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 أحمد هللا عز وجل على منة دعوته إلتمام هذا البحث                    

إلى أغلى إنسانة في الحياة التي جملتني في بطنها تسعة أشهر وصبرت على تربيتي       

وتعليمي إلى نبع الحنان التي قدمت كل ما لديها من تضحيات من أجل رعايتي إلى التي 

أهدتني ابتسامتها ودعواها إلى أمي أعز ما املك في القلب والعين جزاها هللا خيرا وأطال 

 .هللا في عمرها 

إلى مدرسي األول في الحياة الذي وهبني كل ما يملك من قوة وعزيمة نحو طريق      

النصر والتفوق إلى الذي سهر على تعليمي وتربيتي أحسن تربية،أبي الغالي أطال هللا في 

 .عمره

إلى األستاذة الكريمة الدكتورة فيدوح ياسمينة التي وقفت إلى جانبي بفضل نصائحها     

 .النبيلة التي انارت لي الطريق نحو األفضلوتعليماتها 

إلى جميع األصدقاء وكل من وقفوا بحوزتي وساعدوني بكل ما يملكون وفي أصعدة     

 .كثيرة

 .أهدي لكم بحث تخرجي داعيا المولى عز وجل أن يطيل في أعماركم ويرزقكم بالخيرات

 

 



 

 

 

 

 

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا ا ألخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود                   

إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 

 ....كبيرة في بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد جهود

 آيات الشكر و االمتنان و التقدير و المحبة  وقبل أن نمضي تقدم أسمى

 ........إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة            

 .........إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة           

 .إلى جميع أساتذتنا األفاضل اللغة و األدب           

فإن لم ’فإن لم تستطع فأحب العلماء’ن متعلما فإن لم تستطع فك’كن عالما "                 

 ".تستطع فال تبغضهم

 :و أخص بالتقدير و الشكر                                  

 ةفيدوح ياسمين:ةاألستاذ                                           
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بسمهللاالرحمنالرحيموالصالةوالسالمعلىنبيهالكريمأشرفخلقهللامحمد

وشفيعنايومالقيامةوقائدناإلىالزلفىأجمعين،صلواتهللاعليهوأفضلالتسليماألمين

:بعونالجبارأمابعداألحبارهازماألمطارصاحباألذكارجامع

ال’إنالحديثعناألدبوعنالحياةالثقافيةفيبالدالعربليسباألمرالهين

فهوبالتالي’ألنهأصلفيهوالمنبعلهفاألدبالمغاربيجزءاليتجزأعناألدبالعربي

تميزهعناآلداباألخرىعامةوعناألدب’يمتازبمميزاتوخصائصولوبشيءقليل

:وانطالقامنهذايمكنطرحاإلشكاليةاآلتية.العربيخاصة

ماعالقةمدينةالقيروانبالشاعرين؟*

؟ماهياألدواتالفنيةوالجماليةالمشتركةبينالشاعرين*

؟وهلحملتهذهاألدواترثاءمدينةالقيروان*

رثاء القيروان :"ـــــــــــــوهذامادفعنيإلىاختيارموضوعبحثيالذيعنونتهبـــ

وجعلتهفيخطةتتألفمنمدخل"وأساليبه دراسة موازنة بين ابن رشيق وابن شرف

:وفصلين

.فنالرثاءورثاءمدينةالقيروانمفهومتناولتفيه"مفاهيم عامة"المعنونب:المدخل-1

فيهأهمالقضاياتناولت:تجليات الرثاء في قصائد ابن شرف وابن رشيق:"ولالفصلاأل-2

.ومنهاالحزن،الغربةوالفقد،والموت،باإلضافةإلىالموزانةبينالشاعرين

تناولتفيهاللغة"دراسة قصيدتي ابن رشيق وابن شرف:"المعنونبـ:الفصلالثاني-3

الشعريةفيالقصيدتين،الموسيقىالداخليةوالخارجية،وأسلوبالذياعتمده

.تالفبينالقصيدتينالشاعران،أوجهالتشابهواالخ

.تلخصأهمالنتائجالمتوصلإليهابخاتمةثمأنهيتالبحث
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فإندواعيبحثيهذا’وإذاكانلكلبحثدواعيوأسبابتقتضيالشرحوالتعليل

فإنالمكتباتالعربيةتفتقدإلىماهوثمينفهيبحاجة’ليستغريبةوالباألمرالعجيب

.هذهالدراساتإلى

دراسةدبيةأماالمنهجالذياتبعتهمنهجتاريخيوتحليليالذييدرسالنصوصاأل

تحليليةحرصتأنتكونأحكاميفيهذهالدراسةموضوعيةمدعمةباألدلةوالحججو

:أمابالنسبةألهمالمصادرالذياعتمدتعليهامنها’األراء

.ضالنقداألدبيالقديمفيالمغربمحمدمرتا*

..داللةالمدينةفيالخطابالشعريالعربيالمعاصرلقادةدقاق*

.دراساتفيأدبالمغربالعربيسعيدبوقالقة*

تيتتبعتال"مينفيدوحياس"ةوفياألخيرأتقدمبكلمةشكرإلىاألستاذ

 .القيمةاوإرشاداتهاخطواتإنجازهذاالعملبنصائحه
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 :فن الرثاء -1

قها  فهاذا .ورثى فالن يرثيه رثيا ومرثيه إذا بكاه بعد موتهه :جاء في لسان العرب البن منظور    

مدحتهه :ورثيه  الميه  رثيها ورثهاء ومرثهاه ومرثيهة ورثيتهه.مدحه بعد موته قي  رثاه يرثيه ترثية 

يكهر  كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيهره ممهن :بعد المو  وبكيته ورثو  المي  أيضا إذا بكيته  ورثاية

"عندها تتوح نياحة  ورثي  له رحمته رحتمه 
1
 

اهيههدف فهي كتابههه العههين فلهه  يههذهب بعيهدا فههي م هومههه للرثههاء عهه  رالخليه  بههن أحمههد ال "           

وال :"م هههو  ابههن منظههور فتكل  عههن المترثههي  كونههه محههور الرثههاء فهههو الههذف يتوجهه  وي جهه  ف هها 

ا إليهها المرثهي "والمترثي المتوجه  الم جهو ...مكروهيرثي فالن ل الن  أف ال يتوج  إذا وق  في 

يصا  مدى حزنه وت جعهه  فيكهون ذلهق ب صهيدة أو كلمهة  كمها قهاموا بوصه  المهرأة وههي فهي إل

حالههة 
2

رثههى الميهه  ورثيهها  ورثايههة :"الرثاء تحههدثوا عهه  حكهه  الرثههاء فههي الحههديل ال ههري  ف ههالوا

 ...". صيدة  ومرثية بكاه بعد موته وعدد محاسنه وي ا  رثاه ب

 أما في المعج  الوسيط فتطق أصحابه في تعري ه  للرثاء إلى الوسيلة أ و األداة التي يلج         

أن الرثهاء ههو البكهاء علهى الميه  مهن بعهد موتهه  مها :تعدد  الم اهي  في المعاج  لعربية منها    

ندب على المي  ف هد ته  يرثى به المي  من  عر في ال صيدة أو كلمة وإن وص  الرثاء إلى حد ال

.النهي عنه في الحديل
3
 

 :اصطالحا-2

ال هعرية التهي لهها وزن وقيمهة فهي ال هعر العربهي  وههذا بمها يحمه  مهن الرثاء من ال نهون        

عن الدنيا وابتعد  فالرثهاء ههو تصهور ح ي هي صدق وعاط ة  وعمق إحساس باآلخر  الذف رح  

                                                           
 .33ص-رل أ - مادة1991 1 دار صادر بيرو  لبنان ط3مج"لسان العرب"ابن منظور اإلفري ي 1
  1عبد الحميد هنداوف دار الكتب العلمية بيرو  لبنان ط: تح2ج"معج  العين"ال راهيدفابن أحمد  2

 .91ص-ر ل ف- مادة2003
 .329ص2004 4مكتبة ال روق الدولية مصر ط"معج  الوسيط"مجموعة من الباحثين 3
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 واالنت هها  مههن عمههق ال اجعههة واألسههى إلههى الصههبر ومواصههلة يههربط بههين ثناايههة المههو  والحيههاة 

الحياة ولع  ك   اعر ف د عزيزا على قلبه رثاه باحدى قصااده  ي و  الجاحظ
1 

أن الرثاء يد  على وفاء ال اعر لمن رح  عن الدنيا فهو بهذا يعل  مكار  األخالق إلضهافة       

 ".أثر بسبب صدق العاط ةإلى ما يذكر من محاسن الراح   ويكون بهذا أبعد 

ول د ارتبط الرثهاء كمها جهاء فهي التعريه  اللغهوف بالبكهاء والنهدب والنواح وصه ا  عهدة          

كما نلمس في صاحبه رقة عاط ة و ره  إحساس  وهذه المالمح نجدها بكثرة عنهد المهرأة أكثهر 

.من الرج  ألنه يمتاز بالصبر والجلد
2
 

حيهل يهرى أنسحسهن المراثهي ليسه  تلهق "لرثاء الممزوج بالمدح ويمي  الحصرف إلى ا           

التي تتعلق بالمرثي وإنما تلق التي ي وبها مدح لص اته  وحديل عهن أمجهاده واسهتعراش ل هيمه 

ابراهي  وخصهههاله و يهههرى أن  هههعر الخنسهههاء فهههي رثهههاء أخيهههها صهههخرا خيهههر مههها يمثههه  نظريتهههه

ا الباب هههذا اللههون الحههزين مههن  ههعر العديههد مههن ال ههعراء كبيههره  وصههغيره  طههرق هههذ:"سههعدف

على الرجا  ف ط ب  تعداه  إلهى النسهاء أيضها وربما ....المواساة والكآبة ول  ي تصر هذا الغرش

 كان  النساء أحق به لما فطرن عليه من رفق ولين 

كثيههرة  وفنونههه متنوعههة  ذكههر أبههو هههال  العسههكرف فههي كتالههه  رولمهها كانهه  أ ههراش ال ههع       

تركههه  المراثهههي وال خهههر  ألنهمههها داخهههالن فهههي المهههديح وذلق أن ال خهههر مهههدحق :"الصهههناعتين 

"ن سكوالمرثية مديح المي 
3
 

 :رثاء المدن*

المكهان األصه  الهذف يمثه  عهادة "من الواضهح أن المدينهة بالنسهبة إلهى ال هاعر تمثه               

مس ط رأس المؤله  أو محه  إقامتهه وعاالته وكهذلق تعتبهر المكهان األليه   ونعنهي بهه كه  مكهان 

                                                           
  1ألردن طدار المعتز عمان ا"نظرية أبي عثمان بن بحر الجاحظ في الن د األدبي"عيسى ابراهي  السعدف 1

 .230 ص2002
علي محمد البجاوف ومحمد أبو ال ض  ابراهي  من ورا  المكتبة :تح"الصناعتين"حسن بن سه  العسكرف 2

 .131ط ص.العصرية بيرو  د
 .30المصدر ن سه ص 3
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يثير اإلحساس باألل ة  وكه  مكهان ع هنا فيهه و هعرنا فيهه بالهدفي بحيهل ي هك  ههذا المكهان مهادة 

"لذكرياتنا
1
 

وم  ضيا  هذا المكان أو حدول طارئ ما نجد ال اعر في هذا األمهر يلجهس إلهى م هاعره         

اإلحسهاس ب  ههد المكههان إحسههاس عميق ينبثههق مههن صههمي  "ليطهرح مهها فيههها مههن تعههابير صههادقة ألن

كيه  ال يسهتولي :وجدان المرء وعواط ه  وكي  ال ي حن الذهن مث  هذا الموضو  بالغربة؟ ب 

"تماما  اإلنسان الكثر؟فاذا ما ف ده ف د تلق االهتماما  جميعاالمكان على االه
2 

نجد عند الم ارقة ف د جب  العربي على حب األرش منهذ وجهد عليهها  فتغنهى بجمالهها وطبيعتهها 

الجميلة ومالعب  بابه ومواطن ذكرياته إال أن هذا الحهب واإلعجهاب يتحهوالن إلهى بكهاء ونهواح 

فهي الم هرق تتسهاقط أوراق ال هجر تسهتوجب الرثهاء والبكهاء  كمها في حالهة ال  د ل هد رأينها مهدن 

س ط  بغداد في أيدف التتار وأزالوا ك  ما فيها من مظاهر المدينهة والحضهارة و هزا هوالكهو و 

و نحوهما بالد ال ا  وأس طوه  بلدا بلهدا  فكانه  بغهداد أو  مدينهة تعرضه  للتهدمير  "تيمور لنق

 ية والحريق في صدر الدولة العباس

إن المعتدف ال تكون المدينهة محهط أنظهاره  إال إذا كانه  متحضهرة قويهة  وفيهها مهن المطهام  مها 

يمأل عينيه  فيتحين اللحظة المناسبة  وين ش عليها وتصبح فلريسة سهلة للصيد  وههذا مها حهدل 

 م  بغداد و يرها من المدن الم رقية

عراء الم هرق  إال أهه  له  ال هعر عرفهه  ه و على الر   من أن البكاء بمعنى بكاء المهدن فهي    

ه  سن المغاربة واألندلسيين  الذين كانوا فيه أكثر روعهة  ولعه  ذلهق يعهود لكهون خهراب يبلغوا ب

"المدن وزوا  الدو  تباعا  إنما وق  بكثرة في المغرب العربي 
3
 

                                                           
دار "المكان في ال عر األندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحك  العربي"محمد عويدف الطربوكي 1

 14 ص2012 1رضوان عمان األردن ط
 13المرج  ن سه ص 2
 .112 ص2001 1دراسا  في أدب المغرب العربي من ورا  بونا  الجزاار ط"سعيد بوقاللة  3
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دويا يعههي  المدينههة فههي العصههر الجههاهلي تكههاد تغيههب  وسههببه أن العربههي كههان بهه أننالحههظ       

ترحاال دااما  فال مكان محدد يمكل فيه إال وانت ه  منهه إلهى  خهر باحثها عهن مسكلهه ومها يح هق لهه 

.العي 
1
 

فم  مجيي اإلسال  ونهزو  ال هر ن  حهدل تغيهر وتحهو  فهي م هاهي  الجاهليهة   ألن اإلسهال        

بالنسههبة للجههاهلي ثههورة علههى كهه  الم ههاهي  فتكونهه  الحواضههر وتسسسهه  المههدن وأرسههي  م اليههد 

الحكهه   أمهها فههي العصههر العباسههي ومهه  بلههوم المدينههة أوج مراتبههها  ومههانتج عههن ذلههق مههن طغيههان 

حيهههاء  وكثافهههة ب هههرية  واخهههتال  فهههي الم هههارب واالتجاهههها  ووجهههها  عمرانهههي وتكهههدس لأل

النظر وف هههدان لتماسهههق الصهههال  وتزعز  ال هههي   مهههون ثههه  تيههههان الهههذا  و هههعورها بهههال هر 

والمحاضرة واالنسحاق  ف د تراوح  هذه الردود بهين الهرفش التا  لمها ههو قهاا  والسهخرية منهه 

 ل هد تجله  حساسهية المدينهة وقهوة التعبيهر عنهها علهى  والتعالي عنه وأحيانا االنعهزا  واالن صها 

أ ههدها فههي هههذا العصههر وأمثلهه  فههي رفضههها لل ههدي  ولكههن لكهه  منههها سههلوكه الخههاص بههه فههي هههذا 

.الرفش
2
 

عر  فن رثاء المدن في أو  ظهور له كمصطلح عند الغهرب  وكهان إلهى أن وصه  إلهى         

حه  بمهدنه    يهر أن المل ه  لالنتبهاه أن فه  الم ارقة  حيل تطرقهوا فهي أ هعاره   واصه ين مها 

رثاء المدن ل ي رواجا وانت ارا في األدب المغربي وهذا بسبب توالي ال واج  التي أصاب  مهدن 

 . عرااها

يمكن ال و  أن المدينة في العصر الجاهلي تكاد تغيب  وسببه أن العربي كهن بهدويا يعهي          

فيه إال وانت ه  منهه إلهى  خهر باحثها عهن مسكلهه ومها يح هق لهه ترحاال دااما  فال مكان محدد يمكل 

العههي   وعليههه ههه  ال ههاعر الههذف ي ههغله مههرتبط بالمكههان ث  بههاألرش العههامرة المرتبطههة بههالمرأة 

                                                           
 ط.من ورا  اتحاد كتاب العرب  دم ق د"داللة المدينة في الخطاب ال عرف العربي المعاصر"قادة دقاق 1

 21 ص2001
 .24ص’المرج  ن سه 2
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لهههه  يكههههن ال ههههاعر الجههههاهلي يبكههههي حضههههور المدينههههة ب ههههدر مهههها كههههان يبكههههي "المعطاءة وعليههههه 

"يبكي أطاللها الدارسو وخلوها من أهلها.... ياله 
1
 

ونههزو  ال ههر ن  حههدل تغيههر وتحههو  فههي الم ههاهي  الم ههاهي  اجاهليههة  إلن ومهه  مجيههي اإلسههال     

فكان تنهويرا ...لزاما علينا أن نبدأ بال ر ن الكري "اإلسال  بالنسبة للجاهلي ثورة على ك  الم اهي  

 ".فتكون  الحواضر وتسسس  المن وأرسي  م اليد الحك ...لبنى العرب ال كرية 

ف هد رفضهوا المهدن رفضها قاطعها "المدينة الزاا هة "أما بالنسبة لموق  الخوارج من المدينة كونها 

 زاعمههين أنههها ال توافههق طبههاعه  وال تنسههج  مهه  ن وسههه  الزاهههدة فههي ملههذا  الههدنيا التههي توفرههها 

نيهة المدينة  الرافضة لتسلط الحكا  وطغيهانه   ول هد كهان رفضها مبنيها علهى اعتبهارا  أخالقيهة دي

ال سههاد فحههاربوا  يرضههوا ولهه   فههاعتزلوا وأسههس ن سههية ومعطيهها  سياسههية  ولهه  ي بلههوا الضههي  

البههوادف وال ههرى :حيههل تغيههر  ع يههدة العههرب وأفكههاره  وخرجههوا مههن قههواقعه  المتناهيههة ....

وان تحههوا علههى عههوال  ال متناهيههة  حههاملين ديههنه  الجديههد بحيههل كههان اإلسههال   قههد وحههد صهه وفه  

".ء ووض  له م اييسه المعروفة وأرسى دعاا  الدولة المدينةووس  الوال
2
 

أمهها فههي العصههر العباسههي ومهه  بلههوم المدينههة أوج مراتبههها  ومهها عههن نههتج عههن ذلههق مههن           

  ووجهها طغيان عمراني وتكدس لألحياء  وكثافة ب هرية  واخهتال  فهي الم هار  واالتجاهها  

الههذا  و ههعورها بههال هر  يتيهههانل ههي   ومههن ثهه  النظههر  وف ههدان لتماسههق الصههال   وتزعههز  ا

منهه  والسهخرية ف د تراوح  هذه الردود بهين الهرفش التا  لمها ههو قهاا   واالنسحاقوالمحاصرة 

والتعالي عنه وأحيانا االنعهزا  واالن صها   ل هد تجله  حساسهية المدينهة وقهوة التعبيهر عنهها علهى 

كههن لكهه  منههها سههلوكه الخههاص بههه فههي هههذا أ ههدها فههي هههذا العصههر وأمثلهه  فههي رفضههها لل ههدي  ول

 .الرفش

 :قيروانرثاء مدينة ال*

                                                           
  ص1994ط .ديوان المطبوعا  الجامعية بن عكنون الجزاار د"أدب المغرب العربي قديما"بن قنينةعمر  1

35. 
  1951ط .دار المعار  ال اهرة د"والتاريخ وال لس ة األدبدراسا  أندلسية في "الطاهر أحمد مكي 2

 .222ص
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والهي مصهر توجيهه أنظهاره "عبد هللا بن سعد بن أبي سهرح"بدأ "عثمان بن ع ان"في عهد         

ف ههتح تههونس  وبجايههة  وقسههطنطينية سههنة "ع بههة بههن نههاف "اتجاههها إفري يهها حيههل وجههه جي ههنا ب يههادة

.ه21
1
 

مسلمة ابن مخلد واليا عنهها بعهدما عهز  معاويهة بهن "معاوية ابن أبي س يان"ه عين 33و في سنة 

وكهان م يمها ببرقهة  ولهه فهي تلهق ابهالد "ع بة بن ناف  ال هرف"حديج عن افري يا  واستعم  عليها 

جهاد وفتوح  فلما استعمله معاوية سيال إليه ع رة  ال  فارس  فدخ  إفري يا  ويضا  إليهه مهن 

 فكثههر جمعههه ووضهه  السههي  فههي أههه  الههبالد  إلنههه  كههانوا إذا دخهه  إلههيه  أميههر أسههل  مههن البربههر 

أطاعوه وأظهر بعضه  اإلسهال   فهاذا عهاد األميهر نكثهوا وارتهد مهن أسهل  مهن أهه  الهبالد  ف صهد 

موض  ال يروان  فر ه قبي  كثيهر مهن البربهر  فسسهلموا وقطه  األ هجار  وأمهر ع بهة ببنهاء مدينهة 

وقوف جنان من هناق من الجنهود يمدينهة ال يهروان  وأمنهوا واطمانهوا علهى   وبنى المسجد الجام 

.الم ا  فثب  اإلسال  فيها
2
 

وأعيد ثانيهة فهي سهنة اثنهين وسهتين للهجهرة  ف تلهه البربهر ومهن معهه "ع بة"ث  صر               

 .ه  وقبره يتبرق به إلى اليو 23في سنة "تهودة"بم برة من 

ب يهه  مركههزا ث افيهها متميههزا  لمهها لههها مههن تههاريخ سياسههي بههارز  ولموقعههها  يهر أن ال يههروان       

أيضهها  بوصهه ها همههزة وصهه  بههين أقطههار الم ههرق العربههي ومغربههه  لههذا بيهه  ذا  وزن ث ههافي 

.وجادذبية خاصة في است طاب األدباء والعلماء
3
 

ج عظمتهها وقمهة كان  ال يروان قب  نكبتها سهنة تسه  وأربعهين وأربعمااهة للهجهرة  فهي أو        

ال هاز "حضارتها  تزخر بالعديد من العلماء واألدباء الكبار  أمثا  محمد بهن جع هر المعهرو  ب 

صاحب زهر اآلداب وأبو الحسهن الحصهرف و يهره   كها كانه  بهالد المعهز وابراهي  الحصرف 

                                                           
 19ص"محاضرا  في ال عر المغربي ال دي "عبد العزيز نبوف 1
 20ن سه صينظر المرج    2
 21ص..."محاضرا  في ال عر المغربي"عبد العزيز نبوف 3
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ز بهن ترف  باألدباء والعلماء   وكان من بينه  ابهن ر هيق وابهن  هر  اللهذان حهازا إعجهاب المعه

.باديس وحظيا بعناية واهتما   وكالهما بكى مدينة ال يروان  حينما اقتحما عرب صعيد مصر
1
 

 وهذا بالضبط بعد منتص  قرن من أحدال قرطبة  الذين عرفوا باس  الهاللية      

الهاللية بعد حصار لها دا  أرب  سنوا  وصنعوا ما صن  جند الطاهر بن الحسين بمدينهة بغهداد  

.البربر ال رطبيةأو 
2
 

ل ههد ل يهه  ال يههروان مهها ل يتههه نظرااههها مههن المههدن السههاب ة لههها مههن دمههار وخههراب  وكههذلق          

الدو  المزامنة لها في أمصار األرش العربية  فكان ال بد من  عراانا أن يخلهدوها فهي صهلاده  

د في رثهاء المهدن ورثهاء كحادثة تاريخية  كما قا  بذلق ساب وه  وما قالوه عن مداانه   من قصاا

 .ال يروان بخاصة

                                                           
 102ص"دراسا  في أدب المغرب العربي"سعيد بوقاللة 1
 .220ص"دراسا  أندلسية في األدب والتاريخ وال لس ة"الطاهر أحمد مكي 2



 

 

 :الفصل األول

تجليات الرثاء في قصائد ابن شرف "

 "وابن رشيق

 .الحزن*

 .الغربة والشوق*

 .الفقد*

 .الموت*
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 :تمهيد     

يحمل مصطلح رثاء المدن ثنائية الموت والحياة،فالرثاء يرتبط بالموت،أما عند التلفظ           

بالمدينة،فإن تصور السامع لها مباشرة هو الحياة بمختلف عمرانها ومنتزهاتها وغيرها من 

المظاهر الحياتية،وبما أن الرثاء يتصل بالمدينة فهذا يدل على خطر الموت الذي يضرب 

ة ،وبذلك يكون موت المدينة نسبي يتأرجح وقوعه بين الموت واالموت،إلن قصائد المدين

الشاعر الرثائية تنطلق من فلسفة فكرية عميقة تحمل في جوهرها خطابا جامحا ،يستند إلى 

فتات الحاضر وركام الماضي ،وذلك بتوظيفه لمخزون وجداني خصب جاء نتيجة لمعاناة 

ية حياتية وانكسارات نفسية متتال
1

،إذ يؤسس الشاعر في خطابه النصي إلى ما يسمى 

بروحانية الخطاب التي تجعله غائبا في أرض الواقع حاضرا في الذاكرة والوجدان ،يحاول 

الخروج من بوتقته ،لينبعث من جديد برؤى فكرية خصبة تعوض حالة الهزيمة القائمة 

ك فيعبر الشاعر في قصائد وقد يحصل خالف ذل"،وتجعل فعل الفقد مبعث سمو وحياة جديدة

 الرثائية عن الال حياة

فمنيذ القيديا ارتيبط الشيول والحنيين "ورثاء المدينة أو الوطن يكادان أن يكونا شيياا واحيدا      

سواء الوطن القبيلة أو الحي أو الشعب أو األمة الكبييرة وسيواء أكيان مسيقط اليرأ  ...بالوطن

"الء وحب أم لا يكن ،فالحنين إلى الوطن انتماء وو
2
 

  

 

 

 

 

                                         
1
 05ص"دراسة نقدية لقصائد الشاعر كتاب المراثي"عمار الضمور 
2
 .15،ص1،8552دار المجدالوي،إربد،األردن،ط"الحنين والغربة في الشعر العربي"يحي الجبوري 
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 تجلي الرثاء في قصيدتي ابن رشيق وابن شرف  في رثائهما للقيروان -1

تعد ملحمة عشقهما وتفجعهما ،إذ أودع كل منهما قصيدته ما تردد بين جوانحه من انفا       

الحسرة واألسى على ما أصاب كعبته على أيدي الهالليين ،إذ ال يملك المرء وهو يطالعها إال 

ع الزمان والمكان ليعيش مع الشاعر آالمه وحزنه وأساه على فردوسه المفقود  و جنة أن يقط

إنهما عمالن فنيان متماسكا البنيان ،فبناؤهما يتألف من جزئيات "القيروان"حبه الضائعة 

يعقب بعضها بعضا ،كما تتعاقب دموع المحزون ،ولكل جزء وظيفته في تحديد التجربة 

ووضوحها 
1
 

زت في قصيدتيهما مجموعة من القضايا التي ظهر فيهيا الرثياء واضيحا مين خيالل لقد بر      

الوحدات المترابطة ترابطا عضويا ،سواء من جهية القضيايا التيي تناولتهيا القصييدتان ،أو مين 

.جهة الحاالت االنفعالية التي تشيع فيهما ،وهذا ما سنحاول االستفاضة فيه
2
 

 :الحزن-1

لقد خلف هجيوم الهاللييين باجتيياحها لمدينية القييروان مجموعية آثيار ال تخليوا مين دميار        

وتخريب وهلع كبير أصاب النفو  ،بفضل تغليب الغيزاة عليى أهيالي القييروان ،فقضيوا عليى 

األمن والسالم والسكينة ،وعلى علماء وأئمة المدينة ،فهدمت معالا نهضيتها واسيتقرارها التيي 

 .بها أيام ملكها المعز بن باديس ،حيث أمست مملوءة بالخراب مستباحة كانت تنعا

قام ابن رشييق بوصيف تغيير حيال القييروان مين حالتهيا اإليجابيية المزدهيرة ،إليى الحالية       

السلبية التي تعا بهدم القيا التي كانت عليها ،وبانقضاء علمائهيا وفقهائهيا ،اليذين كيانوا يم ليون 

خلص إلى سرد أحوال من سلمت أعناقها مين سييوف الغيزاة ،وهيا فيي حالية ركائز المدينة ،لي

ذعر وطلب النجدة ،فال وجود لمن يسمعها ويلبي طلبها لنجدتها ،وال حل لهيا سيوى الهيروب 

أن يحمييها ،وذكير الميرأة بمختليف  ،فأخيذوا كيل ميا هيو غيال ثميين نيو هيا جفياة داعيين ليربها

                                         
 .101ص"محاضرات في الشعر المغربي القديم"عبد العزيز نبوي 1
 112،ص1،8552دار المسيرة ،األردن،ط"قراءات في الشعر األندلسي"صالح جزار2
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عذراء جميلة،اللواتي يخاف االعتداء علييهن  ة،وبكرصنوفها من وليدة،وفطيمة،وأرملة،وعفيف

فأظهرها بسمة الضعف والهروب ،ألنها تعد من حرمات المدينة وشرفها 
1
 

ومن عظيا هيذه الكارثية التيي لحقيت األطفيال والنسياء وكيل ميا هيو عليى وجيه األرض ،أن ييد 

وميا آل إلييه بعيد مسيجد عقبية بين نيافع فيي القييروان ،"الظالا قد طاليت المقدسيات الدينيية منيه 

النكبيية،وكيف أصييبح قبييرا بعييد أن توقفييت الصييلوات بييه،فكانت بييذلك أعظييا مصيييبة أصييابت 

 :اإلسالم والمسلمين وبع ت في نفوسها الحزن واألسى ،حيث قال ابن رشيق

 استخلصوا من جوهر ومالبس       وطرائــف وذخائــــر وأوان 

 ومصائب األلوان خرجوا حفاة عائذين بربها           من خوفها 

 هربوا بكل وليدة وفطيمة               و بكل أرمــلة وبكل حصان 

 وبكل بكر كالمهاة عزيزة              تسبي العقول بطرفـها الفتان

قيدم لنيا فيي قصييدته صيورة مفصيلة لواقيع الهياربين مين هيذه المدينية "ابن شيرف"غير أن     

ت بهيييا الطيييرل ،وازدحميييت بهيييا المسيييالك ،مييين رجيييال ونسييياء وشييييود وأطفيييال ،وقيييد سيييار

نووزعتها المآسي فتعرضوا إلى العدوان وإلى الجور ممن ال ضمير لها ،مخلفين وراءها ميا 

. يملكون من ثياب وأثاث واموال ، خرجوا فرارا لا يتسنى لها الوقت حتى لتوديع جار 
2
 

للشيياعر حيييال هييذا غييير أن المنطلييق االول لوصييف الخييراب والييدمار ،هييو الحييزن الشييديد     

 .الوضع ،فالحزن ظاهرة تتجلى في قصائد الشعر العربي وخاصة في شعر الرثاء 

الشعر نكد بابه الشر ،فإذا دخل في الخير فسد ،وجيدناها تؤكيد :وإذا استلهمنا العبارة القائلة     

الصيلة الوثيقية بييين الشيعر والحيزن ،و تؤكييد لنيا أن الحيزن نسيييع الشيعراء باعتبيارها كيانييات 

شييع حالمة بمستقبل زاهر الذي يقف أمامه الواقع المرير ليمنعه من تحقق ذلك الحلا ،من هنا ي

                                         
تيزي دار األمدددد ،"مظدددداهر التجديددددد فددددي الشددددعر األندلسددددي قبدددد  سددددقوط قرطبددددة"هندددديعبددددد القددددادر  1

 .812ت،ص.وزو،الجزائر،الجزائر،د
 .812ينظر المرجع نفسه،ص 2
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الحييزن فييي اإلبييداع الشييعري ،وتبييدوا مشيياعر مسييتلبة للييروة اإلنسييانية ،وطاقيية ملهميية لقييوى 

 .الشعراء الذين ال ي ور إلهامها ،وال يستفز إال الكامن في الحياة اإلنسانية

بوصفه شعورا اسيتالبيا "ابن شرف"و"ابن رشيق"وهكذا طرة موضوع الحزن في شعر      

،ونشاطه الفاعيل ،وحماسية فيي اإلقبيال عليى الحيياة ،وبوصيفه فيي من اإلنسان  أمنه،وسكينته 

الوقت ذاته ملهما وم يرا لإلبداع ،و كأنه الزمة شعرية في الوقت نفسه مشياعر ضيدية للكييان 

.اإلنساني 
1
 

في قصيدته ويذكر مدى حزنه وحزن العيالا العربيي واإلسيالمي "ابن رشيق"يمضي            

ومصر، والخرسان،وبالد الهنيد والسيند لمصيابها وبسيقوطها تيأثرت ،فيذكر العرال ،و الشام ،

الدول المجاورة لها ،منها األندلس ،وهذا إن دل على شيء يدل على أن القيروان كانت مركيز 

وممين حيزن عليى القييروان الطبيعية أيضيا ،وهيذا . قوة وأمن لها ولشعوب مدن ودول غيرها 

أى النجيوم "الشياعر فيي تليك اللحظية عبير عنيه ب  راجع لعظا المأساة وشدة الهول ، وما رآه

أميا األبييات التيي ظهير فيهيا "غير زواهر ،أظلا القمران،الجبال أمست خشعا ،تزعزع ال قالن

:الحزن جليا هي
2
 

 حزنت لها كور العرال بأسرها       وقرى الشام ومصر والخرسان

 والســـــــــــندانوتزعزعت لمصابها وتنكدت         أسفا بالد الهند 

 وأرى النجوم طلعن غير زواهر     في أفقهن وأظلا القمــــــــــــران

 النـــــــــــوأرى الجبال الشا أمست خشعا     لمصابها وتزعزع ال ق

                                         
 .115ص"تاريخ األدب العربي في المغرب"حنا الفاخوري 1
 .168،ص1دار الجي  ،بيروت،ط"ديوان ابن رشيق القيرواني"ابن رشيق 2
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أن عاطفة الحزن تكاد تعا قصيدته بيدءا مين "ابن شرف القيرواني"وما نلحظه في قصيدة      

فيي القصييدة ،إذ أظهير تحسيره عليى ميا لقيتيه مين انتهيا  لحرمتهيا  البيت االول إلى آخر بييت

.فأدمى قلبه وفؤاده
1
 

 :الغربة والشوق-2

لعيييل أول ملميييح :"حيييول مصيييطلح االغتيييراب قوليييه "مصيييطفى الشييياذلي"إن ميييا أتيييى بيييه      

لمصييطلح االغتييراب هييو ترابطييه ومفهييومي الضييياع الروحييي والغربيية النفسييية واالسييتالب 

المفاهيا بالذات اإلنسانية فإنها تحيل على داللة واحدة هي فقدان هذه اليذات ،وحين تتصل هذه 

"لكينونتها الحرة وفقدان ملكية ما 
2
 

وهذا االغتراب حصل مع أهالي القيروان ،فكل واحد لا يعد يعرف مدينتيه أو بياتيه ،مين        

بعض فكيل واحيد جزءا فعل خرابها ،وكيذلك ميا زاده هيوة بيينها عيدم تواصيلها ميع بعضيها الي

أصبح منشيغال بكيفيية هروبيه وفيراره وجهليه بميا ينتظيره ،وهيذا ميا حيل بالشياعرين ،وسيكان 

االبتعاد عن األهل والوطن ،أن يغترب اإلنسان عن وطنه معناه أن يصيبح غريبيا "بياتها فكان

في أرض اآلخرين وأن يصبح ضيفا في دييار غريبية ،أو عليى األقيل جدييدة عين المنياد اليذي 

".  ع فيهترعر
3
 

وشعور الشول يجتاة الينفس اإلنسيانية ،فقيد يحين  ومنه ينشأ الحنين فال تكون الغربة إال        

إلى من تغرب عنيه وابتعيد ،فتكيون الغربية أحيانيا بيإرادة اإلنسيان ،طمعيا فيي حيياة أفضيل أميا 

سيتطيع أن فهو شعور الفيرد بيأن ال حيول ليه وال قيوة ،وال ي...التغريب عن البلدان واألوطان "

ويعجز عن السييطرة .يتمكن من تحقيق المواقف االجتماعية التي يواجهها أو حتى التأثير فيها 

"عن تصرفاته وأفعاله ورغباته وال يستطيع أن يقرر مصيره
4
 

                                         
 .88ص"دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة"مكيالطاهر أحمد  1
 .11،ص1،8552مطبعة آنفور برانت،فاس ،ط"ظاهرة اإلغتراب "مصطفى الشاذلي 2
 .18المرجع نفسه،ص 3
 .12ص"الحنين والغربة في الشعر العربي"يحي الجبوري 4
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و الغربة التي وقع فيها أهل القيروان كانت بإرادتها ،جيزءا فعيل الهيروب مين الوضيع          

ر جيراءا فعيل الغيزاة الشينيع،فالذوا بيالفرار بيأرواحها تياركين لهيا المميت وتغريبا غير مباشي

المدينة ،فصاروا في بالد أخرى ينتيابها شيعور الغربية والحنيين إليى وطينها وعيزها ،فصيور 

كيييف كانييت وكيييف :ابيين رشيييق فييي مطلييع قصيييدته غربيية مدينتييه فييي نظييره ،فتسيياءل عنهييا 

جيد فقالصارت تحت وضع الدمار ؟مع حنينه إلى ماضيها الم
1
: 

 وتعيد أرض القيروان كعهدها      فيما مضى من سالف األزمان

 وغدت كأن لا تغن قط ولا تكن    حرما عزيز النصر غير مهان

أما عن ابن شرف وتحدثه عن الغربة التيي كانيت بدايية التغرييب مين رحييل اليذين               

فييي مييان آخيير ،إلن القيييروان نجييوا فييي مشييهد الجييالء ميين الييوطن ،وطمعهييا فييي حييياة أفضييل 

وضعها الراهن صار غريبا عنها وليا يعهيدوه منيذ تأسيسيها ،فليا يلقيوا سيوى المذلية واإلهانية 

،وصار الشريف من أهلها مطأطأ الرأ  ،طالبيا العيون مين االنيذال وليا يلقياه ،وهيا ميا زادهيا 

ن مدينتيه ونيسيا إحساسا بالغربة وصار الفرال يشتتها في مختلف األراضي ،فيال يجيد الفيار مي

له من أهل وطنه في بلد الذي لجأ له ،وال الحبيب حبيبه نكيي يخفيف عنيه بعيض الشييء آالميه 

ابن شرف:وغربته الموحشة قال
2
: 

 فات كرسيها الجالء فأضحت      في ثياب الجالء للنا  تجلى

 فإذا نجت المقادير منها           راحال بالخالص يحمل رحال

 نى            كان في سائر البالد وحــــــاللقي الهون والمذلة أ

 ليس يلقى إال امرءا مستطيال     طالبا عنده حقودا وذحـــــــــال

 فترى أشرف البرية نفسا         ناكسا رأسه يالطف نـــــــــذال

 فها كلما نبت بها أرض          مطايا الفرال خيال ورجال

                                         
 166ديوان ابن رشيق القيرواني،ص 1
 .25ديوان ابن شرف،ص 2
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 :الفقد-3

يعيد الفقيد مين أشيد حيياالت الينفس اإلنسيانية إثيارة لكوامنهييا ،فهيو تجسييد حقيقيي النتقييال         

الذات من حال تكون مفعمة بالحياة والفرة والنشاط،إلى حال تفقد فيها كيل أسيباب الرغبية فيي 

البقييياء ،ويتالشيييى إحساسيييها بيييالوجود ،ويتسيييرب معيييه مييين ييييديها كيييل أليييوان الليييذة والمتعييية 

ال علييى أنييه يواجههييا مباشييرة بييدون سييابق إنييذار بالوحييدة،،التي تعلييي ميين حولهييا والفرة،فضيي

أسوارا تحجزهيا عين التواصيل ميع اآلخيرين ،وتفقيد القيدرة عليى التيوازن ،فتتركيز أحاسيسيها 

.ومدارها في نقطة وحيدة تكمن في االنكسار 
1
 

أك ير مائمية فيجسيد  هذا االنكسيار اليذي يخليق جفياء بيين كيل ميا هيو مفهيا بالحيياة ،بيكيون     

الالحيياة ميع ضيبابية الرؤيية لكييل ميا هيو ميدر  أو يشيعر بييه فيتوقيع الفيرد عليى ذاتيه المفعميية 

باليأ  واالستسالم والالمباالة لميا حولهيا ،وتيدخل فيي دوامية االوهيام التيي لين تتحقيق وتخليق 

غيرهيا  ويبقى إحسا  اليذات الشياعرة بالفقيد أعميق مين إحسيا "معاناته مع نفسه واآلخرين 

".به،ولعله نابع من قدرتها على التعبير عنه
2
 

وبييالرغا ميين أن مدينيية القيييروان خلييت ميين سييكانها ،وجميييع ميين كييان يقصييدها ميين العييرب 

وغيرها كال وغرضه أو هدفه المرجو منها،فالذي عبير عنهيا وخليدها هيو الشياعر ،ألنيه أراد 

،وكأنيييه ييييرد عليييى الغيييزاة أن يتصيييالح ميييع نفسيييه الفاقيييدة ليخفيييف عنهيييا وينتصييير شيييعوريا 

والمتواطاين من العرب معها ،ليحقق بعضا من الرضيى ويخليدها تاريخييا فيي قصييدته بعيدما 

.فقدها
3
 

وعبير كيل واحيد عنيه بطريقتيه "ابين شيرف"و" ابن رشييق"فكان الفقد جليا في قصيدة          

كيا كيان –ف ابن رشيق كان تعبيره عنه واضيحا وصيريحا ،وذليك مين خيالل عبيارة  الخاصة

فجاءت حاملة لدالالت الفقد،إذ فقدت المدينة الكرامة والسيادة وغيرها مين -فيها من كرام سادة

                                         
 دار جرير ،عمان،"شعرية النقد جد  الحياة والموت في شعر الخنساء"ورزان ابراهيمخالد جبرور  1

 .01،ص1،8518األردن،ط
 .ينظر المرجع نفسه،الصفحة نفسها 2
 .05ص"شعرية النقد"خالد جبرور 3
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الصفات التي كانت تميزها نبل فقدته خالل ليلة وضحاها ،ثا جاء بعبارة أخيرى داعمية كانيت 

 .تعد القيروان بها

ف عليى الوضيع اليذي كيان مفعميا بالييأ  والتأسي"ابين شيرف"غير أن الفقد الذي أظهيره       

آلت إليى القييروان ،إ سيحقت اليديار وفقيد األهيل ومياتوا ،وغابيت الحيياة ،وحيل محلهيا الظيالم 

والموت ،فرحل عن القيروان سكانها وهربوا منها بعدما فقدوا استقرارها فيها،لقيد فقيد اليزوج 

 .زوجته والحبيب حبيبته،وهرب تاركا وراءه كل شيء يمكن أن يلغي فعل الفقد

بحلول الفاجعة بالمدينية صيار الفقيد عنيوان كيل نفيس هائمية عليى وجيه األرض وفيي عيدة      

طيآه للقيروان،عيادت بهيا اليديار :مدن قريبة من القيروان ،ومين صيور الفقيد فيي اليديوان قوليه

قبورا،ال شمعة ،بعد زهر الشماع توقد وقدا ،بعد يوم كأنما حشر الخلق ،تركوا الربيع واألثياث 

.،عاد النبيه
1
 

 :الموت-4

"إن كل ما أعرفه هو أنه ال بد ليي أن أميوت:"يقول باسكال      
2

وهيذ ا يعنيي أن الميوت واقيع 

محالة،غير أن الذي يختلف هو طريقته أو السيبب اليذي ييؤدي إلييه ،فهنيا  مين يميوت بمفيرده 

وهنييا  ميين يموتييون فييي جماعيية ،غييير أن المييوت نهاييية لحييياة نعييرف طرفييا منهييا وهييي الييدنيا 

الميوت فيي "يقيول مصيطفى محميود .ل كل شيء في بدايية الحيياة األخيرى وهيي اآلخيرةونجه

الميوت إذن حيدث ...وألن الموت يحدث فيي داخلنيا فيي كيل لحظية ونحين أحيياء...حقيقته حياة 

".مستمر يعتري اإلنسان وهو على قدميه
3
 

جماعية للبشير وكيذلك والموت الذي أخذ الحياة من القيروان كان موتا يتم ل في اإلبادة ال       

ما خلفه من تدمير وهلع ،فحاصر كل من بقي على قييد الحيياة ،وصيار يالحقيه أينميا ذهيب،فلا 

يجييد سييبيال لردعييه سييوى الهييروب إلييى وطيين آخيير ال تتحقييق فيييه دواعييي الموت،كمييا هييو فييي 

                                         
 .00المرجع السابق،ص 1
كامددددددد  يوسدددددددف حسين،سلسدددددددلة عدددددددالم :تدددددددر"المدددددددوت فدددددددي الفكدددددددر المغربدددددددي"جدددددددا  شدددددددارون 2

 .52،ص1225ط،.المعرفة،الكويت،د
 .55ط،ص.دار المعارف ،القاهرة،مصر،د"لغز الموت"مصطفى محمود 3
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القيروان الذي كان يالحق ويطارد كل من بقي قلبه ينبض بالحياة ،فجياء ابين رشييق بمفيردات 

فتكيوا بأمية محمد،وغيدر الجوار،وسيبي -:يعبر بها عن الميوت ،أو مين تسيبب فيي الميوت م يل

 .الحريا،العذاب،وأيدي العصاة،وبادوا نفوسها،وقضوا العهود المبرمات،األرملة

فتحدث عن الموت في ثياني بييت مين قصييدته ،أثنياء ذكيره القبيور التيي "ابن شرف"أما        

ت إلى ج ث مدفونة تحت ركام البيوت المدمرة يقولتحتوي على أجساد حولها المو
1
: 

 الديار منهن أخلى:حين عادت بها الديار قبورا       بل أقول

لقد أشار إلى تحول المساكن كلها إلى قبور ،وتحدث عين الجيالء اليذي يعيد هروبيا مين          

الحيييييييييييزن،وال –الميييييييييييوت،وأتى بمصيييييييييييطلحات تيييييييييييدعا حليييييييييييول الميييييييييييوت وهيييييييييييي 

مين -:ثا تكلا عن الذي يتسبب فيي الميوت مشييرا ليه ب-ء،والنوة،والفرالشمعة،وثكال،والجال

-ثعابين حاملين نيوبا،والشياطين،وتعرى الظهور،وتشق البطون،وأصابوه في أحشائه
2
. 

 :الموازنة*

لقد كلف األدبياء فيي مختليف العصيور بالموازنية بيين الشيعراء فيي عصير واحيد،فوازنوا       

في الجاهلية "األعشى"زهير و"و"النابغة"بين امرئ قيس 
3

،وبين جرير والفيرزدل واألخطيل 

فييي الدوليية األموييية،غير أن أول ميين قييام بالموازنيية المدونيية هييو محمييد بيين سييالم الجمحييي 

الشعراء ورتبها في طبقات ،والموازنية المنهجيية الشياملة ليا يعرفهيا ه،الذي وازن بين 131ت

تاريخ النقد العربي ،إال بعدما انقسا األدباء في شأن بعض الشعراء ،لما كان لكل منها مييزات 

شعرية خاصية ،فنشيبت خصيومة بيين مناصيري األدبياء وخصيومها،كما نجيد هيذه الخصيومة 

.وخصومه"المتنبي"مناصري وبين "البحتري"و"ابي تمام"بين مناصري 
4
 

                                         
 .22ديوان ابن شرف،ص 1
 .102ص"شعر الرثاء في عصر ملو  الطوائف في االندلس"عبد اللطيف عيسى 2
 .21المرجع نفسه،ص 3
 108،ص1،8552العلمية،بيروت،لبنان،طدار الكتب "شعر االستصراخ في األندلس"عزوز زرقان 4
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واألدب المغربي القيديا جيزء مين األدب العربيي العيام،فلا يكين بمعيزل عنيه،فهو رافيد مين     

روافده بحكا االنتماء إلى لغة واحدة وتراث واحد هو الشعر العربي والفكر العربي
1
 

هدت فقد واكب أحيداث عصيره سيواء كانيت فيي شيكل فيتن أو ثيورات داخليية،أو تقلبيات شي    

زوال دولة وقييام أخيرى ،أو كانيت بسيبب حيروب خارجيية،غير أن هنيا  موضيوعات تتعليق 

بهييذا الجانييب فييي إطييار السياسيية ،ونعنييي بهييا تلييك الموضييوعات التييي تتنيياول آثييار هييذه الفييتن 

والحروب من م ل البكاء على المدن،ومن بينها البكياء عليى مدينية القييروان ،فينظا هيذا الليون 

أدى إلى هجرة موطنها األملالتي اضطرت الشعراء إلى ذلك وفقدان تحت وقع الفوضى 
2
 

فيختار الشعراء الجانب الحزين من جوانيب العواطيف اإلنسيانية،وهذا ميرده إليى ميا يعيشيه    

 الفرد أو األمة بين الحين واآلخر ألن الرثاء التزام بشعور كريا

أة الغيزاة ،فقيد عشيقها أهلهيا وهيام وهذا ما أدت به فاجعة القيروان ،التي سحقت تحيت وطي     

قيمتها ،كميا أدركيا مكانتهيا الحضيارية  أدركااللذان "ابن شرف"و"ابن رشيق"بها شعرائنا م ل

وال قافييية علييى مييدار التيياريخ ،إال أن شييدة العواصييف بييين المسييلمين والعييرب أنفسييها،جعل 

ر،والظلا،فأحس أوصيييال القييييروان تتمزل،فكيييان التشيييرد ،والضيييياع ،والغربييية،واأللا،والقه

الشاعر في ثنايا كل هذه األحداث أن كنزا نيادرا قيد ضياع بيين ييدي أهليه،مما جعلهميا يبيدعان 

في رثاء الفردو  المفقود وأهله
3
 

مجموعة من خصائص رثاء المدن نقدمها كما يأتي"عويد الطربوكي"حيث يذكر محمد    
4
: 

التييي قيلييت فييي رثيياء المييدن وال شيدة العاطفيية وصييدل اإلحسييا ،الذي اعتلييى تلييك القصييائد ، -

 سيما العاطفة الدينية

                                         
  .11ص"محاضرات في الشعر المغربي"عبد العزيز نبوي1
 18المرجع نفسه،ص 2
 101ص’المرجع السابق 3
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الحنيين إل تليك اليديار والميواطن واالسيتنجاد وطليب :ارتباط هذا الرثاء بغرضين آخرين هما-

 .اإلغاثة

شيييملت قصيييائد الرثييياء نقيييدا الذعيييا لاوضييياع السياسيييية المترديييية واألحيييوال االجتماعيييية -

 .،المتهاوية

لييه،فم لما بييرز الحنييين والشييول لمدينيية الشيياعر وميين قبلهييا التعصييب للمدينيية وليييس للييوطن ك-

 .نشأت الغربة لمفارقتها،وقف هنا ليرثيها ويصف ما حل بها 

 :أن يجمع لنا بعض الخصائص أخرى وهي"عبد اللطيف عيسى "ولقد حاول كذلك    

حاول الشعراء تحديد مواطن الخلل لإلفادة منها في مواجهة الحاالت المماثلية وقبيل وقوعهيا - 

،فنسبوا أسباب هذه النكسة حينا،إلى ارتماء المسلمين بين أحضان اللذة والترف الميادي وحينيا 

 .آخر إلى فعل الدهر

.خالصيم ل هذا الرثاء الخالص،لكل الخيرين لنجدة واستنهاض الهما والندب ال-
1
 

تم يل العاطفية عنصيرا مهميا فيي مضيمون قصيائد الرثياء "اعتمدت قصائد الرثاء العاطفية إذ -

وخلوها يبعد القصيدة عن دائرة الغرض فتأتي قصيدة الرثاء للشعر عن مشاع الحزن واألسى 

بيل فقيد األعيزة واألرض والمماليك فجياءت ...التي يعانيها الشاعر نتيجة لفقد عزييز عليى قلبيه

هذا العصر حافلة بالعاطفية التيي تتبياين فيي قوتهيا وصيدل شيعورها بتبياين الصيلة بيين مراثي 

فيي حيين تتحيول هيذه المشياع إليى الحيزن ...فنجيد مشياعره جياشية باألسيى ...الراثي والمرثيي

.ممزوج باليأ  وهو يعيش تساقط المدن
2
 

دي بيه إليى اإلسيراف إن الشاعر ال يرثي مدينة ما،إال وقد بلغت أهمية عظمى في قلبه،ما ييؤ  

من عواطف الحب واألسى والحسرة عليها ولمصابها األليا،فال يرثي الشياعر إال مدينتيه التيي 

كانييت مسييقط رأسييه،أو التييي كبيير وتعلييا فيهييا ،فييال يسييتطيع إنكييار معروفهييا ،فقييد نشييأت بينهمييا 

                                         
 158ص"الملو شعر الرثاء في عصر "عبد اللطيف عيسى 1
 .155ينظر المرجع نفسه،ص 2
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عالقيية متينيية ال 
1

تييه ،ولكيين يغلبهييا إال الدهر،وأيضييا قييد يرثييي الشيياعر مدينيية تنتمييي إلييى قومي

 .العاطفة تكون خافتة ،ويغلب العقل أك ر في إعطاء حكا وعظات ورشد

ابين "ونظرا الهتمامنا بموضوع رثاء المدن وخاصة رثاء القيروان عند كل مين الشياعرين    

وبدراسيتنا لقصييدتيهما فيي هيذا الصدد،توصيلنا إليى نقياط تيالل وتشيابه "ابين شيرف"و"رشيق

يز كل واحد منهما عن اآلخر في طرحه عليى اليرغا مين أنهميا ونقاط اختالف بينهما حيث يتم

 .يخوضان في الموضوع نفسه

 :أوجه التشابه*

لقد جاء رثائهما للمدينة نفسها وهي القيروان ،والتي تم يل ميوطن كيل واحيد فيهميا،مع أن       

موطنييه األصييل هييو المسيييلة ألنييه ولييد بهييا ،إال أن القيييروان احتضيينته وتييألق فييي "ابيين رشيييق"

سماها فجاءت قصائدهما للسبب نفسه،ويعيشيان العصير ذاتيه ،حييث أننيا وجيدنا فيي ديوانيهميا 

ة لغييرض رثيياء مييدن التييي تخييص القيييروان ،أمييا العالقيية التييي كانييت تجمييع بييين قصيييدة واحييد

ابين "الشاعران ومدينتهما كالعالقة بين األم وولدها،غير أننا نجد بعض المقطوعات في دييوان

أن هيذه المقطوعيات ليا نتناولهيا فيي الدراسية وأخيذنا فقيط  تناول فيها رثاء القيروان إال"شرف

 .بين الشاعرين في الدراسة زنالتواالقصيدة ،كي نحقق 

إن هذا الهجوم على المدينة خلف مأساة وخرابا،مميا أدى إليى حيرا  مشياعر الحيزن عنيد      

الشاعرين ،وحول مسارهما مين الموضيوعات المختلفية م يل الميدة ،والزهيد لتظهير مشياعره 

عالقية  المتأزمة في موضوع الرثاء ،هذه المشاعر التيي سيادت القصييدتين طمسيت كيل ميا ليه

بالحياة،فكان وقوع المأساة وهروب األهالي مع وصف لحالة النساء، وألن المرأة من أضيعف 

المخلوقييات علييى وجييه األرض،وهييي أيضييا الشييرف الييذي يجييب أن يصييان ،جيياء تصييوير 

وها حفاة آخذين معها كيل ميا هيو غيال وثميين ،وكيذلك تحيدث عين "ابن رشيق"الهاربين عند 

فتحدث عن خراب الديار ،وأما عن الهياربين فصيورها تياركين خراب المسجد أما ابن شرف 

 .كل شيء يملكونه وراءها راجين الخالص بأنفسها ال غير ،هذا إن استطاعوا ذلك
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أمييا عيين الشييكوى ونظييرا لمييا آلييت إليييه القيييروان عييزت علييى الشيياعرين ،فشييكوا الييدهر       

حال مدينتها ،متناسين أن ييذكروا والزمن واأليام ،والموها على أنها السبب فيما جرى وقلب 

بسوء من كان السبب الرئيس في هذه الحيال وهيا الهاللييين ،ودعيوا   أن يعييدها إليى سيالف 

 .عهدها ،متكفين فقط بالتلميح لمن كان السبب في ذلك

ابيييين "تحييييدث كييييل منهمييييا عيييين المييييوت الييييذي أهييييداه الغييييزاة ألهييييالي القيروان،فجيييياء       

لمييح لييه بييذكر األسييباب المؤدييية لييذلك "ابيين رشيييق"ار قبورا،أمييا عييادت الييدي:بعبييارة"شييرف

 .الغدر،األرملة،الفتك:م ل

جاءت القصيدتان ذات وحدة موضوعية متماسكة ،يصعب إيجاد ثغرات فيهيا ،وقيد أعطييا      

أهمية لهذا الفن حيث جاء انفعالهما ،بسبب صدل عاطفتهميا وحيرارة شيعورهما وأسيى عمييق 

اب مدينتهما ،والذي وصلنا وحر  عواطفنا كيان سيببه ميا تلقينياه مين أثير بداخلهما ،اتجاه مص

 .خلفته هذه العاطفة على نفوسنا ،عاطفة الحزن التي طغت على القصيدتين

 :أوجه االختالف*

أما عن نقاط االختالف التي يمكن من خاللهيا إبيراز وإيضياة مختليف اليرؤى التيي تمييز       

 التي أراد أن يظهرها الشاعر على حساب النقاط األخرى الشاعر عن اآلخر،وأها النقاط

في مطلع القصيدة تحدث ابن رشيق عن ماضي المدينة الجدييدة المجييد ،ميع التسياؤالت عين *

أميا .هذا الحاضر،أما ابن شرف انطلق من لحظة سيقوط مدينتيه معبيرا عين ميدى حزنيه وأسياه

مازال يتحدث عن اللحظة الحاضيرة في الختام نجد ابن رشيق بقي في الماضي أما ابن شرف 

وهي الفرال،كما نجد رثاءه ندب وعزاء أما رثاء ابين رشييق تيأبين وعيزاء وقيد ذكير محاسين 

 .المدينة ك يرا على غرار ابن شرف

تحدث ابن رشيق عن الخراب انقسام المسلمين ،وصف حالة النساء ،تدمير المسيجد اليذي ال *

اب الييديار ،جييالء األهييالي ،وصييف حاليية النسيياء صييالة وال أذان بييه أمييا عنييد ابيين شييرف خيير

 .والهروب بالنفس فقط
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إذ إن الفيارل بينهميا فيي عيدد األبييات "ابن شرف"أطول من قصيدة"ابن رشيق"نجد قصيدة *

بأخيذ كيل راحتيه فيي "ابين رشييق"بيتيا ،أي ميا يعيادل قصييدة أخيرى ،وهيذا ميا سيمح ل12هو 

ابين "ذي كيان طرحيه ميوجزا،إذ نجيد الي"ابين شيرف"التوسع مين خيالل الطيرة ،عليى خيالف 

نلحيظ انعيدامها وجياء "ابين شيرف"م ال بلغ في مدة وذكير محاسين القييروان أميا عنيد "رشيق

 .فقط في حوالي بيتين ،فتفرد بذلك بلون من الرثاء وهو التأبين 

إن المالحيييييظ عليييييى قصيييييائد الرثييييياء هيييييو أنهيييييا ال تخيييييرج عييييين ثالثييييية أليييييوان وهيييييي      

،أما النييدب فهييو بكيياء علييى الميييت ،وتعييداد محاسيينه بالييدموع الحييارة النييدب،التأبين،والعزاء

واأللفاظ المحزنة ،فيسرف الشاعر في النحييب وذرف اليدموع،لي ير عبيرات النفيو  ،فينحس 

بالنواة والبكاء ،ويشغل الندب مسياحة واسيعة فيي مراثيي المغاربية العيرب،ألن مصيابها وميا 

.ها تقطر باألسى والتحسر والدموع نزل بها من فواجع كانت كافية لجعل مراثي
1
 

وقيد ...كالكرم والشجاعة والعفية ...هو مدة الميت وال ناء عليه وذكر الفضائل"أما التأبين      

حيين ينيدفع الشياعر إليى ذرف ...يستعمل لاحياء أيضا ،ويك ر التيأبين فيي رثياء رجيال الدولية

"ال تباع بيأبخس األثميان العواطفدموعه الحارة لقاء الجوائز الساخية ،وأرى أن 
2
فهيو أشيبه  

.الكالم يقال على الميت إنبالمدة ،ال يختلف عنه سوى اإلشارة إل 
3
 

دعوة إلى التفكير في رحلة الحياة ومصير اإلنسان،قوامه حكا وعظات فيي "والعزاء هو كذلك

بيه الحياة ،والموت،القصد منه تخفيف األحزان ،وتهوين المصيبة ،والصبر والرضيا بميا نيزل 

". واالستسالم للقدر
4
 

قليال ما نجد قصائد الرثاء تنفرد بلون واحد من ألوانه،سواء كيان نيدبا ،أو تأبينيا أو عيزاء       

،فغالبا ما تكون هذه األلوان ال الثة مجتمعة في قصييدة واحيدة،أو عليى األقيل لونيان معيا وهيذا 

فلسييفية للحييياة فقييد يبييدأ الشيياعر يكييون راجييع إلييى الحاليية النفسييية للشيياعر،ورؤاه الواقعييية ،وال

                                         
 12ص"شعر الرثاء في عصر الملو "عبد اللطيف عيسى 1
 .16المرجع نفسه،ص 2
 156ص"دراسات في أدب المغرب العربي"ينظر سعيد بوقاللة 3
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 4
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قصيدته أوال بالندب ،ويكون عند تلقي الفاجعة مباشرة بموت عزييز ،فيجعيل أنهيا مين عنيد   

،ويسرع إلى إثارة النفيو  بيالنواة ،ثيا ييذهب إليى الميدة المييت وال نياء علييه،وذكر محاسينه 

عيزاء ،وهيو ليون يحتيوي ،وفضائله موظفا بيذلك ليون التيأبين ،إليى أن يهيدأ ويظهير هيذا فيي ال

ك يييرا ميين الصييبر علييى الفقيييد ،وفلسييفة تقييود السييامع إلييى التأمييل فييي مصييير اإلنسييان،ولوم 

 .الزمان،واالستسالم والرضا بحكا القدر

إلى الجبل ثهالن ،ليستشهد به عن عظا المصاب ،فلو حل له ما حيل "ابن رشيق "لجأ           

 .جده الشاعر ابن شرفبمدينته لد  واستوى مع األرض وهذا لا ن

خيراب المدينية فيي انقسيام المسيلمين ،وتشيرد النسياء،وتدمير "ابين شيرف"لقد صور لنيا        

المسجد،الذي أمسى بال أذان وبال صالة،وصيور الهياربين وهيا يأخيذون كيل ميا هيو ثميين أميا 

1
فتحييدث عيين خييراب الييديار ،وجييالء األهالي،وحاليية النسيياء المروعيية،أما عيين "ابيين شييرف"

 .هاربين فكان هروبها بالنفس فقطال
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دراسة قصيدتي ابن :"الفصل الثاني     

 " شرف وابن رشيق
 .الوحدة الشعرية*

 .الموسيقى*

 .األسلوب*

 .الموازنة*
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   :تمهيد  

لقد كانت الحياة الثقافية في مدينة القيروان فيي هديد العياهرين هقير كيدر كنيير مين            

التنوع والثراء والعمق،مما ترك أثره هقر ازدهار حركة أدنيية وفكريية وفنيية،كان لديا ا ثير 

اسيتل  فيي هيذا العصير ،حيي  في نعأة فن التصوير ،وما ساهده هقر ذليك التنيوع والاميا  

 . الفضاء السياسي ،وحم  آثار تيارات فكرية متنوهة واغتنر نأساليب مختقفة

 :ة الشعريةالوحد-1

هقر القلة زمن من الدهر وهي تعني ماموهة من ا صوات يعنر ندا ك  كوم مضر       

و هي التي يستعمقدا العاهر ’و هي وسيقة لالتصا  و التواص  نين النعر ’هن أغراضدم 

و لاماهة الديوان و خاصة العقاد رأي في القلة فدم يعتنرون ا لفاظ ’و نق  تارنته لقتعنير 

ال كيمة لدا في ذاتدا و غن كيمتدا إنما تكمن فيما ترمز إليه من معاني فدذا يتماعر مع 

.مفدوم الععر هندهم يراع لنفس صاحنه
1

 

نحكم ما تفرضيه ’لر أخرىهقر الرغم من أن القلة تتحو  تحوال حتميا من لحظة إ           

إال أن ’و أنديييا تتحيييرك ناسيييتمرار دون أن تعيييعر حركتديييا اليوميييية ’فيزيولوايتديييا الخاصييية

الععراء ظقوا يكررون و يعتنرون ما كاليه ا والي  رغيم أنيه ال يكيون العياهر عياهرا إال إذا 

 .حقق لنفسه هالمه القلوي الخاص نه

اسة دكيقة ومتأصقة تققي النظيرة التيي تايزي العمي  لنقدية وا دنية الحديثة ندرالنظرة        

الفنيي ،فديي كالكيالن الحيي فيي اتصيا  نعضيدا نينعه ا خر،وهيذه الدراسية تعيد الفين نتااييا 

هاطفيا مرتنطيا نالمعياهر ونتاايا فكرييا يننيع مين العقي  ،ولديذا اتاديت ا نظيار إلير دراسية 

من خالله ،فدي اوهر الععر وأساس الصورة، ندا تنرز العم  الفني وتنق  الفكر والعاطفة 

.الحكم هقيه
2
 

                                                           
 .701دار المعرفة الاامعية،القاهرة،ص"دراسات في النقد ا دني المعاصر"الععماويمحمد زكي  1
 .98،ص7،3072دار التنوير،نيروت،لننان،ط"اماليات الصورة من الميثولوايا إلر الحداثة"ناظم هودة 2
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وأن ليييه مسيييتواه الخييياص وتراكينيييه التيييي تناسيييب ،هيييذا  ن العيييعر يختقييي  هييين غييييره      

موسييييقاه،وال 
1

 نيييه يحتيييوي هقييير كثيييير مييين الصيييي  الفنيييية يصيييس اسيييتخراد كواهيييد هامة،

والعنارات المتكقفة التي تنعيده هين تمثيي  الحيياة الحقة،وتنلييه هين اليرود السيالدة مين خيال  

هقير ابنيداع الرنط الفني نين العك  والمضيمون ،فيي إطيار لليوي تظدير فييه كيدرة العياهر 

تماما هين ر كصيدته تختق  والموهنة في الخقق الفني،غير أن الظرو  التي ينني فيدا العاه

ظرو  متكقم آخر من نيلته نفسدا ، ن القصييدة تتيأل  مين حيي  العيك  الفنيي مين ا وزان 

كييامال ،ينفييرد ندييا العيياهر ،ويتميييز فييي والقييوافي ،المسييوغة فييي لليية فنييية منضيينط انضييناطا 

عياهر استلاللدا ،حي  يتضس ذلك من خال  القلة المسيتعمقة واالسيقوب اليذي يتمييز نيه كي  

.هن آخر
2
 

لقييد حظيييت هييذه القليية العييعرية ناهتمييام القييدامر،ولم تكيين وليييدة العصيير الحييدي  ،فققييد      

أوردهييا أرسييطو فييي كتانييه فيين العييعر ورآهييا ضييرورية لكمييا  العميي  الفنييي وكييان يعنييي ندييا 

وحدة الموضوع والنن  كال متكامال ،وكد اهتم النقاد العرب القيدامر أمثيا  انين رعييق ،وانين 

ر   ندا إال أندم هنوا نوحدة العك  في تيلل  موضيوهات ااهقيية الليز  والميدد والفخير ع

والتفياهم هيذا ليم .،فدهوا إلر تنسيقدا وضرورة تتانعدا فيي القصييدة ....والنكاء هقر ا طال 

يكن كافيا  ن اصرارهم هقر وحيدة النييت أغنياهم هين القصييدة نكامقديا ،فالوحيدة العضيوية 

ديم كان ينظر إليدا من نؤرة كواكعه الععري اليذي يتمثي  فيي وحيدة النييت اليذي هند الناكد الق

.تتزهزع نليره أركان العروه الخقيقي
3
 

ولييم تكيين المخيقيية العرنييية فييي تعاوندييا العيييق مييع "ويقييو  غييالي عييكري فييي هييذا الماييا      

قفيييية اليييذهن العرنيييي كيييد تصيييورت حيييين ذاك ميييا يقييييم القصييييدة وتكامقديييا نليييير اليييوزن والث

                                                           
 ،7،3070دار الصفاء ،همان،ا ردن،ط"الصورة الععرية هند ذي الرمة"هدود هند الواحد العكيقي 1

 78ص
 ،7المصرية العالمية لقنعر،ط"الععر الااهقي كضاياه الفنية والموضوهية"انراهيم هند الرحمن محمد 2

 .713،ص3000
 .72،ص2،7891دار النعر منعأة المعار ،مصر،ط"تاريخ النقد ا دني والنالغة"محمد زغقو  سالم 3
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والروي،وهييذه كقدييا تاعيي  ميين القصيييدة هييامال حاسييما فييي توايييه العييعر نحييو وحييدة اليينلم 

.الوحدة المعنوية الصحيحةك،
1
 

استحضير فيي أو  كصييدته ماضيي القييروان ،وهيو مياه " انن رعييق" يمكن القو  أن     

ة،والعقوم، ابيميان ،والدياني:كانت نه في كمة إسالمدا ،فاستل  ا لفياظ الدالية هقير ذليك وهيي

والقرآن،الحدي ،والعقماء،وانة الفردوس،وطاهية الرحمن،وهيي ألفياظ تيد  هقير أن المدينية 

كانييت سييرحا ومنييارة لاسييالم والمسييقمين ،أمييا هيين حاضيير المدينيية فأصيينس مفعمييا نييالحزن 

سوء هيذاب ،مصيالب،وكد :والموت،فكانت المصطقحات الواردة والدالة هقيدما متنوهة وهي

سييماء النقدان،مصيير العييراق أنيعيية مثيي  الناوم،العمس،المساد،ا ره،ووظي  مفييردات الط

 .القيروان

هنير  هين الماضيي نالننييه الوايوه الحسيان وهنير كيذلك هين الحاضير "انن عر "أما       

نالنكيياء والحييزن والفييراق والييدموع ثييم اسييتعم  العيياهر ألفيياظ أخييرى أمثييا  أراميي  طفيي  

 .ء لقي الموت مصيرا محتوما هقيه يالنرواوه،فؤاد،سعاد،حي  إن هذا المواطن 

 .كنور،أره ،نالد،ديار:كما أنه وظ  مفردات الطنيعة مث 

 :الموسيقى/2

الموسيقر خاصية العيعر ا ولر،فمياذا كيان العيعر يكيون نيدون موسييقر ،فتاعي  منيه        

خطانييا ذا خصييالص صييوتية تميييزه هيين غيره،فالموسيييقر أهييم ميين العييروه ،فدييي متسييقطة 

هقيير اليينص ا دنييي فييي كيي  مظيياهره الصييوتية وابيقاهييية الداخقييية والخاراييية ،حييي  يييرى 

.لر غزيرة الموسيقر وابحساس نالنلم أرسطو أن الدافع ا ساس لقععر يراع إ
2
 

 :الموسيقى الداخلية*

غير أن أحمد أمين ييرى فيي هيذا الصيدد أن موسييقر العيعر تخاطيب العاطفية وتثيرهيا       

،كوندا أوضس للة لقعواطي  فيال يعياركدا فيي ذليك الضيحك والنكياء والصيراي فديي اميعيا 

                                                           
 .98،ص7893ط،.دار المعار ،مصر،د"صراع ا ايا  في ا دب المعاصر"غالي عكري 1
 .73،ص3،7883مكتنة أناقو المصرية،ط"موسيقر الععر"انراهيم أنيس 2
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ع فدي التي تسيترهي العواطي  ،أي إن وتأثيرها أسرللات العواط ،ولكن الموسيقر أكواها 

أحمد أمين يوضس أهم للة من للات العاطفة وهي الموسييقر ، نديا هيي السينب المناعير فيي 

استدهالدا واستحضارها وتنوهدا ولقموسيقر نوهان
1
 : 

 :الموسيقر الداخقية*

وثيييق الصييقة نموسيييقر ا لفيياظ،فدو ليييس فييي "تخييص الموسيييقر الداخقييية النييديع ، نييه        

الحقيقيية إال تفننييا فييي طييرق ترديييد ا صييوات فييي الكييالم حتيير يكييون   نلييم موسيييقي وحتيير 

يسترهي ا ذان،كما يسترهي الققوب،والعقو  نمعانيه ،فدو مدارة في نظيم الكقميات ونراهية 

هيذا العنايية نحسين الايرس ووكيع ا لفياظ فيي ا سيماع ،وماييء هيو ...رتينديا وتنسييقداتفي 

فيي حعيو النييت تاعي   النوع في الععر يزيد من موسيقاه ،وذلك  ن ا صيوات التيي تتكيرر

.النيت أعنه نفاصقة موسيقية متعددة النلم مختقفة ا لوان
2
 

انيين عيير  وميين ألييوان النييديع القفظييي الييذي تييم توظيفييه فييي كصيييدتي انيين رعيييق و         

والطناق وتكرار ا صوات،ما زاد في نداء موسييقر القصييدتين وتاسييد لعاطفتيدميا الاناس 

 :ويتضس ذلك فيما يأتي

  :الاناس هند انن رعيق-7-

 هقماء/نرهان،هقوم/نيان،رهنان/ننان/ابيمان/ا من/فصاحة/فقاهةوظ  انن رعيق الاناس و

القيروانيي ليم يوظي  الانياس التيام وليو لميرة المالحظ من خال  ما تقدم أن انن رعييق       

واحييدة،غير أنييه اكتفيير نالانيياس غييير التام،فكييان نزيييادة حيير  أو حييرفين ،وكييذلك نتليييير 

 .مراتب الحرو 

 :الاناس هند انن عر *

                                                           
 .321،ص2،7883دار الفكر العرني،القاهرة،ط"النالغة االصطالحية"هنده هند العزيز 1
 ،7،7889،دار النعر،ادة،ط3د"النالغة العرنية أسسدا وهقومدا وفنوندا"هند الرحمن حسن الميراني 2

 .198ص
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كييييييييييييييييان حاضييييييييييييييييرا الانيييييييييييييييياس هنييييييييييييييييده هييييييييييييييييو ا خيييييييييييييييير متمييييييييييييييييثال      

 .ننال/ننال.خ /،خ ذحال/وكدا،ذنال/تسعد،توكد/ونقر،سعاد/غسال،تنقر/هسال،تلس /غفال:في

المالحظ مما سنق أن انن عر  هقر خال  انن رعيق الانياس ننوهييه التيام والمتمثي        

ايار /في ننال ننال ،فا ولر تعني أداة يرمر نديا ،وا خيرى هيي صيفة ابنسيان السيوي ،ايار

كرنيك فا ولر تعني الاور والظقم،وهي صفة،أما الثانية فدي تعني ذلك ابنسان اليذي يسيكن 

 .أما الاناس المتنقي ينتمي إلر الاناس الناكص.واوارك

فين نيديع فيي "ولقاناس هدة دالالت فنية مميا أدى العياهران إلير توظيفيه ،هيذا  نيه يعيد     

والانياس "اختيار ا لفاظ التي توهم في الندء التكرير ،لكندا تفاائ نالتأسيس الخيتال  الميتن

لقفظية ،لكين نابمعيان الاييد يمكين الوصيو  إلير الداللية التام اليذي ييوحي أكثير إلير تكيرار ا

.الثانية التي يريدها العاهر، والتي تسمس نفتس آفاق داللية أخرى كانقة لقتأوي  في النص
1
 

 :الطناق-3-

يقدم هند العزيز كقيققة     
2
الامع في الكالم نين العيء ،الواحد وضيده أو مقانقتيه "هقر أنه  

 نييه تاسيييد حقيقييي لحاليية الفقييد فدييو يمثيي  ثنالييية الحييياة والمييوت  هييذا"ظيياهرا كييان أم خفيييا 

إلير غيرهيا مين الثنالييات التيي هايعيدا ....،والواود والعدم ،والقوة والضيع  والعيز واليذ  

العيياهران،هذا فضييال هقيير أن الطنيياق يمثيي  نوهييا ميين ابيقيياع المعنييوي لقليية فدييو إيقيياع ميين 

نتضياد الوايود ابنسياني فيي ي تثير فيي المتققيي إحسياس هنية التأنماط الموسيقر الداخقية الذ

 .ذاته

 :"انن عر "الطناق هند 

 .السد /فرق،الوهر/غرنا،ضمدم/عكال،عركا/معنر/اار،هد /القنور،سقطان/الديار      

 ":انن رعيق"الطناق هند 

                                                           
 .199ص’السانقينظر المراع  1
 .310ص"النالغة االصطالحية"ينظر هند العزيز 2
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 0.لي /آمنوا،واضس/حقوا،خافوا/غامه،كعفوا/عيطان،إهالن/إعارة،سقطان/كالم    

توظي  الطناق هند العاهرين ،كان يدد  من خالله إلر إنراز كوامندميا العيعورية غير أن 

المتضييارنة كتضييارب واكعدمييا الراهن،الييذي يتخيينط نييين تضيياد هواميي  ومسييوغات الحييياة 

والموت ،ونما أن الواكع يسقم نواود العديد من الثناليات المتضادة التي يقوم هقيديا ،فقيم يايد 

 .رغمين هقة توظي  هذه التضارنات ،ععوريا أو ال ععورياالعاهران نفسيدما إال م

 :الموسيقى الخارجية*

فييي اللالييب مييا تتصيير  الموسيييقر الخاراييية إليير مييواد،وهي الييوزن أو النحيير وكييذلك       

القافية،فد  حضرت حقا هذه المواد الصوتية كن  العروع في كتانة القصيدة ،أم اياءت هفيو 

يييا  محهنإننييا ال نحسييب أن ال هييذا وذاك ،فرنمييا همييد الخيياطر وسييي  كريحيية ،وهطيياء خ

الناص إلر تحضير هذه المواد الصوتية دون أن يعمد فيي طقنديا كقدا،مميا يتيرك لققريحية أن 

.تندع ولقخيا  أن ينتكر
1
 

معنرا هن هذا فقا "غنيمي هال "وااء      
2

حي  كانت صياغة الععر العرني القيديم فيي :"

ووحيدة نظيم تعيد مين أزر المعنير وتمثقيت الصيياغة الموسييقية فيي كالم ذي توكيع موسييقي 

والتي يمكين أن نتعير  هقيديا كميا "الععر العرني ننحوره وكوافيه التي وصقت إليدا ناضاة

 :يأتي

 :الوزن-1-

أييا –فعياهر القصييدة العرنيية ا و  :"هن الوزن كونه نظام فيقيو "العرني دحو"يتحد      

يسييتطيع تايياوزه ،وهييذا الييذي تمثقييه التفعيييالت المكونيية لقنحيير  معييدود ننظييام معييين ال-كييان

وهيذه -نمطيية–العروضي ،ومين ثيم ليه اختييار فيي تحدييد المكيان  نيه يكتيب كصييدة منظمية 

                                                           
 .798ص"دراسة سيميالية تفكيكية"هند المالك مرتاه 1
 .728،ص3001ندضة مصر لقطناهة،القاهرة،"النقد ا دني الحدي "محمد غنيمي هال  2
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القصيييدة ال تعتمييد اليينظم حتيير تحييدد المسيياحة ولكندييا تعتمييد ا ذن،والييدفق العيياطفي ،والحاليية 

".النفسية التي تندأ معدا والدة القصيدة
1
 

والوزن هو أحد هناصر الععر وله داللته خاصة ال يمكن أن ينفصي  هين المعنير اليذي      

يتولد منه أوال،حي  يأتي الوزن الحقا ،ويتميز الوزن نخصالص صوتية تنعا لك  وزن
2
 

انين "موزونية هقير اليوزن العرنيي ، "انين عير "و"انين رعييق"ولما ااءت كصييدتي      

كام  أما صديقه فنظمديا هقير اليوزن الخفيي  إال أن هيذان نظم كصيدته هقر النحر ال"رعيق

 :الوزنان لقيا نعه التليير ويظدر هذا هند 

 :ابن رشيق*

 نوهدا التفعيقة

إسييييكان الحيييير  الثيييياني :زحييييا  ابضييييمار متفاهقن

 المتحرك

حييذ  سيياكن الوتييد المامييوع :زحييا  الكيي  متفاه 

 المتأخر وتسكين الحر  الذي كنقه

حييييذ  سيييياكن الوتييييد المامييييوع :كطييييعهقيييية  متفاه 

 .المتأخر وتسكين الحر  الذي كنقه

زيادة سنب خفيي  هقير ميا آخيره :هقة ترفي  متفاهالت

 وتد ماموع

 

 مفاعلن

 نوهدا التفعيقة

حييذ  الحيير  الثيياني :زحييا  الخيينن المفييرد مفاهقن

                                                           
 .791،ص3001العرني،الازالر،دار الكتاب "ا دب العرني القديم في الملرب العرني"العرني دحو 1
 .710ص"ععر الرثاء في هصر مقوك الطوال  في ا ندلس"هند القطي  هيسر 2
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 .الساكن

حييذ  الحيير  الثيياني :زحييا  الخيينن المفييرد فعالتن

 .الساكن

حييذ  الحيير  السييانع :الكيي  المفييردزحييا   فاهالت

 .الساكن

ااتميييياع الخيييينن :زحييييا  الخنيييي  المييييزدود فعقتن

 .والطي

  

لقد استعان العاهران نالزحافات والعق  ناختالفدا ك  واحيد حسيب كصييدته،وهذا يعنيي       

هيذه المسياواة فيي وحيدات ابيقياع "أندما اختركا المساواة في إيقاع النحر الذي استعماله، ن 

أو تواليت الكقميات متسياوية تميام المسياواة ...لوزن مدهاة لقمق  ،لو كانت تامية كي  التميام وا

في صفاتدا من حرو  مد وليين وغيرهيا  ن النلميات تنيدوا إذن رتينية يمقديا السيمع ،ثيم إن 

".الموسيقر في النيت تانعة لقمعنر والمعنر يتلير نتلير النيت
1
 

فيياكتفر "انين عير "يقاهيه نددخيا  زحافييات وهقتان،أميا نتلييير إ"انين رعيييق "كميا كيام       

 .كانت متنوهة هقر ان أكثرها عيوها تفعيقة فعالت/نالزحافات 

النحيور اقاقية وحركيات كأنميا خقيق لقتلنيي "نحر الكام  وهيو أكثير "انن رعيق"استعم     

صييقس وي ولييذا ال يصييقس لقحكميية والفقسييفة ،وفيييه مييذهنان الفخاميية والازالة،الركيية والقطيي 

لقعواط  النسييطة كاللضيب والفيرد ومين العاييب أن الرثياء كقيم أن يصيقس فييه إن ليم يكين 

اسييتعمقه لقتلنييي نحزنييه إذ لييم يتنيياو  فيييه موضييوع "انيين رعيييق"غييير أن "نوهييا ميين التفاييع

 .لما ارى لمدينته القيروان   التفقس  ،ليص  فيه تفاعه ولوهته الحكمة،ولم ناد فيه

ن النحير اليذي احتضينته كصييدته هيو الخفي ،وهيو اليذي يقيو  هنيه أما انين عير  فكيا      

نحير كميا ييد  هقييه اسيمه،خفي  فيي غنتيه ابيقاهيية غيير أنيه كيان :"هند القادر نين القاضيي

                                                           
 .الصفحة السانقة"ا دب العرني القديم"ينظر العرني دحو 1
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غيير أن تفعييالت "وكد ندأ العيعراء يدتميون نيه فيي العصير العناسيي...نادرا في الععر القديم

ا فيياهالتن تخالفدمييا التفعيقيية الثالثيية وهييي مسييتفع النحيير الخفييي  همييا تفعيقتييان متماثقتييان وهميي

لن،وال عك أن ذلك يخفي  مين رتانية ابيقياع ووتيرتيه الواحيدة،إال أن الكامي  اليذي اسيتعمقه 

انن رعيق نايد نيه تفعيقية واحيدة تتكيرر سيت ميرات وفيي النييت وهيي متفاهقن،وفيديا رتانية 

 .،فاستعان نالعروه الثالثة وهي مستفعقن كي يددؤها

تزايييد ننضييات الققييب فييي "وكييد رنييط النيياحثون هييذه التلييييرات الزحافييية والعققييية إليير       

االنفعاالت النفسية تقك التي كد يتعيره لديا العياهر أثنياء نظميه ،فحالية العياهر النفسيية فيي 

 "الفرد غيرها في الحزن واليأس ولكندا نطيلة حين يستولي هقيه الدم والازع

ننضات الققب،أما الحالة التي هقيدا العاهران فدي تتضيس نيالحزن ففي الفرد تتسارع        

 .واليأس وا سر

ا صييوات الحاضييرة نقييوة والتييي اسييتعان ندييا العيياهران هييي الصييوت الممييدود غييير أن      

والمعدد أو الميدغم وكيذلك التنيوين ،ولكي  ميندم داللتيه ،فالصيوت المميدود ظدير اقييا ، نيه 

تسمر الحركات الطويقية المميدودة نيا ل  واليواو والياء،ووايدوا أوضس ا صوات تقك التي 

.أن هذه ا صوات تنرز في أثناء الكالم وال تخفر في السمع
1
 

أم هيين ا صييوات السيياكنة والمعييددة والمنونة،فا صييوات السيياكنة هقيير العمييوم أكيي        

ات ميين وضييوحا فييي السييمع ميين أصييوات المييد ،أمييا الحييرو  المعييدودة فدييي تطييور ا صييو

الرخيييياوة إليييير العييييدة أو العكس،وهييييذا يراييييع إليييير الحاليييية النفسييييية التييييي تكييييون هقيدييييا 

.الععب،وابدغام والتنوين يكونان في حالة الوك  متنوهان نسكون  ندا حركة كصيرة
2
 

 :القافية-

هر  العروضيون القافية أندا الحرو  التيي تنيدأ نمتحيرك كني  أليو سياكنين فيي آخير        

ري،وكد تكون كقمة واحدة أو نعه كقمة ،والعاهر المندع ال يخضيع لضيرورات النيت العع

                                                           
 .711ينظر المراع السانق،ص 1
 .771ص"موسيقر الععر"انراهيم أنيس 2
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الييوزن والقافييية،غير أن منحيي  هقييم القافييية ضييروري وحركتييه فالييدتدا ضيينط ابيقيياع حتيير 

.نعر  النسق الذي رسم لقععر واالنفعا  الذي يتالءم نين القافية وموضوع القصيدة
1
 

تكتسييندا ميين العميي  الفنييي ،لتنييرز امييا  الموسيييقر  أمييا هيين القافييية وأهميتدييا التييي        

العييعرية ، ندييا تسييتند نانتديياء معنيير معين،فدييي عيينيدة نقفيي  النيييت ،وال نييد أن تسييتند هقيير 

حر  تننر القصيدة هقيه وهو حر  الروي ،الذي يتكيرر ندايية كي  نييت ،وتسيمر القصييدة 

يأتي تكيراره مثييرا  حاسيسيه كقدا نه،حي  أن لقحر  إيحاؤه النفسي في نفس العاهر الذي 

.،وينع  الروي االنفعا  لمأساة العاهر ،فدو إذن يضرب هقر وترين حزينين
2
 

 :لقد كانت القافية التي وظفدا العاهر ازء من الكقمة وهي

 كم كان فيدا من كرام سادة        نيه الواوه عوامخ ابيمان          

حييوالي ثميياني مييرات فييي القصيييدة ،ومثقدييا كافييية أتييت متكييررة "ميياني"فالقافييية هييي       

خمسييية مرات،أميييا النقيييية تراوحيييت نيييين الميييرة والميييرتين "النيييي"ةتكيييررت القافيييية "وانيييي"

انيين "والثال ،ونوهدييا متييواترة مطققيية ورويدييا هييو حيير  النييون،فتعر  القصيييدة ننونييية 

ت والماضيي ووصقدا هيو اليياء،والنون هيو حير  العيكوى وا نيين والحنيين لقيذكريا"رعيق

وكيذلك النيون حير  غنية ييذوب صيوتدا فيي "انين رعييق"المايد،وهذا ميا نايده فيي كصييدة 

الدواء ،فيموت مع حر  الميد اليذي يسينقدا ،ولعي  ذليك يضيع  مين صيوتدا ،نابضيافة إى 

غنيتدا ، ندا مكسورة وما كنقدا ونعدها مد،وهذه القافية تعد ازءا من الكقمية ،إال أنديا تعيك  

 :مة،والقوافي التي تأدي معنر هيفي حدها كق

 .ليونة وهعاعة ك  ما هو مادي ومعنوي:الن

 .الزمن الراهن وحاضر العاهر:آن

 .العناء والدمار والتعب الذي لحق نالمدينة وسكاندا:هان

                                                           
 .773،ص7،3070دار العقم،ط"العرني الننية ابيقاهية في الععر "أنو السعود سالمة1

2
 .708ص"ععر الرثاء في هصر المقوك"هند القطي  هيسر 
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 :فااءت كافيته كقمة في ك  أنياته مندا"انن عر "أما 

 الديار مندن أخقر:ن  اكو               

غال أن "انن عر "اترة مطققة ورويدا  هو الالم والتي صارت تعر  نالمية أتت كافيته متو

حيير  الييالم ميين الحييرو  الركيقيية عييفافة تسييتخدم فييي القييين والتلييز   ندييا سييدقة ومذلقيية 

موصيييولة نحيييير  القييييين وهيييو ا ليييي ،إال أن القييييم ينقيييير صيييوتا مادييييورا يتوسييييط العييييدة 

أخقيير :هقيير أفعييا  وهييي كقيقيية ومندييا  القافييية كقميية فواييدناها تحييويوالرخيياوة،ومع مايييئ 

 .أما الناكي أسماء وصفات...حال،تنقر،تتقر

 :سلوباأل

يأتي أحمد أمين معنرا في هذا الصدد هين ا سيقوب كيالال     
1

ا سيقوب هيو طريقية تعنيير :"

ولييس كميا ...ابنسان هن نفسه،وا سقوب الايد هو الذي يحسن التوضيس كميا يرييد ابنسيان

هنه في هذه الدراة من االهتماد هقير العقي  وال هيذا التعنيير أيضيا فييه اميا  نريد أن نعنر 

وفن ،فدناك أعياء أخرى نحس ندا فيي داخي  أنفسينا ونرييد أن نخرايه إلير العيالم الخياراي 

 "هن طريق القو  لتتص  نروحنا وهواطفنا وكياننا

الخنرييية وابنعييالية المالحييظ ميين القصيييدتين أن ا سييقوب المسييتعم  تنييوع نييين الاميي       

،التي تضفي هقر العاطفة كوة في المعنر،وهذه ا ساليب المختقفة تتضيس مين خيال  الايدو  

 :ا تي

 العرد ا داة هند انن عر  االداة هند انن رعيق ا دوات

خنيييييييييري عيييييييييرطي  إذا              إن –إذا  العرط

 وتأكيد وتفصي 

خنييييييييييييري تأكيييييييييييييد  إن والنون          النون –إن  التوكيد

لمضيييييييمون الخنييييييير 

                                                           
 .79ص"النقد ا دني"أحمد أمين 1
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 .والامقة

كم داللة خنريية هقير  ه               كم والدمزة االستفدام

إنعيياء التعقييي  وأكثيير 

 .والدمزة لقتصور

  مرة واحدة  / التعاب

 طقب حصو  الفع  / مرة واحدة  ا مر

يييييدخ  هقيييير الفعيييي   كد                كد  التحقيق

 .الماضي

طقب حصو  العييء  لو-ليت  لو التمني

 .هقر سني  المحنة

  

كثنتية أو منفيية "إن هذا التنوع في استخدام أنواع الكالم من الخنيري واتيي تكيون فيي أصيقدا 

أميا "أن يؤتر ندا خالية من المؤكدات ،حين ال يكون حا  المخاطيب يسيتدهي تأكييد الخنير ليه

ابنداع واالنتداء وك  مين انتيدأ هو ...كالم يتحقق مدلوله هند النطق نه"الامقة ابنعالية فدي

عيلا فقد أنعأه
1
. 

ومما سنق نرى غقنة ا سقوب الخنيري هنيد كي  مين العياهرين حيي  نقي  هنيد انين           

مييرة،نخال  الخنيير الييذي لييم يييذكر فيييه ا داة ،أمييا ا سييقوب 71مييرة وانيين عيير  78رعيييق 

لمخنير هين حاليه أو حيا  وذلك للقنة الموضوهات التي تضيع العياهر فيي موكي  اابنعالي 

غيره ،إال ان االنتقا  من االسيقونين الخنيري وابنعيالي كيان ذا أثير فعيا  فيي تلذيية ابيقياع 

النالغيييي ،وذليييك  نيييه يخقيييق حركييية متمواييية ممتيييدة تضيييفي هقييير الييينص حيويييية ،ونعييياطا 

".مقحوظين
2
 

                                                           
 .728ص"النالغة االصطالحية"هند العزيز كقيققة 1
 .333ص"دراسات أندلسية في ا دب والتاريخ"الطاهر أحمد مكي 2
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تدم الذي و ن هد  العاهرين االو  هو ابخنار هن مصاب مدينتدم القيروان وإيصا  صو

انين "ينوب هن أصوات الععب إلر المتققي العرني ،ااء الخنير طاغييا هقير ابنعياء ،إذ كيام

وأخنرنييا هيين حييا  مدينتييه وهيين ماضيييدا المايييد الييذي كييان تحييت كنضيية ابسييالم "رعيييق

والمسييقمين ،ليواصيي  إخنارنيييا هيين فعييي  القييدر وا يييام نديييا وننسييالدا ،فأخنرنيييا هيين دميييار 

يعية والنقيدان العرنيية وابسيالمية،ليخنر هين هيو  الكارثية وإراياع المساد،وهن حيزن الطن

 .ك  هذا من اديد إلر القدر

إال أنييه أخنرنييا هيين مييدى حزنييه ،وعيياونه "انيين رعيييق"فكييان مثيي  "انيين عيير "أمييا      

هن تحو  اليديار إلير القنيور ،ليواصي  إخنارنيا هين واكيع حيا  عيعنه لمدينته،ليخانرنا نعدها 

اللزاة،فصيور لنيا معياهد الييذ  والديوان فيي ميدينتدم والميدن التيي تييم  الميزدري تحيت كنضية

.االءهم إليدا
1
 

 :الموازنة*

نطالكا من الدراسة الفنية التي أاريناها هقر القصييدتين القتيين تحميالن كضيية الرثياء ا       

،ومين خيال  اهتمادنيا هقير نعيه "انن عر "و "انن رعيق "نمعنر رثاء القيروان لك  من 

النقاط التي ساهدتنا هقر تحقي  القصيدتين ،وذليك ندراسية الصيورة الفنيية نوسيالقدا كالتعينيه 

وابستعارة ،ثم االهتماد هقر دراسة الموسيقر ننوهيدا الداخقيية والخارايية ،إلير أن وصيقنا 

إلر دراسة ا سقوب الذي تم تناوله واهتماده من خال  العاهرين،أمكننا التوصي  إلير نعيه 

ج والنقاط التي تساهدنا هقر هقيد موازنية نيين العياهرين مين حيي  ا لييات الفنيية التيي النتال

استلقدا كي  واحيد مندميا فيي كصييدته ،والنيا نديا مقخصية فيي أوايه تعيانه واخيتال  والتيي 

 :رصدناها كما يقي

 :أواه التعانه*

نوالتي تعمي  لقد استل  العاهران وسيال  التصيوير والتيي تعيد ايزءا مين فنيون النالغية      

هقر إيصا  فكرة العاهر وهواطفه ،وإضفاء الاميا  هقير نصيه، ن ناسيتطاهة النفيوس أن 

                                                           
 .371،ص7،7883ط"النالغي في العصر العناسيا سس الامالية لايقاع "انتسام حمدان 1
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وسيال  "تحس نه وتتذوكه متر أدركته ،وتأنس نه وترتياد إلييه،ومن خيال  تمكين العياهر مين

الفنييون ا دنييية التييي ننييه هقيدييا أدنيياء العرب،وكييذلك سييالر المييذاهب ا دنييية المسييتوردة ميين 

ييير العرنييية ،ليسييت إال نحوثييا وتتنعييات الكتعييا  هناصيير الامييا  ا دنييي فييي العييعوب غ

"الكالم،ومحاوالت لتحديد معالمدا ووضع نعه القواهد
12

 

حييي  أن لكيي  وسيييقة نالغييية امالدييا الييذي تتميييز نييه،وتنفرد هنييه لمييا يقانقدييا ميين            

يييد  هقيير دكيية مالحظيية فالتعيينيه مييثال فيين امييي  ميين فنييون القييو  ،وهييو الوسييال  ا خييرى ،

 .ا عناه ،والنظالر في ا عناه،كي تتقرب الصورة إلر ذهن القارئ وابمتاع نصورة امالية

ولاكنيياع نيييالفكرة وإكامييية الحاييية النرهانيييية وعيييحن المتققيييي وتحرييييك طاكتيييه الفكريييية       

.والععورية وامتحان ذكاله
3
 

لميا عينه االميور والمسيال  هنيدما يستعصير حقديا "انين رعييق"فكانت ام  التعنيه هنيد      

نالناب الذي أحكم أكفاله أوضاع مفتاحه ،وعنه فض  العقماء هقر القيروان وفضي  القييروان 

هقر المدن المااورة هقيدا مث  فض  العمس هقر ا ره ،ليعنر هن مصاب القيروان نعيد 

ن فتن سوداء كسواد القي  ،وكان حسد لقمدينة من طر  الناطس المعييان ك  هذا وما لحقدا م

 .،ثم ناده يعنه المرأة الاميقة ناما  هيني النقرة ومث  اكتما  القمر

فامالييية تصييوير تعيينيده تكميين هنييدما عيينه لوهيية وعييدة حزنييه ننييار "انيين عيير  "أمييا        

ن هنير هين هيذا الوضيع وميا يحتوييه ادنم،وما لحق نمدينته التي صارت ديارها كنورا،إلر أ

من ضايج وحعر الخقق لنعضدم مين عيدة الخيو  مثي  الحعير والضيايج اليذي يكيون ييوم 

الحساب،وأهطر كام  المسؤولية في تفريق ا هالي كما يتفرق السدم هين ننقه،ليعينه الميرأة 

.القيروانية نالعمس في الحسن والنداء
4
 

                                                           
 .719ص"النالغة العرنية أسسدا"هند الرحمن الميراني 1
 .ينظر المراع نفسه،الصفحة نفسدا 2
 .713ص"النالغة االصطالحية"هند العزيز كقيققة 3
 .98ص"دراسة سيميالية"هند المالك مرتاه 4
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،التيييي كانيييت تطيييرب الييينفس ابنسيييانية ،فترتييياد وهنييياك تعيييانه كيييذلك فيييي الموسييييقر        

 .لموازيندا الحقوة،فكان لقععر تأثير حقو هقر هذه النفس ابنسانية

فكانت الموسيقر حاضرة ننوهيديا الداخقيية والخارايية ،أميا الداخقيية فالتعيانه الموايود       

داللته،وكيد نيندما هو أندما استعانا نالنيديع مين انياس وطنياق وتكيرار ل صيوات كي  حسيب 

 .استلال الحرو  المادورة أكثر من المدموسة حوالي سنعين نالملة

أمييا هيين الموسيييقر الخاراييية فقييد إختييار كيي  مندمييا القصيييدة التييي تنتمييي إليير الننييية        

فدي همودية وإيقاهدا يعيرى إلير إيقياع الخقيي  ،غيير أنديا الععرية القديمة من حي  العك  ،

درييية،حي  يسييقط اليينص فييي اليييأس والحييزن وانوحييه إليير االستسييالم تتميييز هندييا نننيتدييا الق

.لحكم التاريخ الرتيب
1
 

والتييي تسييمر ب المتيييواترة المطققيية الضيييارخة 0/0:/كمييا ايياءت القافيييية نفسييدا وهيييي      

 .،لطالكة صوت الصاري لقنفس المتكقمة والمتققية

وب خياص نيه ،وال يتحقيق أما الحدي  هن ا سقوب فيقاأ ك  عياهر إلير اسيتعما  أسيق      

هذا ا سقوب إلر  نالكالم  نه هو اليذي يفصيس هميا فيي الفير والمعياهر وا حاسييس نألفياظ 

دالة هقر ما يريد كي  عياهر الوصيو  إلييه ، ن الكقميات رميوز اصيطالحية ،فيي االوضياع 

ظ القلويييية ا ولييير ،القالمييية نعيييدها هقييير التطيييور والتوسيييع فيييي داللييية ا لفاظ،فكانيييت ا لفيييا

المسييتعمقة هنييدهما تخييص كيي  مالييه هالكيية نابنسييان والطنيعيية نوالحاضر،والماضييي ،ومييا 

.يخص اللزاة ،وكذلك المرأة
2
 

 :نين العاهرين يمكن رصده من خال  النقاط التالية االختال أما فيما يخص           

وسيال  التصيوير،لكن كي  واحيد حسيب المعنير "انن عر "و"انن رعيق"وظ  العاهران  *

تحمي  "انين عير "الذي يريد الوصو  إليه والذي يريد لققارئ أن يفدمه ،حي  كانت صيور 

 .كانت الداللة إياانية الماضي وسقنية الحاضر"انن رعيق"دالالت سقنية في معظمدا،إال أن 

                                                           
 .730ص"النالغة االصطالحية"هند الرحمن الميراني 1
 .10ص’ينظر المراع السانق 2
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أكي  "انين عير "نظرا أن كصيدة "انن رعيق"الاناس والطناق أكثر من "انن عر "وظ  *

انيين "فييي اناسييه مسييتعمال التييام والنيياكص ،أمييا "انيين عيير "وعأنياتييا ميين صيياحنه ،حييي  نيي

 .استعم  الاناس الناكص فقط"رعيق

الدياء التياء الفياء "انن عر "التاء السين والداء أما "انن رعيق"الحرو  التي تكررت هند *

.هو الالم"انن عر :الحاء أما الحر  الذي تكرر نعدة في كصيدة 
1
 

حيي  إنيه نيوع نيين "انن رعيق"صيدتين فالنحر الكام  هندهناك اختال  في النحور نين الق*

 .استعم  النحر الخفي  وأدخ  هقيه نعه الزحافات"انن عر "الزحافات والعق  أما 

هنييارة هيين اييزء ميين الكقميية ورويدييا النييون ووصييقدا هييو "انيين رعيييق"كانييت القافييية هنييد *

والصيفات،ورويدا هيو اليالم اميا فقافيته كانيت كقمية متنوهية نيين الفعي  "انن عر "الياء،أما 

 .الوص  فدو ا ل 

 

 

                                                           
 .17ص"في نظرية ا دب ،كضايا الععر والنثر في النقد العرني"هثمان الوافي 1
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 :ابن شرف القيرواني*1

ه،ينتموي 063وتوويي /ه093هو أبو عبد هللا محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي ولد        

إلى أسرة ذات أصول عربيو،،هججرت إلوى المبوري يوي ةجلعو، اللوتب العربوي وسوةنت مدينو، 

 .القيروان يي الشمجل اإليريقي 

خرة رايلوو، بووجلعلوا ،حجيلوو، بووجللنون، ا..ولوود ابوون شوورف القيروانووي يووي مدينوو، القيووروان       

المبر ين إلتلقى العلا واألدي عنها،حتى نبو  وأججد،وأصوبب مون  بجلعديد من العلمجء واألدبجء

شعراء الدولو، الصونهججي، المقوربين ،ونوديمج ألميرهوج بون بوجدي  
1

،يعود ابون شورف مون ألمو  

المتقودمون ن،وأنشةتها شعرا وشجعري، يي القرن الخجم  هجري وقد أعجي شعراء القيروا

بول اعتورف ...به،وبقدرته اللني، على نظا الشعر وإنشجده ،شوهد لوه بوذلن منجيسوه ابون رشوي  

يوي مجوجل األدي وبخجصو، الججنوي الشوعري بمج ةجن يتمت  به ابن شورف مون موهبو، وإبودا  

 .منه وةشف عمج يمتلن من قدرة يني،

غير أن البجلي يي أشعجره بةجء القيروان ،ورثجؤهج ،والحنين أليجمهج الخوالي ،التي لا     

تلجر  صورتهج مخيلته ،ولا ينسهج ةوال يترة غيجبه عنهج واغترابه ،ينجل ذلن أةبر قدر من 

.اهتمجمه وضمنه مج احتمل داخله،وججشت به نلسه من أحجسي  ومشجعر
2
 

معه بجبن رشي  ،يججءت الروايجت مختلل، عنهج ،يمنها من اا عن العالق، التي ةجنت تج  

ذهي إلى انهج ةجنت متوترة مدة من ال من،ثا تحولت إلى معجداة ومهجججة،ومنها من أنةر 

ةجن الشجعران ملضلين عند المع  على سجئر .ذلن،ورأى يي األمر مجرد دعجب، وممج ح، 

ي ذلن تجرة أخرى ،يتنجيسج وتنجيرا من يي حضرته من األيجضل ،يةجن يقري هذا تجرة ويدن

تجرة أخرى
3

،وهدأت عواصف العداء على أثر مج أصيبت به القيروان ،وحل بهج من ةجرث، 

 .مروع،

 

 :حياة ابن رشيق القيرواني*2

                                                           
 .20ديوان ابن شرف القيرواني،ص 1
 .20ينظر المرج  نلسه،ص 2
 .222ص"تجريخ األدي العربي يي المبري"حنج اللجخوري 3
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ه بجلمسوويل، وتسوومى 093هووو أبووو حسوون بوون علووي بوون رشووي  األ دي القيروانووي ولوود        

المحمديوو، يةووجن ينسووي إليهمووج بمعنووى يعوورف بجلمسوويلي والمحموودي وةووجن أبوووه علووى أرجووب 

الروايجت روميج من موالي األ د،ينسي إليها ،وقرأ ابون رشوي  القورون والشوعر بعوم علووا 

يجوجء بشوعر ونقود ييوه ألو  الوذهي ....الصويجغ، عصره يي مدار  وةتجتيوي المحمديو، وتعلوا

.وبريقه 
1
 

،وةوجن أبووه علوي ربووة ل يبلبهوج الموجء وغجيو، ل ينجلهوج وبعد ذلن ارتحل إلى القيروان        

الشد واإلرخجء واقتججره على النثر والنظا ،اقتدار الووتر علوى السوها ،إن نظوا ةوجف واسوتلا 

.أو نثر هلل العلا وةبر
2
 

ةووجن مبمووور النسووي "يووي ةتجبووه بعووم الصوولجت الخلقيوو، لووه "حنووج اللووجخوري" ذةوور        

والحسووي ،يميوول إلووى التلقووي وراء العظمووجء واألقويووجء ،ةلبووج للعظموو، والقوة،وةلبووج للمجل،إنووه 

ضوووعيف النل ،شوووديد الةمووو  يوووي غيووور ةموووووو ،وهوووو يبتعووود عووون الحووووارات السيجسووووي، 

.ألخةجروالخصومجت السلةجني،وليةي  المبجمرات ورةوي ا
3
 

ه إلوى 022يي العهد الصنهججي الذي يمد مون "ابن شرف"و"ابن رشي "عجش ةل من         

ه 030ه ،وقد انشةرت اإلموجرة الصونهججي، منوذ مةلو  القورن الحوجدي عشور،أي حووالي 063

ابوون عمووه "وقجعوودتهج بووجلقيروان ،وإمووجرة "ابوون بووجدي  بوون منصووور"غلووى شووةرين ،إمووجرة 

ر مقوورا لووهالووذي اختووجر الج ائوو"حمووجد
4

،يبنووى مدينوو، أسوومجهج قلعوو، حمووجد بووجلقري موون قسوونةين، 

ه ،خللوه ابنوه معو  حتوى ةبور ،وعنودمج 036واتخذهج قجعدة إلمجرته ،وعندمج تويي بجدي  سون،

اسووتلا  مووجا األمووور صووجلب أعمجمووه بنووي حمووجد يجنتشوور السووالا واألموون يووي الووبالد وا دهوور 

ي المبوري تةوورا ةبيورا ،وترةو ت معظوا العمران،حيث ةجنت العلوا واللنون قد تةورت يو

األنشة، الجتمجعي، والعلميو، واألدبيو، يوي مدينو، القيوروان حيوث ةثورت الودواوين والمسوججد 

                                                           
 .22ديوان ابن رشي  القيرواني،ص 1
 ،2،2999إحسجن عبج ،دار الثقجي،،لبنجن،ة:،تب2مج"الذخيرة يي محجسن أهل الج يرة"أبو الحسن علي 2

 .099ص
 .202ص"األدي العربي يي المبريتجريخ "حنج اللجخوري 3
 .02ديوان ابن رشي  القيرواني،ص 4
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وحلقجت العلا واألدي ـوأدى التنجي  والت احا بين األدبجء والشعراء إلى حرة، يةري، وأدبيو، 

ميوو  أصووقج  المبووري وحتووى ،وأصووبحت القيووروان ةعبوو، العلووا التووي يحووج إليووه العلمووجء موون ج

األندل 
1
. 

 :قصيدة ابن شرف*

 ن يصلىيؤاد بجمججا الح    من    ــو            ــــجــ  ه ش  وان إن  ــــر  يــ  وه للق  

 ىـــــــبل أقول الديجر منهن أحل   ورا          ــــحين عجدت بهج الديجر قب

 لىــــــــــعلى أيقهج النواع  ةس    ثا ل شمع، سوى أنجا تخةوا

 الـــــــهن وبلضلهن معنى وشة    رف منـــوالوجوه الحسجن أش

 لىــــ حم، الحشر والصحجئف تت    ةيــــــــولها هنجلن  حم، تح

 ىـــــــــخل  يبةون والسرائر تبل    جيج الـــوعجيج وضج، ةض

 الـــــجوا وثةـــــملئوا حسرة وش    جمى ــــــــمن أيجمى ورائهن يت

 الء ةحلىـــــــةتلتهج األةمجر نج    جــوحصجن ةأنمج الشم  حسن

 لىـــــــيي ثيجي الجالء للنج  تج    ت ـيجت ةرسيهج الجالء يأضح

 دلــيل وا يرجون يي األرم ع    ججر ييها  مجنها وأولوا األمر

 :قصيدة ابن رشيق*

 جنـالوجوه شوامخ اإليمبيم           جدة    ــــــــةا ةجن ييهج من ةراا س

 النــــــــهلل يي اإلسرار واإلع          قى  ـــــــمتعجونين على الديجن، والت

 شةل القرونـــسنن الحديث وم         وا    ــــــــوأئم، جمعوا العلوا وهذب

 جنــــــــجح، وبيــــبلقجه، ويص            ى ــعلمجء إن سجءلتها ةشلوا العم

 مجنــــــــأبوابهج وتنج   الخص             مور استبهمت واستبلقتوإذا ال

 جنــــر  ومبــــةلبج لخير مع         ا   ــــهجروا المضجج  قجنتين لربه

                                                           
 .03ديوان ابن رشي  القيرواني،ص 1
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 جنـــبين الحسجن الحور والبلم              ل   ـــــيي جن، اللردو  أةرا من

 نــــنعا النججرة ةجع، الرحم                تجروا بهج اللردو  من أربجحها 

 جنـــــــــوالعجريين مةجبد الشية           ه      ــــــــــــــ  تقجتــــالمتقين هللا ح

 النـــحتى ضراء األسد يي البي             ل الورى    ــــخجيوا اإلله يخجيها ة

 جنــــــــملن وهيب، ةل ذي سلة             جخ، ةل ذي    ـــــتنسين هيبتها شم

 دانـــــــــــعد المنجبر  هرة البل         روان بها إذا        ـــــــــةجنت تعد القي

 رف رانـــل ةـــــوسمج إليهج ة        هج         ـــــــــــحسنت يلمج تةجمل حسن

 جنـب معيــــــــجشترنوا بنظرة ة            جشب    ــــــنظرت لهج األيجا نظرة ة

 دة وأوانـــــــــــــودنج القضجء لم               هج ـــــــحتى إذا األقدار حا وقوع

 وانــــــسبي الحريا وةشل، النس           وار ووثروا    ــــيجستحسنوا غدر الج

 جنـــــــــــــومقتل ظلمج ووخر ع        ذي       ـــــــــمج بين مضةر وبين مع

 رانــــــــــــيي أيقهن وأظلا القم         ر  واهر    ــــوأرى النجوا ةلعن غي

 النــــــــــلمصجبهج وت ع   الثق       ج      ـــــوأرى الجبجل الشا أمست خشع

 النـــــــــــبعد القرار شديدة المي           ت  ــواألرم من ول  بهج قد أصبح

 جنــــــــــــاأليجا واختللت بهج يئت         هج   ـــــحسنمن بعد مج سلبت نضجئر 

رانـــــــــــوتقةعت بها عرا األق      هج      ـــــــأمست وقد لعي ال مجن بأهل
1
 

 

 

 

                                                           
 229ديوان ابن رشي  القيرواني،ص 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خاتمة

 

~ 51 ~ 
 

أشررت ع ى ررا ة عمرر  ىا ررط برري  نمأمرر  اررط أا أوررما لعهارر  اررع هن رر ع  امرر   ررط برري       

 ادت سرر  ن ا نعةررع  لىاررعت ولن ها ررع د اررع سررهادا  برري   العهارر  بررط ل  رر    ررد ا ررعوت 

 :نسعط  عدق ها ت  ا   اا  السهةهع عع نبط ى ا  اةحن  آلهط

 عنقررد حعنارر" وررا شررت "ن"  وررا تشررمق" ا اررا أبرر  اررا ت ررع ادمةرر   اامررتن ا ة ررد *         

 . اهعتم  وفا  ات عء  اادا نه  معه   ط ق مدهط نت اا  وا شت  ن وا تشمق

 .    سهةهعج  لدن ع  افةم  ن ا اعام   اهط هةعا ع نت اا  اشعىتما  ط ق مده اع*         

داعت ن الرت   وعد قت ءة  اا مدهما  اا حظ أا ادمة   اامتن ا ش دع ةرن  ارا  ار*         

 .ن سدنبع اا ل ت أشععتب ن احزاد هحتنع ق ن  نأق    اشعت ء 

دل ع ادمة   اامتن ا  اهعتمخ  لدوط نيار  ن ر  وف رت ه سرمد اععةعه رع ارا أرت  *         

 .األحد ث  ااغعتو  دن اةات  ااوعشت

نشرد ذي ا نأيبرعا  اا فع ا ةهوع  وتنز  اأوعق ن ا ةعس  ط  اا مدهمادا فع  اةظرت *        

 . ااه اط دنشد  وانسماع   ا نهم  

هةنىررع  اا ررمدهما وررما  اوحررنت  نررت ق ررمدة نوةمررع ى ررا وحررت مله رر  ىررا وحررت *         

 . اا مدة  ا عةم 

 اهعتمر  وفرا  ع ال ا رتد احعنار  وسرمأ  نرعا برد   مانا  اانت أا وح ةع بري  ارع  برن       

 ت ررعء  اارردا نادمةرر   اامررتن ادأب   اا ررعمع  ااهةعنارر  اة ررع  احررزا ن اغتورر  ن افاررد ن ااررنع

د أت ن أا أننا قد ن اع  ط و نغ اع سعمةع ارا اعمر   ن اان زة  وما  وا تشمق ن وا شت 

 .ن هللا ان ق

ال يكتب إنسانا كتابا في رأيت أنه  ﴿عماد األصفهانيو في األخير ال نزيد عما قاله               

يومه إال قال في غده لو غير هذا لكان أحسن و لو زيد كدا لكان يستحسن و لو قدم هذا لكان 

أفضل و لو ترك هذا لكان أجمل و هذا من أعظم العبر و هو دليل على استيالء النقص على 

             .﴾جملة البشر
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ليس اإلبتكار أن تطرق } 21ص∞فن األدب∞و يقول توفيق الحكيم في كتابه          

تتناول الفكرة  موضوعا لم يسبقك إليه سابق و ال أن تعثر على فكرة لم تخطر على بال غير

التي قد تكون مألوفة للناس فتسكب فيها من تحليلك و تأمالتك و تفكيرك ما يجعلها تنقلب خلقا 

أو أن تعالج الموضوع الذي يكاد يبلى بين أصابع ...هش العقل  جديدا يبهر العين و يد

 . {...السابقين فإذا هو يضيء بين يديك بروح من عندك 

 . اا بي   اوحث  ااهن  ع’نبي  اع هن  ةع  ام   ط ظت اع سوق           
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 :المعاجم*

 عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية ،بيروت،:تح2ج"معجم العين"ابن احمد الفراهيدي-

 .1،1991،دار صادر،بيروت،لبنان،ط3مج"لسان العرب"ابن منظور اإلفريقي-

 .1،2003لبنان،ط.1،1991مكتبة لبنان ،بيروت،ط"محيط المحيط"بطرس البستاني-

 .4،2004مكتبة الشروق الدولية،مصر،ط"الوسيطالمعجم "مجموعة من الباحثين-

 :المصادر/أ*

محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل :تح"الصناعتين"حسن بن سهل العسكري-

 ط.ابراهيم،منشورات المكتبة العصرية،بيروت،د

 ،1ديوان ابن رشيق القيرواني ،شرح صالح الدين الهواوي وآخرون،دارالجيل،بيروت،ط-

1991. 

 .ت.ط،د.حسن ذكرى،دار المكتبة األزهرية،القاهرة،د:ف القيرواني تحديوان ابن شر-

 :المراجع/ب*

 .1،1992ط"األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي"ابتسام حمدان-

 .2،1992مكتبة أنجلو المصرية،ط"موسيقى الشعر"ابراهيم أنيس-

 .2013ط،.المصرية،دالقاهرة،مكتبة أنجلو "األصوات اللغوية"ابراهيم أنيس-

 ،1المصرية العالمية،ط"الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية"ابراهيم عبد الرحمن-

 .1،2010دار العلم،ط"البنية اإليقاعية في الشعر العربي"أبو السعود سالمة-

 .1911دار الكتاب العربي،بيروت لبنان،"النقد األدبي"أحمد أمين-



 :قائمة المصادر والمراجع

 

~ 55 ~ 
 

 .دار النشر والتوزيع"دلسية في األدب والتاريخ والفلسفةدراسات أن"الطاهر أحمد المكي-

 .2001دار الكتاب العربي،الجزائر،"األدب العربي القديم في المغرب العربي"العربي دحو-

 كامل يوسف حسين ،سلسلة عالم المعرفة،:تر"الموت في الفكر المغربي"جاك شارون -

 .1994ط،.الجزائر،د

دار "ة النقد جدل الحياة والموت في شعر الخنساءشعري"خالد جبرور ورزان إبراهيم-

 .1،2012جرير،عمان،األردن،ط

 .1،2001منشورات بونا،الجزائر،ط"دراسات في أدب المغرب العربي"سعيد بوقاللة -

 .1،2001دار المسيرة ،األردن،ط"قراءات في الشعر األندلسي"صالح الجزار-

 .1،1991ط

 ،دار النشر،جدة،2ج"لعربية أسسها وعلومها وفنونهاالبالغة ا"عبد الرحمن الحسن الميراني-

 .ت.ط،د.د"محاضرات في الشعر المغربي القديم"عبد العزيز النبوي-

دار األمل ،تيزي "مظاهر التجديد في الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة "عبد القادر هني-

 .ت.وزو،الجزائر،د

 ،1دار غيداء،ط"األندلسشعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في "عبد اللطيف عيسى-

2013. 

 ط،.دديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرية،"دراسة سيميائية تفكيكية "عبد المالك مرتاض-

1992. 

 .3،1992القاهرة،ط، العربي ردار الفك"البالغة االصطالحية"عبده عبد العزيز-

 .ت.ط،د.د"في نظرية األدب قضايا الشعر والنثر في النقد"عثمان الوافي -
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 .1،2001دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط"شعر االستصراخ في األندلس"زوز زرقانع-

 دار الكتاب للنشر والتوزيع،"كتاب المراثي دراسة نقدية لقصائد الشاعر"عمار الضمور-

 .1،2001عمان ،األردن ط

 ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،"أدب المغرب العربي قديما "عمر بن قنينة-

 .2000ط،.دالجزائر،

 .1،2010دار الصفاء،عمان،األردن،ط"الصورة الشعرية عند ذي الرمة"عهود عبد الواحد-

 ط.ددار المعتز،"نظرية أبي عثمان بن بحر الجاحظ في النقد األدبي"عيسى ابراهيم السعدي-

 .1912ط،.دار المعارف،مصر،د"صراع األجيال في األدب"غالي شكري-

منشورات اتحاد كتاب "دينة في الخطاب الشعري العربي المعاصرداللة الم"قادة دقاق-

 .2001ط،.العرب ،دمشق،د

 .3،1914دار النشر للمعرفة،مصر،ط"تاريخ النقد األدبي والبالغة"محمد زغلول سالم-

 دار المعرفة الجامعية ،القاهرة،"دراسات في النقد األدبي المعاصر "محمد زكي العشماوي-

 .2004نهضة مصرللطباعة،القاهرة،"النقد األدبي الحديث"هاللمحمد غنيمي -

 .2000دمشق،"النقد األدبي القديم في المغرب"محمد مرتاض-

المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم "محمود عويد الطريكي-

 "العربي

 .1،2009مطبعة آنفوبرانت ،فاس ط"ظاهرة اإلغتراب"مصطفى الشاذلي-

 .ت.ط،د.دار المعارف ،القاهرة،مصر،د"لغز الموت "صطفى محمودم-

 ،1دار التنوير،بيروت،لبنان،ط"جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثة"ناظم عودة-
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 .2001دار مجدالوي،إربد،االردن،"الحنين والغربية في الشعر العربي "يحي الجبوري-
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  .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 ":مفاهيم عامة"مدخل-

 50ص................................................................مفهوم الرثاء-

 .شرفتجليات الرثاء في قصائد ابن رشيق وابن :لفصل األوال-

 .21ص..........................................................الحزن-

 21ص................................................................ الغربة والشوق-

 .15ص.................................................................الفقد-

 .11ص...............................................................الموت-

 11ص....................................................الموازنة-

 دراسة قصيدتي ابن شرف وابن رشيق:نيالفصل الثا

 .12ص.....................................................................الوحدة الشعرية-

 .12ص...........................................................................الموسيقى-

 05ص............................................................................األسلوب-

 02ص.....................................................................الموازنة بينهما-

 .04ص.............................................................................الملحق-
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 04ص................................................................التعريف بالشاعرين-

 04ص..................................................................شرفقصيدة ابن -

 02ص..................................................................قصيدة ابن رشيق-

 05ص.............................................................................. خاتمة-

 00ص........................................................مصادر و المراجعقائمة ال-

 02ص.............................................................................فهرس-



 :ملخص المذكرة

 

ال ’إن الحديث عن األدب و عن الحياة الثقافية في بالد  العرب ليس باألمر الهين         

فهو بالتالي ’ألنه أصل فيه و ال منبع له فاألدب المغاربي جزء ال يتجزأ عن األدب العربي 

تميزه عن اآلداب األخرى عامة و عن األدب ’يمتاز بمميزات و خصائص و لو بشيء قليل 

 العربي خاصة

 ابن شرف–ابن رشيق -رثاء مدينة القيروان-فن الرثاء:الكلمات المفتاحية

 


