيت نفسه، 
على الجمع بين عدة أشياء في  بصدق إذ يدل في مفهومه النحوي ىالمعنأدى دور " الواو"

للمحسنات اللفظية " ابن خميس"وإن اختيار . الشتراكاللحظة نفسها، كما أنه يفيد مطلق ا
العربي، كيف ال وهو ولألصوات والوزن والقافية، يجعله فحال من فحول الشعر والمعنوية، 

هيكلة القصيدة العمودية على الرغم من يخرج عن "الذي سار على طريقة الشعراء التقليديين فلم 
  )1("يه أن يكون قد تأثر بفن الموشحاتيفترض ف في األندلس ردحا من الزمنأنه عاش 

من عالقة ولما لهذا البحر  واستخدم البحر الطويل الذي يستوعب الموضوعات الجادة
وما دمنا نتحدث عن موسيقى الشعر، فإن هذا الفن ال يقوم قائمه إال إذا بالنفس البشرية الشاعرة، 

األستاذ ء في ذلك، حيث يرى يختلف المعاصرون عن القدما"اعتمد على ركن الموسيقى، وال 
البحر، ويتكون عادة من عدد من المقاطع : عمادين العربي يقوم على )(عبد اهللا الطيب أن النظم

الطويلة والقصيرة، منتظمة بطريقة خاصة، ثم القافية التي هي عنده الحرف الذي يجئ في آخر 
  ):طويل(فيه الثاني الذي ابتدأه بمطلع جميل يقول  وفي نصه. )2("البيت

  
  سل الريح إن لم تسعد السفن أنواء"

  )3("فعند صباها من تلمسان أنباء                         
الذي هو من المحسنات ) أنواء، أنباء( عيهزك المطلع بموسيقاه المنسابة من خالل التصري

 ألنهالزائلة،  المدن والممالكويكثر عند شعراء رثاء  اللفظية، وله أهمية بالغة في مطالع القصائد
                                                             

  .214، ص 1983المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الطاهر توات، ابن خميس، شعره ونثره، ديوان - 1
  - يقصد الشعر: النظم.  
  .113عبد اهللا الطيب، المرشد إلى فهم أشعار الطيب وصناعتها، ص  - 2
  .295شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق محي الدين عبد الحميد، ص  - 3
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ومن فكأنه مفتاح يضبط به اآللة لتعزف أنغاما على إيقاع خاص، يهيئ الجو المناسب للمتلقي، 
والتجنيس عند أهل البديع وهو ن يصرع الشاعر ويجنس في الموضع نفسه، أق بمكان ذالح

ه على وهو من المحسنات اللفظية، وقد اعتمد في تجنيستشابه الكلمتين في اللفظ دون المعنى، 
ما تنطوي عليه من  سسحفي التصنيع أو ليتالتشابه اللفظي وكأنه يقلب اللفظ ليبدي براعته 

هل لعمر  تر(اإليقاع واللفظ وذلك في مثل قوله في الشطر الثاني من البيت الخامس توافق بين 
  .نوتوضحه وتثبته في الذهإلى كثرة الطباقات التي تؤكد المعنى ؟ إضافة )األنس بعدك إنساء

وفي . األولفي الشطر الثاني من البيت ) جاء ≠مضى (مثلما جاء في النص الثاني 
في البيت األول بين فعلين نه طابق أوتالحظ ) إهراء ± قيظ(الموضع نفسه يليه طباق آخر وهو 
يزيد في متعة القراءة، كما طابق في البيت الثاني أيضا في  ماضيين ثم بين اسمين، وهذا التنوع

أن هذه األلوان البديعية تسهم في توضيح المعاني وتحدث  مع العلم). يرحل ≠طنب ي(وله ق
العام الذي تنشأ عنه سرعة التقبل والفهم واالستيعاب الجو النفسي  أنغاما تساعد على تهيئة

  .وع من اآلثار األدبيةمللمسللمقروء أو 
  :نوقد ركبه في النصي" الطويل"أما البحر الذي اختاره الشاعر فهو 

القصير يتكون من حركة التي ترى أن المقطع ط التعاريف وإذا أخذنا بأبساألول والثاني، 
الطويل يتكون من ، وهذا يعني أن البحر 0/حركة وسكون  وأن المقطع الطويل يتكون من/ 

أنظر إلى الشكل (طويال  وعشرين مقطعا، منها ثمانية مقاطع قصيرة، وعشرين مقطعا ثمانية 
  )أ(

  2× ........... فاعلين فعولن مفاعيلن فعولن م
//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0  ..........×2  

  8) ........ = 2(×  4عدد المقاطع القصيرة 
  20) ........ = 2(×  10عدد المقاطع الطويلة 

ع طوذلك لغلبة المقا. )أ(فهذا يبين لنا أن البحر الطويل يغلب عليه طابع الثقل، شكل 
تالئم الموضوعات التي اطع القصيرة فيه، وهي لطولها تجعله بطيئا ألنها الطويلة على المق
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عن الكوارث والمآسي، واآلالم الفردية أو الجماعية التي تحل ببني عمادها الحزن المنبثق 
شحنات عاطفية خاصة، وقدرات تعبيرية تساعد الشاعر ناهيك عن قدرتها على خلق ر، البش

ة، كما تمكنه من إطالة النفس في القصيدة، واإلفصاح عن عن تجربته الشعريعلى أن يعبر 
  .أفكاره وعن مكوناته بكل صدق فني

ال يزال يحافظ على الخصائص التصويرية التي عرفها منذ إن الشعر بصورة عامة 
من تراث أجداده العربي، وهو الذي نهل لذلك وجب على شاعر المغرب عصور متعاقبة، 
 منها التقاليد األدبيةسواء  ةالمتوارث بقه إلى هذه التقاليد األدبيةمضمار ما سالشعراء ان يسلك 

لوجدانه أن وتجديد ومن خالل ذلك، يسمح المشرقية أو تقاليد أدب األندلس وما فيه من إبداعات 
ذلك مفيدا إال إذا جاءت تلك األساليب شيقة تأخذ بمجامع القلوب، وال يكون  يبرز في صورة

قد أدرك فائدة البالغة وألوانها الالئقة بها، والشاعر المغربي العبقري  التصويرية في مواضعها
 .وتقريب ما كان بعيدامثل التشبيه واالستعارة والكناية، وذلك لتوضيح ما غمض من المعنى 

" تطوان"مدينة  المحيلة، وقد أصبحت الشعر الجميل مثل الرباعوما دام قد توفر المكان إلنتاج 
المفضل بن محمد : بكاها ابنها البار. جيةمن دنستها أقدام الهأئيبة المشاهد بعد المالمح، ك متغيرة

  :األولىأفيالل قائال في مقطوعته 
  يا دهر قل لي عالمة"

  )1("جمع السالمة؟كسرت                     
المصائب ومنبع الكوارث ومصنع خطابه للدهر موئل  وموجها )يا(أسلوب النداء  اموظف
ينبهنا  ع، ولعله بهذا التصري)، السالمةعالمة(مصرعا في الوقت نفسه بين الشطرين األزمات، و

اده على نـلت بوطنه، وأجاد في استحمعه مراحل الفاجعة التي أ سيأتي حتى نعيشإلى ما 
وج بين الصورة االجميلة وترويع اآلمنين بها وزالمجاز حيث أسند إلى الدهر تكسير مدينته 

هي إضافة  ، واالستعارة)جمع السالمة(الجاف النحوي مصطلح الوبين ) ةاالستعار(البيانية 
  .جمالية إلى العبارة أو ضرب من االبتكار في األسلوب

                                                             
  .424عفيفي، محمد بن تاويت، األدب المغربي، ص  الدكتور محمد الصادق- 1
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التي تهز األسماع، وتستأثر باأللباب  لمةكويتواصل التصوير الجمالي، وتبرز روعة ال
إبراز ما تحمله أو تلك من ضعف ألنني بصدد  عما قد يوجه إلى هذه الصورةمع غض الطرف 

ففي البيت الثالث يقول يبعث فيها الحياة،  منها من حسن أخاذ سجبمن جمال وما ين الكلمة
  :لألجانب معبرا عن تحويل الدهر ملكية الوطنالشاعر 
  ادــه ألعـملكت" 

  )1("ليست تساوي قالمة        
عنى وتقرب البعيد ، وقد توسل بالكناية التي تلطف المفاألعداء ال قيمة لهم عند الشاعر

ليست (المحتلين وذلك كما ورد في الشطر الثاني لضآلة والحطة على الخصوم اوتمنح صفة 
ونفسية الشاعر في فألفاظ الرثاء البد أن تكون ذات بعد إنفعالي وداللي يتناسب  )تساوي قالمة

  .موقفه الحزين المؤلم
  :فيقول أما في البيت الرابع

  فالدين يبكي بدمع"
  )2("صوب الغمامةيحكيه                  

طريق معنوية، صورة مادية وجعلها عن وهي لفظة " الدين"من لفظة اتخذ الشاعر 
التي تشبه مطرة السحاب الصب التي شخصا بذاته، يبكي بالدموع الغزيرة والتشخيص التجسيد 

 لة على المشبهوالكلمة الداوهذا على سبيل االستعارة المكنية،  تروي األرض وتنعشها بغزارة
السامع  مكنتنا من أن نقف على شيء جديد، ألنواالستعارة هنا " يبكي"المحذوف هي الفعل 

ال تنقل إلينا إال ما المتداولة المألوفة يتأثر بحيوية االستعارة وبالفكرة التي تحتويها أما اللفظة 
ل فكرة جديدة عن تحمساق ذابلة : لذلك عبروا عن الصورة في العصر القديم بكونها. نعرفه

                                                             
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها- 1
  .424الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاوت، األدب المغربي، ص - 2
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وهو اضطر الشاعر إلى التضمين فكرته كاملة غير منقوصة  وحتى تكون )1("ةزهرة مفقود
  :أردف في البيت الخامس بقوله لذلك )2("القافية إلى البيت الذي بعدها في إفادة معناهاافتقار "

  على مساجد أضحت"
  )3("تباع فيها المدامة             

 لوهذا جائز في مثراده، وإن عد هذا عيبا من عيوب القوافي، وهكذا تم المعنى الذي أ
عند هذا الحد كأدب إثارة النفس وتحريك الطباع، وقد يقف "ن أساس األدب هو هذه المواقف أل

  )4(".الرثاء والوصف والعتاب
عن مقدساتها، فدور فالبد من أن تتحرك النفوس كي تشعر بفداحة الخطب وتهب لتدافع 

باع فيها الخمور، ولم يكتف بهذه الصورة المجازية، بل استعان بالتشبيه من خالل العبادة غدت ت
  :البيت السادس

  تطوان ما كنت إال "
  )5("بين البالد حمامه               

هنا، صورة علنية تجاوبت أصداؤها في كل أرجاء القصيدة والمسافة  الصورة الشعرية
لكونها ال تخرج  سافة الفاصلة بين المشبه والمشبه بهحد وهو المابعد و ذات الصورةبين أجزاء 

  ).المشبه والمشبه به(التقليديين من زاوية الطرفين 
بة تساوت في المرتبة مع الحمامة، ذلك الطائر الوديع الذي يتخذه الناس يفمدينته الحب

د بلغ بهذا خيط على مقياس لوحة المأساة، وق للسالم، فاندمج الطرفان ليكونا إطارا موحدا ارمز
نوعا بل تفاعل معه، ليحدث  ثم إن الشاعر تعامل مع الرمزالتشبيه البليغ قمة التصوير الفني، 
وهنا تتضح لنا "كلها حتى جعل منها صورة نفسية موحدة  من التماسك الشعري في القصيدة

                                                             
1 - therence, Hankes Métaphor (criticalidiom) 1972, p p 10. 21. 

  .407م، ص  1983، 3لمي العروض والقوافي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط موسى بن محمد األحمدي نويوات، المتوسط الكافي في ع- 2
  .424الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاوت، األدب المغربي، ص - 3
  .76الدكتور أحمد أحمد بدوي، أسس النقد األدبي عند العرب، ص - 4
  .424بي، ص الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاوت، األدب المغر- 5
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وقت واحد؛  الثنائية التي تجمع بين الحقيقي وغير الحقيقي في طبيعة الرمز العجيبة، تلك الطبيعة
الرمزية فتستمد  أما الصورة )1("وهذه المرئيات لها دالالتها الخاصة على واقع معين من الحياة

من الموروث الثقافي أن تستمد أيضا ة ومكوناتها ويمكن عمن عينات الواقع ومن مظاهر الطبي
  .لألمة أو من موروث اإلنسانية عامة

  :ت السابع بقولهتشبيهية أخرى في البيالشاعر بصورة  ىثم ثن
  ....أو كمحيا عروس "

  )2("في الخد شامةعاله              
يقوي فيه  تتمتع بجمال أخاذ، أراد أن يأتي لها بمثال" تطوان" ولما كانت مدينته المحبوبة

بها، ولبيان المضاهاة جاء فضاهاه ، "خد عروس تزينه شامة"أقوى من  فلم يجدصفة الجمال، 
في التشبيه وذلك لبساطته، غير أن الصورة الفنية الذي هو األصل " الكاف"بحرف التشبيه 

الثانية، في غرض الشاعر، أكثر من الصورة  األولى تترك أثرا إيجابيا في النفس إذ تخدم
استدرار عاطفة الحزن ثم التفاعل مع حالة المدينة المنكوبة التي ال حول وال قوة لها وقد وقعت 

  :وفي البيت الثامن يقول .طيور الجارحة التي ال ترحممخالب البين  -مثل حمامة–
  رماك بالعين دهر"

  )3("وال كزرقا اليمامة                  
  :للزاوية الدالئية في قولهفي رثائه " أبي الحسن اليوسي"وهنا نجد تقاطعا مع موقف 

  أصابتهم عين الكمال فغادرت"
  )4("أكفهم من كل ما جمعت صفرا                    

المدن والممالك العربي الذين رثوا في الخواطر ملحوظ لدى شعراء المغرب  وهذا التوارد
لمن سبقهم من الشعراء العرب وقد نسبوا الكوارث التي حلت بمدنهم الزائلة ألنهم مقلدون 

                                                             
  .151-150عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، دار الثقافة، لبنان، ص  - 1
  .424الدكتور محمد الصادق عفيفي، محمد بن تاويت، األدب المغربي، ص - 2
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها - 3
  .743ص  3،ج محمد بن تاويت، الوافي في األدب العربي في المغرب االقصى - 4
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ثم ذكر الشاعر أسطورة الهدف، إلى العين الشريرة التي ال تخطئ وممالكهم المندثرة المنكوبة 
وتجميال مثل ثمرة الكرز التي زخرفا "وكأنه أراد أن يتخذ الصور الشعرية  "قاء اليمامةزر"

يسعى إلى توظيف األسطورة من خالل  والشاعر )1("ا لها وتجميالتزين )(الكيك"وجه يرصع بها 
وال يكون هذا الرمز في عصر األساطير عن الصورة الرمزية أو الرمز الذي عاش البحث 

  )2("تعبيرا عن تجربة الشاعر، وجاء مرتبطا بسياق النص ارتباطا ال تكلف فيهكان  ناجحا إال إذا
وأنكرها وعبر عن ، استعظم الشاعر هذه الكآبة التي حلت بقلبه أما في النص الثاني

  :شكواه فقال
  حلت بقلبي كآبة"

  )3("أعظم بها من كآبة             
  :كته من أثر سلبي أردف قائالولتوضيح ما فعلته هذه الكآبة في نفسه وما تر

  انبساط سغطت شمو"
  )4("وال كمثل سحابة             

صورة ذات تأثير قوي في المعنى، دلت على سعة الخيال الذي  ههذا تعبير مجازي، قوام
وال (قبل االحتالل الدائم وتوحي بالسعادة التي كانت تعيشها المدينة فيه عاطفة الشاعر، تنعكس 

  :ثم قال في البيت الثالث). كمثل سحابة
  عيني كعين عودم"

  )5("انسكابه يدخترى ب            

                                                             
  -الكعكة: الكيك.  

1 - C. Day Lewis OP.CIt, P 18. 
  ).بتصرف( 199إسماعيل عز الدين، الشعر العربي المعاصر، ص  - 2
  .901، ص 3محمد بن تاويت،الوافي في األدب العربي في المغرب االقصى، ج  - 3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 4
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 5
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الدالة " العين"بجناس، ولكنه جناس فاتر، حيث االشتراك في كلمة أسلوبه  يأراد أن يحل
صور بها ليالعين الجارية، وهذه وسيلة تضاف إلى أساليب اإلبالغ لدى الشاعر "على البصيرة، و
  .وجدانهانفعاله المرتبط ب

نالحظ ندرة الصور الفنية التي تزين النصوص عادة، غير أن ما  في هذا النص القصير
يشفع لهذا المبدع هو كونه في موقف رثاء، والراثي يكون ذاهال عن الوجود، مستغنيا عن 

الواقع بطريقة تقريرية، ويركب المباشرة امتطاء الخيال وذلك لهول الحادثة، فهو يصور 
  .في مواضع أخرىالمجنح والصور البراقة التي يوظفها " الخيال"ي تغنيه عن والسردية الت

وما الرثاء في بعض . تبقى مستمدة دائما من العربية بثرائها وتنوعها ولكن لغة التصوير
للعاطفة وتوهج لالنفعاالت، ويسهم في تكوين مادة القول عند الشاعر، ألن مواضعه إال توقد 

ففي البيت . ما لم تكن مفرداته مجملة بشحنات عاطفية ووجدانية عميقة الرثاء ال يثير العواطف
  :في قوله) الغراء(األول يوظف لفظة 

  قد أصيبت تطواننا الغراء"
  .)1("بدواه ليست لها دواء                     

موحية بالجمال، معبرة عن الحالة التي كانت عليها المدينة قبل حدوث النكبة،  وهي كلمة
. في عزها وشرفها شقي لمدينة منكوبة القارئ فسحة للمقارنة بين ماض سعيد وحاضر فتمنح
نفسه قد ال ء النا صورة إنسان يبكي إلى جوار األطالل، ولكن البك وسع الشاعر أن يرسمبوكان 

أن حركة  كما ال يثيرنا األسلوب التقريري المباشر حتى يقرر لنا إنسان أنه حزين، غيريثيرنا، 
وإذا .)2("عن الحزن وتؤثر فينا أكثر مما يؤثر البكاء مقد تن -كاللفظة المذكورة أعاله–واحدة 

الحقيقية ) البؤرة(الواردة في الشطر الثاني من البيت نفسه، والتي تكاد تكون " دواه"أضفنا لفظة 
في كل شبر، وهل ينا الصورة قد اتضحت، وأصبح حقل األسى ملغما فلألبيات المعروضة، أل

فجعل من الدواهي والكوارث؟ كما لجأ الشاعر إلى التمجز،  عن الدواهي غير األضرارينتج 
وجود الدواء وانعدامه  المشخصة فال يمكن عالجها الستحالةأمراضا تصيب أعضاء المدينة 

                                                             
  .ألستاذ يونس لشهب، ديوان الدراسات المحكمة، الشعر المغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مقال، المغربا- 1
  .270م، ص  1962الدكتور ماهر حسن فهمي، المذاهب النقدية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، - 2
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ألن هذا الوصف المدعى، ممتنع ) والغل(البالغة بـ  وهذا يعد من المبالغات أو ما يسمى في علم
بعرى المحبة  بالعهد ومن تمسكإلى ما توحيه بعض األلفاظ من وفاء  باإلضافة )1( .عقال وعادة

  .مدى الحياةوأواخي االلتزام 
عة التي تميز الشاعر المغربي عن غيره من الشعراء على الرغم من أن ئوهي القيم الرا

غرض  أنإال . )2("غ النضج العقلي والشعور الحي والخيال الجواللاألدب في هذا العصر لم يب
لغوية  الشاعر بدا جليا من خالل هذه األبيات التي عبر فيها عن حزنه البالغ، وقد شحنت بطاقة

فيها وال إبهام، تفهم بقليل  وجاءت أفكاره بسيطة وسهلة ال غموض. جعلتها تأبينا أكثر منها رثاء
تعمالنا لها مثل ذلك غريبة لقلة اس قليلة لذلك قد تبدو بها من التأمل، والمفردات التي بعد عهدنا

تستخدم في األدب  التي كانت تدل على مستوى حضاري في العهد العثماني، واللفظة" النضادة"
هذا قليل الخيال، والصور  الشاعر، وهو في رثائه منها الصورة التي يزدان بها أسلوبلتتشكل 

عليه وتركه ذاهال  ، ألن الحزن الذي استولىوإظهار قوة عاطفته لعدم حاجته إلى تأكيد معانيه
الشعرية  عن كل شيء، إنما هو حقيقة ال جدال فيها، ولذلك استعان بالقلة القليلة من تلك الصور

  :في قوله في البيت األول مدا على التشبيهتكي يعبر عن أفكاره مع المألوفة
  ضريح الح في أوج السعادة"

  )3("كما عقد الجواهر في النضادة                    
بعقد من الجواهر، لما له من قيمة وجمال ومكانة عند الذين يمتلكونه، " الضريح"شبه وقد 

الذي هو البهاء واالنتظام والقيمة المعنوية  تتمثل في وجه الشبهوعالقة المشابهة بين الطرفين 
من حيث المستوى الفني لكونه استخدم مثلة في المشبه به، ولكنه تشبيه ضعيف تالموالمادية 

، وما مقبوال، يفي بالغرض المصدرية، ومع ذلك جاء التشبيه" ما"المسبوكة بـ  "الكاف" األداة
على دقة المالحظة الستخراج  يستملحه المتلقي في ذلك العصر، وقد اعتمد صاحبه خالل نظمه

. على التشبيه واالستعارة وقليل من الكناية التقليدية التي كانت ترتكز عندهم الصورة الشعرية
 تهوري: المحسنات المعنوية وهي التورية، من قولك لى إحدىلناظم لجأ في البيت الثاني إولعل ا

وفي االصطالح هي أن يذكر لفظ له معنيان قريب ظاهر غير الخبر سترته وأظهرت غيره، 
                                                             

  .100الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص - 1
  .67محمد بن عبد الكريم، ص : ون، التحفة المرضية في الدولة لبكداشية، تقديم وتحقيقمحمد بن ميم- 2
  .290، ص 2الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج - 3
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" صالح"حاكم قسنطينة، فلفظة " صالح باي"وهنا يرثي الشاعر . هو المرادفي خمراد، وبعيد 
  .من جهة، ومن جهة أخرى تدل على العمل الصالحتشير إلى األمير 

قليل جدا رغم العاطفة القوية التي يتميز بها الناس عند حلول "إن شعر الرثاء 
يتعاطفون مع األحداث بطريقتهم الخاصة حيث يتجلى حزنهم على ضياع  والشعراء )1("الكوارث

ر من االنفعاالت التي سرعان ما بكثي على فقدان أحبابهم وأولياء أمورهمهر أساهم ظبلدانهم، وي
ذا لكنها عميقة في معانيها ألن المرثي إذا كان شخصا  تبدو في شكل مراث بسيطة في مبانيها

أمام المكان وبكى " الرماصي"أما في هذا النص فقد وقف . مكانة مرموقة فهو يمثل أمة بأسرها
الواقعية البسيطة وهي الصورة صاحب الضريح، متأثرا بطريقة القدامى في ندب اآلثار والدمن، 

وشاعرنا هنا . واقع رسما مباشرا دون مبالغة فيه أو تزييف لهللالتي تستمد بساطتها من رسمها 
مباشرا لتجربته االنفعالية التي يمر بها في تأبينه لشخص مشهور يمثل وطنا يسجل تسجيال 

 لتجربة عرضها كما أحسهاوهذه ا. ألن نكبة في إنسان تعادل نكبة تعرض لها البلدمعروفا، 
هنا صورة طبيعية تسيطر عليها ألوان فنية  افتعال أو تصنع، والصورةوشعر بها في غير 

 فهي ليست براقة، ألن الناظمالقديم، ولذلك  التي عاش فيها الشاعر مستمدة من البيئة الصحراوية
وجماال وإنما  رونقازيده ود الشعر العربي، ولم يوش أسلوبه بالبيان حتى يمقلد، ولكنه يحترم عم

  .وظف من العبارات ما هو جاهز ومألوف
  :يقول الشاعر

  خليلي عوجا بي على طلل عفا"
  )2("معالمه قد غيرت ومعاهده                        

، والمعالم قد تغيرت، والمعاهد أتى عليها الزمن فاكتسحها مع ما اكتسح، عفا فالطلل قد
رب إال صوت الرياح التي تنوح على الموتى، ويسفي التراب خال عولم يعد يسمع في ذلك الموض

  .والحصا على المكان
إنشاد شعره خالل ندب في  ىفيا لروعة التصوير غير أن الشاعر قد قلد طريقة القدام

والربوع المهجورة، مرددين  والوقوف على الخرب األطالل والبكاء على األحبة الراحلين

                                                             
  .277، ص 2الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  - 1
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فهل عبر عن الحياة التي ستكون مثل ). فا، الرياح السافيات، األجالدالطلل، ع: (عبارات معهودة
  تلك األضرحة الجاثمة؟
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    الموسيقى الشعرية: المبحث الثاني         
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أسلوب اإللتفاف، وهو من األساليب ما يشبه " أحمد بن محمد المروذي"وظف الشاعر 
سرنا، حل، صار، :"في قولهاالنتقال بالكالم من صيغة إلى أخرى، أو من ضمير إلى ضمير، 

عفوية ليس القصد منه اإللحاح على غرض بالغي أو معنوي، ومن المعلوم ولكن بطريقة " بدلوا
مثله مثل طباق اإليجاب الذي ورد في ن االلتفات من المحسنات المعنوية التي توضح المعنى، أ

، وأثر الطباق ال يجحد في الربط بين معنى وآخر، )نار، جنة(من البيت الثاني ثاني الشطر ال
وها هي األلفاظ تشترك . في مكان واحدأزال الغموض بواسطة وجود كلمتين متناقضتين وقد 

بما تحمل من ) حل، قرب، اهللا، العزيز، المنة(انسجاما يشعر به المتلقي مع الحروف لتحدث 
منه التي تشير (وكذلك ) التي تدل على ارتباط الجماعة بالوطن ..أهلها(قيم،  دالالت دينية ومن

جموع ست مرات، وهو مونجد حرف النون الذي تكرر في األشطار األربعة ب). إلى منبع الظلم
وهو مناسب في مثل هذا الموقف لشدته، والتكرار حرف مجهور، مخرجه من طرف اللسان 

في صدر  الصورة القاتمة التي تعتملهذه الحالة ويقوي  يؤدي وظيفة التأثير الصوتي في
تساعد على تهيئة الجو  من أثر في إشاعة نغمة داخل النص ما لهذه الظاهرة ىالشاعر، وال يخف

  :مفتاحهالذي " الرجز التام"، واألبيات من النفسي العام لتقبل المقروء أو المسموع
  في أبحر األرجاز بحر يسهل

  تفعلن مستفعلنسمستفعلن م
قال سليمان ) ست تفعيالت موزعة على شطرين بالتساوي(وتفعيالته سباعية كلها 

كان أولى بهم أن يسموه، عالم الشعر، ألنه والرجز، ويسمونه، حمار الشعر، بحر "تاني سالب
ق وقع عليه اختيار جميع العلماء الذين نظموا المتون العلمية كالنحو والفقه والمنط لسهولة نظمه

  )1("فهو أسهل البحور في النظموالطب، 
ر جوهري وأساسي في التشكيل الجمالي للشعر بل هي جزء من نصإن الموسيقى ع

:".. ولذلك قال الدكتور محمد حسن عبد اهللا تكوين الشعر، ووسيلة للتعبير عن مشاعر النفس،
 )2("بال موسيقى اإلنسانية في كل العصور، وفي كل اللغات أنه ال شعر وقد أكدت التجربة 

                                                             
  .70م، ص  1983، 5، مقدمة اإللياذة، درس ومنتخبات فؤاد إفرام البستاني، دار المشرق، ش م م بيروت، لبنان، ط سليمان البستاني - 1
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هو ذلك الذي يباشرنا بالخطاب ويتوجه إلى نفوسنا بالتأثير االنفعالي، ويلجأ بحكم  فاألديب الحق
موسيقية  واختياره، حتى تكون القطعة األدبية كأنها مقطوعة إلى طريقة في تأليف اللفظ طبعه

أو صلصلة  خالبة، بما في جملها من حسن اإليقاع، وفي كلماتها من جرس ناعم خفيف،
  .صاخبة

فيه من النغم، وما يحمله من الموسيقى، والنص الجميل هو الذي يحلو بقدر ما يشيع 
  .وتتدنى قيمته بقدر خلوه مما تقدم ذكره

من األدب في حاجة ال غنى عنها إلى الموسيقى، والشعر الوجداني هو أكثر وكل نوع 
والرثاء يدخل ضمن هذا  فة شخصيةارتباطا بها، ألنه موسيقى لفظية تعبر عن عاط األنواع
  .المجال

وباإلضافة إلى جرس اللفظة، ينفرد الشعر بنبرات عذبة مصدرها الوزن والقافية، 
، أما القوافي فهي ييستخدمه الشاعر لمداعبة مشاعر المتلقجذاب  يهو تقطيع موسيقوالوزن 

يالئم بين الوزن ف كيف عريآالت ممتلئة بأصداء متواصلة اإلرنان والتلحين، والشاعر الناجح 
عنصري "والموضوع وقد اشتهر الشعراء المغاربة بهذه  الصفة، هذا وقد أكد القدامى على 

الدكتور شوقي  مما جعل )1("الوزن والقافية كشرطين أساسيين لبلوغ أقصى درجات المتعة
سيقى تعتبر المو لهذا السبب )2("إال ظاهرهاإن موسيقى الشعر لم يضبط منها :"ضيف يقول

عناصر التأثير ألنها تدرك باإلحساس وتخاطب العاطفة، وهي  من أقوى) داخلية أو خارجية(
  .ضرورية للشعر ضرورة الرحيق لألزهار

القديمة من ألفيناه تتبع التقاليد الفنية " محمد بن حماد"وإذا تحدثنا عن الوسيلة الشعرية عند 
مبنيا بجديد، فكان نصه األول  جئنا الشاعرناحية العروض والقافية، ففي مجال العروض لم يفا

ذي التفعيلة المقبوضة في العروض والضرب، خالل األبيات كلها، وهذا حسب " الطويل"على 
  :أما قافيته فمطلقة. )3(عليها البحر الطويل ئالصورة الثانية التي يج

                                                             
  .54عبد القادر قيدوح، دالئلية النص األدبي، ص . د - 1
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  أال ليت شعري هل أبيتن ليلة
  )1(ك الجداول؟ما بين تل ىبوادي الجو                      

وي والالم حرف والقصيدة المية الر. رة الالمسمع الياء الناتجة من إشباع ك) ي(داول (
) ليت، هل، استفهام مكرر(مثال أمجهور ذو غنة ينسجم مع األلفاظ التي انتقاها الشاعر بعناية 

بالترتيب، كما  انيوذلك في البيتين األول والث) النون الخفيفةوالنون الثقيلة (ثم التوكيد بنوعيه 
، ونالحظ أن )وادي الجوى وهو وادي بجاية، المنار. (األماكن التي شغف بها قلبه ذكر أسماء

وهو . جاء ليكمل المعنى في البيت األول وهو ما يعرف في الشعر بالتضمينالبيت الخامس 
" وزن الوافرعلى  فكانأما النص الثاني . )2("افتقار القافية إلى البيت الذي بعدها في إفادة معناها"

وصف . )3("إذا رققتهوالوافر ألين البحور يشتد إذ شددته، ويرق :"وفيه قال سليمان البستاني
بشيء من الفخر وكأنه أراد أن يخفي حزنه، فاستعان بالمتعاطفات التي ال  همفاخر قوم الشاعر

وبالمتعاطفات التي يجمع ) العروس أو األمير في البيت األول(يمكن الجمع بينها إال باالختيار 
وهدفه من ). والسدير في البيت الثانيرنق الخو(بينها حرف الواو الدال على مطلق االشتراك، 

مة خاصة غفي إحداث نذلك التوكيد على المعنى، وقد اشترك حرف الراء بما له من أهمية 
   .ثماني مراتأضفت على النص جوا من اإلحساس بأن النكبة قوية قوة هذا الحرف الذي تكرر 

الطويلة تتغلب وهو بحر مركب، ومقاطعه " البسيط"أما النص الثالث، فنظمه على وزن 
باأللم،  االحساس القصيرة، فتجعله بطيئا وثقيال، ومن هذا البطء، وذاك الثقل ينشأعلى مقاطعه 

  .مةكما هو معروف باإليقاعية التي تتكرر مرتين وتحمل شحنا من األصوات المنسجمة المتناغ
تساع التعبيري في طول مناسب للمواضيع الجادة كالرثاء الذي يحتاج إلى اال والبحر نفسه

  :في بداية القصيدة وقد صرع الناظم .الجملة
  أين العروسان، ال رسم وال طلل"

  )4("فانظر تر، ليس إال السهل والجبل                        
                                                             

  .116أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أحمد التجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، ص  - 1
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عروض البيت فيه نت اما ك:"هو" ن رشيقالحسن ب"والتصريع كما يقول الشاعر والناقد 
  )1("وتزيد بزيادتهلضربه تنقص  تابعة

يليه فهي حسب التعريف القديم تبدأ من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن أما القافية 
بإشباع ضمة الالم بالواو، وتعد القافية من األركان ) ولجبلو(مع حركة ما قبله وهي هنا 

ربي القديم، وهي عبارة عن وحدة صوتية مطردة تساعد الوزن على األساسية في بناء الشعر الع
  )2( .في القصيدة إحداث االنسجام الصوتي والتناسب النغمي

المجهور رويا لقصيدته، لما له من قيمة فنية حيث اإلشباع " الالم"وقد وفق في اختيار 
ف التي تشكل القوافي ، ويعد هذا الحرف من بين الحرويساعد على تمديد النغمة في آخر البيت

  .الذلل التي استعملها الشعراء المغاربة في قصائد رثاء المدن والممالك الزائلة
ولم يكتف الشاعر بميزة هذا البحر بل زاد من استخدام المقاطع الممدودة القائمة على 

) ، أربع مرات، ما، خمس مراتال(سكون االستغراق في إطار التلوين اإليقاعي داخل البحر 
سكون االستغراق يفيد الدوام، والدوام واالسترخاء أنسب للتعبير عن الهموم التي كانت ن أل

  :تستغرق حياة الشاعر، وبرع في جعل النظم على الصورة األولى للبسيط أي
وقد تكررت كلمات في  .وذلك في سائر األبيات) ونة والضرب مثلهاخبمالعروض تامة (

رسم، في البيتين (، )الكوكب، في البيت الخامس(، )ل والثانيأين، في البيت األو(النص بلفظها 
الملفوظ وهذا ما يعرف بالتكرار  )س والثامندقصر في البيت الثاني والسا(، )األول والسادس

وبتكرار تلك .)3(ي تذكر فيه الكلمة بعينها أو بمشتقاتها في الصدر أو العجز أو فيهما معاذال
األنغام الحزينة، فأحدثت استجابة لدى المتلقي، وأسهمت انسابت األلفاظ المنسجمة في تجاورها، 

أين؟ االستفهامية التي تخلت عن (في تقوية الجانب المأساوي لهذه الكارثة وعلى سبيل المثال 
  .وظيفتها األصلية حين اقترنت بأسماء األعالم واتحدت معها في الداللة على الفناء واالندثار

                                                             
  .156عبد الحميد هنداوي، ص . اسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق دأبو علي الحسن بن رشيق العمدة في مح - 1
  .299م، ص  1996زين كامل الخويسكي، العروض العربي، صياغة جديدة، دار المعرفة الجامعية، مصر، . د - 2
  .522، ص 2م، ج1970، 3عبد اهللا الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط - 3
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حة التالشي مستعينا بأدواته التي تمثلت في االستفهام المعطل لو" ابن حماد"رسم الشاعر 
وهذا التكرار هو ظاهرة تكون سمة جمالية وإيقاعية، وكأنه ) ما(و) ال(ثم النفي المكرر ) أين(

في البيت األول حتى ال  )فانظر تر(يريد أن يشركنا في مصابه الجلل من خالل الشرط وجوابه 
  .ب في وجود الكارثةيترك متسعا من الوقت لالرتيا

المحسنات األسلوبية إلحداث نغم خفيف في  على بعض )1(في لغته الطبيعيةكما اعتمد 
  .األسلوب أو لتقوية المعنى

) السهل، الجبل(فمن المحسنات المعنوية الطباق الوارد في الشطر الثاني من البيت األول 
التي جاءت  أما المحسنات اللفظيةيهدف إلى توكيد المعنى من خالل التضاد، وهو طباق إيجاب 

حادث، (، وفي البيت السابع )نهجت، المنهج(الوارد في البيت الرابع عفوا فمنها جناس االشتقاق 
، وسأكتفي بهذا القدر من المحسنات ألن الشاعر لم )، المثلةماثل(، وفي البيت التاسع )الحادث

ال يتحمل الخيال والزخارف، ومع ذلك فقد يقصدها لذاتها، وإنما اهتم باللفظ والمعنى، فالرثاء 
  .أحدثت، نغما خفيفا في العبارات ووضحت المعنى وأكدته ورسخته في األذهان

 163" بحر الكامل"وقد شغل بيتا شعريا،  433وجدت في الديوان الذي بحوزتي عدد 
يتا من ب 201) = 38+  163(شغل  بيتا، وبالتالي يكون هذا البحر 38: الكامل بيتا، ومجزوء

، وهذا يبين بكل %46,42العدد اإلجمالي لألبيات الشعرية المتوفرة في هذا المصدر، أي بنسبة 
عد من يفي المقام األول العتبارات كثيرة منها أن هذا البحر " الكامل"وضوح أن الشاعر جعل 

ل نوع من البحور الصافية التي تجمع بين الجمال والكمال، فهو أتم البحور السباعية، ويصلح لك
  :سليمان البستاني قال الشيخ. أنواع الشعر، لذلك كثر استعماله في كالم المتقدمين والمتأخرين

وقال في  )2(هو أجود في الخبر منه في اإلنشاء، وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة"... 
مطربا مرقصا، وكانت به نبرة تهيج  وجاد نظمه، بات )(وإذا دخله الحذذ:"موضع آخر

                                                             
1 -  R. Jakobson, Essais fr linguistique, Cte, T 1, Minuit. 

  .68سليمان البستاني، مقدمة اإللياذة، درس ومنتخبات، فؤاد إفرام البستاني، ص  - 2
  -  ن، ويدخل الحذذ على وتنقل إلى فعل) متفاعلن، تصير متفا(الحذذ بمعنى الخفة، وهي علة نقص وتكون بحذف جميع الوتد المجموع من آخر التفعيلة

  .36الكامل فقط موسى األحمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص 
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نظرنا إلى درجة دوران وزنه عند الشعراء المغاربة، وجدناه هبط إلى الدرجة وإذا . )1("طفةالعا
األول والثاني الهجريين، ثم ارتفع به بكر بن حماد وهو من أبرز : شعراء القرنينالرابعة عند 

ن فقد الرابع والخامس الهجريي: لدرجة الثانية، أما في القرنينشعراء القرن الثالث الهجري، إلى ا
ل الدرجة الثانية من جديد، وذلك من خالل فترة اإلبداع التي عرفها األدب العربي يحتعاد ل

الحسن بن رشيق القيرواني لهذا البحر خالل نظمه لمرثية : استخدامالقديم، وهذا ما يفسر 
وكما سبق القول فإن البحر الكامل هيج عاطفة . القيروان التي تعد أطول قصيدة في ديوانه

سوى أن يرسل زفراته تبرما بالدهر الذي جمع عليه عر منكوب ال يقوى على شيء، شا
البحر التامة منها أو التي طرأ عليها زحاف ، فأحرقوا مدينته الحبيبة، وقد أحدثت أجزاء األعداء

رويا ) ونالن(اريعن حالة صاحبها، وقد وفق في اختأو دخلتها علة نغمات حزينة عبرت 
قدرة فائقة على سماع األنين الذي خيشومي فيه غنة، يمنحك رف مجهور، لمرثيته، والنون ح

يطمئن قبل أن يرتطم بالنون الذي  يتردد في نهاية كل بيت من خالل امتداد الصوت مع األلف
نجده في األفعال استعماله في اللغة العربية، إذ  إلى قطع الصوت عنده، ولهذا كثرن االلس

في حالة توكيدها، وفي كل تنوين، وفي المثنى، وفي جمع المذكر واألفعال المضارعة الخمسة، 
  .السالم

وبعضها أقل تتفاوت في قيمتها الموسيقية، فبعضها عذب الوقع في األذن، فالحروف 
فالبحر وحده ال يكفي إلحداث الموسيقى، وإنما تشترك الحروف والتراكيب  .عذوبة وجماال

في إنتاج تلك األنغام العذبة التي تطرب لها األسماع، انه، والبديع بمختلف ألوواأللفاظ المختارة 
وما يحمله من موسيقى،  وتستأنس بها النفوس، ألن األسلوب الجميل يحلو بقدر ما يكثر فيه النغم

فاألنغام المنبعثة من الكلمة في واقع األمر هي وليدة . تدنى قيمته الفنية بقدر خلوه من ذلكتو
إليوت، بما يسبقها وبما يعقبها مباشرة من . س: كما يقول من عالقتهاالت عديدة لكونها تنشأ ص

كانت  ولهذا السبب. )2("الكلمات، وعالقتها بصورة مطلقة بمجموع النص الذي توجد فيه
ألنها تبرز الصراعات  بالحالة الشعورية للشاعر، أو التأثرلة صالموسيقى من األشياء التي لها 

  .التي تدور في أعماق نفسه
                                                             

  .68سليمان البستاني، مقدمة اإللياذة، درس ومنتخبات، فؤاد إفرام البستاني، ص  - 1
  .196، ص 1982، 2ألندلس، بيروت، لبنان، ط يوسف حسن بكار، بنية القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، دار ا - 2
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  ":ابن رشيق"قول ي
  لها األيام نظرة كاشحنظرت "

  "ترنو بنظرة كاشح معيان                        
نظر الذي (في كلمات النص وما لها من آثار فنية، وجدنا أن الفعل الماضي فإذا بحثنا 

المنصوب على المفعولية المطلقة المبينة للنوع قد أحدث نوعا من ) نظرة(أردف باالسم 
ال يغيب أثرها عن متذوقي الشعر العربي وذلك الشتراكها في الحروف، باإلضافة إلى  الموسيقى

، وهذا االشتقاق اللفظي له )بنظرة(تكرار الكلمة نفسها في الشطر الثاني مجرورة بحرف الجر 
موزعة على ) كاشح(تتقبلها أذن المتلقي، كما نجد كلمة وظيفته في إنتاج النغمة الشعرية التي 

ولم  .التي تدل على شدة الثبوت والدوام) معيان(بيت الثامن، مقرونة بصيغة المبالغة شطري ال
. يرد بهذا الترداد سوى التوسع في المعنى من جهة، ومن جهة أخرى تأسيس موسيقى خاصة

على الرغم ) حروف 10(على الحروف المهموسة ) حرفا 29(وهنا تغلبت الحروف المجهورة 
ويبرز الزفير والحرقة  وقف أحلى وأنسب ألنه يالئم التأوهات الحرىمن أن الهمس في هذا الم

المدينة األم، لكن الشاعر فضل  اللذين يطبعان النفس المكلومة، التي تذوب كمدا على فقدان
التعبير عن قساوة طبع األيام وغدرها باإلنسان والحيوان والجماد، فاعتمد على المجهور من 

ثم إلحداث الجرس الموسيقي القوي . ولتحقيق قصدهوجهه الفني، األصوات وذلك لتحكم طبيعة ت
، وللتأكيد على أن الذي ال يتأتى إال باأللفاظ الجزلة ذات األجراس القوية للتأثير في القارئ

  .المصيبة أكبر مما يتصورها عقل إنسان
  :في البيت الثاني قال الشاعر

  متعاونين على الديانة والتقى"
  )1("هللا في اإلسرار واإلعالن                       

خير معين على ) اإلعالن ≠اإلسرار (من هذا البيت فالتطابق الذي ورد في الشطر الثاني 
ألن التضاد يوضح المعنى ويقويه، وقد زادت ة، ضبواسطة المماثلة والمناقإزالة الغموض 

                                                             
  .156المصدر السابق، ص  - 1
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بمجموعة من استعان  كماها السامع، يغفي إحداث نغمة يستس) بعد الراء والالم(حركة المد 
ما يلجأ إلى  اوكان خالل الربط بين المتعاطفات كثيرالتي حفل بها النص الرثائي، المتعاطفات 

النحوية أدى وظيفته متتالية ومثيرة، زيادة على أنه وحده نغمة  الذي كون) الواو(توظيف حرف 
  .)..أفعال، أسماء، حروف، صفات، (التي تتمثل في الجمع بين المتعاطفين 

السادس عشر، الثاني، الثالث، الرابع، الرابع عشر، الخامس عشر، :(وذلك في األبيات
  ...).الثامن عشر

لمعان، فإننا إذا أصغينا إلى تلك وما دامت األلفاظ أصواتا وضعت لتكون رموزا 
األصوات برزت المعاني التي تتجاوز مستوياتها المعجمية لتنصب على عمق النفس فتجسد 

اللفظية التي تنطلق من اللفظة ركزت على الدراسة عيشها المبدع، ولذلك ينفسية التي الحالة ال
الشاعر ومنها تلك التي وتفضي بنا إلى فهم معاني الكلمات وفهم األدوات الفنية التي يمتلكها 

وكذلك  في البيت السادس،) زهت، تزهو(اشتقاق جناسات تشكل اإليقاع الموسيقي، وقد جاءت 
وهي كميات مدعمة لإليقاع األساسي لكونها من األصوات  في البيت السابع) هاحسنت، حسن(

ا يتساوى بين هبواسطة حروف يكاد عددي نغما متجانسا في تنوع خفالمتكررة التي تثبت 
  .المهموس والمجهور وهذا يدل على توزع األلم واألنين في أرجاء النفس المعذبة

  :ت تفعيالت موزعة على الشطرينمن سوإذا عرفنا أن بحر الكامل يتكون 
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن* متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

كثرة حركات  اتضح لنا سبب )1( )كمال الحركات فيه أو لكثرة أضربه(وسمي بذلك لـ 
الفتح التي طغت على غيرها من الحركات األخرى، والتي يصحبها المد، مشكلة مقاطع قائمة 

  .دال على دوام األحزانعلى سكون االستغراق ال
والوصف الدقيق، شاعر الحزن واالكتئاب، المبدع القصيدة األولى لصاحب اللفظ الرشيق 

في رسم مشاهد الخراب، ابن شرف القيرواني وقد عرف كيف يالئم بين الوزن والموضوع، 
بناء  فالبحر الطويل يوافقه الموضوع الجاد الرصين، فكان البناء الموسيقي الخارجي للقصيدة

                                                             
  .27محمد بدوي المختون، علم العروض، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ص . د - 1
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فهو يمثل الصورة الحسية التي تتمثل في اإليقاع الذي نحس به من خالل أنغام القصيدة، مكتمال، 
واإليقاع منسق للمشاعر ومنظم لألفكار وجالب لإلمتاع المرتبط باإلشباع النفسي، وحتى القدماء 

 .ل الشعريأساسيين لهاجس القو أكدوا على هذا من خالل تأكيدهم على الوزن والقافية كشرطين
بها شعراء المغرب العربي كما اعتنوا باأللفاظ  ، وقد اعتنى من التشكيل الشعريالموسيقى جزء 

النص،  شيع في كلماتيالداخلية التي هي النغم الخفي الذي  والعبارات والصور وبالموسيقى
ونوا وا في الموسيقى الخارجية من بداية النص إلى نهايته، فمعظمهم نقاد قبل أن يكموتحك

  .شعراء
الذي يلتزم القافية  ناها على النمطببنظام القصيدة العربية، وكغيره وابن شرف احتفظ 

ويحتاج  ألن الغرض جاد "الطويل:"والوزن الواحد في سائر األبيات واختار هنا كما ذكرت سابقا
  :يقول الشاعر. إلى اتساع تعبيري

  كأن الديار الخاليات عرائس"
  )1("ت بهن الضرائركواسد قد أزر        

//0/0   //0/0/0   //0    /00/0//0  
  فعولن    مفاعلين    فعول     مفاعلن

              //0//   /0/0/0     //0/0   //0//0  
  فعول  مفاعيلن       فعولن    مفاعلن              

" مفاعلن"وهي على هذا البحر الذي له عروض واحدة مقبوضة وجوبا قصيدته  جسن
أما القافية . والعروض كذلك جاء من النوع الثاني ألنه مقبوض وثالثة أضرب، الضرب هنا

 .التي هي المقاطع الصوتية التي تتكرر لزوما في أواخر أبيات القصيدة، من بدايتها إلى نهايتها
وتكرارها يعد جزءا هاما من الموسيقى الشعرية ألنها بمثابة فواصل موسيقية يتوقع السامع 

  :قال الراثي )2("اآلذان بها في فترات زمنية منتظمةها وتستمتع تردد

                                                             
  .62-61حسن ذكرى حسن، ص : ديوان محمد بن شرف القيرواني، تح، د - 1
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  )1("بها وحشة منها القلوب نوافر      إذا أقبل الليل البهيم تمكنت"
الناتج عن اإلشباع، والراء من الحروف ) و(هنا هو حرف الراء الذي يتبعه مد  يالروو

 هي قافية مطلقة) أي حرف الراء(لحروف التي تتكون منها القوافي الذلل، فالقافية هنا باعتبار ا
  .باعتبار الحركات فهي من نوع المتداركأما ). و(نوافر .(متحرك منته بإشباع ي ذات رو

شاركت في تكون الموسيقى الداخلية وفي رسم مالمح الجو كما أن األلفاظ والعبارات 
ار وحسن االنتقال من لعضوية وأحكمت ترابط األفكاالعام للقصيدة وساعدت على ترابط الوحدة 

بيت إلى آخر في استرسال تلقائي خالل وصف الكارثة لما تتمتع به تلك الكلمات من أجراس 
عرائس، كواسد، (موسيقية تترك أثرا في أذن المتلقي مثل هذه التراكيب ذات الصيغة الخاصة 

مقابر، في (، )ثدياجر، في البيت الثال(، )نوافر، في البيت الثاني(، )ضرائر، في البيت األول
بواكر، في (، )مواطن، قصائر، في البيت السابع(، )معاشر، في البيت الخامسال(، )البيت الرابع
وحتى الجمل التي يبتدئ بها الشاعر تسهم إلى جانب الموسيقى الخارجية في ). البيت الثامن

من الجمل تحقيق غرض الراثي، على الرغم من أن الجمل الفعلية هي أضعف من حيث التأثير 
عن دل على الحركة والتنقل من حالة إلى حالة وهي أنسب للتعبير تالفعلية  االسمية، ولكن الجمل

مدمرة من جراء النكبة التي حلت ببالده، وحتى  حالة الشاعر الذي هو ضعف ويأس وكآبة
ت ولها دالالفلو تأملنا الصيغ الخاصة المستخرجة  الحروف فقد غلب المهموسة على المجهورة،

. ف. ك. س( معينة، لوجدنا كثرة حروف الهمس مرتبة حسب األلفاظ المستخرجة من األبيات
  ..).ص. س

شطر هذا التكرار الذي له تأثيره الصوتي سواء أتعلق األمر بتكرار لفظة في ثم يأتي 
أم في الشطرين وهو ما يسمى ) وهو سائر... سائرسوى (واحد مثلما نجد في البيت السادس 

  )2(".جز على الصدر، أو التصديررد الع"
وظفه  في البيت الثامن، والترادف الذيما استعان ببعض مكونات األسلوب كالطباق ك

بين األبيات كما نرى ذلك من خالل البيت السابع والثامن في قوله  فوزعه هبشكل ملفت لالنتبا
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جوع ونفيها، لذلك فهو فيستفهم ألنه متردد بين ثبوت نسبة العودة والر) أعائدة؟(، )؟اجعةأر(
  )1(".طلب معرفتهاييسأل عنها و

فهي مع الوزن  .القافية أحد أركان الشعر األساسية، وبنية من بنياته الخاصةجعل النقاد 
ستخدم شعراء المراثي المتعلقة بالمدن يولهذا السبب  تعد المفتاح الموسيقي لسائر القصيدة،

ا صوتية وأنغاما إيقاعية تالئم الموضوعات التي تدور القوافي التي تحمل قيموالممالك الزائلة، 
إلى الماضي، وندب الدين حول تصوير مشاهد النكبات التي تعرضت لها مدنهم، والحنين 

الواحد في سائر أجزاء القصيدة، وركزوا على الموسيقى  ياإلسالمي، كما تمسكوا بالرو
، إلى جانب اهتمامهم بالموسيقى الداخلية الخارجية التي تتولد من الوزن والبحر والروي والقافية

، مع والتناغم خالل االنتقال من بيت إلى آخر واالنسجامالناشئة عن الوحدة العضوية لألبيات 
حسن اختيار األلفاظ والعبارات والحروف التي تحدث من األنغام ما يكفي للتوافق مع الغرض 

  :يقول الشاعر في نصه الثانيها، العام الحزين الذي يلفالجو ولخلق الشعري للقصيدة، 
  )2("بعد خطوب خطبت مهجتي          وكان وشك البين إمهارها"

أول بحور دائرة المجتلب يتألف من "وقد صنعت هذه المرثية على بحر السريع وهو 
. )3( )تفعلن، مفعوالتسمستفعلن، م:"سرعة النطق به، ووزنهلالسريع  ياثنين وأربعين حرفا وسم

شأنه منح الصوت موصولة بألف اإلطالق الذي من  ءوهذه الها). هارها:(بيت كاآلتيال وقافية
وإذا نظرنا إلى القافية من حيث . للمنكوبفسحة من االمتداد وإطالة اآلهات والتوجع المصاحب 

أما ). فيه حرفان بين ساكني القافية ما توالى(الحركات والسواكن وجدنا أنها من نوع المتدارك 
هذه األلفاظ التي توحي إلى جانب  .لنفراثرة أو قلة االستعمال فهي من القوافي حيث كمن 

  ).أطمارهاأفالذها، قسمت، الفال، عثور الخطا، خطوب، (بالكارثة 
أفالذها  وشك البين إمهارها، ≠خطوب خطبت :(وهذه التقابالت التي تؤكد سوء المصير

ثم  ≠عادت الفال دارها، لم تكن تعلو  ≠قسمت الغربة أعشارها، ما سمعت بالفال  ≠حولها 
  .إلى جانب اإلكثار من حروف الهمس التي تنبئ عن ضعف حالة ويأس شديد). علت

                                                             
  .193علي الجارم، مصطفى أمين، البالغة الواضحة، ص  - 1
  .71في موسيقى الشعر العربي، ص  زبير دراقي، محاضرت. عبد اللطيف شريفي، د - 2
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  :وجاء في النص الثالث
  شجو ةآه للقيروان أن"

  )1("فؤاد بجاحم الحزن يصلى نع                 
الذلل، ن القوافي وهي م )يصلى(والقصيدة المية وقافيتها . امتطى الشاعر البحر الخفيف

والوحدة الموضوعية متوفرة، وكذلك ). ساكني القافية 0/0/حرف ساكن بين (ومن المتواتر 
ينا، بحيث تشعر توتربط بين أبيات القصيدة ترابطا م .العضوية فهي واضحة المعالمالوحدة 

الداخلية  تشعرك بالموسيقى بتناسق النغمات واالنسجام التام بين سائر األبيات، وحتى األلفاظ
وتصف مشاهد النكبة التي تنشأ عن تآلف الحروف والعبارات المعبرة عن حالة الشاعر النفسية، 

ية الحزينة، في البيت األول حيث تنبعث األنغام الموسيق، )م يصلىحللتوجع، أنه شجو، جا: آه(
في البيت الرابع وفي هذا إيحاء بالقواء والفراغ، و) ادت الديار قبورا، أخلىع(وفي البيت الثاني 

ثم يسترسل  .عن صفات أهل الكوارثوتنبئ ) على وزن فعلى( ىرجلحشر، حفاة، عوارى، (
، ىأيام(ألفاظ تنبعث من حروفها ألحان الشقاء كما في البيتين السادس والسابع في عرض 

. القيروان وهم في ذروة النكبة وفي مجملها تصف أحوال أهل) دباتنايتامى، حسرة، ثكال، 
من كل حرف ولفظة أو عبارة وتتصاعد األنغام  متأمل في النص يشعر أن الموسيقى تتولدوال

رك في تشكيله الموسيقى الخارجية من تالذي تش من كل جملة شعرية في هذا النص الرثائي
والعبارت والتناغم بينهما وبين الحروف  ومن موسيقى داخلية كاأللفاظ يوزن وبحر وقافية ورو

كل بيت وفي ذلك  ر من استخدام حروف المد، مع وجود حرف ممدود في آخروقد أكثر الشاع
امتداد وإطالة لصوت التأوه وإرسال األنين إلى جانب استعماله المفرط لحروف الهمس التي تبين 

للبيت األول فقط نجد أنه استعمل ثمانية عشر فمن خالل استقرائنا أن الشاعر في حالة يأس، 
هموس أنسب في موكذا في بقية األبيات ألن الة عشر حرفا مجهورا، حرفا مهموسا مقابل خمس

  .مثل هذه الحالة
  :المعروف بالحلواني يرثي مدينة تونس فيقول" ابن فضال"وهذا الشاعر 

  منزلة بالقيروان محا هللا"
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  )1("آياتها البين، ال األيام والقدم       
قدار غلبته وطمست آيات طلب المساعدة، لكن األحين أصبح الشاعر في حالة ضعف، 

الذي قال فيه حازم " البحر البسيط"ومجده إذ محت معالم مدينته المنكوبة، فامتطى الراثي  فخره
بهذه الميزة أن يكون الشاعر على وعي  وال نستبعد )2("ةووتجد للبسيط بساطة وطال:"القرطاجني

مزيجا من الشجن والحنين،  التي ينفرد بها هذا البحر، لذلك صب عاطفته في تفعيالته، فكانت
شجن الحاضر المفجع، وحنين الماضي السعيد، وإن توظيفه لهذا البحر بالذات، دليل على 

  :ووزنه النظريمن مالءمة لغرض الرثاء،  معرفته بما في هذا الوزن
  فاعلن. مستفعلن. فاعلن. مستفعلن

وستة أعاريض  مرتين في كل شطر، وله ثالث) مستفعلن، فاعلن:(لتكراريةووحدته ا
وهو ما ) ذف الحرف الثاني الساكنحب(فعلن وزنها  مخبونة وجوبا: العروض األولى. أضرب
ويعد الميم من الحروف أما الروي فهو حرف الميم المشبعة بالضمة : على النص األولينطبق 

وذلك بسهولة مخرجها، ووظف في مقطوعته . المكونة للقوافي الذلل، وهي من أجود القوافي
  : فقال" الخفيف" ةانيالث

  كنت أم البالد شرقا وغربا
  )3("فمحا الدهر وشيك المرقوما                  

والسواكن أي حرف ، وجاءت من نوع المتواتر من حيث الحركات )قوما(فالقافية 
متحرك بين ساكني القافية، أما الروي فهو الميم وهو حرف صحيح مطلق ألنه متحرك، واأللف 

إلى جانب الوزن وهو وصل للترنم، ، فنشأ األلف عن الفتحة ين إشباع حركة الروللمد تولد م
في كل " فاعالتن. مستفع لن. فاعالتن: "الذي أحدث إيقاعا خاصا، فالخفيف له وزن نظري هو

وقد . في كل شطر) عالتناف. مستفع لن. فاعالتن( ثالتفعيالت الثال: ووحداته التكرارية. شطر
  ).ي المقطوعتينف(أتى هنا وافيا، 

                                                             
، ص 1إبراهيم شبوح، ج : |وتعليقأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الغني الدباغ، معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان، تصحيح  -  1

16.  
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  :بدأ الشاعر باالستغراب من خال االستفهام الذي ابتدأ به في مطلع األبيات في قوله
  ولة األعداء سور الجزائرصأمن "

  )1("سرى فيك رعب أم ركنت إلى األسر                          
ب إلى الجميلة يدل على هول الفاجعة وتوجيه الخطاوإن تقلب األحوال على هذه المدينة 

في وصف مظاهر الخراب المكلومة، ثم يستفيض  له إيحاء وتأثير بالنفس) السور(الجماد 
العلم النفوس البريئة، وعطل حلقات والدمار والحزن الذي أصاب القلوب الدامية واعتصر 

حلت بالجزائريين عشية دخول الغزاة الفرنسيين، ي تة الذعر الوالدرس وهذا أبلغ وصف لحال
المواطنين وانكسارهم وصفا موضوعيا وهو شديد الشبه بالتصوير الشمسي فنقل  وقد وصف ذل

والوصف كما هو معروف غرض واسع  وال تشويه وال تعديل،الحقائق بال زيادة أو نقصان، 
التي تؤدي  والشاعر هنا اقتصر على األلفاظ السهلةالت وثيقة صيتصل بسائر األغراض ب

القديم زلة، إضافة إلى التراكيب المستمدة من الشعر العربي المعنى المناسب مع أنها ألفاظ ج
نغما موسيقيا الشعر األندلسي الذي اشتهر برثاء المدن المنكوبة ومما أضفى على النص خاصة 

استعانة الناظم بالبحر  –حزينا لكنه يبعث الحماسة في النفوس لالستعداد لمقاومة العدو الشرس 
ووصف مشاهد الحرب، كما يحسب للشاعر مدى ارتباطه دة، الطويل المناسب للمواضيع الجا

مع أحداث بالده بتسجيله لتاريخ أمته، كما أجاد في التصوير واستقصاء جوانب بوطنه وتفاعله 
الممتد في موسيقاه دورا فعاال في  )الطويل(الموضوع بعد إبراز القيمة التاريخية للنص، وأدى 

زحاف فنية واألدبية، وقد اضطر الشاعر إلى استعمال والإكساب القصيدة قيمتها التاريخية 
األحمدي تسع مرات، يقول موسى  دمن التفعيلة بعد القبض الذي هو حذف الخامس الساكن

، وله همقدم على سباعي هأربعة خماسية، وأربعة سباعية، وخماسي: للبحر الطويل ثمانية أجزاء"
: ، والثاني)مفاعيلن(ضرب، األول صحيح ، وله ثالثة أ)مفاعلن(ة وجوبا ضعروض واحدة مقبو

هذا عروضه مقبوضة وضربه ونصنا . )2( )"فعولن(محذوف  ، والثالث)مفاعلن(مقبوض 
  .صحيح

                                                             
  .AL.MARSA.AHL.MONTADAمرسى الباحثين العرب،  - 1
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مع إشباع حرف الراء بالياء المناسبة للكسرة، وحرف ) ي... أسر (وقافية النص هي 
المشكلة ألغنية يعد من الحروف التي هي في غاية الجمال، زيادة على هذه الكلمات الروي 
  ).، يا عين، جودي، بالدموعياكورعب، الحزن، ضجت، أموت، الب(ألبدي االحزن 

 :الرجز": ابن رشيق"الذي قال عنه بحر الرجز " المروذياحمد بن محمد "لقد امتطى 
  .، كله قديمىمسدس، مربع، مثلث، مثن

واختار حرف الدال ، )شر ر دا(فهي  القافية أما. )1("مرات 6وأجزاؤه مستفعلن: ثم قال
  )0//0(/رويا، 

وهو يمتاز بالجهر والشدة، ويعبر عن روعة األلم، وينتهي بألف اإلشباع المتولدة من 
إطالق الفتحة ويجلب هذا االمتداد في الصوت إمكانية إطالة التأوهات التي تصدر عن الشاعر 

لذي ربط بين ا) الواو(حرف العطف  باإلضافة إلى تكرار. األحرار المفجوع في موطن
  .نغمة متتالية مثيرة لالنتباهالكلمات، وقد أحدث 

التي تتناسب وعاطفته من ناحية، والوزن الذي يصب فيه ذلك من  يختار الشاعر األلفاظ
الوزن الذي هو البحر، وقد اعتمد : ناحية أخرى، والشعر يكتسب موسيقاه من عدة عوامل أهمها

وهذا النص جاء على تشكيل الصورة  وفور حركاتهلا سمى وافر"على الوافر الذي " أبو علي"
  )2(".فعولن وضربها مثلها"األولى من صوره وتكون العروض فيها على وزن 

  ).2× مفاعلتن مفاعلتن فعولن (
المكرر أربع  النغمة الموسيقية مثل حرف السينحداث إي فوكذلك الحروف التي لها شأن 

ير وهمس وفيهما فلمكرر مرتين وهما حرفا صمرات في هذا النص القصير، وحرف الصاد ا
رخاوة، استعان بهما الشاعر لصنع اإليقاع الموسيقي، وما دام الشعراء أمراء الكالم فقد أباحوا 

، وهي التي تشكل القافية )باس(لهم الحرية في تركيب الجملة، فحذف الشاعر الهمزة من ألف 
ثم نرى هذا . على تناغم اإليقاع وتتابعهنفس طويل  المد الذي يصاحبهكما ساعد ) و..باس (

موسيقى جميلة، ونقل  الشعري الذي أضفى على اإلطار اإليقاعي التقسيم الصوتي المنتظم للبيت
                                                             

  .302عبد الحميد هنداوي، ص . أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق د - 1
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البيت (الحزينة، وجسم معنى البيت الذي يوضح أحوال أهل صبرة وما جرى لهم عاطفة الشاعر 
  ).الثاني

شعر العلماء والفقهاء ألنهم يتعاطون النظم هذه أرجوزة لها قيمة تاريخية هامة، وتعد من 
 واألرجوزة هي القصيدة. ال حياة فيها أشعارهم باردةوليس لهم حظ وافر من األدب، لذلك تأتي 

والرجز :"قال الشيخ سليمان البستاني. أراجيز: على البحر الرجز، وجمعهاالتي تنظم  الشعرية
ان أولى بهم أن يسموه عالم الشعر، ألنه ك حرب، ويسمونه حمار الشعر، ]بفتحة على الجيم[

لسهولة نظمه وقع عليه اختيار جميع العلماء الذين نظموا المتون العلمية كالنحو والفقه والمنطق 
في إيقاظ المشاعر وإثارة البحور في النظم، ولكنه يقصر عنها جميعا  والطب، فهو أسهل

مستفعلن ست : وأجزاؤه. )1("والحكمثال البسيطة وإيراد األمالوقائع العواطف، ويجود في وصف 
وهذه التفعيالت سباعية كلها، وزحاف الخبن الذي هو حذف ثاني الجزء ساكنا، والطي مرات، 

الواحد فيكون الذي هو حذف رابع الجزء ساكنا، ويدخالنه كثيرا، وقد يجتمعان معا في الجزء 
  .زحافا مزدوجا
مع اتحاد القافية بين ل بيت مستقل بمفرده نصنا هذا فإن الشاعر نظم أبياته، كأما في 

د، ر، م، ل، : الواحد وقد ركز على الحروف اآلتيةشطري البيت الواحد، وكذلك حرف الروي 
من هذا التوزيع وهي أصوات مهموسة، فيتبين ة، الهاء، ح، : وهي أصوات مجهورة ثم على

ات الحزن مة مشبعة بنغموسيقى شجية عذب غلبة المجهور للمهموس، ومع ذلك تلتقط األذن
وأسبابها، ورغم كثرة  ، وتحمسه للتفاعل مع الكارثةمال ورجاءأفي نفس المتلقي  ثواألسى، تبع

وبعملية  .صوتية وتنغيما إيقاعيا ساعد على تبليغ مراد الشاعر االقوافي وتعددها، حملت قيم
  :إحصائية بسيطة لتفعيالت القصيدة نجد أن

  .وهي تفعيلة صحيحة تامة) 17(مرة وردت سبع عشرة : مستفعلن -
  .وهي تفعيلة دخلها الخبن) 13(ثالث عشرة مرة : لنفعمت -
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تصير فحذف السين والفاء من مستفعلن "تفعيلة دخلها الخبل وهو : مرة واحدة: متعلن -
  )1("متعلن

  .اف الطي أي حذف الرابع الساكنحوهو ز. 2: مستفعلن -
آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله، فتحولت  حذفوهو دخلها القطع . 2: مستفعل -
ألنه مضطرب، وتدخله الزحافات مستفعل ونقلت إلى مفعولن، فالرجز كثير التغير  إلىمستفعلن 

بحر الرجز من الزحاف الخبن بصلوح والطي بحسن  يدخل في تفاعيل:"والعلل وقال األحمدي
  )2(".والخبل بقبح

  :وهران ةمؤمن في رثائه لمدينيقول الشاعر الجزائري محمد بن عبد ال
  أضحى الصليب مؤيدا والدين قد"

  )3("معالمه فلست تراهادرست                         
هذه القصيدة على البحر الكامل الصحيح العروض، المقطوع الضرب، والقطع مت ظن

ت مرات، س" متفاعلن"هذا البحر من  ويتكون. )4("حذف آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله:"هو
وتفعيالته سباعية وهو من البحور الصافية، وسمي كامال لكمال الحركات فيه أو لكثرة أضربه، 

منه شطر، فيحذف منه ثالث تفعيالت، أو استعمل مجزوءا فتحذف وتتكرر في كل بيت إال إذا 
كل وفي هذا النص الذي هو بين أيدينا ورد كامال ولكن هل جاءت . تفعيلتان تفعيلة من كل شطر

  :فحصنا النص وجدنا ما يلي؟ فإذا "متفاعلن"مصاغة على تفعيلة  األبيات
  ).بفتح التاء في التفعيلة(، )أربع مرات(تامة، وقد وردت : متفاعلن -
وهو زحاف اإلضمار ) متفاعلن(ولت إلى مستفعلن بعد أن سكنت التاء في حت: متفاعلن -
معادلة  ل تفعيلة الكامل أصبحتإذا دخ المتحرك واإلضمار الحرف الثاني نأي تسكي

  ).ست عشرة مرة(، وقد تكررت في النص )مستفعلن:(لـ

                                                             
  .30موسى األحمدي، نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص  - 1
  .181المصدر السابق، ص  - 2
  .302-301محمد بن ميمون، التحفة المرضية، ص  - 3
  .36األحمدي موسى، قويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص  - 4
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، وبعد )مرتين) (بفتح العين(تحولت في الضرب دائما إلى فعالتن ) بفتح التاء:(متفاعلن -
أما القافية فتستخرج من آخر البيت ). مرتين أيضا) (العينبتسكين (القطع صارت فعالتن 

  ).اهاتر(: بالشكل التالي
مع العلم أننا ننظر ) راها:(وبالتالي/) 0/0(//لإلشباع  الهاء التي يليها حرف اللين رويهاو

اإليقاع أو وزن الشعر وبحوره، من حيث (للشعر من أبواب مختلفة،  إلى التشكيل الموسيقي
خواتم  الصوتية التي تعتبروانسيابها في ترددات إيقاعية متزنة، وإلى الفواصل تفعيالته، وتغاير 

الموحدة الوزن للجمل الموسيقية أو نهايات لموجات اإليقاع المتتابعة وهي في القصيدة التقليدية 
تنتهي بها عد بمثابة وقفة، يالواحد الذي التفعيلة والروي الصوت والقافية تتمثل في القافية ذات 

وف التي تالئم جو اعتمد على بعض الحركما . )1( )ملة الموسيقية في البيت الشعري الواحدجال
مثل ل، ن، م، ي، و،  بين بين ، إنماالقصيدة العام وهي حروف ال هي شديدة وال هي رخوة

  .الخ باإلضافة إلى اإلكثار من حروف الهمس التي تومئ إلى الحزن الهادئ... ي
فيغمره نغم " ابن عبدون"أما النص الرثائي الذي جادت به قريحة الشاعر المغربي 

يشعرنا بالحزن والخشوع، مصدره القدرة الفائقة للشاعر في استعمال ألفاظه، موسيقي داخلي 
يبث في نفس المتلقي حيث جاءت منسجمة، متآلفة عند تجاورها، باإلضافة إلى ما فيها من إيحاء 

وهو من الحروف –الشاعر رويا لقصيدته وما حرف الجيم الذي اختاره . الجالل والوقار
  :يقول الدكتور محمد مرتاض .أن البكائية قد بلغت الذروة فنياإال دليل على  -المجهورة
رط فيه ضخامة األلفاظ وقوة شتالحروف المجهورة أنسب لمثل هذا الموقف الذي ي"

  )2(".الحروف وشدتها
الشاعر هو الخفيف، وسمي كذلك لتوالي األسباب الخفيفة فيه، والبحر الذي امتطاه 

  :وأجزاؤه سباعية كلها وهي
  ).2×(تفعلن فاعالتن سم فاعالتن

                                                             
  .110م، ص 1996لعصر المملوكي، منشأة المعارف باإلسكندرية، زغلول سالم، األدب في ا. د - 1
  .146، ص )محاولة تنظيرية وتطبيقية(محمد مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر القديم، . د - 2
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القديم، ألنه كما قال العالمة سليمان البستاني وهذا البحر متداول في الشعر المغربي 
  )1(".أخف البحور على الطبع وأطالها للسمع"

وهو أن تتعلق القافية ونالحظ في هذا النص فكرة الربط بين األبيات من خالل التضمين 
الذي احتاج إلى البيت السابع ليكتمل المعنى، البيت السادس  أو اللفظة مما قبلها بما بعدها مثل

األول والثاني والثالث والخامس : الذي وقع بين شطري األبيات" التدوير"باإلضافة إلى ظاهرة 
  .والسابع، وقد انقسمت لموجبه الكلمة بين صدر البيت وعجزه

م في إحداث نغم عاطفات التي تساعد األديب على التوسع وتسهتإلى جانب كثرة الم
  .الموسيقى الداخلية للنص

وفي البيت الخامس ) ومن رفع، وأعلىمن شاد، (ومن أمثلة ذلك نجد في البيت األول 
، وفي البيت )ضمت األرض والبالد(وفي البيت السادس ) حجبتها الجيوش واألعالج(

  ).صخرة وزجاج: فإذا اإلنسان والدهر، وكذلك:(السابع
األلفاظ، األصوات، النبر، (ة التي اشتركت فيها عدة عوامل ينزحمرثيته الصاغ الشاعر 

، في إحداث نغمات موسيقية حزينة ومؤثرة في نفس المتلقي رحمقاطع المنس وكذلك) الحروف
كما أسهمت الوحدة العضوية بين األبيات في خلق الجو المالئم لنشر الكمد والحسرة في المحيط 

لق هذه الصفحة التي يتميز بها فن الرثاء عامة، قال أبو على خ" المنسرح"العام؛ وقد ساعد 
  :الحسن الحداد متسائال ومستغربا

  أنى يلم الخيال أو يقف"
  )2("أجفاننا ثوى الدنفوبين                   

الذي يتألف من اثنين وأربعين حرفا مقسمة إلى "، وهو من المنسرح ىفهذا المطلع مقف
وقد سمي . في كل شطر) مستفعلن مفعوالت مستفعلن:(ه التامووزنستة أجزاء كلها سباعية، 

. )3("في أواخرها واألوتادالخفيفين في أول أجزائه  سببيهن بانسراح امنسرحا النسراحه على اللس
                                                             

  .69، ص 5، ط 1سليمان البستاني، مقدمة اإللياذة،  - 1
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  .زبير دراقي، محاضرات في موسيقى الشعر العربي. عبد اللطيف شريفي، د - 3



 - 358 -

جده عند الخليل نلكن األشهر هو ما . علماء العروض القدامى في تحديد مفهوم القافية وقد اختلف
أول ساكن يليه مع المتحرك الذي إلى آخر حرف ساكن في البيت من :"بن أحمد الفراهيدي وهو

  :قبل الساكن وهنا نجد القافية كالتالي
  )و(وددنف 

/0///0  
  )وتحول إلى مفتعلن(مستفعلن 

تكراره في نهاية كل بيت،  عليه القصيدة والذي يلزم ىوالروي وهو الحرف الذي تبن
تمد الفاء رويا، وجاء حرفا صحيحا مطلقا، ويساعد على التشكيل الموسيقي، وفي هذا النص اع

وقد أشبع بواو المد، وبالنظر إلى القافية باعتبار الحركات والسواكن فالقافية من  ألنه متحرك
لتوالي ثالثة أحرف متحركة بين ساكني القافية والتي هي من القوافي المتراكب، وذلك : ع نو

 .وغير ذلك) في النص(خرها كمثل الفاء الذلل وتتميز بورود بعض الحروف المشهورة في أوا
)(  

، فهو شاعر مجيد ومكثر، وشعره "إال بالشعر لفعلت أتكلملو شئت أن ال ":"اليوسي"قال 
لقد أصبح الشعراء في عصره . ال شعر فطرة وعاطفةفي الوقت نفسه، شعر ثقافة وعقل 

تاره الشاعر لينظم عليه والبحر الذي اخ. مثقفين، علماء وفقهاء، ال يكتفون بالموهبة وحدها
مقطعا طويال، مرثيته يتألف من ثمانية وعشرين مقطعا، منها ثمانية مقاطع قصيرة، وعشرين 

ثقل وما دام البحر الذي ركبه مؤلفا من عدد كبير من المقاطع الطويلة فيكون بالتالي بطيئا وثقيال 
ئم الموضوعات الجادة، وهل النفس في القصيدة، وألنها تالالتي تمكنه من إطالة  تلك المقاطع

نحن واجدون غير الجدية في المواضيع التي يندب اإلنسان فيها مصيره ومصير بني وطنه؟ 
فالطويل يمتاز بالرصانة والجالل في دقاته وذبذباته المنسابة الهادئة، وهو من أجل ذلك أصلح 

االعتبار، وانه لذلك شاع والرثاء والفخر والعتاب و، كالمديح ما يحتاج إلى نفس ورويةلمعالجة 
ومادامت الموسيقى . في الشعر العربي، ألنه غنائي، يتحدث عن النفس ويعبر عن الوجدان

                                                             
 - الباء، والتاء، والدال، والراء، والعين، والميم، والياء المتبوعة بألف اإلطالق، والنون : هو ما أكثر استعماله على ألسن الشعراء أمثال: القوافي الذلل
  .غير شديد، والفاء، والجيم، والحاء، والسين في
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عنصرا ضروريا للشعر فإن لكثرة حروف المد في هذه األبيات الشعرية أثرا واضحا في إحداث 
خالل تكرار ذلك من ، ويتبين للصوت دون حواجزالنغمات الموسيقية، إذ هي عبارة عن إطالق 

ألف لينة مقصورة بعد فتحة ) رى(بألف لينة طويلة بعد فتحة ست عشرة مرة، ثم تكرار ) را(
  .المقدمة للدراسة والتحليلمرتين، وهذا حسبما جاء في نهاية كل بيت شعري من هذه األبيات 

على أنه ال إن أهل العروض مجمعون :"قال ابن فارس مشيرا إلى لغة الشعر وموسيقاه
اإليقاع تقسيم الزمان بالنغم، بين صناعة العروض وصناعة اإليقاع، إال أن صناعة فرق 

فالشعر له ميزان يناسب اإليقاع،  إذن. )1("وصناعة العروض تقسيم الزمان بالحروف المسموعة
 واإليقاع ضرب من المالهي، وإن معرفة الخليل باإليقاع هي التي أعانته على اختراع

. ى معرفة العروض من سماع النقر بالنحاس في سوق الصفارينالعروض، فقد اهتدى إل
  .والشاعر له دراية بعلمي العروض والقوافي
في صنعها وأولها البحر  التي تتضافر عوامل كثيرةوقد سعى إلى جلب هذه الموسيقى 

  .الذي اختاره لمرثيته الخالدة
  :قال في مطلع قصيدته

  أكلف جفن العين أن ينثر الدرا
  يأبى ويعتاض العقيق بها جمراف        

  :وتقطيع البيت يكون كاآلتي
//0//  /0/0/0  //0/0   //0/0/0  

  فعول  مفاعلين   فعولن    مفاعلين
                 //0/0   //0/0/0     //0//     /0/0/0  
  فعولن     مفاعيلن     فعول     مفاعيلن                 

                                                             
  .230م، ص  1910هـ،  1328ابن فارس، الصاحبي، طبع السلفية، القاهرة،  - 1
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الضرب األول وهو كما سبق أن " الحسن اليوسي"لشاعر فمن األضرب الثالثة، استخدم ا
أي . ، في كل شطر2× )فعولن، مفاعلين(ذا الوحدة التكرارية قلت، يمثل الوزن النظري 

 العروض تكون فيه مقبوضة وجوبا، غير أن ولكن) مفاعلن(الضرب الذي يكون صحيحا 
الع في عالم الشعر، والحافظ اإلط علقي أنه الواسمتللالشاعر، استعمل الوزن النظري ليثبت 

من فرسان العروض والقوافي، للموروث من القصائد الشعرية القديمة، وليبين كذلك أنه فارس 
فوظف في المطلع العروض صحيحة على رغم عدم استحسانها، فجاءت كما استخدمها الشاعر 

  :)1(حين قال. الجاهلي امرؤ القيس
  )ي(من ذكرى حبيب وعرفان  نبك قفا
//0/0 //0/0/0  //0/0  //0/0/0  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
  )ي(ن امنذ ازم) و(ورسم عفت آياته              
             //0/0 //0/0/0  //0/0  //0/0/0  
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن             

فالعروض وردت صحيحة ألن البيت جاء مصرعا، والتصريع أن توافق العروض 
فالبد من اإلشباع بما ) ر(أما حرف الروي فمتحرك ). جمرا(، )دررا. (نا وروياالضرب وز

وذلك لإلطالة في الصوت تعبيرا عن األسى والحرقة، ) را(ليصبح ) أي ألف مد(يناسب الفتحة 
  .تومة بسكون االستغراقخوالقافية كانت مطلقة م
ءت مصرعة البداية، جا" تيهرت"التي نعى فيها الشاعر تخريب مدينة  وهذه المقطوعة

  :حيث يقول
  زرنا منازل قوم لم يزورونا"

  )2("إنا لفي غفلة عما يقاسونا                    
                                                             

  .ق ه 665امرؤ القيس بن حجر، من قبيلة كندة، زعيم شعراء الجاهلية، يلقب بالملك الضليل، ت سنة  - 1
  .90تاهرتي، جمع محمد بن رمضان شاوش، ص بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد ال - 2
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ويعد التصريع من المحسنات البديعية، ) سونا –رونا (فقد اتفقت قافية الصدر والعجز 
شحنات موسيقية طالع القصائد، وله قيمة موسيقية بالغة التأثير، تتولد عنه موأجمل ما يكون في 

بدء لالتصريع في اوإنما يستحسن :"يعصرفي بيان أثر التيقول قدامة بن جعفر . داخل القصيدة
وأظهر للموسيقى، وفيه إشعار بأن القائل آخذ في كالم ألنه أوقع في األذن، وأجمع للنغم، 

أو  صائدهعن بكر بن حماد انه لم يلتزم بالتصريع في مطالع قومعروف . )1("موزون غير منثور
ولظاهرة ندرة التصريع " :نبوي في داخلها إال نادرا، وعن هذه الندرة يقول الدكتور عبد العزيز

يهتم بالتصريع، عن وعي أو عن غير وعي، ربما أولهما أن الشاعر لم يكن : في شعره تفسيران
في  طبيعة المقطوعات ال تثير في الشاعر فنيا رغبة ألنه لم يكن شاعرا محترفا، أو ألن

وثانيهما أن يكون بعض شعره قد ضاع وخاصة . التصريع، إذ هي خواطر تأتيه فيرسلها إرساال
اختيار الشاعر حرف  ويبدو أن. )2("األجزاء األولى من القصائد حيث التصريع في البيت األول

نة النون كروي لقافيته لم يأت صدفة، وإنما هذا التخير يعود إلى أسباب قد تكون من أهمها الشح
الحرف، ووقعه في األنفس وقدرته على تحريك العواطف وإثارة النغمية التي يفرزها هذا 

  .وبقائه ما دامت النكبة باقية على استمرار األلم تدل المشاعر، وألف اإلطالق
كان الشاعر يذرف الدموع بصدق، ولكنه يغلب العقل على العاطفة، فجاءت كلماته 

التي أما األوزان . غصصها بعد فقد ابنهالذي جرعته األيام الحزينة لتعبر عن حالة صاحبها 
الطويل فالكامل ثم البسيط، وذلك بحسب : استعملها الشاعر فيما نظمه من أشعار، فأكثرها شيوعا

وفي هذه عدد المقطوعات والقصائد، أما بالنسبة لعدد األبيات فيتقدم البسيط على الكامل، 
البسيط، ألن هذا البحر يالئم ثقافة الشاعر من جهة، " حماد بكر بن"المقطوعة بالذات، استخدم 

يتسع مثله الستيعاب المعاني، وال يلين يقرب من الطويل، ولكنه ال (وألنه من جهة أخرى 
مع تساوي أجزاء البحر، وهو من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة،  للتصرف بالتراكيب واأللفاظ

البسيط الذي هو  وتفعيالت بحر )3("ي شعر المولدينولهذا قل في شعر أبناء الجاهلية، وكثر ف
  :متكرر من تفاعيل خماسية وسباعية تكون كاآلتي
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وقد عمد الشاعر إلى التلوين الداخلي لهذا البحر ). 2× (لن فاعلن مستفعلن فاعلن عمستف
دون على مقاطعه نغمات خاصة وعلل تضفي  ، وذلك بما أدخله عليه من زحافاتالذي امتطاه

  :رجه عن إيقاعه األصلي ومن هذه التغييراتأن تخ
حذف ثاني :"حولت مرة واحدة إلى متفعلن، وقد دخلها زحاف الخبن الذي هو: مستفعلن

  )1("الجزء ساكنا
بإسكان (ونة أيضا ثم حولت إلى فعلن خبحولت إلى فعلن، ثماني مرات وجاءت م: فاعلن

حذف آخر الوتد المجموع، :"الذي هو عالقط ةلخمس مرات، وقد تعرضت التفعيلة هنا لع) العين
نوع العالقات النصية في تشاكلها لما هو إال امتداد  يالتنوع العروض وهذا. )2("وإسكان ما قبله

  .وتقابلها
والقافية والروي  خاصة ونغمات عذبة مصدرها الوزنت نبرابينفرد الشعر العربي 

يشكل فيها الوزن والقافية الدعامتين التي " الموسيقى الخارجية"والبحر أو ما يسمى جملة بـ 
ثم تأتي الموسيقى الداخلية التي تنشأ من تلك . الخارجي للنص ياألساسيتين لإلطار الموسيق

إلى جانب الحروف واألصوات وما لها من  الكلمات المتسقة والعبارات المنسجمة مع غيرها
ر الحاذق هو الذي يحسن والشاع .أجراس، فالبديع الذي له أثره الخاص في موسيقى الشعر

للقصيدة هو الصورة الحسية المتمثلة في  يالموسيقاالختيار ويعرف المواضع، ألن البناء 
الصورة اإليقاعية التي تتالقى في أنغام القصيدة واإليقاع هو الذي ينسق المشاعر واألفكار 

ور شوقي عن الموسيقى الداخلية قال الدكت وفي حديثه. ويعطيها بعدا موسيقيا واحدا
في هذه المقطوعة القصيرة التي اتسمت  أما )3(".وبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء:"ضيف

من شعر  المحافظة فال تجد اختالفا من حيث الصناعة الفنية عما يعرف بسمات المدرسة الشرقية
ن في مشغول في رثائه لتيهرت وألهله الهامديوالشاعر . المشارقة في تلك الفترة من الزمن

ذاهل أجداثهم، لذلك لم يول اهتماما للمحسنات بنوعيها ما عدا ما جاء منها عفو الخاطر ألن قلبه 
نجد طباق اإليجاب في البيت عن كل شيء وال مجال لكثرة األنغام، إنما هو حزين ومع ذلك 

                                                             
  .25موسى بن محمد الملياني األحمدي نويوات، المتوسط الكافي في العروض والقوافي، ص  - 1
  .36المصدر نفسه، ص  - 2
  .67شوقي شيف، في النقد األدبي، ص . د - 3
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ن ، وقد بين المعنى وأكده وقواه في النفس، فالذاهبو)لم يزورونا ≠زرنا :(األول في قوله
  :أصبحوا في قبضة العدم والويل لمن لم يتخذ العدة، وفي البيت الرابع

  عسى تنفع الدنيا مجمعهاماذا "
  )1(؟"لو كان جمع فيها كنز قارونا                    

وقد أحدث جرسا موسيقيا تلتقطه األذن وساعد على ) مجمع، جمع(ورد جناس اشتقاق 
  ).، م، عج(تحقيق ذلك اشتراك الحروف المجهورة 

وحده، بل يعود الفضل  لصياغة الجو النفسي العام ال يكفي أن نعتمد على اإليقاع
التي تشترك كلها في إحداث األنغام  اللفظية والمعنوية تللحروف والتراكيب واأللفاظ والمحسنا

 ذوقو األدب، ومع ذلك فالشاعر األصيل يختار األوزان المالئمةتم بهاالعذبة التي يستأنس 
 ودقة، ويبقى البحر سيد زلها األلفاظ المناسبة التي تعبر عن المقصود بإيجاضوعه ويحشد لمو

بكر بن حماد، : األركان خاصة عند الذين يتمسكون بعمود الشعر العربي القديم مثل شاعرنا
في إطار ما يعرف بعمود الشعر العربي، وجاءت على البحر " قف بالقبور"قصيدته م ظالذي ن

ت دبحر قد تقدم عند الشاعر على البحور األخرى بالنظر إلى عدد األبيات التي جا البسيط، وهو
األبيات فيتقدم البسيط على الكامل أما بالنسبة لعدد :"نبويقال الدكتور عبد العزيز . بها قريحته
أن أكثر البحور شيوعا عند هذا الشاعر هو الطويل فالكامل  أكد من قبل وكان )2("فيما ذكرناه

والبسيط من البحور النمطية بمعنى أنه يتألف . سيط وذلك بحسب عدد المقطوعات أو القصائدفالب
الشيء الذي يخلق رتابة في  من تفعيالت معينة، وهذه التفعيالت تتكرر في كل أبيات القصيدة،

 أو خالل االستماع الموسيقى، ألن األذن تبقى تستمع إلى إيقاعات نغمية ذاتها مدة إنشاد األبيات
الشعر العربي  ولكن هناك من تعرض بالدراسة والتحليل لقضية الرتابة في موسيقى. إليها

  )3("وأبطل دعواها

                                                             
  .90وش، ص بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماج التاهرتي، جمع محمد بن رمضان شا - 1
  .140عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم، ص . د - 2
وما بعدها، والدكتور العربي دحو الشعر  464، م ، ص 1973غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، . أنظر د - 3

  .109-108المغربي، ص 
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النبساط أسبابه وتوالي أجزائه السباعية، "وقد سمي البسيط النبساط الحركات فيه أو 
  :من جزءين هماويتركب 

  )1("مستفعلن فاعلن أربع مرات
  :يقول الشاعر

  هامدين بهاقف بالقبور فناد ال
  )2(بليت فيها وأجساد ممن أعظ           

/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0  
  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

         /0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0  
  )بتسكين العين(مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن          

  :ئة كاآلتيوبإجراء مسح على التفعيالت المستخدمة في كل األبيات نجد التغييرات الطار
  .فاعلن تحولت إلى فعلن وقد دخلها الخبن ثالث عشرة مرة: التفعيلة
وقد دخلها القطع في سائر ) بتسكين العين(تحولت إلى فعلن ) مكرر(فاعلن : التفعيلة

  األبيات
وال يتم تشكيل . مستفعلن تحولت إلى متفعلن وقد دخلها الخبن أربع مرات: التفعيلة

أال وهو ا التشكيل ذيا إال بالحديث عن جانب من أهم جوانب هالصورة عند الشاعر جمال
للقصيدة هو الصورة  يجوهري من عناصر الشعر، فالبناء الموسيق الموسيقى التي هي عنصر

الذي ينسق المشاعر واألفكار بفضل تآلف األصوات والحروف  الحسية المتمثلة في اإليقاع
وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف النغم، صناعة اإليقاع تقسم الزمان ب"واأللفاظ ألن 

  )3(".المسموعة
                                                             

  .24م العروض، ص محمد البدوي المختون، عل. د - 1
  .وما بعدها. 80الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد، ص  - 2
  .230ابن فارس، الصاحبي، طبع السلفية، القاهرة، ص  - 3
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البيت األول ويمضي بناء القصيدة ضمن أصوات مكونة لمعان متجانسة فيما بينها، ففي 
) أ ،ي(المد  التي احتوت على حرف الهاء المهموس الذي يكون مع حرفي) الهامدين(نجد لفظة 

ة ساكني القبور الذين ال حول لهم وال قوة لكونهم صور إبراز على جمالية تساعدا قيمة ذ إيقاعا
في حالة همود، وقد تدثروا بأردية البلى حين عضهم الدهر بنابه، لكن معظم الحروف الواردة 

، والمائعة )م، ن(الخيشومية "جرسية، أصوات فيها حزن وألم، كالحروف  في النص هي حروف
  :فيمكن استخراجها من خالل هذا البيت يةأما القاف. )1( )"و، ي(، وأنصاف الحركات )ل، ر(

  راحوا جميعا على األقدام وابتكروا"
  )2("فلن يروحوا ولن يغدو لهم غاد                          

قافيته فباإلضافة إلى أصوات المد التي تعبر عن طول مسافة الحزن عند الشاعر، جاءت 
والروي الذي يعد ). بتسكين العين(فَعلَن أي ) مع اإلشباع بالكسرة. ي... غاد(ة بالقطع مموسو

جزءا من القافية وعنصرا مهما من عناصر الجمال، فقد استخدمه الشاعر ممثال في حرف الدال 
إيقاعي ألن هذا الحرف فيه عذوبة ويخلق موسيقى منسجمة  لما له من قيمة صوتية وتنغيم

  .ن والممالك الزائلةبفضل شدته حين يستعان به لتصوير النكبات التي تحل بالمد
هذه األبيات عن فاجعة أليمة، ومطلعها يوحي بذلك، وقد أسهمت ألفاظها في رسم تتحدث 

ووقف . صورة بائسة المالمح لنكبة هزت قلب شاعر مغمور امتأل قلبه حبا لمدينته، فحن إليها
حكم القضاء ب مقادته في النهاية إلى التسليعاطفته الدينية الهادئة  يرثيها بعد خرابها، ولكن

الرثائية على البناء الفني لها حتى منحها بعدا جوهريا وساعد الوزن في هذه المقطوعة  .والقدر
قوله هو أن معظم هذه القصائد التي جاءت يتمثل في الشكل الذي يواكب المضمون، وما يمكن 

الوزن عن بحور الخليل المعروفة واعتمدت على ، لم تخرج )رثاء المدن(في هذا السياق 
شعراء المغرب العربي، على القصائد التي نظمها  والقافية، وفي توزيع هذه البحور الشعرية

، وال غرابة في هذا الشعرثار بقصائد ئهو صاحب الحظ األوفر في االست "الطويل"يتضح لنا أن 
ب ذلك، ألن هذا البحر قوي اإليقاع، ويالئم هيجان العاطفة، وشدة االنفعال، كما أنه يستوع

                                                             
  .90مصطفى حركات، الصوتيات والفونولوجيا، دار اآلفاق، الجزائر، ص  - 1
  .80الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد، جمع محمد بن رمضان شاوش، ص  - 2
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الموضوعات الجادة عند الذين اشتهروا بطول النفس المعاني الكثيرة، ولذلك استخدم في 
  .الشعري

انتظم سلك األبيات بنظام البحر الطويل وتوشح بأجزائه الخماسية والسباعية التي هي في 
  .2× ن يلن فعولن مفاععيلمفافعولن : األصل

ن القصيدة جاءت على الصورة والعجز المكونين لشطري البيت، غير أ أي في الصدر
  :اآلتية

  خليلي عوجا بالرسوم وسلما              على طلل أقوى وأصبح أغبرا
//0/0 //0/0/0 //0// /0//0           //0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0  

أي مفاعيلن " خامس الجزء ساكناحذف "والضرب مثلها والقبض، هو فالعروض مقبوضة 
طالق الفتحة، إألف متولدة من " أغبرا"وفي آخر القافية . ر فعولتصبح مفاعلن، وفعولن تصي

وحركته في جميع األبيات وهو حرف الراء المجهور الذي يعد من  وقد التزم الشاعر الروي
الحروف التي تمثل غاية الجمال ألنه يمنح هذه القافية المطلقة بعدا موسيقيا رائعا، كما أن 

ها الغلبة على المقاطع القصيرة، والطويلة منها تستغرق في المقاطع الطويلة في هذا البحر ل
  .النطق بها ضعف الزمن الذي تستغرقه

الشعرية  هلقد أكثر الشاعر من إيراد الجمل المتقابلة وكذلك الثنائيات من خالل جمل
  التي أصبحت تشكل " الهوى"المتساوية في التوازن والتضاد، كما بالغ في تكرار لفظة 

ل الفني في هذه القصيدة، وقد تحكمت في رؤياه وغدت فضاء يحوم فيه خياله العم "بؤرة"
وتكراره لتلك اللفظة قوى الصورة وأعطاها بعدا جماليا إضافيا مع العلم أنها كررت تسع 

التي تنشأ عادة عن تكرار الكلمة في النص  مرات، وأسهمت في ضبط النغمة الموسيقية
وقد بدئت األبيات بتكلف واضح حين عرض وليد الذوق، الشعري، وقد اختارها، واالختيار 

. مجموعة من الطباقات في البيت األول والثاني والثالث، أكدت المعنى وثبتته في ذهن المتلقي
، )القرب، البعد(، )الرسل، العدا(، )جود، بخل(، )يوم، حول) (محيا، قتل(، )فراغ، شغل(
افرة اقتضاها سياق الكالم، ورغبة الشاعر في وهذه األلفاظ ذات حروف متن ).الوعد، المطل(

دور في تقوية المعنى وإحداث نغم موسيقي  باللغة ولكن كان لها ركوب مطية التعقيد والتالعب
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التفعيالت، ، والممتد المناسب للمواضيع الجادةالشاعر بالبحر الطويل  نواستعا. في األسلوب
ربط القدماء بين أوزان الشعر وأغراضه، رحابة وسعة، وقد  وية وفيهاوق ةوتفعيالته رصين

أوزانا معينة وقرروا أن لكل وزن ما يناسبه من األغراض والمعاني، فجعلوا لبعض األغراض 
والمطبوع مستغن بطبعه عن معرفة األوزان وأسمائها :".. يعارض ذلك بقوله" ابن رشيق"لكن 

  )1(".وعللها
  :يقول الشاعر

  تل، ومحيا الهوى قالهوى شغلفراغ "
  )2("ويوم الهوى حول، وبعض الهوى كل             

ن فعولن مفاعيلن وهي يلفعولن مفاع: فمن خالل التقطيع تبدو تفعيالت الطويل كاآلتي
  :هنا

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0/0/0  
فنالحظ هنا أن العروض في البيت األول  0/0/0// 0/0// 0/0/0// 0/0//            

وأما قبض العروض :"ا خالف لطبيعة البحر، فموسى األحمدي يقولوصحيحة وهذجاءت تامة 
مع اإلشباع (وبعض الهوى كل : والقافية التي شكلت نوعا من الموسيقى تمثلت في )3("فواجب
  ).و...كلـلـ ( 0/0/0// 0/0) //بالضم

الذلل التي صاغها حرف الالم المجهول وقد اتخذه الشاعر رويا وهي من القوافي 
نسجت على بحر البسيط الذي يتكون وزنه من تفعيلتين  ةا مقطع من قصيدهذ.لقصيدته

واحدة منهما أربع مرات موزعة بالتساوي على الصدر والعجز على هذا متناوبتين، تتكرر كل 
  مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن: الشكل

  مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن   

                                                             
  .134ابن رشيق، العمدة، ج ، ص  - 1
  .153، ص 1رابح بونار، المغرب العربي، تاريخه وثقافته، ج  - 2
  .72موسى األحمدي نويوات،  المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص  - 3
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القرطاجني، وهما من  كما يقول حازم" )1(وةوطال )(سباطة"لواجد في هذا البحر وإنك 
كون فيه تغرض ذاتي  وهو. عوامل االنسياب والسهولة، وهي صفات تتالءم مع غرض الرثاء

ولذا أقول إن  .ال يناسبها من األوزان إال ما كان سهال ولينانفس الشاعر ضعيفة منكسرة، 
  .الفنية الراثي قد وفق في اختيار البحر المناسب للتعبير عن تجربته

 حالتي تصل )2("من القوافي الذلل"ثم تأتي القافية النونية التي يعتبرها عبد اهللا الطيب 
لمعظم األغراض الشعرية، ولهذا يكون الشاعر وفق أيضا في اختيار قافيته على الرغم أن 

سائدا بعد الطويل في أشعار العرب، وهذا يدل على أنه ليس يختص وحده بغرض البسيط كان 
الشعر العربي  اإلحصائية التي شملت ثاء كما يؤكد األستاذ جمال الدين بن الشيخ في دراستهالر

  )3( .بدءا بالجاهلي وانتهاء بالعباسي
في الشعر  والبحر البسيط يناسب الحالة النفسية لهذه المرثية التي تعد أم المراثي

هذه النونية، بل يتجاوز هذا األندلسي، لكن الباحث الجاد ال يكتفي بالطابع المميز لموسيقى 
إطار أكثر التصاقا لموضوع  اإلطار العام الذي يتمثل في البحر والوزن والقافية والروي، إلى

األبيات وهو الموسيقى الداخلية التي تنتج عما يحدثه الشاعر في الوزن األصلي من زحافات 
ا تشيعه هذه الموسيقى الخفية وعلل، باإلضافة إلى حسن اختياره للكلمات وترتيبها وتناسقها، وم

م وتناغم وانسجام بين األبيات حيث تتجلى الوحدة العضوية التي تجعل المتلقي يعيش ؤمن تال
  )4("والتذكر والحنين تتفق مع الشجن"نفسي عام ألن طبيعة هذا البحر اإليقاعي  في جو

سيقية بالغة من قيمة مويبتدئ الشاعر مقطعه األول بالتصريع، وال يخفى ما للتصريع 
  :قال الشاعر في المطلع .التأثير تحظى بها أذن المتلقي

  لكل شيء إذا ما تم نقصان"
  )5(".فال يغر بطيب العيش إنسان      

                                                             
  - سهولة واسترسال: سباطة.  
  .266بن الخوجة، ص حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراء األدباء، تحقيق محمد الحبيب  - 1
  .46، ص 1عبد اهللا الطيب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته، ج  - 2

3 - Ben cheikh, Djamel Eddine, Poétique arabe, paris, ed/ Anthropos,1975 pp 203.253. 
 .104م، ص  1993، 3، ط صابر عبد الدائم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الفاتحين، القاهرة. د - 4
 .546، ص 3شكيب أرسالن، الحلل السندسية في األخبار األندلسية، ج  - 5
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الصوت مع األلف قبل  ينتج عن امتداددون أن نهمل ما تحدثه النون المضمونة من أثر 
  .ترددة بين حنايا ضلوعهة حتى تكاد تسمع أنات الشاعر الممبالنون المضموأن يرتطم 

وقد لون الشاعر المقاطع الطويلة التي تتميز بثقل جديد، حيث عمد إلى استخدام المقاطع 
وقد استخدمها للتقليل من ...) ذا، ما، صا، نو، ال، طي(الممدودة القائمة على سكون االستغراق 

كون االستغراق يفيد وألن س...) شيء، إن، تم، نق(قوة المقاطع المبنية على سكون التركيز 
معنى الدوام، بنى الشاعر مقاطعه عليها، فالدوام واالسترخاء أنسب للتعبير عن الهموم التي 

ولكي يحافظ على . كانت تستغرق حياة الرندي، وهي أقدر على تجسيد مشاعر الحزن واأللم
مقطع قصير  فالممدودة، ويضمن استمرار قدرتها التعبيرية عمد إلى حذسيادة المقاطع الطويلة 
وهي علة الزمة فاستطاع بواسطتها نقل " القطع"معتمدا على ) الضرب(من التفعيلة األخيرة 

مقاطع طويلة منتهية بثالثة وبذلك أصبحت كل األبيات ) 0/0(/إلى فعلن ) 0//0" (/فاعلن"
ر فواضح في أما التكرا. من الناحية الهارمونيةد أدت هذه األنغام إلى إثراء القافية ق، و)0/0/0(/

الداخلية ألنه يوحي بسيطرة العنصر اللفظي المكرر على  هذه القصيدة، وهو جزء من الموسيقى
في المتلقي، أو وسيلة من وسائل الموسيقى الذي يقصد به التأثير  فكر الشاعر وإحساسه، كما أنه
  :كما يقول الدكتور علي البطل

في إحداث نتيجة  لكلمة المكررةمن الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير ا".. 
مكررة " النون"د مثلما ورد في البيت الخامس حيث نجد حالتكرار بحرف وا وقد يكون. )1("معينة

االستفهامية التي فقدت وظيفتها " أين"كلمة واحدة أو بلفظة، مثل بالتكرار ست مرات، وقد يجئ 
د أبو البقاء العجز على الصدر وقد ر. )ع والثامنابفي البيت السادس والس(وكررت ست مرات 

  :وجاء ذلك في قوله. أو ما يسمى بالتصدير الذي هو لون من ألوان التكرار الموسيقي
  أين الملوك ذوو التيجان من يمن"

  )2("وأين منهم أكاليل وتيجان        

                                                             
 .30الدكتور علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، ص  - 1
 .546، ص 3شكيب أرسالن، الحلل السندسية في األخبار األندلسية، ج  - 2
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المتكررة، أحدثت موسيقى داخلية، وهذا التكرار أكسب األبيات جماال " التيجان"وكلمة 
والمتأمل في األبيات . قا، وساعد على إشاعة مشاعر الكآبة والثكل بين أرجاء القصيدةورون

ألن الشاعر ) غمد، غمدان، شاده، شداد، ساسه، ساسان(يجد كثيرا من الكلمات المكررة السابقة 
ابن ذي يزن، شداد، ساسان، (األسماء التاريخية  دردأراد أن يبرز القوة المدمرة للدهر، كما 

لة على الموت والفناء وبهذا التكرار الوهي تشترك جميعها في الد...) عاد، قحطان قارون
  .اكتسبت األبيات طابعها المأساوي الحزين

احتوى هذا المقطع على عبر ومواعظ، ومشاكلة بين الذات والموضوع مع مقارنة 
ل الصورة جماال وال تق. إيحائية معبرة عن المأساةالماضي الجميل بالحاضر المؤلم وذلك بلغة 

عن اللغة إذ نقلت إحساس الشاعر بالمحنة، كما كشفت عن عاطفة صادقة لذلك اعتبرت القصيدة 
  .كلها أم المراثي األندلسية

المضمون ناتج عن الشكل، وأن الشكل ناتج عن الموسيقى "يذهب بعض الدارسين إلى أن 
" النغم" طيحاول أن يعيوأن الشاعر بدء بعملية الخلق الشعرية، الالمتكونة في نفس الشاعر قبل 

التي بدأت تتكون في داخله شكال مناسبا، فيبحث في اللغة عن األصوات التي " الحالة النفسية"أو 
وتتجمع الكلمات في تتفق مع هذا النغم األصلي، أو تقترب منه، وترتبط األصوات بكلمات 

يرى في " أدونيس"ولكن )1( .."ونينتج عنها في نهاية األمر معنى أو مضم ...بواعث أو دوافع
فالكثير من الباحثين مقتنعون  ومع ذلك )2("تحديدا للنظم ال للشعر"تحديد الشعر بالوزن والقافية 

  .للشعر بل هي منبت الشعر ومنبع معانيهبكون الموسيقى عنصرا ضروريا 
ا يؤكده وقد كان الوزن والقافية يمثالن عند القدامى عماد الموسيقى الشعرية، وهذا م

ما موسيقى الشعر لم يضبط منها إال ظاهرها وهو "الدكتور ضيف شوقي حيث أشار إلى أن 
  )3(".تضبطه قواعد علمي العروض والقوافي

ليمتطي أمواجه الضخمة " الطويل"والشاعر الراثي في هذا النص اختار لنفسه الحزينة 
م وآمال، فالطويل أتم البحور آاله الشعرية، ويروح عما يعتمل بداخله من تعن تجربكي يعبر 

                                                             
 .259ساعي أحمد بسام، حركة الشعر الحديث في سورية، ص  - 1
 ).بتصرف( 100م،  ص  1979، 3أدونيس، علي أحمد سعيد، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط  - 2
 .97ضيف شوقي، في النقد األدبي، ص  - 3
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لكثرة ما كانت تستعمله " الركوب" ياستعماال، وأكثرها حروفا وال مشارك له في هذا، كما سم
  :وهذا البحر يمكن توضيحه كاآلتي. العرب في أشعارها

  )و(فضائل   البحور  ون د) و(له   طويل :  التعريف
  0//0//  /0//  0/0/0//  0/0://  الرموز 
  مفاعلن  فعول  نيلاعفم  فعولن  الوزن 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين :الوزن النظري
مرتين في كل شطر، وللطويل عروض واحدة  –مفاعيلن  –فعولن  :الوحدات التكرارية

أضرب، األول صحيح وزنه مفاعيلن، والثاني مقبوض  مفاعلن، وثالثة: مقبوضة وجوبا وزنها
القصيدة التي بين أيدينا جاءت على صورة النوع و. وزنه مفاعلن، والثالث محذوف وزنه فعولن

اف حبحشو الطويل وهو ز" مفاعيلن"الضرب المقبوض والقبض يأتي قبيحا في الثاني أي 
  .)1(مفرد

كالما موسيقيا تنفعل بموسيقاه  ليس الشعر في الحقيقة إال:"... يقول الدكتور إبراهيم أنيس
إذا فقدت عنصر النغم الذي هو الوزن  القصيدة أن والحقيقة. )2("النفوس، وتتأثر بها القلوب

بنية ذات (وإذا كان الشعر  .الشعري، فإنها ستخرج من نطاق فن الشعر إلى نطاق فن النثر
 وكل هذه الجوانب. إيقاع كذلك فإنه )3("ومعجم، وتراكيب، وداللةأصوات، : عناصر متضافرة

البحر الطويل الذي " ابن خلف"الواعظ  وقد اختار الشاعر. كونت النص الشعري الذي بين أيدينا
يعد من أكثر البحور استعماال عند الشعراء لخصائصه الموسيقية، وخاصة الشعراء الذين أبدعوا 

ير فحروف الصفي فن الرثاء، كما اصطفى له األصوات المفضية إلى الصمت والتفكير، فوظف 
كأنه أراد ن يشرك ث مرات، ثال) الزاي(ثالث مرات، و) الصاد(عشر مرات، و) السين(مثل 

وشكلت القافية بدورها  .ة األسى التي يعزفها في هذا المأتمينوهذه الحروف في صنع سيمف
  :عنصرا فاعال في مضاعفة التنغيم وهي كاآلتي

                                                             
 .86-85م، ص  2003انه وقوافيه، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد القادر بن محمد بن آل ابن القاضي، الشعر العربي، أوز - 1
 .17م، ص  1981، سنة 5الدكتور إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرية، ط  - 2
 .61م، ص  1987، 1محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، المغرب، الدار البيضاء، ط . د - 3
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  خليلي مرا بالمدينة واسمعا"
  )1("مدينة قرطاجنة ثم ودعا                    

  0//0/حلقي مجهور وهو حرف ) العين(إلى جانب حرف الروي 
القصيدة على في جميع أبيات " الفتحة"ورخاوته بين بين، وقد التزم به الشاعر وبحركته 

السبعة، وإن كان هذا الحرف أقل طريقة القدامى حسب عمود الشعر العربي المعروف بأبوابه 
) العين(ن ومن المعلوم أ.رويا الذي ال يصح) ضمير االثنين(جماال من غيره، وقد أتبعه باأللف 

من الحروف التي تصاغ منها القوافي الذلل، وهذا ما يؤكد السهولة والبساطة التي تميزت بها 
 عشجية مفعمة بالحزن واألسى، إضافة إلى ذلك التصري هذه األبيات، وما نتج عنها من موسيقى

  .الذي نجده في مطلع القصيدة وهو عنصر أيضا من عناصر النغم
عن حسن اختيار الوزن باإلضافة إلى القافية  ةخارجية ناتجولما كانت الموسيقى ال

تث المجزوء في االستعمال جاألول والثاني بحر الم: وحرف الروي، اختار الشاعر لنصيه
من الخفيف،  -أي القتالعه–بالمجتث الجتثاثه  يوسم. 2× ) فاعالتن. مستفع لن(وجوبا وهو 

موسيقيا من والمقطوعتان لم تتحررا . )2("من أوله وإلحاقها بآخره) فاعالتن(وذلك بطرح 
الجبرية، ومن حتمية البحور الخليلية، ووثنية القافية الموحدة كما يقول الشاعر السوري الكبير 

أن صاحب المقطوعتين هو المصاب في مدينته، فقد نظم مرثيته وعلى اعتبار . )3("نزار قباني"
لهذا الوزن الذي وجد فيه متنفسا قال في  خليلي، ولم يحد عن القدماء في اختياره على بحر

  :مقطوعته األولى، متسائال في مطلعها
  هيا دهر قل لي عالم"

  )4("هكسرت جمع السالم              

                                                             
 .60-59حسن حسني عبد الوهلب، المنتخب المدرسي من األدب التونسي، ص  - 1
 .89زبير دراقي، محاضرات في موسيقى الشعر العربي، ص . عبد اللطيف شريفي، د - 2
 .179م، ص  1973، 1قباني، نزار، قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط  - 3
 .424فيفي، محمد بن تاويت، الدب المربي، ص الدكتور محمد الصادق ع - 4
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في زرع األسى لدى المتلقي  أدت دورا إيجابيا) هالم( ةويتبين من خالل التقطيع ان القافي
  .منذ الوهلة األولى

/0/0//0 /0//0/0             /0/0//0  /0//0/0  
  مستفعلن فاعالتن               مستفعلن   فاعالتن

إال ما كان سهال لينا  ونفس الراثي تكون منكسرة، ضعيفة، وال يناسبها من األوزان
وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة، فهو الميم، وبالتالي فالقصيدة ميمية،  يأما الرو. ميسورا
وال يختلف النص الثاني عن النص  .ذا كانت منقبلة عن تاء التأنيثتصلح رويا إ ء الألن الها

إذ كانت المقطوعة األخيرة بائية، . يفي حرف الرو والمضمون إالاألول من حيث الشكل 
على القراء  ورغم أن هذا البحر نادر التداول، حاول الشاعر أن يعبر عن تجربته وأن يعرضها

ثم إن هذا البحر المجزوء :"يقول األستاذ محمد بن تاويت من خالل القالب الذي ارتضاه لنفسه،
الشعر، واستعمال أساليبه القصيرة النفس، قدرتهم على نظم ون بما يلجأ إليه الذين يجر كثيرا

إلى ذلك نجد الناظم قد استعان بالحروف  باإلضافة )1("ولهذا فالقصيدة هذه ال تتطلب نفسا طويال
هذه وتلك، وذلك لصنع اإليقاع الموسيقي الذي يعد ركنا  وج بيناوالمهموسة وزالمجهورة 

  .أساسيا في العملية الشعرية عند المبدعين
اختار الشاعر بحر الخفيف، ألن هذا البحر يتناسق مع حالته النفسية ويتماشى مع طبيعته 

  :لمكي بن علي بن ريسونا:يقول الراثي. من السكونات والتقطيعاتالمتأزمة التي تعرف كثيرا 
  قد أصيبت تطواننا الغراء"

  )2("بدواه ليس لديها دواء        
/0//0/0 /0/0//0 /0/0/0  

  ).وتحول إلى مفعولن(فاعالتن مستفعلن فعالتن 

                                                             
 .901محمد بن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، الجزء الثالث، ص  - 1
 .م 2012ديوان الدراسات المحكمة، / األستاذ يونس لشهب، الشعر المغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مقال، المعرب، - 2
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في عجز الشطر األول ويعد عيبا في بحر الخفيف، والتشعيث علة شعث  هونالحظ أن
على لعين أو الالم، أو األلف أي ا هأول الوتد المجموع، أو ثانيه، أو ثالثتحذف "نقص وهي أن 

فيهما  )فاعالتن(في الخفيف والمجتث ، فيصير ) فاعالتن( منخالف بين أرباب هذا الفن 
وهو نادر في هذه األبحر . بسكون العين) فعلن(فتصير في المتدارك ) فاعلن(، ومن )مفعولن(

ضربهما، وأما يكون إال بالثالثة، وخاص في الخفيف والمجتث، أما الخفيف والمجتث فال 
مدرك لقيمة المطالع لدى  كما أن الشاعر )1("بعروضه وضربه فيكون بحشوه كما يكون المتدارك
  .لذلك اصطفى تلك األلفاظ المفعمة بحروف الهمس والمفضية إلى الصمت والتفكير المتلقي

. )التاء، الهاء، السين، الثاء، الكاف، الخاء، الفاء، الخاء:(وها هي مرتبة كما جاءت 
من تراث أجداده لشد االنتباه من خالل هذه الهمزية الحزينة مطلع مرثيته  استمدوكأن المبدع 

 مجهورة أن الهمزة(مع العلم ) و... بواو المد، دواءة مشبعة مهمزة مضمو(بقافيتها الصعبة 
  :)كامل( بقول القائلالشاعر رويا تمثال  فاتخذها )2( )قديما وإنها مهموسة اليوم

  ؤاد مليحة عذراءرمت الف"
  )3("بسهام لحظ ما لهن دواء                

من  ، وال يخفى ما للتصريع)الغراء، دواء(الناظم بين شطري البيت األول وقد صرع 
قصد ) عهدي عهودي(، )دواه، دواء(الواردة في البيت األول  مة مؤثرة، إلى جانب الجناساتغن

 ، وذلك لتوضيح حجم)رجال، نساء(لبيت الثاني إحداث جرس موسيقي، ثم الطباق الوارد في ا
 الجمالية صوتيا أي الموسيقى هدف إحداث المتعةبمع ما جاء من تكرار أللفاظ . ارثةكال

  ).مرتان، ما دام، مرتان: مرتان، لست: يا تطوان(من خالل  والجرس الموسيقي 
برعوا في حقل العلم، أن اإلبداع األدبي في عهد العثمانيين قليل إال أنهم  على الرغم من

و أسلوب علمي أإلى الفالحين والجنود، غلبه أوحتى النثر كان ملفوفا بأسلوب نثري موجه 
المدائح الدينية الذاتي الذي يتمثل في بعض في النوع مشوب، بألفاظ عامية، والشعر قد حصروه 

                                                             
 .39-38، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص موسى نويوات - 1
 .90مصطفى حركات، الصوتيات والفونولوجيا، ص  - 2
 9م، ص  1893، 4عنترة بن شداد، الديوان، خليل الخوري، المكتبة الجامعة، مطبعة اآلداب، لبنان، ط  - 3
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وفي األشعار  والمقطوعات الصوفية ومرثيات بعض العلماء والشخصيات المرموقة في المجتمع،
وما دام الشعر يحتاج . غزلية والمقامات واألسجاع النثرية وكان جل هذا النتاج وليد المناسباتال

وتنسيق العبارات، مع . انتقاء األلفاظ تنجم عن براعة الشاعر في حسن إلى اإليقاع، فالموسيقى
الخارجية فتأتي من حسن  ، أما الموسيقى)اللفظية منها والمعنوية(البديعية بالمحسنات االهتمام 

صفي الدين " عالذي وض" الوافر"الشاعر أبياته على  نظم .ياختيار الوزن والقافية وحرف الرو
  :مفتاحه بقوله" الحلي

  بحور الشعر وافرها جميل"
  "مفاعلتن مفاعلتن فعول       

تتضمن تعد ضمن القصائد البسيطة التي وهذه المرثية  ).بفتح الالم في تفعيلة مفاعلتن(
  :قال الناظم. غرضا واحدا

  ضريح الح في أوج السعادة"
  )1("كما عقد الجواهر في النضادة                 

ن الشاعر يرثي صاحب ألوهذا البحر يصلح للوصف، وهو هنا مالئم للموضوع 
في األصل ، ألن الهاء كانت الوصف الموضوعي، متخذا حرف الدال روياالضريح من خالل 

" الدال"ومعلوم أن . أن تتخذ رويا، ثم تحولت عند الوقف هاء، وبالتالي ال يصح تاء مربوطة
وكذلك الجهر والشدة، وهو من الحروف التي تتشكل منها القوافي الذلل، : حرف يحمل صفتي

، في الشعر الذاتي غاية الجمال لدى استخدامها فيهو حرف من الحروف النطعية التي تكون 
 ويعد ذلك من البديع) السعادة، النضادة(بين الشطرين في مطلع األبيات باإلضافة إلى التصريع 

ألنه يحسن اللفظ ويهيئ ذهن السامع إلى الحق الكالم كما أن له أثرا في إحداث موسيقى ونغما 
  .خاصا

                                                             
 .289، ص 2ج ) م 20-16(ن العاشر إلى الرابع عشر الهجري الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، من القر - 1
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من بارزا في إضفاء مسحة من الجمال الفني واألدبي والموسيقي  اوإن لهذا االنتظام دور
لكلمات من تناسق وانسجام، فالضريح يقابله أوج السعادة، وعقد الجوهر خالل ما تتميز به ا
  .هادي الزمان يقرن بأخي المعالي، وصالحه برشا، وبموضوع في النضادة

، أما أدب المواهب الطبيعية )أدب الدرس(إن األدب في العهد العثماني أدب مكتسب 
ف الشعر الملحون الذي راجت سوقه يح بخالصفقد كان نادرا فيما يخص الشعر الف) أدب النفس(

وكثر أتباعه، ومعظم األشعار التي قيلت في النوعين، نظمها أصحابها من أجل الجهاد إلعالء 
كلمة اهللا وانتصار المسلمين على من غصب أرضهم ومن سولت له نفسه أن يستعبد العباد 

كما تم التساهل مع . قةور الوعي واإلحساس بالوطنية الصادذثم إنها نشرت بستدمر البالد، يو
قوانين العروض خالل نظم القصائد الشيء الذي جعل الدكتور سعد اهللا يقول عن الشيخ 

على استقامتها هو مذهب كسر األوزان الشعرية واعتبر أن اإلصرار قد جوز :".. الورتالني
  )1(".المتأخرين

، أما )مفاعيلن(تفعيلة وفي الحقيقة نجد بمجرد تقطيع هذه التفعيالت أن الناظم قد احترم 
فأصبحت ) لن(فقد تكررت عدة مرات ولكن بحذف النون من السبب الخفيف ) فعولن(تفعيلة 

  .القبض، وهو حذف الخامس الساكن من التفعيلة: فعول ويسمى في العروض
  :يصقال الرما

  بي على طلل عفا خليلي عوجا"
  اهدهـالمه قد غيرت ومعـمع                     

  اـبعيدن عليه السافياتوأسفت 
  )2("دقاق الحصا، فانحط منها أجالده                    

من مقاطع استخدم الشاعر البحر الطويل الذي يصلح للموضوعات الجادة بما يمتلكه 
أربع مرات في حو نتتكرران على هذا ال) مفاعيلن(و) فعولن:(يتألف من تفعيلتين هما"و

                                                             
 .290، ص 2ج ) م 20-16(الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري  - 1
 .290المرجع نفسه، ص  - 2
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هذا البحر قليل التشكيل للموسيقى فإن له عدة صور تتشكل منها الرغم من أن  وعلى. )1("البيت
. ، شديد، يعد غاية في الجماليوحرف الدال هنا هو الذي اتخذ رويا، وهو حرف نطع. موسيقاه

المتجانسة، واأللفاظ التي يربط بينها التناغم وإلحداث الموسيقى الداخلية الناجمة عن الحروف 
في الشطر األول من ) أسفت، السافيات(اعر إلى الجناس المشتق واالنسجام واالتساق، لجأ الش

البيت الثاني، لما لهذا المحسن اللفظي من تأثير على األذن، بفضل الجرس الذي يحدثه في 
المتلقي، وقد تكررت بعض حروف الهمس مثل حرف السين مرتين، وكذلك حرف العين خمس 

وجه ور في إبراز صورة األسى التي تلفح مرات، وقد أسهم هذا التكرار مع المحسن المذك
  .الشاعر

                                                             
 .20الدكتور محمد بدوي المختون، علم العروض، ص  - 1
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جدول يبين مدى استعمال الشعراء المغاربة للبحور الشعرية المالئمة لغرض الرثاء 
  )الضريح أورثاء المدينة أو المكان (

المدينة أو   الرقم
عدد   البحر  عدد النصوص  المكان

  الشاعر  األبيات

  أحمد بن محمد المروذي  2  الرجز  1  طبنة  1

  بجاية  2
  محمد بن حماد  5  الطويل  1
  محمد بن حماد  2  الوافر  1

  محمد بن حماد  11  البسيط   1  قلعة بني حماد  3
  ابن رشيق  30  الكامل  1  القيروان  4
  بن شرفا  8  الطويل  1  القيروان  

السريع   1  القيروان  
  بن شرفا  7  التام

الخفيف   1  القيروان  
  بن شرفا  9  التام

  ابن فضال   2  البسيط  1  القيروان  
  ابن فضال   3  الخفيف  1  القيروان  

أبو الفتح محمد بن عبد   6  الطويل  1  تونس العاصمة  5
  السالم

الجزائر   6
  العاصمة

  محمد بن الشاهد  6  الطويل  1

  ي ذأحمد بن محمد المرو   2  الرجز  1  باجة   7
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  محمد البوني  9  الرجز  1  بونة  8
  نمحمد بن عبد المؤم  5  الكامل  1  وهران   9

  ريصالح  6  البسيط  1  القيروان  10
  أبو علي بن رشيق  2  الوافر  1  صبرة   11
  محمد بن عبدون  7  الخفيف  1  سوسة   12
  أبو الحسن بن الحداد  8  المنسرح  1  المهدية  13
  أبو الحسن اليوسي  15  الطويل  1  الزاوية الدالئية  14
  بكر بن حماد  4  البسيط  1  تيهرت  15
  ن حمادبكر ب  7  البسيط  1  تيهرت  
  مجهول   3  الطويل  1  تيهرت  
  مجهول  7  الطويل  1  تيهرت  
  أبو البقاء الرندي  9  البسيط   1  األندلس  16
  محرز بن خلف  10  الطويل  1  قرطاجنة  17
  ابن خميس   7  الطويل  1  تلمسان  18
  ابن خميس   5  الطويل  1  تلمسان  
  مجهول شاعر جزائري  1  الطويل  1  تطوان  19

المجتث   1  تطوان  
  المفضل أفيالل  9  مجزوءال

المجتث   1  تطوان  
  المجزوء

  المفضل أفيالل  4
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  المفضل أفيالل  2  ملحون  1  تطوان  
  علي بن ريسون  4  الخفيف  1  تطوان  
  محمد القيسي   1  الطويل  1  تطوان  
  محمد السالسي   1  الطويل  1  تطوان  
  شاعر مجهول  1  الطويل  1  تطوان  
  شاعر مجهول  1  البسيط  1  تطوان  
  مجهول  2  الوافر  1  الضريح األول  20
  الرماصي  2  الطويل  1  الضريح الثاني  21

  :ضح ما يليتيهذا الجدول ومن خالل 
): فصيحا أو ملحونا عراش(بالرثاء أو األماكن التي حظيت  عدد المدن أو األضرحة -

21  
  .225: عدد األبيات الرثائية المقدمة للدراسة والتحليل -
  .09:  البحور المستعملةعدد  -

  :عدد مرات االستعمال كاآلتي حسب وتتوزع بالترتيب
  15....... ........................................الطويل  -
  07........ ........................................البسيط  -
  04.......... .....................................الخفيف  -
  03.................................................الوافر  -
  03.................. ..............................الرجز  -
  .02...................... ...............المجتث المجزوء  -
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  02.................................................الكامل  -
  02............ ..................................المنسرح  -
  01........... .....................................السريع  -

هو البحر المركب األكثر استعماال عندهم  "الطويل"ألقينا نظرة فاحصة، وجدنا أن وإذا 
على وتأتي البقية بنسب ضعيفة، وهذا يدل . ، فالوافرالبسيط، ثم الخفيفالغرض، ويليه في هذا 

  .قدامى في تخير الوزنترسموا خطى الأنهم 
 



  
  
 الخاتمة
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  :الخاʯــة

  .أثرين بالغين في األدب المغربي القديم التجاه الشرقي واألندلسيلكان * 
فرقا كبيرا في جوهرهما ومظهرهما لما وجدنا ) المشرقية والمغربية(لو تتبعنا الثقافتين * 

 اإلقليميةظهور بعض النزاعات مثل (األدب في بعض عصور إال كما وجدت الفروق اليسيرة 
السياسية، ، كما وقع في العصر العباسي الثاني حينما تعددت األوطان )ئة المحليةحسب ظروف البي

  .وأصبح لكل إقليم مشكالته واهتماماته
  .األندلسوكانت كلمة المغرب في وقت طويل تعني شمال إفريقيا * 
أو رحلة  مغربية وجدت له جذورا لعالم أو أديب أندلسي كبير إالّأنت ال تكاد تقرأ ترجمة * 

  .لى المغرب أو ثقافة فيهإ
هناك هجرات جماعية وفردية من وإلى األندلس وبلدان المغرب العربي، قام بها العلماء * 

واألمراء والملوك ثم الشعوب، لذلك ال يمكن الفصل في الشؤون الفكرية  واألدباء والمفكرون
  .والجمالية والعمرانية والحضارية بين بالد المغرب العربي واألندلس

عنهم،  إليهم، فاهتموا ونشروا إنتاجهم وتحدثوا شرقيينماألندلس استرعت انتباه الن نكبة إ* 
  .انزواء التراث المغربي بينما أغفلوا ذكر المغرب العربي، فكان هذا من أسباب

مع بغداد وتيهرت اإلباضية تظاهرت قرطبة وفاس ومراكش وتلمسان وبجاية الناصرية * 
 الحضارة اإلسالمية ولم يكتمل صرح والبصرة وغيرها في حمل راية والقاهرة والموصل والكوفة

بتاريخه، " ابن خلدون"م من بالد المغرب العربي أمثال العالمة ة العظاهذه الحضارة إال بالبنا
  .بفلسفته" ابن طفيل"واإلدريسي بجغرافيته، و

النهج من بداية  على هذا في نظمه ونثره، واستمر تةالمغربي بداية شرقية بح بدأ األدب* 
  .الفتح اإلسالمي حتى أواخر القرن الثالث الهجري

ري، جاشتد إقبال أهل المغرب العربي على األدب الشرقي منذ أواخر القرن الخامس اله* 
، "أبي علي القالي"وكانوا يأخذونه عن األندلس التي قصدها بعض أدباء الشرق ونابهي رجاله كـ 

أثر في بروز الشخصية المغربية في " لها" نكا ةول على آفاق بعيدالمغاربة وانفتحت العقوانتفع 
  .العلوم واآلداب

بأدب المشرق وأدب األندلس، دون أن يفقد شخصيته المغربية  تأثر األدب في هذه الفترة
  .من مميزات في الوضوح والبساطة والتدين وما لها
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ال يجب ة واحدة، وكالهما كانت طبيعة اإلنسان العربي وطبيعة اإلنسان المغربي طبيع* 
ن عن الموضوعات التقليدية، أل التغيير سريعا فيما درج عليه، لذلك لم يخرج الشعر في أغراضه

البيئة  ظروف البيئة المغربية نفسها استدعت القول في الفخر والحماسة والمدح، وهو من لوازم
  .قيام الدول والفتوحاتالشعرية لم يمكن االستغناء عنها في ظروف  وهذه األغراض. األولى

لم يتغير عما كان في  النثر الفني المعروف الذي: أما النثر فقد ظهر على نوعين، أولهما* 
من الجمل الدعائية واالعتراضية، ومزج  الشرق، كاالهتمام بالصياغة والترادف واإلطالة واإلكثار

  .الجد بالهزل
  .ةــــــنبغ فيه المغارب فهو النثر التأليفي الذي والنوع الثاني من النثر* 
تقليدا لموشحات دخلت الموشحات إلى المغرب العربي في العصر الموحدي، وكانت * 
  .األندلسيين
فيه خطى فمنه ما ترسموا الشعر إال قرعوه، لم يترك أهل المغرب العربي فنا من فنون * 
هم الشهيرة، ومنه ما فجاروهم في معانيهم وشاركوهم في أساليبهم وعارضوهم في قصائدالمشارقة 

  .نسجوا فيه على منوال األندلسيين، ومنه ما طبعوه بطابعهم الخاص
ومع أن المغاربة جاروا المشارقة واألندلسيين في كل شيء، إال أنهم لم يتعمقوا تعمقهم  *

  .دراسة الفلسفة والعلوم الكونيةفي المعاني، ولم يستفيدوا كثيرا من الفرصة التي أتاحتها 
من ظهر األدب الشعبي  )ن الهجريمأواخر القرن الثا(من الضعف األدبي وفي ز* 

  .األزجال وعروض البلد وغيرها
وكان لسقوط األندلس وهجرة علمائها وأدبائها إلى بلدان المغرب العربي أثر بالغ األهمية * 

  .الذي يعد جزءا مهما من أدب المغرب العربي الكبير" المقاومة"في بروز شعر 
عرضة لالحتالل منذ ) األوسط واألدنى(ستنجاد باألسبان واألتراك جعل المغربيين إن اال* 

  .اللغة العربية في تونس والجزائر) الطورانية(هـ حتى زاحمت  932سنة 
كانت تضيء في هذه البالد ردحا من الزمن، وبينما كانت شمس العلوم تأفل في الشرق، * 

  .شرق سياسيا وأدبيا وعلمياوكان االنحطاط قد بلغ أقصاه في بالد الم
هامة تعكس واقع الحياة في المغرب العربي  ةلهذه النصوص قيمة تاريخية، لكونها وثيق* 

  .الشعر الذي يؤرخ لألحداثفي مراحل زمنية معينة، وبالتالي يمكن للمؤرخ أن يستفيد من هذا 
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نونية ابن (هو عبارة عن مطوالت ما وصلنا من شعر رثاء المدن في المغرب العربي * 
، محمد بن الحصري(متوسطة الحجم ، أو قصائد ...)رشيق، المية ابن شرف، رائية اليوسي

، وقد يكون النص بيتا أو )عبد الكريم بن فضال، على سبيل المثال(، أو مقطعات قصيرة )حماد
أحمد "في رثائه لمدينة طبنة، أو عند ) أحمد بن محمد المروذي(بيتين ضمن أرجوزة كما عند 

األضرحة في العهد الخاصة بندب و يكون في النصوص القصيرة أ، ةنوبى في بكائه عل" البوني
  .العثماني

  ).بكر بن حماد(يغلب عليها الطابع الديني والزهدي بعض النصوص الرثائية * 
  ).ريحضرثاء المدينة أو المكان أو الوأقصد (لم يختص أي شاعر بهذا اللون من الشعر * 
  .بها مكروهيحبها في حال الوفاء، ويبكيها إن وقع كيانا داخل الشاعر،  كانت المدينة *

مثل ابن رشيق، ابن شريف أبي الحسن علي (بعض القصائد امتاز أصحابها بطول النفس * 
  .وغيرهم) اليوسي، ابن خميس

  .أو بالشعر الملحونكان رثاء المدينة يتم بالشعر العربي الفصيح * 
حبها من قلبه، فعشقها حتى تمثل المدينة عند الشاعر المغربي المرأة المحبوبة التي تمكن * 

  ).ابن خميس(النخاع، وحن إليها وبكاها 
أخذت المدينة قسطا وافرا من الرثاء من طرف شاعر واحد، وقد يكون ابنها البار، وقد * 

  .نتماءالمدينة الواحدة مجموعة من الشعراء بحكم التعلق وااليرثي 
بصدق العاطفة، وحرارة الشعور، وكثرة الحزن والتهويل ومنه تميز شعر رثاء المدينة * 

  ).بكر بن حماد في رثاء تيهرت قصيدة(ما يمكن اعتباره تأبينا فقط 
  .والمذاهب الدينيةرثاء المدن المغربية القديمة، إشارات إلى العمران والحضارة في شعر * 
أو بسبب كان بدافع الصراعات السياسية والمذهبية أو حرقها ها أو تخريب احتالل المدن* 

أو الدفاع عنها وجمع  بالد اإلسالمديني كتوحيد  حب التوسع والسيطرة على الغير أو لغرض
  .لبعض النزوات الطارئة ةأو بتأثير الفتن واالنتقامات الشخصية أو تلبيالشمل، 

  .احتالل المدن كان مؤقتا أو دائما* 
  .قصائد مجهولة القائل في رثاء المدن واألماكن والمقامات واألضرحةوردت * 
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هذا النوع من الرثاء قام به إضافة إلى الشعراء األدباء والرحالة والمؤرخون والنقاد * 
عندهم الشاعرية أسلوبهم بخصائص ثقافة قائليه، وقلت ، لذلك تأثر )شعرا أو نثرا(والعلماء والفقهاء 

  .بمقاييسها العروفة
حصة األسد من رثاء المدن في الشعر المغربي القديم، فقد بكاها أربعة " القيروان"نالت * 

وقد بالغوا في تصوير مأساتها، كما وكيفا . اضطرتهم المحنة إلى مغادرتها نلذيمن أبنائها ا شعراء
  ).ابن شرف القيرواني(

وتلتصق في أثر الحقيقة على الصور واألخيلة التي تقتالشعر فن من فنون الكالم، يعتمد * 
وفنه  الحقيقة، وخيالهفعال، فإن علم المؤرخ وبحثه يجدان " وقعت"بها، وبالنظر إلى أن الحقيقة قد 

. وتدقيقالتاريخ من الشعر ولكن بعد تمحيص يوضحان مدلولها، ومن أجل هذا يمكن أن يستفيد 
  ).38ديوان الحصري، ص (

، بل كانت نعمة على اللغة العربية التي مال اإلفريقيالغزوة الهاللية نقمة على الشلم تكن * 
  .انتشرت بسرعة مذهلة

اآلخر ردها إلى إلى القضاء والقدر، والبعض  أرجع سبب نكبة المدينة بعض الراثين* 
بغداد على سبيل (نقطة تقاطع مع المشارقة الذين رثوا المدن المخربة  اإلصابة بالعين، وهذا يعد

  .ها نتيجة لما اقترفته األمة من سيئات، وهناك من ظن)المثال
كال متماسكا يصعب اإلخالل بوحدتها ومقطعاتهم جاءت قصائدهم : الوحدة الموضوعية* 

  ...).، القيروان، قرطاجنة، المهديةءرثا(
  .العقلية المغربية في باب الرثاء عقلية تقليدية عند الرجال خاصة* 
، ألنهم في فن رثاء المدن والممالك الزائلة فاق الرثاؤون المغاربة إخوانهم المشارقة* 

، فأبدعوا أكبادهم، وفتت قلوبهم عاشوا في وطن طالما تغنوا به، ثم رأوه فجأة يسقط، فأحرق ذلك
في المعاني، وكانوا أكثر روعة حتى عدت مراثيهم من عيون في قصائدهم الحزينة، وتوسعوا 

  .مخربة في بالد المغرب العربيالشعر العربي، ولعل ذلك يعود إلى كثرة المدن ال
  .العاطفة الدينية دورا بارزا في إظهار الدور اإلسالمي العام للشاعر أدت* 
  .الشعرية المغربية كانت شبيهة بالصورة الشعرية المشرقية الصورة* 
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الحكم : شانه شأن القدامى، مثل جمع الشعر المغربي في هذا الغرض بعض الخصائص،* 
يم ظالسالفة التي أهانها الدهر، وإيراد المعاني في تع ، ذكر الشعوبالالساذجة، ضرب األمث

  .الخطب
  .المغربية المنكوبة لقد مارس النص القرآني حضوره في شعر رثاء المدينة* 
من شاعر ويختلف  )داخلية كانت أو خارجية(سهل، ويمتاز بالموسيقى الحزينة : األسلوب* 
في أسلوبه، وابن شرف امتاز أسلوبه بالسالسة، وقد برع فابن رشيق متفاوت المستوى . إلى آخر

: تحركات الفارين منها، وأما الحصري فكان أكثر براعة من صاحبيه دفي تصوير المدينة ورص
وإشراق الديباجة، أما عبد الكريم ك، وجمال اللفظ، بالس ابن رشيق، وابن شرف، وذلك لمتانة

الذي انفرد   خميس نلقلة ما وصلنا من شعره، وابان نحكم على شاعريته  النهشلي فال نستطيع
  .بقوة ألفاظه، والمبالغة في الغرابة بسبب تمكنه من اللغة

األضرحة والشخصيات ضعف األدب في العهد العثماني، وقل اإلبداع، وكثرت مراثي * 
لوطن حين والدينية، ولم يقصر شعراء الرثاء في ندب رموز االثقافية والسياسية  في الحياة الفاعلة
الساسة كالفقهاء المشهورين، والعلماء الذين تركوا بصماتهم في مجاالت العلوم، وكذلك . يموتون

الذين كانوا في حياتهم إيجابيين ومتجاوبين مع الشعب، فبنوا المساجد والمدارس والقصور وغيرها 
  .من مرافق الحياة

المغاربة وذلك  ، لم يتناولهفي المشرق العربي -من مقاييس–ما استقرت عليه البالغة * 
  .لكون مآخذ البالغة قد صعبت عليهم فتجافوا عنها

إال أنهم في أواخر العصر العثمانيين، أضحوا يغلبون البديع على األلوان األخرى، وبذلك 
  .وانعدمت الصورة ىسمج اللفظ وقل المعن

ارهم التي رثوا التجارب الشعرية عند الشعراء المغاربة، تجارب صادقة، جعلت من أشع* 
  .من قيم نبيلة ساعدت على خلودها لما تحملهبها مدنهم أشعارا إنسانيا ال ذاتية 

من خالل هذا الجدول يتبين لنا أن شعراء المغرب العربي قد التزموا بعمود : األوزان* 
 األوزان المناسبة وركبوا البحور -عن دراية–الشعر العربي، فهم شعراء ونقاد، لذلك استخدموا 

شأوها، ألنهم ال يرثون المدينة كفضاء فقط، إنما يرثون أمة وتاريخا المالئمة في القصائد التي أن
  .وحضارة ومذهبا



 

 

 

 

 

 

 

  والمراجع المصادرت ثب
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 هـ 1403، بالرسم العثماني، الوكالة العامة للتوزيع، دمشق، سوريا، القرآن الكريم -أ
  .)م1983(
  01: سورة اإلنسان، اآلية -
  .155سورة البقرة، اآلية  -
  2، 1: سورة التكاثر، اآلية -
  .36: سورة المؤمنون، اآلية -
  26- 25: سورة الرحمن، اآلية -
  .76: سورة القصص، اآلية -
  .110يوسف، اآلية  سورة -
  الحديث النبوي الشريف -ب
  "لموت واعظاكفى با"-

  -رضي اهللا عنه–منقول من شرح لمختصر الحديث، للبراء بن عازب 
  :المصادر والمراجع

ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، تقديم عبد الرحمن طالب، مراجعة  -1
  .م 1986هـ،  1406الجامعية، الجزائر،  محمد ابن أبي شنب، ديوان المطبوعات

الشمنتري،  شرح أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى امرؤ القيس بن حجر، ديوانه، -2
  ).م 1974(هـ  1394: ابن أبي شنب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر: تصحيح

هـ  463حتى سنة أحمد بن علي الخطيب، تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسها  -3
  .6، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة الخانجي، القاهرة، الجزء )م 1071(
، دار ابن الرومي، الديوان، شرح األستاذ حسن سبج، منشورات محمد علي بيضون -4

  .3، ج )م 2002(هـ  1323، 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
ق الحمامة في األلفة واألالف، نشر مكتبة عرفة، أحمد بن علي بن سعيد بن حزم، طو -5

  .هـ 1349مطبعة البرهان، دمشق، 
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الدكتور إحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، بيروت،  -6
  .1969، 2لبنان، ط 

أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غص األندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان  -7
  .7، 5، 4ج). م 1988(هـ  1408، بيروت، لبنان، دار صادر عباس،

  .13، 1، ج 1955ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  -8
  .ت.، د2ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة األرض، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  -9

لمؤسسة الوطنية العربي، ا األستاذ إسماعيل: علي، كتاب الجغرافية، تحقيق دابن سعي -10
  ت.للكتاب، الجزائر د

  .3، ج 2006، المقدمة، وزارة الثقافة، الجزائر، )عبد الرحمن(ابن خلدون  -11
إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي، الجزائر نموذجا، دار هومة للطباعة . د -12

  .م2001، 2والنشر والتوزيع، الجزائر، ط
بن محمد البكري، المسالك والممالك، حققه ووضع فهارسه أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز  -13

  .2م، ج 2003هـ،  1424، 1الدكتور جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
في اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة أبو عبد اهللا محمد بن محمد اإلدريسي، نزهة المشتاق  -14

  2-1، ج )م 2002(هـ  1422الدينية، القاهرة، 
دولة بني حماد، الشركة الوطنية للنشر أحمد بن محمد أبو رزاق، األدب في عصر  -15

  .م 1979والتوزيع، الجزائر، 
عبد الرحمن، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم (ابن خلدون  -16

 1961نان، لبمن ذوي السلطان األكبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، والبربر ومن عاصرهم 
  .6، مجلد 2م، ط 

 1963(هـ  1382، 2أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، دار المعارف، القاهرة، ط  -17
  )م
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أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة  -18
، 2زيع، الجزائر، ط الشركة الوطنية للنشر والتو. السابعة ببجاية تحقيق األستاذ رابح بونار

  .م 1981
أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أحمد التيجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني عبد  -19

  )م 1958(هـ  1377الوهاب، المطبعة الرسمية، تونس، 
ج، س، : ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة -20

  1، ج )م 1980(هـ  1400، 2دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط كوالن، و، ليفي بروفنسال،
 ةأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد اهللا، الدباغ، معالم اإليمان في معرف -21

. 1م، ج 1968، 2بة الخانجي، مصر، ط أهل القيروان، تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح، مكت
2  

مد المرزوقي والجيالني بن الحاج، مكتبة ، الديوان، تحقيق محأبو الحسن الحصري  -22
  م1963المنار، تونس، 

أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري، رحلة العبدري، الرحلة المغربية، تحقيق وتقديم  -23
  1968محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الدار البيضاء، : وتعليق

بو الفضل دار المعارف، إبراهيم محمد أ: امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق -24
  1964مصر، 

حسن . أبو عبد اهللا محمد بن شرف القيرواني، ديوان ابن شرف القيرواني، تحقيق د -25
  ذكرى حسن، نشر مكتبة الكليات األزهرية، مصر

هـ،  1358ابن بسام علي، الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، كلية اآلداب القاهرة،  -26
  ، المجلد األول4ج

: لقاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق وتعليقأبو ا -27
  م 1967هـ غشت  1387ل .عبد الكريم الفياللي، مطبعة فضالة، المحمدية، ج

أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، تحقيق محمد أبو األجفان،  -28
هـ  1402، 1ريا، المكتبة العتيقة، تونس، ط عثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، سو

  ، القسم الثاني)م 1982(
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الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -29
  .2، 1، ج )م 1981(هـ  1400الجزائر، 

  .م1983، الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، تجارب في األدب والرحلة، موفم، الجزائر -30
  .م 1984اسماعيل العربي، مدن مغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -31
أحمد البوني، تقديم سعيد دحماني، من هيبون بونة إلى عنابة، تاريخ تأسيس قطب  -32

  ).م 2007(هـ  1428حضري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، 
: ، الصفحات4: ، العدد1949ية الشمالية، شهر ماي، أحمد توفيق المدني، مجلة إفريق -33

8-11.  
أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، كتاب االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى،  -34

 جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب: تحقيق وتعليق
  .7-2، الجزء )م 1997(هـ  1418

، تاريخ اليعقوبي، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، )اليعقوبي(ب أحمد بن أبي يعقو -35
  .1، مجلد )م 1995(هـ  1415، 6لبنان، ط 

، تحقيق وتعليق الدكتور محمد ناصر، )هامش(، أخبار األئمة الرستميين ابن الصغير -36
  .هـ 1406دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان،  األستاذ إبراهيم بحاز،

بشير البكوش، دار الغرب : عبد اهللا بن محمد المالكي، رياض النفوس، تحقيقأبو بكر  -37
  .م، الجزء األول 1983اإلسالمي، لبنان، 

  .م 1972، دار الثقافة، القاهرة، إبراهيم الدسوقي، شعر المغرب حتى خالفة المعز -38
، بيروت، لبنان، أبو عبد اهللا محمد بن هشام، السيرة النبوية، سيرة بن هشام، دار الجيل -39
  .4ج 
روت للطباعة والنشر، دار صادر يأبو العالء المعري، شرح ديوان سقط الزند، دار ب -40

  ).م 1957(هـ  1376للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
أحمد توفيق المدني، قرطاجنة في أربعة عصور، من عصر الحجارة إلى الفتح  -41

  .م 1986زائر اإلسالمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الج
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أبو زكرياء يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم  -42
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فهارسه أحمد أمين، أحمد الزين إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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