
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية     جامعة العقيد الحاج لخضر

 قسم اللغة العربية وآدابهــا      - بـاتنة -
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في األدب المغربي القديم
 

 :إشـراف الدكتــور      :طـالبإعـداد ال
 محمد األخضر الزاوي      طعبد القادر شرّي

 
 ةـالصف ةـالجامع ةـالرتب م واللقبـاالس

 رئيســـــا ةـجامعة باتن أستاذ التعليم العالي محمـد زرمــــان. د.أ
 ا ومقرراـمشرف ةـجامعة باتن أستـاذ محــاضر زاويـمحمد األخضر ال. د
 عضوا منـاقشا ةـجامعة باتن أستـاذ محــاضر جـيـــمعمــر حج. د
 وا مناقشاـعض ةـجامعة باتن أستـاذ محــاضر  بن سخريـةعبد الحميد. د
 عضوا مناقشـا جامعة بسكرة أستـاذ محــاضر علـي عاليـــــة . د

 
 السنة الجامعية

  م2006-2005/  هـ1426-1427

 



 ةــمقدمـ
ثة ليسانس آداب مبعهد اللغة العربية وآداهبا جبامعة باتنة، شد انتباهي حني كنت طالبا يف السنة الثال

مقياس األدب املغريب القدمي، وأصبحت أتشوق إىل هذا األدب الذي وجدت فيه متعة متميزة بقيت آثارها 
 عن فتح مسابقة ماجستري يف هذا التخصص، - مشكورة–عالقة يف نفسي إىل أن أعلنت جامعة باتنة 

لرغبة إحلاحا، وبرعم األمل من جديد ودفعتين أمنييت برفق ألخوض هذا العباب الزاخر، وجنحت فازدادت ا
 .وهللا احلمد أوال وآخرا

وبعد االنتهاء من الدراسة النظرية يف العام الدراسي األول، انتقلت إىل املرحلة التطبيقية خالل العام 
فن رثاء املدن يف : لدكتور املشرف مبوضوع عنوانهالثاين الذي يتم فيه حتضري رسالة التخرج فتقدمت إىل ا

 .الشعر املغريب القدمي
وبعد املوافقة على املوضوع من طرف األستاذ املشرف واجمللس العلمي املوقر لكلية اآلداب جبامعة 
 باتنة، شرعت يف إجناز العمل مسترشدا بآراء السيد الدكتور املشرف، ومستعينا بتوجيهاته القيمة فجزاه اهللا

 .عين خريا
ومن األمور املتعارف عليها يف جمال الدراسات األدبية، أن الباحث يف مادة األدب يظل دائما يف 
حاجة ماسة إىل املزيد من القراءات واإلطالع على األحباث املختصة اليت تساعده يف الكشف عن مكونات 

 أن أسهم -ذا البحث األديب املتواضعوأنا أعد ه–ظاهرة أدبية معينة، ومن هذا املنطلق رأيت من الضروري 
يف تناول شعر أدبنا املغريب القدمي، وخباصة شعر رثاء املدن املغربية اليت كانت متثل حبق احلواضر العلمية 

قرطاجنة، عاصمة العلم واحلضارة، وطبنة، قاعدة األغالبة يف : واملراكز الثقافية يف بالد املغرب العريب مثل
، حسب التسمية )تونس(اللبؤة الرستمية، والقريوان عاصمة البادسيني يف إفريقيا بالد الزاب، وتيهرت، 

القدمية، مث سوسة، تلك املدينة التارخيية املشهورة، وكان بودي أن أتعرض إىل املدن األخرى اليت خربتها 
الن، وتنس، جباية، وتلمسان، ورج: الصراعات السياسية واخلالفات املذهبية، ودمرهتا الفنت واحلروب مثل

وميلة، وفاس، وهلذا أشرت إىل قلعة احلماديني اليت قضى عليها املوحدون وتأثر لزواهلا الشاعر أبو عبد اهللا 
 األدب اجلزائري يف أواسط -يف الواقع–حممد بن علي بن محاد بن عيسى بن أيب بكر الصنهاجي الذي ميثل 

 .القرن السابع اهلجري
بأدبنا املغريب القدمي، ندرة الكتاب األديب الذي حيتوي على موروثنا ومن األسباب اليت جعلتين أهتم 

الزاخر، وخلو املكتبة اجلزائرية منه، باإلضافة إىل غياب النص األديب املغريب من الكتب املدرسية اليت تغطي 



ناس خمتلف مراحل التعليم عندنا، كما الحظت ومبرارة املثقف اجلزائري الذي حيمل مهوم بالده أجهل ال
 .بآدابنا يف بالد املغرب العريب

مث إن الرثاء له أمهية بالغة لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا حبياة الفرد واجلماعة، وينطلق من ذكر حماسن 
الفرد وينتهي إىل اإلشادة مباضي األمم واملمالك الزائلة، وفن الرثاء غرض شعري قدمي عرفه العرب وغريهم 

كثرية، لكنه أمهل أو غض الطرف عن املغاربة، وخاصة املدن املغربية اليت من األمم، تطرق إىل موضوعات 
كانت مراكز حضارة وعمران، ولعل طبنة مثال حميت من الوجود ألسباب مذهبية، وبالتايل غيب الشعر 

 .الذي جمدها وخلدها
اة؟ مبعىن أما إشكالية املوضوع فتتمثل يف حجم املأساة، وهل تكون عالقة النص الشعري حبجم املأس

هل يكون النص يف مستوى املأساة؟ وهل نص ابن رشيق يف رثاء القريوان يرتقي إىل حجم املأساة اليت 
أحاقت هبا، فبدأ تصوير القريوان مث عرب عن الفاجعة، مث بني لوعته وحسرته، فهل هذا من الشعر العادي أم 

 من الشعر املتوسط أو يعد من الشعر الرفيع؟
دت الوصول إىل حتقيقها من خالل هذا البحث األديب املتواضع، تتمثل يف التركيز واألهداف اليت أر

على رثاء املدن املغربية مع إبراز مقدرة الشاعر املغريب يف جمال اإلبداع الفين، باإلضافة إىل مدى تعلق 
 وبالنسبة للمصطلحات الشاعر املغريب بوطنه مث ذكر األدوات التقنية اليت ميتلكها الشاعر املغريب يف هذا الفن

بينت أن الرثاء يف اجلاهلية كان يبدأ باحلكمة لكنها حكمة ساذجة مث أجريت مقارنة بني مصطلحات كل 
الشعراء الذين أوردت أبياهتم يف رثاء املدن املغربية القدمية، كما بينت الفرق بني الرثاء وفروعه مثل التأبني 

 .والندب
ادميية هو الوجهة اليت من خالهلا حيدد الباحث عناصر حبثه، فإنين وملا كان املنهج يف الدراسة األك

اعتمدت املنهج التارخيي الفين الذي يصلح ملثل هذه املوضوعات القدمية، مبتدئا باخللفية التارخيية مث تطرقت 
إىل الشعراء حسب التسلسل الزمين، أما الدراسة فكانت خاضعة للمنهج الفين اجلمايل الذي يعتمد على 

غري أنين اعتمدت يف كثري من األحيان على املنهج . املناسبة واللغة واألسلوب والصورة الفنية واملوسيقى
 : التكاملي، وقد استقرت صورة البحث بصفة هنائية كالتايل

 .مقدمة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة و مصادر ومراجع
، وحتدثت عن الصعوبات اجلمة ففي املقدمة ذكرت سبب اختياري ملوضوع فن رثاء الشعر املغريب

اليت صادفتين خالل البحث وذلك لندرة املصادر اليت تتطرق إىل هذا املوضوع الشائك، وبعد أن بينت 



األهداف من هذا البحث اليت تتمثل يف إبراز مقدرة الشاعر املغريب يف جمال اإلبداع ومدى تعلق الشاعر 
قدمي على هذه الفرصة اليت مسحوا لنا فيها باإلطالع على املغريب بوطنه، شكرت أساتذة األدب املغريب ال

 .تراثنا املغريب الذي جيب أن ننظر إليه نظرة إعجاب وتقدير
 القدمية واحلديثه، ومن مث فالبد أشرت إىل نشوء فن الرثاء يف األدب العريب وجذورهالتمهيـد ويف 

املوضوع املقدم، وما التهميد إال نافذة تطل من تشويق يضع القارئ يف اجلو املالئم للمتلقي والتفاعل مع 
على املوضوع، مث تأيت احملاور أو الفصول، ويف هذا اجملال اكتفيت بذكر الفصول وأخرجت األبواب من 

بوقورة الذي كان حيبذ أن ال نقسم : دائرة حبثي عمال بنصائح أساتذة األدب املغريب وباألخص الدكتور
فصول أو احملاور تكفي وتغين عن األبواب، وما دمنا يف بداية الدرب، البحث إىل فصول وأبواب، ألن ال

 :فالعمل بنصائح األستاذة األجالء مينحنا فرصا أكثر للنجاح لذلك كانت الفصول اآلتية
 ويشتمل على ثالثة مباحث وأما املبحث األول فهو موسوم وعنوانه حنو التأصيل: الفصل األول

يل  ويعنون املبحث الثاين بتعريف الرثاء وحيمل املبحث الثالث بتطور املصادر واملراجع عرض وحتل: ب
 .الرثاء يف الشعر العريب عامة والشعر املغريب خاصة

 األوضاع السياسية والثقافية فنجده يتألف من مبحثني مها املبحث األول املعنون: الفصل الثاينويف 
بني االمازيغية والعربية ) ب(اجلغرافيا والتاريخ والشعر ) أ ( الذي يضم عنصريني مهااجلغرافيا والشعر واللغة 

تعريف ) ب(بيئات الشعر العريب ) أ(وأما املبحث الثاين املدينة وشعر الرثاء فيحتوي على أربعة عناصر وهي 
 .املدن املغربية القدمية) د(رثاء املدينة يف الشعر العريب ) ج(املدينة 

اء املدن من خالل مناذج الشعر املغريب القدمي ويضم مبحثني فن رث: املوسوم ب: الفصل الثالثويف 
  . املبحث األول وعنوانه فن رثاء املدن واملبحث الثاين موسوم برثاء املدن املغربية القدمية: مها

أثر املدينة املغربية القدمية يف فنية الشعر وحيتوي على أربعة مباحث : املعنون ب : الفصل الرابعويف
ل حيمل عنوان االجتاهات الفنية يف الشعر املغريب القدمي واملبحث الثاين وعنوانه اللغة واملبحث فاملبحث األو

 .الثالث موسوم بالصورة الشعرية واملبحث الرابع معنون باملوسيقى
 .خالصة لنتائج البحث مرتبة حسب الفصول واملباحث:  اخلامتةويف

صلت عليه منها بصعوبة شاقة فانين الحظت  أنه املذكورة يف البحث، وما حاملصادر واملراجع ويف 
يوجد فرق بني املصادر املشرقية واملغربية سواء يف العدد أو يف غريه، ألن املصادر املغربية املشهورة كثرية 
وتشتمل على كم هائل من النصوص، وحتتاج إىل سفريات عديدة لإلحاطة هبا، أو بنصيب منها على األقل، 

ملعلومات عنها وتداخلها مع األدب األندلسي عموما، مثل كتاب العقد الفريد البن وحماولة معرفة بعض ا



عبد ربه وكتاب الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة البن بسام، وكتاب املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد 
 لعبد الواحد املراكشي، وكتاب املطرب يف أشعار أهل املغرب، وكتاب نفح الطيب للمقري وكتاب املقدمة

الرمحن بن خلدون، وكتاب املغرب يف أخبار األندلس واملغرب البن عذارى املراكشي، وديوان ابن رشيق 
القريواين، وكتاب تاريخ األدب اجلزائري حملمد الطمار وكتاب الشعر املغريب العريب دحو، وكتاب املغرب 

 .العريب تارخيه وثقافته لرابح بونار
صادر هناك كثري من الدراسات عن األدب املغريب القدمي تتفاوت يف وإىل جانب هذه النماذج من امل

التحليل والنظرة إىل هذا األدب، مثل كتاب األدب العريب يف األندلس لعبد العزيز عتيق، وكتاب أزهار 
، وكتاب الدولة املوحدية يف عهد عبد املؤمن بن علي 1980الرياض للمقري حتقيق أمحد أعراب املغرب 

، وكتاب )1960(، وكتاب ديوان أيب إسحاق األلبريي، حتقيق علي سامي النشار 1968 علي عالم لعبد اهللا
وكتاب  1994، وكتاب ديوان أيب الربيع عفيف الدين التلمساين، 1954الديوان الكبري حملي الدين بن عريب 

يف األخبار التونسية ، وكتاب احللل السندسية 1981العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق القريواين 
، وكتاب 1983حملمد بن حممد السراج، وكتاب عبد اهللا شريط تاريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغرب 

، وكتاب أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان 1976تاريخ اجلزائري يف القدمي واحلديث ملبارك بن حممد امليلي 
 .1981على أيام ابن رشيق املسيلي لبشري خلدون حلسن بن رشيق القريواين وكتاب احلركة النقدية 

إىل غري ذلك من الدراسات والبحوث، واليت هي يف معظمها تكاد تغري يف عنواهنا وال تثري 
الباحث فيها، يف لبها وصميمها، بسبب كون هذه النصوص متشاهبة كثريا ودرست من املتأخرين فتباعدت 

املعلومات عن النصوص وأصحاهبا وصفة االختصار املخل وهي الشقة عن عصرها وأواهنا، ونقص البيانات و
كثرية، وكل هذا يفجر أمام الباحث حشودا من عالمات االستفهام واألسئلة املتنوعة، ومن مث فاألدب 
املغريب مثل البحر الزاخر حيتاج إىل الرتول فيه برفق حىت يستطيع الباحث فيه أن يبين نظرية ويكون عامله 

 .ن أجل تقدمي مسامهة متواضعة يف هذا اجملال اخلصب من الدراسات األدبيةوحيدد موقفه م
وأغتنم هذه الفرصة الثمينة ألتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي املشرف الدكتور حممد األخضر 
الزاوي الذي مد يل يد العون، وشجعين على املضي قدما إلجناز هذا البحث، كما أتوجه بالشكر أيضا إىل 

جنة العلمية املوقرة على ما بذلوا من جهود يف سبيل قراءة هذا العمل األديب املتواضع، كما ال أعضاء الل
أنسى أساتذة األدب املغريب القدمي الذين زرعوا يف بساتني أذهاننا بذور اإلعجاب والتقدير لتراثنا األديب 

 .الفخم فلهم مين حتية إكبار وعبارة امتنان وعرفان باجلميل
 . وفقنا اهللا ملا فيه اخلري والرشادويف األخري،

 * واهللا ويل التوفيق 



 التمهيد

يندبون موتاهم، كما " رجاال ونساء"عرف العرب فن الرثاء منذ العصر اجلاهلي، إذ كانوا مجيعا 
كانوا يقفون على قبورهم يؤبرتهنم ويكيلون هلم ألوانا من املديح مركزين على الثناء عليهم من خالل 

امدهم ويف كثري من األحيان خيلطون ذلك بالتفكري يف مأساة احلياة وعجز اإلنسان وضعفه أمام مناقبهم وحم
 .املوت، وهم يدركون أن ذلك مصري حمتوم

والصور اليت نراها ويف غرض الرثاء من خالل الشعر العريب، صور راقية، إذ تعرب عن شعور عميق 
 .ء املفقودباحلزن واألمل واألسى جتاه الشخص املرثي أو الشي

والشك أن الرثاء بدأ عند العرب كما بدأ عند كثري من األمم بأشكال تشبه وأن تكون أنواعا من 
السحر حىت يطمئن امليت يف مرقده وال تصيب روحه األحياء من ورائه مبكروه، مث أخذ يفقد هذه الغاية 

 عن إحساس الناس العميق باحلزن على مر الزمن، حىت انتهى إىل الصورة اجلاهلية اليت تتمثل يف اإلفصاح
 .جتاه املوتى، مع التذكري يف اللحظة املناسبة بتمجيدهم وبيان فضائلهم، مث التفكري يف القدر الذي ال راد له

يف اليمن واحلرية ويف " واألذواء"وقد يكون من أقدم صور الرثاء عندهم ما نقش على قبور األقيال 
هم أمسائهم وألقاهبم ختليدا لذكراهم وكأن هذه يف الصورة األوىل بالد الشام وكانوا يكتبون على قبور

 . للتأبني وهي صورة ساذجة
أما الصورة اجلاهلية، فصورة معقدة، ألهنم يعتنون بقوالب رثائهم البيانية مع العناية التامة باألوزان 

 .واملالئمة بني األنغام وبني احلزن الذي يعتري أفئدهتم وال يستطيعون له دفعا
وكان يساهم يف هذا الفن النساء والرجال، بل رمبا كان للنساء احلظ األوفر من القيام عليه، وطبيعي 
أن يتفوق النساء عن على الرجال يف ندب املوتى والنواح عليهم، ألن املرأة أدق حسا وأرق شعورا، هذا 

الدماء والتفاخر من جهة، ومن جهة أخرى، فإن حياة الرجال يف اجلاهلية كانت تقوم على سفك 
 )1( .بالشجاعة والبطولة، بل عمدوا يف كثري من املواقف إىل إظهار والصرب والتجلد يف زمن املأساة

أما ندب املوتى والنواح عليهم فهو الصورة األوىل يف الرثاء اجلاهلي، وجند إىل جانب ذلك صورة 
 هذه الصورة يف تأبني األصدقاء أخرى من صور تأبني امليت وعد فضائله والثناء على خصاله، وتكثر

واألشراف، بل قد جندها يف رثاء اإلخوة، وقد أراد الشعراء الراثون بذلك إبراز عظم املصيبة وإظهار مقدار 

                                                 
 .مفردة قي، امللك من ملوك محري: األفيال - 1

 .يزن: يمن الذين يف صدور ألقاهبم، ذو، ومنهمملوك ال:      األذواء



اخلطب وحجم اخلسارة نتيجة فقدان الشخص املرثي، وترافق هاتني الصورتني صورة ثالثة من العزاء والصرب 
فراق، ال دار خلود وبقاء وكل نفس فيها ذائقة املوت، وأن اإلنسان على نوائب الدهر، ألن الدنيا دار 

 (1)".اوَرُآْذا َمًئْي َشْنُك َیْمَل"يصبح أثرا بعد عني وكأن 
وملا انتهت دولة املناذرة يف احلرية، رثوها، واستخرجوا منها العرب والعظات على أن ما يف الدنيا زائل 

ألقدار ال تزال ترمي بسهامها األفراد واجلماعات والقبائل والدويالت وأن البكاء ال يراد هالكا وال ميتا، فا
 .واملرابع

 .وال توجد أمة من األمم إال وهي تبكي موتاها بكاء يصور حزن اإلنسان وأساة على أخيه اإلنسان
وما يقال عن بكاء اإلنسان لإلنسان ينطبق على بكاء اإلنسان على املكان، فاملكان جزء ال يتجزأ 

لبشر، وللمكان ذلك اخليط الرفيع الذي يربطه بصاحبه، فإذا حل مكروه بربع من تلك الربوع، تأمل من ا
الشاعر، وعصف به األسى، فاندفع يرثي هذه الربوع وتلك األوطان اليت كانت تدر عليه ألباهنا، وتطعمه 

داء من الداخل أو من بطيب مثارها، وتغمره هبناءه العيش فيها، وحني تسقط مهيضة اجلناح يف بدأ األع
اخلارج بعد أن أبدت مقاومة شرسة يف وجه الطغيان، تستسلم لألقدار الغامشة، فيندهبا الشعراء وينوحون 

 .عليها بطريقتهم اخلاصة، مصورين حمنتها الكربى وكارثتها العظمى
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 نحو التأصيل: الفصل األول
   املصادر واملراجع عرض وحتليل:املبحث األول

 وطيدة بني األدب املغريب واألدب األندلسي إذ أن هناك تزامن وامتداد بني أحدمها إن العالقة
واآلخر يف آن معا، وذلك من نواح كبرية، إذ األندلس اسم أمل مولود له يف النفوس أثر ال حدود له، فهو 

التوهج إعجاب وتوق وتوثب وفتوة وعنفوان وانتعاش وإيقاع شجي عميق حيمل يف طياته أصداء قرون من 
 ).اخل... قرطبة، غرناطة، أشبيلية، احلمراء: ويعيد للخاطر أجماد مدن ال تنسى

وذكرى أعمال خلدوا على مر الزمان وصفحات مفعمة بالشجن لرايات تطوى وحضارة تنطفئ 
 .وتغيب يف ضباب األيام، انتهت األندلس كأسطور من األساطري

صدى حلن قدمي يسري فتهتز له النفوس وأمساء ومعامل لكن أطيافها ال تزال هتم بني احلني واحلني، و
ال تزول ما بقى الدهر، احلمراء ماثلة كزنبقة ال ينطفئ منها العبري أبدا، أزجال ابن قزمان بكل ما تبقى به 

 .هنر جياش يتدفق بالشذى والرؤى: حيوية وعذوبة، واملوشحات
رق والغرب، هي القالب الشعري والفين وقد كانت املوشحات اليت شغلت أجياال من العلماء يف الش

املميز لألندلس واملغرب، ومشال إفريقيا عن الشعر املشرقي، رغم أن هذه املوشحات تناولت أغراضا ال 
ختتلف عن األغراض املشرقية مثل الغزل واخلمريات والوصف، واملديح والرثاء واملوشحات الدينية 

 .والصوفية
فن الرثاء لتبيان رثاء املدن املغربية القدمية، على منوال رثاء املدن ويف حبثنا احلايل نقف الحقا مع 

 .واملماليك األندلسية الزائلة
ومن أهم الوقفات مع املصادر لدراسة املوشحات األندلسية أو األدب املغريب القدمي وهي مشترك يف 

 أما املصادر املغربية كثري من املوضوعات وميكن تقسيم هذه املصادر إىل جمموعتني مغربية ومشرقية،
وتتضمن بطبيعة احلال األندلسية فإهنا متدنا بقدر وفري من النصوص ولكن ال تتضمن إال معلومات ضئيلة عن 
البناء الفين للموشحات وبصورة عامة فإن كثريا من املؤلفات األدبية األندلسية واملغربية تتجاهل هذا الفن 

 .متاما
بد ربه على ضخامته ال يشري فيه صاحبه إىل املوشحات رغم أنه فمثال كتاب العقد الفريد البن ع

من األوائل الذين وضعوا املوشحات، وكتاب الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة البن بسام كتاب قالئد 
 .العقيان يف حماسن األعيان البن خاقان، ال يذكر املوشحات البتة



 .راكشي يعتذر عن ذكر املوشحاتوكتاب املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد امل
 .وأما كتاب املطرب من أشعار أهل املغرب البن دحية فإنه يذكر املوشحات

وكتاب املغرب يف حلي املغرب وكتاب املقتطف من أزاهر الطرف البن سعيد املغريب، يهتمان 
 .باملوشحات وكنصوص فقط

 من موشحات وأهل األندلس وكتاب نفح الطيب وكتاب أزهار الرياض للمقري فيقدمان طائفة
 .ومن نسج عن منواهلم من الشعراء واملشارقة

 .وكتاب جيش التوشيح للسان الدين بن اخلطيب يضم نصوصا من املوشحات
 .وكتاب عدة اجلليس ومؤانسة الوزير والرئيس، اشتمل على أكثر من ثالمثائة موشحة

البن سعد اخلري البلنسي وحيتوي وكتاب نزهة األنفس وروضة التأنس ويف توشيح أهل األندلس 
 .موشحات، وكتاب مدد اجليش لعبد العزيز القشتايل، وكتاب املقدمة البن خلدون

 وهذا بشكل عام عن املصادر املغربية
 .كتاب دار الطراز: وأما املصادر املشرقية فأمهها مثل

 .وكتاب العاطل احلايل واملرخص الغايل للصفى احللي
 .فن مستظرف لألبشيهيوكتاب املستطرف يف كل 

 .وكتاب سفينة ابن مباركشاه والدر املكنون يف السبع فنون البن إياس
 .اخل... وكتاب خالصة األثر للمجي

وجند موشحات يف بعض كتب التراجم مثل معجم األدباء لياقوت واحلموي والوايف بالوفيات 
 .اخل... تغري برديللصفدي وفوت الوفيات البن شاكر واملنهل الصايف واملستويف البن 
 .وكتاب وفيات األعيان البن خلكان مل يتناول واملوشحات

وكتاب توشيع التوشيح للصفدي يتضمن عددا من موشحات املغاربة وأهل األندلس وموشحات 
 .شعراء املشارقة

 :أة املوشحات بني املشرق واملغربنش -1
 .الشهريعلينا أن حندد موقفنا إزاء مشكلة ظهور املوشحات مع البيت 



 قد دعوناك وإن مل تسمع أيها الساقي إليك املشتكي
وهو )  هـ5 + 29تويف سنة (فهذه املوشحات ونسبت يف بعض األحابني إىل عبد اهللا بن املعتز 

 .شاعر عباسي مشرقي، ال صلة له باألندلس ال من قريب وال من بعيد
ح األندلسي أيب بكر بن زهر ينسب للوشا) أيها الشاكي(وينسب هذا النص يف بعض واملراجع 

 ). هـ595تويف سنة (املعروف باحلفيد 
لو مل خيترع األندلسيون الفن "وقد ذكر كامل كيالين يف كتابه نظرات يف تاريخ األدب األندلسي 

املسمى باملوشحات ال اخترعه الشرقيون فقد كان حتما أن يؤدي الغناء وجمالسه يف الشرق إىل نفس هذه 
 .انتهى إليها يف األندلسالنتيجة اليت و

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على وتواصل املصادر واملراجع املغربية القدمية مع نظريهتا اخلاصة 
بالشعر األندلسي، إن مل تكن كثري من املصادر مشتركة تسلم بعضها البعض، وهذا بالفعل واحلقيقة هو 

فبطبيعة احلال هناك تواصل املصادر واملراجع معها، خاصة واقع احلال، وبالنسبة للمصادر واملراجع املشرقية، 
وأهنا كانت نامجة عن الريادة يف الشعر، وتأثري بعض اإلعالم مثل شعراء املعلقات والشاعر املتنيب وأيب العالء 

 ).اخل... املعري وأيب متام والبحتري
 واملغربية يف الشعر املشرقي، وتأثريهم يف شعر األندلس واملغرب، أو تأثري شعر املوشحات األندلسية

فالتأثري متبادل وليس من طرف مشرقي فقط، وهذا جيب أن يفهم، فاحلضارة األندلسية ابتكرت طوابع 
... جديدة التعبري الشعري مثل املوشحات وشعر الطبيعة، وقاموسا بيئيا جديدا يثري اللغة العربية والشك

 .اخل
تبثق من فراغ بل هلا مصادر ومراجع تقدم لنا صورة ومن مث فإن مالمح الشخصية األندسية ال 

واضحة للمعلومات الواردة يف البحث، وتظهر قيمتها وتبني درجة دقتها، واملراجع كثرية تقتضي الوقوف 
 .عند مناذج منها لتجلية األمور، فهناك مصادر عامة ومصادر إباضية ومصادر فرنسية

 : أما املصادر العامة-2
صادر العامة احلديث بالتفصيل عن الدول املغربية مثل الدولة الرستمية واألغلبية مل تتناول هذه امل

 أن املؤرخني كانوا يتحركون مع )LAROUI ABD-ALLAH )2وغريها، ويرى األستاذ عبد اهللا العروي 
                                                 

2 - LAROUI ABD-ALLAH, L’histoire du Maghreb, un essai de synthèse, IMP, corbières, petite collection, N° 134, paris, 
1975, p 102-103. 



جيوش اخلليفة، فلما كان من غري املمكن لتلك اجليوش عرب الزاب يف عهد العباسيني كما يذكر ذلك 
قويب، يف بلدانه، فإن املؤرخني رأوا أنه من غري اجملدي تدوين أحداث تلك املناطق، فكأهنم يكتبون اليع

 .للخلفاء أو إرضاء هلم
أو الطربي )  هـ284ت (هلذا فإن كتب التاريخ العريب اإلسالمي احلولية العامة كتاريخ اليعقويب 

ماما خاصا باألقاليم املركزية، دون وغريهم، أظهرت اهت)  هـ630ت (أو ابن األثري )  هـ310ت (
االكتراث كثريا مبجريات األحداث السياسية والتقلبات االجتماعية يف األطراف البعيدة عن الدولة العربية، 
وتقوم مصادر أخرى أكثر إفادة مثل تاريخ الرقيق القريواين وابن عذارى وابن خلدون هذا باإلضافة إىل 

 .قتصادي ضرورية ال مناص منهامالحظات وإشارات عن اجلانب اال
ومن املراجع املتعددة كتاب الشماخي وكتاب زكريا الوارجالين والدرجيين وقد كنت أرجع إىل 

 .األصل دون إمهال الفرع يف غالب األحيان
ويعترب ابن خلدون مؤرخا عبقريا كان يؤرخ للقبائل الواحدة تلو األخرى، دون أن يفرطن ويذكر 

 وليس يعين هذا أن كان كتبه فوق النقد، فمثال مؤسس الدولة الرستمية عبد الرمحن ما كان هلا من سلطان
بن رستم ملا كان يف تونس قبل أن يصل إىل تيهرت مبساعدة تلك القبيلة ملاية مث يذكر ابن خلدون أن هذه 

مها القبيلة انقرضت وهلكت هبالك مصرها أي تيهرت، فلعل هالل هذه القبيلة وانقراضها كما يقول 
 )3(.الداعيان إىل إمهال تاريخ الرستميني، كون هذه القبيلة مادة الدولة الرستمية

 كتاب مفيد يف كثري من املعلومات كون صاحبه عايش العصر الرستمي الذي )4(وتاريخ ابن الصغري
 .كتب عنه فتعرض للفنت وتارخيها يف تيهرت واختصر احلديث عن كل إمام

 . خاصة وأن مصادر الشعر عديدة ومتنوعة وتذكر يف حينها وموضعهاهذه بعض النماذج وبنا تسري
 : املصادر اإلباضية-3

 على أن اإلباضية خبالف الفرق اخلارجية )5(يتفق الدكتوران حممد حممود إمساعيل وعوض خليفات
 حوزة املتطرفة، قد خلفت تراثا ضخما يف التاريخ والسري والعقائد ال يزال اجلزء األكرب منه خمطوطا يف

                                                 
رب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار الكتاب اللبناين للطباعة ابن خلدون عبد الرمحن، العرب وديوان املبتدأ واخل - 3

 .249، ص 1959والنشر، بريوت 
 MOUTYLINSKI، أنظر املراجع األجنبية 1908أخبار األئمة الرستميني، باريس )  هـ3ق (ابن الصغري  - 4
، عوض خليفات نشأة احلركة 15، ص 1976سالمي، ليبيا، تونس، اجلزائر، املغرب، موريتانيا، دار العودة بريوت، حممود إمساعيل، اخلوارج يف املغرب اإل - 5

 .14، ص 1978اإلباضية، جامعة عمان، عام 



اإلباضية مبناطق تواجدهم مبيزاب اجلزائر أو جزيرة جربة بتونس أو جيل نفوسة بليبيا أو سلطنة عمان، 
 .إضافة إىل بعض املكتبات العامة كدار الكتب املصرية ولعل بعضا من هذه الكتب تعرض للضياع أو التلف

حث، فالكتب عديدة وللمالحظة فما منت االستفادة به كمصدر سوف يسجل يف موضعه من الب
 .ومتنوعة

 : املراجع احلديثة-4
وحتتل مساحة واسعة ال تنتهي ملن أراد أن يتوسع يف البحث، ولعل إشارات سريعة ملراجع مشهورة 

 :تقوم كنماذج أو نقاط داللية للباحثني مثل
 .أزهار الباروين ومؤلفات األستاذ عثمان الكعاك الذي ألف كتابه

 وقت االستعمار الفرنسي وحممد مبارك امليلي وعبد الرمحن اجلياليل، يف يف" موجز التاريخ العام"
 )6( .تأليبفهم يف تاريخ اجلزائر العام

 هـ وميكن 284ويف اجلغرافيا كتاب البلدان لليعقويب أمحد بن أيب يعقوب بن واضح املتوىف سنة 
" MOUTYLINSKI"ي للباحث االستفادة من كتابات بعض املستشرقني الفرنسيني مثل موتيلنسك

  .MARCAIS.G ET DESSUS.L واألستاذ مارسيه مع دوسوس المار" LEWICKI"ولويسكي 
 .، وغريهم كثريMAURICE LOMBARDواملستشرق موريس لومبارد 

                                                 
 .، أنظر املقدمةم1925/  هـ1344الكعاك عثمان، موجز التاريخ العام للجزائر منذ العصر احلجري إىل االحتالل الفرنسي، مطبعة العرب، تونس،  - 6



 تعريف الرثاء : املبحث الثاين
لغة حيسن يب يف بداية هذا البحث األديب املتواضع أن أستهله بتعريف فن الرثاء يف ال:  لغة-1

 .واالصطالح معتمدا يف ذلك على بعض معجمات اللغة
رثيت امليت من باب رمي ومرثية أيضا ورثوته من باب عدا إذا :"... جاء يف خمتار الصحاح ما يلي

بكيته وعددت حماسنه وكذا إذا نظمت فيه شعرا، ورثى له رق من الباب األول مبصدريه ورمبا قالوا رثاث 
 )7(".األصلامليت باهلمزة على وخالف 

: املعتل، رثأت الرجل بعد موته رثأ) لغة يف رثى امليت(رثا مهموز :"وأما الزبيدي فيشرحه بقوله
 )8(".مدحته

باعتباره املنبع الوحيد الذي " لسان العرب"وأهنى هذا التعريف اللغوي للرثاء بعرض ما ورد يف 
مدحته بعد موته، لغة يف رثيته، : رثأورثأت الرجل :"يستقي منه طالب اللغة يف الدراسات العليا وهو

رثأت زوجي بأبيات، ومهزات، أرادت : وهي املرثنة وقالت امرأة من العرب: ورثأت املرأة زوجها، كذلك
 )9(".رثيته

ففي بادئ األمر اقتصر معناه على املعىن اللغوي فقط، إال أنه بعد مرور الزمن اتسع :  مصطلحا-2
 .زيةجماله فإذا به ندب، وتأبني وتع

والرثاء غرض من أغراض الشعر الغنائي، بل هو من أمهها نظرا إىل صلته احلميمة بالعاطفة 
واإلحساس، ومن ما مل يفجعه املوت بعزيز، أو صديق، أو مكان حمبب إىل نفسه قضى فيه فجرا من شبابه 

 .أو صدرا من حياته
قدار هنا وهناك، فإذا الطعنة إن اإلنسان ما نفك عرضه لسهام املوت، وحبائل الردى، تنصبها األ

تصيب منه القتل، وإذا السهم ال خيطئ هدفه، ومن مل يعدم نفيسا يف هذه الدنيا، كان هو املعدوم دون 
 .النفيس
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وكما هو معروف لدى بين اإلنسان فإن على فراق املألوف حرقة ال تدفع، ولوعة ال ترد، وما 
 .مجيل الذكريتفاضل الناس إال بصحة الفكر، وحسن العزاء، و

والرثاء كما هو شائع يعرب فيه الشاعر عن جتربة احلزن واألسى والتفجع واللوعة لفقدان ما هو عزيز 
وحمبب إىل النفس، والرثاء ألوان شىت منها الندب، وهو بكاء األهل واألقارب واألصحاب حيث يعصف 

املشجية واأللفاظ احملزنة اليت تصدع هو النواح والبكاء على امليت بالعبارات "هبم املوت، وبعبارة أخرى 
 )10(".القلوب القاسية وتذيب العيون اجلامدة

اسم التأبني وهو فن التعبري عن حزن اجلماعة لفقدان امليت وأصل التأبني : ومثة نوع منه يطلق عليه
 يف الثناء على الشخص حيا أو ميتا، مث اقتصر استخدامه على املوتى فقط، إذ كان من عادة العرب"هو 

 )11(".اجلاهلية أن يقفوا على قرب امليت، فيذكروا مناقبه، ويعددوا فضائله، ويشهروا حمامده

وشاع ذلك عندهم وأصبحوا يقفون على قبور موتاهم وعلى أطالل الذين ارحتلوا وكأهنم يريدون 
 .أن حيتفظوا بذكراهم على مر السنني

 إىل التأمل يف حقيقة املوت واحلياة، فإن رثاءه وإذا جتاوز الراثي يف رثائه حد اللوعة والبكاء ليصل
أصل العزاء الصرب مث اقتصر استعماله يف الصرب على كارثة املوت، وأن يرضى من (هو العزاء، ومعلوم أن 

 )12( ).فقد عزيزا ومبا فاجأه به القدر
ه األوىل وقد حفل الشعر العريب على امتداد عصوره وبألوان الرثاء على اختالفها، فظهرت بواكري

مع ظهور الشعر منذ فجر واجلاهلية فغلب عليه الندب والنواح، وتضمن تعداد فضائل املرثي، والثناء عليه، 
واإلشادة بصفاته، مثلما تضمن يف الوقت عينه أروع لوحات شعر العزاء، واحلث على الصرب أمام نوائب 

 .الدهر
أساليبه، وبقيت الصورة الرثائية على ما كانت ولقد استمر األخذ هبذا التقليد، والتوكؤ على معانيه و

 .عليه يف اجلاهلية طيلة العصور األدبية مع اختالف يسري يف مظاهر الشكل والتعبري والتفكري
ولعله من املفيد أن أقول يف اخلتام أن الرثاء القائم على أساس اللوعة واحلزن والندب هو من أعزر 

 ولذلك كانت املراثي أشعر األشعار، ألن أصحاهبا يقولوهنا شعر الرثاء، وأصدقه عن احلس والشعور،
 .وقلوهبم حتترق
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 تطور الرثاء يف الشعر العريب عامة والشعر املغريب خاصة: املبحث الثالث
لكل أمة مراثيها، والعرب أمة حتتفظ بتراث ضخم من املراثي، وهذه بعض املظاهر لتطور فن الرثاء 

 .عرب العصور
كان الرثاء اجلاهلي يف :" هـ إىل بعثة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم150:"ففي العصر اجلاهلي

معظمه رثاء أفراد، وتناول رثاء األقارب تفجعا عليهم، ورثاء األبطال اعترافا بفضلهم، كما تناول رثاء 
 .األشراف اعتزازا مبناقبهم

غابرة قبل امرئ القيس، وبكى ولعله من املفيد أن أشري إىل أن هناك من ذكر الديار يف األزمنة ال
 :عليها، يقول امرئ القيس بن حجر بن احلارث الكندي

)13( نبكي الديار كما بكى ابن حذام عوجا على الطلل احمليل ألننا

 )14( ".لعلنا"فرواها " ألننا"وقد وظف ابن رشيق البيت يف باب تنقل الشعر يف القبائل مع تغيري لفظة 
استمر الشعراء يف هذه الفترة ينظمون )  هـ40داية البعثة إىل سنة من ب:(ويف عصر صدر اإلسالم

مراثيهم على طريقة اجلاهليني غري أنه ظهرت يف مراثي املسلمني منهم قيم دينية وخلقية زهي وليدة الرسالة 
لى احملمدية، وقد ظهرت يف الرثاء اإلسالمي نزعة يف العزاء تقوم على التسليم بقضاء اهللا وقدره والصرب ع

ا َذ ِإیَنِذ الَّیَنِراِب الصَّْربشَِّو:"امتحانه احتسابا وكلبا لألجر واملثوبة من عند اهللا، اقتداء بقول اهللا تعاىل
 )15( ".ونُعاِج َرِهْيإَلِنا إَّا هللا ِونَّوا ِإاُلة َقيَبِص ُمْمُهْتاَبَصَأ

مقتدين بفحول الرثاء استمر الشعراء ينظمون مراثيهم )  هـ132 - هـ40(أما يف العصر األموي 
من الشعراء اجلاهليني واملخضرمني واإلسالميني، وقد جلأ أغلب الشعراء إىل النظم يف هذا الغرض جماملة 

 .للحكام، وتقربا منهم
نشط الشعراء يف فن الرثاء، ومتيزت قصائد رثاء اخللفاء )  هـ656- هـ132:(ويف العصر العباسي

ة والتمجيد، اليت تضرم احلمية يف نفوس الشباب فتجزيه للدفاع عن واألبطال باكتظاظها باحلماسة والقو
 .احلمى حىت املوت
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كما ظهرت ضروب جديدة من الرثاء مل تكن معروفة من قبل، مثل رثاء املدين حني ترتل هبا 
كوارث النهب واحلرق، كما بكاو املدن اليت تعرضت للتدمري والتخريب، ويف األندلس بكى الشعراء املدن 

 . سلبها األسبان منهماليت
عرف فن الرثاء يف هذه الفترة التدهور واجلمود والتقليد ) هـ1213- هـ656(ويف عصر الضعف 

 .الذي أصاب أغراض الشعر األخرى بسبب تردي احلياة السياسية واالقتصادية
استعاد الشعر العريب قوته على أيدي عدد من )  هـ1213ابتداء من (أما يف العصر احلديث 

شعراء، استطاعوا أن يرفعوا مستواه إىل مرتبة مرموقة، وقد أخذ الشعراء يتعرضون يف رثائهم للمناقب ال
االجتماعية وما أسداه املرثي جملتمعه من وجوه بر وإصالح، ولعل أهم التلوينات اليت أدخلت على املرثبة 

 .احلديثة، ما يتصل بالرتعات السياسية والوطنية
لتقرب ومن احلكام، بل أصبح يتناول رثاء الزعماء، والعلماء الذين يعد موهتم ومل يعد الرثاء مطية ل

 .خسارة فادحة، والشهداء الذين ماتوا من أجل حترر أوطاهنم
 .كما بكوا أيضا املدن اليت تعرضت للعدوان الوحشي من قبل املستعمر الغاشم

البالد حديث :"تحديد يف عهد الوالةيقول حممد الطمار متحدثا عن األدب العريب املغريب القدمي وبال
االستعراب، والعصر يسوده واالضطراب وعدم االستقرار، فمن البديهي أن ال نرى وأدبا وال أدباء إال ما 

 .كان من رجال الدين والفقه والدعاة الذين يغدون لتثقيف أهل البالد
جد يوما ما فليس له من وإن كان أدباء فهم من العرب الداخلني، ولكن ال جند هلم أثرا، وإن و

 )16("اجلزائرية شيء، الن أصحابه مشارقة، وهو أدب يتناول يف الشعر ما عرفناه للمشارقة من أبواب
كانت املنطقة تسري ثقافيا يف ركاب قطار الثقافة :"وتكملة هلذا ما جاء به الدكتور العريب دحو 

ب نفسها هلذا العهد ما يزال مشدودا املشرقي موضوعا، وشكال، أو بناء وحمتوى، بيد أن هذا الركا
 )17( ".بسالسل قوية جدا إىل عربات قطار الشعر اجلاهلي

لذلك جند يف النص الرثائي لتلك الفترة ما هو مألوف يف قصيدة الشعر العريب من بكاء وتأمل، لكن 
 وال النص الرثائي عندهم كان رصدا للحقائق وعرضا لألحداث، حيث أن الشاعر كان يؤرخ للحادثة

 .يبكي صاحب احلادثة
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أما احلديث من غرض الرثاء يف الشعر املغريب القدمي، فإننا لوجدوه عند الدكتور الفاضل العريب 
األغلبية والرمسية : دحو، حني حتدث عن األغراض الشعرية من الفتح اإلسالمي إىل هناية اإلمارات

 الشعر املغريب القدمي لتوفر األسباب هذا غرض آخر من األغراض اليت كثرت يف: "فقال. واإلدريسية
 )18( ".املساعدة على ذلك حبيث كانت املنطبقة تعج بالصراعات واحلروب

هلذا استخدم هذا الغرض بكثرة إلبراز بطولة املتشهدين، ولبث روح :"مث يضيف يف موضع آخر
 )19( ". الشهادةالعزمية واالستمرار على الواجهة، والثبات يف املقاومة حىت حتقيق النصر أو نيل

هلذا كانت نصوص الرثاء يف تلك الفترة تتحدث عن جماهدين أبطال، أو علماء أجالء، أفذاذ، أو 
زهاد رفضوا الدنيا، وأرادوا اآلخرة، فال نكاد نعثر إال يف النادر عن نص رثى قريبا، أو حبيبا، ولعل التركيز 

 .يب القدمي صفة التمييز يف تلك الفترة من الزمنعلى راء الشخصيات مثل العلماء والزهاد منح الشعر املغر
واستمر فن الرثاء على هذه الصورة لدى شعراء املعرب العريب خالل العهد الفاطمي ويف العهد 
الصنهاجي، وبقيت الصورة الرثائية يف شكل رثاء األشخاص واألفراد الذين هلم مكانة مرموقة يف اجملتمع 

وجممل القول أن الشعر املغريب القدمي قد واكب أحداث عصره، "بوي لذلك يقول الدكتور عبد العزيز ن
سواء أكانت على شكل فنت، أو ثورات داخلية، أو تقلبات تشهد زوال دولة أو قيام أخرى، أو كانت 
حروب خارجية ضد املسيحيني يف األندلس، وأن أكثر ما وصلنا من شعر القوم كان يف شكل رسائل ينفرد 

 )20( ".أو يشترى النثر يف التمهيد له حينا آخرهبا الشعر حينا، 
وكانت هذه الرسائل تشبه النقائص وكانت صادرة من أمراء وحكام وقادة ثورات، فحظيت بأمهية 
تارخيية إىل جانب أمهيتها األدبية وال شك أن هناك موضوعات أخرى تتصل بالسياسة والصراعات واليت 

 عنها نوع من الشعر يعرف ببكاء املدن املدمرة، كما سنجد عند تتناول آثار تلك الفنت واحلروب وقد نتج
بكر بن محاد وابن رشيق، باإلضافة إىل الشعر الذي نظمه الذين اظطرهتم الفوضى وفقدان األمن إىل هجرة 

 .مواطنهم وهو ما عرف بشعر احلنني إىل الوطن
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 األوضاع السياسية والثقافية: الفصل الثاني

 افيا والشعر واللغة  اجلغر:املبحث األول
 : اجلغرافيا والتاريخ والشعر-أ

تونس شرقا واملغرب األقصى، مراكش غربا : تقع اجلزائر على الشمال اإلفريقي بني املغرب األدىن
 كلم، 1200ووهي هبذا املنظور املغرب األوسط يف حدودها الشمالية البحر األبيض املتوسط على امتداد 

ه اخللجان العريضة، وتقوم يف ثنايا منعطفات منه كلما انفرجت بعض وهو ساحل صخري وعر، تقل في
عنابة، سكيكدة، جيجل، جباية، دلس، اجلزائر : الشيء، املوانئ اجلزائرية وأبرزها من الشرق إىل الغرب

 .املدينة، شرشال، تنس، أرزو، وهران، املرسى الكبري
غ املطلة على عنابة، مث زكار والظهرة بني ويأيت بعد الساحل دائما من املشرق إىل الغرب جبل أبدو

مدينة اجلزائر وميناء أرزو، مث الطرارة إىل الغرب، ويف اخلط الثالث جنوب تلك اجلبال من الشرق إىل 
الغرب، ترسو سلسلة جبال األطلس التلي بائدة بقمم جرداء فجبال البابور، فجبال وجرجرة مشاال والبيبان 

 جبال مدينة البليدة، مث جبال الونشريس، فجبال الضاية، فجبال تلمسان، جنوبا فجبال تيطري ومشاليها
وتتناثر يف ثنايا تلك السالسل واجلبلية سهول واسعة وعيون وبعض األهنار مما جعلها مناطق ومأهولة 
بالسكان، وحتتوي السواحل اجلزائرية على حدائق وبساتني وتضم املناطق التلية الغابات والزروع واألشجار 
املثمرة، واحلمضيات والزيتون والكروم ومن مدن هذه املناطق قاملة، وقسنطينة يف الشرق، ومليانة جنويب 

  )21( .شرشال، وتلمسان يف الغرب
وترتفع جنوب هذا األطلس التلي هضبة كبرية، شديدة القفار واسعة رحبة ينبت هبا شجر احللفاء 

غنام القادمة من الصحراء الكربى للرعي حىت اقتراب وعشب كثري يف فصل الربيع، فتأتيها املواشي واأل
فصل والشتاء أي بداية شهر أكتوبر إىل شهر ماي حيث تعود هذه القطعان أدراجها منسحبة إىل ديارها 
ومواطنها يف اجلنوب الرحب، وحتيط هبذه اهلضبة سلسلة جبال األطلس الصحراوي، ومن أهم سالسلها 

األوراس املمتدة وإىل الشمال منها جبال احلضنة، ويف أحد سهوهلا تقع على اإلطالق شرقا سالسل جبال 
، وشرقي سهلها تقع مدينة طبنة، عاصمة الزاب أيام الدولة األغلبية التونسية، )احملمدية قدميا(مدينة املسيلة 

وراس، وإىل اجلنوب من املسيلة قلعة بين محاد، عاصمة دولتهم، وإذا واصلنا املسري بعد سالسل جبال األ
                                                 

مقتبس من نزهة (ألندلس، أنظر يف جغرافية اجلزائر، كتاب املغرب يف ذكر بالد إفريقيا واملغرب أليب عبيد البكري، وصفة املغرب وأرض السودان ومصر وا - 21
، وكتاب تاريخ اجلزائر ملبارك امليلي )طبع اجلزائر(، طبع ليدن، وكتاب صورة األرض البن حوقل وكتاب اجلزائر لألستاذ أمحد توفيق املدين )املشتاق لإلدريسي

 . وما بعدها، ومادة اجلزائر يف دائرة املعارف اإلسالمية274، ص )طبع اجلزائر(



غربا يف سلسلة جبال األطلس الصحراوية وجدنا جبال اجللفة، فجبال عمور القصور، وتتميز هذه اجلبال 
 .بأهنا أضخم من جبال األطلس التلي، وهي جبال صخرية جرداء ليس فيها أشجار وال خضرة
 املمتدة ما عدا وأما إذا اجتهنا جنوبا منحدرين من هذه اجلبال فليس مثة إال القفز والصحراء الكربى

 .بعض الواحات البسيطة يف ناحية تقرت يف القسم الشرقي
وأما إىل الغرب غري بعيد أرض ميزاب وعاصمتها غرداية وهي قاحلة جرداء ويسكنها اإلباضيون 
وقد حفروا هبا آالف اآلبار وحولوها إىل واحات النخيل والبساتني، واحلدائق ونشروا فيها العمران ولكن 

حلد الزلنا مل نتعمق يف الصحراء فهناك ثلثان آخران من الصحراء بتميمون ووصوال إىل متنراست إىل هذا ا
 .يف أقصى اجلنوب وتنتشر يف عمق كل هذه الصحراء قبائل التوارق اجلزائريني

وأما موسم سقوط األمطار يف اجلزائر فيبدأ مع شهر أكتوبر وترتل األمطار غزيرة أكثر على املناطق 
 والتلية وتنقص شيئا فشيئا كلما اجتهنا حنو الصحراء، ولكن هذه األمطار بشكل عام تعترب قليلة إذ الساحلية

ال توجد أهنار كبرية، إمنا بعض جماري املياه القصرية وهي مجيعا ال جتري إال يف الشتاء فصل األمطار، ومنها 
 كميات كثرية من املياه إىل املناطق ما يتجه إىل البحر املتوسط، بسبب عدم وجود السدود الالزمة، وتعود

 .الصحراوية وتغور يف الرمال
وتقوم املعيشة يف بالد اجلزائر على أساس زراعة القمح والشعري ورعي األغنام، وتكثر هبا أشجار 
الفواكه من كل صنف، كما تتوفر على صناعات يدوية وصناعة احللي وأواين اخلزف والنسيج بأنواعه 

 .والكتانية واحلريرية، ومعاصر الزيتون منتشرة يف كل مكان ووفرة مواد البناءالقطنية والصوفية 
وبناء على ذلك كثرت إقامة املدن اجلديدة، واشتهر على السواحل صيد السمك واحليتان وراجت 
 التجارة والبيع والشراء ملختلف السلع وارتفع مدخول الفرد واتسع الثراء وعمت الرفاهية يف امللبس واملأكل

واملشرب واملسكن، حىت لتشعر إزاء لتلمسان وبعض املدن أهنا متحضرة حضارة حقيقية وتعاين من الترف 
 .والبذخ، ويتمم هذه احلضارة ولع اجلزائريني باملوسيقى واالحتفالية

وكل الشعب اجلزائري سىن على مذهب مالك، ما عدا تاهرت وقيام دولة اإلباضية ردحا من 
يط تلك الدولة املعتزلة ومحلوا السالح ضد اإلباضية ولكن مل يكن النصر حليفهم ومل الزمان، وتكاثر يف حم

يكتب هلم النصر، ونشط املذهب احلنفي يف عهد العثمانيني، لكن عامة اجلزائريني ظلت مالكية إىل اليوم، 
ين شعيب، وانتشرت يف اجلزائر نزعة صوفية، وارتادها أصحاب التصوف األندلسيون ويف مقدمتهم أبو مد



وقد تكرس التصوف السين وظهرت طرقة مثل الشاذلية والقادرية، بفضل االتصاالت املتنوعة وتواصل 
 . املسلمني خاصة يف مواسم احلج والعمرة وغريها

ومل ميض وقت طويل على دخول البالد يف دين اإلسالم بكل طواعية واختيار حىت قامت حركة 
القرآن الكرمي واللغة العربية وتعليم العلوم الشرعية وفروض اإلسالم علمية واعدة وبنيت املدارس لتحفيظ 

ونوافله، وظهرت الكتاتيب واملساجد وما هبا ومن حلقات والشيوخ حيث تلقى حماضرات يف خمتلف العلوم 
، الشرعية واللغوية، وزاد احلركة سرعة يف النمو تأسيس املدارس والزوايا وإنشاء املكتبات فيها ويف املساجد

وكانت ترعى احلركة العلمية الدول اليت نشأت يف اجلزائر، وأوهلا الدولة اإلباضية الرستمية يف تاهرت، 
 .ودولة بين محاد يف جباية وقلعتها، ودولة بين زيان أو بين عبد الواد يف تلمسان

ر إليها وباإلضافة إىل ذلك كان اإلشعاع األندلسي قويا على النهضة العلمية يف اجلزائر وحيث هاج
 .األندلسيون باآلالف املؤلفة، وانبهارهم هبا، يف موطنهم، خاصة يف القرن السابع واحلادي عشر

وقدم علماؤها اإلعالم جواهر العلم يف علوم األوائل الرياضية والفلكية والطبية ويف الفلسفة ويف 
 .ك، ويف علوم القراءاتعلوم اللغة والنحو والصرف والعروض والبالغة واملوسيقى وعلم املنطق والفل

والتفسري واحلديث الشريف والفقه والكالم والتاريخ، ومع كل علم من عشرات هؤالء األعالم يف 
 .امليادين العلمية أهم كتبه ومع كل علم ما يصور مسريته عرب العصور

إلسالم، وملا كانت مشال إفريقيا عرفت الديانة اليهودية والنصرانية وانتشرت فيها الالتينية قبل ا
وكان الشعب اجلزائري يتكلم الرببرية لغة آبائه وأجداده وقومه، وأثرى زاده اللغوي بإتقانه اللغة العربية 
وبإقباله الشديد عليها لكوهنا لغة دينهم احلنيف، وبدون شك تعربت املدن الكبرية والصغرية، منذ القرن 

 اهلجري وظهر الشعر الشعيب والسري الشعبية، غري الثاين للهجرة، وجاءت احلملة اهلاللية يف القرن اخلامس
 .أن الشعر الفصيح ظل هو األكثر انتشارا ويالقي إقباال واسعا

وقد أخذ يكثر شعراؤه وأعالمه يف خمتلف الدول املتعاقبة فمثال يف املدح عبد الكرمي النهشلي وعبد 
لمساين، والشهاب بن اخللوف وحممد وابن مخيس وحممد بن يوسف الت) قاضي ميلة(اهللا بن حممد التنوخي 

القوجيلي، وأما يف شعر الفخر فنجد أبا محو موسى الثاين، ويف اهلجاء بكر بن محاد التاهريت وسعيد 
 .املنداسي

ويف ) السلم املرونق يف علم املنطق(ومن أصحاب الشعر التعليمي عبد الرمحن األحضري وناظم 
وشعر وصف الطبيعة عند إبراهيم بن عبد اجلبار الفجيجي الغزل حممد بن أمحد األريسي، وابن علي، 



التلمساين وملحمته يف الصيد، ويف الرثاء حممد بن علي بن محاد القلعي، ويف شعر الزهد والتصوف أبو 
العيش بن عبد الرحيم، وإبراهيم التازي، ويف شعر املديح النبوي حممد بن عبد اهللا العطار، ويف فنون النثر 

 .ضوعنا ال يتماشى مع ذلككثري ولكن مو
 : بني األمازيغية والعربية-ب

من املعروف أن الدولة الرستمية كانت أول دولة إسالمية أمازيغية يف اجلزائر، وأن سوادها األعظم 
من الرببر، وكان العنصر العريب يف مشال إفريقيا كان يتمركز بشكل خاص يف مدينة القريوان أو على وجه 

 .األغلبية، وكانت العواصم املغربية تضم منهم الكثريالعموم يف إفريقية 
فتاهرت كان يسكنها العديد من العرب، ميلكون نشاطات متنوعة ومساجد، يقول ابن الصغري 

حىت ال ترى دارا إال قليل هذه لفالن الكويف وهذه : ليس أحد يرتل هبم من الغرباء غال استوطن معهم"
ذا مسجد القرويني ورحبتهم، وهذا مسجد البصريني وهذا مسجد لفالن البصري وهذه لفالن القروي وه

 )22( ".الكوفيني
وهكذا يتبني لنا أن العنصر العريب يف العاصمة الرستمية كان هاما جدا، الشك أن له الدور البارز يف 

 .تعريب املدينة وحميطها يف ذلك الوقت ولو بشكل حمدد كما سوف نرى
، فال تتصور وأن مجيع أقاليم الدولة الرستمية كذلك، أو حىت فإذا كانت تيهرت بالشكل املذكور

مدهنا الضارية يف الصحراء كورجالن، أو املوجودة يف مناطق صعبة كمدن جبل نفوسة وقراه، فضال عن 
املدن األخرى ذات األمهية الثانوية واملنتشرة شرقا وغربا يف الدولة، وال نتحدث عن القفر والبوادي اليت 

 )23( . التعريب يف القرن اخلامس اهلجري فصاعدا، نظرا للظروف املوضوعية والواقعيةاستفادت من
إن الدولة الرستمية وهذا وضعيتها االجتماعية واللغوية يف بدء أمرها يف القرن الثاين اهلجري، مل 

وإمنا دفع  )24( تكن لتبقى كذلك يف القرن الثالث منه، رغم وجود نشاط ثقايف بالرببرية نراه حمدودا جدا،
السكان إليه دفعا لظروفهم اللغوية، وميكن تلخيص معامله يف الكتابات النثرية والشعرية، مثل كتاب مهدي 

 )25( .النفوسي يف منتصف القرن الثالث اهلجري، يدافع عن اإلمام أفلح بن عبد الوهاب
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ع إىل طبيعة اجلبل البعيد وهذا يدل أن الرببر جببل نفوسة ما زالوا يتقنوا العربية بعد، ولعل هذا راج
 .واملنعزل عن التأثريات اخلارجية

 )26( وال يستبعد أن يكون الرببر وال يتقنون العربية بعد يف هذه املرحلة، اليت يعتربها األستاذ الكعاك
 وهكذا البالط )*(مرحلة استعمال احلروف العربية يف الكتابات الرببرية، مكان احلرف الرببري تافيناغ

قد اختذ العربية لغته الرستمية، هبا يصدر رسائله الديوانية وملا كانت الرعية يف معظمها ال تتقن الرستمي 
العربية، كان من الواجب ترمجتها حىت تصل أنباؤها للجميع خاصة يف بعض املناطق املتقطعة كالواحات يف 

 هذا يتحدثون الرببرية، لقد الصحراء أو جبال نفوسة واألوراس ومناطق القبائل يف الشمال وهم إىل يومنا
 .ألف اإلباضية بالرببرية خاصة يف موضوع الدين واجلدل وهو ما تذكره املصادر

أما الشعر الرببري فإن أبا سهل النفوسي قد نبغ فيه، وله دواوين شعرية اعترب هبا شاعرا، وكان جييد 
وطها، وهناك شاعرات كثريات يكتنب الرببرية ويتقنها باقتدار، ونظم مراثي يف اإلمامة الرستمية بعد سق

بالرببرية، ولكن يالحظ أن معظم الدواوين الشعرية الرببرية قد أحرقت وألف الباقي، ومل يبق منها إال 
أخبارها، ويرى بعض املشايخ أن من أراد قراءة الشعر فعليه بشعر عمران بن حطان، ومن أراد شعر الرببر 

 )27(.فعليه بشعر أيب سهل
ت الرببرية زيديت بنت عبد اهللا امللوشائية، والشاعرة مرتو بنت عثمان املزايت، والشاعر ومن الشاعرا

 .أبو يعقوب يوسف بن حممد صاحب الديوان الذي ذكر فيه عددا من الشعراء ودواوينهم بالرببرية
ويف هذه الفترة يذهب بعض الدارسني إىل أن املغرب انفصل عن املشرق أو كاد، فاستقل بسياسته 

 .شؤونه عن اخلالفة اإلسالمية يف املشرق وبدأت األمور تتحرك يف تصاعد ملحوظو
ويف هذه املرحلة انقسم املغرب إىل مقاطعات، إن صح التعبري، أو إىل دول مستقلة منفصلة عن 
بعضها البعض، فظهر إىل الواقع ما يعرف باملغرب األدىن وهو ليبيا وتونس حاليا، واملغرب األوسط وهو 

 .ئر اليوم، واملغرب األقصى أو اململكة املغربيةاجلزا
إن هذه الفترة اليت شهد فيها املغرب مثل هذه اجلديرة باالهتمام من طرف والباحثني، وإن كان 
سرب أغوار صعبا، والتزام الرتاهة العلمية يف طرح مواضيعها وأحداثها عسريا، ذلك لقلة املصادر واملراجع من 
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مات وتداخلها يف كثري من األحيان يف املصادر املتوفرة، وهلذا السبب، على ما جهة، أخرى تناقص املعلو
ألهنا من ) العصور املظلمة(على هذه املرحلة تسمية " GAUTIR"يبدو أطلق األستاذ الفرنسي وجوتييه 

 )28( .جهة ثالثة فترة غري معروفة جيدا كما أن الوصول إىل معرفتها صعب
بو اليقضان مدينة تاهرت عاصمة الرستميني وما قامت به من دور ويصف الشاعر احملدث الشبع أ

تارخيي بارز يف الوطن، واملنطقة ككل ومن نواح عديدة ثقافية ودينية وحضارية وحربية واقتصادية 
 .واجتماعية

 

وراء ألف عام لكـي نذكر تعـال مـعي نرجع القهقري 
 من العدل عهدا كعهد عمر نـرى بشمـال أفـريقيا لنا
 حوايل املروج وظـل الشج هنـالك وتاهرت قد خططوا
على ما وراه صـحيح اخلرب ويف عـام ستني مـع مائـة
 لعـرس اإلمامة ذات اخلفر أقاموا هبا مهـرجان الزفـاف
 وهنج الـرسول  ونور األثر أشادوا احلـضارة طبق الكتاب
دواليبهـا بعـموم األسـر وأما العلـوم فقـد حـركوا 

وردوا الـرور على من غدر اروا األمور وسـدوا الثغورأد
رأينا هبـا قطعـة  وكم ضربوا ذهبـا سكـة

 )29(كأثـر
 

                                                 
28- Gautier E.F. considérations sur l’histoire du Maghreb, revue africaine (R.A) 1ère et 2ème trimestre, Algérie, 1927.    
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  املدينة وشعر الرثاء:املبحث الثاين
 : بيئات الشعر العريب-أ

تصنف كثري من اآلراء النقدية درجة الشعر، والشاعرية ارتفاعا واخنفاضا بني خمتلف األقاليم ولكنها 
ة عامة بني اجلنوب إىل الشمال حيث اإلبداع أكثر، أو مرة أخرى من الغرب عموما مبا فيها مشال بصور

إفريقيا واألندلس إىل املشرق حيث حواضر اخلالفة األموية والعباسية، أو يف احلجاز، ولكن مثل هذه اآلراء 
ملستحدث يف بالد األندلس تبقى ألصحاهبا وهي متفاوتة يف بعض األحيان إذا نظرنا إىل النوع الشعري ا

الذي حيمل طابعا إقليميا ومسحة بيئية وحضارية متميزة، : واملغرب وهو املوشحات، على سبيل املثال
ويعترب جتديدا يف فن الشعر وارتقاء به، حينما ينفتح علي شعر التروبا دور األسباين والفرنسي أو علي 

 .   ة الشاعرية أو املركزية الشعريةاألنواع الشعرية األوروبية عموما مما يتجاوز فكر
إن صح التغيري كما تذهب بعض اآلراء ولكن استمرار يف احلديث و مزيدا من التفصيل فيه، يرى 

شوقي ضيف الذي قال متحدثا عن بيئات الشعر : علم من أعالم الدراسات األدبية ما يرى وهو الدكتور
 .العريب يف العهد األموي

 مث )30("اليمن، وبالد املغرب، واألندلس" ختلقها أكثر من ختلق الشام هي وهذه البيئات اليت كان"
يبني بعد ذلك أن أكثر القبائل العربية اليت هاجرت إىل تلك البلدان كانت قبائل دينية، والقبائل اجلنوبية 

 .و هي ال تنبغ يف الشعر نبوغ القبائل الشمالية املضرية والقيسية حظها قليل يف األدب،
املغرب عنده، بالد مترامية األطراف متتد من مصر إىل احمليط األطلسي مبحاذاة البحر املتوسط وبالد 

القبائل اليت نزلت وقعت بالد املغرب كان أكثرها من اليمن، فلمتكن ومن هذه :"مث يقرر بعد ذلك أن
 )31(".القبائل الشعرة قبائل عدنان الشمالية

 تلك الربوع خالل العهد األموي، سواء أكان شعرا من وتنتهي بنتيجة مفادها أن ال شعر يذكر يف
أهل البلد، أو من الوافدين عليها، وذلك حبجة فقدان احلاكم الكثري البذل الذي جيذب إليه الشعراء، 
وكذلك الشأن يف األندلس اليت مل تكن نشيطة يف الشعر العريب هلذا العصر أيضا، وينتهي به احلديث إىل 

 :ولهحكم فاس يتمثل يف ق
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احلجاز وجند والعراق : واملواطن والبيئات اليت كان فيها شعر يستحق الدرس حقا هي األربعة"
 )32(".والشام

لكن الشعر يف بالد العريب، ترك بصماته الواضحة على صفات األدب العريب، وقد كان الشعر يف 
ا، وأثرا مقبوال شكال البالد املذكورة امتدادا للحركة الشعرية املشرقية، حيث سجل تواصال حممود

ومضمونا، بل جند أن شعر املغاربة يكاد ينفرد أحيانا بعناصر مجالية قوية جعلته يتبوأ مرتبة عالية يف سلم 
 .اإلبداع الفين

وليس من التجين يف شيء إذا ذكرت ما قال له األستاذ عبد اهللا شريط حيث حتدث عن أهم 
اإلكثار من رثاء املمالك والدول اليت تذهب هبا :" أناملميزات يف شعر املغرب واألندلس فأشار إىل

االنقالبات املتكررة، ويف هذا تظهر قوة خاصة يف الشعر املغريب واألندلسي، وهي قوة التأثر العميق 
 )33(".الصادق

والقارئ الذي تكتحل عيونه مبا يراه من متجيد لآلثار الشعرية املؤسسة على الصدق والتأثر البالغ 
 .نة تسري يف أعماقه ال حيس هبا إىل املنتمون إىل هذه الربوع اخلالدةيشعر طمأني

إن هلذا النوع من الرثاء موضوعا طريفا يف األدب العريب، كانت له بوادر معروفة يف اجلاهلية من 
خالل تلك الوقفات اليت كان اجلاهليون يقفوهنا عند الدمن الشاخصة واألطالل القائمة كاألشباح، حتكي 

كنيها الذين ارحتلوا مع قافلة الزمن، وبقيت هي جامثة، تصارع عناصر الطبيعة اليت حتنو عليها أحيانا قصة سا
 .أخرى، فتأيت وعلى بعض أجزائها

 . يضارع رثاء األشخاص إذا ما قيس به-لغزارته يف الشعر العريب–وهذا املوضوع يكاد 
ت به قرائح الشعراء يف املشرق العريب، وإذا تأملنا يف دفتر رثاء الدول العظيمة من خالل ما جاد

 . اليت قوضت األقدار أركاهنا قد بكاها الشعراء حبسرة)*(ألفينا دولة بين أمية
 نكبتهم املشهورة )*(ينكب الربامكة"وينتقل بنا احلديث إىل العصر العباسي فإذا هبارون الرشيد 
عوا الشعراء من حوهلم يغدقون عليهم وكانوا قد استولوا على كل مرافق الدولة، وعظم سلطاهنم، ومج

 )34(".عطاياهم، فلما دالت دولتهم وقف الشعراء يبكون ويسفحون الدمع عليهم
                                                 

 .52املرجع السابق، ص  - 32
 .151، الطبعة الثالثة، ص 1983ريط، تاريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغرب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، عبد اهللا ش. د - 33
ـ عاصمتهم دمشق، وملا قضى عليهم العباسيون انتقل األمويون إىل األندلس وحكموها بني )750-660(ساللة اخللفاء الذين تولوا احلكم بني :  بنو أمية- *

)756-1031(. 



وإىل جانب هذا، فقد نظم يف الربامكة شعر كثري، والشعراء الذين رثوهم، هم يف حقيقة األمراض 
 إىل غريهم من األمم األخرى، الفرس، وحني يندبوهنم، كان يندبون فيهم زوال السلطان من أمهتم وحتوله

 .ذلك ما حيز يف نفوسهم ويبعث فيها حنينا إىل ماض قريب عاشوا خالله سادة متحكمني يف الرقاب
 الذي نظر مليا فيما )*(وملا قتل اخلليفة العباسي املتوكل، نزل احلزن بقلب الشاعر العريب البحتري

 خدمات، فهم الذين أقاموها وهم الذين رعوها خري صارت إليه الدولة، وفكر يف الفرس وما قدموه هلا من
رعاية، حىت إذا فل جنمهم، أخذت الدولة تنتكس حنو مغرهبا، فمر شاعرنا باملدائن ورأى إيوان كسرى 

وما بقي من أطالله ورسومه، فرثاة وهو يف الواقع مل يقصد إليه بالذات، وإمنا قصد إىل " قصره األبيض"
وهي وقفة العظمة واالعتبار، " اإليوان"ه إىل أن يقف وقفة قصرية عند هذا شيء آخر تعرض له يف أثنائ

 :والتأسي والسلوة كما يقول هو نفسه سينيته املشهورة
 ت إىل أبيض املدائن عنسي حضرت رحلي اهلموم، فوجهـ"

 )35("حملل مـن آل ساسان درس )*(أتسلـى عـن احلظوظ، وآسى
حلاكم، ودب الوهن يف أوصال الدولة العربية يف بالد ويف آخر العصر العباسي ضعفت هيبة ا

الرافدين، وعجز اخللفاء عن السيطرة عليها، فلم يطل القرن الرابع اهلجري حىت كانت بالد فارس حتت 
 )*( .سلطنة وبين بويه

 وديار ربيعة ومضر يف يد بين محدان، ومصر والشام آلتا يف هناية األمر )*(وحلب واملوصل وديار بكر
 الذين أوصلتهم قاطرة التاريخ إىل حمطة االندثار، فأصبحوا بدورهم موضوع رثاء بعد )*( أيدي الفاطمينيإىل
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 بقصيدة طويلة حفظها له التاريخ األديب يف سجل )*(أن كانوا موضوع عز وجاه، فرثاهم عمارة اليمين
 .اخللود

لة دوال كثرية غار جنمها، وإن الباحث يف تاريخ بالد املغرب العريب واألندلس، واجد ال حما
واشتملها ظالم دامس ولبست وملوكها أثواب الذل واهلوان، بعد أن كانت أعزة وعلى رؤوسها التيجان، 

 يطيح بتلك الرؤوس، فتتهاوى الصروح العالية، وتنهد تلك األبراج -وبعصاه السحرية-فإذا والدهر 
ا من البكاء والنواح عليها دوليالت ملوك الطوائف املشيدة، ومن أهم الدويالت اليت ندهبا الشعراء وأكثرو

 يف املغرب ضد األسبان الشماليني يف )*( ملك املرابطني)*(ملا استعانوا بيوف بن تاشفني"باألندلس، فإهنم 
بالدهم، رأى ما هم فيه من ضعف ورهن شديد، فكر يف االستيالء عليهم حىت حيفظ لإلسالم والعرب 

 )36(".داعى، ومل يلبث أن التقمهم ملكا وراء ملك، ودولة وراء دولةوهذا اجلزء الذي يكاد يت
 ونظم يف شأهنا مرثية شهرية عمد )*(وأهم الدول اليت رثاها الشعراء وبكوها جند دولة بين املظف

 شاعر بين األفطس، ووزيرهم إىل رثاء آل املظفر بتفجع مرير، وهي يف طليعة القصائد )*(فيها ابن عبدون
 قيلت يف رثاء املمالك الزائلة، وعربت عما كانت حتس به النفوس يف تلك احلقبة احملزنة من الشجية اليت
 .حياة األندلس

 :يقول الشاعر ابن عبدون يف مطلع قصيدته
 فما البكاء على األشـباح والصور؟  باألثر)*(الدهر يفجع بعد العني"

 ـرفما صناعة عينيهـا سوى السه فال تغـرنك من دنياك نومتها
 )37("مزاجال، والورى منها على سفر بيين واملظفر، واأليام ما برحت
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 ولعل خري من تفجع عليها وبكاها بشعر صادر عن قلب )*(كما جند دولة بين عباد وقاعدهتا اشبيلية،
محل يوسف بن تاشفني املعتمد بن عباد آخر ملوكها " وقد )*( مفجوع، وعاطفة صادقة، الشاعر ابن اللبانة،

 )38(".دا يف أغالله مع من بقي من أسرته إىل أغمات بالقرب من مراكشمقي
وما نظن شاعرا استطاع أن يصل إىل ما وصل إليه ابن :"ويف هذا اجملال يقول الدكتور شوقي ضيف

 )39(".اللبانة يف بكاء الدولة العبادية، وفقط اقتطع بكاءه عليهم من فؤاده
وقال ابن اللبانة يرثي دولة بين عباد، ويذكر :"وضوع نفسهأما العالمة بطرس البستاين فيقول يف امل

خروج املعتم من إشبيلية، ومحله إىل املغرب أسريا، والناس قد حشروا بضفيت الوادي، يبكون على امللك 
 )40(".املنكوب

 :ومطلع القصيدة هو
  مـن أبناء عباد)*(علـى البهاليل تبكـي السماء مبزن رائح غاد"

 )41(")*(وكانت األرض منهم ذات أوتاد  هدت قواعدهاعلى اجلبال اليت
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، )*( يف رثائه ملدينة البصرة)*(ابن الرومي"وبالنسبة لرثاء املدينة فالعربية يف املشرق العريب، فإننا جند 
 )42(".حني دخلها الزنج، وأباحوا ألنفسهم وعاثوا فيها فسادا وبكى ملا حل هبا وبأهلها

نة البصرة مدخال جديدا وفريدا يف دنيا الشعر العريب الكالسيكي، فهو ويف احلقيقة يعد رثاء مدي
أوال رثاء ملعامل احلضارة من نوعه، حلق فيه ابن الرومي حتليقا إنسانيا راقيا وختطى فيه حدود الرثاء العريب "

لي املعروف، ومسا فوق العواطف واخلاصة، واملذهبيات الضيقة، فهو شيعي مشبوب احلب آلل البيت، وع
أو مدعي الشيعة العلوية، كان حريا وبابن الرومي، لو .. شيعي علوي) هو وأتباعه(بن حممد حارق البصرة 

كان ضيق النظرة والعقيدة أن ميدح عليا هذا ويشمت بالبصرة، لكنه كان أرقى من ذلك املستوى بكثري، 
 )43(".وأشد املشاعر استجابة ملشاعره اإلنسانية واحلضارية

 :بن الرومي باكيا يف أمل وحسرة، يرثي املدينة واملدينة يف نربة إنسانية صادقةقال الشاعر ا
 )*(شغلهـا عنـه بالدموع السجام  عـن مقلتـي لـذيذ املنام)*(ذاذ"

  عظام)*(رة، ما حـل من هـنات أي نوم من بعـد ما حـل بالبصـ
 دان، هلفـا يبقـى علـى األعوام )*(هلف نفسي عليك يا فرضة البلـ
 )44 (")*(إذ رماهم، عبيدهم باصطالم بينمـا أهلهـا بأحسـن حـال

وكانت بغداد قد يكتب مرتني، مرة حني حرقها ابن طاهر قائد املأمون أثناء حصاره ألخيه األمني 
 . ورمى بتارخيها الباهر يف هنر دجلة)*(ومرة أخرى حني حرقها هوالكو

 برز فن رثاء املدن بقوة، ألن األندلس متثل ذروة البناء هذا يف املشرق العريب، أما يف بالد فارس فقد
، وهي امللك الذي شيده )1492، 700(احلضاري العريب اإلسالمي الذي استمر ما يقارب مثانية قرون 
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العرب واملسلمون عرب اجلزيرة اخلضراء، وأبدعوا فيه جغرافية األجماد والروائع وبنوا فيه أرقى احلواضر اليت 
 . شاء اهللا ختلد مآثرهم التارخيية، وحتبس دموعهم وآهاهتم على أسوار وذلك الفردوس املفقودتبقى إىل ما

سببا رئيسا يف انتثار عقد األندلس، فقد أضحى الطريق )  هـ609سنة (وكانت موقعة الزاب 
اقط بعدها مفتوحا أمام النصارى الجتالء تلك األشياء املمزقة، وسرعان ما أخذت املدن األندلسية تتس

تباعدا يف أيدي النصارى، فسقطت إشبيلية وبلنسية، وقرطبة وغريها من املدن األندلسية، ومل يبق بيد 
 )45(".املسلمني سوى غرناطة وبعض أعماهلا

ومل يقف الشعراء موقفا سلبيا أمام تدهور أحوال البلدان يف تلك احلقبة، بل كانوا حيذرون 
خذوا يستصرخون امللوك واحلكام لنجدة األندلس ويستنهضون األندلسيني من املصري الذي ينتظرهم، فأ

 .عزائمهم، ويوقظون مههم، ولكن صرخاهتم كانت تذهب أدراج
فقد اتسع احلزن وأعضل الداء وطما حبر زاخر من الشر، وأخذت تلك املدن تتهاوى مدينة إثر 

 .أخرى بصورة تثري األمل واحلزن يف النفوس
عراء، واستثارت قرائهم، فبكوها بكاء مرا، وتفجعوا على فقداهنا وقد أذكت هذه احملن لوعة الش

ووصفوا ما أصاهبا على أيدي األعداء من خراب وتدمري، وما حاق بأهلها من صنوف الذل والعذاب وقد 
فهناك مراق تتناول املدن األندلسية كال على حجة، ومراث أخرى، يف رثاء : انقسمت مراثيهم إىل ضريبني

 .س عامةجزيرة األندل
، بل شهد املأساة )*( الذي مل يفارق قرطبة)*(فمن الضرب األول جند الشاعر أبا عامر بن شهيد

وصور املعاناة، يف نغمة حزينة، ونربة أليمة، فوصف خراب املدينة وحز على أيامها الضائعة، وما شهدته 
 :زمن أمان وكرم، وعلم وأدب، كما دعا هلا بالغيث، وقلبه يعتصر

 فمن الذي عن حاهلا نستخرب؟ لطول من األحبة خمربما يف ا"
 ينبيك عنهم أجندوا أم أغوروا ال تسألن سوى الفـراق فإنه
 )46("يبكي بعني دمعها يتفجروا فلمثل قرطبة يقل بكـاء من
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 اليت قضى فيها معظم حياته، وقد عاصر -)*(بلنسية- يتصدى لتصوير البائسة )*(مث جند ابن اآلبار
 .ف سوء وأحواهلا وهي يف قبضة النصارىحمنتها، فوص

 :وقد وقف وقفة شاعر بعد حصارها، مصورا نزيف النفس يف خراب العمران قائال
 ما ينسق النفس أو ما يرتف النفسا وفـي بلنسية منها وقرطبة"

 )47("جـذالن، وارحتل اإلميان مبتئسا مدائن حلها اإلشراك مبتسما
 فرثوا مدنا كثرية، أفل جنمها، وتسلل إليها الفناء خبطى ثابتة، وقد توسع الشعراء يف رثاء املدن،

 .فداسها بأقدامه املوحشة، ووقع على أسوارها وثيقة االندثار
فإذا بالعز يستحيل ذال، واهلناء يتحول إىل مرارة، ظل األهايل يتجرعون كؤوسها إىل أن اضمحل 

 .العصر الذهيب العريب يف بالد األندلس
لثاين فهناك مرتبة ذاع صيتها، وتناقلت والرواة أبياهتا، وهي نونية أيب البقاء أما من الضرب ا

، تلك املرثية والشهرية اليت رثي فيها معظم املدن األندلسية اليت سقطت يف عصره، مثل قرطبة )*(الرندي
والتدمري وجيان وشاطبة ومرسية وبلنسبة وإشبيلية وغريها من املدن األندلسية اليت أتى عليها اخلراب 

 .واستوىل عليها النصارى
وقد استهل الرندي مرثيته مبقدمة تأملية حتمل طابع احلكمة والعظة، وحاول أن ينفذ إىل جوهر 
األشياء بارتكازه على عنصر املقابلة كما يفعل شعراء الرثاء، فقابل بني التمام والنقصان، والبقاء والفناء، 

احلياة فذكر أن كل شيء يؤول إىل األفول، وحذر الناس من وبني السرور واحلزن، وأخذ يستحضر عرب 
 .االغترار بطيب العيش، ألن دوام احلال من احملال
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 :فقال
فال يغر بطيب العيش إنسان هي األمور، كما شاهدهتا، دول من : لكل شيء إذا ما مت نقصان"

 )48(".سره زمن، ساءته أزمان
ذكر أحداث التاريخ الغابر ليستلهم من مواكبها وبعد مقدمته الشيقة يلتفت خبفة وبراعة إىل 

املتالحقة العظة والعربة، فيشري إىل بعض أخبار األمم اخلالية، ويتأسى بامللوك الذين صدمهم الدهر بقسوة، 
وناء عليهم بكلكله وكانوا ذوي جاه وسلطان، ولكن الزمان دار عليهم دورته املعهودة فأبادهم، فذهبوا 

فعهم جاههم، أو يغين عنهم سلطاهنم شيئا، مضوا وكأهنم ما كانوا وصار ما كان هلم واندثروا دون أن ين
من ملك وجاه أشبه حبلم خاطف عاشوا حلظاته الرائعة مثلما داعب طيف أجفان أحد النائمني فوق فراش 

 .العز
مث وصف بدقة ما أصاب والبالد من أهوال وكوارث ترددت أصداؤها يف مشارق األرض ومغارهبا، 
واتكأ من خالل الوصف على العاصفة والدينية اليت تنبث يف القصيدة كلها وهتيمن على أبياهتا، وقد توارى 
الشعور القطين الذي ملسناه يف مراثى الشعراء منت قبل ليحل حمله الشعور الديين، واإلحساس وباحلزن على 

 .ما أصاب اإلسالم من ذل وانكسار حني احنسر مدة عن تلك الربوع
 شاعر مدينة حتيا بأعماقه، وقد يكون جملموعة من الشعراء مدينة واحدة اكتووا بنار عشقها، مث لكل

حرمتهم ظروف احلياة من العيش حتت أكنافها وبني أحضاهنا، مث ما يلبث هنر احلرمان أن يسيل شعرا رقراقا 
 .ندبوهنا ندب الثكاىلتفيض به نفوسهم الشاعرة، الظمأى إىل احلياة الدافئة فيبكوهنا بكاء مرا، وي

وإن شعرية املدينة هي امتداد لعشرية املكان، وحنن ال نعثر على هذه امليزة سوى لدى الشعراء الذين 
اختذوا من املكان جتربة وحولوا املوضوع إىل قضية بعد أن شكلوا منه صورة، ورمزا، وإيقاعا أي بنية جتسد 

 .يخرؤية عميقة إىل العامل، وموقفا معينا من التار
ضعف "ومن املعلوم أنه ليس يف الشعر العريب القدمي مادة غنية ومفيدة يف هذا املوضوع، ومن مث 

اهتمام النقاد هبذا املوضوع قدميا، إذ ال نعثر على شيء سوى ما كتب عن مراثي املدن يف الشعر األندلسي، 
 )49(".وهو يأيت ضمن شعر احملن وبكاء الدول، أي حتت غرض الرثاء
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 توفر الشعر على مادة غزيرة ونوعية كافية ملعاجلة موضوع املدينة املنكوبة بغري طريقة ولكن هل
حي يقرض قصيدة فيها موضوعا معينا، مل يصدر يف ذلك "السرد التارخيي ألن األديب غري املؤرخ فالشاعر 

ثة معينة ويسجلها من أجل غاية تارخيية، وإمنا أتى ما أتى، ألنه كان مدفوعا بشعور باطين قوي ليصور حاد
وكثريا ما يكون هؤالء الشعراء أو الكتاب املنشؤون صادقي الشعور واإلحساس يف تصويرهم للمجتمعات 

 )50(".اليت يضطربون فيها، ويف وصفهم للمناظر املادية والوقائع التارخيية اليت حيبوهنا ويرهنا عن كتب
 رؤية إىل املكان، تلك الرؤية اجلمالية أو فصورة املدينة البائسة متنح الشاعر فرصة تتجلى وخالهلا

 .املوقف الفين الذي يفرزه الواقع احلضاري الذي متر به األوطان يف مرحلة تارخيية معينة
ومن هنا فإن دراسة عالقة اإلنسان باملدينة، وهي عالقة محيمة، من شأهنا أن تزيد يف إضاءة 

على تاريخ أديب متألق للذات الوطنية، كما يساعد من الدالالت الفنية واحلضارية مبا يعني على اإلطالع 
جهة أخرى على بلورة الوعي الصحيح مبكانة املدينة يف نفوس الناس مجيعا، وبالتايل ميكن تعبئة الوعي 

 .احلضاري اإلجيايب يف الواقع التارخيي خالل مرحلة معينة
دباء لتخليد مآثر املدن ورثاء الرسوم وال ننسى أن ذاكرة املدينة هي كل ما كتبه ويكتبه الشعراء واأل

واألطالل الدراسة واسترجاع املاضي اجلميل، أو عربوا عنها يف غربتهم احملرقة اليت كابدوا وجهها وأبرزا 
 .حنينهم يف أمسى صورة حنو مرابعهم

هو ذلك الشعر الذي حاول أن يبقى وفيا للمدينة يف تارخيها العام واخلاص، وقد تبني ذلك من 
 . تصويرهم الدقيق خللجات النفوس، وزفرات الصدور املنبعثة من مكامنها املعهودةخالل

 :تعريف املدينة -ب
 األرض، مشتق من ذلك، وكل أرض )*(احلصني يبين يف أصطمة" املدينة"ورد يف لسن العرب أن  

 )51(".يبىن هبا حصن يف اصطمتها فهي مدينة والنسبة غليها مديين
به قال األزهري وال أدري ما صحته وهو فعل ممات " أقام"دن باملكان م"وورد يف تاج العروس 

 )52(".مدائن) ج(ومنه املدينة وهي فعيلة للحصن يبني يف أصطمة األرض 
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فهناك خالف بسيط بينهما ألن تاج العروس يشكك يف ثبوت املكان أي؛ يف صحة االستقرار 
 .ر هذا الثبوتبالنسبة لإلنسان املتمدن، أما يف لسان العرب فإنه يق

ومتدين "أما يف القاموس احمليط، فإنه يضيف على معىن املعجمني يف توضيح معىن مدن يقول صاحبه 
 )53(".تنعم

متدن "أتى املدينة " مدونا" مدن"قد أمل مبعاين املدينة فقد ورد أن " املعجم الوسيط"كما نالحظ أن 
املصدر "املدينة " احلضارة واتساع العمران" املدينة"عايش عيشة أهل املدينة وتنعم وأخذ باألسباب احلضارة 

 )54(".غلينا عليها:"مدائن ومدن، واسم يثرب مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم" ج"اجلامع 
 .كما نالحظ أن املعجم الوسيط قد اتفق مع القاموس احمليط يف فكرة متدين ومبعىن التنعم

نقطتني جيب اإلشارة إليهما يتعلقان مبعىن املدينة وبعد هذه الرحلة بني املعاجم، وجدت أن هناك 
 :ومها

هو ثبوت املكان، أو االستقرار ألن معظم املعاجم تقر أن مدن باملكان مبعىن اإلقامة به، ما عدا : أوال
 .تاج العروس الذي شكك يف هذا الثبوت

يف معظم املعاجم على أن كلمة املدينة يف القدمي، قد كانوا يسموهنا باحلصن، وهذا ما ورد : ثانيا
 ".املدينة احلصن يبىن يف أصطمة األرض:"أن

 :تعريف مدينة اصطالحا
إنه من الصعب إجياد تعريف شامل وكامل للمدينة، فمدينة اجلغرايف ختتلف عن مدينة عامل االجتماع 

 .أو عامل االقتصاد وكذلك ختتلف عن مدينة األديب أو الشاعر، هذا من جهة
اخل الكبري بني القرية واملدينة لذلك يصعب إجياد تعريف أو معيار موحد متفق ومن جهة أخر، التد

عليه حىت نقول عن هذه أهنا مدينة وتلك ليست باملدينة، ونزرا لتشعب تعاريفها واختالفها من نظرة إىل 
 .أخرى، فقد انتقيت بعض التعريف األقرب من حيث املفهوم احلقيقي للمدينة

ان ومركز كبري للتجمع البشري يضم بني جنباته طبقات ومتباينة من الناس هي رمز للمك:"فاملدينة
 )55(".يغلب عليها الطابع املادي بشكل عام
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فاملدينة هي املكان الذي يأوي عددا هائال من السكان خيتلفون حسب طبقاهتم وأجناسهم يف طريقة 
ه العالقات املدينة اليت حتكمها احلاجة العيش أو املعاملة، لكل واحد تصرفاته جتاه اآلخر، وانطالقا من هذ

من أجل االستمرار يف احلياة، فهي تتطلب ما ال وفريا لسد احلاجيات، من مأكل ومشرب وملبس، فكل 
 .االتصاالت واحلاجيات تتم عن طريق املادة

 :فاملدينة يف أغلب األحيان، معيارها املادة أو تساوي املادة وهي كذلك
ذب إليه أبناء الريف البسطاء الذين يطمحون إىل تغيري واقعهم وينفرون مركز جتاري وصناعي جي" 

من حياة الريف البدائية البسيطة أمال يف الكسب املادي أو العلمي الذين ال ميكن أن يتوفر هلم أال يف أجواء 
 )56(".املدينة اليت هي اجملال الوحيد لتحقيق طموحاهتم

سيط، الذي كان يعيش يف متاهات الطبيعة املتوحشة ألهنا جو جديد بالنسبة لذلك الريفي الب
القاسية، فيجد نفسه يف أحضان هذا القضاء الذي  يبدو أنه ال تفاهم معه سوى الفكر املادي وبذلك شعر 
أبناء هذا الفضاء اجلديد بذلك االنفصام الشخصي، نتيجة تلك السلوكات الألخالقية، ومن زيف وخداع 

 . ن صدق وإخالص وثقةعكس ما تعود عليه الريفي م
وعليه فالريفي جيد نفسه مرغما على العيش يف املدينة، نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية، 
فال ميكن أن يستغين عنها الن احلاجة تتطلب ذلك، وما عليه إال التأقلم معها الن الريفي أصبح عاجزا عن 

 .تلبية متطلباته
اجيات، لذلك تركت املدينة يف نفوس هؤالء أثرا بالغا جعلتهم فاحلياة قد تغريت، فتغريت معها احل

يقفون موقفا معاديا جتاهها، الن القيم والعادات اليت ألفوها قد تغريت فيها، وكانت الكارثة نتيجة 
 :ويعرف كذلك روبرت بقوله. التعقيدات املوجودة يف املدن

لسبب فإهنا تعترب منطقة ثقافية تتميز مبنطها املدينة هي مكان إقامة طبيعي لإلنسان املتمدن وهلذا ا" 
 )57( ...".الثقايف املتميز

فاملدينة عنده ليست جمرد جتمعات من الناس، مع ما جيعل حياهتم ممكنة مثل الشوارع واملباين 
 .ووسائل املواصالت والنظم اإلدارية
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واطف املتأصلة يف هذه فاملدينة هي جمموعة من العادات والتقاليد، إىل جانب تلك القيم والع... 
 .العادات والتقاليد

 :أما كل من سوركني وزمير، حسب رأيهما فإن
تعريف املدينة يتطلب أن يؤخذ بعني االعتبار عدد من اخلصائص عندما تسترك تكون أمام مدينة "

 وال جتانس  حجم اجملتمع احمللي، جتانس-البيئة–وهي املهنة . واليت متيز اجملتمع احلضري عن اجملتمع الريفي
 )58(".السكان والتمايز والتدرج الطبقي للمجتمع مسة التفاعل

أراد أن يعرفا املدينة من خالل إيضاح الرؤية حول الفروق احلضرية " زمير"و " سوركني"فكل من 
لبيئة والريفية من خالل املهنة، فاجملتمع الريفي ميارس املهنة الزراعية واحلضرية مهن غري زراعية، مث تطرقا إىل ا

ففي الريف أغلبها ما زالت على الطبيعة األوىل للنشأة، حني تغريت املدينة كثريا، وبعدها تطرقا إىل ذكر 
التمايز والتدرج الطبقي، حيث أن املدينة تتميز بالتدرج الطبقي والتمايز الكبري والواضح بني األفراد، من 

و ما يفسر جتانس السكان، فاألول يكون خالل تعدد األجناس واختالف أعراقهم وأصوهلم األوىل، وه
بالريف، حيث وجود الروابط العالية بني األفراد، فكأهنم ميثلون عائلة كبرية يف حني العكس باملدينة، فهي 

 .نقطة التقاء العديد من األجناس البشرية املختلفة األعراق واألصول وحىت التوجهات بكل أنواعها
لي، والذي يكون ضخم باملدينة وأقل وحسب رأي سوركني كما تطرقنا إىل حجم اجملتمع األص

 .وزمير بالريف
 .وهكذا مسة التفاعل تكون أكثر حيوية باملدينة، لتميز األفراد هبا باحلركية

وكثرة عددهم، تدخلهم يف تفاعالت يومية ومتجددة، يف حني يف الريف قلة العدد تنقص من ذلك 
 .التفاعل بني األفراد

صالحية هذا التعريف، حىت نطلقه على املدينة ومتيزها به من غريها، فاعتماده على وكل هذا ال يعين 
الفروق بني اجملتمع الريفي واحلضري ال يعترب نقطة ارتكاز كبرية، فالنقاط املذكورة سابقا ميكن توفرها يف 

 .مكان معني، ولكننا ال نستطيع إطالق كلمة مدينة عليها
 :نةفاملدي" جون كالرك"وحسب كذلك 
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لسيت مكانا لإلقامة فقط بل هي أيضا مكان للعمل والتكوين والثقافة والتسلية وااللتقاء وإن "
 )59(".التعقيد هلذه املظاهر هوة الذي يفسر يوميا يف حياة السكان

هذا التعريف ينفذ من جهة أن تعرف املدينة كوهنا مكان لإلقامة، أي على أساس جغرايف أو 
ا إىل متيزها بصفات عديدة، بكوهنا مكانا للعمل والتكوين والثقافة والتسلية عمراين، وإمنا تتعدى هذ

 :وااللتقاء، وتظهر هذه الصفات جلية يف حياة السكان اليومية
، وهكذا فإن التطور )التكوين، الثقافة(وبالتايل فهذا التعريف يركز على اجلانب العملي والثقايف 

اهيم من حقبة إىل حقبة، مل تعد املدينة تدل على اإلقامة باملكان الذي شهدته البالد والعباد وتغري املف
نفيا لعامل الريف واإلقطاع والتخلف، فانطلقت كتيار يف حركة :"فحسب، وإمنا أصبحت تدل على أهنا

، وتتجلى املدينة احلديثة صورة مصغرة للعامل وتبيانا ..تطويرية توالدية حتمل يف أحشائها حلما حضاريا
لشعرية ترتكز على الغريب الغامض، على التجريب املتزامن، وعلى التهافت يف سياق الغياب للحداثة ا
 )60( ...".العميق

 : رثاء املدينة يف الشعر العريب-ج
من مسات احلياة اجلاهلية أهنا تتميز بعدم االستقرار، أي بالسفر والترحال، وذلك حبثا عن موارد 

تقر يف مكان معني، ومل يكن يبين مدنا، وال يشيد بنيانا، وذلك نظرا الكأل والعشب واملاء، فاجلاهلي مل يس
 .لطبيعة احلياة اليت كان يعيشها

وال جيزم إن للجاهلي مل يتذكر يف أشعاره املدينة، وإمنا كان حديثه خارجيا عنها، ولكنه قليل جدا، 
 .كأن مسعها فطورها يف شعره

 :يقول امرؤ القيس وقد أنكرته بعلبك وأهلها
 )61(البن جريح يف قرى محص أنكرو

فاملدينة يف الشعر اجلاهلي كانت موضوعا ونادرا عند الشعراء اجلاهليني، وإذا انتقلنا إىل العصور 
/ حيث أصبحت ومسة للحياة اجلديدة ولتطور الواقع احلضاري العريب"الوسطى وخاصة العصر العباسي 
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مث اكتملت رؤية الفن والشعر للمدينة كمركز ومن ... اإلسالمي الذي خرج من البداوة إىل التمدن
 )62(".للحضارة ورمزها

ونتيجة للفتوحات اإلسالمية وتطور احلياة االجتماعية، كانت مسة هذه املرحلة هي االستقرار، وأخذ 
 .العرب بلدانا يشيدوهنا من أجل جعلها موطنا الستقرارهم

ل والرفض ميثل األول اإلحساس بالغربة القبو"واملالحظ يف هذه املرحلة وجود موقفني متعارضني 
 )63("واحلنني إىل البادية والصحراء، أما املوقف الثاين فهو االفتخار باملدينة والسعادة بالعيش فيها

 .وأول ظاهرة ميكن الوقوف عليها، هي ظاهرة هجاء املدن
يف أخلقه فالريفي ذلك اإلنسان البسيط، الذي جعل من حياة البداوة عنصرا يكاد يكون مهما 

وثقافته وشخصيته، ومع تطور احلياة والتنقل إىل حياة املدينة، وجد ذلك االنفصام الكبري بني حياة الريف 
واملدينة، لذلك غري نظرته جتاه املدينة، فذمها ذما شديدا ملا فيها من سلوكات وال أخالقية هتدد كيانه 

 .العقيدي
 :بغداد فاسد اهلواء فيقولومن الشعراء عبد اهللا بن املعتز الذي وجد جو 

 )64 (.....ن كثيف وماؤها حمموم جوها يف الشتاء والصيف دخـا
وهناك من ضاقت به حياة واملدينة من جراء نقص املال واإلحساس بتلك احملنة، وهي حمنة الفقر 

 :واملال، وهجا من فيها وباع كل ما ميلكه من أجل العيش يقول
 ـا بالسيـل والطاعونورماه لعـن اهللا أصبهـان بــالدا
 )65 (..ورهنت الكانون يف الكانون بعث يف الصيف قبة العيش فيها

أما الطائفة الثانية كما قال إبراهيم رماين يف االفتخار باملدينة وسعادته بالعيش فيها، ومنه ذكر 
برثاء املدن فقد احملاسن واحلنني والشوق إىل املدينة وكذلك ذكر حماسنها والصفات اجلميلة، املقصود هنا 

كان قالبا واسعا لدى الشعراء، فانصب الشعراء يف بكاء مدهنم الزائلة، ووصفوها بأحسن األوصاف ومنه 
 :قول أحد الشعراء وهو يبكي ويندب بغداد فيقول
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 فقدت حضارة العيش األنيـق  بكت عيين علـى بغداد ملـا
 فـأفنت أهلهـا باملنجنيـق أصابتهـا مـن احلساد عني

 ونائحـة تنـوح على غريق وق أحـرقوا بالنار قسـواف
 )66 (...وقائلة تقول أيا شقيقي وصائحة تنادي وأصحـايب

وهكذا فالشعراء بكوا بغداد، وهناك من بكا البصرة حني اقتحمها الزنج، وأثرت هذه الفاجعة يف 
 :نفس ابن الرومي تأثريا بليغا، فنظم قصيدة يقول فيها

 وكم اغتصبوا من طاعم بطعام  بشرابكم اغتصبوا من شارب
 فتلقـوا جبينـه بـاحلسـام كـم ظنني بنفسه رام منجيء
 وهو يعلـى بصارم صمصـام كـم أخ رأى عـزيز بنيـه
 بشبا الطف قبل حني الفطـام  كم رضيع هناك قد فطمـوه
 )67(فضحـوها جهرا بغري اكتمام كمـا فتـاة خبامت اهللا بكر

ية تصوير لديار البصرة وقصورها، فبكاها ودعا العرب أن يقفوا جنبها، وهذه األبيات الشعر
واملالحظ فيما بعد أن صورة املدينة تطورت كثريا، خاصة عند املهجريني وتصوير املدن األجنبية ومشكالهتا 
ومعاناهتا ومن هؤالء جربان ونعيمة ونسيب عريضة وغريهم، وذلك ما فرضته تلك املدن من ضغط من 

 .لك املشاكل املادية والفقرجراء ت
االنسحاب إىل داخل النفس أو التفكري فيما وراء الطبيعة أو :"وهي" الغاب"وأول ظاهرة هي ظاهرة 

 )68(".احلديث عن أشجان غامضة وقلق غري مفهوم
ورأى "ويعترب جربان من الشعراء الذين وقفوا موقفا معاديا جتاه املدينة، ووجهوا نقدا الذعا للمدينة 

 )69(".اب مأوى للحياة الناعمة والعدالة واحلرية واملساواةالغ
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لقد فتح الغاب بابا عريضا يف الشعر املهجر ي باعتباره معادال طبيعيا أساسيا عن املواقف النفسية "
ضد املدينة وباعتباره مقياسا طبيعيا يكفل للنفس توزاهنا يف ظل الصراع الذي أوجدته طبيعة احلياة املعاصرة 

 ".ات اإلنسانية والعاملبني الذ
 : املدن املغربية القدمية-د

إن اجلزائر أكرب وطن نشأت فيه كثري من املدن املغربية القدمية وازدهرت حىت أصبحت كل مدينة 
من هذه املدن تسمى دولة وعاصمة هلا، وبقدر ما كان التهافت بني العائالت واألسر احلاكمة سريعا مع 

 .دية اليت جعلت اخلالفة الدينية كعنوان للوصول إىل سدة احلكم واإلمارةهذه الظروف املوضوعية واملا
ولعل بعض أسباب ذلك سعة اجلغرافية وتكريس هذه الفكرة تطبيقيا يف بالد املشرق العريب 

 .واألندلس وعلى هذا املنوال أصبحت سعة اجلغرافية مغربية يف هذا الباب حىت وصلت إىل ما انتهت إليه
لة إىل تاريخ اجلزائر، املمتد منذ عهد الفينيقيني والرومان والوندال والبيزنطيني ورب نظرة متأه

وتعاقب هؤالء على البالد اجلزائرية وكيف طوى الزمن هلم كل أثر، إىل جميء والة دول اخلالفة اإلسالمية 
لبية، وقيام بين مع األمويني والعباسيني حيث كانت اجلهة الشرقية منها منظمة إىل تونس زمن الدولة األغ

ميزاب أي اخلوارج واإلباضيني بإقامة الدولة الرستمية وعاصمتها تاهرت وأسست دولة األدارسة يف فاس، 
ومل ميض وقت طويل حىت ظهرت فكرة جديدة ألسرة جديدة، بدأت تؤسس الدولة العبيدية تطيح يف نفس 

واألغلبية واختارت أرضا جديدة هلا وهي الوقت بالدول الثالث املوجودة مجيعا وهي األدارسة والرستمية 
القريوان كعاصمة مث املهدية وهي مدينة جنوبية يف البالد التونسية، وما لبثت هذه الدولة ملا توقعت أن بوادر 
اإلطاحة هبا يف هذه البالد قادمة ال حمالة، وأن املسألة يف كننها وجوهرها ال تعدو أن تكون جمرد مسألة 

ملاحقة القاضية من أصحاب الدول الثالثة السابقة وما ترجوه من ثأر ففكرت بطريقة وقت وتأيت الضربة ا
جديدة حيث ال جناة إن صح هذا االعتقاد إال بالفرار بعيدا عن كل خطر مهدد، وذلك بنقل الدولة برمتها 

 الدويالت إىل بالد املشرق العريب، ولعل هذا من املفروض أن جيسد ذروة الصراع القائم آنذاك الذي جعل
 .واملدن تستزرع وتضعف هنا وهناك مما جعلها موضوعا ثريا يف رثاء املدن املغربية القدمية

وهكذا واستمرار يف احلديث يبدو أن املعز العبيدي يفر بتلك الدولة برمتها إىل القاهرة حفاظا على 
وب عنه يف تونس وبالد املغرب بقائه يف احلكم كما يبدو، وتشتهر باسم الدولة الفاطمية، دولة اخلالفة وين

بلكني الصنهاجي الذي قضى فترة على هذه احلال مث جعل احلكم وراثيا يف أبنائه ومتداوال وملا آل احلكم 



إىل حفيده املعز بن باديس أعلن استقالل دولته باملغرب وتونس وألغى الدولة العبيدية من بالده ورفض 
 .املزاعم اليت أحاطت هبا نفسها

يفة الفاطمي املستنصر يرسل قبائل ببين هالل وبين سليم القاطنني شرقي صعيد مصر، لكن اخلل
يرسلهم يف زحف انتقامي على ليبيا وتونس فاستولوا على القريوان وغريها من املدن، وأهلكوا احلرث 

 .والنسل وعثوا يف األرض فسادا
وقاوم بين هالل إىل أن جاءت دولة أقام دولة يف جباية " املعز بن باديس" عم"محاد بن بلكني "وكان 

زعيم املوحدين فقضى على بين هالل قضاء مربما، وجتدر اإلشارة إىل أن إنشاء كل " املؤمن بن علي"عبد 
هذه املدن يبني سقوط وقيام دول جديدة يعود بالدرجة األوىل إىل اخلالفة األندلسية اليت قدر هلا أن متتد 

ة وأن نشوء الدويالت قد تأسس فيها وعلى املنوال تأسست مدن مثانية قرون وبذلك كانت أطول فتر
ودويالت موازية يف بالد املغرب الكبري، وقد سجل يف فن الشعر نشوء وزوال املدن وكان هذا التسجيل 
وصفا أو رثاء متاما كما حدث يف رثاء املدن والدويالت األندلسية، وإن كانت هناك أوجه تشابه وأوجه 

فاملدن األندلسية يف أسبانيا، وتقع املدن املغاربية قي اجلهة الفاحتة لألندلس أصال، وإن عدم اختالف بينهما، 
وجود تراث شعري كاف وغزير حول هذه املدن يعود هلذه الوضعية الالمستقرة ونتيجة للصراعات 

 . اآلخر بقوة الشخصية اليت ال تذوب يف-واجلزائر خاصة–املفتوحة، ومتتاز هذه املنطقة املغاربية 
 



 فن رثاء المدن من خالل نماذج من الشعر المغربي القدیم:  الفصل الثالث

 فن رثاء املدن: املبحث األول
وبعد تعرضنا يف التمهيد لفن الرثاء وأنواعه وتطوره، وعالقاته سواء بالفرد أو املثىن أو باجلماعة 

سع مشل رثاء جمتمع أو أمة من اإلنسانية، سواء كانت هذه اجلماعة قليلة أو كثرية، وكيف حنول الرثاء وتو
وكم تتغري مفهوم الرثاء فأصبح يرثي اجلماد والطبيعة والبلدة أو املدينة، أو املدن وهو مرتبط يف مثل هذا 
احلال، مع أحداث جسام إن كانت كوارث طبيعية أو حروب، لكن الرثاء يف موضوعنا وحبثنا ههنا، يتعلق 

لدمار الذي يصيب املدينة أو العمران وهو أساس حضارة اإلنسان، إذ أن تدمري باالنفتاح وعلى كل أنواع ا
شواهد املدينة وحضارة اإلنسان يف هذه املعمورة وهذا الكون، هو حماولة اجتثاث آثار اإلنسان وعمله يف 
 هذا الكون وخالفته واستعماره لألرض، وهذا يعين وال شك حماولة طمس وجود اإلنسان نفسه، والقضاء

 .عليه قضاء مربما
ولكن هذه األفعال املهولة أال إنسانية أصبحت عادة متكررة يسهل القيام هبا كلما استجدت أفكار 
ونشأت معلومات ومصاحل جديدة وتطورات فردية أو فئوية أو عشائرية أو قومية، أو إقليمية أو العديد من 

اة، ولعل اإلنسان يف وقفاته ومواقفه أراد أن االحتماالت اليت وتنبثق من املقوالت اجلديدة وهي سر احلي
يترك أثرا بارزا يشد أزره كلما واجه موضوع الرثاء ومسبباته، فبىن املدينة والقرية يف أحقاب زمنية فهي 
إجناز مجاعي ضخم، ومن مث بدأ يتفنن يف وضع التعاريف هلا، لغة واصطالحا وغريها من تعريفات وغدا 

 . كل ذلكينشد العاملية والنمذجة يف
ولكن األمر هنا يف موضوعنا رثاء املدن املغربية خيتلف فرغم أن األمة العربية اإلسالمية موحدة يف 
دين اإلسالم احلنيف، وهو رمحة للعاملني، لكن الواقع شيء خمتلف، واألدب والشعر مرآة للحياة والواقع، 

م الشعري اجلميل وعبقريتهم الفذة مجعتهم فكل هؤالء الشعراء املغاربة الذين تناولناهم ووقفنا عند فنه
 .يسجلون احلقيقة بأقالمهم ويصوروهنا يف فن الرثاء بكل فروعه، ومن أجل ذلك فقد تركوا تراثا آخرا

وقد أثريت كثري من التساؤالت، عن قلة هذا التراث الشعري رغم طول املدة الزمانية واتساع رقعة 
تماالت تفسريية عديدة منها الصراع بني خمتلف األطراف ووجود جغرافيا وكثرة عدد املسلمني، وتقوم اح

الرغبة يف هذا الطرف يف تدمري الطرف اآلخر وحتطيم تراثه الشعري، وهذا حدث مرارا وتكرارا مث هناك 
ضعف التدوين والوسائل الالزمة، وعناصر كثرية، بل إن كثريا من املدن تبىن وهتدم تبىن مث هتدم مرة أخرى 

 .وهكذا



لكن إذا للخارطة وجدنا أن املغرب األوسط هو الذي حظي بنصيب واألسد من حيث عدد املدن و
 .اليت رثاها الشعراء إال أن تلك األشعار ضاع معظمها ما بقي إال نادرا

جتشمنا صعوبات وكثرية يف احلصول على ما حصلنا عليه بتوفيق اهللا رب العاملني، وهو ما جيعلنا 
، إبداعات فن الرثاء وهو فن جاد خيضع حلوافز الفاجعة واملصيبة والكارثة ويصورها نعيش مع القارئ الكرمي

 .بطريقته ومن وجهات نظر مجيع الشعراء املعنيني
وقد جرى ترتيب املدن املغربية القدمية وما استحوذت عليه من أشعار فن الرثاء، ترتيبا ال يراعى 

خل وتكرار لبعض املدن فتذكر أكثر من مرة، مث لدينا هناك الزمان التارخيي يف سلسلة ألنه سيكون هنا تدا
أيضا مشكلة وقلة األشعار يف هذا الفن وندرهتا وشح املصادر واملراجع اليت حتتويها، ومن ناحية أخرى لقد 

 .تعرضنا إىل أنواع الرثاء، مثل الندب والعزاء والتأبني
تلك وكل شيء وزيادة إن صح التعبري ولكن رثاء املدن هو شيء وأكرب بكثري، هو شيء من هذا و

فقد يكون هو هالك أمة كاملة جمتمعة يف مدينة بأسرها نتيجة هجومات حربية واسعة ومباغتة وحتطيم 
 .وتدمري كل العمران، أو أقساما منه

لعل ما يزيد يف جو املأساة وقتامة ظالهلا كون كثري من مثل هذه احلروب هلا مسوعات وتربيرات 
صحاهبا أهنا دينية ورمبا هي ال متت للدين احلنيف بصلة ال من قريب وال من بعيد، ولعل من رمبا يعتقد أ

شأن فن الرثاء أن يصور لنا اإلنسان وهو يبكي ويبكي وتعبريا عن عاطفته اإلنسانية عن أشياء كثرية يف 
قد واحد يف وطن بلدان هذا املغرب الكبري الذي تبلور عرب قرون، فكأن هذه املدن جواهر منتظمة يف ع

 .واحد



 : رثـاء طبنة-1
وبقريب منها طبنة، قال التيجاين :"... يقول صاحب احللل السندسية يف شأن مدينة طبنة ما يلي

 )70( ".بكسر الطاء وفتح النون، وبعدها نقطة، بفتح النون وتشديد القاف، ومها قصران
 بتونس، وكان يطلق عليها يف )*(ألغالبة والثابت يف التاريخ أن اجلزائر الشرقية، دخلت حتت نفوذ ا

طبنة الرومانية، والوالة يرتلون هبا، :" األوسط، ومن أهم مدن الزاب وأعظمها)*(ذلك العهد بالد الزاب
وسكاهنا أخالط من قريش والعرب والعجم واألفارقة والروم، وقد نبغ من هذه املدينة وأحوازها أعالم يف 

 )71(".الفقه واألدب
بضم أوله مث السكون، : طبنة:" معجم البلدان فيشري إىل تلك املدينة التارخيية قائال   أما صاحب
 :ونون مفتوحة، وهي

فيما أحسب عجمية ومثلها يف العربية الطبنة لعبة لألعراب، وهي خطة خيطوهنا مستديرة، ومجعها 
 :طنب، قال

 تغريت بعدي وأهلتها طنب
مما يلي املغرب على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصري وطبنة بلدة يف طرف افريقية : والطبنة صوت

 وليس بني )*(ضفبلغ سبيلها عشرين ألفا وهرب معهم كسيلة، وسورها مبىن بالطوب، وهبا قصر واربا
 )72(". مدينة أكرب منها)*(القريوان إىل سجلماسة

يت حيقق للجزائريني ومن خالل هذه اإلشارات العابرة يتضح أهنا معلم من املعامل احلضارية القدمية ال
 .أن يفتخروا هبا
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مث أخذت مدينة طبنة على كاهلها تشكيل النواة األوىل احلية لظهور أدب عريب مغريب، إذ جند أن 
اجلزائر بدأت تلحق بالركب، وشرعت تأخذ هبذه احلركة الثقافية الواسعة اليت غرفتها أفريقيا، فكان أن 

 الذين ختصصوا يف ءمن ينابيع تربتها عقول املفكرين والعال ماانطلقت منها أصوات أدبية واعدة، وتفجرت 
 .خمتلف جماالت العلم واملعرفة

هذه احلركة مسريهتا مع بداية أوائل منتصف القرن الثاين اهلجري حيث شرعت طبنة " وقد بدأت 
شرقية يف ، واليت اختذها قاعدة للجزائر ال)هـ154 – هـ151(اليت جدد بنائها عمرو بن قبيصة " بريكة"

 )73("احلركة العلمية والثقافية، بذلك تيهرت العاصمة االباضية
 توىل بعد ذلك، إمارة القاعدة الشرقية اجلزائرية طبنة، مث انتقل إىل )*(وكان األمري ابراهيم بن أغلب

 .تونس ليعلن من هنالك استقالل املنطقة كلها عن الدولة العباسية بعد موافقته
 184:  على ذلك سنةاخلليفة هارون الرشيد

هكذا غدت طبنة، حاضرة هلا، فمنها ينطلق اجلند للفتح، وفيها يقيم العلماء واألدباء والفقهاء، 
ومنها يرحلون إىل أقاليم أخرى، وهي هبذا التأسيس املبكر أصبحت ممرا ومقاما طيبا للجيوش وألهل العلم 

 .طبنة التواصلواألدب والفقه، شأهنا كشأن القريوان، منها البداية ومن 
  ذلك  ما جعل بذور الثقافة العربية تترسخ يف تربة املغرب العريب، حىت إذا منت، وامتدت واتسعت 

 اآلمة العربية اإلسالمية، نوحتولت على منرب ناطق املبدعني يف جماالت الفن والعلم واملعرفة، إىل شاذا
الدة، وبفضل أبنائها الربرة الكرام، تبلغ العقيدة واجملتمع اإلنسان يف أصقاع الدنيا، فتم من هذه الربوع اخل

 .السالمية السمحة، والكلمة الطيبة العذبة، إىل أجزاء كثرية من أحناء املعمورة
وهبذا العمل اجلبار تكون املنطقة قد بدأت دورها احلضاري عن جدارة واستحقاق، ونافست طبنة 

 أي من يوم أن – ـه293 و 154لذهيب ما بني ما بني عصرها ا"القريوان يف امليدان الثقايف، وأجنبت يف 
 )74(".، أعالما يف الفقه والعلوم اللسانية والفنية واألدب)*( إىل أن عليها الشيعيون)*(رممها املهليب
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غري أن املذهب املالكي بقي، ثابتا رغم احملاوالت اليت بذهلا يف إجبار أهل السنة على التشيع، إذا 
 .كن أهل طبنة صمدوا وتشبثوا مبذهبهم ال يريدون عنه بديالاضطهدوهم وشردوهم، ول

فهي املعقل احلصني للمذهب السين، واخلوارج كانوا ضده ويريدون حموه من بالد املغرب، ولكن 
حني قويت شوكة الشيعة، اقتحموا طبنة، تلك املدينة اآلمنة، فقدت أمهيتها كعاصمة إقليمية، وبظهور البدر 

ن احلضنة كلها باإلغارات اليت كانوا يشنوهنا عليها من حني إىل آخر، فخربت ومل يبق اهلالليني تضررت مد
 .إال امسها، ونشأت على أنقاضها بريكة

كانت طبنة دار علم وأدب، فقدت بعد سنني موضع أطالل وخرب، فهذه احلاضرة اليت كانت متتد 
ا أسراب ألبوم ومجاعات الغربان املاعقة، من جباية إىل الصحراء أصبحت مرابعها بلقعا ودمنا تتسابق إليه

لتشدو على رسومها أهازيج العدم، ومواويل الفناء، كيف ال وقد انطمست معاملها، وذبلت أزهار هبجتها، 
ونضب معني احلياة يف أحوازها، وفرسا كنوها األوفياء إىل وجهات خمتلفة، فمنهم من ذهب إىل األندلس، 

 رحلة خوف وعذاب، ومع ذلك مل يفرطوا يف مذهبهم، ومل يتغري حب ومنهم من قصد مصر أو العراق يف
موطنهم قيد أمنلة يف مدرج العشق الذي اكتوى به اإلنسان الطبين، فالوطن هو أعز شيء يف الوجود ألن 
ثراه الطيب حق للحقيق، وإن اختلفت املذاهب وتشبعت األديان فالوطن أم لكن الناس وعلى األبناء أن 

ألم اليت تتعرض لشىت أصناف املسخ والتشويه، فهم من أصل واحد وماضيهم واحد، وحاضرهم يربوا هبذه ا
 .ومستقبلهم واحد

لذلك فاملكان جزء ال يتجزأ من حياة الشاعر، بل يدخل يف مجلة مقوماته الشخصية، ويصبح 
يسه، وقد يبلغ االنفعال االبتعاد عنه ضربا من العذاب يؤثر ونفسه أثرا بالغا، ويكون هو املثار الدائم ألحاس

لدى الشاعر ذروته، فيفقد االتزان، وبالتايل تسمو شاعريته إىل مراتب ال حيس هبا إال من حتابد أمل الفراق 
وجرب مرارة التخلي عن الذات وذاق طعم الغربة واكتوى جبمرات الشوق واحلنني فهذا اإلنسان الذي 

ال جتد فيه "لدا آخر، يشعر بأنه يف مكان قريب وسوف اقتلع منه املكان وعنوة وأرغم على أن يستوطن ب
 )75(".األنا سوى النفي والتشوه والقهر والضياع

وعلى الرغم من أن األشعار الطبنية ذهبت أكثرها ومل يبق منها إال الشيء القليل مبعثرا يف بطون 
دارس على تبيني شخصية الكتب، وهذا الشعر الذي اتفق على تسميته بشعر الفقهاء، وهو على قلته يعني ال

 .املثقف الطبين، مع العلم أن أدباء تلك الفترة كانوا فقهاء أكثر منهم شعراء
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وكانت وقعت اضطرابات وحروب، أثارهتا اخلارجية وتعبت البالد من جرائها، وبسببها سالت 
كبات قلوب الدماء أهنارا، وخرجت الديار، وتشتت مشل العباد، فشحذت احملن قرائح الشعراء وهزت الن

 .الفقهاء، فنطقوا شعرا، وعربوا عن مكنونات نفوسهم
ال زال يتذكر يف أمل وحسرة، ما أصاب أهلها " طبنة" رزيء يف مدينته احلبيبة )*(وهذا شاعر طبين

 .حمنة: من مهوم وآالم، فاختزل القضية حني مجع عذابات املدينة كلها يف لفظة واحدة
 قلب اإلنسان املفجوع من صدى هذه الكلمة الرهيبة اليت وهل هناك شيء يف الوجود أقسى على

 .! تأنفها األمساع وتزور العيون الدامعة عن التقاط حروفها؟
وقد كان رواية للحديث وشاعرا جميدا، ومن ذكرياته محلة :"قال حممد الطمار عن تلك الشخصية

 )76(".طبنة"الشيعة على 
 )77("حمنةوصار منها أهلها يف  سرنا وقد حل بقرب طبنة
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 :اء تاهرتـرث -2
فر عبد الرمحن إىل املغرب مبا خف من أهله وماله، فاجتمعت إليه األباضية، :" قال بن غداري

 )78(".وعزموا على بنيان مدينة جتمعهم، فرتلوا مبوضع تيهرت

تاهرت، بفتح اهلاء، وسكون الراء، وتاء فوقها نقطتان، اسم ملدينتني :"وجاء يف معجم البلدان
قابلتني بأقصى املغرب، يقال إلحداهم تاهرت القدمية، ولألخرى تاهرت احملدثة، بينها وبني املسيلة ست مت

مراحل، وهي بني تلمسان وقلعة بين محاد، وهي كثرية األنداء والضباب واألمطار، حىت وإن الشمس قال 
 )79(".أن ترى

 ".وكانت قدميا تسمى عراق املغرب:"وقال يف موضع آخر
فنولوا موضع تاهرت اليوم، وهو غيضة أشية، ونزل عبد :"ملعىن اللغوي أورد ما يليوخبصوص ا

 ".نزل تاهرت، تفسريه الدف لتربيعه: الرمحن منه موضعا مربعا ال شعراء فيه، فقالت الرببر
وسيطرهتا على الطريق ) تاهرت(وقد كان ملوقع :".. وقد أنثى على موقعها أحد األدباء الناهبني بقوله

اري الذي يصل البحر املتوسط باجلنوب، ولالعتبار الديين املذهيب الذي قامت عليه واصطبغت، ما أتاح التج
هلا منو سريعا وازدهارا مطردا، ومل تلبث أن أصبحت مركزا مذكورا من مراكز احلياة األدبية والعقلية يف 

 )80(".هذا اإلقليم من أقاليم املغرب
لماء الذين كرسوا حياهتم للعلوم ونشرها يف كل طبقات اجملتمع، وكان أئمة الدولة الرستمية من الع

وقد شاركوا يف تنشيط الساحة الثقافية والعلمية من خالل إلقاء الدروس وتأليف الكتب، وعلى العموم فقد 
اليت كانت –اشتهرت تاهرت يف عصر الرستميني مبكتبتها املعصومة "شجعوا الناس على طلب العلم حىت 

 ألف جملد يف خمتلف أنواع العلوم والفنون، وقد خرجت هذه املكتبة على أيدي 300 تضم حنوا من
 )81(".الفاطميني
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مرحلة خماض واختمار، وملا "لقد مرت الفترة األوىل من حياة األدب باجلزائر عقب الفتح العريب بـ 
 )82(".كان القرن الثانية والثالث نبغ أهايل البالد يف شىت مناحي الثقافة

ج عن ذلك التأسيس تغيري روحي، ونشاط فكري جديد، وعاشت الساحة الثقافية والفكرية وقد نت
 .والعلمية مشادات ومنافسات مذهبية مما كان له تأثري يف توجيه األدب توجيها جديدا

وإن أهم ظاهرة يالحظها الباحث املتأمل يف األدب املغريب القدمي خالل تلك الفترة التارخيية، هي 
فكان شعرهم شعر فقهاء "اج الثقايف الذي قد أثر يف امللكة السياسية، وخدش املوهبة الشعرية هذا االزدو

تعوزه قوة األسر، وتتخونه قوة التعبري، وإبداع اخليال، وال نكاد نستثين منهم سوى بكر ابن محاد الزنايت 
 )83(".عتاداجلزائري الذي أفلت من هذا األثر والطبيعي ملوهبته املمتازة ونبوغه غري امل

يف ازدهارها احلضاري، تتمتع باالستقالل السياسي وتتقلب يف نعيم احلرية " تيهرت"وهكذا دامت 
 .والرخاء

رغم ما كان ينتاهبا من قالقل سياسية من حني إىل آخر فتعرك صفو احلياة يف تلك الربوع اآلمنة، 
 ). هـ296(إىل أن هامجتها الشيعة، وقوضت أركاهنا سنة 

ك الكارثة األليمة، طويت صفحة اجملد املؤثل واضمحلت أطياف الشرف الرفيع، وأفل وبوقوع تل
النجم الذي ظل المعا يف مساء املغرب العريب ردحا ردحا من الزمن، ينري دروب احليارى الظامئني إىل احلق 

 .والعدل واجلمال
ها سكاهنا وأقفرت عنها بعد ذلك، تسري حنو الزوال واالندثار بعدما أخال" تيهرت"مث أخذت مرتلة 

احلياة مث مل تلبث أن عفت وزالت معاملها من خارطة الوجود، وأصبحت من أحاديث الركبان وأمسار 
 .اخلالن، وتنافس الشعراء امللهمون يف تقدمي قرابني الوفاء وأكاليل الرثاء

لة بآثار عرفنا بأفضال حاضرهتم عليهم، وحسرة على ضياع أجماده، وتروجيا على نفوهم املنشغ
اخلراب الذي دمر مدينتهم، واجتث هبجة احلياة اليت كانوا يتمتعون هبا، وملا كان املوت خدن اإلنسان منذ 
وجد اإلنسان، فقد عصف الرثاء بالشعراء يف كل زمان ومكانة، ال سيما إن كان من بينهم من هيأته 

ها يف قوالب احلكة والتأمل واالعتبار طبيعته ومزاجه أن يكون شديد التجاوب مع األحزان واهلموم، ليصوغ
مبا مضى من األحداث مث ينظر بتعقل إىل ما حتويه تلك القبور من أحداث صامتة، ولكنها تنطق بلغة متميزة 
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ال يدرك كنهها إال من جرب احلياة وخرب دروهبا الوعرة، وكشف عن لبها وجوهرها واتعظ من احلكمة 
 .روي لألحياء أحاديث الدهور وقصص الفناءاملنبعثة من األجساد اهلامدة اليت ت

وقد تطرق السيد الفاضل حممد األخضر عبد القادر السائحي، شاعر اجلنوب، وفارس القوايف إىل 
احلديث عن أحد أبناء تيهرت الربرة الذين احترقوا يف أتون حبها، وذهلوا بعد الكارثة واليت أملت هبا وأشار 

وقد خرهبا العبديون بعد استيالئهم عليها سنة ست " تاهرت" "دينتهيرثي م"إىل ذلك الشاعر الذي قام 
وهي السنة نفسها اليت مات فيها الشاعر بعد أن فقد ابنه يف السنة )  هـ296(وتسعني ومائتني للهجرة 

املاضية، وشاهد خراب مالعب صباه ومدارج شبابه، إهنا موعظة بالغة يسوقها للمتكالبني على مجع حطام 
 .ىل الذين مل ينتبهوا من غفلتهم وكأهنم ال ميوتونالدنيا، إ

 )84(أال هل من متزود فقد أزف الرحيل
وإذا كان الشعر املؤثر يف النفس اإلنسانية إمنا هو الشعر الذي ينبعث عن عاطفة صادقة، ويتدفق من 

دفئها وجدان سليم، ويصور ما جييش خباطر قائله، ويرسم ما خيالط مشاعره ومشاعر الناس بعد أن ي
، الذي أجاد فن الرثاء ألنه أصيب بفقد )*(حبرارته، فذلك هو الطبع بعينه الذي صنع موهبة بكر بن محاد

 .ولده، كما أجاد شعر التأمالت يف احلياة وأحداثها
 قال الشاعر يرثي تيهرت بعد ختريبها 

 إنا لفـي غفلـة عمـا يقاسونا  قوم مل يزورونا )*(زرنا منازل"
 "حل الرحيل فما يرجو املقيمونا؟ الزاد وحيكم: قالوالو ينطلقون ل

)85( 
يتحدث الشاعر عن الراحلني من دنيا الغرور، القابعني يف زوايا األحداث والصخور، هؤالء الذين 
ينوا العمارة وشيدوا األبراج، وحنتوا من احلجارة ما مكنهم من إقامة الصروح العالية، ولكن نائبات الدهر، 

اال للتمتع بزخرف احلياة، فمضوا إىل العامل اآلخر، وبقينا ذاهلني عن مصائرهم وكأننا ال مل تترك هلم جم
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ندرك أن يف الذاهبني األولني من القرون لنا بصائر، فموارد املوت ليس هلا مصادر، واألقوام حنوها أصاغرهم 
 .نسياواألكابر، فمن أخطأته املنايا اليوم تعقبت خطاه وقضت عليه غدا وصار نسيا م

ولو استنطقنا تلك القوافل اآلدمية الذاهبة إىل غري رجعة ألدركنا سر احلياة ولفككنا لغزها احملري، 
 . ولتزودنا قبل رحلة العذاب بالزاد النافع من تقوى واعتبار مبا حيدث على وجه هذه املعمورة

يقف قليال ريثما يركب فالرحلة آتية ال حمالة، وقطار الفناء ال يلبث أن مير أمام حمطة الوجود ل
 .الراحلون مث ينطلق إىل غايته

وحيلو للشاعر أن يتوجه إىل اهلامدين وسط املقابر، وأن حياورهم، ويستشف من أحاديثهم ندما على 
 :فرطوا، بل يصيحون بصريح العبارة

عواقب فهل من متزود؟ وبنظرة فيها كثري من الزهد يف احلياة، ومن التبصر ل" التقى من أفضل الزاد"
األمور، ويستعري شاعرنا قبسا من نور احلكمة اإلهلية ليسترشد به خالل الدروب املظلمة وهو الذي كابد 

 :من آالم احلياة ما فيه كفاية، وجتزع من غصص أوجاعها كؤوسا من أنزل اهللا هبا من سلطان مث يقول
 )*(وفعلنا فعـل قـوم ال ميوتنا  بالدنيا فخرهبـا)*(املوت أجحف"
 )*(فاحلاملون لعرش اهللا باكونـا آلن فكابوا فقد حق البكاء لكمفا

 )86 ("لو كان مجع فيها كرت قارونا ماذا عسى تنفـع للدنيا جممعهـا
ينظر الشاعر إىل املوت، احلياة، وما بينهما من مسافة، ويكشف عن أساة، وعن لواعج نفسه للوهلة 

املدرك خلفايا األمور وتقلبات الزمن، وقدر رأى اهنيار األوىل، فهو يف موقف الناصح املخلص، والواعظ 
 .حضارة كان من صناعها، وعاش أحداثا جعلته حذرا ال يربم مع األيام عهدا، وال يوقع معها عقدا

فظاهرة التأمل يف احلياة وما بعد احلياة، ويف الناس وأحواهلم، ظاهرة قدمية قدم العصور األدبية 
ت التأملية يف احلياة واألحياء يف الشعر العريب منذ زمن اجلاهلية وهذه األبيات هي العربية، وما أكثر الناظرا

نتاج شاعر متفقة يف الدين، من أهل الورع والتقوى، فيها حسية وعظية تذكر باملوت يف كل حني وتنهي 
 الدين والدنيا، عن التمادي يف األخذ بتالبيب الدنيا الزائلة، وهو اجتاه أديب يصور عالقة الشد واجلذب بني
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فكلما ازداد أحدمها، انتقص اآلخر، وهذا يبني أن املغاربة عرفوا الزهد والتصوف مثل املشارقة ولعل املكان 
يدفعان إىل التأمل العقلي والباطين ويعطيان للخيال فسحة التحرر من قيود العقل ومن قيود العبارة "وطبيعته 

 )87(".لة واخللواتاملنسجمة منطقيا، وكل هذا يساعد على العز
وكان املشارقة يوجهون نظرة ازدراء إىل كل ما هو مغريب، ويدعون أن أهل املغرب أهل حقيقة، ال 

 .أهل طريقة، وأهنم ال يعرفون الطريق إىل اهللا
كما جند يف هذه األبيات نظرات يف الدهر وتقلباته، وهي نظرات يف الدهر وتقلباته، وهي نظرات 

ه مصدر كل الشرور، وكل اآلثام، وخمدع كل اآلفات، فهو دهر جائر، يعاقب بال تشخص الدر وتتهمه بأن
جرم اقترف، وبال حق أؤتلف، ويده آمثة يف غالب األحيان، مروعة يف كل زمان، ال يهنأ هلا إنسان وال 

 .تظمئن إليها نفس غرفت من إناء األحزان
 نظرة فيها كثري من احلزن واألسى، -من عليائه–وشاعرنا احلزين ينظر إىل الدنيا وأحوال الناس 

ولكن قلبه عامر بالتقى والورع، ونفسه حافلة بالثقة، لذلك يكثر من التذكري باملوت وبالنفس اليت تريد 
زادها من الدنيا وترغب عن زاد اآلخرة، ولكن صروف الدهر حتول دون حتقيق ما تصبو إليه فتكون 

 .اخلسارة الكربى
 الرتعة احلزينة املتشائمة املشبوبة بالشعور الديين امللتهب، مما جيعل وقد جبل الشاعرة على هذه

 .شاعريته تبلع ذروة احلزن، ألنه كان يدعو دائما إىل الوقوف بالقبور للعظة واالعتبار
إذا اتفقنا على أن الشاعر لسان "فهذه األبيات الشعرية حتيلنا على البعد التارخيي واألديب للكارثة و

 أمكننا القول بأن -إذا اتفقنا على ذلك–ديواهنم الذين يسطرون فيه تارخيهم ومفاخرهم قومه وحافظة 
الشاعر دوما يأخذ بأوتاره إىل شد مناقب قومه، يشيد حبسبها ونسبتها ويهيج معها حني هتيج ويصرب معها 

 )88(".يف امللمات
 ال منر يف جحيم الرؤيا اليت نفهم أبيات املرثاة، نشرحها، نعاجلها، ونظهر خصائصها، ولكننا" وحنن 

 .يعانيها صاحب األبيات، من وهنا كان الشعر حملات قبل أن يكون حمطات وحدودا
والشعر احلي هو الشعر الذي ال ينتهي الناقد من درسه لكثرة ما خيبئ من طاقات، فالبيت الواحد 

 )89(".أحيانا حيتمل صفحات من النقاش والشرح والتأويل
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صورة األطالل الدراسة واألماكن اخلالية هي أبشع الصور اليت تبقى عالقة ومما ال شك فيه أن 
بالذهن وتظل تتكمش هبا عني املفجوع، تستعيدها، جتسدها، وتعايشها، السيما إذا كانت من تلك الصور 
اليت تزيد يف مأساة الفاجعة وإن كانت، ألوان املوت ونتائجه سواء، فلألثر مهما كان حجمه، يذكرنا 

حة اخلطب، وحييلنا إىل صورة املاضي بل يلهب فينا الذكرى، ومن مظاهر الضعف البشري أن نظل بفدا
غافلني عما جيري، ونبقى على ارتباط وثيق بأوهام تدور يف خلدنا فنعقد الصفقة تلو األخرى مع بائعي 

ما بصوت الرجل حطام الدنيا الذي ال ينفع وال جيدي يف رثاء بكر بن محاد، شاعرنا املطبوع، حنس دائ
احلكيم الذي يتمثل العربة اجملسمة يف حقيقة املوت واحلياة، ويربط يف ذلك بني املاضي واحلاضر، ويتحدث 
بتأثر ذايت عن ماضني بأسى عميق، ألنه يبكي على العظمة من خالل تصوير احلركة الآلمرئية اجلارية يف 

تلك هي حكمة الديان، فلنتخذ العربة ولنتزود مسرح األحداث حيث القبور جتمع بني العظماء والبسطاء و
باملعرفة احلقيقية املبنية على األنعاظ والتأسي ولتكن احلكمة اإلهلية مفتاحا يف أيدينا نفتح به ما استغلق من 

 .األبواب احلديدية
فالشاعر هنا ارتدى مسوح احلكيم الزاهد الذي يستخلص عربة املوت وال يع جماال للتفكري يف مادة 

ياة، تسوقه برفق عاطفته الدينية يف الدروب املظلمة، ولذلك جاءت األبيات هادئة النغمات، خالية من احل
هو أكرب مفخرة لألدب العريب واملغريب، وأنصع دليل على مسو :"االنفعال القوي وهذا ما يعزز مقولة

 )90(".عقليات أهله وأبنائه
قرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، واقترن عنده وقد استمد الرثاء معانيه عند بكر بن محاد، من ال

حبرقة حني خرهبا أبو عبد اهللا، داعية العبديني، صور وقوفه أمام " تيهرت"بالزهد، فبكى شاعرنا بلدته 
 ).من البسيط:(تزودوا لآلخرة، قال: أجداثهم ولو نطقوا لقالوا

 ادمن أعظم بليت فيهـا وأجسـ قف بالقبـور فناد اهلامدين هبا"
 )*(من الوصال وصاروا حتت أطواد قـوم تقطعت األسباب بينهم
 )91("هيهات هيهات يا بكر بن محاد أيـن البقاء وهذا املوت يطلبنا

فالواقف بالقبور لو نادى بأعلى صوته، لن يرد عليه أحد ألن أسباب الوصال قد تقطعت بني 
ترصدنا يف كل حلظة، وقد ركب الشاعر حبر األحياء وبني اهلامدين حتت األرض وكيف البقاء واملوت ي
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البسيط، وهو من األحبر املركبة اليت كثر استعماهلا يف الشعر املغريب باإلضافة إىل األلفاظ املستوحاة من 
معجمه اللغوي النابع من الثقافة اإلسالمية ومفرداته تصب كلها يف حميط الفناء والتالشي الذي ال ساحل 

القبور، اهلامدين، أعظم، املوت، هيهات وهو اسم فعل : داليل معني من أمثالله، فهو يتوكأ على حقل 
 .ماض يؤكد به البعد واستحالة البقاء

وقد أورد ابن عذارى بعض األبيات جمهولة القائل يف رثاء مدينة تيهرت، وهي تدل بصدق عن 
لداين وسارت برثاها قوافل مدى فداحة اخلطب، وهول النكبة اليت أمحت بالرمسيني، حىت بكاها القاصي وا

 .الركبان وتناقلته ألسنة الرواة من أهل الزمان
 )*( :قال الشاعر

 )*(بساختهـا غيثا يطيب به احملل سقى اهللا تيهرت املنا وسويقة"
)92(""ومل جيتمع وصل لنا وال مشل كأن مل يكن والدار جامعة لنا

 :ومما قيل حني قضى اهللا خبراهبا، وانتقال أهلها عنها
 على طلل أقـوى وأصبح أغربا خليلي عوجا بالـرسوم وسلما"

 عفته العوادي الرائحات فأقفرا أملا علـى رسـم بتيهرت دائم
 )93("فدمرها املقدار فيمن تدمرا كأن مل تكن تيهرت دار املعشر

 .وتيهرت القدمية هي اليت وخرهبا اخلري بن حممد بن خرز الزنايت
 : رثـاء القريوان-3

لقريوان فهي البلد األعظم، واملصر املخصوص بالشرق األقدم، قاعدة اإلسالم واملسلمني أما ا
باملغرب، وقطرهم األفخر الذي أصبح لسان الدهر عن فضله يعرب وبشرفه يغرب، قرارة الدين واإلميان، 

 ".واألرض املطهرة من رجس الكافرين وعبادة األوثان
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، وكانت من بني احلواضر اليت متيزت بصفة خاصة تقع القريوان يف القطر التونسي الشقيق
كون القريوان :".. واستقطبت معظم الشخصيات والنشاطات الفكرية ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها

  .670أقدم مركز خططه العرب يف بالد املغرب، فقد أسسها عقبة بن نافع الفهري سنة 
 )94( . اختريت عاصمة للوالة واألمراء فيما بعد-
 .انت مركزا للقادمني من املشرق ومقاما طيبا هلم والسيما للقواد الفاحتني والعلماء واألدباء ك-
 . باإلضافة إىل كل هذا، كانت مركزا استراتيجيا فهي قريبة من املشرق، وقريبة أيضا من املغرب-

 أهلها ألن وكان البد أن تكون طريقا للقادم والرائح من املشرق ومن املغرب على السواء، وهذا ما
 )95(".تكون املركز السياسي، واحلاضرة الثقافية يف املغرب

لقد لعبت املراكز األخرى دورها يف إنعاش احلركة الثقافية والعلمية يف تلك اآلونة، لكن املتعلم كان 
لذين مضطرا ألن يؤم مدينة القريوان وذلك إلمتام دراسته وللتقرب أكثر من كبار العلماء واألدباء والشعراء ا

توافدوا بكثرة عليها، وخاصة يف العهد الصنهاجي الذي امتاز بتعدد املواهب وحضور مكثف املبدعني يف 
شىت صنوف األدب، وإىل جانب أويل األمر الذين كانوا ال يقلون نباهة وفهما عن أولئك وال غرابة يف أن 

 .إفريقيا خاصة، وبالد املغرب عامةتظفر بعد كل هذا، بتلك احلركة الثقافية املزدهرة اليت عرفها بالد 
وبذلك أصبحت تلك املدينة نرباسا يضيء دروب األجيال الطاحمة إىل نيل أعلى مراتب الفضل 

 .واإلحسان
يف سنة تسع وأربعني وأربعمائة، فسد األمر بني املعزوبني أعراب هالل وسليم، فنقضوا الصلح "و

نهم وبني العز، وأشعلوا نار احلرب وحاصروا القريوان وصربة املربم سنة أربع وأربعني وأربعمائة للهجرة، بي
جبموعهم وعاثوا يف الضواحي واألطراف يفسدون وخيربون ويقتلون فلم يرى املعز بدا من الرحيل، وترك 
 )*(عاصمة إفريقيا هنبا للفساد واخلراب، وأمر القادر باالنتقال إىل املهدية حلصانتها ومنعتها وكان ابنه متيم

ا عليها، وخرج املعز بأهله إىل املهدية يف محاية أصهاره من األعراب، ودخل اهلالليون القريوان وقصور والي
صربة، فخربوا وقتلوا وسلبوا وهنبوا ما وجدوه، وقاست العاصمة املقدسة حمنة تدمي القلوب، وقاسى 

شتتوا يف كل مكان، وهاموا على سكاهنا من اإلهانة والقهر كما تتضاءل أمامه الفواجع التارخيية الكربى، فت
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وجوههم حفاة عراة وأصبحت خمدرات القريوان مكشوفات الرؤوس، عاريات األبدان، هائمات على 
وجوههن يف األدوية والغابات، هنبة لكل طامع وضحية لكل مفترس غادر، ومن بقي السكان يف البالد 

 )96(".مات حتت االضطهاد والقهر
م واألدب، وتفرق روادها الذين كانوا حيتلون الصدارة يف جمامعها مث تشتت بعد ذلك جمامع العل

ومدارسها ومساجدها وقد حفرت النكبة يف أشغفة قلوهبم آثارا ال متحوها األيام، وهلذه األسباب انطلقوا 
 .يندبون عاصمتهم يف قصائد خلدها التاريخ

 فهذا ابن عذارى ولفداحة اخلطب ذكرها معظم الكتاب واألدباء والشعراء واملؤرخون،
 مث يقول يف )97("فكانت أعظم مدن املغرب طرا، وأكثرها بشرا، وأيسرها أمواال وأوسعها أحواال:"يقول

إىل أن تواىل الدمار عليها بدخول العرب هلا، على ما يأيت ذكره يف موضعه، فلم يبق هلا إال :"موضع آخر
 )98(".أطالل دراسة، وآثار طامسة

صلنا إىل مدينة القريوان فدخلتها جمدا يف البحث غريوان، فلم أر إال رسوما مث و:"... وقال العبدري
بلد يناظر به إقليم ومىت ذكر علماؤه :" وخيتم كالمه عنها)99("حمتها يد الزمان وآثارا يقال عنها كان وكان

 )100(".فليس إال التسليم ولكنها األيام إذا أعطت أخذت
والقريوان يف اإلقليم الثالث، طوهلا :"لقريوان ما يليوقال صاحب معجم البلدان يف حديثه عن ا

إحدى وثالثون درجة، وعرضها ثالثون درجة وأربعون دقيقة، وهذه مدينة عظيمة بإفريقية غربت دهرا 
 .وليس بالغرب مدينة أجل منها إىل أن قدمت العرب إفريقية وأخربت البالد فانتقل أهلها عنها

ع فيه، وهي مدينة مصرت يف اإلسالم يف أيام معاوية رضي اهللا فليس هبا اليوم إال صعلوك ال يط
 )101(".عنه

 )*( .هذه املدينة املنكوبة هزت أفئدة أبناءها ومنهم الشاعر الكبري ابن رشيق
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 فلقي هبا كبار العلماء واألدباء كعبد الكرمي النهشلي 406لماء بلده، رحل إىل القريوان سنة الصياغة على والده، مث مال إىل علوم األدب والتاريخ فأخذها عن ع
، فالزمهم وأخذ عنهم، ومدح أمريها املعز فقر به إليه واستكتبه فذاع صيته يف القريوان وخارجها، ومل يذل باملدينة إىل أن كانت "وحممد بن جعفر الفزاز وغريمها



 :قال شاعرنا
 بيض الوجـوه شوامخ اإلميان كم كان فيها من كرام سادة"

 )102("نهللا يف اإلسـرار واإلعال متعاونني علـى الديانة والتقى
ويف هذه األبيات يذكر الشاعر من كان بالقريوان قبل تدمريها، من أهل اجلود والسؤدد والفرعة 
واإلميان الصحيح، وما أكثر القريوانيني الذين درجوا على تلك الربوع، يسربلهم ثوب التعاون إلخراج 

هر، وهذه صفات علوية ال جند هلا احلقيقة اإلهلية إىل النور، وأهنم حريصون على خشية اهللا يف املخرب واملظ
 .مثيال إال عند األطهار الذين ميثلون منوذجا خاصا يف اجملتمع الصاحل، ويكونون قدوة حسنة للناس مجيعا

 :فهم من فئة اختارها اهللا مث أردف
 "سنن احلديث ومشكل القرآن وأئمـة مجعـوا العلوم وهذبوا"

)103( وبيـان)*(احةبفقاهـة وفص علماء إن ساءلتهم كشفوا العمى

هؤالء هم العلماء الذين يهدون الورى إىل طريق احلق والصواب، بفهمهم وعلمهم وحسن بياهنم 
 .ومنطقهم

وميضي الشاعر يف التحسر على علماء الدين والعباد يف القريوان، كيف ال وقد مجعوا علوم الدين 
ا وضعيفها، كما هذبوا خمتلف الروايات اإلسالمي، ونقحوا األحاديث النبوية الشريفة، وميزا بني جيده

 .وبينوا للناس الظامئني إىل العلم، ما لتبس وما غمض عليهم من آيات
فإذا استغلت املسائل على الناس وعسر عليهم فهمها، تصدى عظماء القريوان لشرحها وتبسيطها 

 :وجعلها يف متنازل العامة، لذلك يقول
 اضح ابرهانبدليل حـق و حلوا غوامض كل أمر مشكل "

 )104(")*(طلبا خلري معرس ومغان هجروا املضاجع قانتني لرهبـم
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 :مث يقول
 والعارفني مكايـد الشيـطان املتقني اهللا حـق تقاتــه"

 خضع الرقاب نواكس األذقان وترى اجلبابرة امللوك لديهم
)105("إال إشـارة أعـني وبنان ال يستطيعون الكالم مهابة

ى، واملعرفة خبدع الشيطان، واالنتصار على وسوساته، لقد أخضعوا امللوك يصفهم الشاعر بالتقو
املتكربين الظاملني، وساموهم الذل واهلوان، فإذا هم قد نكسوا رؤوسهم خزيا وعارا، فال يقدرون على 

 .التفوه بالكالم أو باحلديث يف حضرهتم إال ما كان منهم عن طريق اإلشارة بالعني أو باألصبع
لقريوان خافوا اهللا تعاىل، فخافهم كل الناس، وخشيت بأسهم حىت األسود املفترسة يف إن أئمة ا

 .الغابة، وحتقق هلم بفضل يد خفية مكنتهم من بسط نفوذهم على تلك الربوع عن جدارة واستحقاق
 :مث قال

 عد املنابر زهـرة البلـدان كـانت تعد القريوان بـهم إذا"
 و هبم وعدت على بغدانتزه وزهت على مصر وحق هلا كما
 ومسا إليها كل طـرف ران حسنت فلما أن تكامـل حسنها
 ترنـو كـاشح معيــان نظرت هلا األيام نظـرة كـاشح
 ودنـا القضاء ملـدة وأوان حىت إذا األقـدار حـم وقوعها
 وأرادها كالناطـح العيدان أهـدت هلـا فتنا كليـل مظلم

 )106(")*(ممن جتمع من بين دمهان  )*( وأشائب)*(مبصائب من فادع
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كانت القريوان تعد هبم زهرة البلدان، ألهنم عمروا منابرها، وصارت هلا مكانة مرموقة يف دنيا 
طيلة القرون الثالثة "الناس، مشرقا ومغربا، حىت تاهت وعظمت هبم على مصر وبغداد، وقد كانت بغداد 

ة وغربية على السواء، وكانت ثقافتها خالل املدة نفسها األوىل مسيطرة بثقافتها على العامل العريب شرقي
 .تتسع على خمتلف األقطار مهما كانت بعيدة

وما كاد ينتهي القرن الرابع حىت كانت قرطبة يف األندلس والقريوان يف إفريقيا مركزين عظيمني 
 )107(".للثقافة العربية، يقومان بنفس الدور الذي قامت به بغداد من قبل

مل حسنها، وأدامت العيون النظر إليها بشغف وإعجاب، وما إن جتمعت فيها مكارم وما أن تكا
األخالق وغدت بالد أمن وإميان حىت نظرت إليها األيام نظرة عدون مبغض، شديد اإلصابة بالعني، وقضى 

داء كقطع اهللا وقوع ما قدر لتلك املدينة الرائعة، ودنا قضاؤه الذي ال مفر منه، أهدت هلا األيام فتنا سو
الليل املظلم، وأراد الزمان أن تكون كناطح العيدان، مث راح الشاعر يذكر يف حسرة املصائب واألحداث 

 .األليمة اليت أملت بالقريوان على يد من جتمع من مرتزقة سود
وبعد أن بدأ الشاعر بتصوير القريوان إبان جمدها وازدهارها، تصورا مسبوقا بعبارة تنبئ عن حلول 

ليضع القارئ املتأمل، والسامع اجلاد يف الصورة منذ الوهلة األوىل، ينقل الشاعر .. عة، كم كان فيهاالفاج
متحسرا يف عليائه على أحوال املسلمني واإلسالم، حني يرى املسلم ليستحق أخاه "إىل تصوير الفاجعة 

حفاة –فطيمة وأرملة املسلم، فال يرحم ضعفه، وال يؤمن نساءه، فيخرجون إىل الطرقات بكل وليدة و
 )108(". عائدين برهبم، متلمسني سبيال للنجاة-عراة

وهكذا تنصرم حياة القريوان، وما كانت عليه يف أيام عزها من اطمئنان وأمان ومن رغد العيش، مث 
 .صارت إليه من خوف وذعر وهوان، وقد أمل هلذه النكبة مجيع األقطار اإلسالمية من اخلليج إىل األندلس

 وقد اكتوت النفوس العربية بنار األسى حني تناهى إىل مسامعها أن مشس القريوان ستغيب كيف ال،
 .إىل األبد، وأن جدار ازدهارها آيل للسقوط ال حمالة

 :وها هو يصف فظائع بين هالل يف القريوان قائال
 أمنوا عقـاب اهللا فـي رمضان فتكـوا بأمـة أمحـد أتراهـم"

 ذمـم اإللـه، ومل يفوا بضمان خفـروانقضوا العهود املربمات وأ
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 سبـي احلرمي وكشفه النسوان فاستحسنوا غدر اجلوار وآثـروا
 )109(")*(متعسفني كوامن األضغان ساموهم سوء العذاب وأظهـروا

لقد فتكوا باألمة اإلسالمية، ونكثوا العهود املوثقة، وانتهكوا ذمم اهللا، ومل يفوا مبا قدموه من 
 .بعدم االعتداءكفاالت وضمانات 

 .بل استحسنوا الغدر وفضلوا سيب النساء اآلمنات، وأظهروا ظاملني ما كانوا خيفونه من أحقاد دفينة
لقد أشار إىل ما أصاب القريوان من دمار وختريب وكيف نقض بنوا هالل العهد وغدروا 

 .لبالقريوانيني، فقتلوا الرجال، وسبوا النساء، وهنبوا األموال، وشركوا األطفا
 :قال يصف حالة الدعر اليت عاشها أهل القريوان

 أيدي العصـاة بـذلة وهـوان واملسلمون مقـسمون تناهلم"
 ومقتـل ظلمـا آخـر عـان ما بني مضطـر وبني معـذب
 )*(حىت إذا سئـموا من اإلرنـان يستصرخون فال يغاث صرخيهم
  وصوان)*(ما مجعوا من صامت بادوا نفوسهم فلمـا أنفـذوا

 وطـرائف وذخـائـر وأوان واستخصلوا من جوهر ومالبس 
 )110("من خوفهم ومصائب األلوان  برهبم)*(خرجوا حفاة عائـذين

ويذكر حال املسلمني وهم منقسمون على أنفسهم، تتحكم هبم أيدي البغاة املعتدين، وتذيقهم 
طيع للمكروه دفعا، وال لألذى ردا، أنواعا من الذل واهلوان، فكان الناس ما بني مغلوب على أمره، ال يست

وبني معذب تنهال عليه السياط فتلهب جلده، أو بني مقتول فتكت بأطرافه آلة بين هالل، وسحقت مهجته 
رحاهم املتوحشة، أما من كان أسريا عندهم فحدث عنه وال حرج، كان هؤالء املساكني يستصرخون 

–موا من الصياح الشديد احلزين الذي قطع نياط القلوب الضمائر احلية، فال جيدون من يغثيهم، حىت إذا سئ
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 فإذا أشرفوا على اهلالك أو كادوا، استخصلوا من كل ما هو نفيس -ولكن ال قلوب يف تلك الربوع
عندهم، وبعد أن فعلوا ذلك، خرجوا من ديارهم معتصمني باهللا، ملتجئني إليه من أهوال العدوان ومصائبه، 

رحيم الذي يستجيب لنداء املظلومني، ويبلي دعوة الصارخني املنكوبني، الذين طالبني منه الغوث وهو ال
هتك أستارهم اخوة هلم يف الدين جتاوزوا حدود اهللا فداسوا بأقدامهم بين جلدهتم، فالقوم قد هربوا، ولعل 

آلدمية، يف اهلرب جناة هلم من قلوب غدت كاملسامري الصدئة، استفحل داؤها بعد أن تغلغلت يف األجسام ا
 :لذلك قال الشاعر

 وبكل أرملـة وكل حصان هربـوا بكل وليدة وفطيمة"
 )111("تسيب العقول بطرفها الفتان وبكـل بكر كاملهاة عزيزة

والئد وفطائم وأرامل ومتزوجات، خمافة السيب واالغتصاب، فروا بكل عذراء : لقد هربوا بإناثهم
 .وقد شبه املرآة باملهاة يف مجال عينيهامجيلة ممنعة، تستأسر العقول بلحظها الفتان، 

 فتخلفه فقرا بلقعا، خرب -جامع عقبة بن نافع–مث متتد يد اإلمث والعدوان إىل املسجد املعمور 
 "املعاطن، مظلم األركان، ال تغشاه بعد صالة، فيقول

  مظلمة األركان)*(خرب املعاطن واملسجد املعمور جامع عقبة"
)112("لصـالة مخس، ال وال ألذان عةقفـر فمـا تغشاه بعد مجا

 :ويتابع األبيات، مرسال أنينا موجعا، وزفات حارة
 )*(حسراهتا أو تنقضي امللون أعظم بتلك مـصيبة ما تنجلي"

 )113("لتدكدكت منها ذرا ثالن لو أن ثهـالنا أصيب بعشرها
ل والنهار عن التتابع، لقد عظمت تلك املصيبة، فهي ال تنكشف لشدهتا عن الناس إال إذا توقف اللي

وسكن اجلديدان عن حركتيهما، مث يطوح به خياله اجملنح إىل أجواء املستحيل وفضاءات املبالغة، فيجزم بأن 
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الكارثة لو هبطت على جبل ثهالن ذي األوتاد، لتصدع واهنارت أعالية وأصبحت وسفوحه سواء، وذلك 
 .لعظم النازلة اليت أملت بالقريوان

 عشق مدينته حىت النخاع، فليس من التجين يف شيء إذا قبلنا عن طيب  خاطر ما وحنن إزاء شاعر
أما :"وصف به ربوعا كانت يف غابر الزمان جنة يف البهاء والعمران، قال أحدهم عن جامع عقبة بن نافع
واملقيم جامعها فهو من اجلوامع الكبار املتقنة الرائقة املشرقة األنيسة، ووسطه فضاء متسع، وكان املؤسس 

 )114( .."لقبلته الرجل الصاحل عقبة بن نافع الفهري
 :مث ينتقل إىل احلديث عن احلزن القاتل الذي أصاب أرض العروبة واإلسالم فيقول

 

 وقرى الشام ومصر واخلرسان  العراق بأسرها)*(حزنت هلا كور"
 أسفـا بـالد اهلند والسندان وتزعـزعت ملصـاهبا وتنكدت

 )115("ما بني أندلـس إىل حلوان بعد خالئهـاوعفا من األقطار 
حزنت ملصاب القريوان بالد الرافدين وتأملت أرض الكنانة، واضطربت خراسان، واهتزت بالد اهلند 
أسفا، وتأثرت هلذا اخلطب اجلليل جارهتا باكستان، مث خلت األقطار كلها ما بني األندلس إىل حلوان من 

 .هبجتهاآثار احلياة، وزال رونقها، واحمت 
ها هي عناصر الطبيعة، ومظاهرها تشارك يف اإلحساس باملأساة، فإذا النجوم مكتئبات يف طلوعهن، 
فال بريق وال التماع كسابق عهد، وحىت القمر املنري، ما عاد كذلك، وتلفع وجه الغزالة بغاللة حزن 

 ملا دهاها من خطب اهتز له سرمدي، ال انقضاء له، كما أن اجلبال الشاهقة، والذرا الشمر أصبحت ذليلة
 .اإلنس واجلن

فقال الشاعر وهو يرنو إىل مدينة القريوان بعيون حزينة، جيول فيها الدمع، فيشوق عليه الصورة اليت 
ألف رؤيتها، فتخلط عليه األشياء، ويكاد يتوقف الزمان، وتعلن دقات الساعة عن أهبة الرحيل، رحيل 

 .األرض مبا فيها
 )*(يف أفقهن وأظلم القمـران  غري زواهروأرى النجوم طلعن"
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)116(")*(ملصاهبا وتزعزع الثقالن وأرى اجلبال الشم أمست خشعا

يتنهد الشاعر ملتاعا، متمنيا لو عادت القريوان كما "وبعد أن يستعظم املصيبة اليت حلت مبدينة، 
 )117(". إىل معشوقتهكانت يف سابق عهدها، ترفل يف ثياب احلسن واألمان فيعود إليها عودة احملب

 

 تقضي لنـا بتـواصـل وتدان أثرى الليايل بعدما صنعت بنا"
فيما مضى من سالف  وتعيد أرض القريوان كعهدها

 )118(األزمان
حبيث "فهذه النكبة أوحت للشاعر الوهلان أن يتعلق جبدائل احللم ويسبح يف خضمه الدافئ اجلميل 

 تتمتع مبا تثريه الذكريات من عواطف عميقة فياضة، ومن يسمح للنفس بأن تستسلم ألحالم اليقضة وأن
 )119(".أشجان وآمال

من حق الشاعر أن يتمىن، فالتمين جسر يعرب فوقه إىل صفة اهلناءة واحلبور، ألن السعادة الروحية 
 .يلتذ من خالل أحالم وردية ولو لوقت يسري

د سلبتها األيام حماسنها، كيف تعود إىل سابق عهدها، مجيلة، خمتالة، وق.. ! ولكن هيهات
واستردت منها يد الرمحن ما منحته إياها يف سالف العصر؟ وقد حتركت أنامل سحرية مفزعة، فزعت يف 
تربتها الطيبة، بذور احلسك والعوسج، ونثرت على ربوعها البهية أغمار البؤس واألسى، فإذا بطري اخلراب 

ة الفناء مبتهجا، ومرجعا نغمات تلك األغنية املعهودة اليت جامث على دمنها املنتصبة هنا وهناك، يغين أنشود
مطلعها لكل بداية هناية وترجيعتها دوام احلال من احملال، وإذا أهل القريوان يئنون حتت ضربات اهلالليني 

أعالمهم، واضمحلت قوهتم، ومتزقوا يف األرض "املهامجني، فانتثر عقد نظامهم، وتشتت مشلهم، وانتكست 
 .كل ممزق

دخل أعراب بين هالل مدينة القريوان فنهبوها، ومل تبق دار إال فتشت، مث هدم ما كان قائما فيها 
حىت غدت تلك الربوع اخلالية ال أنيس هبا، فأهلها ذهلت عقوهلم أرواحهم، وفر اخلليل عن خليله، واشتغل 
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واهللا مشلهم، وخرب وكل بنفسه، وتفرقوا يف أحناء املعمورة، وحل هبم ما حل بأهل سبا حني شتت 
 .دورهم، وقطع أوصاهلم، فأخذوا يف اجتاهات خمتلفة بعد اجتماعهم يف وطن واحد

، يصف ما كان بالقريوان من صيانة احلرمي يف )*(وها هو أبو عبد اهللا حممد بن شرف القريواين
 : قالأوطاهنا، مث ما صارت إليه من االنكشاف يف احلل والترحال وركوب ظهور اخلطوب واألهوال

وكـان وشك البني  بعـد خطـوب خطبت"
 )120("إمهارها

فالشاعر يعلن عن موقفه منذ الوهلة األوىل، فمهجته رهيبة يف يد اخلطوب، وحاجز البعد يتشكل 
العقد األبدي الذي أبرمته األيام بينه وبني النائبات، مث يتنقل إىل وصف املأساة، مرجعا مواويل احلزن يف 

 :نربات متالحقة
 )*(قسمت الغربة أعشارها  كبـد أفـالذها حوهلاذا"

 قط، فعادت الفال دارها أطافلهـا ما مسعت بالفال
 )121("مث جلت باللج أبصارها وال رأت أبصارها شاطئا

يرسم لنا لوحة حزينة متثل مأساة اإلنسان حني توجه إليه الدنيا سهامها السخينة، فترديه صريعا ال 
 .يقوى على احلركة
 .اعر ليصف بريشة الفنان املاهر أحوال والبائسني التائهني حتت وطأة االنكشاف املهولوقف الش

فعد حياة اجملد والسؤدد ونعومة العيش تطل على الفاقة برأسها األشيب، وبوجهها البشع، وإذا 
الضياع بالغرير الضائع يف مهامه والوجود، ال يفقه شيئا عن أسباب ترديه، لذا وألول مرة يسافر عرب حبر 

وتكتحل أجفانه باللج الذي امتطاه فارا من األهوال، وإذا الثكاىل واأليتام واحلاسرات الرؤوس جيتمعن يف 
 .بوتقة الذل واهلوان

                                                 
ن يف أواخر القرن الرابع اهلجري، أيام كانت القريوان تزخر باملعارف والفنون، أخذ  هو عبد اهللا بن سعيد بن أمحد بن شرف اجلذاين والقريواين، ولد بالقريوا- *
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ولقد تفطن ابن األشرف هلذه الظاهرة "كيف ال وهو الرسام البارع والفنان املاهر خببايا النفوس 
اآلن حمل دراسة ونظر، وهي التفاتة منه مبكرة تدل على النفسية منذ القرن اخلامس اهلجري، بينما هي 

 )122(".خربته وثقافته وعلى بعد نظر مما يؤهله ألن يكون عاملا نفسانيا خبريا بأحوال النفس البشرية
لقد ضاعت مدينتهم احلصينة، وتدنست تربتهم الطاهرة، وغري اخلصوم معاملها، وحموا حماسنها 

طفال وثكلت النساء وفقد الرجال يف ساحات الوغى ومزقتهم يد الدهر شر وعاثوا فيها فسادا،، فتشرد األ
 .ممزق

 :ويقول
 فغـادت اآلفـاق أستارها وكـانت األستـار آفاقهـا"

 إال إذا وافـق مقـدارهـا ومل تكن تعلـو سـريرا عال
 )123("ترمي به يف األرض أحجارها مث علت فـوق عثـور اخلطى
وان، حني أخذ العدو مبخنقها، مستعينا باملقابلة واملقارنة بني احلياة يصف الشاعر حالة أهل القري

السعيدة اليت كانوا ينعمون هبا يف املاضي وبني اللحظة اآلنية اليت يعيشوهنا بكل أبعاد، بعدما أصيبت جبحافل 
بة اليت احلزن واالنكسار، ويركز على هذه املقارنات حىت تتضخم لدى املتلقي الصورة البشعة لتلك النك

غريت حياة القريوان رأسا على عقب، حيث جيعل من املاضي واحلاضر وسيلة إلبراز صورة االنكشاف 
 .الذي حلق باملدينة وبقاطنيها الكرام

مث يواصل بكاءه، متحدثا عن حرائرها الالويت قذفت هبن رياح الشر فأصبحن عرضة لكل من هب 
 :ودب، يقول يف شأهنن

 لو كحلت بالشمس أشفارها ومل تكـن تلحظها مقلة"
 "إال بأن جتمـع أطمـارهـا فأصبحت ال تتقـي حلظة 

مث ها هو الشاعر ابن شرف القريواين يذرف الدموع مدرارا، ويسترسل ويف بكاء مدينته ويصف 
 :خالءها وجالءها إثر النكبة الكربى اليت أملت هبا، فيقول

 ــسأال منــزل فيــه أن أال مرتل فيـه أنيس خمالـط"
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 فجلت عـن الغفران، واهللا غافر ترى سيئات القريوان تعاظمت
 "!أمل تك قدمها يف البالد الكبائر؟ أصيبت بالكبـائر وحدهـا

)124( 
لقد أثارت أطالل املدينة يف نفسه الشجن، فراح يصور آالمه ويبدي حزنه العميق على تلك املنازل 

جبوهرة أفريقيا، فالبد من االعتبار، هذه هي طبيعة الكون املفجوعة اليت ارتبط امسها بأحداث جسيمة أملت 
 .وسنة احلياة، والدنيا جلبت على النقص والفناء، فال راحة لإلنسان

وقد طاب الشاعر العزف على هذه األوتار الشجية، فهو يعاين من أمل الوحدة وعذاب الغربة، فال 
 .أنيس وال رفيق

احلياة، يفتقد الصحب واخلالن، ويشتاق إىل من وحني تشتت الشمل أصبح ضائعا يف متاهات 
يواسيه من صفوة اإلخوان، ويؤنس وحشته يف ديار الذل واهلوان، فال جيد إىل ذلك سبيال، ويظل يغترف 

 .من هنر األحزان طويال
مث يستنطق التاريخ الغابر عن مصريه وعن هناية الدنيا ويسائل األقدار إن كانت عورهتا جتاوزت 

ة اإلهلية؟ وهل تكاثرت آثام القريوانيني وتكثفت خطاياهم إىل درجة استحالت معها احلصول حدود املشيئ
على تأشريه اهلناءة والشرور موقعة خبامت الرمحن؟ وهل كلفة الشر رجحت على كفة اخلري يف ميزان السماء، 

 وأثقلتها الكبائر حىت استحقت وعقاب اإلله؟
 القاسي وحجته يف ذلك أن الذنوب اليت ال تغترف خلقت ويف األخري يطعن الشاعر يف هذا احلكم

منذ أن خلق اإلنسان، وأن الكبرية ليست دليال كافيا لإلدانة حىت متنحي مدينة من خريطة والوجود ويشرد 
 .أهلها وميضون يف الرباري ال يلوون على شيء

يت ال تغترف خلقت ويف األخري يطعن الشاعر يف هذا احلكم القاسي وحجته يف ذلك أن الذنوب ال
منذ أن خلق اإلنسان، وأن الكبرية ليست دليال كافيا لإلدانة حىت متحي مدينة من خريطة الوجود ويشرد 

 .وميضون يف الرباري ال يلوون على شيء
 :مث يواصل

 سوى سائر أو قاطن وهو سائر ترحل عنها قاطنوها فال ترى"
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 أقيمت دوهنم وستائر تكشفت األستار عنهم ورمبا
)125("ألقدامها سترا تبدت غدائر إذا جابت أستارها تبتغي هبا

 

مل يتصنع الشاعر يف هذه األبيات، ومل يتكلف؛ بل ترك نفسه على سجيتها، فانسابت القوايف انسيابا 
عن طيب خاطر، فجاءت مفعمة باحلسرة واألسى، فما هو مصري القوم؟ وأي منتجع ارحتلوا وإليه وحطوا 

 .لكل يبحث عن نفسه، فارا بذاته من هول الكارثةرحاله يف ربوعه؟ فا
مشهد صاغته أنامل الفرقة وريشة االنكشاف، فإذا اجملد الفخم والسؤدد املؤثل ميضيان إىل غري 
رجعة، وإذا امللك العريض يف ذمة الدهر، طواه الزمن كما تطوى صفحة الكتاب، وإذا احلرائر مكشوفات 

 .وضربات األيامعاريات ال تقوى على رد سهام الذل 
 :مث يقول ابن شرف

 أعائدة فيها الليالـي القصائر؟  فيا ليت شعري القريوان مواطين" 
 أراجعـة روحتنـا والبواكر؟ ويا روحـي بالقريوان وبكـريت
 )126 ("! وأوجه أيام السرور سوافر كـأن مل تكن أيامنا فيك طلقة

بة على مرابع القريوان وقاطنيها األعزاء زفرة وأسف ال جتد للمصاب وعزاء، أو قل دمعة منسك
بعدما تكبهم الدهر، وصورة ناطقة حلياة الشاعر، تعرب عن حنينه العميق إىل األهل والبلد، ونفثات يرسلها 

 .من صدره فلذا من كبده، تذيب األفئدة وتتغلغل يف النفوس، وتطرق القلب بال استئذان
، هي مرآة للنفس الشاعرة، املتأملة، وللقلب الرقيق، كما فهذه الصبغة الوجدانية والسهولة والطبيعية

هي صوت لألمل الشاكي يف إباء ورصانة، ومتمنيا على األيام أن تعود به القهقري، ليسترجع ما سلبته إياه 
 .األيدي القذرة، وعبثت به فلول الشر وقوى الظالم

 :ومن قوله عن ذكرياته بالقريوان وشوقه إىل حياته املاضية فيها
 فأرى رؤيـة باحث متأمل  وددت أنـي طائـر! يا قريوان"

 هيهـات تذهب علة بتعلل ال كثرة اإلحسان تنسـي حسريت
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 )127("كيف ارجتاع صباي تكهل يا لو شهدت إذا رأيتك يف الكرى
أبيات تسيل حزنا وأملا ورغبة جاحمة يف رؤية موطن األجماد اليت طمست وقفة باكية رثى من خالهلا 

 .ه املنكوبة، معربا عن حنيفه اجلارف ملشاهدهتامدينت
وبعد أن يئس من ذلك، ذرف دمعة حارة، وأرسل آهة موجعة، وأطلق لنفسه الظمأى العنان لتحلم 
وتزرع كما من التمنيات، وقد حتول إىل طائر، رمز احلرية واالنطالق، عساه جيوب األجواء لينعم مبدينته 

 إىل حلمه وارجتع سروره املفقود من خالل أحالمه الوردية، وأصبح الشاعر الفاضلة، فإن منعته الطبيعة، عاد
حيس وينتقل ويكفر ويتحرك من حيث هو وحدة متكاملة وبانفعاله العنيف ال يرى يف الوجود غري حبيبته 

 )128(".االنفعال ليس يف النفس، كما أنه ليس يف اجلسم، بل هو يف اإلنسان كله"املنكوبة ألن 
ئية القريوان الرائعة اليت تؤلف لوحة شاملة للمحنة واخلراب الذي حلق هبا حني بكا"مث كتب 

 )129(".اقتحمها عرب صعيد مصر، بعد حصار أربع سنوات، وما فعلوه من مكارم وفظائع
قال ابن رشيق القريواين مصورا بدقة ما أصاب تلك املدينة من ذل وهوان أثناء تعرضها لالقتحام من 

 :قبل الغزاة
 

 عن فؤاد حباجم احلـزن يصـلى  أنـة شجـو! للقريوانآه "
 الديـار منهـن أخلى: بل أقول حني عادت الديار هبـا قبورا
 ق حفـاة بـه، عواري، رجلى بعد يـوم كـأمنا حشر اخلل
يسكبون الدموع هطال  مزقـوا يف البالد شرقا وغربا

 )130(")*(ووبال
اجلبار، النابع عن صدر ينبعث نارا ويصلى جحيما، وراح الشاعر يسرد على مسامعنا قصة األمل 

حني يذكر يف توجعاته ما أصاب القريوان من أوضار وأوصاب، كيف ال وقد عادت ديارها املأهولة قبورا 
خيالية وأرماسا موحشة، بل أشد خالء ووحشة من تلك األحداث القائمة هنا وهنا، اليت تسري من خالهلا 
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نح الظالم، فال نور ساطع سوى نور وجوههن املنعكس على أدمي التربة، أطافل كانت كالبدور، حتت ج
 .ورمبا تعاون مع ضوء جنوم السماء على تبديد ظلمة الدرب الطويل

جرى ذلك املشهد احلزين بعد يوم موصوف بيوم احلشر لكثرة أهواله، وقد بدت فيه األوانس 
لن يف أثواب اخلز اجمللوب من أقاصى األرض، مرتديات أطمارا وال تكاد تستر أجسامهن البضة، وكن يرف

ولكن أحداث أجسام حالت دون احلفاظ على تلك احلياة القريوانية الناعمة، فأصبحن يتأملن يف الباليات من 
 فال يسمعن ! ولكن هيهات... خشن الصوف، يندبن احلظ العاثر، نوحا وعويال، على األهل واخلالن

 .ان فيوجج النريان املشتعلة يف قلوهبن اليت حيترق يف ذلة وانكسارسوى ترجيع آلهاهتن عرب ثقوب الزم
ها هو قد حول املعاين املعنوية إىل معاين حسية، وخلع الصفات اإلنسانية على األشياء اجلامدة، فإذا 
باملدينة تبدو يف صورة مؤثرة للغاية رمسها إحساس شاعر ومغريب مكلوم، وقف وقفة حزينة أمام ذلك 

 .ملتهاوي، وتلك احلضارة الضائعة، يذرف الدموع ويبكي بكاء امللتاع على وطنه العزيزالعمران ا
أبيات شعرية وجدانية يهتز هلا القارئ الواعي كمدا، وهي متثل سجال خالدا ملا أصاب القريوان يف 

لعوادي على تلك احلقبة من الزمن، عاش أثناءها الشاعر فتمتع هبناءة تلك الربوع قبل خراهبا إىل أن عدت ا
حدث مآسي وحمن وإحن بسبب ثورة األعراب حىت انتهى أمرها إىل اخلراب يف القرن "تلك احلاضرة و

 )131(".اخلامس اهلجري، فهاجر ابن شرف بأوالده إىل األندلس حتت اخلوف والرجاء
 وهكذا تنتهي فصول املأساة يف رواية األم املنكوبة والوطن الضائع، مثلت عرائس الشر أدوارها
 .برباعة فائقة من خالل مشاهدها اليت عرضتها على مسرح احلياة وكانت النهاية أليمة ومرة يف طعم العلقم

هذه العاصمة كانت تنافس بغداد وقرطبة عزة وازدهارا، أصبحت اليوم عرضة لظلم األعراب 
 .وقساوهتم، وغدت موضع ذل وهوان بعد أن كانت دار عز وسلطان

مة شعراء كثريين كانوا حمبني أوفياء، فبكوا قريواهنم العزيزة بشعر رقيق، أزعجت هذه النكبة األلي
وسفحوا الدموع الغزيرة يف أحواض الوفاء، فوصفوا حمنتها الكربى وما كان هلا من حظ يف مزاد احلضارة 

 .والعمران، وأظهروا شوقهم وحنينهم إىل عهدها الزاهر
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سان ألن يرتقي إىل مراتب الكمال واخللود، وها هو ذلك هو الوفاء بعينه، الوفاء الذي يزجي اإلن
 قد تأثر تأثرا بالغا )132(الفقيه األديب الفاضل أبو احلسن عبد الكرمي بن فضال القريواين، املعروف باحللواين

 .باحلدث
فقدم صورة حزينة مؤثرة تقطع نياط القلوب، وتفتت األكباد، وتذيب النفوس حسرة وكمدا، 

ب الثكلى، يتسرب إىل حنايا الضلوع ببطء كأنداء اخلريف، ويربز ذلك من فحزنه خافت خفوت مصا
 .خالل إشارته لغراب البني الذي فرق بينه وبني من حيب، حني حما آيات مدينته احلبيبة من صفحة الوجود

وكان الشاعر يف عز الشباب وشرخ الصبا، وبعد أن قضى فيها فجرا من حياته لن ينساه أبدا، 
، الشيء الذي ضاعف من أحزانه، وزاد من ويالته، فنربى يندهبا مثل سائر العشاق بأشعار فارقها مرغما

الغربة واحلنني ومواويل البكاء والتفجع، ويف الوقت نفسه يترك لدى املتلقي أثرا قويا لإلحساس حبجم 
 :املأساة، يقول الشاعر

 دمآيـاهتا البـني ال األيـام والق هللا مرتلـة بالقيـروان حمــا"
 )133("حزنا عليها، وال شيب وال هرم شققت جيب شبايب بعد فرقتها

أخذت املدن املغربية تتساقط كما تتساقط أوراق اخلريف، وكانت لكل مدينة إذا سقطت ال تعود 
أبدا، وأهلها يرون ذلك بأعينهم، ويعيشون املشاهدة املخزية يف كل حني، يرون ما يهدد ديارهم من غزو 

 وشنار، وكلما ضاع منها جزء، ذرف الشعراء الدموع احلرى أسفا وحزنا، يشيدون عليه ودمار، ومن عار
بأيديهم بكل قوة، رغم هول املأساة، وقد يلبسون ثياب املآمث ويلعنون احلداد اجلماعي قبل الرحيل إىل 

ور مبطية أو زورق اجملهول مع أفواج الفارين من أتون العذاب، يف جنح الظالم، إذا عاونتهم األقدار على العث
 -اليت منها خلقوا–جناة ومل تسخط أمواج البحر العاتية على تلك الفلول الضائعة ووفرت هلم األم احلنون 

 .األمن من خماطر سلبها وامللتوية واخلطرية إىل على األشداء
 ...! ويستجوبون العامل الداخلي، مرتدين إىل أعماق النفس التواق إىل اهلناء،ة ولكن هيهات
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فالشاعر هنا متشبث بأهداب األمل، يتمىن أن يعلم حل معشوقته حني تفرقت بأهلها السبل، 
وانفرط عقد املنتظم، لو أفاده الزمان لشفاه من أوضاره، فمدينته املنكوبة، كانت قبلة الزوار من كل 

ه املرهفة األصقاع، وكانت روضة غناء تصح على أشجارها أطيار الفن واألدب والشعر، وقد جتاوبت نفس
 :مع هذه األحداث األليمة، وهذا التجاوب هو من مستلزمات اإلبداع الفين واملشاركة الوجدانية

 رمبا علل الفـؤاد السقـيما ليت شعري، وليت حرف متن"
 نثر البـني سلكك املنظوما كيـف يـا قريوان حالك ملا
فمحا الدهر وشيك  كنت أم البالد شرقـا وغربا

 )134(")*(املرقوما
 :مث يقوم يف موضع آخر

 بعد أن مل نطق أن نقيما حنن أبناؤها ولكن عققنا"
 )135("أقمرا يف قباهبا وجنوما دمن كانت الربوج وكنا

وهكذا جند أن احلديث عن خراب املدينة ليس له وجه واحد، بل عدة وجوه، وتتعدد هذه الوجوه 
ث بينه وبني العامل املرئي، مث الداللة اليت خيلعها وتتضح يف جمال رؤية الشاعر وأقصد نوع التفاعل الذي حيد

 .الشاعر على عمله أو اهلدف الذي يرمي إليه
والشاعر يف مثل هذه األحوال هو بطبعه فنان له أسلوبه اخلاص يف التعبري الفين، وهو ال ميكن أن حييا 

دم مجاعي مكبوت يؤرقه وال إذا عرب وغىن وجسم انفعاالته وعواطفه يف صيحاته املدوية اليت مل تنم عن ن
 .يستطيع له دفعا، والفن تعبري صادق، وال يكون التعبري الفين مجيال إال إذا كان صادقا

ولذلك نتذوق هذه األبيات اجلميلة، ألن الشاعر غمس يراعه يف حمربة أحزانه، وعرب عن جانب من 
 .جوانب أنفسنا من خالل بكاء الوطن اجلريح

 ميزج فيها بني الرثاء واحلنني، ويشوق إىل املدينة املصابة -يكن عددهامهما -وعرب أبيت شعرية 
لنكبة الدهر، واليت أبعدته عنها صروف الليايل، وحكم الزمان، بأال يعود إليها مرة أخرى وال مرد حلكم 
ء، الزمان، مث راح يصف ما بقلبه من لوعة وأسى لفراقها، وما ثوى بأضالعه من حرقة ملا حل هبا ومن أزرا

                                                 
 .مصدر، مجع وشاء، نفس الثوب، وثوب مرقوم أي خمطط بالسواد:  الوشي- *

 .16لرمحن بن حممد بن علي بن عبد اهللا األنصاري األسيدي الدباغ، اإلميان يف معرفة أهل القريوان، اجلزء األول، ص  أبو زيد عبد ا- 134
 .17 املرجع السابق، اجلزء األول، ص - 135



مث يشري إىل عقدته الشخصية املتمثلة يف ذلك الذنب الذي اقترفه حني مل يصمد أمام األيام ويبقى بني 
 احلبيبة اليت اشتملت على معاين السلطة والتقدم، ومن مث فهي قرينة الدولة ومساوية )*(أحضان صربته

 .للحضارة ومعادلة للوطن واألمة
ا يبكي تارخيه وحضارته ووطنه، وأيامه السعيدة اليت متتع هبا والشاعر إذا بكى مدينته املنهارة، فإمن

ردحا من الزمن، ونعم يف أكنافها عددا من السنني، وحني يرى بعينيه مسرحية االندثار والفناء، ويشاهد 
 .فصوهلا التعيسة، يكاد يصعق من هول الكارثة وشدة الصدمة
ة ازدهارا كبريا، وقد وفد الشعراء إليها من شىت كانت احلياة األدبية يف القريوان قبل النكبة مزدهر

 .البقاع، وشدت إليها الرحال من كل فج عميق
وملا هجم العرب على القريوان وقتلوا من هبا، وخربوا منازهلا، وانتهبوا أمواهلا، رحل أولئك الشعراء 

 .إىل بلدان أخرى طلبا للسالمة، وخوفا من األذى
اين حىت متيزوا عن املشارقة يف هذا الفن وذلك باإلكثار من التفجع وقد توسع شعراء الرثاء يف املع

والتهويل واألحزان، ويبدو ذلك طبيعيا إذا ربطناه بواقع املغاربة وظروفهم النفسية واالجتماعية، ألن هذه 
 .اجلماعة كانت تشعر أهنا تعيش يف غربة

 الذي آملته )*(ن احلصري القريواينوازداد هذا الشعور قوة وعمقا بعد ضياع وطنهم ومنهم أبو احلس
 :النكبة فقال
 فإن هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا موت الكرام حياة يف مواطنهم"

 عندي عهود وال ضاقت مودات يا أهل ودي ال واهللا ما انتكثت
 لبني أرواحنا يف النوم زورات لئن بعدمت وحال البحر دونكم
)136("ح األوطان نوماتوأين من ناز ما منت إال لكي ألقى خيالكم
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 .بعد نكبة القريوان إىل اهلجرة من وطنه كما هاجر غريه
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هذا الشاعر اجمليد أخضع اللفظ للمعين، وبىن قصائده على أعمدة احلوار فجاءت جذابة، وفيها من 
احليوية ما جيعلها تتربع على عرش الشعر اخلالد، وحني أفل جنم القريوان رحل مثل غريه مضطرا وصرح 

 .بذبك من خالل شوقه وحنينه اجلارفني إىل مدينته احملبوبة
ففي االستهالل يبدو الشاعر متوشقا إىل القريوان وإىل األهل الذين افتقدهم، فلجأ إىل احلكمة من 
خالل البيت األول الذي استهل به القصيدة، وفق يف عرضه لثنائية املوت واحلياة، وذلك كي يلفت انتباه 

تهالل الذي خيص فيه عمق القارئ ويشد امللتقي، فيشعر بأنه أمام مأساة حقيقية، خيوطها تبدأ مع االس
 .جتربة ألن براعة االستهالل وتكمن يف الربط بينه وبني مفصل القول

وليس كاالغتراب شيء يزيد من حنني اإلنسان إىل وطنه وتعلقه به، سواء أكان االغتراب باالنتقال 
نالت من نفوسهم، من إقليم إىل إقليم أو من مدينة إىل مدينة، فكانوا كلما اشتدت عليهم وطأة االغتراب و

 .فزعوا إىل الشعر يبثونه شوقهم وحنينهم املتشعب إىل أوطاهنم وأهليهم وأحباهبم
وكان الطابع على هذا اللون من الرثاء هو األسى العميق، مع التماس العضة والتأسي يف قيام الدول 

م حينا آخر، لذلك تعلقوا مث زواهلا منذ القدم، ورمبا أرجعوا نكبتهم هذه إىل فعل الدهر حينا وإىل أنفسه
 .بديارهم اجلميلة اليت أجلوا عنها عنوة وراحوا يتفجعن على األهل والرفاق املشردين

أزعجته هذه النكبة عن حرمة اآلمن بالرغم فقد بصره، هذه العاهة اليت ستزيد يف "فاحلصري الذي 
 املناسبة إىل ذلك، أما حصري أحزانه عن بالده، وترهف حسه ليتذكر موطنه الغايل يف غربته كلما سنحت

فارحتل حامال . )137("فقد هالته النكبة وأدرك أن الغربة ستطول، وأن ال أمل يف الرجوع وإىل وطنه احلبيب
حزنا ثقيال يف قلبه املتعب من جراء اهلموم، ويف عينيه املنطفئتني فيضا من الدموع احلارة، وهناك يف بالد 

املأساة اليت نسجتها األيادي اآلمثة وحاكت منها بردا ارتداه الشاعر على الغربة القاتلة، جتمعت لديه خيوط 
مضض، وعاش يف جحيم احلسرات يتقلب يف ضجر مميت، وينفث من صدره شعرا يتداوى به كلما اكتوى 
بلهيب النأي وأمل البعاد، فال جيد متنفسا إال يف الشعر، وبه يندب وطنه، ويناجيه، تارة مشفقا، وتارة أخرى 

تحسرا متشوقا إىل تربة األجداء، ومربع امليالد، ولكن يلقى نفسه عاجزا عن الرجوع إليه، فأين القريوان م
 من أرض الغربة؟

يقابل الشاعر بني احلياة واملوت، ففي األوطان حياة، ويف الغربة موت، وال خيلو هذا الكالم من 
 فهذا شعر يف حجم املأساة وشوق الشاعر إىل اإلحياء مبحنته ملفوفا يف عمق معنوي وتصوير دقيق للمأساة،
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األهل يتضاعف كلما مر الزمن، فاحلصري يرحل إىل اآلفاق البعيدة وينأى عن فضاءات الكارثة وحقائق 
 .اليقضة لتخلص من عامل الشرور واآلثام، فيتخذ من النوم مطية تقربه من موطنه احلبيب

 له ولكنها ال تقنعه وال يرى فيها العزاء، فهي فالبعد ينسبه مالعب الصبا، وهناك أطياف تتراءى
صورة آنية، ظرفية، وحنني الشاعر ممزوج باألسى وقلبه ينفطر لذكر القريوان وحزنه أبدي، ألن الزمان 

 .يترصده، ولذلك جاءت صورة احلزن عنده مطلقة أي حزن مطلق يالزم الشاعر يف حل وترحاله
 ال يترك له جماال للتفكري يف جدوى احلياة، ما دامت قريوانه واألمل الذي يعتصر فؤاده ويكبل أفكاره،

 .سجينة يف قفص االندثار
 )138( :مث يواصل ندبه وحنيبه على تلك الربوع اليت فقدها

 إليكم مثل ما هتـدى التحيـات ماذا على الريح لو أهدت حتـيتها"
 بكتين األرض فيهـا والسماوات أصبحت يف غربيت لو ال مـكامتيت 

 " ألحبايب، وال هاتوا)*(ومل أقل ها ننـي مل أذق بالقيـروان جىن كأ
يرغب الشاعر يف أن يلقي حتية قلبية على مرديه ولكن أىن له ذلك وسبيل القريوان حمفوفة باملخاطر، 

 .فال رائح وال غاد، إال ما جتود به الريح الشمالية من شذى األحبة وعطر تربة اخللود
ه وأشواقه، فقد أصبح وحيدا يف غربته، يقاس أمل الفراق ومرارة احلرمان، ولوال ويتمىن لو محلها حتيات

تكتمه وعدم البوح بأسراره لتفطنت األرض إىل مأساته وبكته، وألرسلت السماء دموعا حارة إشفاقا على 
 .ذلك الغريب الذي يعيش يف املنفى

ه وأهله وذلك يف أهله وذلك ويندب وطن"من خالل هذه األبيات يبدو أن الشاعر احلصري يبكي 
يف شوق وهلفة تعربان عن مفجوع يف إرث عظيم، وقد انتازت األبيات حبرارة العاطفة، وصدق التعبري، 
فالشاعر جمروح الفؤاد، ومكلوم الشغاف، وقد فجرت نكبة القريوان ينابيع احلزن يف نفسه فانسكبت 

خري مثال على تصوير اإلنسان املنكوب الذي فقد العربات مدرارا، وانسابت اللوعة عرب القوايف، فكانت 
أعز ما ميلك كما عربت عن شعور الغريب امليال إىل النواح والتواق إىل البكاء، ولكن يف هدوء وسكينة 
وحبزن عميق جيعلك تتأثر أبلغ األثر وإن كانت ذلك احلزن من النوع املقيد باللوازم اليت تعيد الشاعر 

                                                 
 .125 أبو احلسن علي بن عبد الغين، الديوان، حتقيق حممد املرزوقي، واجليالين بن احلاج، ص - 138

 .مبعىن خذوا:  ها- *



 على علل ال تنقص بطبيعة احلال منة روعة الصورة ألهنا انطلقت من عمق القلب لذكراه وهذا التقيد مبين
 :اخلافق، مع اإلشارة إىل أن التصوير نوعان

إما رسم األشياء كما هي براعة تعبريية وهذا هو التصوير اخلارجي، وإما إضفاء االنفعاالت على 
 اجملالني، وبذلك جعل مرثاته هذه من أعظم األشياء وهذا هو التصوير الداخلي، وقد أجاد الشاعر هنا يف
 .املراثي اليت سجلها تاريخ األدب املغريب عن مدينة القريوان

 :مث قال عن وطنه
 متوت نفسي وفيها منـه حاجـات أمر بالبحر مرتاحـا إلـى بلـد"

 وأنثنـي وبقلبـي منـه لـوعات وأسأل السفن عن أخباره طمعـا
على سقامي فقد تشفي  ا أستعني هب)*(هل من رسالة حب

 )139("الرساالت
ال ميكن أن ينسى وطنه الذي ترعرع فوق تربيته الزكية، وقضى أيام شبابه "والشاعر احلصري 

 )140(".املرحة وبني ربوعه وعراصه، خاصة عندما تشتد عليه وطأة األحداث وتناوله ألسنة احلساد
 األعراب اجلفاة، فاستباحوه وخربوا ما كيف ال ومل متضي عليه أيام الشباب حىت ضاع وطنه ودخله

كان قائما به، فرأى الشاعر مصرع قومه وعاش مصائبهم وقد صور لنا ذلك يف شعره وبني كيف كان 
قائما به، فرأى الشاعر مصرع قومه وعاش مصائبهم وقد صور لنا ذلك يف شعره، وبني كيف نزح عن 

ركب البحر وانتقل إىل الضفة األخرى يسأل من جديد أوطانه إذ مل يقدر على البقاء هناك بعد النكبة، ف
وعن أحبابه سؤال امللتاع الذي يطمع يف أن تزوده األقدار برسالة من حبيب عساها تشفي سقامة وتربد 

 .غلته
وشاعرنا من خالل ما تقدم يظهر أنه وصاف حاذق وفنا ماهر، نلمس يف شعره عذوبة ورقة، 

حنينه إىل وطنه وذكرياته هناك، فأينما حل وحيثما ارحتل ترمن بذكر ومرت خباطره معان كثرية تدور حول 
قريوانه وأرسل الزفرات احلارة من أجلها، وحني نزل ضيفا مكرما على األندلس، مل يطمئن إىل تلك احلياة 
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ك يف ديار الغربة فأخذ يبكي بكاء مرا على جنته املفقودة، وهو يتمىن كغريه من الشعراء والذين أصيبوا بتل
 :النكبة، أن يعود إىل فردوسه، ولكن هيهات، هيهات أن يرجع إليها، فقد اغتصبها األعداء، قال

 !؟)*(وصربة واملعلى فاحلنيات هل مطمـع أن ترد القريوان لنا"
 )141("فأتبعت زفرايت فيه أنات ما إن سحا الليل إال زادين شجنا

 :يات القصيدةويقول صاحب معامل اإلميان يف معرض حديثه عن بقية أب
  :قال العواين ما ذكر من قوله: قلت"

 "مسكيـة، وحصاها جوهريات فإهنا أوجـه األحبـاب، تربتهـا
مغري اللفظ، خمتل املعىن، وذلك انه جعل تربتها كوجوه أحبابه فغري اللفظ وأفسد املعىن، وأفسد 

 :املعىن، وإمنا الرواية فيها
 "وحصاها جوهرياتمسكية،  فإهنـا لـذة اجلنات، ترتبها"

فانظر كيف حسن اللفظ ههنا واملعىن، حيث شبهها باللذات فجعل تربتها مسكا، وحصاها 
 )142(".جوهرا

لقد برع الشاعر يف تصوير األشياء وتشخيصها بشكل فريد، فجسد حزنه وتساقط نفسه، إنه يواجه 
ة، فال أثر ملا ألفناه من صخب أمل الغربة هبدوء وسكينة، فكان هناك تشاهبا بن شكل الداء وشكل القصيد

وضجيج يف مواقف الرثاء اليت ال تتعدى املظاهر اخلارجية وإمنا هناك إيغال يف واقع التشرد والضياع بعد 
 .فقدان الوطن املفدى

صورة حزينة يرمسها الشاعر بريشته ويعرضها علينا؛ ولوحة خالدة متثل نكبة وطنه بكل أبعادها، 
 .عاطفة الصدق واحملبة والوفاءوتسيل على جوانب إطارها 

وأخذ الشاعر يتغىن بأناشيد النعاة وهو يف دار الغربة، مما أذكى األسى يف نفسه، فبكى وستبكى 
ورثا بلده رثاء حزينا صادقا ينم عن إحساسه بأمل الفراق، وقوة الفجيعة، وبينما هو يتنسم أخبار أهله 

حزنه، إحساسه بأنه غريب، وامتزجت هذه املشاعر كلها وأحبابه، جاءه نعي ابنه، ففزع الشاعر وزاد يف 
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يف نفسه، فتأمل وأصيب باهللع واجلزع وال غرابة يف هذا، فاملصاب مصابه والكارثة كارثته، وال ينتظر منه 
غري أن يصرخ وينتحب، ويصاب بالذهول، ويعاتب الدهر، ويلعن األقدار الظاملة وينظم شعرا حزينا يعكس 

ادقا، فالدهر الغادر اختطف ولده وضيع جمد وطنه وتركه وحيدا منهكا ال يستطيع أن مشاعره انعكاسا ص
 :يفعل شيئا ومع بؤسه الدفني يتذكر الشاعر بلده احلبيب يف مراثي ولده فيقول يف إحداها

 فاكتسـى ثوب البلى البلد عثت األعـراب يف بلـد
 )143(")*(من جفوين ما رسا أحد أحد يا برق السحـاب له

 :قول يف مرثية أخرىوي
ذا األخضر الطامي وذاك  مل أك أمتطي) )*(رياح(لوال رياح "

 )144(")*(األحوصا
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 :قرطاجنـة -4
متتاز على غريها من املدن حبس موقعها التجاري، وصناعتها احلربية، وعن " قرطاجنة"كانت مدينة 

من " عليشة"م، وفدت األمرية الفينيقية . ق480يف سنة ":"... أمحد توفيق املدين"حقيقة نشأهتا قال العالمة 
الذي قتل " بيغماليون"مدينة صورة حتفها حاشية من أشراف املدينة وكربائهم، فارة من مظامل أخيها امللك 

، فحطمت أثقاهلا قرب مدينة تونس وأعاهنا مجهور من الرتالء الفينيقيني الذين "أسرباس"زوجها امللك 
 امللك الرببري اجملاور ساحة عظيمة من األرض، وأخذ الوافدون يبنون هلم وفدوا قبلها للبالد، فاشترت من

 )145(".، ومعناه القرية احلديثة"قرته حدشت"قرية هنالك دعوها 
وملا كان عهد الفتوح اإلسالمية، بذل حسان بن النعمان قصارى جهوده إلزالة ملك الروم، وخاصة 

يتأخر عن هتدمي قرطاجنة هتديا تاما، فلم يبق منها سوى "مل قرطاجنة، ومع أهنا كانت كثرية احلصون إال أنه 
أكداس اخلراب، وإن هذا التحطم وإن كان جناية على التاريخ والفن، فقد كان حسان يقصد به وال ريب 

إزالة آخر أثر من آثار السلطة الرومية مث تأمني جانب رجوع الروم إىل قرطاجنة، مث لكيال : ثالثة أمور
 )146( .د ال عاصمة واحدة هي القريوانوتبقى يف البال

وحني ظهر موضوع جديد بعد خراب القريوان وهو رثاء هذه املدينة التارخيية العظيمة، نتيجة 
صراعات مذهبية، تبارى الشعراء يف ووصف ما حتاز هلا من حضارة وعمران، وإظهار الشوق واحلنني إليها، 

واحلصري الضرير، إال أن هناك شعراء آخرون أسهموا ابن رشيق، وحممد بن شرف، : ومن هؤالء الشعراء
يف جمال رثاء املدن املغربية وسجل هلم التاريخ بعض اآلثار، لكنهم ظلوا مغمورين على الرغم من أهنم عاشوا 

الذي قال عنه صاحب احللل " حمرز بن خلف:"يف عصر احلسن بن رشيق، ومن وهؤالء الراثني
هو األستاذ الذي سحر بنغمات عوارفه األلباب وتغذى من مطاعم والشيخ حمرز املذكور :"السندسية

املالكي مذهبا، الصويف دأبا، البكري نسبيا، إذ :"...  مث يواصل كالمه قائال)147("اإلخالص خبالص اللباب
 )148(".هو على التحقيق، ينتمي إىل ذورة أيب بكر الصديق، وهو حمرز بن خلف
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 أن البن خلف قصائد ال ختلو من جودة، كوصفه ألطالل قرطاجنة على: وقال عنه الدكتور عبد اهللا شريط
 :بقوله خماطبا آثارها

 وفرق منك الدهر ما قد جتمعا تصفق فيك الريح من كل جانب"
 )149("فلله دهـر، ما أغر وأفجعا فمزق ذاك الشمل بعد اجتماعـه

 واللحظة اليت عاشها فالريح تأمل الشاعر فنظم هذه األبيات معربا عن ذهوله حيال املشهد الذي رآه،
ومزق / تصفق بأكفيها اللعينة، فرحة مبظاهر اخلراب، بعد أن منحها الدهر ما متنت، إذ فرق ما كان جمتمعا

 !مشل األحبة فما ألغره وما أفجعه
 :مث يقول عن بناهتا وساكنيها

 وما متعـوا الـدهر مع من متتعا فلم يغن عنهم ما بنـوه وشيـدوا"
 فيا لفراق القـوم ما كان أسرعا  من سار من كان قلبهموساروا إىل

)150("ومل يستطيعوا للحوادث مدفعا )*(وقد وسـدوا بعـد احلرير جنادال

فلم تشفع هلم مبانيهم الفخمة، مل تغنهم بروجهم املشيدة، ومل يدفع عنهم األذى ما شادوه من ملك 
 املاضيني إىل اهلاوية، ومت ظذلك الفراق املشؤوم وجاه وسلطان، بل ساروا يف الدرب الذي سلكه غريهم من

يف ملح البصر، حىت أهنم مل يتمتعوا بالنعيم إال قليال، مث طحنتهم رحى األيام، وجثمت على صدورهم 
بكلكلها، بعد أن نسجت هلم من جلمود الصخر وسادا، ومن العسك والعوسج ثيابا، وصاغت هلم من 

قدور أو احليلولة دون وقوعه؟ لذلك سجل الشاعر مبقطوعته القصرية الثرى فراشا، فهل استطاعوا دفع امل
 . حضوره يف مملكة الشعراء الراثني لقرطاجنة زهرة أفريقيا، وموئل احلضارة والعمران
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 :سوسـة -5
من أعظم املدن الواقعة يف تونس الغرب، وقد تعرضت للخراب مثل القريوان " سوسة"مدينة 

، رثاها بأبيات شعرية مؤثرة للغاية، ) هـ312( بن عبدون الوراق السوسي وغريها، وكان الشاعر حممد
 .وأشار إىل مالعبها وما فعلته يد الزمان حني عشت برونقها ومجاهلا

ليس سوسيا على احلقيقية، بل من :"قال أبو علي احلسن بن رشيق القريواين هن الشاعر املذكور
 )151(".يسكن سوسة فعرف هبا هناكأكابر القريوان وهبا مقامه اآلن، لكن أباه 

ارحتل سنة ثالث وتسعني وثالمثائة إىل ثقة الدولة يوسف ابن عبد اهللا :"مث يضيف ابن رشيق
وامتدحته، فأحسن إليه وأضاف إىل ولده جعفر فأدناه وقربه، وكان من أكرم الناس عنده، وسأله الرجوع 

 :إىل وطنه، ورفع إليه قصيدة يتشوق فيها معاهدة منها
 ريح اجلنوب لعلها تسري باهللا يا جبل املعسكر دع"

 )152("ما يفعل اجلريان بالقصر كيما أساء هلا فتخبـرين
 :أمنوذج الزمان: قال احلسن بن رشيق القريواين يف كتابه

 ":والبن عبدون يف ملعب سوسة"... 
 ء، وأعـاله فـوق مـا حيتـاج؟ أين من شاد ذا ومن رفع السمـا"

 ؟)*(ن، وذاك الــرواح واإلدالج ك الشديد الذي كـاأين ذاك املل
)153(ض، جيوشا تضيق عنها الفجاج  الذي يرجف األر)*(أين ذاك الدهم

يتساءل الشاعر عن مصري الرجال الذين شيدوا هذا البناء الشامخ، ورفعوه فوق عنان السماء، وعن 
قوم حني رواحهم وحني إدالجهم، وكيف ذاك امللك العظيم الذي كان هنا، وتلك احلركة اليت حيدثها ال

تالشى ذاك الضجيج املنبعث من األعداد البشرية اهلائلة اليت تنثال على تلك الربوع اخلالدة حىت لكأن 
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 عن استيعاب األمواج اآلدمية اليت ضاقت عنها الفجاج، مث تأخذ احلرية جبامع -رغم سعتها–األرض تعجز 
أل عن اإلنسان الذي صنع تلك املآثر وكيف اضمحلت مفاخره قلبه، ويذهب به الذهول كل مذهب فيس

وأناخ عليها الدهر بصلبه، وعن املكان الذي رقصت يف السعادة رقصتها املعهودة مث تالشى كل شيء 
وارتدت الفرحة وانزوت يف كهفها العجيب، تاركة خلفها آثارا تنبئ اللبيب عن مآل ورتاب احلجاز 

 أهبة وعزة وجالل، أمم تلك اخلمور القائمة، أو يربزون من خالل السجوف اللوايت كن يدرجن ها هنا يف
كالبدور املنرية، وقد ال تتمتع العني الكليلة برؤيتهن الحتجاهبن خلف أسوار من احلرس املكون من اجليوش 

 .واألعالج احمللوبة من أراضي الروم
 حجبتها اجليـوش واألعـالج؟ أيـن تلك اخلـدور أيـن بدور"
 ج علـى رأسـه وأيـن التاج؟ ن أرباهبـم ومـن رفـع التـاأي

 فطـوهتـم وطيهـا إدمـاج ضمت األرض والبـالد عليـهم
)154("ـسان، والدهر صخرة وزجاج طحنتهم طحن الرحا فإذا اإلنـ

ال أحد جييب الشاعر عن تساؤالته، فامللك واململوك عرفا هناية واحدة، وحىت الرأس اليت طاملا 
مزهوة مبا وضع عليها من تيجان مرصعة بالزمرد والياقوت، أخىن عليها الدهر وأنزهلا إىل الثرى متايلت 

لتتخذ منه دثارا، والتاج نفسه قد عدت عليه العوادي فإذا هو عرضة للنهب والضياع بعد أن طوته األرض 
ء ال يتجزأ من مكونات ومزجت بينهما العناصر فإذا إلنسان والطبيعة شيء واحد، وإذا اآلدمي واملعدن جز

التراب، والدهر مبثابة الرحا اليت تطحن وما يدخل جوفها وكم هو يسري عليها ضمن اإلنسان، ألنه سهل 
 .املأخذ مثل الزجاج إذا مسته الصخرة الصماء ال يلبث أن يتحول إىل مسحوق سرمدي العبق
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 )القلعة ووادي جباية: (ملك بين محاد -6
إنشاء وترقية يف مجيع مظاهر احلضارة ومنها اآلداب والعلوم ذلك أن كان عصر احلماديني عصر 

ملوكها العظام كانوا يفقدون صالهتم على العلماء واألدباء، فأقبلوا إليهم من كل جهة، فازدهرت بذلك 
حممد بن : احلركة العلمية وانتعشت الثقافة بني مجيع األوساط املختلفة، وأشهر من نبغ يف هذا العهد

، الذي ينتسب إىل األسرة املالكة، وكان عاملا وشاعرا وأكثر قصائده يف وصف عمران احلماديني )155(محاد
ببجاية واإلشادة بأطالل قصورهم، ومآثر عهدهم، ذلك لكونه قد تأثر لزوال ملك بين محاد الزاهر، 

إذا قدر لك أن فجاءت مرثياته معربة أحسن تعبري عن قصور أسالفه الدارسة، نادبة معاملها ورسومها، ف
تلتقي هبذا الشاعر من خالل الكلمة الطيبة العذبة، ال خيتلين شك يف أنك ستنجذب إليه اجنذابا كليا، 
وسيأخذك خبياله الفسيح إىل تلك األرباض اخلالية حيث ميكن العدم يف إحدى الزوايا وهنالك، وسط تلك 

ه واحدا من أبناء املنطقة، ومن الشخصيات األطالل اليت أظل الشاعر يتشوق الغريب إىل دياره، باعتبار
املرموقة والفاعلة اليت كان هلا دور خطري يف مسرح األحداث من خالل مسامهته يف رسم 

 )*(".السياسي والثقايف:"املشهدين
بغرض آخر من األغراض الشعرية وهو الوصف، " أبو عبد اهللا حممد بن محاد"وقد اشتهر الشاعر 

 :قال يصف املنار
 كما قام العروس أو األمري ام املنار على ذراهـاوقد ق"

 )156("واحلـورنق والسـدير بناء يزدري إيوان كسـرى
هذه املعامل األثرية والتارخيية اليت ذكرها الشاعر، سرعان ما تالعبت هبا يد األيام واختذهتا دمى 

 واليت كانت -لذين شيدوهاعظم الرجال ا–حتركها أىن نشاء يف مالعبها الشريرة، وهذه القصور العظيمة 
آية من آليات اجلمال والفن، ومفخرة من مفاخر العمران العريب األصيل، سطا عليها الزمن وتغلب عليها 
الدهر حبيله ومكائده، وخربتها الفنت اليت غذهتا األحقاد، فآل أمرها إىل الزوال، وعرفت اخلامتة املرة اليت 
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لتاريخ فطرحتها خلف أسوار الزمن، وجعلتها عربة ملن يعترب، عربدت حول كل القصور الضاربة يف بطن ا
 .وموضعا للتفكر والتأمل وأن امللك ال يدوم ودوام احلال من احملال

يتحدث الشاعر بكل اعتزاز عن مآثر أسالفه وحضارة قومه ويستعيد أيامه اخلالية من خالل ذكر 
 ومها )*( والسدير)*(ا ألسنة املديح، أمثال اخلورنقالبناءات واملشهورة يف تاريخ العمران اليت تلهج بعظمته

قصران مللوك احلرية يف اجلاهلية، وقد ذاع صيتها يف مشارق األرض ومغارهبا، وإن املتمعن يف األبيات 
السابقة يلحظ أن الشاعر ميقت حىت جمرد املفاضلة بني تلك القصور الدارسة، وبني قصور قومه، فمعامل 

تلك الطبيعة اليت قام على ذراها املنار الذي " عنده، وأعلى مكانة وأمجل طبيعة خاصة احلماديني أرفع مرتلة
 )157(". واخلورنق السدير)*(يفضله على إيوان كسرى

واملنار الذي يصفه كان آية يف اجلمال، حتف به الطبيعة الفتانة من كل جانب، فتتشكل من أجزائه 
 أنامل مهندس ماهر من بين محاد، حىت برزت من خالله لوحة رائعة صاغتها ريشة فنان موهوب، وحركتها

 .اهلندسة اإلسالمية يف أمسى صورها
 م، كما ذكر ذلك 1152 هـ، 547وقد رثا الشاعر قلعة بين محاد بعدما قضى املوحون عليها سنة 

راب العالمة الشيخ عبد الرمحن اجلياليل، وهذه القلعة هي قلعة كبرية ذات منعة وحصانة، متصرت عند خ
 هـ، يف مكان يدعى 398أسسها محاد بن بلكني سنة "القريوان، وقد انتقل إليها أكثر أهل إفريقيا، وقد 

قلعة أيب طويل جنوب برج بوعريريج، ومل تفتأ أن ازدهر عمراهنا وكثر سكاهنا وصارت مملكة صنهاجة 
 )158(".ودامت يف ازدهارها إىل أن خرهبا املوحدون

يني، فتأثر تأثريا بالغا بأجماد قومه الذين مضوا، وتأمل ملا أصاهبم من نكبات، مر الشاعر بأطالل احلماد
 :فغمس يرامعه يف حمربة أحزانه وأخذ يكتب على صفحة البكاء

 فانظر ترى، ليس إال السهل واجلبل أين العروسـان، ال رسم وال طلل؟"
 ؟! )159("فأيـن ما شاده السادة األول أودى الزمـان به" بالرة"وقصر 
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يقف هنا موقف املتأمل أمام أطالل أجداده، ويتساءل عن هذا الصمت املطبق الذي أحاط بتلك 
الربوع، فال رسم هنالك وال طلل، غري سهل مترامي األطراف، وجبل شامخ يف أنفة واعتداد، مث يلتفت إىل 

 :ة ويبثه شجنه موضع قصر اخلليفة الذي ذهب الزمان بروعته، فيتزود من معني احلكمة مبا فيه كفاي
 غري اللجني، ويف أرجاءها زحل قصر اخلالفة أين القصر من حرب            

 من بعد أن هنجت باملنهج السبيل  و ليـس يبهجنـي شيء أسر به 
  )160(رسـم وال اثر باق وال به طلل وقد عفا قصر محـاد فليس لـه  

لشاعر، معلوم من جراء أحداث املاضي، راغب يف هذه األبيات تعرف مستويات خطابية متنوعة، فا
لكوهنا الدوحة اليت أظلت احلماديني فقريهم ) األم(البحث دون هوادة عن أثار قومه، ذكر قصر اخلالفة، 

وغنيهم، ووضيعهم، لذلك اندمج صاحب امللك الزائل، وخدن اجملد الداثر، يف خضم املأساة، وراح ينشئ 
وجد نفسه وحيدا بني تلك الطلول ال يسمع ال يسمع إال الرياح اليت تنبعث من القوايف احلزينة، خاصة حني 

الذي كان " قصر محاد"ثقوب األرض فيحدث صوهتا نغمات األسى والضجر، فيتساءل مبرارة عن مآل 
زاخرا يف ما مضى، يعج باحلركة وينعم باحلياة اللذيذة، وهو اآلن ال يتراءى له منه شيء يتخذه عاللة لنفسه 
احلائرة امللتاعة، وبلسما يداوي به جراحاته اليت نكأها التذكر، وحركها الدهر بأنامله السحرية فتأذى منها 

 .شاعرنا املنكوب يف أهله ودياره وملكه الضائع
مث يواصل الشاعر نفث مشاعره احلارة، متحدثا عن املاضي اجلميل، باكيا أطالل قومه الدارسة مرة، 

 :رة أخرى، يقول عم جمالسهم ونواديهمونادبا األبطال الغر م
 حبادث قل فيه احلادث اجللل وجملس القـوم قد هب الزمان به".. 

 ملن تغـرره األيـام والدول  معتربا- قصر امللك–وإن يف القصر 
 لكنها نبذ جيري هبـا املـثل وما رسوم املنـار اآلن مـاثلــة

 )161("لت به الطللإال جدارا وما ظ حىت املصلى بلت آياهتا وعفت
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فالناظر إىل القصر الداثر عسى يستخلص العربة وينتفع مبا جرى حىت ال يغتر مبلك زائل أو صرح 
إال تذكرة للمتبصر اللبيب، إذ غدت مثال يتداول بني األلسنة وحىت ذلك الرمز الديين، مل " املنار"ماثل، وما 

 لق من ترابيسلم من العفاء واالضمحالل، فما بالك باآلدمي الذي خ
 :وتتواىل األهوال وسوء احلال على ملك بين محاد، فيقول الشاعر عن وادي جباية

 بوادي اهلوى ما بني تلك اجلداول أال ليت شعـري هـل أبيتني ليلة"
 فابـرد مـن حر الضلوع النواهل وهل أردن عني السالم على الصدى
 تلك املنازلوأنـزلتين فـي غري و فـأن ثنت األيـام عنهـا اعتـين
 )162("ستبقى بقاء الطالعات األوافل فصبـر مجيـل غيـر أن صبـابيت

يتمىن يف غربته الطويلة ببالد املغرب واألندلس لو بات ليلة بوادي جباية وإن يرد على عني السالم 
عنتين عنها إن ثنت األيام أ: ليربد صداه، ويشفي ظمأه الطويل وحر ضلوعه، فإذا امتأل شوقا لبلدته جباية قال

مدن أخرى، فأفزع إىل الصرب اجلميل ولكن صبابيت لبلدي وموطين ستظل باقية بقاء النجوم الطالعات، ويف 
هذه األبيات وظف الشاعر البحر الطويل الذي يصلح هلذه املوضوعات، واستخدم األسلوب اإلنشائي 

الذي ربط جوابه ) إن( جانب الشرط الذي طريقته التمين، واالستفهام، إىل) هل أدرن(و ) أال ليت(الطليب 
بالفاء، وشعره جاء جيد السبك، مجع بني جزالة األلفاظ وعذوبتها، ويدل على ملكة قوية يف الوصف، 

 .ونلمس فيه حبا مجا ألوطانه
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 :ورجـالن -7
 يتحدث عن مشاق السفر يف تلك )163("أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم"وهذا العامل الورجالين 

بة املسالك، فالتاجر يكون حذرا من هوام األرض ودواهبا وهي كثرية، وحيترس ومن الصحراء، وصعو
األعداء وقطاع الطرق، ولعل أخطر عدو للقوافل املتوجهة إىل السوادن، تلك الرياح العاصفة اليت تشتت 

ئهني، مشل التجار وقافلتهم وتنفر اجلمال ومتحو آثار املسالك، فيقع الكثري منهم ضحية هلا ضائعني تا
واحلقيقة أن عبور تلك الصحراء شاق ومهول، ومشاقها أكثر من أن حتصى، وأن شاعرها هنا يصف 

 :متاعب ذلك السفر ومشاقه، يقول
 به بلـدا عـن طالب اخلري سائر جـزى اهللا وراجالن خـريا مبا جزى
 ومعـدن تـرب عـانة والدنانـر هو جنـة الـدنيا وأبـواب مكـة

 جيد سبلها رحبا وخفـرة خـافر  ج فليأت ورجالنفمن كان يبغي احل
 وال مـال إال مـا أتـى باملتاجر فال وجود يف الدنيـا ملـن قل ماله
 وقـد سرقوها من مجيع املخـاطر ويفتخر اجلهـال باملـال والنـدا

 وال الشمس والظلماء ذات الدياجر وليس يهـاب احلر والقر والشوا"
 )164("ولـو أهنـا وخـز اخلنــازر أقبلتويستصغر األهوال من حيث 

واحلقيقة أن ما قاله الشاعر العامل عن ورجالن ومسالكها حنو السودان كان قائما على أيام 
 عن )165(الرستميني، وقد اكتسبت ورجالن ذلك الدور اهلام منذ القرن اهلجري، ولعل ما ذكره ابن خلدون

الد السودان، والذي يبلغ تعدادها اثنيت عشر ألف راحلة ليس عدد مجال قافلة جتارية واحدة ما بني فوزان وب
 .باألمر املستبعد

وقد وظف الشاعر لغة بسيطة، كان امتاز هبا العلماء يف ذلك العهد، لذلك وردت تعابريه من وحي 
 نالحظ الثقافة الدينية اليت تشبع هبا، وهذه األبيات تعد من شعر املوضوعات اليت ال أثر فيها للصنعة، كما ال
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فيها كثرة اجملاز الذي خيلقه خيال الشاعر املبدع ما خال تشبيهه لورجالن مبكة، واألهوال بوخز اخلنازير إىل 
أما معجمه اللغوي فواضح وجلي حيث أن املفردات " يستصغر األهوال"جانب االستعارة املكنية يف قوله 

كة، احلج، الشوا وركب الشاعر العامل من املستعملة كلها من حقل داليل معني، جزى اهللا جنة، أبواب م
البحور ما وافق هوى العلماء يف تلك الفترة وهو البحر الطويل الذي يسع املوضوعات اجلادة واألغراض 

 .اهلامة
 : الـزاب-8

متنيب :" هـ، كان يلقب بـ362 هـ، وتويف سنة 330الذي ولد سنة " ابن هانئ األندلسي"وهذا 
باملسيلة عاصمة الزاب، " جعفر بن علي بن محدون" باجلزائر يف بالد األمري عاش سنوات عديدة" املغرب

وهي يومئذ أعظم والية جزائرية، متتد ما بني احلدود التونسية احلالية حىت جباية مشاال، وتتوغل حىت 
 .الصحراء، فتشمل بسكرة، وتقرب من اجلزائر، ونفطة توزر وما اتصل هبا من تونس

يشهد شعر صاحبنا هبذا االزدهار الذي جعل " عهد جعفر بت محدون، ويف" املسيلة"وازدهرت 
 :املسيلة شبيهة ببغداد

 )166(")*(حىت تومهت العراب الزابـا ورأيت حويل وفد كل قبيلـة"
 )من الكامل(

مث طلبه اخلليفة املعز العبيدي الفاطمي، من جعفر بن محدون، فلم يستطع خمالفته، فتوجه غليه ولكنه 
 :، كأمنا فارق فردوسه، فقال"املسيلة"ا بعد عن الزاب وقصبته أحس حينم

 وجنات عدن بنت عنهـا وكوثر؟ خليليت أين الزاب مين وجعفر؟
 )167("فما راقه من جانب األرض منظر فقبلي نأى عن جنة اخللد آدم

 حىت مسى وهو يف هذه األبيات بتشوق إىل املسيلة، ذلك الربع الذي أحبه كثريا، وعشق تربته الطيبة
فارق جنة اخللد وهنرها الكوثر كما فارقها "لذلك حتسر على فراق الزاب وقد " جنات عدن:"احملمدية بـ

 )168(".أبوه آدم قبله، ومل ينفعه ندمه، وال أسفه، وال حتسره، وال راقه بعدمها مشهد يف األرض وال منظر
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جلادة وخاض به العباب الذي يستوعب املوضوعات ا" الطويل"وركب " املسيلة"خلد الشاعر 
فكان اإلبداع اخلالد واالبتكار الرائع، وقد بىن قصيدته النمط اخلليلي، مبتدئا بعبارة مطروقة " الزاخر"
 ".خليلي"

وتأمل لنأيه عن الوطن وحاول التخفيف من أثر الصدمة، ألن آدم مر هبذه التجربة وجترع غصتها، 
، زخرت باأللفاظ الفصيحة والعبارات اليت تنم عن قدرة كما عرض تشوقه ملوطنه اجلديد يف لغة ميسورة

صاحبها يف استخدام اللغة واجملاز واجلرأة على مبارزة فطاحل املشارقة من خالل توظيف اللغة وإحداث 
 .الصخب الذي يلفت االنتباه كما فعل بعض املشهورين أمثال أبو الطيب املتنيب

 : تلمسـان-9
 الذي بارحها إىل األندلس، وله أبيات )169("ابن مخيس"ينا يبشاعرها وإذا اجتهنا إىل تلمسان، التق

ال يغفل عن تلمسان، يعطيها حقها يف كثري من القصائد، ومن البديهي أن "يتشوق فيها لرؤية موطنه، وهو 
ال ينساها فهي مسقط رأسه ومربع صباه من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يعيش باألندلس الساحرة بسمائها 

مياهها وبساتينها فأينما اجته رأى ما يذكره ببلدته فتجيش عيناه وهتيج أشجانه، فيفتخر خاطره وهائها و
 )170(".كالربكان
 وأرست بواديها الرياح اللواقح )*(تلمسان، جادهتا السحاب الدواحل"

 ويف كل شطر من فؤادي قادح )*(ففي كل شفر من جفوين ماتـح
 )*(النـار إال مـا جتن اجلوانحوال  فما املاء إال ما تسمـح مـدامعي
 لعيين وال جنم إىل الغـرب جانح نظرت فال ضوء من الصبح ظاهر
 وكيف أطيق الكتم والدمع  كتمت هواها مث بـرح يب األسى

 )171(فاضح
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يستهل الشاعر أبياته الشعرية بالدعاء لتلمسان أن جتود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح 
 مث يؤكد أن يف كل حرف من جفونه ماتح ميأل دالءه جبموعه شوقا إليها ويف كل شطر من امللحقة املنتجة،

 .فؤاده قادح لنريان الوجد واحلب، وكم كتم حبه ووجده، غري أن مجعه تفضحه، فلم يعد بد من إعالنه
ونالحظ أن هذه األبيات مجيلة لتشكيل معىن ومبىن، وتغلب عليها مسحة احلنني، ولوعة الفراق، 

 .وقساوة الغربة
وقد ساقها على سفينة الشعر وخاض هبا عباب البحر الطويل ذي التفعيالت املمتدة لتشمل املعاين 
والصورة الرائعة، ولتمنح نفشا للشاعر كي يعرب من خالهلا عن مكوناته يف لغة دلت تراكيبها عن تعلقه 

 برح يب األسى، وهي كلها تتعاون شفر، جفوين، فؤادي، مدامعي، اجلوانح، عيين، هواها،: بوطنه مثل
بانسجام واتساق يف عزف سيمفونية الرثاء، تلك املعزوفة اليت ظل صداها يرن على امتداد قرون، حىت 
اكتسبت صفة اخللود، واستحقت بذلك أن تردد نغماهتا من حناجر العاشقني ألوطاهنم واملنبهرين بأجمادها 

 .املندثرة
 :بذكر شوقه إىل تلمسان وعهده هباوإذا قال الشاعر قصيدة، بدأها 

 )*(من النفس، ال دار السالم وال الكرخ تلمسان لو أن الزمان هبـا يسخو"
 )*(مثـار األسـى لو أمكن احلنق اللبخ وداري هبا األوىل التـي حيل دوهنا
 )*( وال مطخ)*(ومـاء شبايب ال أجـني وعهدي هبا، والعمـر يف عنفوانه

 ظـواهر ألفـاظ تعمـدها النسـخ هنامعاهـد أنس عطلت فكأ
كما كان يعرف بعض ألواحنا  وأربع آالف عفا بعض آيها

 )172("اللطخ
يتغىن الشاعر بشعره احللو السلس الذي ينم عن شاعرية فياضة وقدرة عجيبة يف جمال اللغة واألدب، 

 األدوات الفنية إال أنه سيطر على... حىت وإن كان استخدم بعض الكلمات الغريبة، كاللخ، مطخ، 
وجاءت لغته ميسورة، وعباراته فصيحة، واستعمل البحر الطويل كأغلب شعراء العربية املتمسكني بعمود 

الثاء واخلاء : الشعر العريب، أما القافية وهي من حيث االستعمال، قافية وهي من حيث االستعمال مثل
 .ة فطاحل الشعروالذال، ولعله فعل ذلك كي يفصح عن قدرته الفائقة يف جمارا

                                                 
 .جملة ببغداد:  الكرخ- *
 . اللبخ االحتيال- *
 . طعمهاملتغري:  األجني- *
 .الغرين:  املطخ- *
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 أثر المدینة المغربية القدیمة في فنية الشعر : الفصل الرابع
 االجتاهات الفنية يف الشعر املغريب القدمي: املبحث األول

لعل أقدم تصور لدرس االجتاهات الفنية عند الشعراء ما أمساه القدماء مبذهب الطبع والصنعة، ويقوم 
وهلما ذلك التصور الذي يرفض تقسيم الشعراء إىل مطبوعني إىل جانب هذا التصور تصوران معاصران أ

 .وأصحاب صنعة
ومع بداية القرن الرابع اهلجري ظهر مذهب ثالث يقوم على إعادة الصورة املطروقة بأساليب معقدة 

، أما التصور الثاين فقد أخذ به الدكتور عبد العزيز األهواين حني قسم مذاهب الشعر العريب "التصنع"ومسي 
 )173( . أربعة أقسامإىل

مرحلة البداوة أو الشعر القبلي الذي اتصل حبياة العرب يف جزيرهتم ومت فيه رسم شكل : أوهلمـا
 .القصيدة العربية ونظامها حىت غدت مثاال حيتذي ومتتد هذه املرحلة إىل غاية قيام الدولة العباسية

ال يتفق مع طبيعة سكان املدن، شعر مرحلة احلضارة واملدن حيث حتول الشعر حتوال : ثانيهمـا
 .ومتيزت اللغة بالسهولة إىل جانب استحداث أغراض جديدة

وهي مرحلة االبتكار وقد ظهر وأثر الثقافات جليا يف اإلبداع : مرحلة اجلهد العقلي: وثالثهـا
 .العريب، وابتعد الشعر عن البساطة ومال إىل اإلهبام والغموض من خالل اجلرأة يف استخدام اللغة

 مرحلة الزخرف والزينة اللفظية وتتمثل يف إنتاج القرنني السادس والسابع اهلجريني، كما :ورابعها
 .برز ضعف لغوي نشأ عن االزدواج بني لغة احلديث اليومي ولغة النظم

والباحث يف الشعر املغريب القدمي ميكنه أن جيد مناذج شعرية لكل هذه التيارات ألن املغاربة قد 
 .ى القدامى وكأمنا أصبحت املوضوعات واألساليب والصور تراثا مشتركا بني اجلميعتتلمذوا عل

وبالنسبة للمرحلة األوىل فإننا ال نكاد تعثر على أثر للشعر القبلي اللهم إال ما ورد عن لسان 
 .الوافدين من املشرق

استحدثته املدينة أما شعر مرحلة احلضارة واملدن فقد خال الشعر املغريب من التصنع وخاض يف ما 
 :بني أغراض واجتاهات وبرز شعر املدن، قال الفقيه املغيلي يف وصف فاس

 )174("وسقاك من صوب الغمام املسبل يا فاس حيا هللا أرضك من ثرى"
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 : لوعة، وتزجيه محية فينشد)175("فتأخذ ابن عبدون
 وبأهنـا فـي زيهـا حسنـاء إن تفتخر فـاس مبا فـي طيها"

 )176(هـواؤها واملاء: واألطيبـان سـة أرجاؤهايكفيك من مكنا
إىل جانب ذلك، عرف الشعر املغريب العمود القدمي الذي اختذ من فن العزل مقدمة ملوضوعه كما 
جند منوذجا آخر للقصيدة، يقصد فيه الشاعر غرضه قصدا دون مقدمات مثل ما فعل ابن رشيق يف رثاء 

على حنو ينبئ باهتمام الشاعر بالتصنيع خاصة خالل مرحلة مدينة القريوان، ويالحظ كثرة املقطوعات 
اجلهد العقلي حني يعمد الشاعر إىل توايل التشبيهات واملقابالت داخل البيت الواحد من مثل قول ابن رشيق 

 .يشبه أربعة بأربعة
 )177(")*(كليل وبدر وغصن وحقف بفرع ووجه وخد وردف"

فكار والصيغ الفلسفية ونظم األحاجي واأللغاز، قال ابن كما يالحظ يف الشعر املغريب واستعمال األ
 ":ابن احلاج املناويف"غاوي ملغزا، وكان يلغز لصاحبه، 

 إذا ذاق من ذاك الطعام تكلمـا وميت قرب طعمه عند رأسه"
 ويأوي إىل القرب الذي منه قد منا يقوم فيمشي صامتا متكلما
 )178("رمحـاوال هو ميت تستحق ت فال هو حي يستحق زيارة

 :قائال" أمحد بن احلاج"فأجابه 
 أصلي على خري األنـام مسلما حبمد اهللا أبتـدي ثـم بعـده"

 مـداد، كـالمه الكتابة فأفهما هو القلم، والقرب، الدواة، وطعمه
 )179("عفا اهللا عنه كل ما كان وأجرما "امحد بن حممد"وكانت هــذا 
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دنا املغاربة توسعوا يف وصف الطبيعة اخلالبة شأهنم يف ذلك وإذا تركنا نظم األلغاز واألحاجي، وج
شأن الشعراء األندلسيني، بل أظهروا مقدرة فائقة، وساعدهم يف ذلك اإلبداع مجال الطبيعة، فأرسلوا 
أشعارهم أنغاما على مسرح هذه الطبيعة الفاتنة، وتناولوا يف وصفهم كل ما وقعت عليه عيوهنم، وتأثرت به 

ن الوصف يتناول مجع املظاهر وقد رأوا فيها مجال املرأة وفتنتها، فهي مشرقة بامسة، وورودها نفوسهم، وكا
خدود، ونرجسها عيون، كما برعوا يف تشخيص الطبيعة، فإذا هي ظل لروح الشاعر، وصورة ناطقة لنفسه 

لفاظ العذبة املشبعة الظمأى إىل النور واجلمال، لذلك هيأوا ألشعارهم ما يوشيها من الزينة والزخرف، واأل
بالصناعة اللفظية اليت تتمثل يف روعة التصوير، وكثرة البديع الذي يبدو من خالل احملسنات بني األلفاظ 

 .كالطباق واجلناس، أو من خالل املواقف املتضادة أو ما يسمى بتنافر األضداد
 :بيعة احملسوسة يف وصف آثار الربيع ومظاهر اجلمال يف الط)180("أبو احلسن بن زنباع"قال 

 وتسربلـت بنـظريها وقشيبها أبدت لنا األيـام زهـرة طيبهـا"
 وبدت هبا النعماء بـعد شحوهبا واهتز عطف األرض بعد خشوعها
 من بعد ما بلغت عتـي مشيبها وتطلعت فـي عنفـوان شباهبـا
 )181("فبكت هلا بعيوهنا وقلوهبــا وقفت عليها السحب وقفة راحم

ملعاين والصناعة اللفظية واستخدام املصطلحات الفلسفية واأللغاز ووصف مظاهر الطبيعة وإذا تركنا ا
رأينا أن املغاربة شاركوا يف كل املذاهب والتيارات األدبية السائدة يف ذلك الوقت، وإذا حبثنا عن األوزان 

 اإلسالمي وشاعت فيه وجدناها تطورت تدرجييا بعد أن تأثرت مبوجات الغناء اليت انبثت يف أرجاء العامل
شيوعا عظيما، ونتيجة لذلك التطور، أقبل املغاربة على األوزان الرشيقة اخلفيفة، وأكثروا منها، كما 
شاركوا يف جتديد هذه األوزان، وآثروا البحور القصرية واجملزوءة واهتموا بتوفري نوع من املوسيقى الداخلية 

 .ءموا بينها وبني موضوع القصيدةيف أشعارهم إىل جانب اهتمامهم بالقافية فال
وتعبريا عن إحساس هبول املصاب، كما مالوا يف األعراض األخرى، كالغزل واخلمر وغريها، إىل 

 .القوايف اللينة أو املقيدة
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ناهيك عما شارك به املغاربة يف فن املوشحات على تنوع أوزاهنا وقوافيها، وإن كان فن املوشحات 
أهل املغرب يتفردون "دلس، وأعجب به املغاربة فنسجوا على منواله، وإن قد ظهر يف أول أمره باألن

باستخدامهم لفن آخر من الشعر صاغوه يف أعاريض مزدوجة كاملوشح ونظموا فيه بلغتهم العامية ومسوه 
 وما يالحظ من خالل قراءة متأنية يف املذاهب الفنية للشعر املغريب القدمي هو ابتعاد )182("عروض البلد

راء املغاربة عن املبالغات املمقوتة يف إبداعاهتم، ورغم مرورهم بسائر التيارات اليت عرفها الشعر العريب الشع
 .إال أهنم ظلوا حمتفظني بطابعهم اخلاص وآثروا االعتدال يف املعاين والصياغة
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 اللغـة: املبحث الثاين
يتميز هبا الشاعر هي اخلربة النفسية قبل احلديث عن اللغة أود أن أشري إىل أن التجربة الشعرية اليت 

عبارة عن :"حممد الصادق عفيفي بقوله"اليت يكتسبها حني يقع حتت سيطرة مؤثر ما، فينفعل به ويعرفها 
 )183(".صياغة فنية لتجربة بشرية

ولكن شاعر جتربته اخلاصة به وهي تعين أن يقف اإلنسان بذاته أمام الشيء فيالمسه حبواسه، 
ه وهواجسه، وبذلك تتم املعايشة الصادقة والتجربة الفعلية، ومن هنا كان مصطلح ويستشعره بعواطف

يدل على أن الشاعر تفاعل مع املوضوعات اليت كانت تثري أحاسيسه وعواطفه الداخلية، " التجربة الشعرية"
كن أن والشاعر جيد ضالته من خالل معاشرته احلدث ومن خالل األثر الذي يتركه هذا احلدث يف نفسه، مي

 ".إنه تعبري صادق وفين:"نقول عن تعبريه هذا
وذلك إذا التزم فيه لغة شعرية تفصح مباشرة عن أحاسيسه، وبذلك نكون أمام نتاج شعري يبهرنا 

 .بصدقه الفين
ومن املعروف أن اللغة تنبع من التجربة وتصب فيها، فالشاعر الذي يعيش حالة حزن ويكون صادقا 

لة، نتوقع منه أن يطبع قصيدته جبو عام، متيزه األلفاظ احلزينة، املوحية باألسى، يف تعبريه عن هذه احلا
والشعراء الذين سبق احلديث عنهم قد عاشوا مأساة مدهنم ورأوا ظلم األعداء، فتأثروا بذلك وجاشت 
ر نفوسهم، واهتزت خواطرهم واندجموا يف ذلك اجلو احلزين بعواطفهم، فصاغوا تلك األحاسيس يف اإلطا

الشعري املالئم وقد اختار الشعراء األلفاظ اليت تنسجم مع واقع احلياة الداخلية وما يرونه يف العامل اخلارجي 
املتمثل يف الواقع املدير الذي تعيشه قبائلهم وأممهم، والشعراء الذين تناولت أشعارهم بالدراسة والتحليل 

ه شعوهبم املقهورة، ومدهنم املنكوبة، واليت نقلوا بصدق مشاعر احلزن واألسى واحلسرة على ما تعاني
سحقت برحى الظلم واجلربوت، وهبذا خرجت قصائدهم ومراثيهم احلزينة من النطاق الذايت إىل النطاق 

 .اإلنساين، فعربوا عن املتشردين والضائعني يف بالد الغربة، الذين ال سقف هلم وال دثار
لوه من الفكرة، فالقصائد املعروضة حتمل أفكارا وكون الشعر تعبريا عن جتربة، ال يعين هذا خ

 .عميقة، وتتناول ظلم املستبد وقساوة قلبه، لذلك جاءت التجربة نتاجا للفكر والوجدان معا
والكلمة هي مادة التعبري عن التجربة الشعرية، وهي قطعة من الشاعر، فيها كثري من فكره وروحه 

 .ه لوطنه، وتبني لنا مدى عمق القضية من نفسهودنياه، كما تكشف لنا جتربة الشاعر عن حب
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حبا مجا، ملك عليهم كل جوارحهم حىت اندجموا معه أجساما لقد أحب هؤالء الشعراء أوطاهنم 
وأرواحا، إذن فمن التجربة الشعرية تولد األلفاظ وحتمل خصوصية أصحاهبا، ولكل شاعر لغته اخلاصة به، 

 .واليت متيزه عن غريه من الشعراء ولكل موقف ألفاظ خمصوصة، وهذه هي حقيقة اإلبداع واخللق
ىل أثر التجربة يف خلود الشعر، فالتجارب الشعرية عند شعراء املغرب وهبذا ونستطيع أن نتوصل إ

العريب قدميا، جتار صادقة، جعلت من أشعارهم اليت رثوا هبا مدهنم احلبيبة أشعارا إنسانية ال ذاتية مبا حتمله 
 .من قيم نبيلة ساعدت على خلودها

اخلطاب ال يتم إال بواسطة اللغة اليت وتعد اللغة أول وعنصر أساسي يف أي عملية إبداعية ألن حتليل 
تتميز باأللفاظ ومشتقاهتا وتراكيبها وأساليبها، وهبا يتمكن الباحث من الولوج إىل عامل النص من جهة، 
وعامل الشاعر الداخلي من جهة أخرى، فاللغة هي األصل الذي يعتمد عليه األديب يف إبداعه لذلك ارتأيت 

 واألسلوب، ولكن وهل نستطيع أن نتحدث عن اإلبداع يف القرون الثالثة أن أبدأ الدراسة الفنية باللغة
 .األوىل للهجرة؟ هذا ما سأتطرق إليه بعد حني

وظف الشاعر أبو الفضل الطبين أسلوب اإللتفات ولكن بطريقة عفوية وليس القصد منه اإلحلاح 
ين احترقوا يف جحيم الغربة، وتأملوا على غرض بالغي أو معنوي، إمنا صدر عن تلقائية الفقهاء احملدثني الذ

مستعمل ضمري مجاعة املتكلمني، مث يعود إىل املفرد املذكر " سرنا:"ملا وقع لتلك احلاضرة املنكوبة، قال
الذي يفيد االستمرار "، "صار"وقد حل، مؤكدا على ذلك حبرف احلقيق، مث يستعمل الفصل : الغائب بقوله

 )184(".وإىل وقت الكالم
وما حتمله يف طياهتا من " حمنة:"كلمة السر أو املفتاح الذي يوجل به باب املأساة وهي كلمةويلجأ إىل 

دالالت ومعان، وهل هناك أفتك للقلب من احملن؟ كما صور هبذه اللفظة عمق املأساة اليت يعيشها أهل 
 ".طبنة"

رجة اإلبداع وإمنا وما يالحظ على األسلوب يف ذلك العهد هو متيزه خبصائص ال جتعله يرتقي إىل د
هي استمرار هلا يف املشرق العريب من فنيات متثلت يف القصر والوضوح، واملباشرة أحيانا والتلقائية، وغياب 

عارية "الزخرفة األسلوبية اليت تثقل النصوص، واألبيات الشعرية اليت قيلت يف رثاء طبنة أو تاهرت تبدو 
ا، والذي حياول اهلروب إىل ظالهلا ال جيد غري عيدان جافة اللغة واألسلوب، فالكلمات فيها قائمة بذاهت

تتجاذبه عدة مميزات توجز يف " وهذا الشعر كما يتجلى لنا من خالل مقطوعاته أو قصائده )185("مركزة
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اتصاله الوثيق مبوضوع الشعر العريب املشرقي الذي يناول احلياة اليومية لإلنسان العريب، عامال أو جماهدا، أو 
متأملا حلدث من األحداث، أو مهددا متوعدا لسبب أو آلخر، وهو دون ذلك للشعر يف مجاليته متوترا 

 )186("اللغوية واألسلوبية، ويف نفس احملدود الذي ال يتجاوز إجياز فكرة ميكن أن تشكل ملحمة بكاملها
 .وإذا صقلته التلقائية يأيت بسيطا بساطة اجلو الذي أنتجته

ب اجلزائر الشرقية يف القرن الثاين اهلجري أعالما يف ميدان القريض، فقد مل تنج:"يقول حممد الطمار
طغى عليه الفقه فجاء شعر تلك الفترة بسيطا تعوزه الصورة واخليال وقوة األسر، ولكن مل يستهل القرن 
 الثالث حىت أخذت أساليب قرض الشعر تتطور، فتلمس فيه أثر احلذق واملهارة واخليال فإن مجال الطبيعة
البالد واالحتكاك املستمر باملشارقة قد أثر على شاعرية الزابيني، فأخذت تنموا منوا ينبئ مبستقبل 

 )187(".زاهر
وكانت تلك األبيات من شعر العلماء والفقهاء وقد نصحت القوايف بعبري املنطق ومل يعبق منها أرج 

لب عليها الرتعة التعليمية التوجيهية اهليام واخليال واهلواجس الذي يصدر عاد عن الشعراء، األمر الذي غ
التوجيهية واإلرشادية احملتكمة إىل العقل والواقع والتقاليد أكثر من احتكامها إىل املنطق الشعري الذي يتميز 
برقة صوره وجيشان انفعاالته، وحنان عواطفه، فالفقهاء ورجال الدين مههم الوحيد فيما ينتجون هو املعىن 

 . الفين ألهنم ال يتخذون الشعر وسيلة إىل الشهرة والكسبفال حيتفلون باجلمال
والشعراء على رغم قلتهم وزهد الناس فيهم ويف إنتاجهم، إال ما كان متصال بالدين ورجاله، قد 
نظموا أشعارا تدل على رغبة يف إجادته، خاصة حني أرادوا تصوير مشاعرهم وأحاسيسهم من زهو وفخر 

 : بكاء على مفقود عزيز، أو تفجع على آمال ضائعة مثلأو تشاؤم وزهد يف احلياة أو
 .رثائهم ملدهنم احلبيبة اليت طمست معاملها بفعل اخلراب

وتعكس تلك النصوص طبيعة اخلطاب الشعري من حيث املوضوعات كما تنكشف من خالهلا 
حلاضر باخللفية خصائص الرؤية الشعرية وطبيعتها املرتبطة بالنظرة العقائدية أو ما يسمى يف وقتنا ا"

األيدلوجية للجماعة املنتجة للنص الشعري واجلماعة املستهلكة له، وكان هلذا كله أثره الواضح يف الكشف 
 )188(".عن بيانات هذا اخلطاب ومستويات أدائه الفين سواء األداء التركييب أم الداليل أم املعروضي
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د صعوبة يف تصنيفه ضمن ما يعرف وإذا نظرنا إىل هذا اإلنتاج الشعري من حيث موضوعه، ال جن
بشعر رثاء املدن واملمالك الزائلة، ولكن هنا جتاوز الشاعر احملاور الداللية القبلية هلذا النوع من الشعر إىل 
حماور أخرى أكرب اتساعا ومشوال حبسب اآلراء العقائدية، ومعروف أن الرثاء غرض من األغراض األدبية 

ة تبني أهم خصائص الشعر من حيث املوضوعات وطبيعة البناء والتشكيل الكالسيكية، ونصوص تلك الفتر
 .ومستويات اللغة واألسلوب

أما الرؤية فيغلب عليها الطابع الكالسيكي الذي يتجه إىل اخلارج يف رصده حلركة األشياء 
، وتلجأ لذلك والكائنات ويف االجتاه نفسه خيتار الشاعر مادته الشعرية من مصادر إسالمية بالدرجة األوىل

 .إىل التراث الثقايف الديين واحلساسية الشعرية العربية األصيلة
وأما من حيث خصائص البناء الفين، فالشاعر مل يشذ عن القاعدة املعروفة ومل خيرج عن تقاليد 

اجلملة، القصيدة العربية القدمية واليت تتمثل يف االهتمام باستيفاء تناول املوضوع بكل معانيه اجلزئية وبناء 
وهو يف الغالب يأيت بالفكرة احململة يف أسلوب تقريري، وهو هبذه امليزات جيعل الشاعر أقرب إىل الشعر 
التعليمي منه إىل الشعر الوجداين املطبوع على الرغم من أن مقاطعه نقية األسلوب، وصافية النربات، 

 .وفصيحة األلفاظ وتتوفر على عنصري الوضوح والبساطة
مرثاة ابن محاد، نكتشف أن الشاعر حاول االبتكار يف الشعر الزهدي والتأمالت ومن خالل و

واالعتبارات أو ما يسمى بالشعر الفلسفي الديين، وقد أجاد املوضوع الزهدي إجادة ملحوظة وأعانه على 
 اجلالل ذلك مزاجه النفسي املتشائم، وميله الغييب املوروث عن عرقه الرببري فنظم قصائد إزدانت هبالة من

الديين وبعاطفة زهد متفلسف، وبوجدان متدفق حيوية، تغذيه احلرارة والدفء وهو خالل ذلك كله ميزج 
بني الرثاء والزهد واحلكمة، وأن الدارس ولشعره يالحظ ظاهرة عامة يف شعره وهي ظاهرة التشاؤم املرير 

ياة، ولكن املقادير حتول دون ذلك، وخيبة األمل لإلنسان الذي يريد أن ينال السعادة واخلري يف هذه احل
وحني يتحدث عن حياة اإلنسان ويتساءل عن جدواها، يسترسل يف تأمالت كثرية عن املوت، ومن 
اخترمهم يف القرون اخلوايل، حىت جيعلنا نتصور أنه لو قدر هلم أن يعودوا إىل احلياة، ويسألوا عن أفضل الزاد 

فلة اإلنسان عن مصريه شقاء وهالك وكيف نغفل واملوت لذلك فإن غ" التقوى:"لقالوا بصوت واحد
باملرصاد، وما فائدة االهتمام بالبناء والتشييد يف هذه الدار الزائلة فاألحرى له أن يشتغل بعبادة اهللا ويوفر 
الزاد ليومه األخري، مث يتوجه الشاعر إىل امللتقى ويصور له حقيقة الدنيا وما يالقيه اإلنسان فيها ويذكر 

 .لضحايا الذين تتخطفهم املنايا من أمم وشعوببا



وجاءت األبيات مسربلة بأسى الشاعر، ومغشاة بلون احلرمان الذي اصطبغت به نفسه املكلومة وإن 
االمتزاج الذي مجع بينه وبني مدينته الضائعة جعله يتمتع بقدرة فائقة على التعبري الذات املتأملة بألفاظ 

  أن ننشرها ليتبني مقدار مجاهلا، فكيف هبا منظومة؟متخرية ال غريب فيها، ويلغي
لذلك كانت األلفاظ واألساليب سهلة ال تعقيد فيها وال غموض، تنساب انسيابا فتستوي بتدفقها 

 هذه احلالة، -بقلب مفجوع-ويسرها مع النفس، ومرد ذلك إىل أن الشاعر أصيب يف أهله ووطنه فترجم 
ون مباالة بالتنميق والزخرفة ألهنما من عمل العقل، واالنسياب من وترك نفسه الشاعرة على سجيتها، د

مسات العاطفة، واملعاين مل تأت عميقة وال مبكرة، فأغلبها شائع، مثل وجوب االتعاظ واالعتبار والتأمل يف 
ال احلياة واملوت وما بينهما من تناقض، والتبصر بأهل القبور والتقاط احلكمة من هذه املرحلة العابرة، ف

شيء يدوم على حال، واملوت هو سيد الكون وعنوان كتابه الرهيب، ومن تصفح ورقاته الدامية، أخذ 
 .الرعب بفعل الوخز ولن ينفعه مال ولو مجع مقدار اجلبال واألهنار وما حوته من مياه وأحجار

يز الظالم بنية النص توحي بوجود عاملني أحدمها يف مواجهة اآلخر، حيتل األول فيها ح"ويبدو أن 
 )189(".واالحنطاط واالختناق واالستسالم، بينما حيتل الثاين حيز الرفعة والسمو

فالشاعر يريد أن يتغلب على القلق ويبحث يف الوقت نفسه عن عامل أمثل، ولعلها الفجيعة والواقع 
صمت عسى املرير وعظمة األزمة اليت اشتد هليبها فشمل الشاعر وسد عليه منافذ طموحاته، فركن إىل ال
 .جيد فيه ضالته من خالل مناجاة أهل األحداث وساكين القبور بكلمات تتفجر حكمة وموعظة

ففي النص بكاء مر على فقدان املدينة الرمز من ناحية وارتباط رحيله بفاجعة الدمار من ناحية 
ان، ومفتاح أخرى، فالذكرى تستدعي النواح وحتتم الرثاء، وهذا يدل على احنالل ذات الشاعر يف املك

، األجوف، مسندا إىل ضمري "زار"البداية أو ملف القضية يتجلى منذ افتتح الشاعر قصيدته بالفعل املاضي 
أن املاضي هو قطعة من "مجاعة املتكلمني، فداللة الفعل مادية ووظيفته تؤدي املعىن املباشر ومما ال شك فيه 

 )190(".قلوبنا، وبرهة من تفكرينا وتذكار أليام طفولتنا
ليعرب به عن نفسيته اليت رمبا استقرت بعض " زار"لقد وظف الشاعر الفعل املاضي الثالثي األجوف، 

الوقت مث ما لبث أن ثارت واضطربت، فهذا الفعل أكثر وداللة وأبلغ إحياء وتعبريا عن احلدث، فزيارة 
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تتأتى من شحن اللغة "ألديب إمنا املوتى حدث يوحي بالنهاية اليت ال منص منها، وإن القدرة اإلحيائية للنص ا
 )191(".مبقدار غري عادي من االنفعاالت

مث إن اجلملة الفعلية توضح أن يف احلدث تغيريا واضطرابا وال يستقر على حال معينة، فاجلملة الفعلية 
يف صورة املضارع " زار"هي األنسب للتعبري عن احلركة واالضطراب، والفعل الذي استخدمه الشاعر 

اليت تفيد النفي وقد غريت املعىن تغيريا جذريا، فالفعل املاضي املثبت اقترن يف السياق مع " لن"يه دخلت عل
الفعل املضارع املنفي والذي هو من نفس االشتقاق، كون لونا بديعيا متثل يف طباق السلب الذي عرفه أحد 

 )192(".وهو اجلمع بني فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر وهني:"البلغاء بقوله
مث إن النصوص فرضها املوروث الثقايف العالق بذهن الشاعر، ألن لغته متثل لغة الزمان واملكان 
واجملتمع، فاحمليط الذي حييا فيه الشاعر يؤثر يف معجمية إنتاجه الفكري واألديب، هلذا السبب وجدنا ألفاظا 

نة، لذلك جنده يشري إىل زيارة القبور، وأثرها وتعابري هلا عالقة وطيدة حبياة الشاعر وبثقافته اإلسالمية املتي
 )193(".حىت زرمت املقابر.. أهلاكم التكاثر:"مستمد من اآلية الكرمية

باإلضافة إىل ذكر ألفاظ حتمل يف طياهتا إشارات الصراع بني احلياة واملوت، مثل الزاد، الرحيل، 
فابكوا وهو أمر مسند إىل واو : مثلاملوت، كرت، قارون، العرش، وإن تكرار فعل معني وبصيغ وخمتلفة 

اجلماعة، فاحلدث اجلماعي، والبكاء وهو املصدر، وباكونا، وهو اسم الفاعل بصيغة اجلماعة، فاألثر 
املفقود، أثر مجاعي واملدينة لكل أبنائها وسوف تعيش رمسا خالدا يف قلوب الذين افتقدوها ورمحوا منها إىل 

يل واحد، تضفي على النص الشعري جوا من األسى واحلزن يتطلبه األبد، مث إن تلك كلها من حقل دال
 .مقتضى احلال

ومن خالل األبيات السابقة يتبني لنا أن الغرض ومن هذه األبيات الشعرية هو رثاء مدينة تيهرت 
ة املنكوبة، وقد استهلها الشاعر بااللتفاف إىل احلكمة اليت يستشف منها طولة املوت وسلطان الفناء باإلضاف

 .إىل ذم الدنيا، وذكر األجداث كعربون على التذكار وهي منازل اخللق الذين بادوا
أما من حيث األسلوب، فقد اعتمد الشاعر على حشد األلفاظ املوحية مبعاين احلزن والعبارات الدالة 

سليم هللا على األسى، ومعانيه مألوفة إال أن عليها صبغة روحية وهي نزعة جديدة يف العزاء تقوم على الت
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والرضاء بقضائه والصرب على املكروه وقد الزمت إبداعات الشاعر، ليس لتشيعه فحسب، إمنا إلميانه العميق 
 .مبعتقده، وهو املؤمن املتعظ بأحداث القدر واملسلم بأمر اهللا الذي ال مرده له

ناسب للرثاء، ويف ألفاظه وعباراته إحياء بعمق املأساة، كما غلب على النص األسلوب اخلربي امل
واستخدم السرد واألخبار عن حقائق، والتنوع يف استخدام اجلمل يعرب على وجدان الشاعر احملترق، ويدل 
على مشاعره املسحوقة باألمل واحلزن واألسى حني تصدى لذكر املعامل الدارسة، واألماكن اخلربة، فانتقى 

 . ئ إىل مرارة املأساةهلا من األلفاظ ما كان حيمل يف طياته عمق الفاجعة، ويوم
حيتل أسلوب النص األديب أمهية عظيمة يف تقوميه، فهو أداة الكاتب أو الشاعر للتعبري عن خلجات 

 .نفسه، مث إنه أداة للتواصل مع اآلخرين، كما يعد ميزة لألديب املبدع اليت يعرف هبا
وتؤدي املعاين، وإذا حتدثنا عن اللغة، أقصد هبا تلك املفردات والتعابري اليت تؤلف النص : وحني أقول

بكر بن محاد وجدناه أكثر الشعراء شهرة يف تلك الفترة وأنداهم صوتا وأقواهم بيانا، واأللفاظ اليت وظفها 
احلدث وأدت وظيفتها يف اجلملة : قي مرثاته اتصفت بالبساطة والسهولة والوضوح فعلى وسبيل املثال جند

 نفس املتلقي، لذلك حنس أن للغة النص طابع خاص فرضه وساعدت على بث جو احلزن واخلشوع يف
املوضوع وثقافة الشاعر، فلغته ذات طابع ديين يبدو من خالله أثر الثقافة اإلسالمية ومفردات القرآن الكرمي 

هذا بغض النظر عن التشييع املذهيب أو انتماء الشاعر، مث إن ... لفي غفلة، املوت كرت، قارون: مثل
دة يف الشعر تكون أكثر تأثريا منها يف النثر، وتالئم يف الوقت ذاته جماالت للتعبري العاطفي، الكلمات املفر

والشاعر هنا يف موقف الرثاء وإبداء النصح واإلرشاد وتقدمي املوعظة احلسنة، فكان لزاما عليه أن يستخدم 
م االبتداء، وقد ختيل الشاعر وال: إنا لفي غفلة، فأطد مبؤكدين ومها:"اخلرب ذا الضرب اإلنكاري يف قوله

املخاطب مذكرا للحكم وجاحدا له، لذلك ضمن كالمه من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار 
جيب أن يؤكد اخلرب مبؤكدين أو أكثر على حسب "املخاطب ويدعوه إىل التسليم باألمر، ويف هذه احلال 

 )194(".إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا
أسلوب لغوي يبين على "والشرط هو : لو ينطلقون لقالوا:  استخدم أسلوب الشرط يف قولهكما

مجلة مركبة تتألف من أداة، حرف، أو اسم، ومن شقني األول مرتل مرتلة السبب وهو الشرط الثاين والثاين 
 )195(".مرتل مرتلة املسبب وهو اجلزاء
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قع، لذا لو كان اإلبداع األديب يتوقف عند حدود لزماين واملكاين للوا: فاإلبداع يتجاوز اجملالني"
 )196(".تصوير الواقع اآلين ملا كانت له قيمة تتجاوز فترة كتابية

وعلى هذا األساس ميكن القول أن مرثية ابطن رشيق ملدينة القريوان تعد من املآثر اخلالدة، وأول  ما 
فائقة يف ترويض الغلغلة العربية وتنويع أسهم يف ختليدها أدوات الشاعر الفنية اليت مل تنم عن مقدرة 

 .األساليب وذلك يف خدمة املوضوع
والشعر هو فن من فنون الكالم يعتمد على الصورة واألخيلة اليت تقتفي أثر احلقيقة وتلتصق هبا مث 
 يأيت اخليال الذي يوضح بالنغمة احلزينة واللفظة املعربة عن األسى على الرغم من أن ابن رشي كان ناقدا

أكثر منه شاعرا، وقد سلك يف أشعاره مسلك السهولة يف اللفظ، والوضوح يف العبارة، مهما كان الغرض 
 .الذي نظم فيه كما كان يتجنب األلفاظ األعجمية والكلمات الغريبة

كما امتازت معانيه وأفكاره بالسهولة والوضوح والبعد عن التكاليف والتعقيد، واخللو من املسائل 
نطقية، وأهم املعاين اليت تدور عليها قصائد شعراء وتلك الفترة هي احلنني إىل األوطان والتعبري والقضايا امل

عن جتارهبم الذاتية يف ديار الغربة، وتصوير مالعب الصبا وما حل هبا من نكبات وهي الفترة اليت عاش 
النضج واالكتمال وأصبح خالهلا مبدعو القرنني الرابع واخلامس اهلجريني وقد بلغ الشعر فيها مرحلة 

وحكمهم يف الغالب ساذجة ليس فيها أيب العالء يف "الشعراء املغاربة يستهلون مراثيهم باحلكم كاملشارقة، 
بل تعود يف أكثرها على شكوى الدهر، وعدم الركون إىل األيام، بيد " غري جمدد يف مليت واعتقادي" قصيدته

اء املدن املنكوبة واملمالك الزائلة؛ ملا يف نفوسهم من حمبة صادقة أهنم فاقوا املشارقة هم األندلسيون يف رث
لوطنهم، وشغف عظيم جبمال طبيعته وعمرانه، فكان يشجعهم أن يروا أطراف ملكهم تسقط يف أيدي 

 )197(".األعداء، أو مواطن عزهم تقرب كأن مل تغن باألمس
والتفجع على امليت، فاألسلوب والتفكري والشاعر املغريب ال خيتلف عن الشاعر املشرقي يف فن الرثاء 

 .واحد واملعاين والتعبري متشاهبة
وعلى طريقة السلف استهل ابن رشيق املسيلي قصيدته باإلخبار عن املاضني، وأمام ذلك املشهد 
املروع ال ميكن للشاعر إال أن يتفاعل مع اجلانب املأساوي منه بلغة تكون ميسورة للفهم ويف متناول 

 .لذلك حشد لنونيته من ألفاظ اللغة ما عرب عن املعىناألذهان، 
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كان شاعرا أديبا، :"وقد كان شاعرا متمكنا وناقدا حصيف الرأي، قال عنه صاحبه معجم األدباء
 )198(".حنويا لغويا، حافظا عروضيا

اليت اخرب بواسطتها عن أهله العظماء الذين كانوا بيض الوجوه، واألداء تلقي بظالهلا " كم" وظف 
على القوم فتربز معاين السماحة والسؤدد وال خيفى هنا ما أللفاظه من أثر للثقافة اإلسالمية اليت متيز الشاعر 
وذلك من خالل معجمه اللغوي اخلاص واستخدامه للكلمات اليت تشع بروح اإلميان، فنجد يف هذه املرثية 

هلؤالء . ، ألفاظ توحي باملكانة الدينيةأئمة، سنن احلديث، مشكل القرآن، قانتني، متبتلني: األلفاظ مثل
السادة، كما تبني شدة التقوى اليت مكنتهم من التحكم يف رقاب الناس فهم ملوك أتقياء، وكل لفظة خناهلا 
مشبعة بداللة واضحة تثبت أن اللفظة على مقياس املعىن، والشاعر يتوفر على موهبة اختيار اللفظ الرشيق 

 .ح أو األسلوب السلس، واألسلوب نفسه هو وليد النصالذي هو الطبع الشعر بالسم
استعمال اللغة وينحصر ومدلوله يف تفجر الطاقة :"وينفصل عن صاحبه حلظة إيداعه، أو قل له

التعبريية الكامنة يف صميم اللغة خبروجها عن عاملها االفتراضي إىل حيز الوجود اللغوي، فكأن اللغة جمموعة 
 )199(". إدخال بعضها فغي تفاعل مع البعض اآلخرينشحنات معزولة واألسلوب هو

زهرة البلدان، موظفا يف الوقت : وما يستعمله الشاعر من ألفاظ جاء على مقدار املعىن، فالقريوان
بغدان، مث نراه يستعمل مفردات أخرى من : ذاته املفردة هبيئتها القدمية واليت تبدوا لنا غريبة وهي لفظة

مع العلم أن ... كاشح، حجم القضاء، صرخيهم، اإلرنان، صامت وصوان: ميمعجم التراث العريب القد
الترمجة اللغوية املعىن، واملادة األولية للتعبري، واجلزء األصغر الذي يتألف منه األسوبن وهي :"اللفظة هي

، أو يبين كاحلجر للبناء جيمعها فترتفع بعضها فوق بعض، فيبين الزرائب، وهباء ينشئ دور الصناعة والتالبية
 )200(".اخلمارات والشجون واملواخري

فالعبارات عربية أصيلة والتراكيب وغري معقدة، ألن والتركيب يف احلقيقة هو اجتماع ألفاظ إلفادة 
فتكوا بأمة أمحد، آمنوا عقاب اهللا، نقضوا العهود، أخفروا : معىن، وتعبري ظاهر عن حالة باطنية، ومثال ذلك

، غدر اجلوار، سيب واحلرمي، وهي مأنوسة، فغاية للشاعر ليست إظهار املقدرة مم، اإلله، كشفة السنوان
اللغوية، وإمنا رجع إىل املعجم فجمع املفردات اليت استخدمها السلف، وأقرها علماء اللغة، ومعانيها 

 .واضحة
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ولكنه يستعمل بعض األلفاظ الغريبة ليخلق من حول النص جوا خاصا، ألن الغريب يتحول يف 
لذلك .  األحيان إىل ضرورة قد خيضع هلا كبار األدباء، عندما يصري املألوف غري مؤد للمعىن املطلوببعض

 .بغدان، امللوان، الشام، السندان: جند الشاعر يستخدم بعض األلفاظ الغريبة مثل
وما دام التأثري يف األدب غاية ال وسيلة، فالشاعر هنا نقل شعوره إىل القارئ مسخرا ولغرضه 

وتزعزعت، تنكدت، : كلمات املفهومة يف سرعة فائقة ومنها ما هو قوي تنبع قوته من معناه مثلال
 ...يسصرخون، تكدرت، الثقالن، 

مع العلم أن عامل التأثري يف عامل الشعر يكون بواسطة املفردة الواحدة املستقلة عن غريها، واليت 
ا وقع حسن فتستقبلها األذن أو تلتقطها العني يكون هلا وقع حسن فتستقبلها عن غريها، واليت يكون هل

لتكتمل الصورة وسط إظهارها للفين، فترتسم على مرآة املتلقي فتنشأ من جراء ذلك العالقة السامية بني 
 .املبدع واملتلقي

ومن اإلنصاف أن نقول أن الشاعر التزم األلفاظ العربية واختيار الكلمة السهلة املوحية، واستعملها 
ا املناسب، وصاغها صياغة مجيلة، أما أفكاره فتمتاز بوضوحها، وصمتها، ومشوهلا لكثري من يف مدلوهل

جوانب احلياة اليت وصفها، كما متتاز باعتمادها على السرد يف بعض املواطن، فالقريوان تعج بالسادة الكرام 
غدت زهرة البلدان، إىل األتقياء، الذين خضعت هلم الرقاب طوعا وكرها، وقد ازدانت هبم القريوان حىت 

أن حل األعداء ففتكوا هبا، وساموا أهلها سوء العذاب، ويف حلظة أصبحوا حفاة عراة يستصرخون القوم 
فال جييبهم إىل صوت الدمار والتنكيل، فخربت دور العبادة، واهند البنيان الشامخ، وعظمت املصيبة، وذاع 

 .يعة هلذا اخلطب اجلللخربها فتأملت األمصار وبكتها األيام وحزنت الطب
وأفكار الشاعر هي حصيلة لثقافته الواسعة، وجتاربه الكثرية، وخرباته العديدة اليت اكتسبتها من 
خالل احلل والترحال، ومن الدرس والتأمل، وهذه األفكار وتؤكد على ثقافته اإلسالمية ومصادرها املعروفة 

اره طابعه اخلاص وأسلوبه الذي عرف به إىل كالقرآن واحلديث النبوي الشريف، وقد أضفى على أفك
جانب ذلك جند العاطفة املتأججة، احلزينة، الشاكية املفعمة باملرارة اليت طغت على النص وجعلته لوحة 
حزن خالدة رمستها ريشة فنان بارع عاش النكبة، وشرب من نقيعها حىت الثمالة، واألسلوب ينم عن قدرة 

ه، ويدل على حمصول لغوي وفري يسمح لصاحبه أن يتربع بنونيته على عرش فائقة على اإلنشاء والتصرف في
 .يف الشعر املغريب القدمي" رثاء املدن"



والنص يقوم على خصائص األدب يف القرن اخلامس اهلجري وباخلصوص الرثاء الذي كان عاطفيا 
بعمق العاطفة، وصدقها والعوية مؤثرا يندفع إليه الشاعر بتأثري احلزن على امرثي، والوفاء لذكراه، ويتميز 

واالبتعاد عن تلك زخارف البديع والبيان، والشاعر احلقيقي ال يكتفي مبعاين الكلمات احلرفية، فالكلمات 
تعبري طبيعي عن األفكار، ورموز لألغراض ال للمشاعر، ألن عماد األديب العاطفة، وغايته الفضلى تصوير 

 .حبسن التأليف يبلغ أوجه القوة واجلمالاإلحساس الراقي، لذلك يستعني األديب 
ويتجلى األدب يف أسلوبه مثلما يتجلى الوجه نقي يف املرآة الصقيل، ومن عناصر األسلوب األصالة 
الصياغية وهي تبدو يف طريقة األداء، ولكل أديب مظاهر تعبريية خاصة وجمموعة من التراكيب يأنس هبا، 

وخياله، وفكره، مرتلة ثابتة، فتراه يفضلها، وتراها تتعمق جذورها فيه وألفاظ يرتاح إليها، وترتل من نفسه، 
 وقد ينفرد األديب بأصالة نفسية تظهر يف الروحية اليت تكون تغلغلت يف إنتاجه )201("فال يألف احلياد عنها

يف األديب ويف مزاجه اخلاص الذي ميغنط األسلوب ويكهربه، ويبث فيه نوعا من اإلشعاع جيعلنا ال نتردد 
نسبته إىل صاحبه، ومثل ذلك ينطبق على شاعرنا وناقدنا ابن رشيق املسيلي القريواين الذي تترابط كلماته 
وأبياته بروحية فريدة تكاد بقوهتا تتفجال، وتوشك عباراته أن تتمزق مما يشحن به من زخم فريد تتفوق به 

 .على سواها، وتتسم منها بسمات مميزة
صالة فكرية ينم عنها املستوى العقلي الذي جيول فيه، وخصوصا إذا تطل شخصية األديب بأ"وقد 

كان له مذهب يدأب على نشره وعقيدة يعتنقها وينافح عنها، ويتلون هبا أدبه، أو كانت له آراء ونظرات 
 )202(".يف احلياة ذات صبغة واضحة حمددة

املتقني باهللا، دنا : الذلك ما حتمله هذه الكلمات الكشبعة بدالالت تنبئ عن شخصية صاحبها أمث
 ...القضاء، املسجد املعمور، فما ختشاه بعد مجاعة، صالة مخس، األقدار، حم وقوعها

هذه صرخة شاعر نفسه مملوءة باألحزان والذكريات، وشظية من شظايا قلب حمطم على صخور 
وحاضرها واملقهور، وقد احلياة اليت أفقدته موطنه العزيز، فصاغ أبياتا شعرية يندهبا ويبكي جمدها التليد 

رسم الشاعر خطته معتمدا على ينابيع احلزن واألسى، ومستندا على األساليب واخلربية الكثرية اليت تساعده 
على تقرير احلقائق، وكذلك يف الوصف والسرد، فالقريوان زهرة البلدان، تزهوا على غريها، مث يدنوا 

ف، يستصرخون فال يغاث صرخيهم، فاجلملة األوىل إثبات القضاء، وتكون الفاجعة، ويصور لنا بشاعة املوق
 مواجلملة الثانية فيها نفي، والغرض األديب هو التأثري يف امللتقى، وبعد ذلك يصف ذل القوم وانتكاساهت
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هربوا، وهذا الفعل حيمل يف طياته من الدالالت واملعاين ما ينبء عن اخلوف والذل : واهنزموا بقوله
بكل وطيدة، :  األلفاظ اليت تعرب عن فداحة اخلطب، وتسري أغلبها يف نفس السياقواالنكسار، وتنثال

 .، كلها تصب يف حقل داليل واحد جتسده هذه املبالغة....وفطيمة، أرملة، حصان،
لو أن جبل ثهالن، وهو رمز الثبات والقوة والصمود، أصيب بعشر ما نال القريوان من أذى، 

 .وحه من هول الرحبةلتكددت منها ذراة، واهتزت سف
أو ينقضي، فهذه املصيبة يف رأيه ال تنكشف .. أعظم بتلك مصيبة ما تنجلي: مث أنظر إىل قوله أيضا

 ..أو، اليت مبعىن حىت: غمتها حىت يتوقف الليل والنهار هن التتابع، فاستعمل
غلب أبياته، أئمة وما دام األسلوب اخلربي يناسبه للوصول إىل حتقيق هدفه املنشود، فقد وزعه على أ

أسلوب خربي، الغرض منه املدح، وتيبان علو قدرهم،  هجروا املضاجع متبلتني تبتل : مجعوا العلوم
تنسيك : الرهبان، والغرض األديب من هذا األسلوب هو نعتهم بكوهنم يزهدون يف احلياة الدنيا، وكذلك

أحالمهم تزن : تمع، باإلضافة وإىل محلةالغرض من هذا األسلوب هو املدح وذكر مكانتهم يف اجمل: هيبتهم
اجلبال، فالغرض هو مدحهم برزانة العقل ورجحان احلجة واحلكمة، مث جند بعض األساليب اإلنشائية على 

 .قلتها، مثل االستفهام بقوله أترى الليايل بعدما صنعت بنا
عر يتساءل هل وهو أسلوب إنشائي يتوكأ على أداة االستفهام، وخيرج إىل غرض التمين، فالشا

الليايل ستعيدها إىل سابق وعهدها، مجيلة، خمتالة، وهو يعترب يف احلقيقة عن أمنيته اخلاصة بتجدد اللقيا مع 
طلب الفهم، ويكون بواحدة من هذه األدوات، مهزة االستفهام، وهل، : مدينته احلبيبة، واالستفهام هو

 )203(".ما، ومىت، وأين، وأيان، وكيف، وكم، وأي، وأ/ومن، وما
فعل به، "أعظم بتلك مصيبة، وجاء الفعل على صيغة التعجب : ومن اإلنشاء غري الطليب قوله

التعجب، واملدح، والذم، والقسم، : واإلنشاء غري الطليب، ما ال يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثرية منها
 )204(".وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود

حلقيقي إىل غرضه البالغي الذي يتمثل يف التهويل وتعظيم وهذا النوع من األسلوب خيرج من معناه ا
 .احلادثة اليت أملت بالبالد والعباد

                                                 
، بال تاريخ، ص 1979، 1978رة، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، مصطفى جطل، نظام اجلملة عند اللغويني يف القرنني الثاين والثالث للهج.  د- 203
480. 
 . 170 علي اجلارم، ومصطفى أمني، البالغة الواضحة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بال تاريخ، ص - 204



أول ما نالحظه يف شعر ابن رشيق أنه شعر مقطوعات يف أكثره، :" يقول الدكتور عبد العزيز نبوي
 )205(".إذ تندر فيه القصائد الطوال ندرة ظاهرة، ورمبا عاد هذا إىل ضياع الديوان األصلي

 ولكن الدكتور يرجح أن الديوان هو اآلخر كان يف الغالب شعر مقطوعات، مث يعلل ذلك يكون 
، ورثاء القريوان، أما سائر شعره فال )*(ابن رشيق صدقا هو ما يتصل بالرثاء، وخاصة رثاء قاضي احملمدية

صورة طريفة أو إىل نظم ينم عن جتربة شعورية كاملة أو معاناة، وفرق كبري بني أن يرتع الشاعر جمرد رسم 
بعض األلغاز، أو يقصد إىل إظهار قدرته على التعبري الطريف دون ما نفاذ إىل عواطفنا، وفرق بني أن يصدر 
الشاعر عن جتربة حية معربا عنها يف صورة لفظية موحية تثري االنفعال الوجداين، فرق بني أن يطوف الشاعر 

 )206(".ا عميقا أنه خيلق جدثا عاطفيا وعقليابأبياته حول املوضوع، وبني أن حيس إحساس
ومن هنا قلنا أن أكثر وأشعار ابن رشيق صدقا هو ما يتصل بالرثاء وإن كانت :"مث يردف قائال

 )207(".بعض مراثيه ال تشعرنا بعمق املأساة
ويتساءل عن رثاءه الذي يتكنف فيه الشعور مبرارة اخلطب وجلل ذلك الشعور الذي ينعكس على 

واألساليب واملوسيقى وعلى القافية، ويف حقيقة األمر إن اللغة عند تنطلق من إحساسه باالنتماء إىل األلفاظ 
اإلطار الشعر العريب، فاملوضوعات واألساليب والصور أصبحت تراثا مشتركا وإن الشاعر من الذين تضرب 

ه املألوفة يف املشرق، وابتعد جذورهم يف تربة املغرب العريب، لذلك استسلم إىل عمود الشعر العريب وأغراض
عن التكلف والتعقيد، وجنح إىل السهل من األلفاظ وهجر الغريب وأتى بنموذج قصد فيه غرضه قصدا 

أودعها ما تردد بني جواحنه من أنفاس احلسرة واألسى على ما أصاب "دون مقدمات وخباصة ملحمته اليت 
يطالعها إال أن يقطع الزمان واملكان ليعيش مع الشاعر كعبته على أيدي اهلالليني، إذ ال ميلك املرء وهو 

 )208(".آالمه وحزنه وأساه على فردوسه املفقود وجنة حبه الضائعة
فاملرثية امللحمة هي عمل فين متماسك البنيان، يشترك فيه الفكر واللغة والصورة واملوسيقى، 

صيدة يف انتظام وانسجام بالغري، وأجزاؤه تكون وحدة فنية ذات مجال أديب خالب، وتتعاقب أجزاء الق
 .ولكل جزء وظيفته يف حتديد التجربة ووضوحها
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ولننتقل إىل ابن شرف الذي يعد من وجوه الزاهية يف القريوان يف القرن اخلامس اهلجري، وله 
 :قصيدة يف نكبة القريوان تعد من جيد شعره، مطلعها

 ...بعد خطوب خطبت مهجيت
وهي عبارة عن مقامتني كتبتا :"ني أشار إىل بعض آثار الشاعرقال الدكتور عبد اهللا شريط ح

 )209(".بأسلوب السجع املعروف
ولذلك كان األسلوب عند الشاعر يرتكز على بعض السجع واجلمل القصرية والفواصل باإلضافة 
 إىل شيء من التعقيد مثلما هو احلال عند بديع الزمان اهلمذاين كالزخرف واإلطناب والتضمني ولكن يف

ما لو إىل السجع والتزيني والتنميق وتقليب اجلمل "سالسة وعذوبة ألن أدباء املغرب العريب يف ذلك العصر 
 )210(".على املعىن الواحد ولكن على غري إفساد يف الذوق ودون ان تتغلب الصناعة على الفن

ما تصور املعاجم وإذا حتدثنا عن لغة ابن شرف وأسلوبه، قلنا أنه يسري وداخل اإلطار العام للغة ك
 .اللغوية، والشك أن بعض كلماته تشع من حوهلا هالة من املعاين واإلحياءات، فاخلطوب خطبت مهجيت

وشك البني، اإلمهار، أطفاهلا، هذه األلفاظ شديدة التأثري على النفس، موحية باألمر القاسي، 
مث ينتقل إىل وصف أبطال املأساة مصورة تصويرا حيا، احلياة اليت كان يعيشها القوم، من ذل وانكسار، 

ذا كبد، أفالذها حوهلا، قسمت الغربة أعشارها، مجل تامة، سردت حقائق أراد الشاعر أن يقررها، : فيقول
الفال، أبصارها، مرتني وال خيفى على : وهي تقطر حزنا حىت ليدمى منها الفؤاد، وترددت األلفاظ اآلتية

إيقاظ النفوس النائمة لتستوعب احلدث، وتريد لفظه بعينها : ا هواملتأمل أن غرض الشاعر من التكرار هن
 )211(".تغريدة هلا استجابة نغمية يف األذن السليمة"جيعل األديب ينعم بلذة خاصة، وخيلق جوا حزينا لكوهنا 

وهو يريد من وراء وذلك ترسيخ احلادثة يف أذهان الناس والترديد هو تصرف فين يف تأليف الكالم، 
 الشاعر كي يصف املشردين من أهل القريوان وصربة، وقد وفق يف ذلك توفيقا حسنا بفضل أسلوبه جلأ إليه

 .الذي كان سلسا، وألفاظه الواضحة املألوفة، وقد برع يف تصوير املدينة واهلاربني منها
األستار، لكن املنفردة ختتلف يف وظيفتها حسب موقعها يف اجلملة، : وقد كرر أيضا كلمات مثل

 قلب املعىن على وجهه، فاألستار اليت كانت آفا وللمحصنات تصبح اآلفاق أستارا للمشردات، وهنا وقد
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أثر حملة اجلهد العقلي وما يتبعه من حرص على املقابالت واملقارنات اليت تشبه الزخارف على "يبدو 
 )212(".اجلدران

لت، عثور اخلطى، فيقابل مث يسترسل يف توظيف ما يوحي بالضياع واحلرمان، تعلو سريرا عال، ع
السرير الدالة على النعمة وغد العيش، وعثور اخلطى، تلك : بني الفعل املاضي والفعل املضارع، وبني كلميت

 .املطية اليت ترمز إىل وعورة املنت
ومن خالل األبيات املعروضة هناك شيء يلفت انتباهنا عند الشاعر ابن شرف وهو استخدامه 

جتمع بني البيتني وأكثر، وهي ذاك النسيج الذي يكون مترابط األجزاء، فيجعل النص للوحدة العضوية اليت 
ومل تكن، فأصبحت، وكلها أفعال ماضية ناقصة يكن الفرق يف معانيها بني، : متماسكا، مثل البيتني
صار، الذي هو رمز لتحول شيء من حالة إىل حالة أخرى، وهو يرمز جمليء قوة : فالكينونة تضاد اللفظ

 .قدمية
أال مرتل فيه أنيس، ويوظف ما تيسر من : ويف مطلع قصيدة أخرى، يستفتح ابن شرف ويتمىن بقوله

اللبنات اللغوية اليت تنساب يف جدول األحزان مكررا، أال، مرتني، وقد أودعها أمنيته والعذبة يف االتصال 
ط، مبجاور، فهو يرغب يف إنسان مرتل، أنيس، مع مقارنة خفيفة ملخال: مبن جيب، ومرددا يف الوقت نفسه

خيالطه، فإن تعذر ذلك، فصديق جياوره، ولكن أىن له ذلك، مث يقابل بني سيئات القريوان وعدم نيلها 
ترى، سيئات، : املغفرة اإلهلية مع أن اهللا هو الذي أبدعها وأخرجها إىل حيز الوجود، ذلك من خالل ألفاظه

تعابري تن عن ثقافته اإلسالمية، عرضه يف سل من التساؤالت تعاظمت، جلت عن الغفران، الكبائر، وهي 
مستخدما أسلوب االستفهام " واهللا غافر:"كادت تدفع به إىل طريق الشك، لكنه تدارك أمره بقوله

والتعجب يف الوقت نفسه وهذا ينبئ عن حرية قاتلة وتأرجح يف ثبات النفس هدوئها، ألهنا تظمأ إىل معرفة 
جتتمع عالمتا االستفهام " الشاعر هذه املصائب والنكبات على وطنه املسلوب، وقداحلقيقة وقد استكثر

 )213(".والتعجب، وغالبا ما يكون ذلك بعد االستفهام اإلنكاري
واشتهر ابن شرف بوصف املدن املنكوبة واألهل الفارين من البطش، لذلك جاءت تراكيبه منسجمة 

أنك تشعر وحتس باألمواج البشرية أمامك يف جو رهيب، مع املوقف، معربة عن مشاهد احلزينة، حىت لك
فال ترى سوى سائر، أو قاطن وهو سائر، وتكتشف األستار عنهم، ولفظة األستار توحي باملنعة واحلصانة، 
لكن الشاعر يسبقها بفعل واالنكشاف، فينهار جدار األمن، وتتمزق أوصال احلياة الكرمية، ويكرر بعض 
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، ويف كل بيت يضفي عليها بعدا إنسانيا آخر، جيعلك طوعا أوكرها يف جو املأساة، األستار: العبارات مثل
معتمدا على أسلوب خربي بغض التأثري يف السام من خالل تقدمي صورة حزينة وتثبيتها يف ذهن السامع مث 

د من يا ليت شعري وخيرج هذا األسلوب اإلنساين الذي جن: ينوع يف األساليب فيستخدم اإلنشاء يف قوله
وهي هنا للتنبيه إىل غرض بالغي آخر ويتمثل يف التمين، فالعشر مبعىن " يا ليت"مث " يا"أركانه األساسية 

 )214(".معىن قوهلم ليست شعري أي ليت فطنيت"الفطنة و
أعائدة؟ أراجعة؟ واهلمزة هي أصل أدوات االستفهام وتأيت : مث يكثر يف استخدام االستفهام كقوله

 .ا وتدخل على اإلثبات كما مر عند الشاعرلطلب تصور شيء م
ولكن لغة الشاعر ال ختلو من رقة وإحياء من رقة وإحياء فهو يبث ما يتلجلج يف صدره من حرقة 
وحزن وانتقى هلدفه األلفاظ املالئمة من حيث الطول والقصر، والرقة والسالسة، إال أن التكرار كاد يؤثر 

سه يف اإلتيان باملقابالت والتجنيس وأحل كثريا من خالل أساليب على مضمون النص، ألن الشاعر أجهد نف
االستفهام اليت تبني أنه ظامئ إىل معرفة حدود الكارثة اليت مل تندمل جراحها، فهي عميقة، واملصيبة عظيمة 

صدق إال أن النص أبرز قيما إنسانية كالوفاء ملدينته احلبيبة وتعاطفه معها يف حمنتها، وامتاز أثناء ذلك ب
العاطفة والبعد عن غريب اللفظ، والتعابري اليت ختل باملعىن، وجاءت أبيات القصيدة سهلة وواضحة 
وأفكارها بسيطة تفهم بقليل من التأمل والتدثر، وهي خالية من اخليال الذي ال يتالءم مع هذه األغراض 

 )215( .احلزينة
بناؤها منسجما "لها وتراكيبها، فكان مث ميضي الشاعر يف بناء مقطوعته األخرية، والقصرية قصر مج

 )216(".متتابعا ضمن أصوات مكونة ملعان متجانسة فيما بينها يدل على ذلك ما ورد يف هذه اخلامتة
كيف ارجتاع صباي بعد تكهل، وهي حركة لرأسية تنطلق من القمة إىل السفح، من : ويقصد قوله

 واعتمد هذا التضاد الذي جيعلنا نترصد إليها ذهن الكهولة إىل الفترة والصباه ومن اخلريف إىل الربيع،
 .املتلقي

يف حلظة من حلظات –احلرف الذي يدل على البعد، ويود " يا"ابتدأ بنداء القريوان مستخدما 
 أن يتحول إىل طائر، فيعرب األجواء حىت يأيت مدينته، فرياها وتكتحل أجفانه جبماهلا وبذلك يربأ من -البوح

/ يت وظفها عربت بتوفيق كبري عن اجلو العام الذي قصد إليه، وددت، أراك، تنسيينعلته، واألفعال ال
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تذهب، شهدت، مزج بني الفعل املاضي الذي يعرب عن حمنته والفعل املضارع الذي يرمز به إىل التفاؤل 
رقة وهي ألفاظ تدل على عالقة وطيدة بني املقصدية من النص أو املوضوع وبني العبارة اليت ينساب يف 
 .وعذوبة، حاملة بني طياهتا شوقا ال ينقطع وحنينا لن يشفى منه، وهيهات الربء من طعنات خناجر النكبة

وحني تكلم ابن شرف عن الشعر، اكتفى باإلشارة إىل أن أملح الشعر وأحسنه ما كانت ألفاظه 
 .قليلة وعباراته موجزة، وكانت مقاصده بينة واضحة وبعيدة عن التعقيد والغموض

الشاعر يركز على أن تكون األلفاظ على قدر املعاين وقد جسد ذلك من خالل مقطوعته أو ف
بكائيته اليت انسكب احلزن من ثنايا تعابريها، فتسربلت معانيها باألسى القاتل، وكانت منسجمة مع كلماهتا 

أصيب يف أهله وويف وتراكيبها وذلك لسهولتها وتدفقها مع آهات النفس امللتاعة، واملتوجعة، ألن الشاعر 
وطنه، وأصبح يصطلي بنار النبة، فوف من الءم املوقف الذي يعيشه من كلمات حتمل من الداللة ما حيمله 
قلبه من أوجاع احلياة، كما عربت أحسن تعبري عن هذه اجلمرات اليت تتقد بداخله، فأبدع صورة شديدة 

دة جوا حزينا كونته التراكيب اللغوية اليت أحكم الصلة بعواطفه املتأججة، والقاسية اليت أشاعت يف القصي
بناؤها، طوال وقصرا، قوة ومتانة، وانسجاما وتناغما، مع معطيات احلدث الذي أرق الشاعر من خالل 

 .صخب املوت، وزلزلة األرض، وسيول الدم
لمات آه للقريوان، أسلوب توجع ينبئ عن مقار املصيبة اليت حلت بقومه، مث يردف بالك: ففي قوله

املوحية بالنكبة، ويفرجها طاقتها، أنة، شجو، مث الفعل املضارع يصلى، وعربت هذه األلفاظ عن املوقف 
أفضل تعبري، فأوحت بالدمار واالحتراق ألهنا مشبعة مبعاين لبخطب اجلسيم، فإذا الديار قبور، بل القبور 

القيامة، حشر اخللق، والناس حفاة، آنس منها، كما يستعني باملفردات اليت تؤلف مشهدا من مشاهد يوم 
مزقوا على صيغة املبىن للمجهول للداللة : عراة، رجلى، وكل لفظة تدل على عذاب مستيم، ووظف الفعل

على أن القريوانيني حوربوا أينما كانوا، وأعداؤهم كثر، وقتلوا شرقا وغربا، وسحبوا الدموع هطال ووبال، 
استيفاء النص، أما األسلوب، : لشاعر أحسن استعماهلا لفرضني مهاوهي متعاطفات ال تعترب ضعفا وإمنا ا

املفردات " للموضوع، وألفاظ بارعة يف داللتها على األحاسيس واملشاعر على الرغم من أن فخربي مالئم
ض االتصال، أو قل على الوجه األصح، إهنا ضرورية ولكنها غري كافية، ألن الشرط  ال تكفي لإليفاء بأغرا

 )217(".ين الذي ال تصل أمهية عن معرفة املفردات هو معرفة العالقات القائمة بني تلك املفرداتالثا
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أما ابن فضال فال نستطيع احلكم على أسلوبه وشاعريته لقلة ما وصلنا من شعره يف هذا الباب، إال 
توارثة، واملبادئ اليت تقاليده امل"أن لغته تبدو متينة، وهي تتوافق مع مقتضيات عمود الشعر اليت يقصد هبا 

 )218(".سبق هبا الشعراء األولون، واقتفاها من جاء بعدهم، حىت صارت سنة متبعة، وعرفنا متوارثا
وهي تعابري جاهزة، كثر " ليت حرف متن"و" ليت شعري"والشاعر يف ميميته جيعل التمين مطلعا 

ه اللفظة مبا فيها من قوة وإشعاع استعماهلا يف الشعر العريب، ولكن بالنسبة للشاعر هو شيء آلخر، هذ
وإحياء، قد تنعش فؤاده وتزيل عنه بعض األسقام، مث يوظف األسلوب اإلنشائي املتمثل يف االستفهام بغرض 
االطمئنان على مدينته، مث يأيت بالنداء الذي يرغب من ورائه يف لفت االنتباه والتحسر على هذا املصري 

كيف، يا قريوان، حالك، نثر البني، أم البالد، الوشي :"كيب، مثلاملؤكد الذي تؤكد صحته وهذه الترا
إشارة منه إىل احلياة املنعمة والعيش الرغيد الذي وعرفته القريوان أيام عزها وجمدها، والشاعر هنا يف " املرقوم

 .حالة إحباط، يريد أن يعلم ما وقع حملبوبته املصابة
فيلومها ويأيت بعدة مجل ليوظفها هلذا الغرض، وينتقي ألفاظا ويف هناية املطاف، يرتد إىل النفس اآلمثة 

هلا شحنة، فيفجرها، وتلتقي كلمات العتاب ظالهلا على أجنحة املضمون يف النص، حنن عققنا، مل نطق هبا 
أن نقيما، كما تعابري ترتل كالسياط جبزالتها ومتانتها على قلب الشاعر، فيتفتت الشغاف، وحتبس األنفاس، 

 .األمل يف رحاب الغربة وفضاءات االندثارويربم 
ومن هذه األبيات القليلة املعربة عن احملنة واألسى، ينبعث نغم حزين، ونستشف األمل مبثوثا يف 
ثناياها ومعانيها املستوحاة جللت املوقف، وذلك مبا التقطه اخليال من صور حمزنة، وقد تضمنت قيما 

طف وخواطر، وألفاظها من كلمات ومجل وتعابري وأساليب جاءت إنسانية سامية مبا فيها من أفكار وعوا
 جبمال األسلوب والصياغة والتمس لكل معىن -على العموم-متناغمة مع مقتضى احلال، والشاعر اهتم 

 . لفظا شريفا يناسبه، فتمت معادلة العلمية الشعرية على أحسن صورة-ورد يف مقطوعته-شريف 
ن الشعراء الذين سبقوه، وأسلوبه متني السبك، مجيل اللفظ، مشرق أما احلصري فكان أكثر براعة م

الديباجة، وقد ختلصت لغته من تراكمات املعجم اللغوي القدمي، ولبست حلة قشيبة، فابتهجت هلا النفوس 
موت الكرام : ابتدأ الشاعر جبملة امسية والتعبري هبا يف موت اإلنسان موتا جمازيا خلف أسوار احلياة، فقال

اة يف مواطنهم، فإذا اغتربوا ماتوا، وما ماتوا، مكررا فعل املوت، مثبتا ومنفيا، وهو ما يعرف عند حي
البالغيني بطباق السلب، وهي حكمة مؤثرة رغم بساطة األسلوب فيها، تدل على نضج فكره وخربته 
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ة يف األوطان هي املوت واحليا: باحلياة وأهلها، وتعكس جتربة إنسانية خالدة، وتوضح قضية جوهرية
 .وخارجها

يا أهل ودي، عهود، ضاقت مودات، حال البحر، نازح : واللغة اتصاال وثيقا مبعانيها أمثال
األوطان، أن ترد القريوان، مسا الليل، شجنا، زفرايت، وكلها مشبعة بدالالت الغربة، وناطقة بأصوات 

وخيرج إىل غرض التمين، " هل مطمع"فهام إىل االست" يا أهل ودي"احلرمان، وقد تنوع اإلنشاء فمن النداء 
طالب ما يستحيل احلصول عليه، باإلضافة إىل احلوار الذي أضفى على "أين من نازح األوطان نومات "و 

 .النص جوا من اجلمال األديب الرائع
أما براعة الشاعر، فقد شهد هبا القاصي والداين، ويكفيه فخرا إن بعض قصائده سارت هبا قوافل 

ن وتناقلها الورى بني القارات والبلدان، وولع هبا الشعراء، فعارضوها، واغتصبوا معانيها ورمبا قلدوا الركبا
 .املشهورة) يا ليل الصب(ما جاء فيها، ناهيك بقصيدته 

وشعره كله يف املقام العايل من البالغة وحسن الصياغة، وقد شعر بقوته يف هذه املادة، وهو ال 
عريته واالفتخار هبا، وقد حتدى الناس بشعره واتساع معارفه العلمية، قال منوها يتحرج من االعتزاز بشا

 :بذكائه وحفظه
 )219("! أال ليس البحـر معـدهنا وال عجـب جلـوهـريت"

 .فالشاعر حبر براعة وصاحب صناعة، وهو أديب رخيم الشعر، موفور األدب، سريع اخلاطر
ل والباحث املؤمل أن شعره يف الغالب، حيمل طابع ومن خالل دراسة شعره يكتشف القارئ املتأم

غزارة مادته اللغوية، فالرحيل "عصره، وبالنسبة للمادة اللغوية، فإن األول ما نالحظه يف شعر احلصري، 
 يف التعبري عن -بسهولة ويسر-ميلك ناصية اللغة، وخيتزن يف حافظته ثروة ضخمة منها، مكنته من التصرف 

 ".أدق املعاين وأعمقها
وقد نعثر كثريا يف شعره على األلفاظ حوشية غريبة حىت لتظن أنه يتكلف ذلك، ولكن مبجرد أن 
تتأمل بعيون نقدية تكتشف أن الرجل ال يعتمد وال يتكلف ذلك وإن ما غرب من ألفاظه مرجعة إىل اتساع 

راء الفالسفة، ألنه مادته اللغوية، فاستعمال الشاعر لبعض الغريب ليس من باب التعمية كما يفعل الشع
مناهض جلميع األفكار الفلسفية، فهو يوظف الغريب كتوظيفه للمأنوس من األلفاظ وهو بالنسبة إليه أمر 

 .عادي، ال افتعال فيه وال تكلف، وما دامت املادة اللغوية من أيسر حمفوظاته وخمزوناته
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ويف ألوان كثرية من البديع، وقد دفعه حب التفوق لإلغراب يف كل شيء، يف اللغة، ويف األسلوب، 
ومن حسن احلظ أن مقدرة الرجل يف الثناعة، وضخامة ثروته اللغوية جعلت هذا التكلف ال يظهر أمام 
براعته وروعة شعره، وله قدرة فائقة على صوغ املعاين اليت تدور حول احلنني إىل الوطن والتفجع والبكاء 

 .ج عنوة من موطنه بعد أن خربه األعداء، وطمسوا معاملهوالشوق العارم الذي يعتصر قلب اإلنسان املخر
وكل تلك املعاين الرائعة محلها شعر نتني السبك مجيل اللفظ، مشرق الديباجة، فيه كثري من حرارة 
العاطفة، وحالوة التنغيم، ولطف اإلشارة اخلفيفة على النفس، مع سهولة ويسر ووضوح، وحرارة العاطفة 

 باألشجان والعاطفة املشبوبة قد تدفعك إىل البكاء معه يف ندبه املتواصل ولوعته تظهر جلية، وشعره ينضج
 .احملرقة

كما ميتاز شعره بالصبغة الوجدانية وبالسهولة والطبيعة، فهو مرآى لنفس الشاعر املتأملة ولقلبه 
اف الغربة الرقيق، بل هو صوت األمل الشاكي الذي أخذ به احلنني إىل الوطن كل مأخذ وطموحت به أطي

ورمته صريعا يف متاهات الضياع، وسربلته وأردية الشوك والعوسج بدثارها الدامي، ولفته أنامل الفناء يف 
  )220( .ظالم الليل، فاستوى يف عينيه النور والدجيور، وأصبح يف منفاه وال يقتاة إال بنا جتود به يد املقدور

زه ذكريات املاضي السعيد، ويأسف ملا آلت فته" قرطاجن"أمام آثار " حمرز بن خلف"يقف الشاعر 
إليه تلك املدينة الرائعة، ومن حيث اللغة، يالحظ املتأمل يف النص القصري، غلبة األلفاظ هلا مدلوالت ذات 
عالقة وطيدة مبا يعرب عنه الشاعر، ألنه أراد أن يبوح مبا خيتلج يف نفسه من أحزان وأشجان، ومن تلك 

الذي استهل به أبياته ألنه يدرك مدى قيمة املطالع لدى السامع، وهذا " تصفق" الفعل :املفردات املنتقاة بدقة
وكأن عناصر الطبيعة اشتركت " الريح"الفعل يدل على حدث يرتبط باخلواء والفراغ، مث يردف ذلك بـ 

نه إزاء فمنذ البدء يدرك املتلقي مضمون الرسالة ويقتنع بأ" من كل جانب:"يف صنع املأساة، وكذلك قوله
" ! ما أفجع:"وصيغة التعجب" مزق:"مشهد من مشاهدة اخلراب الذي أوحت به تلك األلفاظ ومثيالهتا

وهذا النفي يوحي بالعجز " مل يستطيعوا"، "مل يغن عنهم"و" جنادال"املاضي اجملهول، " وسدوا:"وكذلك
 متيزت بالقتامة والغم واهلم، أمام األقدار، وأن اإلنسان راجع إىل تراب، وقد صور الشاعر بريشته مناظر

حىت انغمس فكرنا فيما يفعله الدهر القوي اجلبار بكل خملوق ضعيف ال يقوى على املقاومة، وال يستطيع 
تشبه حياه اإلنسان نفسها اليت ال " قرطاجنة"أن جيابه أو يضاد أو يقاوم طويال، بل إن هذه الوقفة إزاء آثار 

، وذلك لكونه سببا للرزايا، "الدهر:" كما استعان بالتكرار للفظةتستقر على وضع وال تدوم على حال،
، "فمزق واجتماعه:"، وكذلك"تفرق وجتمع:"باإلضافة إىل بعض أساليب البديع كطباق اإلجياب يف قوله
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وكان لكل منهما أثر حسن يف إبراز املعىن عن طريق التضاد، كما جاءت معظم األساليب خربية، ألن 
 .ق معهودة لدى الناسالشاعر يعرض حقائ

مخس مرات، حمترما موقعها، إذ ترد عنده يف أول " أين: "قصيدته بلفظة" ابن خلدون"يفتتح الشاعر 
الصدر، وهذا التكرار الشك أنه مقصود لذاته، وله بعد داليل خفي، يرمز إىل أن هذا األمر املطلوب أصبح 

 .يف حكم اخليال العابر، وقد ذهب إىل غري رجعة
ال ليفسد املعىن ويدل على عي أو حشو، ولكن ليقوي الصورة القامتة اليت يعتمل هبا " هنا وقد جاء
 )221(".صدر الشاعر

فظرف املكان الذي يستفهم به عن مكان حمبوب لديه، يكاد يسيطر على مرثيته مللعب سوسة، مث 
 ة اخلراب وسيمفونيإن معجمه اللغوي وما يزخر به من ألفاظ تصب كلها يف حقل داليل واحد وهو بشاعة
شاد، رفع، أعلى، :"الدمار، ولكن البد من التأسي، وقد اختار الشاعر األفعال املاضية للتعبري عن الفناء أمثال

فأبعد هذه املاضوية أمل؟ وهل يعقل أن يرتد املاضي إليه، ويتسرب "كان، حجب، ضمت، طوت، طحنت 
 .رإىل احلاضر من خالل الثقوب املرتسمة على جدار الده
فلعله أقرب شعراء طبقته إىل أسلوب املتنيب يف اجلزالة :"وقال الدكتور حممد ابن شريفة عن أسلوبه

 )222(".وإرسال املثل واحلكمة
الذي أصبح عندهم " أيب الطيب املتنيب"وهذا يبني أن املغاربة تأثروا بالشعر املشرقي وخاصة شعر 

 على اخلالص من إسار حمفوظه، وقوة -وعيبوعي أو بدون –مرجعا خصبا حيث مل يكونوا قادرين 
موردا عذبا وجمين رطبا لشعراء األندلس واملغرب، ينهلون من صفوة "شخصيته، ألن شعر املتنيب غدا 

 )223(".ويقطفون من مثره
شاعر وطئ الكالم، كلف بعذوبة اللفظ والتسلل إىل املعىن البعيد :"كما قال عنه حسن بن رشيق

 )224(".د يلفى بالشعر إال قالبلطافة وسكون جأس ال يكا

ألفاظ اللغة كل معاين األسى حىت يكون ... افتتح الشاعر مرثيته بالتساؤل عن قومه ومرابع أجداده
ولو –لندبه تأثري على النتلقي من ناحية، ومن ناحية أخرى، يتمكن هو من إفراغ شحنة انفعاالته، فيتخلص 
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ال، ما، ليس، سوى، دليل :"استخدامه ألدوات النفي من كمده الذي يعتصر فؤاده اعتصارا، وما -حني
 .على خيبته

أين ما شاده السادة األول؟ أين القصر من " أين العروسان: "كما جلأ إىل التكرار يف مثل قوله
خرب؟ بغرض تثبيت احلقيقة وترسيخها يف الذهن وهي أن دوام احلال من احملال، كما أن االستفهام هنا هو 

 .أمر بل لتعريف املخاطب لهالسؤال ال ملعرفة 
وهو قصر صفة على موصوف، " ليس ترى إال السهل واجلبدل:"ومن أسلوب القصر املؤثرة قوله

صور الشاعر من خالله اجلو املوسيقي الذي تعيشه تلك الربوع، ألن املآسي ال تروى حكاية بل تتخللها 
نية يف املصيبة، واألسلوب رشيق، معتىن به، اآلهات واألسئلة احلارة اليت جتلب التعاطف واملشاركة الوجدا

وشيوع ألفاظ " املنار، العروس، السهل، اجلبل، أسر به، هب الزمان به، معتربا:"جيمع بني سهولة املفردات
أودي الزمان به، عفا قصر محاد، ال أثر باق، بلت آياهتا، وبني وضوح العبارات وحسن : الرثاء أمثال

األسف على املاصي السعيد الذي عاشته قلعة بين محاد، والشكوى بشقاء سبكها، وتنحصر املعاين بني 
احلاضر الذي عربدت يف أرجائه أطياف اخلراب مع حملة خاطفة من الرجاء والدعوة إىل االتعاض مبن سبقنا 

 .إىل املصري احملتوم



 الصورة الشعرية: املبحث الثالث
لح يف الدراسات املعاصرة مكانا بارزا ألنه يأخذ هذا املصط:"يقول الدكتور العرب دحو: الصورة

يعد عند أصحاب هذه الدراسات جوهر الشعر، أعين أن حتقيقه يف النص الشعري بصورة فنية مثلى عن 
طريق التعبري احملقق لذلك هو الذي مييز الشعر بذلك املستوى الفين الذي حققته الصورة، أو التصوير عن 

 )225(".بية األخرىغريه من الفنون، أو األجناس األد

وإن هذا املصطلح الذي يعين الصورة الشعرية جنده واردا بكثافة يف الدراسات املختلفة املعاصرة 
وهذا يدل على مدى اهتمام الدارسني والنقاد هبذا املصطلح الذي جنم عن التيارات الفكرية واملدارس األدبية 

 .اليت عاشها الغرب خالل هنضته الكربى
قع الشعرية، أو التصوير يف الشعر ليس غريبا من الشعر العريب، وعن النقاد العرب، الوا"و: مث يضيف

فقد اهتم هؤالء واهتمام بالغا مبا يكون اخلصوصية الفنية يف الشعر فوجدوا التشبيه بأنواعه املختلفة، 
ناء واالستعارة وبعض أدوات وصور البديع هي اليت تشكل الشعر، فضال عن الوزن العروضي، أو الب

 )226(".املوسيقى يف القصيدة الشعرية
وقد انصب قسط وافر من ذلك االهتمام على ما يعرف يف القدمي بعمود الشعر الذي استوىف حقه 

 .يف دراسة ونقدا من قبل الدارسني والنقاد
ولعله من املفيد أن أقول بأن شاعر املغرب العريب جيعل من الصورة الشعرية شيئا إضافيا للمعىن، يأيت 

مث حياول أن يزينه -هبا لتأكيده أو شرحه أو توضيحه، مبعىن أن يوظف أسلوبه التقرير مثلما جند يف النص   
بالصورة الشعرية سواء أكانت تشبيها أم استعارة أم كناية، وهذا هو اإلطار العام الذي دار يف نطاقه شعراء 

 أجنزوها يف نصوصهم املختلفة مع شيء من املغرب العريب يف تلك الفترة من الزمن، وهذه هي الصورة اليت
اإلجياز والقلة، ألهنم كانوا شعراء مقلني وأجنزوا الصورة الشعرية العربية األصيلة، وأدوات معتادة وبسيطة 
ومألوفة، أطربت وال تزال تطرب املتلقي العريب كلما التقى مبعانيها ومداولتها، ألهنا ال تشذ عن قاعدة 

 .الشعر العريب القدمي
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إنا لفي غفلة، للتعبري عن : وابن محاد هنا يف هذه املقطوعة احلزينة يتوسل بأسلوب الكناية يف قوله
عدم التدبر واالنتباه حلوادث الدهر والسر يف بالغة الكناية أهنا تعطيك احلقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية 

 .ويف طيها برهاهنا، كما تقوي املعىن وجتلو العاطفة
وهي كلمة وضعت يف غري حملها، واملقصود " الزاد"جملازات اللغوية فإننا جند لفظة أما من حديث ا

التقوى، وهي مفردة، ومع ذلك كونت صورة شعرية، شأهنا شأن اجملازات األخرى الواردة يف : منها
حل الرحيل، املوت أجف، وهي صور جاءت عفو اخلاطر ألن الشاعر يف رثائه ال حيفل : األبيات مثل

ل لعدم حاجته إىل تأكيد معانيه وإظهار قوة عاطفته، فاملصاب جلل، والنكبة اليت أملت بالقوم حقيقة باخليا
ال مراء وال جدال فيها، وهذا يبني أن الصورة الشعرية عند شعراء الغرب العريب يف الزمن القدمي كما يؤكد 

 ومع أن الشاعر -"وهو نادر-نأخذها من مجلة، أو من بيت شعري، أو من بيتني :"الدكتور العريب دحو
 يدري جيدا وظيفة الصورة، فبناها بطريقته -أيضا–املغريب القدمي كان يؤمن باللغة املعيارية، إال أنه كان 

اجلمالية والنفعية، ووفق يف رسم لوحاته، ألنه يقول الشعر بعفوية ومل : اخلاصة، واستطاع أن حيقق الغايتني
ة، وكل ما ورد عنه من أشعار كان بعيدا عن الصنعة والتكلف، وساعدته يتجاوز دائرة التلقائية والبساط

الظروف اليت ولدهتا النكبة، فوصل هبا إىل قمة التجربة اإلبداعية املنشودة اليت مثلت اجتاهات عهده، فكرا 
  )227( .وفنا ومجاال

تقتفي أثر احلقيقة، وما دام الشعر فن من فنون الكالم، فال شك أنه يرتكز على الصور واألخيلة اليت 
تلك احلقيقة اليت عاشها الشاعر املغريب وعرب عنها بصدق ملحوظ مكن خالل عشرات القصائد أو 
املقطوعات، إال أن مراثي املدن يف الشعر املغريب القدمي متيزت بغلبة عنصر العاطفة، كما متيزت باالعتماد 

 إبراز املعاين وجتسيمها، وبث احلركة واحلياة فيها، إىل على ألوان البالغة املعهودة مثل التشبيه واالستعارة يف
جانب التوسل بالكناية اليت هي مظهر من مظاهر البالغة، وغاية ال يصل إليها إال من لطف طبعه وصفت 
قرحيته، ألهنا تنقل الشعور النفسي والداخلي واخلفي إىل عالمة ظاهرة ال ختفى على أحد، ويكون أثرها يف 

مث اللجوء إىل األساليب اإلنشائية كاألمر واالستفهام والنهي واليت خترج عن معانيها احلقيقية املعىن عظيم، 
 .إىل أغراض متنوعة كالتعجب واإلنكار والتمين

 :يقول ابن رشيق يف مرثيته
 )228("بيض الوجـوه شوامخ اإلميان كم كان فيها من كرام سادة"
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مقتبسا وهذه " بيض الوجوه:"ة متثلت يف قوله بصورة بياني-يف مطلع قصيدته-استعان الشاعر 
يوم تبيض :"يف قوله تعاىل" آل عمران"الصورة الرائعة من القرآن الكرمي، وقد وردت اآلية الكرمية يف سورة 

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم 
 )229(".تكفرون

 الشاعر صورت رحال أهل القريوان، السادة الكرام الذين اعتلوا اإلميان، والكناية اليت توسل هبا
 .فأشرقت ووجوههم بالنور وابيضت بالبشاشة والسرور، وهي كناية عن صفة

 :وكذلك الكناية يف قوله
خضع الرقـاب، نواكس  وترى جبابرة امللوك لديهـم"

 )230("األذقان
" ألفاظ"وسهم من خزي وعار، معتمدا يف ذلك على صورة هبا حال امللوك الطغاة وهم يطأطئون رؤ

 .تومئ إىل أشياء خفية ال تدركها إال العني الناقدة، وال يستلذ هبا إال صاحب الذوق األديب السليم
 :ومن الصور البيانية أيضا ما ورد يف قوله

 )231("ترنو لنظرة كاشح معيـان نظرت هلا األيام نظـرة"
 عن شعورهم األليم، وحزنه العميق، فهو حالة اضطراب وتذبذب، فالشاعر يستخدم اجملاز للتعبري

واستخدامه هلذه األلوان البيانية يعود مباشرة إىل وجدانه احملترق، وإىل نفسيته احلزينة، حىت بدأ كأنه يتحدث 
 .بالوجدان ال بالعقل، فعاطفته هي اليت تعرب عن تلك النكبة اليت أملت بالقريوان

ينته البهيجة نظرة عدو مبغض، شديد اإلصابة بالعني، يصيب باألذى من وقع نظرت األيام إىل مد
عليه نظره، فإذا املدينة حتترق، وتندلع فيها ألسنة النريان من كل جانب، فما كان من الشاعر إال أن يشبه 

ظر، وذكر شيئا من لوازمه كالن" اإلنسان"بإنسان شانئ، ينظر فيصيب العني، فحذف املشبه به " األيام"
فاأليام إمنا اإلنسان، وبذلك يكون الشاعر قد مزج بني صورتني خمتلفتني الشيء أضفى على البيت مجاال 
وإحياء بفداحة اخلطب وتكالب األيام، على القريوان، إذ حتول املر املعنوي إىل شيء حمسوس وذلك على 

 .سبيل االستعارة املكنية
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 :وكذلك االستعارة يف البيت التايل
 )232("ملصاهبـا وتزعزع الثقالن بال الشم أمست خشعاوأرى اجل"

فاجلبال أمست فاجلبال أمست خاشعة ملصاهبا، تشاطر القريوان آالمها وأحزاهنا، وصورها لنا الشاعر 
الكئيب، كأهنا إنسان يواسي إنسانا آخر يف حمنة حلت به ليخفف وعنه وقع الصدمة، فذكر املشبه وهو 

وذلك على " خشعا"ورمز له بشيء من لوازمه وهي كلمة " اإلنسان" به وهو وحذف املشبه" اجلبال الشم"
سبيل االستعارة املكنية اليت وضحت املعىن وقربته إىل الذهن وزادته مجاال وإشراقا حيث نقلت الصورة 

اجملازي، املعىن احلقيقي واملعىن : نكون أمام نوعني من املعىن"املعنوية إىل صورة حمسوسة، ألننا يف االستعارة 
وينبغي لنعرف احلقيقي لالستعارة أن تكون هناك عالقة واضحة بني الطرفني، وتكون كالعالقة اهلادة اليت 

 )233(".تسري االنتقال من لفظ إىل لفظ احلقيقة إىل االستعارة
ومن األمور املتفق عليها أن االستعارة تعد صورة من صور التوسع يف الكالم، وهي من أوصاف 

 .بالغة العامة اليت ترجع إىل املعينالفصاحة وال
 :ومن التشبيه ما جاء يف قوله

 )234("تسيب العقـول بطرفها الفتان وبكل بكر كأهنـا عزيـزة"
لقد شبه املرأة العربية القريوانية باملهاة وهي ضرب من البقر الوحشي أشبه باملعز األهلية، ووجه 

ن والبهاء حىت أن الشعر العريب القدمي قد استخدم هذه الشبه الرابط بينهما يتمثل يف صفة اجلمال واحلس
الصورة واختذها رمز جلمال العيون وسحرها، والصورة التشبيهية هنا توفرت على األركان األربعة، فهو 

ووجه " الكاف"وأداة التشبيه " املهاة"واملشبه به " املرأة العربية اجلميلة"تشبيه تام مفصل، ذكر فيه املشبه 
ف من السياق الذي هو احلسن والبهاء والرواء وسحر العيون، ومعلوم أن األداة زهي عبارة عن الشبه يعر

للتشبيه على اإلطالق "تكون " كان"كل لفظ يدل على املماثلة واالشتراك، وميكن اإلشارة إىل أن األداة 
 )235(".وهذا هو استعماهلا الغالب واملتفق عليه من مجهور النحاة

قد عرفه كثري من الباحثني والدارسني ويف مقدمة احملدثني قال الباحث الدكتور عبد أما التشبيه لغة ف
 :العزيز عتيق ما يلي
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بتضعيف الباء، يقال شبهت هذا هبذا تشبيها، أي " شبه"فهو التمثيل، وهو مصدر مشتق من الفعل "
 )236(".مثله به

أو أكثر بأداة هي الكاف أو بيان أن شيئا أو أشياء، شاركت غريها يف صفة :"ويف االصطالح هو
 )237(".حنوها ملفوظة أو مقدرة، تقرب بني املشبه واملشبه به يف وجه الشبه

ويف هذا اللون البالغي الذي وظفه الشاعر برز وجه الشبه بقوة حيث متيز باالنسجام والتالحم، ومما 
ع األديب وحتليله، مبعىن أن هذا ال خيتلف فيه اثنان أن االهتمام بالصورة الشعرية أصل يف النظر إىل اإلبدا

 .املصطلح قدمي تردد يف كثري من املصنفات النقدية بأمساء خمتلفة ال يبتعد كثريا عن املفهوم احلديث للصورة
إن املعاين هي الصور احلاصلة يف األذهان عن األشياء املوجودة يف األعيان، :"قال حازم القرطاجين

إذا أدرك حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملا أدرك منه، فإذا عرب فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإنه 
عن تلك الصورة الذهنية يف إفهام السامعني وأذهاهنم، فصار للمعىن وجود آخر من جهة داللة 

 . وهلذا تعددت مفاهيم الصورة الشعرية عند الدارسني قدميا حديثا)238("األلفاظ
إمنا الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من ف:"حني قال" التصوير"فاجلاحظ استعمل كلمة 

 ".التصوير
أما احملدثون، وبعد أن اطلعوا على الدراسات الغربية وفادوا منها كثريا، زادوا يف املفاهيم السابقة 

فالصورة تشكيل لغوي يكوهنا خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف :"يقول" علي الباطل"وهذا الدكتور 
 )239(".قدمتهاالعامل احملسوس يف م

ويدخل يف تكوين : فهو يرى أن الصورة البالغية مهمة أساسية يف تشكيل الصورة، حيث يضيف 
الصورة هبذا املفهوم ما يعرف بالصورة البالغية، من تشبيه وجماز إىل جانب التقابل والظالل واأللوان، وهذا 

 )240(".التشكيل يستغرق اللحظة الشعرية واملشهد اخلارجي
أن الصورة الشعرية عند الشعراء املغاربة، تعتمد على وسائل البيان، من تشبيه، وجماز، وهذا يعين 

واستعارة، وكناية، وهبذه الوسائل تؤدي غرض الصورة النامجة، وخاصة إذا اعتمد الشاعر على تطويع اللغة 
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ذي أكثر من حلكاية احلدث، وأما املفهوم الذي أشرت إليه سابق، فهو ينسحب على الشاعر ابن شرف ال
ألوان البيان يف مرثيته على الرغم من أنه يف موقف حزن وأمل، ال يسمح له بالتحقيق يف أجواء وردية 
احلواشي، مذهبة األطراف، بل إن الظرف حيتم عليه أن يلتزم واقعه املؤمل، ويكون قلبه ذاهال عن مغريات 

 .اجملاز وألوان الزخارف
 :اليت تتميز باحلزن املؤثر، واألمل اجلارفيقول ابن شرف القريواين يف قصيدته 

 )241("قسمت الغربـة أعشارها ذا كبـد أفالذها حوهلـا"
مشبها، وأخفى املشبه به الذي هو " الغربة"فلتشكيل الصورة البيانية جلأ إىل واالستعارة، إذا اختذ من 

 من خالل التشكيل البياين إىل تلك اآللة احلادة اليت تقطع األجسام وجتعلها أجزاء صغرية، مث رمز الشاعر
وذلك على سبيل االستعارة " قسمت"املشبه به احملذوف مبا يدل عليه، حيث ترك القرينة اليت تشري إليه وهي 

أفضل اجملاز وأول أبواب البديع، وليس يف حلى الشعر أعجب :"املكنية، واالستعارة كما يقول ابن رشيق
 )242(".وقعها، ونزلت وموضعهامنها، وهي من حماسن الكالم إذا وقعت م

ويف عبارة الشاعر جتسيد وتشخيص، فالغربة حتولت إىل شيء مادي يقطع وميزق األشياء اليت 
تعترض طريقه، وقد أضفت الصورة البيانية على املعىن مجاال وإشراقا وحيوية، كما ساعدت الشاعر على 

وفسحت اجملال لظالل الكلمات أن متتد إبراز مشاعره وتوضيح مراده ألهنا بثت حركة يف أشياء جامدة 
لتعم أفق النفس البشرية فتتأثر باحلدث بعد أن تشبعت باملعاين احلزينة واألطياف الكئيبة اليت رمسها قلم 
الشاعر املبدع إذ قدم لوحة عرب فيها عن كارثة القريوان أحسن تعبري وأشده وقعا على النفوس اليت شاركته 

 .آالمه وأحزانه
األدباء هي عينها العواطف اإلنسانية، اليت تسيطر على احلياة البشرية، فتدفع األفراد إن عواطف 

واجلماعات تارة إىل األمام، وجتذهبم طورا إىل الوراء، ومن أهم العوامل اخللفية اليت ترفعنا من احلياة العادية 
، والقوة هي اخلاصة اليت لتستقر بنا يف مستوى روحي سين، كالوفاء،ة والعفاف، والصدق، واحتمال األمل

جيب أن تالئم العاطفة، فكلما كانت العاطفة قوية، كانت الكتابة أعمق أمعانا يف األدب، وأوفر نصيبا 
للثبات، واحلقيقة أن العاطفة هي أقوى عنصر يهب اخللود األدبية، ويلقيها يف روع الناس إلقاء ال يعفو بكر 

هتا لعاطفة القارئ، والسبب أن إهاجة العواطف ليست وسيلة يف اجلديدين، وتقاس قوة العاطفة مبدى إثار
األدب، بل عناية يهدف إليها األديب، فاألدب صراح روحه العواطف، ألنه يشرح إحساس األديب، 

                                                 
 .15، ص1968، 2إبراهيم شبوح، ط : قريوان، حتقيق وتعليق أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد اهللا الدباغ، معامل اإلميان يف معرفة أهل ال- 241
 .235، ص 2، ج 2001، 1 أبو احلسن بن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق عبد احلميد هنداوي، بريوت، لبنان، ط - 242



ويتغىن بشعوره، ويهيج إحساس املتلقي، فيتفاعل مع النص إجيابيا، وينقل أثر الفجيعة من املرسل إليه، فإذا 
 .تأمل وحزين، فاملدينة مدينته، إذا أصبح يعيش على شظايا االحتراق والتخريبالطرف الثاين م

 )243( :ومما جاء من اجملاز قول الشاعر
 "لو كحلت بالشمس أشفـارها ومل تكن تلحظهـا مقلـة"

فهذه الفتاة القريوانية كانت مصونة، تعيش يف كنف العز واجلاه، ولكن األيام دارت عليها ورمتها 
الطريق، فأصبحت العيون تنظرها، وقد استعصت من قبل تلك العيون، فال تستطيع أن تراها على قارعة 

 .مقلة تعبري جمازي مرسل عالقته اجلزئية: حىت ولو تكحلت بأشعة الشمس، ويف قوله
 :ويف بكائية القريوان، استخدم الشاعر صورة تشبيهية مجيلة ومؤثرة تتجلى يف قوله

 )244("الديار منهن أخلى: ل أقولب حني عادت الديار قبـورا"
، فقد الديار بالقبور، فذكر "عادت الديار قبورا"فالصورة البيانية هنا هي التشبيه البليغ يف العبارة 

بينما حذفت األداة ووجه الشبه، والتشبيه البليغ من أمجل أنواع " القبور"املشبه وهو الديار وكذا املشبه به 
 . واملشبه به يف درجة واحدةالتشبيه، حيث يكون فيه املشبه

مث إن الصورة التعبريية ما هي إال ترمجان صادق ودقيق عما جيري يف أعماق الشاعر من خواطر 
وخلجات، فالشاعر ذاهل عن كل شيء يف الوجود، حىت أنوار احلياة ما عادت أنوار، بل أظملت الدنيا يف 

 على وجه البسيطة، فهي خالية من كل مظاهر ناظريه وأصبح يرى الربوج املشيدة قبورا وحلودا منتشرة
الصورة الشعرية قد تنقل إلينا انفعال الشاعر، وليست الصورة اليت "احلياة، لذلك يرى عز الدين إمساعيل أن 

يكوهنا خيال الشاعر إال وسيلة من وسائله يف استخدام اللغة على حنو يضمن انتقال مشاعره إلينا على حنو 
 )245(".مؤثر

 :نا بقول ابن فضالوإذا متثل
 حزنا عليها، وال شيب وال هرم شققت جيب شبايب بعد فرقتها"

 "فمحا الدهر وشيك املرقومـا كنت أم البالد شرقـا وغربـا
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ففي البيت األول استعارة مكنية حيث شبه الشباب بالثوب الذي به جيب، فمزقه حسرة وكمدا 
األلفاظ الشعرية ويصوغها مالئمة متدرجة يف سلم على فرقتها، فهو حياول حتريك السواكن، إذ جيرد 

األحزان، وعماده يف ذلك بعض اجملازات اليت يكون منها صورا بصرية تكاد تكون مناذج عامة تصلح لكل 
 )246( .مواقف الرثاء

فالصورة هنا رائعة، كىن هبا عن عواطفه اجلياشة، ومشاعره املشبعة باألحزان واآلالم، ألن ما وقع 
ن تأثر به الكون كله، حىت وجدنا اشتراكا للسمع والبصر، ألن املشهد حزين، والصوت املنبعث يف القريوا

 .من األعماق متجاوبا مع احلادثة
ومن خالل هذه األبيات، نلمس براعة الشاعر يف رسم صورة املأساة اليت حلت باملدينة بعد ختزينها، 

إزاء القريوان املخربة، والشك أنه يستعني على ومن الطليعي أن يعتمد الشاعر على حواسه لنقل شعوره 
 .تصوير بنا رسب من ذكريات وصور يربط بينها خبيال مبدع ويف حركة نفسية فائقة

أما يف البيت الثاين فنجد أن مدينته املسلوبة كانت أم البالد يف الشرق ويف الغرب، وشهرهتا وطبقت 
قصد الزوار وموئال لألحرار، لكن الدهر حمازينتها اآلفاق، ومسعتها متداولة على كل لسان، إذ كانت م

مشبها، وحذف املشبه به " الدهر"وطمس معاملها وأفسد زخرفها فغدت إثر بعد عني، واختذ الشاعر من 
الذي هو اإلنسان أو اآللة اليت متحو مث ترمز إليها مبا يدل عليه، على سبيل االستعارة املكنية يف ذلك جتسيد، 

 .ملعىن من احملبوس إىل الصورة املادية امللموسةوتشخيص إذ حول ا
فزاده توضيحا وتوكيدا ومجاال وقربه من ذهن املتلقي، فأصبح يف متناول الفهم، وقد مت ذلك 
بواسطة االستعارة، اليت هي عالمة العبقرية، وتظل عنصرا أساسيا وأصيال يف األدب، ومرقاة للنبوغ يتدرج 

 فذاذاته، وإشراقه يف عامل احلرف، وموهبته يف استخالص العالقات بني عليها األديب لتكون برهانا على
األشياء اخلارجية املنفصلة عن ذاته، واملشاعر واألفكار الباطنة الداخلية املعتلجة فيه، وهي األداء العجيبة اليت 

يفا خامدا للحياة تقرب ما بني األشياء، ومتحو الفوارق بني فئات من احلسيات واملعنويات، فتؤلف بينهما تأل
مبا تفيضه من أجواء عذبة تبعث الدفء واحلركة يف النص فإذا باحليوية تغمره وتشع من ثناياه فتنطلق 

 .احلشود النفسية الزاخرة بالصور املعربة
 :وقال أبو احلسن احلصري
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 )247("بكتين األرض فيها والسماوات أصبحت يف غرابيت لوال مكامتيت"
اتلة، متمسكا بتالبيب الصرب والكتمان، فلو أنه كشف عن مصابه، لبكته فالشاعر يعيش يف غربة ق

األرض بكاء مر، ولشاركته السماوات يف أحزانه، وزجمرت األلوان كلها وصاحت من أمل الفاجعة، وقد 
استنجد الشاعر باالستعارة، إذ جعل األرض إنسان يبكي والسماء خملوقا ينوح ويرثي لفداحة اخلطب الذي 

" بكتين"ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الفعل " اإلنسان"وحذف املشبه به " األرض"فذكر املشبه أصابه، 
على سبيل االستعارة املكنية اليت جعلت من الشيء احلسي شيئا ماديا، إذ نقلت الصورة من املعنوي إىل 

طالوته، وألن احملسوس، فاتضح املعىن ومجل األسلوب ورسخ يف الذهن بفضل نور إشراقه وعذوبته و
 .الصورة نابعة من وجدان متدفق فأمتع املتلقي

رفع الشيء وحتويله من مكان إىل آخر، يقال استعار :"وقد عرف عبد العزيز عتيق االستعارة بقوله
 )248(".فالن سهما من كنانته رفعه وحوله منها إىل يده

 :ويف البيت التايل يقول الشاعر
 )249("ت نفسي، وفيها منه حاجاتمتو أمر بالبحر مرتاحـا إلـى بلـد"

هنا جلأ الشاعر إىل التشكيل الكناين، نظرا لنفسيته املضطربة واحلزينة، وقد جلأ إىل هذا اللون البالغي 
حني أعوزته احليلة يف والتعبري عن معىن ال جيدر اإلفصاح عنه بشكل مباشر، فاحلصري يشري إىل معىن خفي 

بيب، وستظل سياط الغربة تعذبه ألنه اضطر إىل اهلجرة وركوب البحر وهو أنه نفسه ستظل عالقة بوطنه احل
 .إىل مكان حيمل منه يف فؤاده أشياء ال حيب التصريح هبا، وإمنا ومأ إليها إمياء

 :وقال أيضا
 )250("وأنثيت، وبقلبـي منه لوعات وأسأل السفن عن أخباره طمعا"

عىن احلقيقي واملعىن اجملازي قائمة على غري املشاهبة جماز ألن العالقة بني امل" وأسأل السفن"ففي عبارة 
لذلك فاجملاز مرسل وعالقته احمللية أو املكانية وهي العالقة اليت يذكر فيها املكان ويقصد به أهله القاطنني فيه 
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أو احلاليني به، فالسفن مكان ال يعقل أن يسأل ولكن املقصود هنا الركاب، وال خيف ما اجملاز املرسل من 
 .ثر يف املعىن، إذ له أثر كبري يف بالغة الكالم وهو وجه من أوجه اإلعجاز فيهأ

إن لغته سهلة األلفاظ، مليئة مبفردات األسى، قوية اإلحياء، حبيث " أيب خلف"سبق أن قلت عن 
ختدم عاطفته، وعباراته مشرقة متيل إىل الطول حيث يكاد كل بيت مجلة واحدة مستقلة، ورمبا كان لطول 

بارة عالقة مبشاعر احلزن والتحسر، ووظف الشاعر مجال شعرية ال يتم معناها إال مقرونة مع صاحباهتا الع
" الكناية"و " االستعارة"كما هو احلال للبيت الثاين والرابع، كما استعان بأدوات بالغية أخرى من أمثال 

يدة يف متناول القارئ العادي، وليست هذه الصور مبتدعة بل سار فيها على منوال القدامى ما جيعل القص
وخاصة حني يصور لنا الريح اليت تصفق يف أرجاء اخلرائب واملدن، ويشبهها بيد اإلنسان اليت تشوه صورة 

على سبيل " تصفق"الفن املعماري اجلميل، فيحذف املشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو الفعل 
 وفداحة اخلطب، ودلت على عاطفته احلادة اليت تزجي به إىل االستعارة املكنية، وقد جسد هبا هول الكارثة

 :اإلفصاح عن مكبوتاته، وكذلك يف قوله
إذ شبه الدهر باإلنسان يشتت ما اجتمع "وهي استعارة مكنية أيضا، " مزق منك الدهر ما قد جتمع"

ستعارة من مجال وال خيفى ما لال" فرق"على وئام، فحذف املشبه به وترك شيئا من خصائصه، وهو الفعل 
وإشراق، إذ تساعد على توضيح املعىن وتقريبه إىل الذهن مع إضفاء هالة من الرونق احملبب إىل النفوس 

 .الذواقة
كما وظف صورا أخرى أسهمت يف تلطيف املعىن، ورقته مثل الكناية الواردة يف البيت األخري 

اس وتقلبهم من فرحة احلياة الزاخرة باألضواء إىل ، وقد توسل هبا ليستنري إىل تغري أحوال الن"وشدوا جنادال"
 .عامل الفناء وهي كناية عن صفة

باهللا يا جبل املعسكر دع :"يستخدم الشاعر ابن عبدون اجملاز يف خماطبته جلبل املعسكر بقوله
فالتشخيص شاع عند شعراء األندلس وتأثر به شعراء املغرب العريب كما أسلفنا القول، حيث أضفى على 

امد صفات احملسوس فإذا اجلبل يتحرك، ويف حركته منع لسريان ريح اجلنوب اليت يود الشاعر أن يبلغها اجل
 .شوقه ألهله وهي صورة بيانية هلا أثرها األخاذ يف تصوير املعىن وجتسيده

ولعل املتأمل يف النص الرثائي السابق يلحظ بساطة يف األلفاظ والتراكيب والصور اليت وردت فيه، 
اد خيلو من البيان والبديع والزخارف لوال التشبيه األخري الذي جاء متكلفا، حني شبه اإلنسان بالزجاج ويك

والدهر بالصخرة الصماء وما يترتب عن ذلك يف ذهن اإلنسان من بشاعة املصري، وحىت ال خيرج الشاعر 



الصور ليعرب عن حاالت إن الشعر كله يستعمل :"عن اإلطار املعهود للشعر العريب، يقول مصطفى ناصف
 )251("."غامضة ال يستطيع بلوغها مباشرة

لقد استعان الشاعر املغريب باأللفاظ واألوزان والقوايف اليت مييل إليها، واإليقاع الذي يتأثر به، وهي 
يف مجلتها نفس واختيارات الشعراء العرب مع أن كل شاعر له ميزته اخلاصة اليت هي واقعة الداخلي الذي 

 .يف حلظة اإلبداعيتدفق 
سلك هذا املضمار الذي " ابن محاد"والشعر ال يزال حيافظ على خصائصه الشكلية والتصويرية، و

سار عليه من كان هلم السبق يف هذا النمط الذي يسمح وللوجدان أن يلقي بشحناته العاطفية ويربزها إىل 
 لكوهنما ينقالن الصورة من حالة الغموض النور، وقد أدرك الشاعر ما للتشبيه واالستعارة من فوائد جليلة

 .واإلهبام إىل حالة الوضوح وكذلك من وضع البعد إىل القرب، فتصبح يف متناول القارئ العادي
ويف هذه األبيات نالحظ عزوف املرسل عن ألوان البيان النشغاله باحلقائق املاثلة أمامه، غري أن شبه 

ورمبا كان " كما"لذر أمثل قيام العروس أو األمري، مستخدما األداة صورة بصورة وتتمثل يف قيام املنار على ا
سبب هذه املغاالة يف التشبيه يرجع إىل طبيعة املوضوع الذي يستدعي حججا عن طريق التمثيل والتضخيم، 

فهي استعارة مكنية، حيث شبه األيام باإلنسان " ملن تغرره األيام والدول:"أما االستعارة الواردة يف قوله
وقد أدت هذه االستعارة دورا " تغرره"وحذف املشبه به وأبقى على شيء من لوازمه وهو الفعل املضعف 

خطريا يف تنمية واألسلوب وتزيينه من خالل صورة املعنوي إىل مادي حمسوس، ومع ذلك تظل الكلمات 
كون أكثر صدقا وقربا إىل الدالة على املعاين احلقيقية هي السائدة يف األبيات السابقة، وهي على بساطتها ت

 .ذهن املتلقي
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 املوسيقى: املبحث الرابع
إن املوسيقى عنصر جوهري وأساسي يف التشكيل للشعر، وهو جزء من تكوين الشعر، ووسيلة 

 .للتعبري عن مشاعر النفس
إن ما مييز الشعر للوهلة األوىل، وأعين من حيث املظهر :"قول الدكتور حممد حسن عبد اهللا

 وطريقة كتابته رعاية هلذا اجلانب اإليقاعي، وقد أكدت التجربة اإلنسانية يف كل العصور، ويف موسيقاه،
 )252(".كل اللغات أنه ال شر بال موسيقى

وإذا أردنا بلوغ الغاية الرئيسية من األدب وهي االستماع به كظهر أنيق للجمال احلافل بالفكر، أي 
 .ن يشعر به الناس، وتفقهها قلوهبم، وتنمي قدرهتم على تقديرهاكشيء من الروعة الفنية اجلليلة اليت جيب أ

فاألديب احلق يباشر شاعرنا باخلطاب، وتوجه إىل نفوسنا بالتأثري االنفعايل، ويلجأ حبكم طبعه إىل 
طريقة يف وتأليف اللفظ واختياره حىت تكون القطعة األدبية كأهنا املقطوعة املوقية اخلالبة، مبا يف مجاهلا من 

سن اإليقاع، ويف كلمتها من اجلرس الناعم اخلفيف، أو الصلصلة الصاخبة وقوة احلركة، واألسلوب ح
اجلميل أو األدب اخلالص عامة خيلو بقدر ما خيلو بقدر ما يطوف فيه من النغم، وما محله من املوسيقى، 

 .وتتدىن قيمته بقدر ضعف موسيقاه
ملوسيقى، لكن الشعر الوجداين أشد األنواع ارتباطا وكل نوع من األدب يف حاجة ال غىن عنها إىل ا

 .هبا ألنه موسيقى لفظة تعترب عن عاطفة شخصية
فباإلضافة إىل جرس اللفظة، وموسيقى املزاوجة، ينفرد الشعر بنربات ونغمات عذبة مصدرها الوزن 

 .والقافية
ا مشاعر ذوي احلس، والوزن ما هو إال تقطيع موسيقي جذاب، جيعله الشاعر أداة سحرية يالعب هب

والقوايف ما هي إال آالت بالنغم ممتلئة بأصداء متواصلة األرنان والتلحني يفعل جييدها يف العواطف فعال 
 .طويل البقاء متمادي األثر

والشاعر الناجح يعرف كيف يالءم بني الوزن واملوضوع، فاألوزان القصرية الرشيقة تناسبها 
ويلة يوافقها اجلد والرصانة والوقار، ملا بني الفئتني من تفاوت كبري يف املوضوعات اخلفيفة، واألحبر الط

 .اآلذان املوسيقية
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من خالل ما سبق نستشف بأن البناء املوسيقي للقصيدة وهو الصورة احلسية هلا املتمثلة يف الصورة 
ر، ويعطيها جماال اإليقاعية اليت تتالقى يف أنغام القصيدة، واإليقاع ينسق املشاعر واألحاسيس واألفكا

اإلمتاع املوسيقي يرتبط "موسيقيا واحدا، وبالتايل تكون املوسيقى مادة للحالة الشعورية املوحدة، لذلك فإن 
أساسا باإلشباع النفسي والنصي للسامع، وما تأكيد القدامى على عنصري الوزن والقافية كشرطني 

 )253(". على البعد اجلمايل هلاجس القول الشعريأساسيني لبلوغ أقصى درجات املتعة واالرتواء إال داللة
هلذا السبب تعترب املوسيقى أقوى عناصر لتأثري يف الشعر ألهنا تدرك باإلحساس، فتساعد على 

 .خطاب العاطفة لذلك فهي ضرورة جدا للشعر الرحيق للزهور
ر شوقي وكان القدماء يقصرون موسيقى الشعر على توفري والوزن والقافية، لذلك قال الدكتو

 )254(".إن موسيقى الشعر مل يضبط منها إال ظاهرها، وهو تضبطه قواعد علمي العروض والقوايف:"ضيف
ليس الشعر يف احلقيقة إال كالما موسيقيا تنفعل :"... أما الدكتور إبراهيم أنيس فيصر على أنه

 )255(".مبوسيقاه النفوس، وتتأثر هبا القلوب
إذا فقدت العنصر النغمي أي الوزن الشعري فإهنا ستخرج من ويرى الدارسون والنقاد أن القصيدة 

دائرة الشعر إىل دائرة الفن النثري، ولذا جندهم قد عرفوا الشعر بأنه الكالم املوزون املقفى الذي يقصد به 
 .إىل اجلمال الفين، وأن يكون ذا معىن كما أضاف املغاربة عنصر القصد

 هو األسلوب التصوري الذي -قدميا-ئنا يف املغرب العريب إال أن األسلوب الغالب على قصائد شعرا
يتمثل يف الكلمات والعبارات والصور واملوسيقى اخلارجية، اليت تظهر يف الوزن والعروض، ويف املوسيقى 
الداخلية، وهي النغم اخلفي الذي يشيع يف كلمات القصيدة، كما تنبه القدماء أيضا على جرس الكلمات 

 .ك على القصيدةوأصواهتا وأثر ذل
 .موسيقى خارجية وموسيقى داخلية: وتنقسم موسيقى الشعر إىل قسمني

واليت حيكمها العروض تعتمد اعتمادا كليا على الوزن والقافية واللفظ، :  املوسيقى اخلارجية-1
 حبيث يتحكمون يف النص الشعري من بدايته إىل هنايته ويشكل الوزن والقافية دعاميت اإلطار املوسيقي

 .اخلارجي
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واملوسيقى اخلارجية تتولد من األوزان والقوايف، اليت يطلع عليها الدارس يف ظل معرفتنا بعلم 
 .العروض وهو خاص بالشعر، وتشتمل الدراسة العروضية تسمية حبر القصيدة وتسجيل تفعيالته

يف الرباعيات  كما -إن وجد-وذلك بعد تقطيع أحد أبياهتا بشطريه، مث اإلشارة إىل تنوع القوايف 
 .وغريها، مع بيان عيوب القافية، سواء كانت عروضية أو ذوقية كاعتماد الشاعر رويا مستكرها

والعروض هو آخر جزء من الشطر األول، أما علم العروض فهو علم مبعرفة أوزان الشعر العريب، أما 
يب، وعلى هذا املنطلق قول بأن التناسب بني موضوع القصيدة والبحر الذي اختاره الشاعر هلا، فهو أمر تقري

املوسيقى من حقائق الشعر ولوازمه، واإليقاع اخلارجي لدى شعراء املغرب مل خيرج عن هنج األقدمني يف 
 .أوزاهنم، ويف بناء أشعارهم اليت جاءت على النظام اخلليلي

اس الذي وبالنسبة للوزن فهو من العناصر األساسية للشعر، وهو ضروري الستقامته، وسيظل األس
هو جمموع التفعيالت اليت :"ال تقوم القصيدة العربية التقليدية إال عليه، عرفه الدكتور غنيمي هالل بقوله

كمية موزونة معنوية يف آن واحد، هو :" واليت حتدث اإليقاع الشعري الذي هو)256("يتألف منها البيت
 )257(".الوزن ووقعه

زنا طويال كثري املقاطع يصب من أشجانه ما ينفس يتخري عادة و"والشاعر حني يكون يف حالة يأس 
 )258(".عنه حزنه وجزعه

وإن حاولنا أن نعرف األوزان اليت نظم فيها الشعراء القدماء املغاربة القدماء لوجدنا أهنم امتطوا 
يها صهوات البحور املألوفة واملتداولة لدى شعراء العرب القدامى، واليت تتميز باألوزان الطويلة اليت تنشأ ف

القصائد املعربة عن القضايا املهمة، كما تتمثل يف االحتفاظ بنظام القصيدة العربية العتيد، ويف بنائها على 
ذلك النمط الذي يلتزم القافية والوزن الواحد يف سائر أبيات القصيدة، وكذلك يف عدم اخلروج عن 

 .األوزان
 القصيدة جادا حيتاج إىل اتساع تعبريي وقد مييل الشاعر إىل حبر الطويل أو البسيط إذا كان غرض

وهذا ما سوف جنده يف هذه القصائد املنتقاة من األشعار اخلاصة برثاء املدن املغربية القدمية، واليت هي 
موضوع دراستنا، ولعل هذا اجلدول يشري إىل البحور املستعملة وتغطي الفترة التارخيية واملمتدة من زمن 

 .ر القرن اخلامس اهلجري، وقد توسعنا قليال إىل غاية القرن السابع اهلجريالفتوح اإلسالمية إىل أواخ
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 الشـاعرالبحر املوضوع الرقم
أبو الفضل عطية بن علي بن بكر بن محاد الرجز رثاء طبنة 01
 بكر بن محادالبسيط رثاء تيهرت 02
 بكر بن محادالطويل رثاء تيهرت 03
 بكر بن محادالطويل رثاء تيهرت 04
 احلسن بن رشيفالكامل رثاء القريوان  05
 ابن شرف القريواينالسريع بكائية القريوان  06
 ابن شرف القريواينالطويل بكائية القريوان  07
 ابن شرف القريواينالكامل بكائية القريوان 08
 ابن شرف القريوايناخلفيف رثاء القريوان 09
  بن فضالعبد الكرميالبسيط رثاء القريوان 10
 عبد الكرمي بن فضالاخلفيف رثاء القريوان 11
 أبو احلسن احلصريالبسيط رثاء القريوان 12
 حمرز بن خلفاخلفيف رثاء قرطاجنة 13
 ابن عبدون املكانسياخلفيف رثاء سوسة 14
 حممد بن محادالبسيط رثاء قلعة بين محاد 15
 حممد بن محادالطويل رثاء وادي جباية 16
 يوسف بن إبراهيم الورجالينالطويل رثاء ورجالن 17
 ابن هاين األندلسيالطويل رثاء الزاب  18
 ابن مخيسالطويل رثاء تلمسان 19

بعد احلديث عن الوزن وقيمته كعنصر أساسي يف موسيقى الشعر، البد أن أشري إىل الركيزة الثانية 
 .سية الشاعر، بل هي احملطة اليت يستريح فيهاوهي القافية اليت تؤدي دورا مهما يف الكشف عن نف



فالقافية هي شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر، وال يسمى الشعر شعرا حىت يكون له وزن 
القافية من آخر حرف يف :"اختلف الناس يف القافية ما هي؟ فقال اخلليل:"قال أبو احلسن بن رشيق. وقافية

 )259(".الذي قبل الساكنالبيت أول ساكن من قبله مع حركة احلرف 
هذا التعريف الذي صدر عن اخلليل بقي التعريف الرمسي والثابت الذي حتمله كتب العروض، 

 .ويقول به العلماء قدميا وحديثا
وتتمتع والقافية مبكانة مرموقة يف الشعر العريب، حىت جعلها النقاد القدماء أحد أركانه، وبنية من 

عد املفتاح املوسيقي لسائر القصيدة، وهلذا السبب استخدم شعراء املراثي بنياته األساسية فهي مع الوزن ت
املتعلقة باملدن واملمالك الزائلة، القوايف اليت حتمل قيما صوتية وأنغاما إيقاعية تالئم موضوعاهتم اليت تدور 

وا أمهية حول تصوير النكبات واحلنني إىل املاضي، وندب اإلسالم، واستنهاض مهم العروبة، وحني أدرك
القافية وملسوا ما فيها ومن عذوبة موسيقية وسهولة، متسكوا بالروي الواحد يف مجيع قصائدهم وهو ما 

 .ينطبق على الشعر املغريب القدمي يف تلك احلفنة التارخيية أي إىل أواخر القرن اخلامس اهلجري
به ختلصا من تعقيد وهناك من يعترب القافية هي حرف والروي، وشاع هذا التعريف ومت األخذ 

 وهو ما يسمى عادة بالروى، أصبح )260("احلرف الذي جيئ يف آخر البيت"التعريف األول، فالقافية فيه هي
إذن يعين بالقافية الروي، وهو املقطع املتكرر الذي يغلق البيت ومنه يبقى اآلخر ارتساك صويت وبإمكانه 

يل وأتباعه مل يلتفتوا إىل فكرة املقطع يف كذلك أن يتحكم يف طول القصيد وقصره، وواضح أن اخلل
حتديدهم للقافية وحتليلهم هلا، بل أقاموا ذلك على أساس من احلركات والسكنات، حىت أصبح حرف 

 .الروي جزءا من القافية وعنصرا مهما من عناصر اجلمال فيه
ستعاض عنه وإن تعدد مفاهيم القافية وتنوعها وتعقدها جعل املصطلح العروضي يتشعب، لذلك ا

 .بعض الدارسني املعاصرين، انطالقا مما توصل إليه علم األصوات، بالتحليل املقطعي
الدكتور شكري حممد عياد، الذي يعرف القافية بكوهنا وحدة صوتية : ويرد يف قائمة هؤالء الباحثني

 )261(".ةمع ما قد يكون بينهما من مقاطع قصري" مقطع شديد الطول، أو مقطعان طويالن"تتألف من 
يتضح من خالل ما تقدم أن الشعراء الرثائيني مييلون إىل استخدام البحور املتداولة يف الشعر العريب، 

 :غري أن هذه املقطوعة اليت نظمها الشاعر عطية بن علي املعروف بأيب الفضل واليت مطلعها
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 )262("وصار منها أهلها يف حمنـة سـرنا وقد حل بقرب طبنة"
ز، ألن هذا النص يعد من شعر العلماء والفقهاء، وقد قاله قائله يف تلك الفترة جاءت على حبر الرج

اليت مل ينضج فيها الشعر املغريب بعد، ومل يشتد فيها عوده، وذلك لطغيان اجلانب الديين على املشهد الثقايف 
ختيار مجيع العلماء وقع عليه ا"يف بالد املغرب العريب، وقد امتطى الشاعر يف نظم رثائه، ذلك الوزن الذي 

والفقهاء الذين نظموا املتون العلمية كالنحو والفقه واملنطق والطب، فهو أسهل البحور يف النظم ولكنه 
 )263(".يقتصر عنها مجيعا يف إيقاظ الشعائر وإثارة العواطف

 ومادام شاعرنا فقيها، فكلماته برغم ما حتمل بني طياهتا من طبوع البساطة وأشكال السهولة، إال
أهنا تعرب عن أحاسيسه، وتنم عن الكثري من فطره وروحه امللتاعة، لكوهنا قطعة صاغها على الرحز الذي 

 .مفتاحه
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن يف أحبر األرجاز حبر يسهل"

 والبيت املقدم يكون )264("وهلذا البحر ستة أجزاء كلها سباعية، وله أربع أعاريض ومخسة أضرب
 :تيةحسب التفاعيل اآل

 متعلفن مستفعلن مستفعل مستفعلن مستعلن متفعلن
أن متفعلن وهو أصل الكلمة أما الضرب فكان على ) 0//0(// فالعروض جاءت على أساس بطبنة 

مستفعلن، أما الضرب فكان مفعولن، والقافية هبا حرف الوصل الذي هو اهلاء : أي) يف حمنة(صورة 
 تفعليه الضرب ومتسفعلن لكن طرأ عليها وتغيري وهذا من جوازات املتحولة من تاء التأنيث ألن األصل يف

 )265(".حذف آخر الوتد اجملموع وإسكان ما قبله"حبر الرجز فتنتقل مستفعلن إىل مفعولن وهي علة قطع 
كما جند تفعلية مستفعلن حولت إىل مستعلن وهو ما يسمى بالطي الذي يعرفه موسى بن حممد بن 

، أما يف احلشو فنجد مستفعلن قد نقلت إىل متفعلن بسبب )266("بع اجلزء ساكناحذف را:"امللياين بقوله
 )267(".حذف ثاين احلرف ساكنا:"زحاف اخلنب الذي هو
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أما البحر الذي لتعمله بكر بن محاد يف رثاء تيهرت فهو البسيط، وصرح يف بداية مقطوعته اليت نعين 
 :وفيها ختريب املدينة إذ بدأها بقوله

 )268("إنا لفي غفلة يقاسونا قوم مل يزورونازرنا منازل "
 :وحبر البسيط من حيث األمهية العروضية يأيت يف الرتبة الثانية بعد الطويل وأما تفعيالته فهي

: مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن، وقد ظوردت بعض اجلوازات يف األبيات اليت انتقيتها وهي
، فعلن ست مرات، ولعل هذا التنوع العروضي ما هو إال فعلن عشر مرات: مرة واحدة، فاعلن" مستفعلن"

امتداد لنوع العالقات النصية يف تشكلها وتقابلها، وهبذا يكون الشاعر قد استخدم الزحاف، ألن مستفعلن 
، وكذلك فاعلن فقد وردت على )269("حذف ثاين اجلزء ساكنا:"إذا دخلها اخلنب تصبح متفعلن واخلنب هو

فعلن وطرأت عليه علة قطع اليت : وسبق التطرق إىل تعريف اخلنب، والصورة الثانيةفعلن باخلنب : صورتني
 .إسقاط ساكن الوتد اجملموع وتسكني ما قبله: هي

ويبدو أن اختيار الشاعر حرف النون كروي لقافيته مل يأت صدفة، إمنا هذا التخري يعود إىل أسباب 
ا احلرف، ووقعه يف األنفس وقدرته على حتريك العواطف قد تكون من أمهها الشحنة النغمية اليت يفرزها هذ

وإثارة املشاعر، وألف اإلطالق تدل على أن األمل والشكوى والتأوهات دائمة الوجود، مستمرة يف البقاء ما 
 .دامت النكبة باقية

 :وهذا هو أبو احلسن عبد الكرمي بن فضال املعروف باحللواين، يقول
 )270("ياهتا والبني، ال األيام والقدمآ هللا مرتلة بالقريوان حمـا"

حني أصبح الشاعر يف حالة ضعف وهزمية، فطلب يد العون، ولكن األقدار غلبته، فطمست آيات 
املدينة، وحمت معاملها، وما بقي للشاعر واملكلوم سوى أن ميتطي البسيط الذي قال عنه حازم 

 )271(".وجتد للبسيط وبساطة وطالوة:"القرطاجين
أن يكون الشاعر على وعي هبذه امليزة اليت ينفرد هبا هذا البحر، لذلك صب الشاعر وال يستبعد 

 .عاطفته يف تفعيالته، فكانت مزجيا من الشجن واحلنني، شجن احلاضر املفجع وحنني املاضي السعيد
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ويف هذه املقطوعة جند القافية تنتهي حبرف امليم الذي اختذه رويا، فالروي تبين عليه القصائد 
 .قطوعاتوامل

وإن توظف ابن فضال للبحر البسيط دليل وعلى متكنه من فهم لدى مناسبة هذا الوزن والطويل 
ملوضوعات والرثاء اجلزلة الرصينة واليت حتتاج ملثل هذا النوع من األوزان، إىل جانب اختياره حلرف امليم 

 .رويا وامليم من احلروف اليت تكون القوايف الذلل
 :ري فيقول يف مرثية القريوانأما أبو احلسن احلص

 )272("لبني أراحنا يف النوم زورات لئن بعدهتم وحال البحر دونكم"
أطول حبور الشعر "واألبيات اليت اخترهتا هلذا الشاعر منظومة على وزن حبر البسيط الذي يعد من 

 )273(".العريب وأعظمها أهبة وجاللة
يل املتناظرة ال املتشاهبة، فالتفعيلة ال حتدث أثرها وقد وفق الشاعر يف اختياره هلذا البحر ذي التفاع

الواضح كنغم إال بتفعيلة مغايرة هلا، وملا وكانت عاطفة الشاعر تعيش حلظتني متباينتني، كانت ثنائية 
اإليقاع أنسب لرصد متوجات العاطفة، حيث يتكون البحر يف األصل من تفعيلتني متساويتني تتكرر كل 

مثانية :  موزعة على الصدر والعجز، أي يتكون هذا البحر من مثانية وعشرين مقطعاواحدة منها أربع مرات
ثالث أعاريض، وستة اضرب موزعة على أعاريضه وإذا تأملنا هذه األبيات : قصرية، وعشرين طويلة وله

وهي " فعلن"وجدناها وردت حسب الضرب الثاين للعروض األوىل أي كانت والتفعيلة يف العروض 
 والردف هو )274("يلزمه الردف على املشهور"وهي مقطوعة، ويف هذه احلالة " فعلن" ويف الضرب خملوبنة،

، والقافية هنا باعتبار استعماهلا من قبل الشاعر تعد )حرف ومد الروى، وهو إما ألف، وإما واو، وإما ياء(
 .من القوايف الذلل لن حرف التاء ميتاز باجلودة والسهولة

 :شيق يف مرثيته للقريوانيقول أبو احلسن بن ر
 )275(""بيض الوجوه، شوامخ اإلميان كم كان فيها من كرام السادة"

وفق الشاعر ويف اختيار النون رويا ملرثيته، والنون حرف خيشومي مينحك قدرة على مساع األنني 
 يتردد يف هناية كل بيت من خالل امتداد الصوت مع األلف قبل أن يرتطم على النون الذي هو من
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األصوات السهلة اليت يطمئن اللسان إىل قطع الصوت عندها، وهلذا كثر استعماله يف اللغة العربية إذ جنده يف 
 ".األفعال اخلمسة واألفعال املضارعة يف حالة توكيدها، ويف كل تنوين، ويف املثىن ويف مجع املذكر السامل

وى على شيء، سوى أن يرسل زفراته إهنا حقا شاعر حيترق داخليا، مقهور، مسلوب اإلرادة، ال يق
 .تربما بالدهر الذي ألقب عليه األعداء، فقبلوا له ظهر اجملن، وأحرقوا مدينته احلبيبة

له ستة أجزاء كلها : وينتبها موسى األمحدي نويوات خبصوص البحر الذي اختاره الشاعر بقوله
 :سباعية وهي

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن
، ووتد جمموع، وله ثالث أعاريض، وتسعة أضرب )ثقيل وخفيف(وكل جزء مركب من سببني 

 )276(".موزعة على أعاريضة، وال يوجد حبر له تسعة اضرب غري الكامل
مقطوع ) أي متفاعلن(العروض األوىل وهي تامة، متفاعلن، لكن الضرب جاء على النوع الثاين 

متفاعلن أي مستفعلن أو :  جوازات الكامل أن تصبح ومتفاعلنوالردف يلزم القطع، ألن من) فعالتن(
= متفاعل، وهبذا يكون دخلها زحاف اإلضمار الذي هو إسكان احلرف الثاين املتحرك مبعىن متفاعلن 

متفاعلن وبالقطع اليت هي علة يتم حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان متحركه فتصبح متفاعل، وينبهنا 
اليت وهي غري العروض والضرب، ويدخل يف " متفاعلن"دخل اإلضمار حبسن يف ي:"موسى األمحدي بقوله

 أما الدكتور مصطفى )277("الضرب املقطوع للعروض األوىل، والضرب املقطوع للعروض والثالثة بكراهية
 :حركات، فيقدم لنا النوع الثاين من البحر هبذا الشكل

 )278("متفاعلن متفاعلن فعالتن متفاعلن متفاعلن متفاعلن"
مع " فعالتن"يف النموذج الثاين يأيت الضرب على الشكل :"ويعلق على النموذج الثاين املقدم بقوله
 )279("."بقطع الوتد" متفاعلن"جواز إسكان احلرف الثاين، وفعالتن ناجتة عن 

يشكل هندسة اإلتالف على " "معمر حجيج"وهذا البحر بتفعيالته السباعية املتكررة عند الدكتور 
 األجزاء كغريه من البحور الصافية، وهو من أكثر البحور الشعرية تنوعا وصورا، وما يدخل عليه مستوى

من الزحافات والعلل يتناسب مع عدد هذه الصور، ولكونه يأيت متاما وجمزوءا، فهو يتشكل يف تسع صور 
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ن السواكن واليت تكون منها مخس صور تامة، والباقية ال تأيت إال جمزوءة ويتكون هذا البحر من أقل قدر م
 )280(".فيه أقل من الثلث

وهو هبذا يعد " مث يضيف متحدثا عن متيزه باشتماله على نوعي األسباب، إىل جانب األوتاد اجملموعة
يف نظر العروضني من البحور املتكونة من أجزاء فروع ألصول، كما يكون إليقاع موسيقاه بالنظر إىل موقع 

 )281(".النوع الصاعد يف درجته الوسطىالوتد يف أواخر أجزائه، من 
وإذا تطرقنا إىل درجة دوران هذا الوزن عند الشعراء املغاربة وجدناه خالل القرون الثالثة األوىل 
هبط إىل الدرجة الرابعة، مث ارتفع به بكر بن محاد إىل الدرجة الثانية، وهو من الشعراء البارزين يف القرن 

 الرابع واخلامس اهلجريني فقد جاء على الدرجة الثاين وهذا يعين عصر الثالث اهلجري، أما يف القرنني
اإلبداع املغريب الذي يتمثل يف أواخر القرن الرابع وحىت أواخر القرن اخلامس اهلجريني، ولعل ما يفسر 
استخدام أبو احلسن ابن رشيق للبحر الكامل وذلك من خالل قصيدته واليت رثى هبا القريوان، وهي أطول 

 .يدة يف ديوانهقص
 : املوسيقى الداخلية-2

هي ذلك النغم اخلفي الذي حتسه النفس عند قراءهتا لآلثار األدبية املمتازة شعرا ونثرا، ولو تساءلنا 
عن مصدر هذا النغم لوجدته ميكن يف حسن اختيار األديب لكلماته، حيث أهنا عند جتاورها جاءت 

ف، ال تنافر بينها، ويسهل النطق هبا، وال يعتمد األديب ذلك منسجمة تنساب انسيابا، فهي متآلفة احلرو
إال قليال، وإمنا يهديه ذوقه الفين وقدرته األدبية وكذلك سعة ثقافته وثراء معجمه اللغوي، فحروف اهلمس 
كالسني والصاد والزاي توحي باجلالل والعظمة وتالئم والنادبني الواقفني أمام آثار الراحلني يف حمراب 

 . واخلرابالصمت
وكذلك حروف املد كاأللف والواو والياء، وخاصة األلف، تكثر يف أدب الرثاء، ألن طول الصوت 
ويناسب احلزن واألسى، إىل جانب توازن العبارات يف النثر، يقابله حسن التقسيم يف الشعر وهو التساوي 

غري املوسيقى، ومجال الترمن، بني عدد الكلمات يف كل شطر من البيت، وكذلك التكرار الذي ال يقصد به 
مث كثرة النعوت واملتعاطفات اليت تساعد األديب على التوسع، كما أهنا وتساهم بقوة يف إحداث نغم 

 .املوسيقى الداخلية للنص
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وكما تنبه القدماء إىل جرس الكلمات وأصواهتا وأثر ذلك على القصيدة، تفطنوا أيضا إىل أثر البديع 
وراء هذه املوسيقى :" الدكتور شوقي ضيف بعد أن حتدث عن املوسيقى اخلارجيةيف موسيقى الشعر، يقول

والزاهرة، موسيقى وخفية تنبع من اختيار الشاعر ولكلماته، وما بينهما من تالؤم يف احلروف واحلركات 
وكان للشاعر أذنا داخلية وراء وأذنه الظاهرة، تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام، وهبذه 

 )282(".سيقى اخلفية يتفاضل الشعراءاملو
جمموع العالئق فيما بني الوزن والشحنات :"واملوسيقى الداخلية عند الدكتور عبد القادر قيدوح هي

اإليقاعية يف تدفقاهتا الشعورية وما ينتج عن ذلك ومن مكونات ومتوجات نفسية تتالءم مع قوى تفاعل 
لداخلية على أهنا وليدة الدفقة يف أحاسيسها املنبثقة من قوى الكلمة، ومن مثة ينبغي النظر إىل املوسيقى ا

 مث )283("الذات املتفاعلة مع خصوصية متايز مثريات احلدث والربط بينه وبني متباعداته يف إدراك الشاعر
 )284(".يضيف على هناية سطر كل بيت من حيث التماثل والتأثري وفق مناخ متكامل

لنا شخصية الشاعر خارج العمل الفين، ومدى توفيقه، فإن إذا كانت املوسيقى اخلارجية تعكس 
املوسيقى الداخلية تتمثل يف االختيار املوفق لأللفاظ ومعانيها من جهة، وما حتققه من انسجام صويت من 

 .جهة أخرى
فموسيقى الكلمة وليدة صالت عدة، إهنا تنشأ من عالقتها مبا يسبقها ومبا يعقبها ":"اليوت"يقول س 

 )285(".من الكلمات، وعالقمتها بصورة مطلقة مبجموع النص الذي توجه فيهمباشرة 
وبذلك تعد املوسيقى الداخلية من بني األشياء، اليت هلا صلة باحلالة الشعورية للشاعر أو األديب 

 .عامة، فهي اليت تظهر تلك الصراعات الدائرة يف أعماق نفسه
 املوسيقى يف قصائد رثاء املدن املغربية حىت القرن وسأحاول يف هذه الدراسة املتواضعة أن أبني أثر

 .اخلامس اهلجري
 :يقول الشاعر اجلزائري بكر بن محاد يف رثائه لتيهرت

 )286(".إنا ولفي غفلة عما يقاسونا زرنا منازل قوم مل يزورونا"
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 .فالبيت من البسيط كما سبق أن ذكرت، وهو حبر ميزج
 :قال أبو احلسن بن رشيق

 ترنـو بنظرة كاشح معيان يام نظرة كاشـحنظرت هلا األ"
 )287(".متعسفني كوامن األضغان ساموهم سوء العذاب وأظهروا

وهذا منبعث آخر للنغم تشترك فيه احلروف والتراكيب ألن األسلوب اجلميل حيلو بقدر ما يكثر فيه 
دب يف حاجة إىل هذه النغم، وما حيمله من املوسيقى، وتتدىن قيمته ما ختلو موسيقاه وكل نوع من األ

 .األنغام اليت تشنف اآلذان وتنعش النفس وتثلج الصدر
مث أردفه بالفعل ترنو يف الشطر الثاين من البيت األول، وكذلك " نظر"ففي البيت األول ورد الفعل 

" كاشح"مرتني ووزعها على الشطرين بالتساوي، وفعل مثل ذلك باسم الفاعل " املرة"كرر الشاعر اسم 
ائل ميور هبا واألسلوب يف تصوير روعة احملن وهلع االضطراب ومسو احلقد الذي تبديه األيام وهي وس

الظاملة، احلاسدة، املضمرة شرا للقريوان، مث إن تتابع حرف السني يف البيت الثاين، وهو من احلروف 
 الدقيقة القائمة املهموسة، وله ماله من مساحة اجلرس، ولطافة وسوسة، وتصاعد ولدرجة الفنية بالصياغة

 .على حسن خارجي يستدرج تفاعال داخليا تنبسط منه النفس
أما يف مرثية حممد بن شرف القريواين، فإننا جند ذلك األسلوب الذي تطغى عليه الصناعة اللفظية، 

خطوب خطبت :"كما شدهتا الساحة األدبية يف العصر العباسي، فالشاعر يستخدم اجلناس الناقص يف قوله
 وال خيف ما للجناس من أثر يف التعبري، فهو يضفي على الكالم مجاال ويكسبه جرسا موسيقيا ويعرب "مهجيت

ما :"عن وإحساس األديب ويعني على نقل هذا اإلحساس، إال أن الشاعر يعتمد على التكرار مثل أقواله
وكانت :"أن يقول، إىل "جلت باللج أبصارها"مث " وال رأت إبصارها"، "فغادت الفال"، "مسعت بالفال

 :وقال يف مقطوعة أخرى" فغادت اآلفاق أستارها"، ..."األستار
  )288 ("!أال مرتل فيـه أنيس جماور؟ أال مرتل فيـه أنيـس"

من -فالشاعر يردد ألفاظا بعينها، كما لو كان يطلب التلذذ املستدمي ملا حيدثه هذا التكرار، وألنه  
زينا يزكي متعة أعادهتا ملا تزخر به من النغم املريح األنيس  يضفي جوا موسيقيا خالبا وح-جهة أخرى

 .الذي له استجابة صرحية يف األذن السليمة املتذوقة لألدب اخلالص
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 ".و... جاور"وقافية البيت هو املقطع 
 :وقال ابن فضال املعروف باحللواين

 رمبا علل الفؤاد السقيما ليت شعري، وليت حرف متن"
 )289("نثر البني سلك املنظوما لك ملاكيف يا قيـروان حـا

نظم الشاعر هذه املقطوعة على حبر اخلفيف ألن التشكيل املوسيقي الذي كان سائدا، ينحصر يف 
 :البحور والشعرية املشهورة كالطويل والبسيط والكامل والوافر واخلفيف الذي مفتاحه

 فاعالتن مستفعلنت فاعالتن فاعالتن مستفعلن فاعالتن
اعر هنا اضطر إىل الزحافات فحول فعالتن إىل فعالتن وهو زحاف اخلنب والشيء نفسه ولكن الش

ملستفعلن اليت حوهلا إىل متفعلن واحترم التغيري الطارئ الذي جييء يف العروض دون الضرب واملتعلق بتفعيلة 
 تلك إىل مفعولن اليت اليت ميكن أن تصري فعالتن وهو تشعيث ورد يف البيت الثاين، وتنقل التفعيلة" فاعالتن"

تساويها يف احلركات والسكنات، كما اختار ملقطوعته من القوالب القافوية املشهورة وخباصة القافية ذات 
والروي من احلروف املعروفة يف الشعر العريب مثل امليم، ألن هذا احلرف من أجود القوايف لسهولة خمرجها، 

 .وعا بألف اإلطالقكما أن الشاعر جعل امليم املفتوحة رويا متب
 :وجاء يف قصيدة أيب احلسن احلصري ما يلي

 فإن هم اغتربوا، ماتوا وما ماتوا موت الكرام حياة يف مواطنهم"
 )290("إليكم مثل ما هتدى والتحيات ماذا على الريح لو أهدت حتيتها 

فية مطلقة تنتهي عزف الشاعر أحلانه على أوتار البسيط، واختذ من حرف التاء رويا ملقطوعته، والقا
حبرف مضموم، والقوايف النونية والتاء قريبة منها ويف اجلودة والسهولة، وقد أكثر منها الشعراء، والتكرار 
الوارد هنا ينبأ عن رغبة ملحة يف إمساع اآلخرين أنشودة الكآبة وأحلان اخلراب، وما األلفاظ املوت، 

التحيات، سوى دليل عن تنامي االضمحالل يف ساحة اغتربوا، ماتوا، ما ماتوا، أهدت، حتيتها، هتدي، 
عربدت فيها شياطني الفناء، وجتاورت احلروف املتجانسة، والكلمات املكرورة لتدل على أهنا منبع والنغمة 

 .املوسيقية، وجال الترمن
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 فإنه إيقاع )291( )"أصوات، ومعجم، وتراكيب، وداللة(بنية ذات عناصر متضافرة "إذا كان الشعر 
، وكل هذه اجلوانب كونت النص الشعري القصري الذي هو بني أيدينا، وقد استهدفت إبراز املأساة كذلك

 .اليت حلت باملدينة، وتقدميها يف ثوب حيك على نول األحزان
حبر اخلفيف ليتناسق مع حالته النفسية، ويتماشى مع طبيعته املتأزمة اليت " ابن خلف"وقد اختار 

 .والتقطيعاتتعرف كثريا من السكونات 
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن

السني، مخس "كما اصطفى األصوات املفضية إىل الصمت والتفكري، فوظف حروف الصفري مثل
كأمنا أراد أن يشرك هذه احلروف يف صنع سيمفونية " الزاي مرة واحدة"، و"الصاد مرة واحدة"و" مرات

مجعا، : نصرا وفاعال يف مضاعفة التنغم كالتايلاألسى اليت هو بصدد عزفها، كما شكلت القافية بدورها ع
الذي هو حرف حلقي مهموس، ) العني(أي جمممعا، بفك اإلدغام إىل جانب حرف الروي املتمثل يف 

مبتوع بألف اإلشباع املتولد من إطالق الفتحة، وقد تناغم اإليقاع وتتابع عم طريق املد الذي يصاحبه نفس 
 .الطويل

فيغمره نغم موسيقي داخلي " ابن عبدون" جاءت به قرحية الشاعر املغريب أما النص الرثائي الذي
يشعرنا باحلزن واخلشوع، مصدره القدرة الفائقة للشاعر يف استعمال مفرداته حبيث جاءت منسجمة، 

وما . فانسابت عذبة متآلفة عند جتاورها باإلضافة إىل ما فيها من إحياء يبث يف نفس املتلقي اجلالل والوقار
إال على أن دليل البكائية قد  "-وهو من احلروف اجملهورة-رف اجليم الذي اختاره الشاعر رويا لقصيدته ح

 .بلغت الذروة
احلروف اجملهورة أنسب ملثل هذا املوقف الذي يشترط فيه ظمامة :"يقول الدكتور حممد مرتاض

 )292(".األلفاظ وقوة احلروف وشدهتا
 :يف وتفعيالتهوالبحر الذي امتطاه الشاعر هو اخلف

 فاعالتن مستفعلنت فاعالتن فاعالتن مستفعلن فاعالتن
 )293(".أخف البحور على الطبع وأطالهلا للسمع:"واخلفيف حبر متداول يف الشعر املغريب ألنه
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لقد استعان الشاعر املغريب باأللفاظ واألوزان والقوايف اليت مييل إليها، واإليقاع الذي يتأثر به وهي 
تيارات الشعراء العرب مع أن كل شاعر له ميزته اخلاصة اليت هي واقعه الداخلي الذي يتدفق يف جلستها اخ
 .يف حلظة اإلبداع

ومن املعلوم أن اإليقاع خاصية الشعر األوىل، فلوال اإليقاع ملا كان الشعر، فهو الذي مييز الشعر عن 
ورحابة اخليال، وأصالة واالبتكار، النثر باإلضافة إىل عناصر أخرى كجمال الصورة، وكثافة الداللة، 

 .ودفء العاطفة، وحسن توظيف اللغة
معروف باإليقاعية اليت تتكرر مرتني وهي حتمل " بن محاد"الذي استخدمه الشاعر " التبسيط"و

شحنا من األصوات واملنسجمة املتناغمة اليت تدخل الوجدان دون استئذان، والبسيط يناسب واملواضيع 
 وما حتتاجه من اتساع تعبريي يف طول واجلملة، أما القافية فتعد من األركان األساسية يف "كالرثاء"اجلادة 

بنية الشعر العريب وهي وعبارة عن وحدة صوتية مطردة إطرادا منظما يف هناية األبيات وتساعد الوزن على 
من آخر "فراهيدي إحداث االنسجام الصويت والتناسب النغمي يف القصيدة وحدها عند اخلليل بن أمحد ال

 ".وال جبلوا" وهي هنا )294("حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه مع حركة ما قبله
رويا لقصيدته، لكونه من احلروف اجملهورة، وملا هلا ومن " الالم"وقد اختار الشاعر حممد بن محاد 

اب بني حنايا قيمة فنية، كما أحسن اختيار ألفاظه حيث انسجمت يف جتاورها مولدة نغما حزينا، ينس
 ".املوسيقى الداخلية:"الضلوع، فتنشأ بسببه استجابة رائعة، وتلك األنغام يسميها النقاد
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 خاتمــــة
بعد أن عشت فصول املآسي، ومشاهد اخلراب والدمار اليت أبدعتها أقالم شعراء مغاربة عانوا من 

غوا من ذلك كله مرثيات حفظها ويالت الدهر ردحا من الزمن، فمزجوا مشاهداهتم حبرارة العاطفة وصا
هلم التاريخ األديب ونالوا بسببها عربون واالستحسان، حيق أن يل أحط الرحال ألعرض عليكم أهم النتائج 

 :اليت توصلت إليها
 عرف العرب الرثاء منذ العصر اجلاهلي، وهو غرض من أغراض الشعر الغنائي، بل من أهم تلك -

عاطفة واإلحسان، إذ يعرب فيه الشاعر عن جتربة احلزن واألسى والتفجع األغراض نظرا لصلته الوثيقة بال
 .واللوعة لفقدان ما هو عزيز وحمبب إىل النفس

 بقيت الصورة الرثائية تتوكأ على املعاين واألساليب املتوارثة طيلة العصور األدبية مع اختالف -
 .يسري يف مظاهر الشكل والتعبري والتفكري

 . أشهر األشعار ألن أصحاهبا يقولوهنا وقلوهبم حتترق كانت املراثي اليت-
 ظهرت يف مراثي املسلمني نزعة جديدة تقوم على القيم الدينية واخللقية وتتمثل يف التسليم بقضاء -
 .اهللا وقدره
 ظهرت يف العصر العباسي ضروب جديدة من الرثاء مل تكن معروفة من قبل مثل رثاء املدن -

 . ترتل هبا الكوارث كاحلرق والتخريب والتدمريواملمالك الزائلة حني
 بالنسبة ألدبنا املغريب، أصحابه مشارقة وخاصة يف عهد الوالة، وقد تناول الشعر يف ذلك العهد -

ما عرفناه للمشارقة من أبواب، فكان الشاعر يؤرخ للحادثة وال يبكي صاحبة احلادثة، واتسم بالغزارة ألن 
 .ت واحلروب، واستمر على الصورة نفسهااملنطقة كانت تعج بالصراعا

األغلبية والرستمية واإلدريسية، وإذا كان الشعر والرثاء يف اجلاهلية يبدأ :  عهد اإلمارات الثالثة-
باحلكمة، فإن الشاعر املغريب قد استعل هو أيضا رثاءه باحلكمة واالعتبار إذ يشري إىل طبيعة الكون وسنة 

 .ي يستخدم املطلع احلكمي، لكن احلكمة فيه تكون سطحية وساذجةاحلياة، بينما الشاعر اجلاهل
 عرف الشعر املغريب موضوعات أخرى تتصل بالسياسة واملذاهب الدينية وصراعاهتا، واليت تتناول -

بكاء املدن املدمرة، باإلضافة إىل شعر : آثار تلك الفنت واحلروب، وقد نتج عنها نوع من الشعر يعرف بـ
 .احلنني إىل الوطن: طاهنم والذي عرف بعشراملبعدين عن أو



 الشعر املغريب هو امتداد للحركة األدبية املشرقية، حيث سجال تواصال مقبوال، شكال ومضمونا، -
 .بل إن الشعر املغاربة يكاد ينفرد بعناصر مجالية قوية جعلته يتبوأ مرثية عالية يف سلم اإلبداع الفين

اربة بالتعايل ألهنا كانت من وحي الصراع أو التنافس اجلهوي الذي  استمت نظرة املشارقة إىل املغ-
كان يسيطر على العامل اإلسالمي بني مشرقه ومغربه، ومبوجب ذلك اعترب املشارقة أسفهم املرجع األساسي 

 .يف خمتلف العلوم، وقد يكون للعصبية القبالية دور يف ذلك
 األندلس كانت متثل ذروة البناء احلضاري العريب  ظهر يف بالد األندلس يف رثاء املدن بقوة ألن-
 .اإلسالمي
 اتكأ شعر الرثاء اخلاص باملدن واملمالك الزائلة على الوصف املنبعث من العاطفة الدينية الصادقة، -

 .وقد توارى الشعور الوطنية الذي كان مسيطرا من قبل
 إىل املكان، وتساعده على بلورة وعيه  صورة املدينة البائسة متنح الشاعر فرصة تتجلى خالهلا رؤية-

 .الصحيح مبكانة املدينة يف النفوس
 عاشت الساحة الثقافية والسياسية مشاداة ومنافسات مذهبية أثرت على احلياة العامة، واختلفت -

ة إال نتيج" القريوان"أو " تيهرت"أو " طبنة"أسباهبا وهي امتداد طبيعي ملا وقع يف املشرق، وما ضياع مدينة 
 .لتلك الصراعات اليت فتكت باألمة اإلسالمية

 أهم ظاهرة يالحظها الباحث املتأمل يف األدب املغريب القدمي خالل وتلك الفترة التارخيية، خاصة -
يف القرن الثاين والثالث اهلجريني يف ذاك االزدواج الثقايف الذي اثر يف اململكة السياسية، وخدش املوهبة 

الذي أفلت من هذا األثر " بكر بن محاد"التعبري، وال إلبداع يف اخليال، باستثناء الشاعر الشعرية، فال قوة يف 
 .الطبيعي

 ظلت بغداد طيلة القرون الثالثة األوىل مسيطرة على العامل العريب وشرقية وغربية على السواء، -
إفريقيا مركزين عظيمني وما كاد ينتهي القرن الرابع اهلجري حىت كانت قرطبة يف األندلس والقريوان يف 

 .للثقافة العربية
 شعر رثاء املدن املنكوبة من أشرف األشعار ألنه صدر عن عاطفة مشبوبة، ووجدان حار، -

وشعور صادق، وإميان صحيح، ليست فيه صناعة املتكلف، وال زيف الكاذب، وال متويه الذي مل يتجاوب 
 .مع احلوادث



ينته لغة شعرة تفصح مباشرة عن أحاسيسه، والنماذج املقدمة يف  التزم الشاعر املغريب يف رثائه ملد-
 .الدراسة نقلت بصدق مشاعر احلزن واألسى واحلسرة اليت عانتها الشعوب

 املقهور، وبذلك جند أنفسنا أمام نتاج شعري يبهرنا بصدقه الفين وهكذا خترج قصائدهم من -
 .النطاق اإلنساين

ئص ال جتعله يرتقي إىل درجة اإلبداع وإمنا هي استمرار ملا فيه  متيز األسلوب يف ذلك العهد خبصا-
املشرق العريب من فنيات متثلت يف القصر، والوضوح، واملباشرة، والتلقائية، وغياب الزخرفة األسلوبية اليت 

 .تثقل النصوص
لشعر  طغى الفقه مبسحته على إنتاج شعراء القرن الثاين اهلجري يف املغرب العريب، لذلك جاء ا-

بسيطا تعوزه الصورة واخليال وقوة األسر، ويف القرن الثالث اهلجري أخذت أساليب تتطور وظهر أثر 
احلذق واملهارة واخليال، ومع ذلك ظلت القصيدة متمسكة بتقاليد القصيدة العربية القدمية، وال خيتلف 

غريب عن الشاعر املشرقي يف فن رثاء الشاعر متمسكة بتقاليد القصيدة العربية القدمية، وال خيتلف الشاعر امل
املدن، والتفجع على امليت، فاألسلوب والتفكري واحد، واملعاين والتعبري متشاهبة، وبالنسبة للصورة فقد 
استعمل شعراء املغرب العريب ألوانا من البيان كالتشبيه بأنواعه املختلفة، واالستعارة والكناية، فاجملاز عامة، 

وان البديع املعروفة كاملطالعة والتصريع والسجع واالقتباس واجلناس، ولكن الشاعر باإلضافة إىل بعض أل
املغريب جعل من الصورة الشعرية شيئا إضافيا للمعىن يأيت هبا على سبيل التوكيد والشرح والتوضيح، وكان 

 . وظيفة الصورة، فيبينها بطريقته اخلاصة-يدرك جيدا-إىل جانب إميانه باللغة املعيارية 
 إن األسلوب الغالب على قصائد شعراء املغرب هو األسلوب التصوي الذي يتمثل يف الكلمات، -

والعبارات، والصور، واملوسيقى اخلارجية اليت تظهر يف الوزن والعروض وكذلك يف املوسيقى الداخلية وهي 
 .النغم اخلفي الذي يشيع يف الكلمات املنتقاة مبهارة

دة من زمن الفتوح إىل غاية القرن اخلامس اهلجري استعمل الشعراء بعض ويف الفترة التارخيي املمت
الرجز، والطويل، والبسيط، والكامل، والسريع، واخلفيف، كما اعتمدوا على القوايف املطلقة، : البحور مثل

 .ومتسكوا بالروي الواحد يف مجيع قصائدهم الرثائية
قد عربوا بصدق عن حجم املآسي اليت إن الرثاء غرض شائع لدى شعرائنا و: وخالصة القول

شهدهتا مدهنم املنكوبة، وكل شاعر أدىل مبدلوله، وغمس ريشته يف حمربة أحزانه ونظم قصائد مدينة واحدة 
 .يرثوهنا

الشاعر عطية بن علي املعروف بأيب الفضل الطبين، فرثاها مستخدما حبر " طبنة"وقد أزعجت نكبة 
لسطحية وعدم التعمق يف إبراز العواطف واألحاسيس ويتبني ذلك من الرجز، ولكن تعبريه سيطرت عليه ا



وذكر يف منتهى البساطة أن طبنة يف حمنة، " سرنا"خالل استعمال الشاعر لضمري مجاعة املتكلمني يف الفعل 
كما وظف كلمات ال يقطر منها األسى مثل ما هو معهود لدى املنكوبني التائهني، أما ضمري الشعر 

كر بن محاد، فقد صبغ رثاءه بالوان من الزهد وأصباغ من التأمل واالعتبار، فربهن على أن ب: اجلزائري
 .الزهديات عندنا أعظم منها يف املشرق

كما تبني شخصيته من خالل نصرته ألهل الشيعة وسلوك مذهبهم يف احلياة، وجاءت ألفاظه 
 . وأن ال شيء خالد على وجه هذه البسيطةمسربلة بالطهر والتدين والزهد والدعوة إىل االتعاظ باملاضني،

فالقبور خري برهان واملوت أسطع بيان، فالشاعران يقتربان من حيث الفترة الزمانية ولكن خيتلفان 
من حيث القدرة على استعمال اللغة والتصوير واالهتداء على اجلمال الفين، إال أن امليزة اليت جتمعها هي 

ء اليت تعتمد على البساطة وحتتكم إىل املنطق ال إىل األدب اخلالص وال صفة شعر العلماء وأراجيز الفقها
خيف على أحد ما لشعر العلماء من مصطلحات وتعابري وأفكار وبرزت الصورة الزهدية أكثر وضوحا لدى 

 .بكر بن محاد واختفت عند أيب الفضل الطبين
د أسس لرثاء املدن املنكوبة يف أما الرثاء الذي أتى به ابن رشيق، يكفي أن أقول بأن الشاعر ق

املغرب العريب، من خالل نونيته اليت هي أطول قصيدة يف ديوانه، وصف فيها والطبيعة املفجوعة، واإلنسان 
اهلالك، كما أدمج عناصر الكون املادية لتسهم يف رسم الصورة الكئيبة ملدينة القريوان، وقد تفوق يف رثائه 

ملوحية باحلزن، واملعربة عن اآلالم وجعل الطبيعة مبا فيها من إنسان بفضل طول نفسه، وحشد األلفاظ ا
وحيوان ونبات تقوم بندب زهرة املدن، واستمد بعض صوره من ينبوع الثقافة اإلسالمية العريقة، الشيء 
الذي جعله يتفوق يف رسم خط القصيدة الرثائية يف الشعر املغريب القدمي، أما زميله ابن شرف الذي رثى 

ا نفس املدينة، فقد استخدم الوصف البارع واللغة والشعرية اليت بلغت درجة اإلبداع خاصة عند تتبعه أيض
للجزئيات خالل وصفه املنكوبني الفارين، وتفرد بوصفه أفراد األسرة احلاكمة الفارين أكثر من وصفه 

 .للديار والبيوت
مجعت الشاعرين هي التكرار يف ومت كذلك من خالل مقطوعات ليست بالطويلة، أما الصفة اليت 

األسلوب، والشيء الذي اختلفا فيه هو أن ابن شرف مييل أكثر من صاحبه إىل التحليل النفسي لآلثار 
احلادثة، ويسرف يف استعمال الزخرفة مع بعض التعقيد والتكلف حني ليذكرنا بكتابات بديع الزمان 

 .اهلمذاين خالل العصر العباسي
د الكرمي بن فضال قد متيز بشعر الغربة واحلنني إىل أنه كان شاعرا مقال يف  وهذا أبو احلسن عب-

 .إنتاجه، حيث نظم مقطوعات قصرية ال تفي باحلاجة، وبسبب ندرة شعره كاد يعد من املغمورين



 وأما أبو احلسن احلصري الشاعر الضرير، فقد اشتهر على أقرائه بأشعار الغربة واحلنني، ومواويل -
زج بني الرثاء واحلنني واالغتراب، وتفوق يف تصوير األشياء وتشخصيها وباخلصوص العامل البكاء وامل

الداخلي واخلارجي مما مكنه من التربع على عرش الشعر اخلالد فكان أبرع من أن فضال وأعذب من غريه، 
لمعىن، ومتيزت لنه صور الغربة أحس تصوير، وأبرز أثر احلنني يف حياة الفرد املغرب، كما أخضع اللفظ ل

قصائده باحلوار الشيق والعذوبة والرقة واحليوية والصور اجلذابة اليت تشد القارئ شدا وجتعله يعتقد بأنه 
 .حيال شاعر مغريب من الطراز املمتاز

رثاء املكان، واختلفوا يف :  هؤالء املغاربة عربوا بصدق عن املصاب اجللل، اتفقوا يف مواضع مثل-
تخدموا أدواهتم الفنية، إال أهنم أسهموا مجيعا جبدارة واستحقاق يف خدمة هذا الغرض مواضع أخرى حني اس

الشعري وتوسعوا يف معانيه حىت متيزوا عن املشارقة وذلك باإلكثار من صور التفجع والتهويل واألحزان، 
 .فضال عن كوهنم نقادا بارعني يف جمال النقد األديب
كاترة، أصحاب املشروع، أشرت إىل شعراء مغمورين، وعمال بنصيحة الدكتور املشرف، والد

من خالل مقطوعة " قرطاجنة"حمرز بن خلف الذي رثى مدينة : أمثال" ابن رشيق"ولكنهم عاشوا يف عصر 
قصرية، ركز فيها على ندب ما تبقى من اآلثار الشاخصة، مث انتقل إىل احلديث عن سكاهنا، ورغم التعجب 

ة االتعاظ واالعتبار، وقد سار فيها على هنج األقدمني من حيث اللغة املعتمد، جنح يف إيصال رسال
 .واألسلوب

اليت أكثر فيها من تكرار " سوسة"يف رثاء ملعب " ابن عبدون:"كما أثبت أبياتا رثائية أخرى لـ
 بعض األلفاظ الدالة على التأسي واالعتبار شأنه يف ذلك شأن سابقيه الذين وقفوا يندبون األمم اخلالية
واجلنات الضائعة، غري أن التكرار هنا جاء بغاية ترسيخ الفكرة يف ذهن املتلقي، وكل املعاين األخرى تدور 

حممد بن :"حول يوم الفصل، مث أهنيت حبثي املتواضع بنموذج من شعراء ما بعد القرن اخلامس اهلجري وهو
دام األلفاظ اجلاهزة والصور املألوفة ، وقد اشترك مع سابقيه يف استخ-القلعة-يف ندب ديار أجداده " محاد

" البسيط"ومنها التكرار الذي يتمثل يف التساؤل وذلك لتنبيه املخاطب على أمور يود إدراكها، وقد امتطى 
وقد اشترك اجلميع يف القدرة " اخلفيف"فقد ركب " ابن عبدون"الطويل مطية، أما " ابن خلف"بينما اختذ 

 وهلفة املغتربني وحرقة املبدعني عن الديار، باإلضافة إىل شعر الفقهاء أمثال على التعبري عن مشاعر املنكوبني
يوسف ابن إبراهيم خالل وصفه لورجالن، وكذلك ابن هاين يف وصفه للزاب، وقد حتدث الشعراء املغاربة 

ابن "عن مدهنم رثاء أو وصفا، وحىت خالل الوصف فإهنم يربزون حنينهم وشوقهم ألوطاهنم، وخاصة 
 .يف تشوقه لبلدته تلمسان" يسمخ
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