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 الممخص: 

 بعظم اً لم يكون عظيماأل نَّ إذا كان المفقود وطن ، فإ، ف إنَّ الرثاء تعبير عن الم فقد االحبة
 اً تاريخ عظيم لبمد كان مفتاح ىرث ونَّ إندلس فضياع األ ىندلسي عندما رثبو البقاء األأو , ذلك الوطن 

سي نقبًل حيًا لما آينقل تمك الواقعة بما فييا من م اً كمميا، لقد جعل فقد االندلس شعر لنيوض قارة بأ
ينا أا ر ، لذ وطانكتب بعده في رثاء األ نتح الباب لمما كتب قبمو وف بأسموب من النظم فاقَ  ياجرى في

، أطمق عمييا نونية الرَّنديِّ  والتي تعدُّ من أجمل مرثيات المدن والتيلغة شعر ىذه القصيدة ان ندرس 
بيات القصيدة ، شارحين ما فييا من مكامن أمنتو من عبر كانت حاضرة في جميع تض عمَّا فضبلً 

الببلغة وجميل التصوير وحسن النظم الذي تميزت بو ىذه القصيدة. سائمين الباري عزَّ وجلَّ حسن 
 التوفيق وتمام النعمة.  

 (، االندلس ، الرثاء القصيدة لغة , الشعر ,  الكممات االفتتاحية : )  
The lament of Andalusia for Abi staying Randi, a linguistic 

study 

M. Fatima Alwan Rashid 

Al-Mustansiriya University, College of Education, 

Department of Arabic Language, Baghdad, Iraq 
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Abstract 
Lamentation is an expression of the pain of losing loved ones, so if 

the lost is a homeland, then the pain is great because of the greatness of that 

homeland. Tragedy, a lively quotation of what happened in a style that 

exceeded what was written before it and opened the door to what was written 

after it in lamenting the homelands, so we wanted to study, despite the large 

number of studying this poem, we accepted a grammatical and morphological 

study to extract what it contains from these aspects, add to that what it 

contained from Through it was present in all the verses of the poem, 

explaining what they contain of eloquence, beautiful photography and good 

arrangement that characterized this poem. Asking God Almighty for good 

luck and complete blessing. 
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 متاملقد

الذي ال تعد نعمو والصبلة والسبلم عمى خير خمقو المبعوث بالحق بسم اهلل والحمد هلل 
 ة آلو الطيبين الطاىرين...وعمى خير البريَّ  همن عند

 ما بعدأ
غراض الشعر، فالشعر ىو تعبير عن عاطفة بكبلم موزون أقدم أشعر الرثاء من  عدّ يُ 

ناه في شد العواطف تأثيرا عمى االنسان، لذا وجدى، ومما الشك فيو الم الفراق من أمقف
ينا ، إذ عبر الشعراء عن ىذا األلم بأجمل القصائد ي وصل الالذِّ  بواكير الشعر العربي

وطان فقد كتب فييا الشعراء ىي رثاء األلتي حاسيس ا، ومن ىذه األ حاسيسواروع األ
لشعراء في ىذا العصر يفتتحون قصائدىم ا الغرض منذ العصر الجاىمي وكان ابرز ىذ
من رثاء الديار فيذا امرئ طبلل وىو نوع لنوع  من الشعر في وقوفيم عمى األبيذا ا

، وتطور  ناول معمقة وصمت اليعمى األطبلل في افتتاح معمقتو التي تعدُّ أ قفُ القيس ي
، حتى جاء سقوط األندلس  ن من تطور اغراض الشعر العربي األخرىىذا الف

من أجمل وأروع  ندلس التي تعدُّ فكانت قصيدة رثاء األيدي العرب وضياعيا من أ
، ووثيقة تأريخية ميمة تسجل لتمك األحداث الجسام ، وتمتيا  وطانقصائد رثاء األ

عددنا ىذا البحث وجاء ، أ لغويَّاً  ةاسة ىذه القصيدخرى ال تقل عنيا ولغرض در قصائد أُ 
 واصطبلحاً  بيان معنى الرثاء لغةً  تناول ولالمبحث األ : تقسيمو الى مقدمة , ومبحثين

والحديث عن رثاء المدن في الشعر العربي , وتناولت فيو نبذة عن حياة الشاعر وعن ،
 الرثاء قصيدةفتناول التحميل المغوي أو لغة الشعر في  الثانيالمبحث  أما مؤلفاتو. 

 ي , ومن ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع . ندلسبي البقاء األأل
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 ول املفاهيم املبحث األ
 : شعر الرثاء -أولا  

 التوطئة:
حبة فراق األلم أعرف  االنسان  ، ألنَّ لقد عرف االنسان الرثاء منذ مطمع الخميقة 

، وبعد أن  متذكرًا محاسنيم وصافاتيم بأسموبو وراح يعبر عن ىذا األلم  . والخبلن
، التي عرفت  ُعِرَف الشعر ركبُو الشعراء لمتعبير عن ذلك االحساس بأجمل القصائد

قدم ما وصل الينا من المراثي في والتاريخ يشيد عمى ذلك ومن أفيما بعد بقصائد الرثاء 
بن ربيعة بن مّرة بن ىبيرة من بني جشم من تغمب، " عدي :ابيات الميميل وىو الشعر 

 ، وىو خال الشاعر امرئ القيس شاعر جاىمي عريق وفصيح المسان من شعراء العرب
  (ٔ)؛ أبو ليمى" ، أبرزىا ، ولو العديد من األلقاب

ويعد الميميل أول من قال الشعر أو وصل الينا شعره " ولقب بالميميل ألنو كان أول 
. وقد قال الميميل في رثاء أخيو كميب قصيدة تعدُّ (ٕ)رقق نسج الشعر" من ىميل ، أي

 :(ٖ)من اقدم ما وصل الينا من الرثاء في الشعر العربي يقوُل فييا
 ِإنَّ في الَصدِر ِمن ُكَميِب ُشجونًا*** ىاِجساٍت َنَكأَن ِمنُو الِجراحا

 َأنَكَرتني َحميــــــــــــــــَمتي ِإذ َرَأتــــــــــــــني  *** كاِسَف الَموِن ال ُأطيُق الُمزاحا
ُل َرأســـــــــــــــــــي *** ما ُأبالي اإِلفساَد َواإِلصبلحـــــــا  َوَلَقد ُكنُت ِإذ ُأَرجِّ

 ىاِئمًا ُممتاحـــــــــاِبئَس َمن عاَش في الَحياِة َشِقيـــًّا*** كاِسَف الَموِن 
 يا َخميَميَّ ناِدنا لي ُكَميبــــــــــــــــــــــــــــــــًا ***  َوِاعَمما َأنَُّو ُمـــــبلٍق ِكفاحـــــــــــــــــا            
 مَت َصباحـــــــــــــــــايا َخميَميَّ ناِدنا لي ُكَميبــــــــــــــــــــــــــًا ***  ثُمَّ قوال َلُو َنعِ              

والميميل يشكو ألم الفراق ويدعو خميميِو أن يناديا كميب أخُو ويمقيا اليو التحية في  
 قصيدتو التي نظميا في رثاء أخيو كميب.
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 الرِّثاء في المغة :  -1
وال يبعد تعريف الرثاء في المغة عنو في االصطبلح فيما يشيران الى نفس المعنى  

ميت والبكاء عميو وذكر محاسنو وصفاتو وقد ورد في لسان العرب "ورثى وىو ذكر ال
، اي أنو البكاء عمى الميت ونظم  (ٗ)فبلن فبلنا يرثيو رثيا ومرثية إذا بكاه بعد موتو "

الشعر لذكره وىذا ما ذىب اليو  صاحب الصحاح  " رثيُت الميت من باب رمى ومرثيًة 
تو وعددت محاسنُو ، وكذا إذا نظمت فيو شعرًا ورثى ايضًا ورثوُتُو من باب عدا إذا بكي

فالرثاء ىو َبث  ، (٘)لو رقَّ من الباب االول بمصدريو وربما قالوا رثأت الميت باليمزة"
"رثى الميت رثيا و رثاء : تو ونظم الشعر فيو . فالرثاء منالحزن عمى الميت وذكر صفا

ر محاسنو , و قيل رثاه بقصيدة و و رثاية و مرثاة و مرثية اي بكيو  بعد موت  و ذك
المرثاة، ما يرثى بو الميت  ، رثاه بكممة , و رقَّ لُو وترحم عميو ؛ رثاه ، مدحو بعد موتو

 (ٙ) من شعر و غيره".
 : الرِّثاء اصطالحا   -ٕ

ىـو ذكر الميـت و ذكر خصالو  وفـضائمو ، وذكر مـا يتركو فقده من اثر في قموب من 
وفزع . يعبر عنو الشاعر بأبيات ينظميا في ذكر ىذا الميت محبيو من اسى وحسرة 

مستحضرًا المعاني السامية والصفات النبيمة التي يضفييا عمى الميت تعبيرًا عن حزنو 
ولتخميد ذكره ، والشعر العربي شيد عمى مختمف عصوره قصائد رثاء كثيرة متنوعة، 

 جاد.تعبر  ىذه القصائد عن مشاعر قائمييا وكلٌّ حسب ما أ
ثاَء يعني بكاء الميت وتعداد محاسنو بالشعر  عَرفتو بشرى الخطيب بقوليا: "إنَّ  الرِّ

فيو لغة مطابق لو اصطبلحًا في كونو تعبيرًا عمَّا يقولو الشاعر في ذكر ( ٚ)والنثر"
 محاسن الميت .

 (ٛ)فيما َعرفو مقبول النعمة:" البكاء عمى الميت واإلشفاق عميـو ، ونظم الّشعر فيو"
وال يوجد بين  الرثاء والمدح فرق إالَّ أنَّيا في الرثاء تفجع وبكاء وحسرة عمى الميت، 
ثاء شيء يدل عمى أنَّ  يذكر ابن رشيق: "ليس بين الرثاء والمدح فرق إالَّ أن يخمط بالرِّ

   ...(ٜ)ميت" المقصود بو ميت مثل: كان أو عقد مناقبو أو ما يشاكل ىذا ليعمم أنَّو



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 

 
 

743 

فالرثاء في االدب العربي قديم قدم االنسان  العربي نفسو يقال  بن عبد رّبو األندلسي : 
"في النوادب والمراثي والتعازي بأبمغ ما وجدنا من الفطر الذكية واأللفاظ الشجية التي 
ترق القموب القاسية وتذيب الدموع الجامدة، مع اختبلف النوادب عند نزول المصائب ، 

لحزن من ربضتو وتبعث الوجد من رقدتو، بصوت كترجيع الطير، تقطع فنادبة تثير ا
أنفاس المآتم وتترك صدعًا في القموب الجبلمد ونادبة تخفض من نشيجيا وتقصد في 

 (ٓٔ)نحيبيا وتذىب مذىب الصبر واالستسبلم والثقة بجزيل الثواب"
 (ٔٔ)العزاء."والرثاء لو انواع :"ولمرثاء ألوان ثبلثة وىي الندب , والتأبين , و 

وقد تتعّدد أغراض الرثاء في الشعر العربّي " منيا  ما يخص األقارب كاألخ واألخت  
، وقد برزت انواع خاصة   (ٕٔ)واالبن واألم واألب، وىناك ما ىو مختّص برثاء الزوجة"

في الرثاء منيا ما اختص برثاء" الرسول محمد صمى اهلل عميو وآلو سمم، و رثاء َفْقد 
الدول بما فيو من حضور واسع في الشعر  العربي ؛ وذلك  لمتقمبات األوطان و 

السياسّية واالجتماعّية التي مّرت بيا الببلد  العربية عبر  التاريخ ، ومن ىذه الحوادث 
. ومما قيل في رثاء (ٖٔ)فقدان األندلس، والفاجعة  العظيمة التي حمت عمى يد المغول"

لرندي في رثاء االندلس ، وىذه القصيدة ستكون المدن ما نظمو الشاعر أبي البقاء ا
 محور بحثنا ىذا.

 رثاء المدن في الشعر العربي: -3
أنَّ الرثاء كما قدمنا قديم قدم الشعر نفسو او االنسان نفسو وفي الشعر كان الرثاء من 
فنونو األولى فقد عرف الشعر الجاىمي رثاء المدن والحصون واالماكن فقد رثاء 

 بيل المثال مدن ثمود وساكنييا يقول فييا :االعشى عمى س
 أمَسى *** خاويا خرب ِكعـــــــــاَبو (ٗٔ)يا من يرى َر ْيَمان                  
 (٘ٔ)أمَسى الثعالب أىمَـــــــــــــــــــــو *** بعد المَّذين ىمَّ مآبـــــو                  
 عد لو ثوابـــــــــومن ُسَقو حكم ومْن  ***ممك ب                

 بكــــــــــــــــــــرت عمـــــــــــــيو بــــــــــــع***   ـــــد الجثني حتى ىدَّ َباَبو                  
 ***في العيش مخطرا َجَنابو   (ٙٔ)و قد أَراه بغيــــــــــــــــــــــــظو               
 (ٚٔ)فَحوى وما من ذي شَبا*** ب دائم أبدا شَبابو               
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وقال ذو جدن الحميري في ما جرى عمى حمير، وما اصابيا  من تصغير من بعد 
العز الذي كان ليم ، عندما  ُىدمت حصون اليمن ، حيث قام  أرباط بتخريب أرض 

يكن في الدنيا مثميا اليمن سمحين و بينون وغمدان ، والحصون التي كانت فييا لم 
 :(ٛٔ)قال

 ىونك ليس َيُرُد الدمع ما فاتا*** ال تيمكي أسفا ذكر من ماتـــا             
 أبعد بينون ال عين وال أثــــــــــر ***وبعد سمحين يبني الناس أبياتا               

 .فرثاء المدن لم يكن جديدًا في الشعر العربي فيو معروف منذ العصر الجاىمي 
 أبو البقاء الرَّنديِّ  -ثانياً 

أبو البقاء الرَّنديِّ وىو :"ىو صالح بن ابي الحسن بن يزيد بن صالح بن موسى بن ابي 
، ولد "في عام (ٜٔ)اىل رندة، ويكنى أبا الطيب القاسم بن عمي بن شريف النغزي من 

 (ٕٓ)ه( ، في مدينة ُرْنَدة الواقعة في جنوب األندلس وقد ُنسب إلييا"ٔ٘ٙ)
ابن الخطيب فقد كناه أما   ، (ٕٔ)كنيتو : ورد في كتاب نفح الطيب بأن كنيتو أبو البقاء

 ، وىو األرجح. (ٕٕ)في اإلحاطة في أخبار غرناطة  أبو الطيب
: ومؤلفاث أب

 
ندي

 
 البقاء الر

لو  كتاُب في الشعر سمَّاه  كر أنَّ ، وذُ  جزءًا عمى حديث جبريلومن مؤلفاتِو كتاب 
"الوافي في عمم القوافي"، وكتاٌب كبير سمو "روضة األندلس ونزىة النفس" ، باإلضافة 

 .(ٖٕ) ان لو  "تصنيٍف في العروض"، وكتاب " في الفرائض"
 :(ٕٗ)ه ( ولو وصية في أن ُيكتب عمى قبره ىذان البيتانٗٛٙلقد توفي عام )وفاتُه: 

مِ خميميَّ بالودِّ الذي   بيننا اجعبل*** إذا متُّ قبري عرضًة لمترحُّ
 َعسى مسمٌم يدنو فيدعو برحمٍة ***   فإنِّي محتاٌج لدعوِة ُمسممِ 
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 لقصيدة رثاء األندلس
 
غوي

ُّ
 املبحث الثاني: التحليل الل

جمل قصائد الرثاء في باب رثاء المدن أرنا قصيدة في رثاء المدن تعد من لقد نظم شاع
الشعر ظير في االندلس "عند سقوط المدن اإلسبلمية في يد  وىذا النوع من ,

النصارى، وتعرض المسممين لمطرٍد والتشريد ، أدرك شعراء األندلس ىول المصيبة 
وأخذوا ينظمون القصائد التي تستنيض عزائم المموك ألخذ الثأر، وبعد أن فشل المموك 

كيم ودولتيم التي ُغمبوا فييا ، في الحفاظ عمى مدنيم ، بدأ الشعراء برثاء مدنيم وممال
.ومن (ٕ٘)حتى صار رثاء المدن والمماليك فنًا شعريًا قائمًا بذاتو في األدب األندلسّي"

اشير الشعراء الذين كتبوا في باب رثاء المدن ىو شاعرنا ابو البقاء الذي تميز شعره 
ِحَكمية عامة بمنيجو الخاص فيو يضمن قصيدتو اربع  أمور محورية " أحدىا: معان 

في الدنيا، والحياة والموت، والفناء والخمود وأن كل شيء ىالك إال اهلل سبحانو وتعالى . 
والثاني: ذكر مآثر المتوفي وصور من حياتو. والثالث التوجع والتفجع واثر المصاب 

. فقد كانت ىذه القصيدة  (ٕٙ)في نفس الشاعر. والرابع التصبر والتعزي وما يمحق بذلك"
عظم قصائد رثاء المدن التي عرفيا الشعر العربي "ليست مجرد مرثية لمدينة من ا

معينة كقصائد غيره من الشعراء ، بل كانت لوحة عظيمة تتغنى باألندلس كميا ، فكتب 
قصيدتو ليستنصر أىل العدوة من المرينيين ، عندما بدأ ابن األحمر في التنازل عن 

من أجل إرضائو، وقد ُعرفت القصيدة أيضًا عدد من القبلع والمدن لصالح الفونش 
وفي رثاء األندلس يقول شاعرنا قصيدة   (ٕٚ)بنونية أبي البقاء الرندي في رثاء األندلس"

"يستنصر اىل العدوة األفريقية من بني مرين لما جعل ابن االحمر محمد الغالب بن 
ليم  وأمبًل  يوس  اول سبلطين غرناطة يتنازل لئلسبان عن عدد من المدن استرضاء

، وىذه القصيدة أخذت حيزًا من  (ٕٛ)في أن يبقي لو عمى حكمو المقمل عمى غرناطة"
الشيرة ألنيا كانت بحق تعبر عن مرارة ضياع االندلس من ايدي المسممين ، فالحضارة 
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العربية في االندلس كانت منارة اشعاع استضاءة بيا اوربا ومن بعدىا العالم ، لذا كان 
 يدي بداية انحدار اأُلمة اإلسبلمية والعربية .ضياعيا من أ

 :(ٜٕ)يقول في مطمعيا
 لكل شيٍء إذا ما تم نقصان            فبل يغرُّ بطيِب العيش إنسانُ           
 ىي األموُر كما شاىدتيا دوٌل            من سرَُّه زمٌن ساءتُو أزمــــــــــــــانُ          
 ي عمى أحٍد          وال يدوم عمى حاٍل ليا شــــــانُ وىذه الدار ال تبق         
 يمزق الدىُر حتمًا كّل سابغــــــــــٍة           إذا نبت مشرفيَّاٌت وخرصــــــــانُ          
 وينتضي كل سيٍف لمفناء ولو           كان ابن ذي يزن والغمَد ُغمدانُ          

حور الّشعر الطويمة ، وقد ُسمَِّي باْلَبِسْيط ، بحر البسيط ، وىو من بالقصيدة من ال
النبساط أسبابو ، الن تفعيبلتو توالييا في مستيل تفعيبلتو سباعية ، أو: النبساط 

وذلك ألن  ثبلث ؛ حركات عروضو وضربيا في حال خبنيما ؛ فيي تأتي عمى حركات
عن ىول مصيبة  البحر البسيط يمنحو  ميزة التعبير عن آالمو ومعاناة  شعب األندلس

 سقوط األندلس.
 :ىي وتفعيبلتو 

 مستفعمن فاعمن مستفعمن فاعمن  مستفعمن فاعمن مستفعمن فاعمن          
وجاء حرف الروي )قافية(  بحرف النون لكي  يحصل توافق مع عناصر البناء الفني 
لمقصيدة، والنون ليا لحّن خفيف رقيق ، تطرب لو اآلذان، وتبكي من وقعو  عين 
الشاعر لما حصل المًا  واسفا عمى سقوط االندلس ؛ والشاعر عندما استخدم النون 

سار، يعمو أثناء البكاء ، فصوت االنكقافية ، وىو صوت خيشومي لو وقع الحزن و 
الّنون( لو صفة  ّشجّية حزينة ىادئة تعتبر تنفيس لمشاعر إلظيار شدة  األلم والمرارة  )

 والحسرة  التي  تصول داخل نفسو الحزينة . 
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فيما كانت الف المد في القصيدة  التي  الزمت القافية في كل أبياتيا ، وىو صوت     
لتنفس ، ساعد الّشاعر واراحُو في التعبير عن الحزن وعظيم القير ىوائي يساعد عمى ا

 ، الّذي يحسَّو المتمقي بيسر وسيولة في القصيدة .                                              
لقد افتتح قصيدتو بالحكمة وىذا االسموب في الشعر ليس بجديد فإنَّ " بعض الشعراء 

، وقد ذىب بعضيم إلى أنَّ الرثاء يفتتح بشعر الحكمة  يجعمونو في مفتتح قصائدىم
بوصف الموت وما يحدثو في النفس من ألم دافعًا الشاعر إلى التأمل والوقوف عمى ما 

. وقد استخدم لغة جميمة قريبة من (ٖٓ)سمف من أيام ، مما ىو فضاء شعر الحكمة"
ة عما ىو موجود في المتمقي فالمغة "ىي وسيمة  الشاعر لمتعبير عن معانيو مختمف

الفنون األخرى وعمييا يتوقف نجاح الشاعر او تفوقو عمى غيره من الشعراء وعميو ان 
 (ٖٔ)يختار فيتحرى الجميل المناسب واألنيق الحسن. 

وأبي البقاء الرُّندي وافق في ىذا البيت شعراء في البيت األول  الّتصريعوقد استعمل  
في مقّدمات القصائد ؛ حتى  ينبو عن  أىّمية   االمشرق الذين حرصوا عمى أن ُيصّرعو 

موضوعو لممتّمقي، ويشد انتباه المتمقي ليذا المممح البديعّي عند قراءتو ، ووقوفو في 
الّشطر األّول لمبيت يساوي بالضبط وقوفو في الشطر الثّاني ، وما يخمفو الّتصريع من 

        لقير .عذوبة في موسيقى القصيدة  تبين نغمة الحزن والكمد وا
لعبت دورًا ميمًا في توصيل رسالة الّشاعر الى المتمقي ، فكانت القصيدة فقد  اما ّلغة

لغًة القصيدة  مفيومة واضحة وليس فييا  غموض ، أو إجيادًا عمى ذىن القارئ ، 
 .مفعمة بالعاطفة الجّياشة التي تؤثر في وجدان الُمتمّقي

ونراه  في البيت الثّاني ، والثّالث ، يؤكد  عمى إشراك المتّمقي في الحدث ألنو       
جزء منو ، لقد  رأيت  أييا المتّمقي أن احوال  الّدىر ونكباتو تنقمب من حاٍل إلى حاٍل ، 

ساءتو أزماُن ( موّضحا تقمب األحوال ) فالدنيا تُقدم  –مستخدمًا المقابمة ) َمْن سّرُه زمٌن 
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وأياٌم تدير لك ظيرىا(،  -جم , ُتسرع , وتتراجع ، فيوٌم معك ُتسقيك من شيدىا، وُتح
 !فيي دنيا فانّية لن تبقى ، فكيف نصدق أّنيا ستفنى وال نصدق أّن َمْن عمييا سيفنى؟

 ويواصل شاعرنا قصيدتو:
 ـــــجاُن؟وأين منيم أكاليٌل وتيـــــــــــــ          أين الُمموك ذوو التّيجاِن من َيمٍن   
 وأين ما ساسُو في الُفْرس ساساِن؟            وأين ما شاده شـــــــــــّداد في إرمٍ       
 وأين عاٌد وشـــــــــــــــــّداد وقحــــــــطاُن؟           وأين ما حازُه قاُرون من ذىبٍ       
 ضوا فكأن القوم ما كانــــــــــواحتى ق        أتى عمى الكّل أمٌر ال مـــــــــــــرّد لو      
 كما حكى عن خيال الّطْيِف وْسنانُ   وصار ما كان من ُممٍك ومن َممك      
 وأّم كســــــــــــــــــــرى فما آواه إيوان               دار الّزمــــــــــــــــــــان عمى دارًا وقاتمو     
 يومًا وال ممك الّدنيا سميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان       كأّنما الصعب لم يسيل لو سببٌ     

وفييا يستمر الشاعر في ذكر الفناء والموت والّزوال ، فيستعرض احداثًا تأريخية ؛ 
)أين( بأسموٍب إنشائيٍّ طمبيٍّ ، غرضو )االستفيام( غير الحقيقّي المجازي ؛  بتكرار 

توكيد لمموت  لتتوالى  األسئمة في سياق استفسارّي ، وىو  ليس استفسارّي إنما  ىو
 والفناء ، وكأنَّو  يعود لتوكيد ما تقدم من ابياتو في حديثو عن الموت والفناء والزوال ؛
والّشاعر يريد تخفيف وطئو ما حدث في األندلس باسترجاع  حوادث الّدىر التي لم 

     أفنتو تترك أمرًا إالَّ 
بمسحة حزن مييمنًة عمى ابياتو الّشعرّية ، وىي تنبعث من بقايا الماضي ، في أماكن 

، فقد  ) ارم، اليمن، اإليوان( والشخوص ) شّداد ، ساسان ، قارون ، عاد ، قحطان(
 ذىب الكّل واصبح  طيف من خيال.

فالموت ال يعرف  رد العجز عمى الّصدر لمتّأكيد عمى زوال أصحاب التّيجان ؛ وقد 
وتيجان( ومن تكرار الحروف في البيت  –ممك أو ممموك ، والّترادف بين ) أكاليل 

الواحد ، أو تكرار بعض الّصيغ ) كالّشين في شاده ، وشّداد ، والّسين في ساسو ، 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 

 
 

749 

ساسان (ومن ) التّقديم والتّأخير ( في ) أتى عمى الكل أمٌر (، والجناس بين ) ُممٍك ، 
 وبين ) دار , دارا( ، والّتضاد بين ) الّصعب ، يسيل ( وَممك (،

 :بأّنيا منوعٌة ، فقال وقد احس الّتخمص بوصفو لمصائب الّدىر 
 ولمّزمان َمَسراٌت وأحــــــــــــــــــزانُ         فجائع الّدىر أنواٌع منّوعةٌ 
 وما لما حَل باإلسبلم ُسموانُ          ولمحوادِث ُسمواٌن يسيميا

في ىذه الدنيا  بأّنيا بين مسراٍت وأحزان   لقد لخص  الشاعر مصائب  الّدىر          
ورد العجز عمى الّصدر في كممتي  صحيح ،  ؛ فما يسّرك ربما يحزن اآلخر والعكس

قرار ، ففي الكممتين تخفيف ) سموان ، سموان( وعبلوة عمى ما يحققو الّتكرار من تأكيد وا 
؛ الكرب بعده فرج ، والفرح بعده كرب ، واإلنسان بين األمرين ؛ ال وتسمّية ، فاهلل عادٌل 

 .حزن يطول ، وال فرح يدوم
إن ىذه الحكم التي ساقيا الشاعر في األبيات السابقة إنما جاءت لتييئة ذىن المتمقي 

ّنكبة سقوط  ، وإلشراكو في متابعة مشاىدلوصف المأساة التي في ىذه القصيدة 
مو األخرى ؛ ليكون ىادئًا صابرًا محتسبًا ، عندما يخبره الّشاعر ما األندلس ؛ البمدة ت

  :حدث
 ىوى لو أحــــــــــــــــــد وانيـــــــــــــــــد ثيبلنُ     دىى الجزيرة أمٌر ال عــــــــــــــــــــزاء لو        

 وبــــــــــــمدانُ   ـــــطارٌ حتى خمت منو أقـــــــــــــــــــ  أصابيا العين في اإلسبلم فارتزأت 
 وأين شاطبــــــــــــــــــــــــة أم أين جّيـــــــــــــان      فاسأل بمنسية ما شأن مرســـــــــــــيةٍ        
 نُ من عالم قد سما فييا لو شــــــــــــــــا     وأين قـــــــــــــــــــــــــرطبُة داُر العــــــــموم فكم      
 ونيرىا العـــــــــــــــــــذب  فّياض ومــــــــــــــــآلنُ      وأين حمص وما تحويِّو من ُنـــــــــَزهٍ       
 عسى البقاء إذا لم تبَق أركـــــــــانُ       قواعٌد كن أركان الببلد فمــــــــــــــــــــــــا      
 كما بكى لفراِق اإللف ىْيمـــــــــــــــان       تبكي الحنيفّية البيضاء من أسفٍ      
 ُعمران  قد أقفرت وليا بالكفر        عمى دياٍر من اإلسبلم خاليـــــــــــــــــــــة    
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 فييّن إال نواقيٌس وصــــــــــــــــــــــــــــــــمبانُ       حيث المساجد قد صارت كنائس ما
 حتى المنابر ترثي وىي عـــــــــــيدانُ      تبــــــــــــــــــكي وىي جامدةحتى المحاريب 

كانت ، وأصبحت( تمك ىي االداة المغوية  التي استخدميا الّشاعر لممتمّقي الذي  )
 .سيعقد المقارنة بين ) كانت ، وأصبحت( لممقارنة والحكم

لقد بدأ بـــ )دىى( ؛ ألنَّ كارثة احتبلل األندلس داىّية من دواىي الّدىر ، بل النكبة ، 
قد سقط  والمصيبة التي بدت ليس ليا سموان وال عزاء، لعظميا وىوليا ؛ فكأن جبل أحد

، بل وكأنَّو خمت األقطار والبمدان من اإلسبلم ، وىذه البمدان  (ٕٖ)ليا وتيّدم ليا ثيبلن
سقط  الواحدة تمو األخرى، وىو يستعرضيا باكيًا مقيورًا متسائبًل : أين شاطبة العربية ت

، وجيان ، وقرطبة ، وحمص التي كانت راية اإلسبلم ترفرف عمى أسوارىا خفاقة 
فتحولت المساجُد الى  كنائَس ،   عالية، فأصبحت خالية من اإلسبلم ، أصبحت قفرًا ،

دق ، وصمباٍن ُترفع ، بكت المحاريب ، ورثت ومن َثّم تحول اآلذان إلى نواقيس تُ 
" أن ىناك موجودات أخرى في الكارثة نطق الجماد فرثى ، وبكى ؛ ىول المنابر ؛ فمن

 (ٖٖ)العالم بدأت تأخذ عن اإلنسان حواسو ، وراحت تمارس دوره كما يجب"
ل إنَّ الّشاعر وظف الّصوت والرؤية بشكل ممتاز واستطاع  إيصال المعنى من خبل  

) صوت النواقيس وىي تُقرع، ورثى المنابر ، ونحيب المحاريب ( ، وما راءه )دموع 
 .المحاريب ، و الصمبان المرفوعة(

، وتتوالى  ىذه رسم لنا  ابو البقاء من خبلل أنسنو االشياء صور بيانية مجازية  
الّصور الجزئية واحدة بعد  األخرى ، فجاءت مرتبة  ) انيد ، ىوى ، اقطار ، بمدان( 

لقد جعل االشياء غير الحيَّة تنطق تعبيرًا عن حزنيا ، فخرجت من سكوتيا ،   ؛
وسكونيا ، وطول صمتيا ؛ معمنًة سقوطيا وانييارىا ، مبينة  عظم  الواقعة ، تشارك 

وىذا ما ارادُه  الشاعر من  المتمقي ، أن يسأل عما يحدث لجاراتيا ) الشاعر  حزنو 
مرسيو، وشاطبة ، وجيان ، وقرطبة...( فجاءت بصيغة  مجاز مرسل ، وجعميا تنطق 
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وسعى إليو من  االستفيامات  ؛ لتحكي وتسرد الذي حصل ، وىذا  ما ارادُه  الشاعر
ية اإلسبلمية العربية ، واراد من المجازية ؛ ليوضح ابتعاد  دول األندلس عن اليو 
والحضارة ، وأصبحت كأّنيا ما   المتمقي أن يرصد ىذه المناطق  التي كانت منارة لمعمم

كانت ، و ىذا تشبيو تمثيمي ضمَّ البكاء عمى  اإلسبلم ) التشخيص( والبكاء عمى فراق 
 حبيب ، واضاف تضاد كأسموب بديعي لو دور لتجسيد خراب ودمار األندلس )

فأصبحت المساجد كنائس( وما يتبعيا   ) فاألذان أصبح نواقيس تدق ( ، وتوحده  
 كمية تنبأ بيول المصيبة وعظيم األمر.  صور الجزئية ؛ لتعطي  صورة

ويطمق الشاعر نداء استغاثة ، يصلُّ صداه إلى األفق ، يستنجد استنجادًا         
يسمع المسممين الذين يعيشون بأمان،  )وا أندلساه( ، حتى ويستغيث ، وكأنَّو يقول :

 :وسبلم ، ورفاىية من العيش ، عّميم ييّبون لنجدتيم ، قائبلً 
 يا غافبًل ولو الدىر موعظة         ان كنت في سنة فاليدر يقظانُ            
 ؟وماشيًا مرحًا يمييو موطنــــُو         أبعد حمص تغر المرء اوطــــــــــــــــانُ            
 تمك المصيبة انست ما تقدميا    وما ليا مع طول الدَّىر نسيانُ            
 يا راكبين عتاق الخيل ضامرًة      كأنيا في مجال السَّبِق عقبــــــــــــــاُن             
 نُ وحاممين سيوَف اليند مرىفُة      كأنيا في ظبلم النقع نــــــــــــــــــــــــيرا            
 وراتعين وراء البحر في دعٍة       ليم بأوطانيم عّز وسمطــــــــــــــــــــــــانُ              
 أ عندكم نبأ من أىل اندلٍس      فقد سرى بحديِث القوِم ركبـــــاُن؟              
 كم يستغيث بنا المستضعفون وىم قتمى وأسرى فما ييتز انساُن؟             

 ماذا التقاطع في االسبلم بينكم        وأنتم يا عباَد اهلل إخواُن                
 اال نفوٌس ابياٌت ليا ىمٌم         أما عمى الخير انصاٌر واعـــــــــــــواُن               

استخدم أبو البقاء الفاظًا ليا رسالة محّممة بالحزن ، لمذين يعيشون في         
طمئنين ، منشغمين بالدنيا وما فييا من ُممييات ، غافمين أو متناسيين طمأنينة، أمنيين م
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ما جرى في األندلس ، ويسأل أبو البقاء مستنكرًا ) أبعد حمٍص تغر المرء اوطان( ، ) 
تمك المصيبة التي أنست ما تقّدميا( ، أناديكم... أناديكم ، اغيثوا األندلس ، انقذوىا ، 

قبلع المسممين ، فعندكم كل  األسمحة البلزمة لمقتال ؛  فعندكم  كل مقومات الدفاع عن
روح اإلسبلم ، في الدفاع عن المظموم ،  من سيوف ، و خيول ، مال ، ولكنكم فقدتم

ودفع الضيم عن المظموم ، و اجارة المستجير؛ لما تركتم تمك القيم ولن تقدموا يدَّ العون 
 . لؤلندلس ىل شغمتكم الدنيا والسمطة والمال عنيا

وفي  نياية  الرحمة ، يحطُّ الشاعر رحمو محّمبًل باألسى والحزن  واأللم ، متجّرع      
مرارة اليزيمة  وقيرتيا ، مبينًا أسباب سقوط األندلس ، و ىذه النياية المأساوية التي 
تجرع مرارتيا الّشعب األندلسّي ؛ كبيرىم وّصغيرىم ، رجاليم  ونسائيم ، المموك منيم 

 :؛ فيقولواألسياد
 أحال حاليم كفٌر وطغيانُ                   يا من لذلة قوٍم بعد عّزىم

    واليوم ىم في ببلد الكفرِّ ُعبدانُ            باألمس كانوا مموكًا في منازليم
 ألوانُ   عمييُم من ثياِب الّذلِ             فمو تراىم َحيارى ال دليل ليم
 ليالك األمُر واستيَوْتك أحزانُ               ولو رأيَت ُبكاىم عند بيْعيمُ 
 كما تفّرُق أرواٌح وأبدانُ               يا ُربَّ أّم وطفٍل حيل بينيما

 كأنما ىي ياقوٌت ومْرجانُ          وَطفمًة ما رأتيا الّشمس إذ برزت
 والعين باكيٌة والقمُب حيرانُ            يقوُدىا الِعْمج لممكروه مكرىةً 

يمانُ         يذوب القمُب من كمدٍ لمثل ىذا   إن كان في القمِب إسبلٌم وا 
إنَّ أبا البقاء يبني جزئيات لوحتو ، فصوره الجزئية في تفاصيَميا ليا وقع عميق ، 
فصور اإلذالل والتعدي عمى الحدود  وكفرىم  وّطغيانيم  أصبح حال الناس ، وتتبلقى  

لماكانت عميو باألمس وما أصبح عميو  جزيئات الّصورة مع بعضيا  لتصور لنا الحال 
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حاليا اليوم  ،ومنيا ) مموك/ ُعبدان( ، والذىول الذي سيطر عمييم ، ولسان حاليم 
 يقول: ) ما نحن فاعمون( ، وىم يتجرعون مرارة ما حدث  .

والشاعر يصّور لممتمقي صورة  حسية  تجسد لممتمقي  بكاىم ) عند بيعيم( ، فيشعر 
يتّأسف عمى ما حدث ؛ فيو  أمر فيو ِعظمو ، ومن اجمل ما صّور بالحسرة والّندم و 

ابو البقاء  ؛ ىي صورة تشبيو تمثيمّي فيما يجمع بين صورتين ) صورة كيف ينتزع 
الطفل من حضن أمو( و ) مثمما تنتزع الروح من الجسد( ، فكبلىما صوره تبين عظيم 

 .وقع المأساة  و مناأللم ، و الّظمم وكل ما يحسَّو المتمقي في نفس
ويتبعيا بصورة ثانية تشترك مع  األولى في تجرع  اليزيمة  والعار واليوان  الذي طال  

شرف الذي ينتخي بو العربي كل من تياون في نصرة االندلس ، المرأة ) فيي  ال
( تسبى وتباع الى الرذيمة ، ) وىي تبكي من دون حيمة( ، أمام أعين الجميع ، المسمم

 يحرك المسممون من ساكن .دونما ان 
وفي النياية ، نجده يعمن صراحًة ، مستعمبًل االستعارة في التأثير عمى  المتمقي      

لما تتعرض لو االندلس من قير وّذل عمى يدِّ الغاصبين ، في قموب المسممين التي 
تحوي اإلسبلم واإليمان وشيمو ، وخصالو وصوره ) المسممين  الذي دخموا  جزيرة 

ندلس ؛ وفتحت ليم ، ورفعوا األذان فييا ، وتكممت  بمغة القرآن في كلِّ ركن من اال
أركانيا ، ولما تركوا االسبلم ، اسقط بأيدييم ، وذىبت العزّة والّشرف واإلباء واألنفة 

 منيم ، فتجرعوا مرارة الّذل واألسى واليوان(.
ّية...( ؛ ليأثر في المتمقي الفاظًا عديدًة ومختمفة )وسياقات ببلغ لقد استخدم الشاعر

ويشارك المتمقي في األحداث ؛ و يعمق احساس األلم في نفسو ، ويرسخ في جذور 
، فيبكي ذل الميانة التي يحسَّيا الشاعر المصيبة ، وفداحة األمر ؛ فيحس باأللم ، و

 .ما حدث عمى 
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، بألفاٍظ  استطاع تقديم صورًة واضحًة  لما حصل لؤلندلس من دمار وخراٍب ، وسقوطٍ 
وسبك عبارتو فكانت متينة غير معقدة ،  مأنوسة مختارة بعيدة التوحش في المفظ ،

فضبًل  عن المعاني المعبرة القريبة الى المتمقي الي ال غموض فييا ، وأبدع في أساليبو 
 الببلغية ، 

ونممس  فييا صدقو   وأبو البقاء طبع القصيدة بعاطفتو التي سيطرت عمى القصيدة ، 
تأثره ، وحرارة انفعاالتو ، اضف الييا حماستو الدينّية والوطنّية ؛ فيو من تبلمذة و 

المدرسة الخفاجية التي تعتمد تصوير الفن ؛ وكثرت الصور الببلغية ، فجاءت لغة 
القصيدة معبرة  وداّلة ، ليا تأثير عمى النفس مباشرة ، وصورت عباراتو الجزلة الوضع  

 .(ٖٗ)ألندلس و أىل األندلس بعد ّسقوطياالمأساوي  الذي عاشتو ا
ولغرض  بيان باقي عوارض التحميل لمقصيدة نبلحظ التركيبة البيانية وتفاعل أجزاء 
القصيدة  إذ يعد النِّص الوحدة المغوية األساس التي تحقق باعتبارىا خطاب في القول ؛ 

 .واعتبار النص رديف لمقول العام فيو
اعد متعمقة  بكمية النص ال بأجزائو ، وقد وضع النحاة إنَّ خطاب النص يقام وفق  قو 

قواعدًا أساسية لقبول نصٍّ ما ، تبد من تعريف الجمل المفيدة : وىي ما يحسن السكوت 
عميو واعتبرت رديف الكبلم التام ، اضف الى ذلك  أوصاف متعددة تبنى عمييا  

 النصوص من جودة او رداء او كثرة او قمة في االستعمال ... 
وعدَّ النحاة تناسق أجزاء النص وروعة معانيو والفاظِو قاعدة محورية في نجاح النص 
من المتمقي لما يحمل من دالئل ؛ لذا يكون النص مبنيًَّا عمى قاعدة صياغية والتي 

 .(ٖ٘)أساسيا البنية المغوية التي تنسجم فييا أجزائو وما تدلُّ عميو من معاٍن 
ومن دالئل  اتساق النص وجود أدوات الربط ، وعبلمات الوقف ، واالستئناف ، 
والتكرار المفظي ، واإلحاالت ، والتناظر بين الجمل , وجميع ىذه المظاىر تقود إلى 
تشكيل وحدات نصيِّة تتعدى الجممة حتى تتشكل ىيئة النص . ومن ثم خطابيتو ؛ ومن 
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( واعتماد النص شروط قيام البنية توفر المعنى والق يمة الحاممة ليا ؛ ألنَّ )نحو النصِّ
عمى المعنى في تحقيق شرط المبلءمة االختبارية لمواقع المغوي المتمثمة في أثر 

والنَّص   الخطاب عمى المتمقي ؛ فالمبلءمة واالنسجام شرط من شروط وحدة النص ،
طر المحيطة بالنص عبارة عن متتالية متناسقة من الجمل ، والمعرفة لممتمقي باألُ 

يساعد في فيم النص ؛ ألّن المتمقي ىو  المعيد إلنشاء النص , وحينيا نقول مجازًا : 
و إلى منشٍئ آخر ىو المتمقي نفسو.   إنَّ كاتَب او مؤلَف النصِّ قد َأسمَم نصَّ

يب وال بد من  معرفة  القيمة الدَّالليَّة لمتراكيب النحويَّة وفاعمية البنية في تمك التراك
ألنَّ النص وحدة داللية معنوية وليس وحدة شكمية  بالنظر إلييا مجتمعة ال مجزأة ؛

 .وعبلقتو بالجممة أو الجزء
ومنيا ما نجد من أكثرِه من بنية التقديم والتأخير المبلزمة لبنية  التنكير التي الزمت  

التقديم والتأخير من ثمثي أبيات القصيدة ، ولما لياتين البنيتين من أثر داللي تفيده بنية 
 عناية بالمتقدم وما يتفرع عنيا من التشويق أو التعظيم أو التحسر أو التيويل ,

 . أضف الى ذلك ما لمبنية تنكيرية من الشمول والعموم  والى ما النياية من الغايات
ولقد بدأ  الشاعر قصيدتو بتقديم الخبر عمى المبتدأ واستعمالو ) ما ( الزائدة في اسموب 

 .الشرط لزيادة توكيد المعنى
و بعدم  ,وىو بذلك  يقنع القارئ  طول سرورِه ورغد عيشِو ، حتى ال ينسى ما ويعضَّ

وراءه في قادم االيام ، ألن الكون قائم عمى ثنائية من المقاببلت ، فبل سرور يدوم وال 
 فالمطمق )نقصان، انسان، دول، زمن،، حزن يطول وال نعمة تدوم وال عوز يستمر 

 (ٖٙ) ازمان، أحد، شان ....... إلخ(
فييا نوع في أشكال التقديم والتأخير من الجمل اإلسمية وما ليا من الثبوت وبين الجممة 
الفعمية وما ليا من تجديد وحدوث وفي ىذه  البنية تحوالت موقعية لمتعمقات الجممة 

 (ٖٚ).اإلسمية والفعمية في أكثر أبيات القصيدة
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مع  تشابو شكل البنية في  داللة البيت اآلخر مختمفة عن بيت داللة  وضع لكلِّ لقد 
أعطى ىذا التنوع الداللي قوة لمقصيدة  فيما  والتأخير والتنكير المصاحب ليا ،التقديم 

 لمتمقي إلى ا ميا وقدَّ  لىو من مع ما فييا تطويع األحداث البقاء في  بيإمكانية ات نبيَّ 
 ًا .بصورة حزينة مؤثرة جد

ليا أفادت موعظة  التقديم والتنكير المعضدة ول افادت بنيتي األ القصيدة  بيتوفي 
من األمة اإلسبلمية  وبمغت ما أن، قصيدة كميا األبيات التالية لموعبرة تأسست عمييا 

يون وفي  البيت الثاني ي ، الفاجعة الكبرىباالنييار قوي عودىا جاءىا و  ،ذروة مجدىا 
دوام الحال من المحال ، ليؤكد  ىذا المعنى في  بأن يبين لممتمقي األمر و الشاعر 

وما  ابقة من قصص األمم الس يرويو بما  ىذه الفكرة او القاعدة يعزز البيت الثالث، و 
اسموب االستفيام  اً ، مستخدمالسادس والسابع آل اليو الحال وىذا ما صوَّره في البيتين 

وما بمغتو  ، مومجدى معزىه و ممكو ما اليمن و  في  بي عن دولة المموك  السابقينتعجال
البيت التاسع والعاشر والحادي  إمبراطورية الفرس قرونا....حتى جاءت نيايتيم في

ن أمضى  قدفعشر والثاني عشر  مر اهلل إذا جاء فبل مرد لو. امر اهلل فييم جميعا وا 
باستخدام  ، نيا اورده من معنى في البيت الثاالثالث عشر ميستأنف في البيت و 

يبين ان دوام  ، الرابع عشرالبيت أما ليمزج بينيما  بدل الفعمية ،اإلسمية  الصيغة 
 وىذا من سنن الكون الحال من المحال 

تقديم المفعول بو عمى نجد  الخامس والسادس والسابع والثبلثين ،ليجعل في االبيات 
فيانت كفر عمى المسممين عميو  طغيان و  غمبالذي شيد لمموسيمة تصوير  الفاعل
ثياب الذلة واليوان ،ليختم حسرتو  عمييم حال حاليم من السيادة إلى العبودية و   قوتيم

فاعمية الفضمة أكثر داللة  وفاجعة المسممين بتقديمو )لمثل ىذا يذوب .......( جاعبلً 
يحاءً   .ٍع وضيا باألندلس من خرابٍ  بحيث تتناسب وما حلَّ  وا 

 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 

 
 

757 

 متت:الستنتاج و اخلا
ما تعني  بكلِّ  ريخيةً وثقيًة تأ ندلس تعدُّ ة ابو البقاء الرَّنديِّ في رثاء مدينة األقصيد نَّ إ

 بدعيا الشاعر لتصوير عدة جوانب منيا:الكممة أ
 المسممين ندلس من يد الحزن الشديد عمى ضياع مدينة األ -ٔ
 بين فييا حال المسممين في ذلك العصر  -ٕ
 تعتبر ىذه القصيدة وثيقة ادانة لوحشية االسبان بعد سيطرتيم عمى االندلس  -ٖ
 ىا وبعد زوال مجدىا .ندلس في عزِّ ت في جوانبيا الكثير من ميزات ببلد األاظير  -ٗ
ن كّل ما قيل عن قصيدة رثاء االندلس يبين منزلة ىذه القصيدة ومكانتيا لما ليا من أ

ىم وضياع ممكيم في ىذه الحاضرة التي كانت وقع عمى نفوس المسممين بعد فقد مجد
. فقد نعت ىذا المجد سبلمية في حينيا والى يومنا الحالياإل الحواضرتعد من اشير 

  الضائع وبكت تمك العصور الزاخرة بالمجد والرفعة.
استخدام الشاعر االساليب المغوية من التقديم والتأخير والجمل االعتراضية وكذلك  نَّ إ

عمى  ة جعمتيا ذا وقع قويٍّ الستفيام االستنكاري في بنية القصيدة المغويَّ اكثاره من ا
و عاش المأساة بكل تفاصيميا وما رافقيا من المتمقي رافقيا صدق احساس الشاعر ألنَّ 

ويجعمو جعمتو ينقل احساسو الى المتمقي , ، والكرامة  سمب لمحقوق وضياع لؤلوطان
        في ذلك . يِّ ندلسالبقاء األ. وقد أبدع أبو  يعيش المأساة معو

 الهوامش
                                                           

 ٖٚٗينظر: كتاب معجم الشعراء العرب، الموسوعة الشعرية:   (ٔ)
 ٖٚٗالمصدر السابق نفسو:   (ٕ)
 ٕٗديوان ميميل بن ربيعة، شرح وتقديم طبلل حرب ، الدار العالمية :  (ٖ)
 ٜٖٓ/ٗٔلسان العرب : ابن منظور:   (ٗ)
 ٕٚٙ/ٔه: ٖٕٗٔمختار الصحاح، محمد بن ابي بكر الرازي، المكتبة العصرية، بيروت لبنان   (٘)
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محمد النجا،  تحقيق : المعجم الوسيط ،  إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ   (ٙ)

 ٙٗمجمع المغة العربية النسخة االلكترونية:
الرثاء في الشعر الجاىمي وصدر اإلسبلم،   الخطيب ، بشرى، بغداد : مطبعة اإلدارة المحمية،   (ٚ)

 ٜٕ :م ٜٚٚٔ
،بيـروت: دار صادر ،  ٔالمراثي الشعرية في عصر صدر اإلسـبلم ، النعمة ، مقبول عمي ، ط   (ٛ)

 ٘ٔم: ٜٜٚٔ
 .ٛٔٔٚٔٔالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، ابن رشيق المسيمي القيرواني :  (ٜ)
 ٕٕٛ/ ٖالعقد الفريد:   (ٓٔ)
 ٘ينظر : الرثاء ،  لدكتور شوقي ضيف:  (ٔٔ)
الّرثاء في الشعر العربي القديم واتجاىاتو ، محمد شرفبياني : منشور عمى الرابط   (ٕٔ)

https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article 
نظريات في الدراسة األدبية ، الرثاء في الشعر العربّي ، د. السيد عبد الحميم محمد حسين :   (ٖٔ)

 /https://www.alukah.net/literature_languageمنشور عمى الرابط 
الفرس واستولوا عميو.. مسحول :ال تراب عميو.. ريمان: قصر لؤلحباش في اليمن غمب عمييم   (ٗٔ)

 .جنابو: اشتقاقو. األكناف :الجوانب
 مآبو :أىمو. ىد بابو: إشارة إلى ما أمر بو القائد الفرس من ىّد المدخل  (٘ٔ)
 الغيظة :األرض الفسيحة  (ٙٔ)
 ٖٖ-ٕٖم:ٜٜٔٔ،ٔ،شرح يوسف شكري ،دار الجيل،بيروت،ط -الديوان األعشى  (ٚٔ)
 ٕ٘ٔ/ٔ:ٔيخ الطبري، اإلمام الطبري ،تحقيق أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف،مصر،طالتار   (ٛٔ)
؛ شعراء العرب المغرب  ٙٛٗ/ٗنفح الطيب في غصن األندلس الرطيب:المقري التممساني ،   (ٜٔ)

 ٕٕٓواألندلس، يوسف عطا الطريقي: 
 www.diwanalarab.comأبي الطيب الرُّندي، موسى بن سميمان ، ،   (ٕٓ)
  ٛٛٗ/ٗنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب   (ٕٔ)
 ٕٚٛ/ٖاالحاطة في أخبار غرناطة:   (ٕٕ)
 المرجع السابق نفسو  (ٖٕ)
الوافي في نظم القوافي لمرندي ، د. ىدى بينام، د. عبدالجابر عدنان ،مجمة كمية التربية، العدد  (ٕٗ)

  ٕٚم : ٕٚٓٓالرابع 
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رثاء المدن بين سقوط األندلس وأحداث الثبلثاء األسود، ليمى  جغام ،   مجمة كمية اآلداب   (ٕ٘)

  ٕم: ٜٕٓٓوالعموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الرابع،
، ٕابو البقاء الرندي شاعر رثاء االندلس، محمد رضوان الداية،  مكتبة سعد الدين، بيروت ، ط (ٕٙ)

 ٙٚم: ٜٙٚٔ-ىـٜٖٙٔ
  ٙالمدن بين سقوط األندلس وأحداث الثبلثاء األسود ، ليمى  جغام :  رثاء (ٕٚ) 
 .ٕٛ: مٖٜٛٔتاريخ اآلدب العربي، عمر فروخ  ،دار العمم لممبليين ، بيروت،  (ٕٛ) 
،القاىرة،  ٔالديوان،  ديوان ابو البقاء الرندي األندلسي، تحقيق رفعت برىام حسن، ط (ٜٕ)

 ٛ٘-ٚ٘)د.ت(:
-https://www.al(: د. إبراىيم بن محمد الشتوي، ٕ) شعرية شعر الحكمة  (ٖٓ)

jazirah.com/ٕٕٓٓ/ٕٕٕٓٓٔٔٓ/cmٖٗ.htm  
 ٛلغة الشعر بني جيمين،  د. ابراىيم السامرائي:   (ٖٔ)
:االنبساط عمى اأَلرض وىذا السبب بتسميتو  الثََّيل: جبل في نجد  تحديدا بمدة الشعراء و الثََّيل  (ٕٖ)

بيذا االسم النبساطو الواسع عمى األرض وبعض العامة حرفوا االسم إلى ذىبلن. لسان العرب ابن 
 ٖٕٔ/ ٔمنظور :

عبد الرزاق الدواي،  دار الطميعة لمطباعة  موت االنسان في الخطاب الفمسفي المعاصر،  (ٖٖ)
 ٕٛوالنشر، بيروت، دط، دت، : 

تحميل الخطاب الّشعرّي قصيدة أبي البقاء الرُّندي في رثاء األندلس )ُأْنُموذجًا(،درية حجازي،   (ٖٗ)
 م، ٕٛٔٓايمول  ٖٓىـ، ٓٗٗٔمحرم ٕٓىدى محمد صالح مجمو كمية العموم االسبلمية ، 

 المرجع السابق نفسو.   (ٖ٘)
 في رثاء األندلس )ُأْنُموذجًا( تحميل الخطاب الّشعرّي قصيدة أبي البقاء الرُّندي  (ٖٙ)
 تحميل الخطاب الّشعرّي قصيدة أبي البقاء الرُّندي في رثاء األندلس )ُأْنُموذجًا(  (ٖٚ)

 قائمة المصادر:
أ.د. أسعد محمد عمي النجار، الرثاء عند شعراء الحمة ، م. رائدة ميدي جابر ،  -1

 (،ٕٕٔٓ،)ٕ، المجمد ٕمجمة مركز بابل لمدراسات الحضارّية والتاريخّية، العدد 
إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجا، المعجم الوسيط   -2

 تحقيق : مجمع المغة العربية النسخة االلكترونية،
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ابن عبد ربو ، أبو عمر، شياب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربو ابن حبيب ابن  -3
ىـ:   ٗٓٗٔ، ٔبيروت ،ط -الكتب العممية حدير بن سالم  األندلسي ،العقد الفريد ، دار 

 ٖج
  ىـ ٗٔٗٔ,  ٖبيروت , ط -دار صادر  ىـ( ، لسان العرب ،ٔٔٚابن منظور )ت  -4
  ٜٔج
أبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِرّيا الُجْزُء الثاني كتاب الّراء معجم مقاييُس الّمغة: ـ  -5

  )باب الراء والثاء وما يثمثيما(
 م.ٜٛٛٔ، ٖغة العربية، دار المنارة ، جدة، طبدوي طبانة،  معجم الببل -6
جرجي زيدان ، تاريخ ادأب  المغة العربية ، صدرت ىذه النسخة عن مؤسسة ىنداوي  -7

 ،ٔج  .ٖٕٔٓعام 
الخطيب ، بشرى ، الرثاء في الشعر الجاىمي وصدر اإلسبلم ،  بغداد : مطبعة  -8

 م. ٜٚٚٔاإلدارة المحمية ، 
كتاب العين،  ، تحقيق ميدي المخزومي، م(، ٙٛٚىـ/ ٓٚٔالخميل، احمد )ت  -9

براىيم السامرائي، القاىرة، دار ومكتبة اليبلل،  ٚم:  جٜٓٛٔوا 
 د. ابراىيم السامرائي، لغة الشعر بين جيمين ، دار الفكر لمنشر والتوزيع عمان -11
مجمة كمية  الجابر عدنان الوافي في نظم القوافي لمرندي ، ، ، د. عبد د. ىدى بينام -11

 الجامعة المستنصرية . ، (ٕٚٓٓ) العدد الرابع،  التربية
،القاىرة،  ٔحسن، ط الديوان،  ديوان ابو البقاء الرندي األندلسي، تحقيق رفعت برىام -12

 . )د.ت(
ىـ( ، شرح الكافية، تصحيح وتعميق: يوسف حسن عمر، ٗٛٙالرضي اإلستراباذي ) -13
 ٗ،ج ٜٜٙٔ، عن منشورات جامعة قار يونس بنغازي، سنة ٕط
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ري ،أساس الببلغة ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الزمخش -14
لبنان ،  -ىـ( ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العممية، بيروت ٖٛ٘اهلل )

 م مادة )رثى(. ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ، ٔط
 م .ٖٜٛٔعمر فروخ  ،تاريخ اآلدب العربي، دار العمم لممبليين ، بيروت،  -15
،  رثاء المدن بين سقوط األندلس وأحداث الثبلثاء األسود، مجمة كمية  ليمى  جغام -16

 مٜٕٓٓاآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الرابع،
ىـ( ، نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب؛ شعراء ٔٗٓٔالمقري التممساني)ت  -17

 العرب المغرب واألندلس، يوسف عطا الطريقي
،بيـروت:  ٔاثي الشعرية في عصر صدر اإلسـبلم ، ط النعمة ، مقبول عمي ، المر  -18

 ٜٜٚٔدار صادر ، 
 الروابط :

ابو البقاء الرندي شاعر رثاء االندلس، محمد رضوان الداية،  مكتبة سعد الدين، بيروت  -ٔ
 مٜٙٚٔ-ىـٜٖٙٔ، ٕ، ط

ندي، موسى بن سميمان ، ،  -ٕ  ،www.diwanalarab.comأبي الطيب الرُّ
ندي في رثاء األندلس، دربة حجازي،  -ٖ تحميل الخطاب الشعرّي قصيدة أبي البقاء الرُّ

https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/ٕٓٚ٘_ٕٛٙٙ/article/view/ٕٖ 
 "،www.alukah.netالرثاء في الشعر العربي, ، " -ٗ
كرام زعموقي ،  الشعر األندلسي مميزاتو وخصائصو"، محمد السروتي -٘ ، وا 

www.alukah.net، 
https://www.al-(: د. إبراىيم بن محمد الشتوي، ٕشعرية شعر الحكمة ) -ٙ

jazirah.com/ٕٕٓٓ/ٕٕٕٓٓٔٔٓ/cmٖٗ.htm 
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