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رىا اّلذي مازال ُمعّلًقا يف قلوب سْ وإىل جِ 
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 بطاقة شكر
يم       كر وعظ      زيل الشّ  ّدم ب     إالّ أن أتق     ضل ال يس    عا ق    رابًا بال     يل وإ رفانًا م    ّا با م     ع    

 ى:     نان إل  االمت

 الّسّيدة الفاضلة 
 األستاذة الدّكتورة سراب يازجي

عل  ى ي  ذ ى  ذا، وتتابعته ا م في  و م  ذ   ان فك  رة يف  ى  ا  بوهل ا اشر  را َ الّ يت ر  رّفتا بقَ 
إىل أن استوى على الّنحو اّلذي ىو عليو اآلن، فلها ب   ار رحلت  جه د  ب و متواص ل يفلّ ى يف 

 اشبراد والّتوجيو، والّتقومي والّتصحيح، واْلّث وتنشيط اهلّمة.
 الّطويل() حام يقول:  ا أعرت  هلا بال ضل علّذ ولسانُ ا أنا وى 

ُُُُُُُُُُل   ُُُُُُُُُُي  فُ   هُُُُُُُُُُل  ن  نُ   ضُُُُُُُُُُا   ي  بُ   د  ي ُُُُُُُُُُ ل  ك   هاض 
 
 
 

ُُُُُُُالف   سُُُُُُُا   ل   ل  ظ ُُُُُُُي    ُُُُُُُو   ر  خ  ُُُُُُُ ر  ك  الش   اق  ُناط 
ه تع اىل أن دع و وأفجزاىا اهلل تعاىل عّا  ّل خو، وجعل عمله ا ى ذا يف مي زان حس نا ا،  

دبوب العل م يف أن ا وزمئئ ذ منابة من منابات العل م نس تهدي   ا  لتظلّ  ،طةً سْ يف العلم بَ ىا يديز 
 واألدب وارعرفة.

 اترة ال    دّ دات يّ الّس    ادة والّس    حض    رات إىل وواف    ر االمتن    ان م بزي    ل الّش    كر  م    ا أتق    دّ 
ق د ر رّفوين برع ايتهم رين، فاّلذين أفاضوا علّذ من فضلهم م ا مم  األفاضل يف قسم الّلغة العربّية،

بي حن وىم و عق ول ي رتجم ر  أص دقَ  ولع لّ  طالًبا يف مرحل ة اراجس تو، نت م واىتمامهم يب مذ  
 (ّطويل)ال: ى (7ٓ5)ت ابن الّلّبانة الّداينّ  بينهم بيتا ب حامويصوّ 
ُُُُُُُ ة  يُُُُُُُر  ي ج  لُُُُُُُه  أ  سُُُُُُُي و  ف  نُ  ب    م  ه  تُ  ن  ع  تُ  مُُُُُُُا اس 

 
ُُُُُُُُُُُ  الُُُُُُُُُُُد  ع    ُُُُُُُُُُُنُ  ثُ  انُ  و   ل  ر إ  ه  ل  م عانُ ُُُُُُُُُُا ت  ي 

ُُُُُُُُأ     دىالن ُُُُُُُُب   وه  ل ُُُُُُُُبُ   مّ ث ُُُُُُُُ ،نُُُُُُُُا يوا ج  راش 
 
 
 

ُُُُُُُُُُأ   م  ل ُُُُُُُُُُفُ    ُُُُُُُُُُ ع  ط  ت  س  ُُُُُُُُُُ ن  م   اران ُُُُُُُُُُي  ط   م  ه  ي    
أط روحيت ليش رّفوين مش كوبين بقراء  ا   ا أعرض ب   أي ديهم يف مرحل ة ال دّ توباها أنا وى 

 وتقوميها وحتكيمها. 
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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
 المقّدمة

ارد اه ميفًتتتتيفدبيفا ًتتتيفدىألتتتيفرةدا  تتترا د دعربًتتتيفدبتشر يتتتر نستتتوندبااثتتتيف جوندتدالتتتيف تد    تتتيف داهتتت الداارل
تت بأِتترداه متتيفتشد دبتراثتت  اث د ادهتت ادد جتتمًادتتترداارلراستتيفتدبا ىتتيفثدا٘ مل  داالتتأدأءتتيفوتدبوا تتذدتتتردهتت ادااتت ل

 دبهتتجمدٚتتيفلداص ايف تتايف دا دب لتت دبا ىتتيفثشددبتألتتحدتتتردب ا تتيفداارلراستتيفتشد دبستت تدأاتتوار  دب يتت حد ئيفهئتت 
اتتمدأ لاتتيفد د دا تت أدأ تت يفكيفدبطتتولدجريتت دببريتتر دتا تتودبتّتتولدتتتردتاتتيفهادااث تتتدا دةلدا٘ ّتترلدةدبا٘ اولعتت 

دٟتتت  د تتتّردا  رارتتتجملدّيفا  تتتيف ريجتتت دبرراستتت دإ ل يفلديتتتررسدبع تتتلدااتتترلاادتتتتردأنلدع تتتادإمتتت دبا تتترةدت اتتتيفبلداايل
االتت مدتتيفدزالد طترًادع تتلد د متيفدياث تجمدتتتردذاتلدااّ تاددااّترةلداٖتتريتااالئتردا دةلددااظلتيفهرةدإميفا لت  د دي تتر

د ظريلتً د دتدااالئتردا دةلداٖتريت دب رىدء يفا داإلفيفدةدتردع ادإمتيفلد.دارسجمداا  ر   ِلت ددراستيفتن تدأنلد
ِلتت د اتتورًادباءتتً يفأد لدإ دتدا٘ط ثتت دااّرب لتت  دّيفا لتت دعتترلة بإذادد.دع تتلد تتّ رداارلراستتيفتدإميفا لتت داا ل ث ئ لتت  دنلد

فتننلد  تيفجدا  ترا دتتيفديتنالديا ظتردتتردااثتيف جندإمتيفا لند د يفندتراثاتيفدااّترةلد تردفتيفزدبتثّ دت تلداارلراستيفت
د.ددهقدب للداادا ه ميفم د

يفدع تا دإمتيفل.دراستً ديطتوندا ئّردعنمدااثيف تدع تلددراست داايلتّردا  رارتجملدددٙب ا دبااطتلمشدت تراهش
فيفاّل تيفتدإميفا لت د دتئ اتردع تلداا ترلد دع لدع ادإميفلديّينداٖتريتدعتردااّل تيفتداإل رتيف  ل دتدااوا ت 

بهتت ادتتتيفد دبإند تتيفنداا تترلدييتتطلودذربةدهتت  دااّل تتيفت دبتتودتيتتمودأيأًلتتيفدتو تت داإل رتتيفندتتتردٛ  تت  دفئتت 
دً .دبّوداارلراسيفتدإميفا ل دهت الدب دأبلد

تتتّردا  رارتتتجملدًةم تتت ددراستتت  د تتتيف ل دب دريتتتذدتدأنلد تتتيفدستتتويفدتـاناتتتقدتدتاتتتتناقد دددراستتت  داايل  متتتيفدأهل
تتتّردإ دِ اتتت  داا لّمتتت ا تتت اد دبتتترلدارراستتت دع م لتتت  دباجلتتت دإ دٔ اتتت  دبءتتتالدرصتتت عداايل بتتتيفدلةدتتتتردأندٍتتتيفبلددٙب

ااو تتويفدتدتتتيفدهتتودد دتتترداتتمت تتلدا٘ر  تت دتدٛتترلدة د متتيفدٍتتيفبلدا ه متتيفمدًتتيفدهتتودبتتوهرملددر  تت ا ه متتيفمدً
-138بهت ادتتتيفدبّ اتتيفدٟاتردتر  تت داارلراستت دتدعاترداارلباتت دا تويلتت دا٘م ترلةدبتتندعتتيفتجمد.دعرءتجملدأبدثتتيف وملد

تت  يفدا٘ئتتو تدإميفا لتت دبهتتجمداائتت ادا سيفستت ل داالتتأدُجلتتودأ ةتتيفرداانلابيتت دتدااثاتتيفودإمتتيف لد دهتتت244 َل ت تترا يفد دبا
تيف نددد دإذ ل ث قا رلراس دباا  يفندتردا٘ و ل دأنلده اداايلّردتده  دا٘ر  ت د تردُطلتردصتللدأ جتردتتردتا تندِب

إنلدإتتوهرملدتدهتتيفهرةداايلتتّردد:أند ئتتولدف تت ميفا لتت دب  متت داا اتل لتت  دت  تت ًلدديطتتردستتا دتتتردت  تت ودت يفه متت دإ
 ببيفوتده  داارلراس دا  مودعاوان:دد. ردت  لودبتوءلح دا  رارجملد
د.«القيم الجمالّية في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة )دراسة جمالّية(»
يفدتتاث دأمهل ل ده بد باّتولدهت  داارلراست دهتجمدّردا  رارتجمل دّيفجلدهيفهرةدبريرةدتداايلد داارلراس دتردأهل

ب ديا تتجمدااثيف تتتد تويلتت .دادإميفا لتت دتداايلتتّردا  رارتتجملدتدعاتترداارلباتت داأبللددراستت دأ يفددي لتت دت اتتيفبلداائتت 
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هتتودتدعاتترداارلباتت دا تويلتت داطتتردأنديطتتونداايلتتّردا  رارتتجملد دببتتودددراستتيفتدّيفا لتت دأصتترىدٝيفث تت دستتيفبئ 
االتأدتايفباتتحدهتت ادإيف تذدتتتردبوا تتذد دٚتيفلدهتت  داارلراستت دف ت ادتتتيفد دي  ئلتتقدتداارلراستيفتدإميفا لتت دااّرب لتت 

دثيف ت.د دف ميفدتايفهلدإا  دع ادااع ادإميفل
دتا يف:ٍئ قدعرددتردا هرايف دبدإ ددبترّلده  داارلراس 

د.داارلاث دتدصرت دتراثايفدااّرةلد -1
ببتتر يفدتد تتّردبّتتردأند داست اثيفطداائتت ادإميفا لتت دتداايلتتّردا  رارتتجملدتدعاتترداارلباتت دا تويلتت  -4

د.دده  دا٘ر   دتيفدلًةداا ل دبريرةدبيفارلراس 
د.دلدا٘ر   اإلس يفمدتدتّم قدف ادا دبدتدت  -3
د.دباس طميفلدتيفدفيفتدااثيف جندااو ويفدع    داارلراسيفتدا  رار ل تداإلس يفمدتدسرلدث رةد -2
اائتر دااّترةلداايلتّرددتدستيفبئ دراستيفتدتشأليفيفدإ د درفردا٘ط ث دااّرب ل دبرراس دّيفا ل دت ث ئ ل  -5

) دبااّثليفسجمل د.دداٖريتدباّ٘يف ربد د)إيفه جملدباإلسلتجمل
د.ددا ظليفهرةداايلّريل دا  رار ل ددأمهل ل دااالئردإميف لدظردإ ا حدااالد -6
 داالتأدااظلتواهردا ب ميفع لت دإميفا لت دباا اتل لت دهجمدتدأسيفست يفددراست شد داائ ادإميفا ل دتداايلّرددراس شدبد

تتتّردأبدجر  تتتيف د تتتيفداايل دبتتتتايفٙب ف تتت دديفحمل  داالتتت مديّتتت  إذدإنلداائتتت ادإميفا لتتت د  تتتيفجدعل تتت دااطتتتيفهردا ب متتتيفعجمل
 لدبجث ّتتتت دا٘ تتتتيفه اد تتتتولدتيفه لتتتت دإمتتتتيفدبتتتتندع متتتتيفودإمتتتتيفلدتتتتتيفدزالد يفهًمتتتتيفدبباءتتتتً يفدا صتتتت ليفشدبدبيّيفييتتتت .د

د تتادت ل ئتتوندع تتلدأنلداا تترلد  تتيفجدّتتيف لدإميفا لتت  دإ ل متتيف ل دبتاتتو دبفتتقد تتوا ندأمد تتيفدردعتتردااتتوعجمدإ دإهل
 متيفديتا  د ددٚيفزي تيفدًلدبو ت  د تط دي م لتندكتيفداا ترلددبرراس داارلميفتداالأدإميفل دٙب اديا  دااالئردإميف لد

يّتتينددبأ تطيفلدااتتوعجمدا ب متتيفعجملدا صترى دبهتت ادببتتنداا تترلد دب ث تيفندجث ّتت دااّل تت داائيفهمت دبتتنداا تترلدبااوا ت 
دااالئردإميف لد دي  الدبيفايلطوداا ينللدب رذ ددد.بودي  الدأيأًليفدبيفا رلدبو   دُ لًطيفدّيفا  يفدا ّيف  دأنل

 داالتت مدباّتولدصتمدتتا اديوءتحداائتت ادإميفا لت دتداايلتّردا  رارتجملدهتتودا٘تا ادااتوا ّجملدا ب متيفعجملد
بع لدتث يفنداارلميفتدإوهريلت داالتأد دع لدتث يفنداا لث ّ دا ب ميفع ل دا ئ م دإميفا ل ديّ ئردااثيف تدأ ل دا  رر

دتداا ينللدت د.اظادا ّطيفسدا ب ميفعجمل
أنديرت   ردااثيف تتدتتردعترددتتردا دباتددإ دٍئ ئ يفده  داارلراس رّلددتبتئ ألجمدا هرايفداالأ

ستت دمثلدتاتتا   يفدبدراستت  يفددرا دباالتتأدت مجلتتودتداستت ئراودااالاتتوصداايلتتّريل دا مر  تت داّ٘ا لتت دبيفارلراستت  دا٘ا ة لتت 
باتت دا تويلتت  دبذاتتلددعاتترداارلدعتتردتتترىدٌ لتتجمداائتت ادإميفا لتت دتداايلتتّردا  رارتتجملدتكتتيفدطيتت دٍ    لتت  دا 

بتتتيفدتر تتو دتتترداثتتيفردتتتيفد دأهتتالدأعتتلمدا٘ر  تت ص دبب تتيفندصايفهاتت يفداا اتل لتت  دبتّريتت دّتترضداايلتتواهردبااالاتتودب
ديوتاتتيفدهتت ا دتتترىدتتتيفدب تتودإا تت داايلتتّرد داائتت ادإميفا لتت دا سيفستت ل دف  تتيفُجل تتحد دزااتتحدبيف  تت د تتنل بهتت اديثتتنل
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ادوءتتوعيفتدااطجتتمة دتدترا تتودااالألتتا٘دع تتلدا تلرتتيفيف دب تتولد دتتترد تتررةا  رارتتجملدتدعاتترداارلباتت دا تويلتت
د.دداا طرملدا٘خ    

ا  تردد توفدفاتتود دفاتتولدٓرت  ددإ دتئرت ادهتت  داارلراست ااّ م لت ددبا٘ا ة لتت  لت دااث جااأللتربرةددح دع تد دبد
 دعاترداارلبات دا تويلت با رةندترداائت ادإميفا لت دا سيفست ل دٌب ل يفهتتيفدتداايلتّردا  رارتجملدتدديفاث تدتتا يفدب

دببيفوتده  داا اولدع لدااال وداآلأ:
 .«الجميل في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة»الفصل األّول: 

 .مفهوم الجميل في تاريخ الفكر الجماليّ تأسيس نظرّي ل: أّوًل 
دنداائرتيفو.عارداا لس  داا و يف  لددت  ومدإم ود-أ

دن. لس  داا رب لدعارداادت  ومدإم ود-ب
دااّربدا٘ر من.دإم ودعارت  ومدد-ج

 في عصر الّدولة األمويّة.في الّشعر األندلسّي  الجميل تجّليات ثانًيا:
د.ددميفن( ـدّيفلداإل ريفند)ا٘رأةدباا  دد-أ

 .دد دبااالايفع ل (ّيفلداا لث ّ د)اااليفت د-ب

 .«ولة األمويّةالجليل في الّشعر األندلسّي في عصر الدّ »الفصل الثّاني: 
 م الجليل في تاريخ الفكر الجمالّي.مفهو تأسيس نظرّي لأّوًل: 

 اائرتيفو.د ودعار ت  ومدإد-أ

دن. ودعارداا لس  داا رب لد ت  ومدإد-ب
د ودعاردااّربدا٘ر من. ت  ومدإد-ج

 ة.في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّ ثانًيا: تجّليات الجليل 
د.د)اارلبودبإ  دباٖرب(بأعميفا دإل ريفندبللداد-أ

د.ددبللداا لث ّ د)ااث ردبااال راو(د-ب
 .«البطولّي في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة»الفصل الثّالث: 

 .مفهوم البطولّي في تاريخ الفكر الجماليّ تأسيس نظرّي ل: أّوًل 
دن. و يف  لد دبعاردااّوبدااثراه لدااث وا دعارداايلدت  ومدد-أ

دااث وا دعاردااّرب.ت  ومدد-ب
 في عصر الّدولة األمويّة.  في الّشعر األندلسيّ  البطوليّ ثانًيا: تجّليات 

د«.هت(دمنوذًبيف482اائيفهردسّ ردبردبودملد)ت»تدع رداإلتيفرة:دد-أ
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رداااليف رد)ت»تدع رداٗلف :دد-ب د«.هت(دمنوذًبيف353اٗ    دعثرداارْل
ٖ ةيفب :د-ج د«.هت(دمنوذًبيف394اٖيفبذدا٘ااوردٛملردبردأةدعيفترد)ت»دتدع ردا

   .«المأساوّي في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة»الفصل الّرابع: 
 يخ الفكر الجمالّي.مفهوم المأساوّي في تار تأسيس نظرّي لأّوًل: 

دن.ندباا رب لدت  ومدا٘ سيفبملدعارداا لس  داا و يف  لدد-أ
دبيف٘ يفه ادإميفا ل دا صرى.د ومدا٘ سيفبملدعل  دت د-ب

 .تجّليات هذا المفهوم في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّةثانًيا: 
د.دت سيفةدا٘وتد-أ

د.ددةرت سيفةداارلدد-ب
د.دت سيفةدسئوطد رجث د-ج

 .«السُّخرّي في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة»الفصل الخامس: 
 .مفهوم الّسخرّي في تاريخ الفكر الجماليّ س نظرّي لتأسي :أّوًل 
د.عل  داارلخري دبيفائثحدبااألل لدتدتيفريخداا طردإميف لدد-أ

دت  ومداارفخرملدعاردااّرب.د-ب
 ة.في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّ  ثانًيا: تجّليات الّسخريّ 

 .د يفسجملدباارلدد ب ميفعجملدّراودتردااوءّنداخري دباٙةيفودبتوا  داايلداارفدد-أ

ٗش شئ ل (د-ب  .دداارفخري دتردجثيفيفداااليفسدبأصل  اداا يفسرةد)ااّ وبدا

ٗ ـ ئ ل (داارفخري د-ج د.ددتردأ طيفلداااليفسدبأبريفت ادبه ايفهتاداا ريث د)ااّ وبدا
هت  دددراست دإا  تيف دتتردب توف  تيفدأهتالدااال تيفهاداالتأددأّتو د دييفُت دعيفتلت ه  داارلراست د تديفااثدبص ا

.دإا  تيفدأدأ تيفرلدإيألتيفحدعترددتتردإوا تذداالتبيريفعردع ًش  ق ديش يندتيفدلهتيف دده  داارلراس  دد ميفدزبلد د.داائ ا
دبءالده ادااتمش  ق:د

د.دصري ً داأل را دتدعارداارلبا دا تويل د-1
ٝلرد يف د-4 د.ددٙاد    دبث ئ دبيّردا٘ر   دحترابادأعلمداايلخا ليفتد
د.ددتدتنتداارلراس دأدبردتداإل يفرةدإا  يفا تيف ردا  رار ل داالديف٘رندبدتّري دبد-3
رتتترد داتتتقدائتتتيفرادهتتت  داارلراستتت دعتتترداا  تتتيفرسدااّيفتلتتت  داالتتتأدتّ اتتت دع تتتلدااو تتتولدإ دايفي تتت دتديشدبد

دبهجم: دادترداا  يفرسدااّيفتل عردًددااثيف تشدٙيفدد ا دبس وا  دٙب ا
د.دف رسداآلييفتداائرا  ل دااطردي د-1
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د.دري   يفديتدااالثويل داايلدف رسدا د-4
د.ددف رسدا تجيفلد-3
د.ددف رسدا٘ايفدردبا٘راب د-2
د.دف رسداحمل وييفتد-5

د**د*د*د*د*د*د
دأزعتتادأنلدهتت  داحمليفباتت د تتردب  تتحدااطمتتيفل دببّتتر اتتمدأنلدتتتيفد.د نلدااطمتتيفلدتدتّتتيف دب تتر  دف رتتحش

دأدلع  دبد دب دهودأ رل فتنندأ رتاحدفث ألتودتترد دةوردااالتدهت  دع تلدااث تتدهت ادٞتيفزإلدبستّجمدتدتتيفدب احأّنل
دد.بإندأص ئحدفمرد  رجم داتدتّيف 

 واهللَ أسأُل العوَن والّسدادَ دد
دقاسم
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 الّتمـهيد 
 قرطبةبيئة 

 عاصمة الّدولة األمويّة في األندلس
 

 
 

 أّوًل:
د

دّية.ـالبيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السّ دثانـًيا: دياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّية.البيئ
د ديفرة.دع رداإلتد-أد
دع رداٗلف .دد-بد
ٖ ةيفب د)اارلبا دااّيفتريل (.دد-جد دع ردا
دع رداا  ا داا بريل .دد-دد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجتماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثالـثًا: دّية.ـالبيئ
د دّية.ـالبيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثّقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابـًعا:
د  

 البيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجتماعيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
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 الّتمهيد
 ةقرطببيئة 

 في األندلس الّدولة األمويّة عاصمة
د

 دا٘يفدلةدا دب ل دياث تجمدأندتطتوندبتوهردا ه متيفمدبتر تنداارل يت دتداارلراستيفتدا دب لت دتردا٘ر لادب دأنلد
بتتردااأللتربرملداا لّترليفدع تلداٗ توطدردف  متيف.ديوايف دتطيف   داصردبدديفزتيف   ددٚيفً ددبت دذالدفننلداطولدإبرايفدأدةلد
فطتيفند دبترلدااتيفدتتردااو تويفد.د تيفاً دبعمًئتيفأد تجمدتتنداددتّرف اتيفدبيفاّمتودا دةلد دداارله ر دا ث ا دبااّاردبال م 
دبذالدتردصلل: د دتدا  را با دا تويلدع لدب ا د رجث دعيف م داارلد

 أّوًل: البيئة الطّبيعّية:
  ىدتد تث دإنيترةداإلي يلت  دبإ ترىدا٘ترندااّظ مت دتدا  ترا  دتريا دد(دCordoba)ث دجشدرـد تشد

 دأ تيفردتررلصتودااّتربدإ دأ لتت يفدبشا تحد ثتودتت لدداارلت لردا٘رت حد(1)«باهتوتردبا يفندا دأزا ل  د» ردي دااثايفودبهجمد
ع  تت داارلتتلم
تتريفدع تتلدببتت داا ل ئ تتقدا٘تترىداا لتتيفرخيجملد.داتتمدأ لتت د(4) بأا تتذدااظلتترلدأ لتتت يفد دٕتت برهيفداائرديتت د ديّش
إيثميل دا  و
د.دد(3)

ع لدس ودترت ت دتدست حددتئ .دبد(2)ت ًادفوقدس حدااث ر143-133ي ابحدارت يفيفد رجث دتيفدبند
اّ٘تتربيفدعاتردتتتررلصجمدااّتتربدوثتتودااّتتربسا٘ تتولدع   تتيف دبددبثتود رجثتت 

بهتودأ تتردبثتتيفلداارل رتت  دإث  لتت د د(5)
ع تلددتوف ت  دديفدتتردب ت دإاتوبدفئرجثت شدأتلت د رجثت دب تيفنددي ترفد تيف يد د(Siera Morenaدتورياتيفرادت)س  ت

ترالً تيفدأهتالدجريتقدجث ّتجملد د مديا تيندٚترا داٟاتيفوةدج   ت دٟتوداا ترباالت دااألل  داا مقدتردهتردااتوادمدااطثتم
تدإستتثيف  يفدإاوب لتت 
ٔشلتتجمدبيفستتادعتترةلدتدعاتترد د(6) بتتترداا ريتتذدأنلدهتت ادااال تتردهتتودااو  تتردتدا  تترا داالتت مد

                                         
د.د1/263(دا ظر:دا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د1)
د.د1/281(دا ظر:داارليفبق د4)
د.د17-4/16(دا ظر:دسيف :د رجث د يفءرةداٗلف دتدا  را  د3)
دد.1/15(دا ظر:داارليفبق د2)
 دبا٘ئلرمل:د  حد153 دص(تا خث دترد  يفبداارلبضدااتم ّ يفردتدص دا   يفر)(دا ظر:داٖمممل:د   دبنيرةدا  را د5)

د.د562 د1/543اا ل ذ د
د.د1/16(دسيف :د رجث د يفءرةداٗلف دتدا  را  د6)
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ترـدي لةت دإ دتشددمثلدي  ترليفدفترعن:دأ ترمهيفديشرتمللدااال تردا بت   دورةئشدبياث ده ادااال تردتتردبثتود  ت د(1)ااو ة  د  دس 
دبن د د ر يف دتداحمل  دا ج رجملد دث    داربيف ـدث دبإ دجشدرـد دب تشدةيد  دسـدباا ريفداآلصردديرل د.دد(4)بياذل

ُب رلدووار دتايفجقدبث  لت داا لت دبتيف٘راعجمدبااطتربمدبأ تةيفرد ديا اداا للدصاذ دبس  وشدتريا د رجث د
 دااالثتيفت د جتمةدا٘ تيف دبااّ تون دات ادأ تر حدكتيفدااثرتيفتندبأ تةيفرد دف ب ش يفداا ل دبيفّ٘يفدن دبأرءش يفد ردياانلي ون

اانلي وندترد ولدبيف ذ دبات رلتدأت يفً دع لدجولدء ل دااوادمدااطثمدبنداائاوردبا٘ريفبر
بتّترلد رجثت د.د(3)

دستت   داص التتحدبند تتُب دراع لتت دإ  يفًبتتيفدتدإستتثيف  يفتتتردأ جتتردا٘اتتيفجقداانلد راعتت داانلي تتوندرلدإ دباتتوبدا٘رياتت دأراضن
بع   دتئومد ايفع داس خراجداانلي وندب ايفع داااليفبون داال مدت  لجمدتنارع دتريف  دباسّ 

د.دد(2)
 ثانًيا: البيئة الّسياسّية:
دااث تد ّر د دتدجملداإلسلتدااّرةلدداا ليفريخدعاوردأاقدتربهوددعارداارلبا دا تويل ديررسده ا

دب ظرًا.دباارلمولدداا ل ولردذربةدإ ف  ددا  رار ل داٖأليفرةدب  حدإذ داٙةرملدداارلاب داائرندأثايفودتدا  را 
دااّار ده دأمهل ل دإ  يفركاد  يفةدبا ب ميفع ل دتداارل يفس ل دأ راث دبّ دبت ثما دٞر داايلّريل داايلّراودٌب
د.دف  داا ليفرخي ل د بااو يفهدأهالدا  راثدإ دباإل يفرة دا  را دتيفريخدترّاردااده ادعاردااو ويفدااأللربرةدتر

 داٗلفتت دبع تتر دبهتتجم:دع تترداإلتتتيفرة دره رتت دأربّتت دع تتودداارل يفستت ل دإ داااليف  تت دتتتردتئرتت م دبديطتتر
د.دداا  ا دبع ر داٖةيفب دبع ر

 عهد اإلمارة: -أ
بتألتوادير   ت وندا تتويلندهت د134 دتدا٘يرقدتدأباصردسا د أللدااّثليفس لوندع لداارلبا دا تويلد

يفع لتت تدتتت ابحدّ
د تتيفب د د(5) ردبتتردتّيفبيتت دابتترد دإ دأفريئ تتيفدأتتتوم ددف تترل داٗ   تت دهيتتيفمدبتتردعثتترهتتودعثتتردااتترْل
بجيّ ت د د تيفت شطادف بأنديئتث دع تلدز تتيفمداات دف شئلتذدبيفاترلاصودباس  يفيفدأنديترصودا  ترا  د دا٘ لدبردتربان

د.دبراث  يفدتدأسرت د٘رلةدثلث د ربندت واا  

                                         
د.د1/258(دا ظر:دا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د1)
د.4/45 د:داارليفبق(دا ظر4)
دد.263 د258 د1/255 داارليفبق(دا ظر:د3)
د.د1/16(دا ظر:دسيف :د رجث د يفءرةداٗلف دتدا  را  د2)
 دب ّاّتجم:دتتيفريخداارلبات دا تويلت د128(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبراي دع رداااليف تر( دص5)

د.136تدا  را  دص



9 

 

ردا  تترا ًّيفدب ًيتتيفدا ئتتيفودبا دا  تترا د   ددصتتودعثتتردااتترْل دإ دجشد دب تتولندستتري بتد د  د  تت  د ـد  داالتت مدفتترل
رداائاتردتد رجثت دهت138  دبتدااّيف ردتردذمداٖةل دسا دإ رىد شراهيفدائجمد    د ب ت للد ددصودعثرداارْل

د.دد(1)بص ذدتدإاردتّ ًايفدت لدداارلبا دا تويل دتدا  را  دبيفااليفس
رد تتندعثتتردااتترْل بإ يفتتت ددباتت داثتتيند داه ميفتتت دع تتلدإعتتيفدةدتطتتويردب تترةدا تلتت دا  رارتت ل دتدااتترلاصور ل

ٖشطتتتادتدب  تتت  دببّ تتت دّمتتتو دفأت لتتت دثيفب تتت دااتتترلعيفها  ألتتتلدع تتتلد د متتتيفدبراث  تتتيفدتدأبايفهتتت دبأ  تتتيفد دع تتتلدتجث تتتحدا
 تتيفدتتتردعاتث ليفت دبأٓتترد تماندثتتوراهتا دداالتتأد يف تحد تتيفدلةدعا  تت دبرتثذدتتتيفد تيفندف تّيفرءت  

هتت اددأه تتردبد.د(4)
ردبدهيفو  دب ررات داا يفهئ دع لدتواب  دااالّيفبد   فد  تويدأتتودتداائألتيفوددد ٝليفدأفئردصاوت د د اط  دعثرداارْل

د.دد(3)ع لددبا  دترداارلاصو
رداٗيفرب لتت دفئتترد يف تتحدس يفستت  داع تترالدبت يفد تت  دب تتيفندتتتردااواءتتحدأ لتت د ظتترًاد أتلتتيفدس يفستت دعثتتردااتترْل

دبتت  تتردتداتتنبدأراءتجمد تتيفلدإستتثيف  يف دب تتيفندير لتتذدبّئتترداارلتت اد  يت يفا دا٘رتت مرل تردااجلتتوراتداارلاص  لتت  د دي طل
تتتيفدعتتتيندبتتت دعايفيتتت دصيف لتتت  دفتتتنادد ولاتتتت دب يتتترداتتت دا٘  ولعتتت دتتتترد تتتولد با٘ يفد تتت .دبتتتت دذاتتتلد دي متتتودإتتت  دإمنل

د.دد(2) وب
ردااتترلاصود تتراودربلتت د دعثتتردااتترْل ردااالألتتيفلدبااط تتيفحدأندأتألتتلدستتاواتدتتتدبّتتر دهتتت174تدستتا داتت ل

ددبا  ادتداايلرق.د دإل يفت ددبا داثيندأت ل دتداا ربدبّردأندأف حد  ش

                                         
 دبتتتيفدبّتترهيف دٚب تتول:دأصثتتيفردٚموعتت دتدفتت حدا  تترا  د22 د48ج لتت :دتتتيفريخداف  تتيفحدا  تترا  دص(دا ظتتر:دابتترداائود1)

:داّ٘ةتذ د1/34 دبااأللّبلل:دب  ت دا٘ ت م  د49-48 دبتيفدبّرهيف دباٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص53ص  دبا٘را يتجمل
د دبتيفدبّرهيف.د23 د39-4/38 دبابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د24-23ص

 دبتتتتيفد4/73 دبتتتتيفدبّتتترهيف دبابتتتردعتتت ارم:دااث تتتيفندا٘ تتترب د91 تتتول:دأصثتتتيفردٚموعتتت دتدفتتت حدا  تتترا  دص(دا ظتتتر:د4ٚ)
دبّرهيف.د

 دب رتتتن:دثتتتوراتداا بتتتردتدا  تتترا دتدعاتتترداإلتتتتيفرةد158 ّاّتتتجم:دتتتتيفريخداارلباتتت دا تويلتتت دتدا  تتترا  دصا ظتتتر:د(د3)
د.د1/26ا  را  دسيف :د رجث د يفءرةداٗلف دتد دبتيفدبّرهيف دبد14ا تويل  دص

 دب ّاّتجم:دتتيفريخداارلبات د199-198(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبرايت دع ترداااليف تر( دص2)
د.د158ا تويل دتدا  را  دص



13 

 

رد دااتترْل ّمتتودستتيفردع تتلدهتتادأب تت دتدترستت خدأر تتيفنداإلتتتيفرةداا   لتت  دفاالتت مد د(1) دهيتتيفماباشتتص تت دعثتتر 
ستئيفطدإجدع تلدا تتمدبداائأليفودع لداّ٘يفرءنداال يردأءرتواد ماندااجلوراتدتتردبريتر دبستّوادإ داٗتربدع لد

د.دد(4) طم  دباائأليفودع لدإتيفرت 
 يفلدإسثيف  يفداء رامدا  را دبيفاجلوراتدباا نتداارلاص  ل  دبا ي يفلد طوت د رجث دكتيفددباا اادسطليفنشد

د عتتتردْيفيتتت دا جتتترايفداااليفه تتت  دفتتت  جرباداإلاتتتيفرةدع تتتلدا٘تتترندبااث تتتراتداٗيفءتتتّ دارتتت  يفندا تتتتمدهيتتتيفم دفرتتتمل
د.دد(3)بردلداع راواهتادب و  د٘واب   ا
د ددام د توا دِتيفّندستاواتدأع تلدف  تيفدا  ترا دتتيفد د تربددهت183تدسا دهييفمدتوتل  دبّرد طان

دا دتردا تردبا س ئراردباارلصيفو دبااّموداارل ببدإل ميفلدبايفوداارلبا .د
ٖ ط ا داباش دبب فدع ر دا ب دبّر  دا تر 
باائألتيفود ددعتيفهاداارلبات فريفردسمة دأب  دببترل دتدتجث تحد د(2)

ّشتريفد داالتأد ألتلدع   تيفدبئرتوةدب ترلة دب يفندأص رهيفدثورةدااريب   د(5)بإٓيفدد ماندااجلورات دع لداّ٘يفرءن ف
بّرهيفدبيفات  ط ادااريب ألجملد
د.دد(6)

                                         
-139 دٚب ول:دأصثيفردٚموع دتدف حدا  را  دص63-61 د57(دا ظر:دابرداائوج ل :دتيفريخداف  يفحدا  را  دص1)

:داّ٘ةذ دص1/33 دبااأللّبلل:دب   دا٘  م  د33-49اٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص دبد113  دبابترد23 دبا٘را يجمل
د.د65 د4/62ع ارم:دااث يفندا٘ رب د

 دب ّاّتجم:دتتيفريخداارلبات د448-447(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبرايت دع ترداااليف تر( دص4)
د. دبتيفدبّرهيف48 دب رن:دثوراتداا بردتدا  را دتدعارداإلتيفرةدا تويل  دص175ا تويل دتدا  را  دص

 دب ّاّتجم:دتتيفريخداارلبات دا تويلت د446(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبراي دع رداااليف تر( دص3)
د.د177-176تدا  را  دص

 د113 دبتيفدبّرهيف دٚب ول:دأصثيفردٚموع دتدف حدا  را  دص62(دا ظر:دابرداائوج ل :دتيفريخداف  يفحدا  را  دص2)
:داّ٘ةتذ دص1/32 دبااأللّبلل:دب  ت دا٘ ت م  د33بتيفدبّرهيف دباٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص  د27-22 دبا٘را يتجمل

د دبتيفدبّرهيف.د4/68بابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د
 دب رتتن:دثتتوراتداا بتتردتد433برايتت دع تترداااليف تتر( دصد(دا ظتتر:دعاتتيفن:ددباتت داإلستتلمدتدا  تترا د)تتترداا تت حدإ 5)

د دبتيفدبّرهيف.د31ا  را دتدعارداإلتيفرة دص
:دهتتودبا تتردا ربتتيفض دبهتتجمدااأللتتوا جمدبا   تتيفوداارلتتطا ل دا٘ا يتترةدع تتلدأجتترايفد رجثتت .د)ا ظتتر:د ّاّتتجم:دتتتيفريخدالــَرَب (د6)

ص دبيجمودترداا ل ودبخيرجدا الت ر دب دتّةتذدستمتش د يفنداٖطادت د نت دي د(.193اارلبا دا تويل دتدا  را  دص
ٝليفدبّتودترابتود193اا ئ يفودبااّيفتل  دب جردتّرلضداااليفسدا دتداا لريقدبيفارلثيفب دفا  ذدتدسا د هتد  رًادترداا ئ يفو د

جثتت .دباوب  تيفد تيفنديئودهتتيفداا ئ تيفو دباتلرتتّحدفيتم حد رداا ألتذدع  ت دت  تتجمدتد رجثت دإ دأندا  ةتترتدثتورةدءتترل دتد
رل حدّويفداايلّذدٟود اتر دت يفاتذدبّنات  دفرت ل دع ت  ادباتر دتتردااالتئيفاث  د  جتميردبتثّتوهادتدفرت طواددتتيفوددٍب

تتتطاددشبرهتتادبيفٙتترمدباإل تتراق دبهتترتوادااتترلب دإاتتوةلدتايتت دااجلتتورةدبتر نهتتيف دبعشتتريفدااتتت  ط ادبّتتر د=هتت  داٖيفدثتت دبيفات  
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تتتتتميفلداإلستتتتتثيفّنلدبردلد ب دتيتتتتت ودثتتتتتوراتدااتتتتترلاصودأتتتتتتم د رجثتتتتت دعتتتتترداا لاتتتتترلمدٙةمتتتتتيفتدستتتتتطليفنداايل
دٟتتتوهادااالتتتواه دباايلتتتواأد  لمتتتيفدستتتا حداتتت داا ر تتت  دب ئلتتتقدع تتت  ادبّتتت دئتتتردطتتترلرة دفاع تتتراواهتادا٘  ستتتمل
ددد.(1)ا   ايفرات

دااتتتتت  ط ادتدستتتتا د  دبّتتتردأندٞتتتتحدتدت   تتتتردستتتت  يفنداإلتتتتيفرةدبترستتتت خد  وذهتتتتيفدب تتتتوندهتتتتت436تشتتتوتل
د ربدهيفدبيفائررداال مدٔ حدا دب د جرةدتييفا  دتدت   ردس يفدةداارلبا دتداارلاصو.د

ردص تتت داٖطتتتا د داإلتتتتيفرةدبّتتتردثلثتتت دأتتتتراود ألتتتواد(4)اّ٘تتتربيفدبيف بستتت اباشتتت دعثتتترشدااتتترْل  داالتتت مدتتتتو ل
أيليفت ادتدت   ردس  يفنداارلبا  دب يردس يفدهتيفدبإصأليفيفدأعراه يفدبااجليفهريردع   يف دبع تلدهة تادستيفردا تتمد

متتتيفددتتتتيفددرجدع  تتت دأستتتلف دتتتتردإريتتتر دفئتتتيفددأ جتتتردتتتتردْ تتت دعرتتتطريل دإلصألتتتيفيفدااجلتتتيفهرير دب تتترصدع تتتلداع 
إ راردع لداحمليففظ دع لدب رةدا تل دااوجا ل  دبع لدٍئ قدتر نيل داٖطتا.دب تردباب  ت دا٘يتطلتداا لئ  ريلت د

دباتت داإلستتتلمدتدإستتثيف  يف دبهتتجمدااّاتتث ليفتداائث  لتت  دباٖريفستت ليفتداا بريلتتت ددا٘نتاتت  داالتتأدجيف٘تتيفدأءتتّ حد  تتيفن د
اثلددتردتشوالريردبتشر ّربندترددبا دبيندأت ل دتدا  را ااّرب ل  دبتو  دأبايفودا

د.دد(3)
رداه ميفًتتتيفد ثتتمًادبيفايلتتربنداٗيفرب لتت  د دبفببتت لدعثتتردااتترْل  دب تتيفنديئتتودد و تت دٟتتود تتيفلدإستتثيف  يفرتتمل

هتتودبد داادبريتترًدةدص تترًدلدتتترلدعرفتتحدا  تترا د بلددبتدع تتر د.ت تتلداٖمتتلتدبا رتت دبي تتاادااتتيفهاد جتتمةدأ  يف ًتتيف
دا  تتتترا داا رب لتتت دتداصتتتتردستتتتا دد(2)اتتتتنادااالورتتتتيفنشد دفئتتتترد  دااث ريلتتتورتيف  لتتتتاا تتتتنباتدااالدص تتترد هتتتتت د449 تتتتواجأل 

                                                                                                                        
 دبتتتتيفد33بتتت بةدا٘ئ تتتث  دصدباٖم تتترمل: د67 د51-53ف  تتيفحدا  تتترا  دتتتتيفريخدا)ا ظتتتر:دابتتترداائوج لتتت :داارلبألتتجمل.د=

:داّ٘ةتتذ دص  دبابتتردعتت ارم:دااث تتيفندا٘ تترب د1/22بابتتردا بلتتيفر:داٖ لتت داار تتماو د دبتتتيفدبّتترهيف د14بّتترهيف دبا٘را يتتجمل
د(.77-75 د4/71

د د195(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص1)
-144 دبتيفدبّرهيف دٚب ول:دأصثيفردٚموع دتدف حدا  را  دص75ائوج ل :دتيفريخداف  يفحدا  را  دص(دا ظر:دابردا4)

:داّ٘ةتتتتذ دص1/35 دبااأللتتتتّبلل:دب  تتت دا٘ تتتت م  د33 دباٖم تتترمل:دبتتتت بةدا٘ئ تتتتث  دص146  دبابتتتترد28 دبا٘را يتتتتجمل
د دبتيفدبّرهيف.د4/83ع ارم:دااث يفندا٘ رب د

 دب ّاّتجم:دتتيفريخداارلبات د458-457ا  ترا د)تترداا ت حدإ دبرايت دع ترداااليف تر( دص(دا ظر:دعايفنددبات داإلستلمدتد3)
د دبتيفدبّرهيف.د45 دب رن:دثوراتداا بردتدا  را دتدعارداإلتيفرةدا تويل  دص435ا تويل دتدا  را  دص

أبد(دNorsemen) داإل ط  نيلتتت د(ديشرتتمللدهتتتر ودتدا٘اتتيفدردااّرب لتتت دبيفاالورتتتتيف  لندبا ردتتتيف  لن دبهتتتودٍريتت دا ط متتت2)
ف ل  دأبدستتطليفندإ  تت ادإستتطار يفبة دبتش  تتقدع تتلدأهتتوداايلتتميفلدتتتردااتترلبلداإلستتطار يفد( Normandes)اإلستتثيف  ل د
ا ظر:دستيف دبااّثتيفدمل:دتتيفريخدااث ريلت دهت.د)361 د363 د355 د427 د425 د449ا  را دتدساواتدداال يردانبا

برايت دع ترد دبتتيفدبّترهيف دبعاتيفن:ددبات داإلستلمدتدا  ترا د)تترداا ت حدإ د128صاإلسلت ل دتدا٘ ربدبا  ترا  د
دد دبدبيترار:444-441 دب ّاّجم:دتيفريخداارلبات دا تويلت دتدا  ترا  دص464-461اااليف ر( دص ال مت دا  رارتجمل

د(.414-411صد   دباٖةلجم:دااّل يفتداارلب وتيفس ل دا  رار ل دت دأبربيفداا رب لد63-61تدااّاردا تومل دص
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دااتتتتوادمدااطثتتتتمدإ دإ د رث     دبدـ تتتتب تتتتّربادتتتتتردتاتتتتذل تتتتودكتتتتاد تتتتولاددعثتتتتردااتتتترْل ادإ ددبّتتتتردأند طل بالتتتتحدف تتتتٙو
د.دد(1)احمل  

ردسيفدداارللمدبا س ئرار د تتردا  ت امدبااال توذدبتنددترتو ت ًددتطيف ت ًددحد رجثت شدبب  تدع ردعثرداارْل
د.دد(4)اارلبل دب  رتد ييفجيفددب وتيفس  يفدت  وهيف

دعثتتردااتترلد تترددباتت دتندهتترةدثيفب تت دا ر تتيفن دهتتت438ْردبتترداٖطتتادتدستتا دتتتوتل  دتيفرً تتيفد باتت دا تتتمدٛمل
بتتتت بردتيتتتتطلتددب ألتتتتيفرةدا   ئتتتتحدبرتتتترع دت ه تتتت دتددرببداا ل تتتتولردبااالمتتتتول د متتتتيفدأبرثتتتت دتتتتت دذاتتتتلد  لتتتت 

ا   تحددببوفيفتت بصلفيفتدبتايفعذدُ رلدب برهيفدعم ًئتيفدتدتتيفريخدإستثيف  يفداإلستلت ل دبتدتر  ث  تيفداارلتطيف  ل .د
تر   دترده ادااّ ردديطتردأندتشرتمللدتر  ت دت ست  داإلتتيفرة دا ثترأدبّترهيفدتر  ت دبريترةدهتجمدتر  ت داا  ات د

باا لمنلقدأبد رايفداإلتيفرة
د.دد(3)

دب د اباش دٛملردبّر ا تر 
ث يفدا ّ توم د(2) ٛش  رترداارلتمة دعيفرفًتيف دتترثرًاد هتوداٖتريت دب يفند

 دفمتيفدد(5)
دبترأتدجلهت دااجلتورةدإيفرفت  االتأد شترلردات دأنديألت   دبط يف  تيفدجتوالدستاواتد طمت دد  يفددي ثتولأدااّترشد تنل

داالأدب  حدًٓريفدبثلثن.د
تتردع تتلدهتتادأستتلف دتدترتت مدااالتت واه دباايلتتواأدٟتتودٝيفاتتلد تتيفلدإستتثيف  يف دب تتيفندستتيفردا تتتمدٛمل

بتدتئترلت  يفدثتورةد د ميفدعمودع لدإصأليفيفدااجلوراتداارلاص  ل  داالتأد جترتدتدع تر  د(6)يئودهيفدأ  يف يفدبا ر 

                                         
د.د88-4/87(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د1)
 دب ّاّتجم:دتتيفريخداارلبات د481 د479عايفنددبا داإلستلمدتدا  ترا د)تترداا ت حدإ دبرايت دع ترداااليف تر( دص(دا ظر:د4)

دهيفيت د.د416ا تويل دتدا  را  دص اائترنداارلابت داٙةترمل داٖةلجم:دااّل يفتداارلب وتيفست ل دبتندا  ترا دبب ن  ت د تنل
د.د98 دااّل يفتداارلب وتيفس ل دا  رار ل دت دأبربيفداا رب ل  دص37 د49ص

د.د453 تويل دتدا  را  دص(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا3)
 د146 دبتيفدبّرهيف دٚب ول:دأصثيفردٚموع دتدف حدا  را  دص86(دا ظر:دابرداائوج ل :دتيفريخداف  يفحدا  را  دص2)

:داّ٘ةتذ دص1/36 دبااأللتّبلل:دب  ت دا٘ ت م  د31تيفدبّرهيف دباٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دصبد  دبابترد29 دبا٘را يتجمل
د دبتيفدبّرهيف.د4/93ع ارم:دااث يفندا٘ رب د

د.د1/36 دبااأللّبلل:دب   دا٘  م  د31(دا ظر:داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص5)
د دبتيفدبّرهيف4/122 د4/98(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د6)
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ردبردت رباندإ ل ئجمل دبثورةدعمردبترد  اتونثورةدعثرداارْل
بدصتودتدهت  دااجلتوراتدعايف تردبريترةدتترد د(1)

د.دد(4)ريرااتم ريف٘ دبااتمشوالد
دااالورتتتيفندتتترلًةدأصتترىد دص تترش ددهتتادا  تترا   تدب ديطتترديا  تتجمدتتتردإص تتيفيفدإ تترىدهتت  دااجلتتوراتد تتنل

 دع لد واجألدا  را داا رب لت دع تلداحملت  دب تواجا يفداايلتر  ل دع تلدااث تردا٘ وسلت بادأايفرد دفئردهت425سا د
ددب رلهادا س ولشد د.دد(3)ب طلودكاا  رارجمل

تتتردٟ ُتتتوجدبتتيفاجلورةدبااّاتت يفن دبتألتتت رمدف  تتيفد تتتماندد دبا  تترا شدهتتتت473تدستتا دثتت د ألتتلدا تتتمدٛمل
ّشايفة.د داا  ا دباا لمنلق دتردامدأنلدحيئلقدااالاردع لدااجليفهريردباا

داإلتتيفرةدتد رجثت اع  تلداباشت  دا٘ات ردعتترش 
دب تتردت يف متحداا  ات دبعملتحدااجلتتورةدا ٟتيفو دب تيفندا٘اتت رشدد(2)

يفيتت دف  هلتتذدإلد ا٘و تت دربتتو د تت داالتتأدبتترأهيف دفّمتتودبئتتولةدع تتلدستت قدااجلتتورةدبت ي تتردااالظتتيفمدبا تتتردْب ُتتيفمدا٘ مل
دبتندتترياأد  دـيتث دىربدابرد  اوندتد  ّ دبتشدد٘رلةدعيفتن ش ودااّرشدباارلبا دترد  رداٗوارجدباا ليفتّن دبد

د.دد(5)هت475تدسا ددرب ار دف  يفدامدأنلدا بودباىفدا تم دتدأثايفوداٖايف دئ يفا درةدبت د ـدرشد
دا  رارتت ل دباٗتتليفدديتتنلقدأب تتيفلداإلتتتيفرةد (6)بّتتر  دأصتتو دعثتترداتدب دا تتتر د  دبعتترشدبتتيندأت لتت دي  تتنل

ٍحدءربيفتداٗوارجدبااجليفهرير دفواب دا تمدعثرداتدتا دبراي د طم دهربفيفد ّث دب يفس  داتمدأنلدااجلتوراتد
د يفدتدتّالد شوردا  را  دإذدتيفبحدّ ّ يفدبيفا  ا دبااجلورةباا نتدت يف محدت يف ًميفد ريًرادتدأيليفت   د نل

د.دد(7)
د.دد(7)بااجلورة

                                         
 د153-4/153 دبابتردعت ارم:دااث تيفندا٘ ترب د139 د138 د136(دا ظر:دابرداائوج ل :دتيفريخداف  يفحدا  ترا  دص1)

د.د158 د155
)ا ظتتر:د ّاّتتجم:دتتتيفريخداارلباتت دا تويلتت دتداإلستثيفنداالتت يردأستت موا دبااتتتمشوالربندهتتادأباتيف ها.دهتتاددالـــَمسالة أو اأَلســالمة(د4)

د(.463 د464ا  را  دص
هتت دبهتتود423اتنبدااالورتتتيفند تيفندتدستتا دد.د)برددتدااث تيفندا٘ تتربدأنلد97-4/96(دا ظتر:دابتردعتت ارم:دااث تيفندا٘ تترب د3)

دهت(.د426 د422بها د دي   حدإا  داحملئلق دت دأنلداارلا دا٘ييفردإا  يفدتئ دبندساأد
 د134 تتول:دأصثتتيفردٚموعتت دتدفتت حدا  تترا  دص دٚب112-113(دا ظتتر:دابتترداائوج لتت :دتتتيفريخداف  تتيفحدا  تترا  دص2)

:داّ٘ةتذ دص د34-31 بةدا٘ئ تث  دصباٖم رمل:دبت  دبتتيفد4/113 دبابتردعت ارم:دااث تيفندا٘ ترب د54با٘را يتجمل
دبّرهيف.د

د.د52(دا ظر:د رن:دثوراتداا بردتدا  را دتدعارداإلتيفرةدا تويل د دص5)
 دبتتتتتيفدبّتتتترهيف دٚب تتتتول:دأصثتتتتيفردٚموعتتتت دتدفتتتت حدا  تتتترا  د115 تتتترا  دص(دا ظتتتتر:دابتتتترداائوج لتتتت :دتتتتتيفريخداف  تتتتيفحدا 6)

:داّ٘ةتذ دص1/38 دبااأللّبلل:دب   دا٘  م  د34 دباٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص135-133ص  د53 دبا٘را يجمل
د دبتيفدبّرهيف.د4/143بابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د

د دبتيفدبّرهيف.د55ةدا تويل  دص(دا ظر:د رن:دثوراتداا بردتدا  را دتدعارداإلتيفرد7)



12 

 

 دبّرد طاددامدًٓريفدبعيريردسا  دعملتحدف  تيفداا  ات دهت333ر ودعثرداتدإ دبواردربل دتدسا د
ب يفيفداا لمنلقدبااّا يفن دبتراب دس  يفند رجث د ميفد دحياودتا د  يفمددبا داإلسلمدتدإسثيف  يف
د.دد(1)

 الخالفة: عهد -ب
يفسدأنلد دتدب تتتحد تتتيفنديثتتتربدف تتت دا التتت(4)ر دعثتتتردااتتترْلتدإدارةد تتتربنداإلتتتتيفرةد   تتترشددص تتت دعثتتتر دات

هتتتيف دبت رل تتتحدد يف دب جتتتردثولارشدتدباتتت داإلستتتلمدتدا  تتترا دبيفتتتتحدت  تتت دأ  يفستتت يفدا صتتتمة دبّتتتردأندفئتتترتدب رت تتت
دأه  يف.دد  م شد

ردص ةدسيفبئ دب تود يفند دعثرداارْل رداارلبا دباات شطا دبتّرفت دتيفتلت دب بءتيفيفدا  ترا  داألتمداايليفبل
ت اد  لت دبترأد االأدبيفعرداٗليفدبندأه  تيف دبعتالداا رتيفددبتند يفدهتتيف دب جتردا٘ مترلدبندتد اتوهيفدبتّيف   تيف دٙب
ي ارليفدع لدأسيفسدأنلدأبءيفيفددبا داإلسلمدتدا  را دىيفب دتيفسل دٖرادا تتوردباتورةدهيفه لت  دباائألتيفود

د.دد(3)يفهرداا  ا دباا ر  دبا   ايفلع لدتظ
ردأنلدس يفستت داائتتولةدباٖتتنمدهتتجمداارلتتث ودااو  تتردا ئألتتيفودع تتلدااجتلتتولاردبا٘ متترلديرد رأىدا تتتمدعثتتردااتترْل

ب و تت دٟتتودا٘اتتيفجقدااجلتتيفهرة دف صألتتّ  يفد تتتمد رجثتت  دباس رتت اداتت دت تتـرد تتيفنديرفتت ددفرتتملدع تتلدستت  يفند رجثتت  د
ردفطرةدااجلورةدتدا  را ف  يفداواودااّا يفن دبب الدٛ يفدعثرداارْل

د.دد(2)
ردااجلتتورةدتدأربتتيفودا  تترا دبّتتردأنداثجتتحدزشهتتيفود اتت د تترندترتت ا رد تتوىدا  تترا د أٓتتردعثتتردااتترْل
دتدعألتترهيف دبتئّتترهيفدعتتردتواب تت دعتتربلهيفداٗتتيفربجمل دفئتتردأاألتتلدا تتتمد  اًتتيفدعتتردٛيفربتت د بتواردهتتيف دبت تتحل

 دبهت ادتتيفددعتيف دإ دترت مدإ توشداتردلد(5)عتردا ع تراودع تلدأراءتجمدا  ترا دا٘ميفالداايلميفا ل داالأد دت وان د
يفي د ربدددبا   د.(6)ا ع راواتدْب

                                         
د.د314(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص1)
 د33-34بتتت بةدا٘ئ تتتث  دص دبتتتتيفدبّتتترهيف دباٖم تتترمل:د135(دا ظتتتر:دٚ تتتول:دأصثتتتيفردٚموعتتت تدفتتت حدا  تتترا  دص4)

:داّ٘ةذ دص د دبتيفدبّرهيف.د4/156 دبابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د58-52با٘را يجمل
د.د318-317(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص3)
د دبتيفدبّرهيف.د4/438(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د2)
د.د339-338(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص5)
د دبتيفدبّرهيف.د4/453(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د6)
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تتتاواتدا ب دتتتترد طمتتت دي تتترضده ث تتت دع تتتلدت تتتـردبتتتيفبر دتتتترداإلستتتثيفندتداايلتتتميفل د بأصتتت دتاتتت داارل
تت تيفدتاتت داٖطتتا د َل تتتيفديايتت دب ا متتيفدتتتردصتتليف دد تتيفيفدتا٘دبأذعاتتحداتت دبتتيفاو ودٝ ط تتيفدإلائتت دباائيتت يفا لن دبا

د.د(1)ب را   دبفنيفدإ دسرلت دت و  ميفدبأترا مهيفدي  مروندرءيف 
اا يفجم لتتتت دتداائتتتتمبان دب ديّتتتتردا ّثيفستتتت لندببتتتتوددتدداتدا٘ تتتترملداٗلفتتتت  ددبتدع تتتتر دأع تتتتردعث تتتترشد

ردا٘ رب دفرأىد هتت د316ندتدأباصتردستا دا مرت مدبجيف تذدفطتر دأنديثتيفدردإ دإعتلند  رت دص   ت ًدعثرداارْل
د.دد(4)بت ئلذدب ئذدأتمدا٘رتان
ردجيفاحدترلةد شد ااتثلدددبّتردأندب لتر دهتت353فئتردبافتيف داا ئتندتدستا د دٓرندستا طادعثرداارْل

بب ت دبيف  ترا دتطيف ت دترتو ت دبتانات درف ّت دبتندااترلبلداا رب لت د دب أللدع لدااجلتوراتدب يتردا تتردبا ست ئرار
د.دبااّرب ل 

رد   دص داارْل  دااتت  ط ادااتتمر ااراباشتدعثر 
به لتحدا خلفت د دبه لتحدا  ترا دتدع تر دتو لترة د(3)

د.(2)باٗيفرجا تويل دهايفكده ث  يفدتداارلاصود
ص تتت د ثتتتمدإذدأب تتتلدبيفاتتتت شطادتتتتردهتتتت دبّتتتردأندب تتت دتد366تدستتتا در تتتودااتتتت  طادإ دبتتتواردربلتتت د

 دببت الدعترلضداارلبات داتت شطادااتت شةليفبدا ب ت يفواد ندبفيفتت  دتيفدينالدج ًلد  مًددب يفن دبّر د با دهييفم
ًّيف د.ددبانانا د دبرلدأندتاتنلدكيفدسري

 عهد الحجابة )الّدولة العامريّة(: -ج
دد دب تتتتتتتتتيفمدبتتتتتتتتت تر (5)ص تتتتتتتتت دااتتتتتتتتتت  طا دع تتتتتتتتتلدعتتتتتتتتترشد رجثتتتتتتتتت داباشتتتتتتتتت دهيتتتتتتتتتيفم تدأبللدصلف تتتتتتتتت دبّ تتتتتتتتترش

تتتتتتتبأ تتتتتتتر حدتّتتتتتتت دف  تتتتتتتيفدأتفتتتتتتت د دااتتتتتتتتمشا  جملد يفبتتتتتتتذدأب تتتتتتت  دبتتتتتتتر دأةدعتتتتتتتيفتردااتتتتتتت لرةداارل تتتتتتتر  دّيففرملدم دت شتتتتتتتـثحدٛمل

                                         
اٖةلتجم:دااّل تيفتداارلب وتيفست ل دبتندا  ترا د دبتتيفدبّترهيف دبد1/65ث د يفءترةداٗلفت دتدا  ترا  دسيف :د رج(دا ظر:د1)

دهيفيتتت داائتتترنداارلابتتت داٙةتتترمل دص  دبتتتتيفدبّتتترهيف دااّل تتتيفتداارلب وتيفستتت ل دا  رارتتت ل دتتتت دأبربتتتيفداا رب لتتت  د73بب ن  تتت د تتتنل
د.د476ص

د.د4/198م:دااث يفندا٘ رب د دبابردع ارد33(دا ظر:داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص4)
:داّ٘ةتذ دص24-1/23 دبااأللّبلل:دب  ت دا٘ ت م  د36-33(دا ظر:داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص3)  د59 دبا٘را يتجمل

د دبتيفدبّرهيف.د4/433بتيفدبّرهيف دبابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د
جم:دااّل يفتداارلب وتيفس ل دبندا  را د دبتيفدبّرهيف دباٖةلد395(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخدااربا دا توي دتدا  را  دص2)

دهيفيت داائترنداارلابت داٙةترمل دص ااّل تيفتداارلب وتيفست ل دا  رارت ل دتت دأبربتيفداا رب لت  د 111-135ا  را دبب ن   د تنل
د.417ص

:داّ٘ةتتتتذ دص1/23 دبااأللتتتتّبلل:دب  تتتت دا٘ تتتت م  د37(دا ظتتتتر:داٖم تتتترمل:دبتتتت بةدا٘ئ تتتتث  دص5)  دبابتتتترد74 دبا٘را يتتتتجمل
د دبتيفدبّرهيف.د4/453ااث يفندا٘ رب دع ارم:د
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تتتتتطل دتد رجثتتتتت  تتتتترج دباارل ًّيفدا  تتتتتردل دبيفٖةيفبتتتتت  د تتتتتيف ذدص لتتتتت داايل  عمتتتتتوداٖ  تتتتت دف داالتتتتت مدأصتتتتت ديّتتتتترلدستتتتتري
د ديّتتتترداتتتت دف  تتتتيفدتاتتتتيفف  دتتتتتردتايففرتتتت  ااتتتت لخ لعددباا لتتتتربمدت تتتت   د تتتتنل تتتتيفداتتتترادبد دالستتتت  لودع تتتتلداارل ا مل

تتتتتتت    ببّتتتتتتتردأنداستتتتتتت ميفلد  تتتتتتتوبدااّيفتلتتتتتتت د د ذدااال تتتتتتتوذدا بستتتتتتت دتد رجثتتتتتتت ب تتتتتتتيف داارلبتتتتتتتودا  تتتتتتتوىدتداارل
تتتتت  يفندفتتتتتولضدإا تتتتت دااالظتتتتتردتدأتتتتتترد دبعظتتتتت ادإٞيفزاتتتتتت دااّرتتتتتطريل دباارل يفستتتتت ل  دباٗيف لتتتتت ديلاتتتتت  أ تتتتتيفيفدأنلداارل

داجمتتتت  لوادإا تتتت .دَب لتتتتلداتتتت دعاتتتت داّثتتتتيفدةدربلتتتت  دمش لتااتتتت دذاتتتتلدتداارلع لتتتت د تتتتنل تتتتت د تتتتولةدءتتتتث  دبستتتترع د دبا ثتتتتتل
د.دد(1) ثألً دتدير داٗ    دب ملدد ب ي 

فألتتتث دا تتتتوردتدااتتترلاصودبئثألتتت  دا ستتتثراديل  دبأصألتتت دد نمستتتيفسدابتتتردأةدعتتتيفتردااتتتثلد دبئتتتولةدب تتت
اارلت راود اتردبدا٘ توكدبا تتراو د يفبت دفد (4)اٗمرتنأدأربحدع تلدتدانبات دااطجمة داالدٝيفالدإواردار  يف  د

د.(3) ادبا تيفنيفهرب  دع لداارلدخي ثوندبدل  دبيّدبا٘ثّوثوندبلج 
د ددامدست  يفدبعيتريردستا  دفترضدف ت ده ث ت دهتدتدإ رىدانبات  دبّرد394تدسا دا٘ااوردتوتل  طان

د.تد ّ ادبرصيفولم د ّمحدف  د رجث دبيف تردباارلدع لدسطليفندا  را دبت ـردبيفبرها دبد
داٖةيفب  دبد االت مدبرثدعتردأب ت ددباتً دع تلددربت د ثتمةد د(2)اباشت دعثتردا٘ تلدا٘ ئلتذدبتيف٘ظ لردبّتر دتو ل

ببافتتتتردتتتتتردا ستتتت ئراردااتتتترلاص جمل دبأتاًتتتتيفد دي ةتتتترلأدأ تتتتردع تتتتلدتّطتتتتمد تتتت و  دبصنياتتتتً دعتتتتيفترةدب تتتتواه دإثيفيتتتت د
د.(5)ا    يفط دب ربًدادي يفكيفدا عراو

 تتتلدس يفستتت  داارلاص  لتتت  دفّمتتتودع تتتلداستتت ئراردااتتتثلددباحمليففظتتت دعستتتيفردعثتتتردا٘ تتتلدع تتتلدهتتتادأب تتت دتد
إ تتتيفددب جتتترةداا تتتنب دب ئلتتتقدإٞتتتيفزاتدعرتتتطريل ددتطيف   تتتيفداالتتتأدب    تتتيفدتدأيلتتتيفمدأب تتت  د متتتيفدستتتيفردع تتتلدهةتتت دتد

دتدانبةد ثمةدا دتدسا دإ دأند د(6) ثمة دهت.د399توتل
د
د
د

                                         
د دبتيفدبّرهيف.د4/456(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د1)
د.د1/392(دا ظر:دابردسّ ر:دا٘ رب د4)
دهيفي داائرنداارلاب داٙةرمل دص3) د.د112-113(دا ظر:داٖةلجم:دااّل يفتداارلب وتيفس ل دبندا  را دبب ن   د نل
:داّ٘ةتتذ دص د37ا٘ئ تتتث  دص:دبتت بةد(دا ظتتر:داٖم تترملد2)  دبتتتتيفد3/3 دبابتتردعتتت ارم:دااث تتيفندا٘ تترب د85با٘را يتتجمل

دبّرهيف.د
د.د271(دا ظر:د ّاّجم:تيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص5)
دد.278 دصاارليفبق(دا ظر:د6)
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رداّ٘تتربيفدبتتت)  دد تتيفمدبتتيف تردبّتتر  ب تتيفندًٟرتتيفدع تتلد  رتت دبع تتلدا٘ريلتترد د(1)ةول(اـدأصتتو دعثتتردااتترْل
بفرتردااالتيفتوسد٘تيفداهمتلدف ت د تربيفدبز ر ت د دا   حدتا دبيفبداا  ات دااّظمتل»إذد د لدأهودا  را هييفمدبع

د.(4)«ًلدبفّدً دبجًّايفدتداارليرداٖا  د ود
ب رتترد  تتيفدة دديفد تتيفند ب تت دبأص تت دتتتردذ تتيفودبت تتيفرةدب  تتيفوةٝلتتد جتتمنددد إ دي  ئتتردأ لتتعاتت ديفد تتيفندتّربفًتتبد

صتترجدتدانبتتت دعاتترتيفدا ختتلصدتاتت  دا٘ايفستتث دباداا ر تت د دبببتتر(3)ذرًعتتيف رجثتت  دبءتتيف وادبتت دائادع  تت دأهتتودفتت
يف دببتيفيّواد   تواد تيف ذد ترج  دبص ّتوادهيتيفتًدثتيفردع  ت دا تويلتون دبدئردا ب دإ دأراءجمداايلميفلداإلسثيفّن دف

ستتتا ددتتترف  ئلتتيف دباتتردستتت طواددتتت دتدّتتتيفدىدا ب دد ْردإ د رجثتتت دا  تتراركدا تتتتر دفربتت دعثتتتردااتترلدا٘ تترميد
د.دد(2)هت399

 عهد الفتنة: -د
رد) تتاةول(دد ترلد ددي اد جتتمًدف  تتيفدد دارتطتذدن لتتبتت دذاتتلدفد إ دأ جتتردتتردأربّتت دأ تت ر طتتادعثتتردااترْل

 مداالتتد  دااّظتت اباتت دااّيفتريلتتذهثتتحدبرترع داتتمدتا ظتترةدباتترحداارلددبأ تترمدع تتلدْيف تتيفتندد تتردا٘وبئتتيفتدبا٘ظتتيف 
ًّد يفت تت  دبتتودإ لتتتدإدجوي تت ًددا٘ااتتوردستتاواتندأبتتو داب  تترد رةدأتتتيفمدف اتت دصث جتت ديفدًميفرستتيفت دا٘  تتولد دفتت حدااثتتيفبدباستت

د .اب يف حدا  را داراواتدعريرةدأجيف حدبربا دبيندأت لد
دأ جتردتتردعيتريردستا  دست  ردف  تيفدهيتيفمدا٘ريلترد  دـ تْردبص دبرأدع رداا  ات دًئ تودعثتردااترلد  دباست مرل

ت ذبد دترداٗ  يفودبا تراودباائيفدةدعرد دع لد رجث د د:(5)هادع لداا ل
تتتتتتتتتتتتتتتتتردا٘ تتتتتتتتتتتتتتتتترملد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-1 دا٘تتتتتتتتتتتتتتتتترلةدا باتتتتتتتتتتتتتتتتتتل.دهتتتتتتتتتتتتتتتتتت(233إ دد399ٛمل
دهتتتتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتتتتترلةدا باتتتتتتتتتتتتتتتل.233إ دد233ستتتتتتتتتتتتتت  ميفندا٘رتتتتتتتتتتتتتت ّند)تتتتتتتتتتتتتتتردد-4د
د
د
تتتتتتتتتتتتتتتتتتردا٘ تتتتتتتتتتتتتتتتتترملد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-3 دهتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتتتتتتتتترلةدااجليف  تتتتتتتتتتتتتتتتتت .233إ دد233ٛمل
د
د
دهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتترلةدااجليف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت .233إ دد233هيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيفمدا٘ريلتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-2
د
د

                                         
:داّ٘ةتذ دصد 37(دا ظر:داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص1)  د3/38 ترب د دبابتردعت ارم:دااث تيفندا87٘-86با٘را يتجمل

دبتيفدبّرهيف.د
د.د4/432(دابردسّ ر:دا٘ رب د4)
د.د282(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص3)
د.د1/246(دا ظر:دا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د2)
 دبتتتتيفدبّتتترهيف دبا٘را يتتتجمل:د1/22 دبتتتتيفدبّتتترهيف دبااأللتتتّبلل:دب  تتت دا٘ تتت م  د38(دا ظتتتر:داٖم تتترمل:دبتتت بةدا٘ئ تتتث  دص5)

 دبتتيفد1/246 دبتيفدبّرهيف دبا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د3/53 دبتيفدبّرهيف دبابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د88اّ٘ةذ دص
دبّرهيف.د
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دهتتتتتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتتتتتترلةدااجليف  تتتتتتتتتتتتتتت .237إ دد233 ّند)تتتتتتتتتتتتتتتتردستتتتتتتتتتتتتتت  ميفندا٘رتتتتتتتتتتتتتتتد-5
د

د
دبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتملودد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-6 د.هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(238إ دد237ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجمل
د

د
ردا٘رتألتتتتتتلد)تتتتتتتردد-7 دهتتتتتتت(دتد تتتتتترقدا  تتتتتترا .239إ دد238عثتتتتتتردااتتتتتترْل
د

د
دهتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتترلةدا باتتتتتتتتتتتتتل.214إ دد238اائيفستتتتتتتتتتتادبتتتتتتتتتتترد تتتتتتتتتتتتملودد)تتتتتتتتتتتتردد-8
د

د
دهتتتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتتتترلةدا باتتتتتتتتتتتتتتل.213إ دد214حيتتتتتتتتتتتتتهدبتتتتتتتتتتتتترد تتتتتتتتتتتتتتملودد)تتتتتتتتتتتتتتردد-9
د

د
دهتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتترلةدااجليف  تتتتتتتتتتت .212إ دد213اائيفستتتتتتتتتتتادبتتتتتتتتتتترد تتتتتتتتتتتتملودد)تتتتتتتتتتتتردد-13
د

د
ردا٘رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ظ رد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-11 دهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(.212إ دد212عثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترْل
د

د
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردا٘رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ط جمد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-14 د.هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(216إ دد212ٛمل
د
د
دهتتتتتتتتتتتتتت(دا٘تتتتتتتتتتتتترلةدااجليف  تتتتتتتتتتتتت .217إ دد216حيتتتتتتتتتتتتتهدبتتتتتتتتتتتتترد تتتتتتتتتتتتتتملودد)تتتتتتتتتتتتتتردد-13
د
د
دهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(.244إ دد217هيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيفمداّ٘ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترلد)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد-12
د
د
يفدب تولدكت دتيفد  رت دتترد ترايفدع تلداٖطتادباائ تيفدةدبرثذ دبحدأ والد رجث دتده ادااّ راء رد

دبالردتيفدب  حدتيفد ديطردي و ّل دإ ريفندبّردأن ف جمدااو حداالت مد يف تحدف ت ددبات داإلستلمد دب  حدتردااّنل
تت دازدهيفرهتتيفداارل يفستتجملدبااّرتتطرملدبا   اتتيفدملدبا٘تتيف لد دا  ةتترتد دتدا  تترا دتد مل دفّتتً دبا تترًةداا لايف ألتتيفتش

داارل يفست ل دباا لثئ لت داالتأد يف تحدت وجلات  داائث  ل دبا  ئرتيفتيفتش تدبا ت د دبتات دأتتردبّ تر دااّااريل دباٖريفس ليفتش
توا د طليفمدعظيفمدع لد مل داٙرمداارل يفسجملدتدا  را د ةث يفباالأدجيف٘يفد دال م دا  رارجملد

د.دد(1)
تتتنلقدب تتتمةبدد اٖتتترببدا ه  لتتت  جتتتمًادتتتترد  داا  اتتت ددهتتت رجثتتت دتد تتت رتد  دعتتتيفشدأه  تتتيفدتدصتتتويفدُب

ادتا تتيفداا لخريتتذشدداثتتيفر ددعتتردأ تتراث يفدحب  ةتت دبئرجثتت  دبهتتذشددبااتترلتيفرشددص تتمةدبتتر  تتترياأددا٘ربلعتتيفنداا لتت اند تتلل
ريذشدمتثيف   دبترتمشدداانلهراودباانلاهرة ري داال مد تيفد دباتودااالرحدااثداه يفرشدده  داآلثيفردبأص رشد.د(4)عميفهرمهيفديفدَب

ًّيف د أداالتد اآل يفدتدا٘ت ابحدبالتيفزرداارله ثت ع تلدديفوئألتاابدأت ل دتدا  را  دباه يفرداٗلف دباارلبا دا تويل دت
د جتتمنددع تتلأ تتراثداا  اتت دد ألتتح متتيفدد.(3)ا٘ اتتيفرعنبرهتتيفدبءتتوا   يفدع تتلدأيتترمد تت رهتيفد تتواريفد رجثتت دبدشد

                                         
د.د299(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص1)
د.د134 د76-75 د65-3/62(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د4)
تترد.دتّرلءحد رجث دتا دا  ّيفلد يفرداا  ا دتداارليفدسدعيرد1/79ٗلف دتدا  را  دا(دا ظر:دسيف :د رجث د يفءرةد3)

ست يفلددهتتداائمت دااجلتيفهريردتتر244هتتدإ دستئوطداٗلفت دتدااجلتيفّندعيتردتتردذمداٖةلت دستا د399ّيفدىداآلصرةدستا د
د=بااترلتيفرددباثيفهتتيفدإ دأند توداٗترابأه  يفدبترداا برداال يردا ئ ثوادع لدأه  يف دفيفس ثيف واددتيفوها دبعيفثوادفرتيفًدادت
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دع تتلدازدهتترتدأاالتتبااجلئيفف لتت دد ا دب لتتبدد ااّ م لتتد ألتت ااالدد واعتتردتنلد هفتتيفرير ديتتباا لددبتتيف٘وتدبا دبتتيفودااّ متتيفودتتتر
د.(1)با٘ااوردا٘ر ااراااليف ردبددع ر

 ثالثًا: البيئة الجتماعّية:
تتتتردعايف تتتردبيتتتريل دت ّتتترلدةد داا تتت حديتتتردتد تتتث دإنيتتترةداإليثميلتتت دبّتتترإردتتتت ال دال متتت دا  رارتتتجملد

با٘ميفا تلد)ااالتئيفاث (دال وبتوند دتتردعتربدببربتردبتتوالنددفئترد تيفندف ت دااوافتربن دا  ولدبااّئيفهردبااجلئيففتيفت
فمتتتا ادت تتتـردأستتت مواد د تتت  لونداالتتت يردأشج تتقدع تتت  اداستتتادعةتتتادا  تترا أتلتتتيفدأهتتودااتتتثلددا .دتتتردب تتتراندعتتترلة

 تتتتيفهتادبعشرفتتتتوادب هتتتتودت تتتتـردبئتتتتوادع تتتتلددييفدبتتتتتا اد بعشتتتتريفدأباتتتتيف هادبيفاتتتتتمشوالرير دبعشرفتتتتوادبيفاتتتتتم ريف٘ دأبدا  ستتتتيف٘ 
اا لتلتت 
ٝلتتيفد تتيفندب ا تتيف دببتترتدبتتندهتت  دااّايف تترد    تتيفدعم  لتت داصتت لطدبات تتناجدبت يفعتتو.د(4) تتترددع تتلدااتترلااد

د.دد(3)يف  وف د يف حدتّمودبندد قندبت رفددئيفقندعواتود  د
ع تردتترددب يفنداطولد دت ثلرتدب ا دا  را دا ب ميفع ل دى يفهتيفداارل يفس ل دتدعارداارلبا دا تويل ب رد
تتتيف شد دااّاتتتث ل داائث  لتتت دبا٘ايفزعتتتيفتدااّااتتتريل دءتتتّ شددعهـــد اإلمـــارة تتتيفدتدتتتتردأمهلد دبدعتتترلةدع تتتود دتظتتتيفهرشد ٌل دمثلدا

ردااتترلاصودبت تتـرد طتتا دبّتتر دتتتردذاتتلدب تتيفندندا  تترا دإ دب تترةداب ميفع لتت .دستتطليف ب ألتتودب تتوددعثتتردااتترْل
دببيفست خرامد جتمدتترً  دً تيفردةداانلعمتيفودا٘اتيفبهندأبلدد تردعاث ل داائثيفهتودريدب  ددااّربد و   دد رر ددد دفئرأبايفه 

د.دد(2)ا٘وا دبامدااّربدثيف ً يف
اٖألتيفرملدااالرتّبلدداا لئترلمشد  دا تويلتدمرحلة تأسـيس اإلمـارة يفندتردأهالدا٘ظيفهردا ب ميفع ل دتد ميفدد

رد تتيفمدكتتيفددتدأعمتتيفلداإل يتتيفودباا لّمتتمدباا لةم تتوداالتتأدًلدٝتتجلد داالتت مدص تتحدٟتتو دا  تترا   دااتترلاصوعثتتردااتترْل
م   تتيفاالتت مديربتت دإا تت داا ألتتود  ددترتتةرد رجثتت دإتتيفت داب تتقد اتترداإلتتتيفرة دبأسلتت فئتترد دتدُاتتمد رجثتت دٌب

تتتتشا تتت ددأ يتتت د متتتيف يفٖتتتراهقدميفلداا تتترةلدتتتترد رجثتتت  دبأ تتتيفمدستتتورًادا ّيف تتتم دا  رارتتت ل  دبزيلا تتتيفدباارل تتتيفف دتداايل

                                                                                                                        
تّظا دعميفهرهيفدع لدأيليفمدس  ميفندا٘ر ّن.دب يفنداجوراتداا بردتا د  يفمددبا دبتيندأت لت دتدا  ترا دأثرهتيفدااواءتحدتد=

زعنع دأر تيفنداارلبات دبإ ت يفلد طليفت تيفدب يفدهتتيفدىترببدتواب تيفتدعا  ت .د)ا ظتر:د رتن:دثتوراتداا بتردتدا  ترا دتد
د دبتيفدبّرهيف(.52 د53-21 د21-35 د35-13 د33-48 د43-13اإلتيفرةدا تويل  دصعارد

 دبفطتتترم:د رجثتتت دتد644 د223(دا ظتتتر:دعاتتتيفن:ددباتتت داإلستتتلمدتدا  تتترا د)اٗلفتتت دا تويلتتت دباارلباتتت دااّيفتريلتتت ( دص1)
د.د1/139 دبسيف :د رجث د يفءرةداٗلف  د141ااّارداإلسلتجمل دص

 دبدبيتترار:دال متت دا  رارتتجملدتدااّاتتردا تتتومل د463 د464خداارلباتت دا تويلتت دتدا  تترا  دص(دا ظتتر:د ّاّتتجم:دتتتيفري4)
د.د35 د33 د41 د12 د8ص

 دبدبيرار:دال م دا  رارجملدتد433(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبراي دع رداااليف ر( دص3)
دد دبتيفدبّرهيف.86 د79 د69ااّاردا تومل دص

د.د97-96(دا ظر:ددبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص2)
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بّتتتر دتتتتيفدبتتترأ  دبزادبادزيتتتيفداتد جتتتمة دتتتترد دبأمتلدأباتتتيف  دردا٘نربعتتتيفتدا٘يتتتر  ل أ واًعتتتيفدتتتتإا  تتتيفدبب تتتذد دإم  تت 
د.دد(1)فظ رتد رجث دًظ رداا خيفت 

ردفئتت د خاتت ل دا٘تترأةدتدٚتتيفلداا تترلدد تتيفندتتتردأهتتالدتظتتيفهردال متت دا  رارتتجملدتدت تتلدا٘ر  تت ده تتورشدبد
ردااتتترلاصود دفاستتت ئرمدعثتتتردااتتترْل  نلد در  ليفتم دتاائاتتترددارًادعشرفتتتحدبتتتراردااتتتدبأسلتتت دٙتتترلدتد تيتتتر  ليفتنداليف تتتيفتن

دبءتّردبت بردا٘وست ئيفب ترد دأدا ت  رتدب اتوندا٘وست ئلدباا اتيفودتدت تلداارلتاواتاالت دأا ث رلد رلدتردا٘ريا 
ااّرب ل دتدا  را 
د.دد(4)

ردا بست دببّتر  ميفدد دوست ئجملدا٘د دبفتودشد تيفندتتردأهتالدعواتتوداا لئترلمدا ب متيفعجملدتدع تردعثتردااترْل
دا٘ ًتيفدأدص ت دتتردعتيفداتدًل دأ ترثدتدٚ مّ تيفدا ئلبًتيفدهتيفه داالت مدع لدا  را هت(د438ز رييفبد)تير جمل

تتيفدأ تتيفع دتتتردتئيفا تتردرا  تت  دبريتترة تتو دًب تتيفدبّجتت دتدال متت دا  رارتتجملدتتتردربحداا لتت  لقدباا لةمل  متتيفدعمتتودد ًب
د.دد(3)تدا  را د يرداا النأبللدتررس دأ رار ل دٙدبت س   د دباا ايفود٘وس ئيفادع لد ير د

رداااليف ترالخالفـةدعهد يفالأدعرف يفدتدددب ديّريفدال م دا  رارجملدب رةًد د دفئترداست  يفيفدعثتردااترْل
تط لتتتودبراوهتتتيفدت تتتـرديا متتتوندإ دأدفئألتتتلدع تتتلداانلعيفتتتتيفتدااّرب لتتت داالتتت دأنديّ تتتردإ داايلتتتّذدا  رارتتتجملدب رتتتت 

أد يف تتحدتّئتتردأتتتوداٗتتيفربندع تتلداالتت دلداانلعيفتتتيفتداإلستتثيف  ل ب ألتتلد تت الدع تت دااّتتربدتتتردأباتتيفودا  تترا 
االأد يف حدتجوردبرتطليفندا  ترا دتترد دترداانلعيفتيفتداا بريل دأراحدا  را  ددسثيفن د ميفااالظيفمدتردتر مجمداإل

بتر ئولدبثّ دا  يفا ادا  رار ل  دأهود يفلدإفريئ يف
د.دد(2)

تب ردأدلتدس يفس داااليف رد  دا٘ريتردإ د ت ويفدا ست ئراردمتيفم طـدب شد دااثتيفهرةدميفيفراهتبا  اتدابابات داٖط 
بأدلىد.د(5)تتترد ثتتوديفد يفءتترة د دتيتت رمهداازدهتتيفرًدبددرصتتيفوًدد دب تت رتد رجثتت با  يتتيفرداا لم   تت  دباستت  ثيفبدا تتتر

                                         
 دبسيف :د479-478 د449 د433(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبراي دع رداااليف ر( دص1)

د.د445-442 دبدبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص27-1/26 رجث د يفءرةداٗلف دتدا  را  د
-469 دبدبيرار:دال مت دا  رارتجملدتدااّاتردا تتومل دص4/86(دا ظر:دسيف :د رجث دعيف م داٗلف دتدا  را  د4)

د.د473
 دبستيف :د رجثت د يفءترةداٗلفت د481(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د)ترداا  حدإ دبراي دع رداااليف تر( دص3)

 دبدبيتتترار:د426ّتتترهيف دب ّاّتتتجم:دتتتتيفريخداارلباتتت دا تويلتتت دتدا  تتترا  دص دبتتتتيفدب4/87 د58-1/57تدا  تتترا  د
 .د467-466ال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص

 .د1/69(دا ظر:دسيف :د رجث د يفءرةداٗلف دتدا  را  د2)

د.د378ا  را  دصد دب ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دت61-1/63 داارليفبق(دا ظر:د5)
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 دتدااترلصوداائتوتجملدد ميفدأ  ادهت ادّ ّت دبفترةًد ددذالد  ل دإ دإ ثيفلداااليفسدع لدأعميفٙادتدبرلدب ييفطدبأتو
ًّيفدبرصيفوًد دت يفًعيفدتدتر وىداّ٘ ي بارد ا رلبا دبا فراددّ 

د.دد(1)
عمرا  لتتت د تتتيفالأدعرف  تتتيفدتدع تتترداٗلفتتت دهألتتت ًدتتتترد ثتتتوشدب دتّتتتريفدا  تتترا د

ترياتتت دف  تتت دبشا تتتحدد (4)
ٖ مليفتيفتدااوفمة دبزشيلاحدبيفٖراهقدااّريرة دبيفائاوردا٘ي لرة رجث دازدْحدبد داانلهراو بزشبلدتدبيف

د.(3)
 دتدا  ترا دب  تحدف ت داٖألتيفرةداإلستلت لدداندبست ـددطادع ترداست ئرارند  دتاابابا ديف رد يفندع ردااالدبإذادد

تت دااث تتيفودبااّظمتت  دف تت دذربهتتتيف دبب تت حد رجثتت د يفءتترة عتتيفدتدإ دال متت دا  رارتتجملدتدفئتتردداٗلفتت دإ د مل
تتتيفا  تتتتردا تتتتراضداالتتد جتتتم دددعهـــد الحجابـــة فئتتتردأدلىداستتت خرامدا٘ااتتتورد دأد تتتيفند تتتردبتتترادتا تتتيفدتدستتتا ل داارل

دبتتودإ د تتجمودتتتردااطتتر ديألتتمر  دإ د تتويفدتتتردا   اتتيفلدبتتنداايلتتّذدبإتت   دا مرتن تت دتتترداا بتتردبااالتتئيفاث 
د.دد(2)هر ودٙر و
دا٘ااتتوردباباتت دعثتتردا٘ تتلدااطجتتمةشدبد ٝلتتيفدستتيفعردع تتلد دإ دبفتترةداا اتتيفهادب جتترةدااجلتترباتدأدلتدا  اتتيفراتش

اادتترده تور دف تودع تلدااترلد د تيفندا٘ااتورد  رت د تربةدتدذاتل دبدإل ثتيفلدع تلدا٘ ت لاتا  ييفرداا ل ودب  ويفدا
داايلتت د دت  تترلرًا تتيفندتد  يفتتت داٗيف لتت دديرًظ تتردا٘ ّالتتذدا تترلد د يف تتحداتت دٚتتيفا شدبدد  تتو عدباا لدرابدبااتترلدحيتتذل

د.دد(5)هيفدااط ذشدٍطجمدأصثيفر دد  ندأشد
 د دي متودعمتراند رجثت دبا ع اتيفود دفن لدبااّرطريلدد  يفس لداادتردا ي يفلدا٘ااوردبيف تورداارلدبع لداارلد

ببّ  تتيفدتئترلد طمتت د دبتقدترياتت داانلاهترة متيفدأ لتت د دد(6)بازداددعترددءتتوا   يفد طمتت ديفمأيلتدترتتّحداتلدكتيف دفئترد
ّل  يفدبيفاثريفتنداارلاهّ دباائاورداا خم  دااتمشا  دااّيفتريل دبأ ي د (7)بتوجردربيفا دب رس  ب

د.(8)
 دزاددا٘ااتتتوردأيأًلتتتيفدف تتت دزيتتتيفدةد ثتتتمة دبتتتيندأت لتتت دبص  تتتيف هادتدترتتتةرد رجثتتت دإتتتيفت ب متتتيفدزاددأتتتتراود

يفدفيف حدتيفدعم  دبّ دا تويلندأ  ر ا دبأدصودع   دإ ل يفتد  لم  د.(9)رًل

                                         
د.د1/177 دبا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د4/325(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د1)
د.د377 دب ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص1/63(دا ظر:دسيف :د رجث د يفءرةداٗلف دتدا  را  د4)
د دبتيفدبّرهيف.د1/413اا ل ذ دد دبا٘ئلرمل:د  ح326-4/325(دا ظر:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د3)
د.د43(دا ظر:ددبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص2)
د.د17 دص1 دم2ابردبرليفم:داا لصمة دقدا ظر:د(د5)
د.د267(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص6)
د دبتيفدبّرهيف.د1/473ا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ دا ظر:د(د7)
دد.173 د1/174 درليفبقااا ظر:د(د8)
د.د433 د4/449ابردع ارم:دااث يفندا٘ رب دا ظر:د(د9)
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د تتند تتيفمد تترايفدعا تت دبتتندااّااتترير:دااّتترةلدباا بتت مل دٌ لتتلدف متتيفدعشتتريفدرداتتمدأنلدهتت اد  لتت د تتردت تتمل
 داالتتأداستت مرلتدأ جتتردتتتردعيتتريردستتا  د تتيفمدف  تتيفداا بتتردب خريتتذدتظتتيفهردالفتنــة البربريّــةدأبدبالفتنــة العظمــ 

 دااواءتتحدتدستتئوطدأثتترشد  لتت دد ا تتيفندٙتت دبداٖألتتيفرةدبااّمتتران دبإ تتيفع دتظتتيفهرداا وءتتلدبا ٟتتللدتدال متت 
د.(1)هت244اٗلف دا تويل دتدسا د

ًّتتيفدعتتيفش ًّتتيفدتألتت ربيفد دبتترلدأندربيفداائيفستت   دتدتجتتودت تتلدااظلتتدبتتتردا٘رتت لادبتت دأنلدٚ م يطتتوندٚ م
أيلتيفمداا  ات دا٘ثتمة د  تتدتدبهطت اد تيفندال مت دا  رارتجملدد تيفعرًادبيفاأللت يفيفدت ًّمتيفدبتيف٘رارة   ًئيف دتا تيفرداائت اد

هتراودانلاهترةدباانلدأعمتيفلدااّات  داالتأد  تحداباارلت ذدبدد دب تيفيفداا لترتمشدا تتويلندباا بترد جردت يفب داٖطلتيفمدتترد
ًّتتيف د متتيف رصتتيفودٌتتيفرمل دد تتويدددحعر  تت يتتيفطد تتايفعجمل دبددت تتلدا  تتراثداائيفستت  د تتويددأتجتتيفلشددحع ل تتدب رجثتت دّ 

منيفودزراعجملدد ويدددبأب  ح
د.(4)

هتتيفدبيف ءت رابدباائ تقدبا٘ترارةدباإل رتيفسدمأل دفع تلد  توسدااالتيفسديفظلٙتأائحداا  ا دبأ تراث يفدببد
 ة تدجيفه  دإ دا٘ ت لاتدبأ ث تحدع تلدفد رلا  دبااث تدعردا٘ر ئرلد ميفسدااإ داادبيفاألل يفيف دبدفّحدبطجمير

عتردتاتيفجقدا ءت راب دد د ميفدا  وتدجيفه  دأصترىدع تلد  رت يفدباع ط تحدأبدهتيفبرتدبّ تًرا(3)أ وايفداا ل و
يجمدتدر يفبدا٘ا اريردتا اهادع لداص لف اسّحدجيفه  دثيفاج دإ داٖطليفمدت ءليفبد د.دد(2) دُب

 ثّقافية:رابًعا: البيئة ال
د أشب داٗ تتواتدٟتتودااجلئيففتت دا  رارتت ل داٖئلتت مرحلــة الّتأســيس  تدع تترداإلتتتيفرةتددا  تترا شددح د  تتص د

.دب تتيفند تتربمدهتتر ودإتلتتيفدفتترارًادتتترد(5)ع تتلدا  تترا د تتتويلندبأ اتتيفرها جتتمدتتترداددبفتتودشددذاتتلد تتلهيفدعبستتيفعر
دأنلد جتمًادتتترددااّثليفست لن دبإتلتيفدراثتت ًد تداٖ تيفةدتداإل  تت اداإلستلتجملدإريتترداّ٘تربيفدبطجتترةداٗتمات.دب د تتلل

                                         
د.د111(دا ظر:ددبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص1)
 د62-4/64 دبابتتتردعتتت ارم:دااث تتتيفندا٘ تتترب د81 د83 د79 د31 د33 دص1 دم1ابتتتردبرلتتتيفم:دااتتت لصمة دقا ظتتتر:د(د4)

د.د131-115
د.د83 د4/79ملردبردهييفمدبردعثردإثليفردتجيفً دٙ  داا ليفه   دت:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د(دا ظردبّ دأصثيفرد3ٛ)
دتجيفً دٙ  داا ليفه  2)  دبابردد   :دااتمش رب د164اٖم رمل:دب بةدااتمشئ ث  دصد: دت(دا ظردأصثيفردابرددرلاجداائر  جمل

د.187-186 دبابردسّ ر:دراييفتدااتمش لزير دص157-156ااتمش رب دص
ثيفديربمدعردأتل دعردعيفهي درءجمداتدتّيف دعا يف.دبتا ادبنملدبردعثترد5) (دتردهر ودأبودا  ّتدااط ّبلداال مد يفندٛرل

عثتردااّنيتندأصتتودعمتردبتتردعثتردااّنيتتن دبتتا ادعثتتردا٘ تلدبتردعمتتردبتردتتترباندبترداٖطتتادا تتومل.د)ا ظتتر:دا٘ئلترمل:د  تتحد
د دبتيفدبّرهيف(.4/77اا ل ذ د
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أنلد  تيفهتاددب دريتذهر ودااوافريردع لدا  را د يف وادع تلد ت لد ثتمدتتردااجلئيففت دب ترردعظت ادتترداّ٘رفت  د
د.(1)ااجلئيفف دتدا  را دس  ي دثئيفف  ادبتي  دتّيفرف ا دبتريفعردااثلددع لدأندَ ودتدجريق

تتردااّواتتودا٘رتيفعرةدإ دا  ترا د ميفد يف حدعودةدأبللدفوجدتردا  رار لنداارلارستندتدا٘يترقد
بتتندد يردتّ لمتتوادصتتيفرجدبلدهتتادا يتت ّوادتتتيفدتّ لمتتو االتتدفئتتردعتتيفددهتتر و دع تتلداٗ تتوةدا ب دتدستتث ودثئيفف  تتيف

د.دد(4)أه   ادبتدأربيفودبجا ا
أشب داٗ تتتواتدٟتتتودأدبدأ رارتتتجملدت م لتتتن دف   تتتيفد يتتت دأبللدإلتتتتيفرةدتتتتردعمتتترداا٘ر  تتت ددت تتتلحدص تتتبد

ا دبدب ً تيفدع تلدااوافتريردتتردا٘يترقد متيفد تيفنداٖتيفلدتترد ثتو ددب ديثتق د دبأديثيفهتتيفدب ودتتردأدبتيفودا  ترا 
ارلتميفتدع تلدذاتلدتثتربدادأدتّرلدتردتراثدا  را دىقل دبف  يفدزييفدةًدايف دااالميفذجدا دب ل دا ب  داالدبف  يفدتشد

ا ب  داالأدتيطلودأبللدا٘لتحدا دب ل دٙ اداإل   اداٗيفصلد
ددد.(3)

تتيف داحمليففظتت دا٘يتتر  ل  دباطتتردتتت دُ لتتن دبرتتميفتدب تتيفنداايلتتّرد ٌل ا  رارتتجملدتدت تتلدا٘ر  تت ديرتتمدتدا
تت.دتاتت د يتت ت دصيف لتت دتيتتطلودأباهتتودتلٛتت   رارتتجملد تتيفندتدأنلداايلتتّردا »يف داحملتتيفف دبت مجلتتودتظتتيفهردهتت ادا ٌل

يفست  مثلدتدأ لت د تيفنديرتمدع تلد دبتتيفدإ دذاتل دي  الدأ جردتيفدي  الدبيف٘وءوعيفتداا لئ  ريل دتردفخردبترحدْب
بتتت ا  دأستت وكيفدتدا عتتالدتتترد دبتدٌم تت د تتورهيفدايفاثًتتيفدتتتردعتتيف دااثيفديتت  دتتتا ادا  تترتندتدباتتيفوداائاتت رة

اث ٝليفدتر و  دا  دتر و جمداا لا رةدباا ل د.دد(2)«جمدااّاردبااوا  أ جرد
تت دب دتطتتردهتت  داحمليففظتت دتتتردبتتيفبداا لئ  تتر   تتيفةدئتترد يف تتحدف ديفد تتيفندٙتتيفدتتتردا ستتثيفبدتتتيفديتترعم يفإمنل

تتتتّردأدعشتتتتاالتتتت د ثتتتتمدهتتتت  دا٘وءتتتتوعيفتداا لئ  ريلتتتت ددذدإ د تتتترلدت   لتتتتدندببا ّ تتتتادبهتتتتربف ا رارتتتت لدا  ريفدكتتتتيفداايل
 يف تتحداتت دٔتتيفتد دداحملتتيفف دّردا٘يتتر جملداتت دتلتتتحداايلتت تتّردتر  تت دت ستت  داإلتتتيفرةد يف تتحددبتتت دأنلد.د(5)احملتتيفف 

                                         
 د383 دبدبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص423يخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص(دا ظر:د ّاّجم:دتيفرد1)

د.386
 دبدبيتتتترار:دال متتتت دا  رارتتتتجملدتدااّاتتتتردا تتتتتومل د179 دتدا  تتتترا  دصباتتتت داإلستتتتلت لد(دا ظتتتتر:د ّاّتتتتجم:دتتتتتيفريخداارلد4)

 مدٔت دتتردتيفاتلداإلتتيفرةداا تيفزمدبترد ت   داالتبتردأتج  دااّيفهتريردبّ تادا٘يترقدتدتر  ت دت ست  د.د387 د383ص
د(.35بترداائوج لت :دتتيفريخداف  تيفحدا  ترا  دص)ا ظتر:داتوجل   دمثلدعيفددتدع رداارلاصودفطيفندتطرًتيفدا دبستخ  يفدع  ت .د

ر دب  لد  تادب يفندتردهر ودااّيفهريردأبودتوسلداٙوارمل دبعثردا٘ لدبرد ث ذ دبحيهدبردأةدحيه دبزييفددبردعثردااترْل
 ظتردتدااترلا  ندتتردا  ترا دإ دا٘يترق:د.د)الدتتردأهتودااجلئيففت دا  رارت ل  يردديجل وندإ تودا بلدتردااّ ميفودااطثيفرداالد
د(. دبتيفدبّرهيف1/336ا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د

د.81-81(دا ظر:ده طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف  دص3)
د.د81 دصاارليفبق(د2)
دد.86-82 دصاارليفبقد(دا ظر:5)
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تتتتصيف لتتتت تتتت  دٔر تتتتميفتدبيفا لةريتتتتردا٘وءتتتتوعجملد دنا٘ م لتتتتدّردا  رارتتتتجملدحدا٘لتتتتتحدا ب دا يل جل تتتتحدهتتتت  داارل  دُب
باا ل  ندااّيفج جملد دباا لةويرداا ينللد

د.دد(1)
 ف تادأ رارت لوند  تيفًةدبتت ثتلرًادبأ  دهادأ رارت لوندتواتًرادبتايت ًدبثئيففت ًدبأ جترشد دبنه ادااّ رد جمددب ّراوشد

ردااتتترلاصوب تتت  رد.د(4)ب  يفًبتتيف  ديفسدبتتترد يف تتتحعثلتتت داٖطتتتادبتتتردهيتتتيفم دأبتتودا٘خيتتتجملد دتتتتا ادا تتتتمدعثتتتردااتتترْل
 ريف  داا لم م ل 
ددد.(3)

باب مت دٙتيفدتتردااترلباف دبثثتً دعظ متً  ددمرحلـة الّصـرا ع ترداإلتتيفرةدتدبثثحدااجلئيففت دا  رارت ل دتدبد
بّت دا تتراودبيفّ٘رفت دبتيتيفر   ادتدت تيفديرددتّ لتقشددتتردأهتالدت تلدااترلباف د تيفنبده  دااوثث .دع لددتيفدسيفعرهيف

دباا  رت   د متتيفد تيفندتشئ ر بًتيفدا ّ متيفودتشتت(2)ااجلئيففت  ردا بست دٛث تيفد٘ يفاّتت د  تذداا لتذل رث رًاد دفئترد تيفندعثتتردااترْل
ب تيفندتترددبافت دااوثثت دااجلئيفف لت دتدت تلدا٘ر  ت دد.(5)ا ثيف جن دبيفعجيفدتدج ذدااط ذدت ـردجي ث تيفدت تر دا تاتيفر

ع تتلدتتتيفدْ تت دا  رارتت لوندد تت ال دتتتيفدْ تت دبّتت دا٘يتتيفر  دإ دا  تترا دتتتردترال تتيفتدع م لتت دبأدب لتت  دزيتتيفدةًد
ددد.(6)أ  ر ا

دفتربيفدد جمنددده ورشدتدتر   د رايفداإلتيفرةدااوثث دااجلئيفف ل ددب يفندترد  يفها تتردع متيفودا  ترا دتد تنل
ث ّ لتت جلهتت دااّ متتيفودا  رارتت لندتدااّ تتومدااّئ  لتت دباا  رتت  ل دباا لددبه تتورشد دئيففتت دااّرب لتت دباإلستتلت ل ااجلد

د.دب (7)
دتدأنلده تتوردربتتود ّثلتتيفسدبتتردفر تتيفس فئتترد تتيفندر  تت  دٝلتتيفديّتترلدتتتردتظتتيفهردااوثثتت دااجلئيفف لتت دتدت تتلدا٘ د تتلل

ارلبتتودتتتردت تتيفصردا  تترا ا
بهتتودأبللد دا  تترا اٖةتتيفرةدتد تتايفع داانلبتتيفجدتتتردف تتودأبللدتتترداستت اث د د(8)

                                         
د.د91-86 دصه طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف (دا ظر:د1)
د.د56-54 دبعايفّن:دتيفريخدا دبدا  رارجمل دص91 دصاارليفبق(دا ظر:د4)
دتتترد137(دا ظتتر:دءتت  :دتتتيفريخدا دبدااّتترةلد)عاتتردااتترلبلدباإلتتتيفرات:دا  تترا ( دص3)  دبه طتتو:دا دبدا  رارتتجمل

د.د82-81إ دسئوطداٗلف  دصداا  ح
د.د425-422(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص2)
 دبابردسّ ر:د135 دٚب ول:دأصثيفردٚموع دتدف حدا  را  دص58(دا ظر:دابرداائوج ل :دتيفريخداف  يفحدا  را  دص5)

د.د4/25سّ ر:دا٘ رب د
:دتتتيفريخدع متتيفودا  تترا  د6)  دبا٘ئلتترمل:د  تتحد59-58 دباٖم تترمل:دبتت بةدا٘ئ تتث  دص17-4/16(دا ظتتر:دابتترداا رءتتجمل

د.4/115اا ل ذ د
:دتتيفريخدع متيفودا  ترا  د78 د62(دا ظر:د يفعردااث رادمل:دجثئيفتدا تا دص7) -314 د24 د1/41 دبابرداا رءتجمل

د.465-463 د59 د58 دباٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص315
د.د454)ترداا  حدإ دبراي دع رداااليف ر( دص(دا ظر:دعايفن:ددبا داإلسلمدتدا  را د8)
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بيف تذدإ ددب تيفناا لتماندتداا لتيفريخ د تيفباواددرـدبهتودتتردأباهتودت ت دٜ يفداآلا داّ٘ربف دبيف٘جئيفلدّ٘رفت دا ب تيفت
د.دد(1)أديًثيفدب يفعرًا  ل دذالدد

 دعواتتتودعتترلةستتيفعرتدع تتلدت تتلدااوثثتت د دبدباءتت  ًددبثثتت ًددا دبدا  رارتتجملدتدت تتلدا٘ر  تت دثتتذ دبب د
داالتدتا يفداا لئرلمشد داالت مد ظ تحدبت دا  ترا  د  ات اك دبااوءت داارل يفستجمل  مد يف تحدع  ت دااجلئتيفتلدبا ب متيفعجمل

تتتريردبتتتند ااتتتثلددتدت تتتلدا٘ر  تتت  دب تتتيفندتتتتردتظتتتيفهر داٖر تتت دااّااتتتريل  دباٖر تتت دا   اتتتيفا ل  دبا   طتتتيفكداايل
ددد.(4)ريردبتر ّربنعايف ردا  را  دتردعربدبتوايد

تتتّردا  رارتتتجملدتدتر  تتت د تتترايفداإلتتتتيفرةتتتتيفديشدبد ةيف دتأ لتتت د ديّتتتردتئاتتتورًادع تتتلدا تلتتت دل تتت دع تتتلداايل
تتيفداتلرتت داتتثّ دا تتت داحملتتيفف داالتت مدعرفتت دتتترد ثتتو با ثجتتقدد االتتأدبفتتردبّألتت يفدتتتردا٘يتترق دةيفهيفتدإريتترةتلدبإمنل
يف داحمليفف د رداتلرتّ ميفديشد.دبّأل يفداآلصردتردا  را  تددفّتيفجلدبّت دتتيفد تردبترلد دحدت يفديات ل  دأنلدا ٌل

أدأ يفجتتتتحدكتتتتادتدت تتتتلدا٘ر  تتتت دتتتتتردعمتتتترداالتتتت د  دبا ب ميفع لتتتت يفستتتت لديفداظتتتتربف اداارلدًّتتتتثت دندتت د  تتتتيفةدا  رارتتتت لد
د.دد(3)اإلتيفرة

داالتت مدتنعلمتت دأبتتود تتواسةيف دت رث:دبهتتودا تلتتمشدتااتتدةيف شدتا تلتتتتتردع تترداإلتتتيفرةدا٘ر  تت ددتدت تتلدريفبعشتت
ًتتا ادبريتترد دبراحدي تترقدأاراًءتتيفدبريتترة دلدا تلتتتةيف داا ئ  تترملدب تترلددب ريئ تت   تتتدثتتيفردع تتد هتتت(199)ت

بأستت وبدتشتتت رث
 دا  تتلدا٘ر  تت دتتتردعمتتردا  تترا دأدتنعلم تتيفدأبتتود تتواسدتّيف تترةًدب يف تتحدهتت  داٖر تت داالتت.د(2)

تتيف دإريتر ُجلتتود.دبد(5)يفب تيفيفدبتتندأدبيفه ت دْردا بستت ئتتودإا  تيفدتدع تتردا تتمدعثتتردااترلدب شد دف صت تدهت ادا ٌل
ّتيفجلدبت دهت  دمثلدتدا ست وبداالت مدتشد دبت اراضد تّريل د دتطترد تيفهّ دتترد ثتواايلّراوداه ميفمديف دتده ادا ٌلد
هريليفتباانفد دببوا مداا لث ّ ليفت دبالو  ليفت دباا نلدبيف٘  لر دفظ رتداٗمريليفت دا اراض

د.دد(6)

                                         
د.د434 د4/431 دبا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ د168-4/166(دا ظردبّ دأصثيفر دت:دابردع ارم:دااث يفندا٘ رب د1)
دتتترد138(دا ظتتر:دءتت  :دتتتيفريخدا دبدااّتترةلد)عاتتردااتترلبلدباإلتتتيفرات:دا  تترا ( دص4)  دبه طتتو:دا دبدا  رارتتجمل

د.د433لف  دصاا  حدإ دسئوطداٗ
د)عاردس يفدةد رجث ( دص3) دتترداا ت حدإ د28-27(دا ظر:دعثليفس:دتيفريخدا دبدا  رارجمل  دبه طتو:دا دبدا  رارتجمل

د.د63 دبعايفّن:دتيفريخدا دبدا  رارجمل دص147سئوطداٗلف  دص
دا بلل( دص2) ّ :داايلتتّردباايلتتّراودتد دبتتتيفدبّتترهيف دباايلتتط181(دا ظتتر:دءتت  :دتتتيفريخدا دبدااّتترةلد)ااّاتتردااّثليفستتجمل

يفهتتتيفتداايلتتتّردااّتتترةلدتداائتتترندااجلتتتيفّنداٙةتتترمل دص483ااّاتتتردااّثليفستتتجمل دص ٌل  د153-128 دتتتتيفدبّتتترهيف دبهتتترارة:دا
د دبتيفدبّرهيف.د137بااط رابمل:داايلّردااّرةلدبندإموددباا ل ولر دص

:دأثتترد تتّردااتتتمش رثندااّثليفستت لندتداايلتتّردا 5)  دببتتيندبطتتر:دأثتتردأةد تتواسدتداايلتتّرد432 رارتتجمل دص(دا ظتتر:داارلتت  جمل
د.د43ا  رارجمل دص

د.د148-147(دا ظر:ده طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف  دص6)
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 تترا دبا  يتتيفر دبتندبّتت دا  رارتت لندتدتر  تت د رثدإ دا مشدتةيف دااتتتبع تلدااتترلاادتتترددصتتولدا تلت
تتتّراودت مرلتتتطندبتتت دستتتيفهريردع تتتلد دفئتتتردهتتتولدا تلتتتتةيف داحملتتتيفف د وي تتتيفد يفت ًتتتيف د تتترايفداإلتتتتيفرة بهتتتولد جتتتمدتتتترداايل

ده ادا تلد.دتئيفا ر  باتلايفا دبطجتمدتتردا٘ظتيفهردإتيفدلةد دةيف دتدت لدا٘ر   دتوس  دت يفديا تب يفندتردتظيفهردمنول
تتتتتت شد داّ٘تتتتتتيفركدباٖتتتتتتترببدبب تتتتتتت شد دااّااتتتتتتريل دبتتتتتتتتردذاتتتتتتلدتايف تتتتتتترةشد دا  رارتتتتتت ل ا   تتتتتتيفةد إ داارل ستتتتتتتيفوددباا لوبل
د.دد(1)ا٘ا ا ن

ٝلتترديئواتتونداايلتتّر ا تت  ردتدت تترددتتتا ا دب تتردعرفتتحدا  تترا دتدتر  تت د تترايفداإلتتتيفرةدعتترًدادبافتترًاد
رد  دّثلتيفسدبتردفر تيفس د تردا تتمدٛملترريفدتدععشددرـدتا ادت دبد دباا نال ديفبرداايلمر دا بس ع ردعثرداارْل

د.دد  يفطباائ د ديفبردعثردربل  د ردتدع ردا٘ا ردبعثرداتذشددرـدا ادت دبت
 دب تتيفندالستت ئرارداارل يفستتجملد تتيفت  ًددهألتت ًددعهــد الخالفــةب دت ثتتتدأندهألتتحدااجلئيففتت دا  رارتت ل دتد

اااليتتتيفطداٖألتتتيفرملدًخ  تتت دببوهتتت  دتدا اتتترايفداارلع لتتت دٟتتتودت تتتيفديرددباءتتتح ددبا ب متتتيفعجملدبا   اتتتيفدملدأثتتتر د
اايلخات ل ددألتيفحشد يفندتردتظيفهرهتيفداتلدتدت يفديرداٖأليفرةدبااثايفوداا طرمل دبددااواسّ  ددبتجلوده ادااّ ردا   ل   د

ااّ م ل داأل را 
د.دد(4)

دتدأنلدهربيفدا  را دت تدتر  ت د طتادد ع رداٗلف د ردسيفعرتدع تلدت تلدااال ألت دب د لل
رداااليف تتردباباتت داٖطتتادا٘ر ااتتر عثتتردااتتدناٗ    تت ردبفلتترادا التتيفسدب تترًةدباستت ئرارًا دب ئلئتتيفدٙتتادأتاًتتيفداا لتت يدرْل

تتيفدتترد ت   دأنديتا  دبجئتيفف  ادبير تلدبّ م تا.دبتولدإنلددبرصيفًو دبتطلايفهادتتردٍأللتردبر تجمل دف تيف تيفدٙتاد تويد
يفددفّ دا جلئيفف دبااّ ا دبإمنل ًّتيفدإ دهألت  يفدااجلئيفف لت داايلتيفت   ده يرداٗ    ند ديط   يفدب   ا دإول يفدبيف  ترا ددف

ددذ دبذالدب يتة  داائتيفدتندإ دا  ترا دتتردع متيفودا٘يترق دببـ ت دا  تيفا ا دباٖتتل ااط تذداائ لمت دتترد تنل
داا اتتون دع تتلدهألتت دا  تترا دااّ م لتت دتدع تترداٗلفتت  دتتتر.دع تتلدااث تتتدباا لتت ا  دتد تتنل بفتترةددباتت  دأدلل

أداتلألتتت حدتّ تتتتيفدأد دتّرف تتتيفدا  تتترا دتتتترد ثتتتتو دباالتتتفتتتربيفداّ٘رفتتتت  دت تتتلدااتتتوفرةداالتتتتد تتتيفتدتااّ متتتيفودبا٘رالد
اايلخا ل دااّ م ل داأل را دباس ئ لحدإ د رٍّد ثم
ددد.(3)

ه تتوردااتترلبحددأمهل تيفتتتردباّتتولد دعترلة ددهتتواهرشددعهـد الخالفــةا   تتيفةدااجلئيفف لت دتدا  تترا دصتتللددب تيفن
 تيفةدااجلئيفف لت  دب تردبترادذاتلدباءتً يفدتدااّايفيت دومت دتتراثدا  رارت لن دب  يفبت دتتيفريخداائوت ل دا  رار ل دتداٖ

تتتويلن دباتتتمدهتتتر ود دا٘ تتتيفدير دتتتترد تتتّراودبع متتيفودب ألتتتيفةدٟب ّتتت د عتتتلمدهتتت  دااتتثلددتد تتتنل ا  تترا  دباا ل

                                         
دد.138-133 دصه طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف (دا ظر:د1)
 دبااث ـيرمل:داٖ يفةدااّ م ل دتدعارداٗلف دتدا  را  د388 دص(دا ظر:ددبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا توملد4)

د.68ص
د دبتيفدبّرهيف.د68(دا  ل ا ودا ظر:دااث ـيرمل:داٖ يفةدااّ م ل دتدعارداٗلف دتدا  را  دص3)
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ً يفدإ د تولدتتيفدهتودأ رارتجمل دف تجمد٘رال يفتدت لدا٘ر   ديرىداتلتةيفًهيفدباءتدبأباالدتردأدبيفودبت طلرير.دبا٘  ثل شد
 دبتد ألتتيفةد رجثتت دد(1)بتتردستتّردصيفاتترشدداائوج لتت دباتتم  دبتدربتتيفلدا  تترا د  تتذ ددابتترشدداا لتتيفريخدا  رارتتجملد  تتذ د

فدد  ذ د ٗشي ين  دعترلة ثحدد دبتد ّراودا  را د شدا  دد(4)ثتمةدفئت دٟتودعيترةدأبتناواـد دتا تيفدتد تّراودإ  ت ادإ د  تذ 
تتتتردبتتتترددابدد«داانلهتتتترة» تتتتيفبد داالتتتت مدعتتتتيفرضدف تتتت د «اٖتتتتراهق» دإ لتتتتيفألد  يفب تتتتبتتتتردفتتتترجدد متتتتيفد  تتتتذدأْتتتترشد حململ

دتاتأدبتيفبندد تر دفترجدفئتردذ دد دأتلتيفدابترشدب تحنددتات شددتد تولدبتيفبنددبتيفبندددابددتات  ددابترشدد ر د ث يفّنلدبزاددع    دفئردذ دا 
 دب ديورددا مدأ رارجملد  ًايفتا يفدب حنددبيفبنددتد و د

د.دد(3)
اارل يفسجملدبا ب متيفعجملددااوءّند دسيفعردع   يفداس ئرارشدعظ م ًدداٗلف دهأل ًددبه دا دبدتدع ر

تتتدأنديل تتت ددارسشددئتتتيفتل.دبديطتتترااجلددبااال تتتوضشد ده تتتورشددتا تتتيف دةعتتترلددتدع تتترداٗلفتتت دهتتتواهر ددّردا  رارتتتجملداايل
تتتتّرملداالتتتت مده تتتترددتمش يفف دإريتتتتر ا تلتتتتتةيف دااتتتت تتتتيف دتدا٘يتتتترقدردة دفّتتتتوندبيشئاتتتتردبتتتت دا تلتتتتتةيف داايل دع تتتتلدا ٌل

تيف دا ّ ترد دباال مدصرجدبيفايلّردااّرةلدعرد جتمدتتردتئيفا تر  دثداال مدتنعمل دأبود واس ر دمشدتاا فةتيفودهت ادا ٌل
باا لخ  ت دتتردت تلدااجلتورةدا٘ متترلدةد دبذاتلدبتيف   ابدتترداا لئيفا تترداايلتّري دا٘ت ثورة دإ دجث ّ ت دااّرب لت داايلتّر د

ث بتتود دتترداتتمدب تويفدأبدّتوددعاتتردتتيفد تيفندع  تت داايلتّرداائتر دتتتردبرتيفج دببترابة دوناالتأدٕت دإا  تتيفدااتتمشـ ر 
ٝلتيفدب   ت دااجلئيففت دااّرب لت دتتردهتوض دٝلتيفدب ت حدإا ت دااّئ  لت دااّرب لت دتتردر تجملددي  رانداايلتّر ددبت ولرنددت دسمند  دب

ٝليفد ّادب دال م دااّرةلدترد أليفرة يف دٛيففظًد.دب ًدادتتردبيف تذبتردهايفدبيفوده ادا ٌل رل ف تود ديفدتردبيف ذدٚب
بهتتودٚتترلددتدتّتتيفّند.دمثلدتدرب  تتيفدبأصل  ليفهتتتيفدإ د تترٍّد ثتتم دٛتتيفف دتدتتتا اداائاتت رةدبا   تتيفدبتوستت ئيفهيف

ُلتتيفمد داايلتتّردب تتور  يفا ليفتتت دإ ددربتت دبيفا تت .دب تتيفندأبتتود تتتردأباهتتودت تتـردستتيفربادتد(دهتتت431ت)مثلدتدأستت وب دّب
تتيف  دبتثّت دبّتت تيف دإ دايفي تت دبّتردذاتتلدتتت دبنباصتترد(دهتت482)ردذاتلدااث تت ملدهت ادا ٌل دب تودهتت ادا ٌل  د تتنل

يف داحمليفف دإرير(هت352ت)دا٘ اّبلد ددد.(2) داال مدديطردأنديّرلد م ده ادا ٌل

                                         
:دتيفريخدع ميفودا  را  دا ظر:د(د1) د.د423-1/439ابرداا رءجمل
د.د4/133ا٘ئلرمل:د  حداا ل ذ دا ظر:د(د4)
د.د156(دا ظر:داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص3)
 دباايلطّ :داايلّردباايلّراودتدااّاردااّثليفسجمل د433(دا ظر:دء  :دتيفريخدا دبدااّرةلد)ااّاردااّثليفسجملدااجليفّن( دص2)

دتدع ترد693-694 د631ص يف دإ دا  ترا دتدع ترداإلتتيفرة داتمدأنلداثتيفر د دتظ تردإ ل .ددص حدأ ولده ادا ٌل
ُلتيفمدبأبتود197-196ا ظر:ده طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دستئوطداٗلفت  دص.د)لف اٗ  دبابترد تري  :دأبتود

:دأثتترد تتّردااتتتمش رثندااّثليفستت لندتداايلتتّردا  رارتتجمل دص92 د13اا ل لتتذدتدأدبدا٘ يفربتت  دص  دبتتتيفد95 دباارلتت  جمل
دبّرهيف(.
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يفهتتيفتداايلتتّريل دتدع تترداٗلفتت دت تتولرشد يفهتتيفتداارلتتيفبئ  دبترتترلبشددبتتتردااظلتتواهرداالتتأدت لاتتودبيف ٌل دا ٌل
ااّ رداا لهّبلدد دبتاويرشديفردااّ م ل بّ دا فط

د.دد(1)
بهتتادتتتردااتتوفرةدى تتتدياتتّذدإ اتتيف هادباٖتتريتدعتترد تتولدبا تترد دع تترداٗلفتت د جتتمبندب تتّراوشد

بعتتيف د يفانلب تتترملدبتاتتت ردبتتترد دببزيتتترد تتيفبردب تتتوردبابتتترد تتت  ر دف تتتادبتتتندص   تت د يفااليف تتتردبا٘ر ااتتتر دتتتا ا
باتم دتترداايلتّراود درفوندأ جرد ييفج ادتدا دبد يفبردعثردربل بيفإلءيفف دإ دا دبيفوداال يرد يف وادياد سّ ر

 ددباالت يرد  ظتحدا٘اتيفدردأٔتيفودبّألت ادبجرفًتيفدتتردأ تّيفرها داال يردعرف  ادت لدا٘ر   دتتردعمتردا  ترا 
ردبردا  ا د نٔيفع ودبردبرر ٝلترد دبعث رداتدبردحيهدبردإدريت  دبأا ذدبرد ّ ذ دبعثرداارْل بهتر ود

ٝلتردا ت  ربادتدأيلتيفمد دبابترد تخ ع دبعث رداتدبرداااليف ترب  ْردبردفرج دديف ر تدأيليفمدااالددا   ربا بهتر ود
ددد.(4)ا٘ر اار
دسمشدبد اٖيفبتذدداه متيفمشددهيفستم د يفندتردعواتتوداست مرارد دبدعهد الحجابةااجلئيفف دا  رار ل دتدداس مرل
ت رجًتيفدتدإ ترامدت تـردد تترثرًاداتألدبد  تيفندٛث تيفدا ّ تا»ئتردفكيف دبرعيفي ش دأهو دااّ ادبااجلئيففت دبا دب ددا٘ااور

فنصتترد د(3)«بتيتتيفر   دف  متتيفد بج ثتت دٙمتتيفد بي تتردع  تت دت وسلتتًلدكمتتيف دىر تتذد ظ تت دتا متتيفد يا رتتذدإا  متتيف
 يتت دتدديفداربتتوندادجث ّ  تتأتتترًدهتت اددب تتيفن.د(2) دباا ئ تتيفودباائألتتيفةتتتردأعتتلمداارلراستتيفتداإلستتلت لدد دبطو ثتت ندع تترشد
ددد.(5)ن يفس لداارلدد ثودأندير لدتر ل دد اا ئ يفودباائأليفةدتدت   د  يفت دتريفال ددبس ل دد بأدبدحدع اندب 

ااتتتتتتتتتثلددربيفدبظتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ثلردفئتتتتتتتتترد  تتتتتتتتتيفةدااالتتتتتتتتتيفسدتدذاتتتتتتتتتلدااّ تتتتتتتتتر دعتتتتتتتتترددردا دبدتاّتتتتتتتتتنً دب ديطتتتتتتتتت
 يفدااجلئيفف لتتتتتت أبءتتتتتتيفعبد ديفدا ب ميفع لتتتتتت أ واٙتتتتتتبد داارل يفستتتتتت ل 

اتتتتتتور دبّ تتتتتتًرادعتتتتتترداه متتتتتتيفمدا٘ا ديطتتتتتترد متتتتتتيفدد (6)

                                         
د دبتيفدبّرهيف.د439 دسئوطداٗلف  دص(دا ظر:ده طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ1)
 دبعثلتيفس:دتتيفريخدا دبدا  رارتجمد139(دا ظر:دء  :دتيفريخدا دبدااّرةلد)عاردااترلبلدباإلتتيفرات:دا  ترا ( دص4)

د.444 دبه طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف  دص184)عاردس يفدةد رجث ( دص
د.141(داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص3)
د دبتيفدبّرهيف.462 د464-461ا ظر:داائ  يفّنل:داارلبا دااّيفتريل دتدا  را  دصد(2)
 د393 دبدبيرار:دال م دا  رارجملدتدااّاردا تومل دص268(دا ظر:د ّاّجم:دتيفريخداارلبا دا تويل دتدا  را  دص5)

د.د83بااث يرمل:داٖ يفةدااّ م ل دتدعارداٗلف دتدا  را  دص
د.د473و:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف  دص(دا ظر:ده ط6)
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تتتتتيفد ثتتتتتمًداه ميفًتتتتتتدباهتتتتت الدد (1)ن تتتتتويلدباا لدد تتتتتةل دا دبتتتتتيفودفئتتتتتر كادإا تتتتت دبيّ تتتتتيندبتتتتت  واٙادفطتتتتتيفنديئتتتتترلدد ّراوادبيفايل
د.(4)بجييفار ادبحييفبرها

دع تلدع لداتلتةيفهيفت داّ٘ربفت دأ ل دسيفر دا  رارجملدتدع رداٖةيفب دبتيفديشل  دع لداايلّر  دباست مرل
اظلتتتربيفداارل يفستتت ل د د تتتيفندأبفتتترد ظ تتتيفدبأ تتترلد يتتتيفجيف دبذاتتتلدبرتتتثذدانلدبّتتت دأاراءتتتأأاراءتتت دا٘ اوفتتت  داتتتمد

تترددتوفتورندد دبتردا اتراضداالتأد يف تحدع تلد ت ٍّدتدذالدااّ ربا ب ميفع ل داالأدُ لنتدكيفداٖ يفةدا  رار ل د
ددد.(3)با س ّ يفيفشدداارل يفسجمفددبااالئرشددبااو  شددا٘رحشدييفطدااالد

بأست اد د يفندتا ادت ـردعيف تردااّ ترداارلتيفبق ددترداايلّراودجيفه  ًدتدع رداٖةيفب ددا  را شددرفح دع دبد
ب ت  ردتترد.داصتردبايتيفطد تّرملددب تيفركدف ت  د تقللداادركدااّ تردأد تنلددملترعشددتا ادت ترـدبد د ّرملددباييفطنددف  

تيفدملدباارلدد اجداائر  جملدابرددرلد  ق دبا تمداا لد دبإنيرملد دا  جملدمشدتاٖيفبذدااد ّراوده ادااّ ر
د.دد(2)

ب تتيفندتتترد د(5)الفتنــةعهــد  دتد رجثتت دب  تتراثد دبااّ م لتتئيفف لتتاٖ تتيفةدااجلددرأندت تت ثلددث ّتتجملد تتيفندتتترداا لدبد
تتودد ش تتودبّتت دااّ متتيف دفئتترد(6)ا٘ ستتيفةدترتترح ددتد رجثتت  دداااليتتيفطدااجلئتتيفتلددوشدتّ فتتدّ تترهتت اداا  تتيفهادأ تتراثد در ديفبـد  

تت دتدي تت م د تت ًايفدتتتردا تتترإ د  تتد ابّألتت دبهتتيفبرد(7)«تتتيفريخدع متتيفودا  تترا »رءتتجملد تتيف ذداا  در ديفبـد  
فئتتترد يف تتتحدهاتتتيفكدبئ لتتت دتتتترد د دخيمتتتردأ  تتتيفسدااجلئيففتتت دا  رارتتت ل دتدذاتتتلداٖتتتن  لتتت دأنلدذاتتتلددداتتتم.د(8) تتتنم

ف  ظتواداأل ترا د جتمًاد داٖةيفبت بدا زدهيفردتدع ترداٗلفت دع رمداٗلف د يردأدر وادااّ ميفودا  رار لنداالد

                                         
 دبااث يتتتترمل:داٖ تتتتتيفةدااّ م لتتتت دتدعاتتتترداٗلفتتتتت دتد469-468(دا ظتتتتر:داائ  تتتتيفّنل:داارلباتتتت دااّيفتريلتتتتت دتدا  تتتترا  دص1)

د.427ا  را  دص
 دتدعاتتترداٗلفتتت دتدا  تتترا  د دبااثليتتترمل:داٖ تتتيفةدااّ م لتتت473(دا ظتتتر:داائ  تتتيفّنل:داارلباتتت دااّيفتريلتتت دتدا  تتترا  دص4)

د دبتيفدبّرهيف.423ص
د دبتيفدبّرهيف.د473(دا ظر:ده طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف  دص3)
د484-481 دصاارليفبق(دا ظر:د2)
د.87(دا ظر:دااث يرمل:داٖ يفةدااّ م ل دتدعارداٗلف دتدا  را  دص5)
د.د36 دص1 دم1(دا ظر:دابردبرليفم:داا لصمة دق6)
د.1/133 دبابردسّ ر:دا٘ رب د367(دا ظر:داٖم رمل:دب بةدا٘ئ ث  دص7)
د.357-1/352 دبابردسّ ر:دااتمش رب د254-229ا ظر:داٖم رمل:دب بةدااتمشئ ث  دص(د8)
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 دب تتيفندٙتتادتد دأصتترىبفتتربادع تتلدا  تترا دتتتردأ  تتيفردإستتلت لددرـد تتيفندهاتتيفكدت تت متتيفدد دد(1)تتتردع م تتيفدبتراث تتيف
د.دد(4)ب ييفط دثئيفت ددع مجم ددر دا  را د  ا اكدب 

ٝليفد  رت د رجث شدتردأ راثددات   بع لداارلد ظردإ دتو ت دااّ متيفوديفدبتيفاالديفب  ديفدإجيا   ا دبب ًددفننلددااد
 رجثتت دبأدبيفه تتيفدإ دا٘تترندا صتترى دفطتتيف وادتاتتيفب حدأءتتيفوتدفئتتردصتترجد جتتمدتتتردع متتيفودد تتت داا  اتت بأ تتواٙاد
ٝلتتتأدر  تتتوادإا  تتتيفدباستتت ئرلدا٘تتترنداالتتت حد دفئتتترد تتتيفندتيتتت لد تتتوضدااّ متتتجملدبااالد ديفدتد يتتترداّ٘رفتتتيفد تتتيفندستتتثثًدبادف  تتتيف د

تدعاتتتتردت تتتتوكددتدإ دا زدهتتتتيفردااّ متتتتجملدأدأدلددتتتتتردااّواتتتتتوداالتتتت  ادتدتتتتترندا  تتتترا دعتتتتيفتًلدااّ متتتتيفودبت تتتترلد
د.دد(3)  دتدعرددتردا٘رندا  رار لدواهاا لد

دستتثقداايلتتّردفئتترد تتت ثلردا دبدب  تتراثداا  اتت دتتت ثتلرًادباءتتً يفبد إذد دص تتيفدااالجتتردص تتواتدباستتّ د تتنل
ٝلتتيفديرتتيفعردع تتلد دبتتو ادتلهًمتتيفدف تت دت تلتتودبف تت دترابّتت دحدٙتتيفدا  تتواودبّتت دا دبتتيفوأتتتيفد ده تترتدأ تتوايفدبريتترة

دباا ل   ودبااالئر يفدأهالدا عميفلدااالجريل دتدذالدااّ ربهجمداارلميفتداالأد   حدكد اا لخ لودباائعل
د.دد(2)

تتتتّردا  رارتتتتجملدعاتتتتردااالئ تتتت داالتتتتأدب تتتتودإا  تتتتيفدتتتتترد ثتتتتودف رتتتتذ بتتتتودَ لتتتت دبّتتتت د دب ديئتتتت داايل
يفهيفتتت  دفئتتولد  يفبتت  داا لخ لتت  ٌل باتتو د  لتت دتتترداايلتتّراودا٘وهتتوبنداالتت يردت  لثتتحد.دبءتتيف حدأاراءتت دباص   تتحدا
 نلدأ تتراثداا  اتت د د٘تتيفدببتتر يفدٙتت  داا  اتت د تتّرًادذاد  متت د ثتتمة داا اتل لتت دع تتلدهتتربيفداا  اتت داائيفستت  دجث ّتت  ا

د.دد(5)اايلّراودعرداائولدإيفدلد جمًادتردب رفحدد د ارتداايلّردتدداهرةدء لئ 
رد تّردتتد ميفديشل  دع لداايلتّردتدع ترداا  ات دبيفإلءتيفف دإ دتتيفدتئترلم د جترةدتنبت دبتيفاالجر دفطجتم د

تتيف دمثلددتشتت ريردتداترضنددأبدرستيفهو ددودع لد طود ايفهردتر ئ ل  دبإ لتميفد  ودأبناًودتردر  تيفيفندئ دذالدااّ رد ديتشد
تتوشداارل ّتت  ددتيتت مودع تتلد  ّتت دأبدأ جتتردتتترداايلتتّر دتشتتنيلرشد مل ٝلتتاارلستتيفا  دد دٌب ادتتترد جتتمًددديفدستتيفعردع تتلدذاتتلدأنلد.دب

ًّيفداات  دايلديفثردباا دبيفود يف وادجيمّوندبند  أدااالد  ا دبتيت مًلد ـد ت ديفعر دفطيف وادجيّ وند جمًادترد  يفب ادبيفت
د.دد(6) ا ـدع لدفاتيد

                                         
تتتردبتتتردااتتتتة رشور دب تتتيفندأ تتترد تتت وخداٖتتتريت.د)ا ظتتتر:د1) (دتتتتردهتتت  دااثئ لتتت دااالتتتيفٖ دتتتتردع متتتيفودا  تتترا دأْتتتردبتتتردٛمل

د(.159-158م رمل:دب بةدا٘ئ ث  دصاٖ
تتيفتدباف تت .د(دذ تتردا٘ئلتترملدتد  تتحداا لد4) ٝلتتردبفتتربادع تتلدا  تترا دبتتتربادٙتتادتّر ا ظتتر:دا٘ئلتترمل:د  تتحد) تتذدأٔتتيفودجيفه تت د

د.د( دبتيفدبّرهيف3/5اا ل ذ د
د.88(دا ظر:دااث يرمل:داٖ يفةدااّ م ل دتدعارداٗلف دتدا  را  دص3)
د.د121-123( دصيفريخدا دبدا  رارجملد)عاردس يفدةد رجث (دا ظر:دعثليفس:دت2)
د.د436 دصاارليفبق(دا ظر:د5)
د.د367(دا ظر:ده طو:دا دبدا  رارجملدترداا  حدإ دسئوطداٗلف  دص6)
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ردستثقدملدت متيفد تيفندبّألت ادتت دديفبئ ب ث ّ داٖيفلدترد ّراودااّ تودداارلتدب يفند ّراودع رداا  ا دأ ولد
 دبتترد تت  رادا  اتت  تتّراودع تتردادواهتت .دبأ٘تت شدبتت دا بتتودفتت دركدعاتترداا لددأبدات تترلد دبتت دااّمتتردتدع تترداٖةيفبتت 

د.ددبرد نمبا
د***********

تدعاتتترداارلباتتت د دئيفف لتتت دبااجلد دبا ب ميفع لتتت يفستتت لد دباارلدث ّ لتتتاا لدث اتتت د رجثتتت دااّيفتلتتت دادلتتتتحا٘أهتتتالدهتتت  د
دعاتترهيفدباإل تتيفرة دإا  تتيفدتداا لم  تتردارراستت داايلتتّردا  رارتتجملدتدهتت اد دا تويلتت  ببتتر يفدتتتردااألتتربرملدااو تتويف 
ادرًدأدجر  تيفدت ت ثتلدأ تيفاً دبعمًئتيف دب ئترردع تلداست ةلوداائت ادإميفا لت داالتدايفدك اداايلّرتّرف  د جمدتنداددااّار دد
د .ااأدعيفشدف  يفد يفه ودبيفاث ا د

د***********
د
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 الفصل األّول
 في الّشعر األندلسيّ جميل ال

 في عصر الّدولة األمويّة

 
 

: تأسييييييييٌّ نمييييييرجم لمفيييييييوا الجميييييييل فييييييي تيييييي  ي  الف يييييير الجميييييي ليّ   . أّوًلا
 مفهـو اعبنيل عند الفالسفة اليونانّيني القدماء.  -أ  

 
 

 مفهـو اعبنيل عند الفالسفة الغربّيني.   -ب 
 ـو اعبنيل عند العرب اؼبسلنني. مفه -ج 

 ث نيييييا : تجّايييي ت الجمييييل فيييي الّشيييعر األندلسيييّي فيييي عصييير الّدولييية األمويّييية. 
 صباؿ اإلنساف:  -أ  

 اؼبرأة.  -ٔ  

 .  والسُّقاة الِغْلناف -ٕ  

 صباؿ الطّبيعة: -ب 
 الطّبيعة الّصامتة:  -ٔ   :

 األزهار.)ب( )أ( الرّياض.    
 عة الّصناعّية: الطّبي -ٕ  

 .يف عهد اغبجابة )ج( .)أ( يف عهد اإلمارة. )ب( يف عهد اػبالفة   
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 الفصل األّول
 الجميل في الّشعر األندلسيّ 
 في عصر الّدولة األمويّة

 
: تأسييٌّ نمرجم لمفيوا الجميل في ت  ي  الف ر الجم لّي.  أّوًلا

ػػّل مػػا يبنحنػػا اإلـسػػاس بالػػػنتعة اعبناليّػػة، (ٔ)اعبنيػػل مػػق القػػيل اعبناليّػػة األساسػػّية اإلهبابيّػػة . وهػػوّ 
ػػّل زمػػاف وم ػػاف باعبنػػاؿ عبػػ    واإلـسػػاس   وهػػو مبػػ  مػػق أمبػػاط إدراؾ الو ػػود ، أصػػيل مػػق عبػػاش  البلػػر يفّ 

 ، ومتعتها اؼباّديّة والّنفسّية. وربقيق الّذات، وفبارسته اإلنسانّية
مػػق الفالسػػفة وعلنػػاء اعبنػػاؿ  وربػػّدث عنػػهّ  ػػ    يف تػػاريا الف ػػر اإلنسػػاّ ، اعبنيػػل يػػد    ومفهػػوـ  
دي ًا.  يديبًا ـو
 مفيوا الجميل عند الفالسفة اليون نّيين القدم ء: -أ

ػػػالـ اغبػػػدين عػػػق مفهػػػـو اعبنيػػػل بػػػال ّ  أبػػػد  ومػػػنهل، ني القػػػدماءاليونػػػانيّ الفالسػػػفة هور مػػػق  ػػػالؿّ 
لػد  مع ػل الفالسػفة وعلنػاء اعبنػاؿ مػق  اّلذيق يعّدوف، اؼبعروؼ )سقراط( و)أفالعوف( و)أرسطو( الّ الثيُّ 

 .  أبرز الفالسفة اّلذيق أرسوا الّدعامات األوىل لعلل اعبناؿ

، والّنسػػػػػبّية، والّتنػػػػػوع والّلػػػػػنوؿ، وهػػػػػي: اغبّسػػػػػّية، اّتصػػػػػي اعبنيػػػػػل عنػػػػػد )سػػػػػقراط( بػػػػػ رب  صػػػػػفات
ل ّنهػػا تعجػػ  عػػق »، ةومػػ  أّف مطابقتػػه هػػذ  فيهػػا بػػذرة عقالنيّػػ، ّنػػا عػػابق بػػني اعبنيػػل واؼبفيػػد. (ٕ)واؼبنفعػػة

ػػد اؼبنارسػة ا  تناعيّػػة يف تقػػو  اعبنيػل انػػا تاّّ يػػي نفّسػػر صبػػاؿ ، تفسػ  عبيعػػة اعبنيػػل الّلػاملة وإفّ  إذّ 
 .  (ٖ)«سب اؿ )فينوس( وفًقا ؽبذ  الّرؤية القاشنة على اؼبنفعة؟

ه اؼبسػػػاشل تلنيػػػذ  )سػػػقراط( فقػػػد نػػػايل مفهػػػـو اعبنيػػػل يف ؿباوراتػػػه يف إعػػػار منايلػػػت)أفالعػػػوف(  أّمػػػا
، بػػػني نػػػوعني مػػػق اعبنػػػاؿ: اعبنػػػاؿ اغبّسػػػيّ ، وفػػػّرؽ (ٗ)ال ػػػيف  يف الفلسػػػفة، ولػػػيا مػػػق أ ػػػل اعبنػػػاؿ لذاتػػػه

                                         
 . ٜ٘( ان ر: بّلوز: علل اعبناؿ، صٔ)
، وهويسػػناف: علػػل اعبنػػاؿ )ا سػػتطيقا(، ٚٔ( ان ػػر: أوفسػػياني وؼ، وظب نوفػػا: مػػو   تػػاريا الّن ريّػػات اعبناليّػػة، صٕ)

-ٔٗ، ٕٓرعػػي: اعبنػػاؿ واعبػػالؿ، ص، ومػػا بعػدها، واؼبٕٛ، ومطػر: فلسػػفة اعبنػػاؿ )أعالمهػا ومػػذاهبها(، صٖٔص
 .ٖٙ-ٖٗ، وما بعدها، وعّباس: القيل اعبنالّية، صٖٗريّات اعبنالّية، ص ، وعدر : فلسفة النّ ٕٗ

 . ٕٔ-ٕٓ( اؼبرعي: اعبناؿ واعبالؿ، صٖ)
(، مهػػػا ومػػػذاهبها، ومطػػػر: فلسػػػفة اعبنػػػاؿ )أعال٘ٓٔ( ان ػػػر: الّصػػػّباغ: األـ ػػػاـ الّتقويبيّػػػة يف اعبنػػػاؿ واأل ػػػالؽ، صٗ)

 .ٖٚ، وما بعدها، وعّباس: القيل اعبنالّية، صٜٖص
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يّ  ّي هو األساس وهو اعبناؿ اؼبطلق، واعبناؿ الّرـو أّما اعبناؿ اغبّسػّي فهػو اعبنػاؿ ، ورأ  أّف اعبناؿ الّرـو
صبيعهػػا متغػػّ ة األشػػياء اسوسػػة  ل الع ليػػا(، فقػػد عػػدّ ن  وانطلػػق يف ذلػػ  مػػق ن ريّتػػه يف )الػػػ. النّػػايا ال ّاشػػي

ًعػا لػذل  فهػي   سب ّػل بػ  وتػ  ، ىل الو ود مثّ تضنحّل وسبػوتفإّف هذ  األشياء ت هر إ ومتحّولة، وبناًء على هذا
يّ ، ـقيقة الو ود و عػا  وبالّتحديد يف )الػػن  ل الع ليػا( أ، إذ إّف الو ود اغبقيقّي متنّ ل فق  يف الو ود الّرـو
 .  (ٔ)عا  األف ار، الػن  ل األزلّية

ػي عنػد )أفالعػوف( وػػ  مو ػود يف عاؼبنػا األر ػّي  بػػل يو ػد يف عػا  األف ػار )عػػا  »واعبنيػل الّرـو
بػػل هػػو راشػػ  داشًنػػا ويف صبيػػ  ،   ي يػػد و  يػػنقا، إنّػػه   يولػػد و  ينقػػرض. متغػػّ   اّل الػػن  ل( العػػا  األبػػدّ  الػػ

يف  ّ  وػ  اؼبو ػود إ، اعبنػاؿ اؼبطلػق، اعبنيل يف العا  األر ّي هو صورة عق اعبناؿ األّوؿإّف . (ٕ)«اغبا ت
 .  عا  الػن  ل

و  أّف ما سعى إىل ت ّيػد  هػو ظبػّو ، واغبقيقة أّف )أفالعوف(   ينِي أنبّّية اغبّا يف إدراؾ اعبنيل
ّي وارتقاؤ  على اعبناؿ اغبّسيّ   . اعبناؿ الّرـو

ّّد )أفال وهذا يل  بو ػوح إىل مػد  الّتطػّور الف ػرّ  ، عوف( أّف اعبنيل ي   متعة  اّصة بهّنا أ
فبّػػا  علػػه أّوؿ فيلسػػوؼ ربػػّدث عػػق هػػذ  الّنقطػػة اؼبهّنػػة يف ، الفلسػػفّي اعبنػػاّل الّػػذ  وصػػل إليػػه )أفالعػػوف(

 .  (ٖ)ربديد عبيعة اعبنيل
ة للفلسفة اليونانّية الّسابقة عليػه وبو ػه ب ّ ر اػبطوط العامّ »و اء )أرسطو( بعد )أفالعوف( مت ثّػرًا 

ػػػه العاّمػػػة عػػق الػػػّروح الّػػػ  تسػػػود الفلسػػػفة   ػػاّص بفلسػػػفة )أفالعػػػوف(، إّ  أّف مذهبػػػه يف الفػػّق ىبتلػػػي يف رـو
ػػ  (ٗ)«األفالعونيّػػة ػػا علػػى صػػفة الّتناسػػل أو الّتناسػػق بوصػػفه أساًسػػا مسػػطو(يف ؿباوراتػػه ومالّفاتػػه )أر . ورّّ هنًّ

ػػػّدد(٘)أّف اإلنسػػػاف بانسػػػجاـ شػػػ له وتناسػػػل أ  اشػػػه يب ّػػػل ذروة ال اشنػػػات اعبنيلػػػة رأ ؼبعػػػجل اعبنيػػػل، و   ، ـو
دة، ماهّية اعبنيل وشروعه فاعبناؿ تلّخا عند  يف تناسػق الّت ػويق لعال ػػلت يتجلّػى ، ف شار إىل الّتناثل والـو

نا هل يف الواي ، يف أ لى م اهر  نا هبل أف ، فهو   يعق برؤية الّناسّ   . (ٙ)ي ونوا عليهبلّ 

                                         
 . ٕٓالّن ريّات اعبنالّية، ص ( ان ر: أوفسياني وؼ، وظب نوفا: مو   تاريأ)
  .ٕٔ( الّسابق، صٕ)
 . ٓ٘-ٜٗ( ان ر: اؼبرعي: اعبناؿ واعبالؿ، صٖ)
 . ٚٙ( مطر: فلسفة اعبناؿ )أعالمها ومذاهبها(، صٗ)
يبيّػػػة يف اعبنػػػاؿ ، والّصػػػّباغ: األـ ػػػاـ الّتقو ٖٕظب نوفػػػا: مػػػو   تػػػاريا الّن ريّػػػات اعبناليّػػػة، ص( ان ػػػر: أوفسػػػياني وؼ، و ٘)

 .ٚ٘-٘٘، وعّباس: القيل اعبنالّية، صٙٓٔواأل الؽ، ص
 . ٕ٘-ٕٗطيقا(، صت( ان ر: هويسناف: علل اعبناؿ )ا سٙ)
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 مفيوا الجميل عند الفالسفة الغربّيين: -ب
ػػاف مػػنهل ف ربػػّدث الفالسػػفة الغربيّػػو  الِقػػّديا )سػػانا أووسػػطني( الّػػذ  انطلػػق مػػق عػػق اعبنيػػل، ّو

يػػد بػػػني رأ  )أفالعػػوف( و)أرسػػػطو( مّتخػػًذا مػػػق ذلػػ  أساًسػػػا لفهػػل اعبنيػػػل ويػػد رأينػػػا أّف )أفالعػػػوف( ، الّتـو
الّػػػذ  يقػػػـو علػػػى ا نسػػػجاـ والّتناسػػػل ، مبػػػدأ الّن ػػػاـ بوصػػػفه أساًسػػػا ؼبفهػػػـو اعبنيػػػل و)أرسػػػطو( اتّفقػػػا علػػػى

ػػدة لػػػيء راشػػ  بذاتػػه، والـو م ػػػل ...، ّامػػػل بصػػفاته،  فقػػد  ـػػػغ )أووسػػطني( و ػػود الّروعػػػة يف األ سػػاـّ 
 .  (ٔ)وو  ذل ، وم ل اغبذاء بالنسبة للقدـ، أعضاء اعبسل بالنسبة للجسلّ  لّ 

ػػػدة وا نسػػػجاـ إىل ا إّف )أووسػػػطني( يف ف هنػػػه للجنيػػػل انطلػػػق مػػػق الف ػػػرة الّدينيّػػػة الّػػػ  تػػػرّد الـو
أّف  ّنػا رأ ،  فرأ  أّف تسّرب اإليقاع اؼبتناسل يف عا  األشياء اسوسػة يتحّقػق بقػّوة اإلرادة اإلؽبيّػة، تعاىل

 .  (ٕ)وهو اعبناؿ اؼبطلق ا هو راش  بذاته
( رؤيتػػه للجنيػػل تػ بػ ًعػػا ػػّدد )هيػػـو دبعػػجل أّف اعبنػػاؿ ، للّلػػيء عنػػد رؤيتػػه نتػػاب اؼبػػرء  ور الّػػذ  يعللّلػػ ـو

أّف هنػػاؾ نػػوعني مػػق اعبنيػػل:  ، ورأ وإمّبػػا هػػو مػػرتب  بػػوعي اإلنسػػاف، لػػيا صػػفة مو ػػودة يف األشػػياء ذا ػػا
، ياتػػهيف عال واعبنيػػل  ، والبسػػاعة، والّن ػػاـ، والّتلػػابه، ويّتصػػي بػػػالّديّة، يف ذاتػػه وهػػو مػػرتب  بالّلػػعور اعبنيػػل  

 .  (ٖ)وهو مرتب  عند  باؼبنفعة
نػا وذلػ  لنعومتػه ورشػايته وبريػق ألوانػه، بطػةاعبنيل هو ما هبعلنػا نلػعر بالغِ  ب ؾ( فرأ  أفّ ا )أمّ   ّ،

ػاف سػاشًدا  صػل اعبنػاؿ  مّي  بػني اعبنيػل واعبليػل والقبػيف، وف   دبعنػا  اغبػدين عػق ا سػتخداـ الّلػامل، الّػذ ّ 
 . (ٗ)لعصور الوسطىلد  اليونانّيني وفالسفة ا
ػػػػد علنػػػػاء  قْ وهػػػػو أّوؿ م ػػػػ، )باوؾبػػػػارتق( و ػػػػاء بعػػػػد هػػػػا ء نػػػػا ياّّ أعلػػػػق مصػػػػطلف )علػػػػل اعبنػػػػاؿ(ّ 

 .  (ٙ)فرأ  أّف مق أهّل صفات اعبناؿ ال ناؿ  والّتناسل  بني األ  اء، (٘)اعبناؿ

                                         
 . ٙٚص ،( ان ر: أوفسياني وؼ، وظب نوفا: مو   تاريا الّن ريّات اعبنالّيةٔ)
 . ٚٚ، ص( ان ر: الّسابقٕ)
 ، وبلّػػػوز: علػػػل اعبنػػػاؿ،ٕٔ-ٔٔ، و راهػػػاـ: فلسػػػفة الفػػػّق )مػػػد ل إىل علػػػل اعبنػػػاؿ(، صٖٖٔ( ان ػػػر: الّسػػػابق، صٖ)

 . ٜ٘ص
يبيّػػة يف اعبنػػاؿ ، والّصػػّباغ: األـ ػػاـ الّتقو ٖٙٔ( ان ػػر: أوفسػػياني وؼ، وظب نوفػػا: مػػو   تػػاريا الّن ريّػػات اعبناليّػػة، صٗ)

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ، وعّباس: القيل اعبنالية، صٛٓٔؽ، صواأل ال
 . ٕٕٔ( ان ر: عّباس: القيل اعبنالّية، ص٘)
: اؼبػػد ل إىل فلسػػفة اعبنػػاؿ )ؿبػػاور ، ومصػػطفىٕٙٔلّن ريّػػات اعبناليّػػة، ص( أوفسػػياني وؼ، وظب نوفػػا: مػػو   تػػاريا اٙ)

 .ٕٗٔ-ٕٕٔ، عّباس: القيل اعبنالّية، صٔٙديّة وربليلّية وت صيلّية(، صنق
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درؾ أف نػػػ ومعػػػجل العاليػػػات أنّنػػػا   نسػػػتطي ، علػػػى ف ػػػرة العاليػػػات لػػػد  )ديػػػدرو( اعبنيػػػل  يقػػػـو و 
  ينبغػي أف نقػوؿ اًل، ففػي األدب مػ ه مق يراشق أ ػر ، ب نقي على ما وبيّ  أف اعبناؿ يف الّليء مق و 
ػد تاليػي )ديػدرو( مػ  ، (ٔ)قػي علػى مويعهػا يف اعب نػل، مق وػ  أف نإّف ال لنة أو اعبنلة صبيلة وهػذا مػا ياّّ

 . ة بوصفها شروعًا مهّنة مق شروط اعبنيلم)أرسطو( يف ت ّيد صفات الّن اـ والّتناسل والّتناسق واؼبالء  
ّنػػا و ػػد أّف هنالػػ  أنواًعػػا عػػّدة مػػق اعبنػػاؿ ،  ورأ  )ديػػدرو( أّف اعبنػػاؿ يف األشػػياء صبػػاؿ نسػػ ّ 

صبيلػة أو يبيحػة ، صبيلػة أو يبيحػة بػني الػورود، يب ق أف ت وف صبيلة أو يبيحػة بػني ال ّنػابق»فال ّنبقة ، الّنسّ  
 .  (ٕ)«يبيحة بني منتجات الطّبيعة صبيلة أو، بني الّنباتات
أّف الػػّذوؽ هػػو مبػػدأ اغب ػػل اعبنػػاّل، وأنّػػه هػػو  ،(ٖ)، وهػػو مػػق أع ػػل رّواد علػػل اعبنػػاؿ)ّػػان ( وبػنّي 

الّلعور باعبناؿ نفسه، وأّف اعبناؿ يتنّ ل دبا ي لعر بالّلّذة، فالّليء اعبنيل هو مػا يسػّبل اللّػّذة، شػريطة  أف 
نػػا (ٗ)يػػة مػػق منفعػػة مػػات ػػوف هػػذ  اللّػػّذة وػػ  مت تّ  افّػػة  بػػنّي أف.ّ  وف النّػػاسّ  يف إدراؾ اعبنيػػل والّلػػعور يلػػّو

اف (٘)به  .  (ٙ)الفضل األّوؿ يف التحديد الّصاشل لل ّاهرة اعبنالّية للقضايا ال  ـّددها. ّو
إىل أّف اعبنيػػػػػل هػػػػػو الّتن هػػػػػر اغبّسػػػػػّي ، (ٚ)«هػػػػػو )أرسػػػػػطو( العصػػػػػر اغبػػػػدين»، ووذهػػػػل )هيغػػػػػل(

وبنػػاًء علػػى ذلػػ  فقػػد أ ػػرج . (ٛ)صػػور متعػػّددة للف ػػرة ّ  مػػا هػػي إ، شػػ اؿ الفنّػيّػػة اؼبختلفػػة لديػػهواأل، للف ػػرة
ورأ  أّف اعبنػاؿ يف الفػّق . ألّف الطّبيعة نقيض الّروح اّل  هػي الف ػرة اؼبطلقػة، صباؿ الطّبيعة مق داشرة اعبنيل
 .  (ٜ)وأّف صباؿ الطّبيعة نايا، أريى مق اعبناؿ يف الطّبيعة

                                         
 . ٕٔٛالّنقد األديّب اغبدين، ص( ان ر: هالؿ: ٔ)
 . ٚٙ( ديدرو: حبن  يف اعبنيل، صٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٕٖٔ، وعّباس: القيل اعبنالّية، صٚٓٔ( ان ر: مطر: فلسفة اعبناؿ )أعالمها ومذاهبها(، صٖ)
الّصػػػػّباغ: ، و ٜ٘، وبلػػػػوز: علػػػػل اعبنػػػػاؿ، صٕٛ-ٕٚ( ان ػػػػر:  راهػػػػاـ: فلسػػػػفة الفػػػػّق )مػػػػد ل إىل علػػػػل اعبنػػػػاؿ(، صٗ)

، وعػػدر : ٜٓٔ، ومطػػر: فلسػػفة اعبنػػاؿ )أعالمهػػا ومػػذاهبها(، صٛٓٔاألـ ػػاـ الّتقويبيّػػة يف اعبنػػاؿ واأل ػػالؽ، ص
 . ٛٚفلسفة الّن ريّات اعبنالّية، ص

، )ا سػتطيقا( ، وهويسػناف: علػل اعبنػاؿٕٙ٘( ان ر: أوفسػياني وؼ، وظب نوفػا: مػػو   تػاريا الّن ريّػات اعبناليّػة، ص٘)
 . ٖٛ-ٖٚص

 . ٗٙ( ان ر: ريلار: الّنقد اعبناّل، صٙ)
 . ٖٕٔ( مطر: فلسفة اعبناؿ )أعالمها ومذاهبها(، صٚ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ، وعّباس: القيل اعبنالّية، صٜٗ، وعدر : فلسفة الّن ريّات اعبنالّية، صٕٚٔ( ان ر: الّسابق، صٛ)
 . ٜٓٔـ اـ الّتقويبّية يف اعبناؿ واأل الؽ، ص، والّصّباغ: األ٘ٗ( ان ػػر: هويسناف: علػل اعبناؿ )ا ستطيقا(، صٜ)
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 فال ػػاشق الّػػذ  يػػر  فيػػه اإلنسػػاف  ، الرّاشػػ  هػػو اغبيػػاة»فقػػّرر أّف ، )تل نيلفسػػ ي( لنػػا هراء  وعػػرض
 .  (ٔ)«والّليء الرّاش  هو الّليء اّلذ  يذّّر  باغبياة، ّنا يفهنها هو ال اشق اّلذ  يبدو له راشًعا   اغبياة  

ألّف صبػاؿ ، نػاؿ يف الفػقّ وعلى هذا األساس فإّف صباؿ الطّبيعة أريى لد  )تل نيلفس ي( مق اعب
 .  (ٕ)الطّبيعة يتعّلق دبا هو وايعّي ـيّ 

تلػػػ  الّػػػػ  »ورأ  )تل نيلفسػػػ ي( أّف  اإلـسػػػاس الّػػػذ  ي ػػػػ   الرّاشػػػ  يف اإلنسػػػاف لجػػػػة ملػػػريةّ 
نػػا نسػّر بإنسػاف ع يػ ، كبػّل الرّاشػ  بتجػػّرد...ي  هػا فينػا ـضػور إنسػاف ع يػػ  علينػا ينػػت  . نفػ  بػه ونسػّر بػهّ 

 .  (ٖ)«أّف يف الرّاش  شيًئا ع ي ًا ويريًبا إىل يلبناعق هذا 
  ـقيقػػػػة، انفعػػػػاؿ   و ػػػود، فاعبنػػػػاؿ هػػػػو لػػػػّذة يف  ورأ  )سػػػانتيانا( أّف اعبنػػػػاؿ يف ـقيقتػػػػه يينػػػة  

، فبّػػا  علػػه يعػػّد اعبنػػاؿ ( و)أرسػػطو(بػػػ)أفالعوف عريػػي إعجابػػهأملػػى عليػػه هػػذا التّ  ولعػػّل مػػا. (ٗ)الّلػػيء ذاتػػه
اف عنديينة إهبابّية  ال ناّ  ناً ، وربّقًقا إهبابيًّا ؿبًضا. نباصة، ّو ّف اعبناؿ عند  يد بقيّ   انسجاًما ّو

ألّف العبارة إف   ت ػق موفّقػة فليسػا ، ب نّه العبارة اؼبوفّقة أو العبارة فق  وعّرؼ )ّروتله( اعبنيل  
تابػه ّنا يتّ ،  عبارة على ـّد يوله ، ويتنيّػ  عنػد  ءعػدد مػق األشػيال صػفة   اعبنيػل   أفّ  «علػل اعبنػاؿ»ضف يفّ 

 .  (٘)با نسجاـ
 وهػػػي: الّتناسػػػق  ، عػػػق ثػػػالث در ػػػات ـبتلفػػػة متفّرعػػػة  ، ة  )شػػػارؿ  لػػػو( تسػػػععنػػػد اعبناليّػػػة  اؼبفػػػاهيل  و 
 ،اؼبفجػػػ (، اؼبػػػاثّر، ويلػػػنل )الرّاشػػػ ، لتن االػػػػن   الّتناسػػػق  و  ،الّلطيػػػي(، الفخػػػل، ويلػػػنل )اعبنيػػػل، الػػػػن ْنتػ ل  

نا هو ظاهر لػد  ) لػو(. الّتهّ نّي(، الػنضح ، ويلنل )ال ّريي، الػنفقود الّتناسق  و   أسػاس   والّتناسق،ّ 
 .  (ٙ)مفهـو اعبنيل

اتل( تعريًفا  اصًّا وؿبّدًدا لػنفهـو اعبنيػل انػا تػرد يف ، و  قبد لد  )لّو سػو  إشػارات بسػيطةّ 
ػػل فه )هيغػػل( اشػػرة صبػػاؿ الطّبيعػػة مػػق ؾبػػاؿ أ ػػرج مب، تضػػاعيي ـدي ػػه عػػق العنػػل الفػػّهّ وعبيعتػػه وهػػو م ػػل س 

فاعبنػاؿ ، وايوب فهنه للجناؿ مػق فهػل الفي ػاوورّيني الّػذيق تصػّوروا ال ػوف  انسػجاًما متناوًنػا. علػل اعبناؿ
واتّفق م  )تل نيلفس ي( يف أّف اعبنيل ـبتّا دبا هػو وايعػّي . لديه هو عالية الّتناول بني اإلنساف والعالػل

                                         
 . ٘ٙٔ( تل نيلفس ي: عاليات الفّق اعبنالّية بالواي ، صٔ)
 . ٛٔ-ٚٔ( ان ر: الّسابق، صٕ)
  .ٖٙٔ( الّسابق، صٖ)
 . ٓٔٔ، والّصّباغ: األـ اـ الّتقويبّية يف اعبناؿ واأل الؽ، صٗٚ( ان ر: سانتيانا: اإلـساس باعبناؿ، صٗ)
روتله: علل اعبناؿ، صان ( ٘)  .ٗٓٔ، ٖٓٔر:ّ 
 . ٘ٙ( ان ر:  لو: مبادئ علل اعبناؿ، صٙ)
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وارتػػػب  مفهػػـو اعبنيػػػل عنػػػد  ، الّػػػ  تػػر  أّف اعبنيػػػل هػػػو اغبيػػاة أو مػػػا يػػذّّر لػػػا ّنػػػا أيّػػد ف رتػػػه. (ٔ)مو ػػود
 .  (ٕ)بالّتناسل اّلذ  ربّدث عنه )أرسطو(

 مفيوا الجميل عند العرب المسايمين: -ج
ـلقػة مهّنػة ومتنيّػ ة مػق ـلقػات الف ػر اعبنػاّل اإلنسػاّ ،  يلّ ل الف ر اعبناّل العريّب اإلسالميّ 

التّػػارىبّي مػػق  هػػة، وؼبػػا اّتصػػي بػػه مػػق عنػػق يف عػػرح اؼبسػػاشل اعبناليّػػة مػػق  هػػة أ ػػر ، فقػػد وذلػػ  ؼبويعػػه 
يػد » اعتجل الف ر العريّب اإلسالمّي دبفهـو اعبناؿ اعتناًء  اصًّا، و عله يف مّر  اهتناماتػه، حبيػن يب ػق الّتّو

يًّػػا أو   أنّػػه   يو ػػد متفلسػػي أو متصػػّوؼ   ي ػػق لػػه رأ  يف اعبنػػاؿ، بصػػرؼ الّن ػػر عػػق ّونػػه إؽبيًّػػا أو رـو
وف ذل  الرّأ  مسهًبا أو مو  ًا، تصروًبا أو تلنيًحا  .(ٖ)«معنويًّا أو ماديًّا، وبصرؼ الّن ر أيًضا عقّ 

انػػػا  و  بػػػّد مػػػق اإلشػػػارة هنػػػا أّف العػػػرب اؼبسػػػلنني   ت ػػػق عنػػػدهل ن ريّػػػة صباليّػػػة مت املػػػة، بػػػلّ 
انػػا راشػػدة يف ونّقػػادهل وفالسػػفتهل ومتصػػّوفتهل هر  ألدبػػاشهل اء  صباليّػػة وفنّػيّػػة متفرّيػػة، وعلػػى الػػّرول مػػق أّدػػاّ 

ويتها سبقوا فيها فالسفة  الغرب يف العصور الوسػطى واغبدي ػة، وػ  أّدػا   تت امػل عنػدهل يف ن ريّػة واـػدة 
 شاملة.

اؿ نػػا بػػبعض الّنقػػوؿ واأليػػو ع  الّػػذ  عال   هػػػ(ٕ٘٘)ت أدبػػاء العػػرب ونّقػػادهل قبػػد اعبػػاـغومػػق أواشػػل 
تابػػه  ػػاف  الػػد  صبػػياًل، »يػػاؿ: « البيػػاف والّتبيػػني»الّػػ  ربػػاوؿ تعريػػي مفهػػـو اعبنيػػل وربديػػد معػػاي  ، ففػػيّ  ّو

يػػي تقػػولني هػػذا، ومػػا يّف عنػػود  ولػػػل ي ػػق بالّطويػػل. فقالػػا لػػه امرأتػػه: إنّػػ  عبنيػػل يػػا أبػػا صػػفواف. يػػاؿ: ّو
اعبناؿ و  رداؤ  و  بػ ْرن سه؟
اؿ؟ فقاؿ: الطّػوؿ، ولسػا بطويػل، ورداؤ  البيػاض، ، فقيل له: ما عنود اعبن(ٗ)

نػػا سػػاؽ (٘)«. ول ػػق يػػول: إنّػػ  ؼبلػػيف ظريػػيالّلػػعر، وأنػػا أ ػػ    ه سػػواد  البيػػاض، ولسػػا بػػ بيض، وبرنس ػػ  ّ.
لّػػل عِ »اعبػاـغ الػػّنّا اأي أيًضػػا:  ػػاف علبػػاء  أعػػور  دميًنػػا، لْ ّو بػػاء  بػػق  اؽبيػػ ل الّسدوسػّي عنػػر  بػػق  اػبطّػػاب، ّو

                                         
اتل(، صٔ)  . ٚٓٔ( ان ر: وامن: علل اعبناؿ عند )لّو
  .ٜٓٔ( ان ر: الّسابق، صٕ)
دات . نلػ  هنػا إىل أنّنػا سػنتناوؿ يف هػذا البحػن الّتحديػّ٘ٙٔليل: البنية اعبنالّية يف الف ر العريّب اإلسػالمّي، ص( 3)

األّولّية ؽبذا اؼبفهـو لد  العرب اؼبسلنني، ولق لبوض يف اغبدين عق اعبناؿ اإلؽبّي ِلنا ؽبذا اؼبفهـو مق معافت  اّصة، 
   تد ل  نق اؼبنطلق اّلذ  ننطلق منه يف هذا البحن.

ّل ثوب رأسه منه ملت ؽ به. البُيْرُني( ٗ)  ّ: 
 . ٖٓٗ/ٔ( اعباـغ: البياف والّتبيني، ٘)
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هل لِ يْ أنػاست يف صب  ػ  ، فلّنا  رج يػاؿ عنػر: ل ػل  ر  د    ووب  وظب  بيانه، أيبل عنر  يصّعد فيه بصر  فلّنا رأ  براعته 
«ر  بػْ    

(ٔ)  . 
ػػد أّف اعبنػػاؿ   يقتصػػر علػػى اعبانػػل اغبّسػػيّ ، ولعػػّل اعبػػاـغ يف إيػػراد  هػػذيق الّنّصػػني ، أراد أف ياّّ

ػػػاف الطّػػػوؿ وسػػػواد، وإمّبػػػا يلػػػنل أيًضػػػا اعبانػػػل الػػػػنعنو ّ  فػػػإّف ، الّلػػػعر مػػػق الّسػػػنات اغبّسػػػّية للجنػػػاؿ فػػػإذاّ 
 .  اليفاعة والفصاـة مق الّسنات الػنعنويّة له

إىل ا عتػػداؿ  «عيػػار الّلػػعر»ّتابػػه يف  الّػػذ  أشػػار هػػػ( ٕٕٖ)ت بػػاباع  ابق ع  كب ػػى بعػػد اعبػػاـغ بػػو 
د علػى الفهػل الّلػعر أف ي ػور   وعيار  »فقد ياؿ: ، اسيني مق شروط ربّقق اغبسقوالّتناسق بوصفهنا شرعني أس

بػػوؿ الفهػػػل الّنايػػد للّلػػػعر والعلّػػػة  يف ي  . ومػػا مػػػػّجه ونفػػا  فهػػػو نػػايا  ، ه واصػػطفا  فهػػػو واؼت ل ػػػبِ فنػػا ي  ، ال ّايػػل
ػػل  ه ؼبػػا ينفيػػه: أه ػػوت رُّ ،   ؼبػػا يقبلػػهواهتػػ از  ، ه للقبػػيف منػػهونفي ػػ، اغبسػػق الّػػذ  يػػرد  عليػػه ـاّسػػة مػػق ـػػواّس  ّفّ 

ػػػاف ورود  عليهػػػا وروًدا لطيًفػػػا مػػػا يّتصػػػل   البػػػدف إنّػػػػنا تتقبّػػػل   ، باعتػػػداؿ    ػػػور فيػػػه، لػػػا فبّػػػا ع بعػػػا لػػػه إذاّ 
اؼبلػػّل  يقبػػل   واألنػػي  ، وتقػػذ  بػػاؼبرأ  القبػػيف ال ريػػه، اؼبػػرأ  اغبسػػق تػػ لي   فػػالعني  ، ودبوافقػػة   مضػػاّدة معهػػا

للّصػػػوت  تتلػػػّوؼ   واألذف  ، رّ البلػػػ  اؼبػػػ ويبػػػ ُّ ، باؼبػػػذاؽ اغبلػػػو يلتػػػذُّ  والفػػػل  ، ويتػػػ ّذ  بالػػػػن ن  اػببيػػػن، الطّيّػػػل
ق وتت ّذ  باعبه  اؽباشل  .(ٕ)«...وتت ّذ  باػبلق اؼباذ ، باؼبلنا الّلنّي الّناعل تنعل   واليد  ، اػبفيض الّسّا

، مة )باعتػػداؿ    ػػور فيػػػه(اغبسػػق يقػػـو علػػى ا عتػػػداؿ والػػػنالءبو ػػػوح إىل أّف  اّ هػػذا الػػنّ يلػػ  
ويػد أورد ابػق عباعبػا تلػ  األم لػة اغبّسػػّية .   ػطراب وعػدـ الّتناسػقويقابػل هػذ  الّصػفة لػد  ابػق عباعبػا ا

، (ٖ)الوا حة اّل  تل  إىل اعنئناف اغبواّس اػبنا وارتياـها ل ّل مػا يتناسػل وعبيعتهػا الّػ    لقػا عليهػا
 .  وه ذا. ...ترتاح للّناعل وتت ّذ  مق اػبلق، ّنا أشار ابق عباعبا،  فاليد  

 الّػػػػػػػذيق أسػػػػػػػهنوا يف اغبػػػػػػػدين عػػػػػػػق اعبنيػػػػػػػل كب ػػػػػػػى بالفػػػػػػػارايبّ اؼبسػػػػػػػلنني ومػػػػػػػق الفالسػػػػػػػفة العػػػػػػػرب 
البهػاء وال ّينػة وو نبػا. ه، الّػذ  قبػد يف مالّفاتػهػ(ٜٖٖ)ت يف   يػاؿفقػد . .مفػاهيل مرادفػة لػػنفهـو اعبنيػل،ّ 

ػػّل مو ػػود هػػو أف يو ػػد و ػػود  األف: »«هراء أهػػل اؼبدينػػة الفا ػػلة»ّتابػػه  ضػػل، اعبنػػاؿ  والبهػػاء  وال ّينػػة  يفّ 
نال ػػػػ ػػػػّل ذ   ه فاشػػػػا  الو ػػػػود، فجنال ػػػػ   أفضػػػػل  و ػػػػود   ّػػػػاف األّوؿ    (ٗ)[وإذا]ه األ ػػػػ ، ووبصػػػػل لػػػػهّ  عبنػػػػاؿّ 

ذل اعب ّلها له يف  وهر  وذاته، زينت ه ولاؤ   ناؿ، ّو  . (٘)«وذل  يف نفسه ودبا يعقله مق ذاته، مثّ هذ ّ 
                                         

سرها( العلل واؼبعرفة. ويف أم اؿالُخْبر: تصغ  اعب نل. الُجَميل. ٖٕٛ/ٔ، ابقالسّ ( ٔ) ل ّل »اؼبيداّ :  : )بضّل اػباء أوّ 
 (.ٜٔ/ٕ)ان ر: اؼبيداّ : ؾبن  األم اؿ، «.  يف  أناست يف بع ِهل 

 .ٕٓ( ابق عباعبا: عيار الّلعر، صٕ)
 . ٘ٔٔريّب، ص( ان ر: إظباعيل: األسا اعبنالّية يف الّنقد العٖ)
 ولعّل الصواب ما أثبّته.«. وإذ...»وردت ه ذا ( ٗ)
 . ٕ٘( الفارايّب: هراء أهل اؼبدينة الفا لة، ص٘)
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ػّل شػيء مػا عػدا ا  ػد  هػو . صبػاؿ نسػ ّ هػو تعػاىل نفهل مق هذا ال الـ أّف صبػاؿّ  فػا تعػاىل ـو
ألّف ، أّمػػػا اإلنسػػػاف وال اشنػػػات األ ػػػر  فجناؽبػػػا صبػػػاؿ نػػػايا أو نسػػػ ّ ، صػػػاـل اعبنػػػاؿ الػػػػنطلق النهػػػاشيّ 
أ  مػق ، وإمّبػا يسػتنّد صبالػه مػق وػ  ، ّنا هػو اغبػاؿ يف اعبنػاؿ اإلؽبػيّ ،  اإلنساف   يستنّد صباله مق نفسه

 . الّذات اإلؽبّية
يػدّ  )تأّما أهّل فيل تاباتػه مفهػـو اعبنيػل فهػو الّتـو هػػ(، الّػذ  نػ  ػ ػر  ٗٔٗسوؼ إسالمّي ذبّلى يفّ 

يػػدّ     ػػاف الّتـو تبػػه نػ  ْػػػر  الّلالػػا بػػني ـبّػػات العقػػد. وإذاّ  مػػا يب ػػق أف نسػػّنيه ن ريّتػػه الفنّػيّػػة واعبناليّػػة بػػنيّ 
ا يّدمػػه ي ػػاد يريػػى إىل مسػػتو  الّن ريّػػة يػػدرؾ أنّػػه يعػػرض لن ريّػػة فنّػيّػػة وصباليّػػة، و  ي ػػق ياصػػًدا ذلػػ ، فػػإّف مػػ

نف شرؼ الّت امل  .(ٔ)وإف   ت ق مت املة سباًما فإنّه   ينقصهاّ    أبًدا ـّّت سب 
يد ّ وإذا ر عنا إىل  ا ـػني يلنػف ا عريًفػمويًفػوالقػبف يقي مق ملػ لة اعبنػاؿ   نا قبدفإنّ  هثار الّتـو

ػػنييف القػػوؿ باعبنػػاؿ أو القػػبف سػػبيةف ػػرة النّ  يػػاؿ  .(ٕ)  يقػػـو عليهػػا اغب ػػل اعبنػػالّ  يلنػػا األسػػا الّػػ، ـو
يػػد ّ التّ  ف ّمػػا اغب سػػق والقبػػيف فػػال بػػّد لػػه مػػق البحػػن الّلطيػػي عنهنػػا، ـػػّّت   «: »اإلمتػػاع واؼباانسػػة»يف  ـو

هبػػػور فػػػ   القبػػػيف  ـسػػػًنا واغبسػػػق  يبيًحػػػا، فيػػػ ي القبػػػيف  علػػػى أنّػػػه ـسػػػق، ويػػػرفض اغبسػػػق  علػػػى أنّػػػه يبػػػيف، 
ػػػػػرْع، ومنهػػػػػا بالعقػػػػػل، ومنهػػػػػا  وم ناشػػػػػ  اغبسػػػػػق والقبػػػػػيفّ  ػػػػػ ة ، منهػػػػػا عبيعػػػػػيا، ومنهػػػػػا بالعػػػػػادة، ومنهػػػػػا بالل 
 .(ٖ)«بالل ْهوة

يػػػد ّ ؼبػػػا التّ  تلػػػوؾ يف ت ػػػويق اعبنيػػػل، وهػػػي أو أسػػػا عناصػػػر  طبسػػػة  ّنػػػا هػػػو وا ػػػف، هنػػػا   ،ـو
 «قابساتن  ػالػػػ»يف ؼبػػػا  ّنػػػا  .، والعنصػػػر العقلػػػيّ يهّ ، والعنصػػػر الػػػدّ ، والعنصػػػر ا  تنػػػاعيّ بيعػػػيّ العنصػػػر الطّ 

شيسػػػة يف تػػػاريا علػػػل اعبنػػػاؿ، ففػػػي ، وهػػػي مػػػق اؼبلػػػ الت الرّ بيعػػػة واعبنػػػاؿ يف الفػػػقّ ملػػػ لة اعبنػػػاؿ يف الطّ 
ا ػة الطّ ناع والغنػاء وأثرنبػا يف الػنّ الّسػ»ث عػق اسػعة علػرة ربػدّ اؼبقابسة التّ  فقػد .(ٗ)«بيعػة إىل صػناعةفا، ـو
ر أفّ   .(٘)ة اؼبنل فهي إؽبيّ  ،بيعةدوف الطّ  الفقّ  وأفّ  بيعة فوؽ الفقّ الطّ  ّذ

هػػػػ( يف عػػػرض ماهيّػػػة اعبنيػػػل وشػػػروعه ٘ٓ٘وإىل  انػػػل هػػػا ء   يب ػػػق إوفػػػاؿ  هػػػود الغػػػ اّل )ت
إـيػػاء علػػـو »مالّفػػه  مػػقمػػق اّلّػػد الرّابػػ  « ابّػػة واللػػوؽ واألنػػا والّر ػػا» يف بػػاب ومعػػاي   يف فقػػد حبػػن

                                         
يػػػػدّ ، ص( ان ػػػػر: ٔ) يػػػػدّ ، الّسػػػػّيد أضبػػػػد: فلسػػػػفة الفػػػػّق ، و ٙٔالبهنسػػػػّي: الف ػػػػر اعبنػػػػاّل عنػػػػد الّتـو واعبنػػػػاؿ عنػػػػد الّتـو

 .ّٜٖية ومعاصرة(، ص، وإبراهيل: علل اعبناؿ )يضايا تارىبٛٚ-ٚٚص
 .ٚٔٔ( ان ر: إظباعيل: األسا اعبنالّية يف الّنقد العريّب، صٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٔـيدّ : اإلمتاع واؼباانسة، ( الّتو ٖ)
يد ّ ٗ)  ، وما بعدها.ٖٙٔاؼبقابسات، ص: ( الّتـو
 .ٜٖ( ان ر: إبراهيل: علل اعبناؿ )يضايا تارىبّية ومعاصرة(، ص٘)
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  أفّ مػق أسػبابه، إّ   وسػبل   للحػلّ  دافػ   ّنػا رأ    ة، فاعبناؿ  بابّ  ، مفهوـ  اعبنيل مق ـين ارتباعه«الّديق
 .(ٔ)  عق الغرض ّ ػاؼبرتب  باعبناؿ   ينت ر مق وراشه فاشدة و  منفعة، فاإلـساس باعبناؿ عند  من اغبلّ 

ة ال ّػا  ـّسػّي و األّوؿ يسػنني: الغ اّل اعبناؿ   ويسل ػاوؿ أف وبػّدد القواسػل اؼبلػّو بػني معنػوّ . ـو
اعلػػػل أّف ابػػػوس يف مضػػػيق اػبيػػػا ت واسوسػػػات ربػػػػّنا ي ػػػّق أنّػػػه   معػػػجل »األشػػػياء اعبنيلػػػة، فقػػػد يػػػاؿ: 

ـ  للحسق واعبناؿ إّ  ت   ػوف البيػاض ملػربًا بػاغبنرة وامتػداد القامػة، إىل ناسػل اػبِلقػة والّلػ ل و سػق اللّػوف ّو
ـ  وػ  ذلػػ  فبّػػا يوصػػي مػػق صبػػاؿ شػػخا اإلنسػػاف. فػإّف اغبسػػق األ  سػػق اإلبصػػار، وأّ ػػر  ولػػل علػػى اػبلػػق 

ػػػرًا و  م  بص ػػػالتفػػػا ل إىل صػػػور األشػػػخاص، فػػػي ّق أف مػػػا لػػػيا م   تلّونًػػػا مقػػػّدر، فػػػال تلػػػّ اًل و  م  ّياًل و  م  تخ 
ه لذة يتصّور ـسنه، وإذا   يتصّور ـسنه  .(ٕ)«  ي ق يف إدرّا
ػػػد هػػػذا الػػػّنّا بو ػػػوح وأّف هػػػذيق اعبػػػانبني ، ال ّػػػا  معنػػػو ا أّف للجنيػػػل  ػػػانبني األّوؿ ـّسػػػيا و ، ياّّ

و  الع ػػا ، ( يفضػػل اعبانػػل الػػػنعنو ّ ...فػػال اعبانػػل اغبّسػػّي )تناسػػل اػبلقػػة واللّػػوف، متوازيػػاف يف القينػػة
ػد هػػذا الػّنّا أّف اعبنػػاؿ،  أيًضػا صػحيف وأّف ل ػّل شػػيء ، ىبتلػي مػػق شػيء إىل ه ػػر، لػد  الغػػ الّ ، ّنػػا ياّّ

 . صبال ه اػباص  به
وهػػذ  الّصػفة هػػي اًل، صػػفة مهّنػة هبػػل أف تتػوافر يف الّلػػيء ـػّّت يصػػبف صبػيإىل  ر الغػ الّ ّنػا أشػػا

نال ػػػه الّػػػذ   يليػػػق بػػػه وػػػ  أنّػػػه، ال نػػػاؿ نقطػػػة مهّنػػػة تتعلّػػػق دبالءمػػػة الّلػػػيء  هػػػذ و ، رأ  أّف ل ػػػّل شػػػيءّ 
سػػنه يف أف وبضػػر صبالػػه  ال  فجنػػاؿ  ، ومػػا   لػػق أل لػػه، لوظيفتػػه  ...،(ٖ)هنن ق لػػالػػػ، شػػق بػػهاّل ّػػّل شػػيء ـو
ر الغ اّل،اغبسق   فالفرس   نا ّذ ـ سػقت وع ػْدوت  ،ّ  ػّل مػا يليػق بػالفرس مػق هيئػةت وشػ لت ولػوفت و هو اّلذ  صبػ ّ 
رٍّ وفػ رٍّ   .(ٗ)...وّ 

سػػػػػػػػّنى ّنػػػػػػػػا ـػػػػػػػػاوؿ أيًضػػػػػػػػا أف يػػػػػػػػيفز م انػػػػػػػػة اغبػػػػػػػػواّس يف الّلػػػػػػػػعور باعبنػػػػػػػػاؿ أو مػػػػػػػػا يب ػػػػػػػػق أف ي  
 تسػػػػػػػػتلذُّ  واألذف   ،سػػػػػػػػقاغب    ر إىل اػبػػػػػػػ ّ بػػػػػػػػالنّ  تسػػػػػػػتلذُّ  العػػػػػػػػني   أف   ومعلػػػػػػػوـ  »فقػػػػػػػػاؿ:  ،(٘)«ل ػػػػػػػػّذة اغبػػػػػػػواسّ »بػػػػػػػػ

يف بعػػػػػػػػػض  ةً لػػػػػػػػػذّ ّنػػػػػػػػػا رأ  الغػػػػػػػػػ اّل،  ،ةـاّسػػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػػلّ إّف  .(ٙ)« بػػػػػػػػػة...يّ سػػػػػػػػػنة الطّ غنػػػػػػػػػات اغب  النّ  اسػػػػػػػػػتناع  
ات، وللطّ  وهػػػػػػػذا  ليل.بػػػػػػػ  الّسػػػػػػػإليهػػػػػػػا، ف انػػػػػػػا ؿببوبػػػػػػػات عنػػػػػػػد الطّ  ة ميػػػػػػػل  ذّ بػػػػػػػ  بسػػػػػػػبل تلػػػػػػػ  اللّػػػػػػػاؼبػػػػػػػدّر

                                         
 .ٕٗ، ص)يضايا تارىبّية ومعاصرة( إبراهيل: علل اعبناؿ ( ان ر: ٔ)
 .ٜٕٔ-ٜٕٓ/ٗ: إـياء علـو الّديق، ( الغ الّ ٕ)
 .ٕٗ( ان ر: إبراهيل: علل اعبناؿ )يضايا تارىبّية ومعاصرة(، صٖ)
 .ٜٕٔ/ٗ: إـياء علـو الّديق، الغ الّ ان ر: ( ٗ)
اعبنػػػػاؿ )يضػػػايا تارىبيػػػػة ومعاصػػػػرة(،  ، وإبػػػػراهيل: علػػػل٘ٔٔ( ان ػػػر: إظباعيػػػػل: األسػػػا اعبناليّػػػػة يف الّنقػػػد العػػػػريّب، ص٘)

 .ٕٗص
 .ٜٕٔ/ٗ: إـياء علـو الّديق، ( الغ الّ ٙ)
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ػػػػػػاف بسػػػػػػبيل تفسػػػػػػ  اغبسػػػػػػق  ،بػػػػػػاباع  هػػػػػػو بعينػػػػػػه مػػػػػػا و ػػػػػػدنا  عنػػػػػػد ابػػػػػػق ع   ة اغبػػػػػػواسّ فسػػػػػػ  للػػػػػػذّ التّ  عنػػػػػػدماّ 
 .  (ٔ)عروالقبيف، أو ما نقبله أو نرفضه يف اللّ 

********** 
  

                                         
 .٘ٔٔ( ان ر: إظباعيل: األسا اعبنالّية يف الّنقد العريّب، صٔ)
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 ث نيا : تجّاي ت الجميل في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة.
ألنّػػػه يب ّػػػل ا نسػػػجاـ والّتناسػػػق نلػػػ  اهتنػػػاـ الّلػػػعراء األندلسػػػّيني باعبنيػػػل يف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة 

أـاسػيا  عنئنػاف، وِلنػا ي ػ   مػق وِلنػا وبّققػه اعبنيػل مػق شػعور بالرّاـػة وا، الّلذيق يبحن عنهنا اإلنسػاف
مقارنػًة ، بػروزًا يف الّلػعر األندلسػّي يف عصػر الّدولػة األمويّػة األّ ػر   الػنفهوـ   شّ ل اعبنيل  ويد . لطيفة ناعنة

وهػػػذاف الػػػػنحوراف ياظبػػػاف ، نبػػػا اإلنسػػػاف والطّبيعػػػة، يف ؿبػػػوريق سب ّلػػػا ذبّلياتػػػهو ، ة األ ػػػر بالػػػػنفاهيل اعبناليّػػػ
اف بني مو وعات الّلعر العريبّ   .  الّلعراء العرب صبيعهللد  ، ملّو

عرية الّػػػ  عػػػيّف مػػػق  الؽبػػػا الّلػػػعراء األندلسػػػّيوف عػػػق وسػػنحاوؿ فينػػػا يلػػػي أف نسػػػتقرئ الّننػػػاذج الّلػػػ
 . لنستنت  بعدها الّصفات والّسنات اعبنيلة اّل  تغّنوا لا، نساف والطّبيعةإعجالل جبناؿ اإل

 جم ل اإلنس ن: -أ
مثّ أ ػػػذ يف ، اعبنػػػاؿ منطلًقػػػا يف ربديػػػد األشػػػياء اعبنيلػػػة مػػػق ذاتػػػه هػػػو ت م ػػل اإلنسػػػاف األّوؿ م ػػػاهر  

. إلنسػػاف هػػو اعبسػػل اإلنسػػا ّ وهػػذا يعػػه أّف أّوؿ مبػػوذج للجنػػاؿ ازّبػػذ  ا، ت   مُّػػل م ػػاهر اعبنػػاؿ فينػػا ـولػػه
ّّد )برتليني( أنّنا إذا  حب  نا يف إهباد ياعدة للجناؿ عػق عريػق أّػيف عػدد مػق اإل ابػات الّصػحيحة علػى »وأ

وبو ػه  ػاّص كبػو ، هذا الّسااؿ: هػل هػذا الّلػيء صبيػل؟ لو ػدنا أّف والبّيتهػا تّتجػه أّوً  كبػو  سػل اإلنسػاف
ليمّث كبو زينتها مق م،  سل الػنرأة ق، البا ـو  .  (ٔ)«...مثّ الػندف، مثّ كبو الػنسّا

و ػػػػدنا أف األندلسػػػػّيني يػػػػد صػػػػّوروا ، ولػػػػد  استعرا ػػػػنا الّلػػػػعر األندلسػػػػّي يف عصػػػػر الّدولػػػػة األمويّػػػػة
 .  اعبناؿ اإلنساّ  يف الػنرأة والِغلػناف

 اليمرأة: -ٔ
، ـياتػػه تػػاثّر فيػػه ويفوالّ و ػػة،  واغببيبػػةوالبنػػا  واأل ػػا األـّ  فهػػي، الػػػنرأة شػػري ة الر  ػػل يف اغبيػػاة

 صبػػاؿ عػػق واغبػػدين  . شػػاعريّته عناصػػر مػػق الفاعػػل والعنصػػر م لهنتػػه وهػػي، شػػقاشه سػػعادته أو مصػػدر فهػػي
 . اغبياة: الّر ل يف شري ها  الؿ ذوؽ مقّ    ي وف إ الػنرأة

انا الػنرأة مق أهّل مصادر إؽباـ الّلاعر العريّب منذ اعباهلّية ـّّت  مػق ف ػاف ، أيّامنا هػذ  ولطالػناّ 
ّلهػػػا يف ـيػػػاة العػػػريّب ويف شػػػعر  بػػػه اؼبسػػػّلل  ويػػػد ـاف ػػػا. (ٕ)أف ربتػػػّل الػػػػن انة  األوىل بػػػني ذبّليػػػات اعبنيػػػلّ 

                                         
 . ٚ( برتليني: حبن  يف علل اعبناؿ، صٔ)
ر اعبػاهلّي وصػدر ليّػة بػني الّلػع، وزوريػا: القػيل اعبنآ٘( ان ر: اؼبرعي: الوعي اعبناّل عند العػرب يبػل اإلسػالـ، صٕ)

لػػػ : اؼبفػػػاهيل اعبناليّػػػة يف الّلػػػعر العّباسػػػّي، صٕٔ-ٔٔاإلسػػػالـ، ص ، إظباعيػػػل: األسػػػا اعبناليّػػػة يف الّنقػػػد ٗٗ، ـو
 . ٓ٘، وهدارة: اذّباهات الّلعر العريّب يف القرف ال ّا  اؽبجرّ ، صٓٔٔالعريّب، ص
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 اسػػتنّرت ولػػذا، اغبا ػػر ويتنػػا إىل العصػور األوىل منػػذ العػػريبّ  الػػػنجتن  يف ومويعهػا م انتهػػا علػػى ظبػػوّ  الػػنرأة
 .  الػنهّنة الّتاريا أـداث مق ل    أّدا ؿبرّّة على ؽبا ػنجتن ال ون رة، اعبنالّية معها صفا ا

انػػا واسػػعة الّنفػػوذ ، وللػػػنرأة م انتهػػا البػػارزة يف الػػػنجتن  األندلسػػّي يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة فقػػدّ 
ب  مق اغبرّيّة ات ، (ٕ)ّنا توّلا يف هذا العصػر الػػنناصل يف الّدولػة،  (ٔ)تتنّت  بقس ّ  انػا ؽبػا ملػاّر يف ّو

ّنػػا سبّتعػػا ،  (ٖ)وألػػواف مػػق الػػػنهق الّػػ  أسػػهنا فيهػػا أو ا تّصػػا لػػا، روايػػة اغبػػدين الّنبػػوّ  ويػػرض الّلػػعر
فػػغ ، الغنػػاءلػػػنوسيقى و والػػّتنّ ق مػػق ا، والعواعػػي الّدافئػػة، وال ّقافػػة الواسػػعة، بصػػفات مػػق الّوبيػػة العاليػػة ـو

 .  (ٗ)...مق اعبناؿ اغبّسيّ  وألوافت ، الّلعر
ػػػاف للػػػ نػػػاّ  ّػػػاف ؽبػػػا ،  ػنرأة هػػػذا اغبضػػػور البػػػارز يف الػػػػنجتن  األندلسػػػّي يف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػةّو

لة ي اعبنيػػل الّػػذ  نسػػ  يف سػػبيله الّلػػاعر األندلسػػّي فهػػي ، اغبضػػور ذاتػػه يف شػػعر هػػذ  الػػػنـر اؼبلهنػػة والػػـو
 .(٘)واستلهل مق صباؽبا وو ودها األن وّ  أدبه، يصاشد  

، ولػػد  (ٚ)يف عصػػر الّدولػة األمويّػػة (ٙ)األندلسػػيّ  يف شػػعر الغػ ؿ  وثػػةً مب  ّ األن ػو وقبػد ظبػػات اعبنػػاؿ 
ْلِقػػّي، وال ّػػا  معنػػوّ   عرّلػػهػػذا ال نااستعرا ػػ نقػػي علػػى  ػػانبني مػػق  وانػػل صبػػاؿ الػػػنرأة: األّوؿ ـّسػػّي   
   ل ِقّي.

                                         
 . ٖ٘، وشاف : اؼبرأة يف اّتن  األندلسّي، صٜٖٔر األموّ ، ص( ان ر: دويدار: اّتن  األندلسّي يف العصٔ)
 . ٘ٓٔ( ان ر: شاف : اؼبرأة يف اّتن  األندلسّي، صٕ)
تابه عوؽ اغبنامة، صٖ) ، دراسات أندلسػّية يف األدب والتّػاريا والفلسػفة، ٜٕ٘( ان ر: مّ ي: دراسات عق ابق ــ  ّو

 . ٕٚٔ، ٖٓٔ-ٜٕٔص ، وشاف : اؼبرأة يف اّتن  األندلسّي،ٛٚص
تابه عوؽ اغبنامة، صٗ)  . ٜٕ٘، ٖٕ٘( ان ر: مّ ي: دراسات عق ابق ــ  ّو
، وشبانة: اعبوار  وأثرهّق يف الّلعر العريّب يف األندلا، ٘ٚ( ان ر: العقيلّي: الّرؤية الّذاتّية يف شعر اؼبرأة األندلسّية، ص٘)

 . ٖٓٔص
إـد  هذ  ال لنات باأل ر ،   ا اؼبعجناتا الّنسيل والّتلبيل، ويد عرّف( شبّة استعنا ف لغويّاف مرادفاف للغ ؿ ونبٙ)

، ولعػػػّل هػػػذا مػػػا  عػػػل أّ ػػػر البػػػاـ ني والّدارسػػػني   يفرّيػػػوف بػػػني هػػػذ  «القػػػاموس اػػػي »و« لسػػػاف العػػػرب» ّنػػػا يف
لنة الغ ؿ، وهي أّ رها اسػتخداًما يف ا ستخداـ ال لنات الّ الث يف عصػرنا. )ان ػر: ، فآثرنا أف نستخدـ مق بينهاّ 

)ش   وزهبػػادّ : القػػاموس اػػي ، مػػوادّ )ش ب ب(، و)ف س ب(، و)غ ز ؿ(، والف من ػػور: لسػػاف العػػرب، مػػوادّ ابػػق 
 ب ب(، و)ف س ب(، و)غ ز ؿ((.

 اذّباهػات الّلػعر األندلسػيّ  ، وعجلة:ٕٕٛرّاب  اؽبجرّ ، ص( ان ر: هه: اذّباهات الّلعر األندلسّي ـّّت داية القرف الٚ)
 .  ٗٗٔيف القرف الرّاب  اؽبجرّ ، 
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وتغػػػّ ؿ  ويف اعبانػػػل اغبّسػػػّي قبػػػد أّف الّلػػػاعر األندلسػػػّي يف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة يػػػد وصػػػي الػػػػنرأة  
اتت  ه بعد أف سبّتعا عينا  وأذنا  ويدا  دبا شػاهد وظبػ  ولػػنا منهػا، ـس   بريلةِ  صبيلةً  جبناؽبا، ورسل ؽبا لـو

 اغبّل واإلعجاب لا.  ولّودا بإـساسه بعد أف ـرّّا يف نفسه شعور  
و ههػا  هػو لػػنرأةصباؿ ا عق ـدي ه عنديف عصر الّدولة األمويّة  األندلسيّ  الّلاعرتغجّل به  ما وأّوؿ
 البيػاض  »فػػ الو ه ببياض فتغجّل ، (ٕ)و   مق األلواف مق أّ ر األبيض الّلوف إىل ماؿ  ونرا  يد ، (ٔ)ولوف بلر ا

 .(ٖ)«الػنالـة واعبناؿ هية  
ويف تفضيل األندلسّي البياض  على ساشر األلواف س   على د  العرب يف إعجالل لذا اللّػوف صػفًة 

ػوا البيػاض أـبّػوا يػد ألّف العػرب وذلػ ، العػريبّ  الػّذوؽ الّد لػة علػى أع ػل   للبيػاضِ فرأة، فبّي ًة لو ػه اؼبػ  بػه وو ظب 
 عنػدهل للجنػاؿ األعلػى فالػػن   ل  ، نفوسهل ّرهته ما ّل   به وو ص نوا الّسواد   وبغضوا، نفوسهل أـّبته ما ّل  
 .(ٗ)اعبنيلة البيضاء بالػنرأة تغ ّلوا هنا ومق، البياض هو

فلػػػل ي ػػق ، ّػػاف ؽبػػذ  الّصػػفة اعبناليّػػة مويػػ  الّصػػدارة يف شػػعر األندلسػػّيني يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػةو 
ًة فبيّػ ًة للػػنرأة يف ذلػ  العصػر. وقبػد هػذ  بينهل م ْق ربػّدث عػق السُّػنرة أو الس ػواد أو و نبػا مػق األلػواف صػف
البيضػػاء مػػق ابػػق عبػػد ربّػػه الّػػذ  تغػػّ ؿ ب الّصػػفة يف مبػػاذجّ  ػػ ة مػػق أشػػعارهل ولػػد  أّ ػػر شػػعراشهل، ومػػنهل

 : )الػننسرح((٘)، فقاؿالّنساء
 بَيْيضيييييييييييييييييييييييييييييي ُء َمْضييييييييييييييييييييييييييييييُموَمةٌّ ُمَقْر ََقيييييييييييييييييييييييييييييييةٌّ 

 
 
 

َقيييييييييييييييييييدر َعييييييييييييييييييييْن نَيْيييييييييييييييييييييِد   َ راِ ُقييييييييييييييييييييي    (ٙ)تَينيْ
يييييييييييييييييييييييي  َجييييييييييييييييييييييييِ ًلا بييييييييييييييييييييييييَكأَنَّميييييييييييييييييييييييي      َت ن ِعما

 
 (ٚ)فيييييييييييييييي َجنَّيييييييييييييييِة الُخْايييييييييييييييِد َميييييييييييييييْن يُع نُِقيييييييييييييييي  

 

                                         
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٔ)  .ٖٔٔ( ن ر: ابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٙٗٔ( ان ر: ال وسا: الّلوف يف الّلعر األندلسّي، صٕ)
 . ٖٓ( ان ر:  ادو: ألواف مق اعبناؿ والغ ؿ، صٖ)
لػػ : القػيل اعبناليّػػة يف الّلػػعر العّباسػػّي، ٗٗ-ٖٗهلّي(، ص( ان ػر:  ليػػل: يف الّنقػػد اعبنػػاّل )رؤيػة يف الّلػػعر اعبػػاٗ) ، ـو

 . ٜٕ، والّصحناوّ : فضاءات الّلوف يف الّلعر العريّب، صٜٛص
 سالمة بق  ندؿ: )الّطويل( الّلاعر اعباهلّي ياؿ 

 يُط ِلُعنييييييييييييييييييي  ِميييييييييييييييييييْن ُكيييييييييييييييييييل  ِ يييييييييييييييييييْدج  ُمَخيييييييييييييييييييدَّ    
 

 
 

 َأوانِيييييييييييييييييييييييييُي بِيييييييييييييييييييييييييي ٌّ  ِمييييييييييييييييييييييييي ْيُاُينَّ َ اييييييييييييييييييييييييييلُ   
 .ٙٛٔه، صان ر: ديوان 

 . ٖٕٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، ص٘)
 :  بسة الق ْرع ق، وهو نوع مق اؼبالبا )معّرب(.الُمقرَ قة( ٙ)
 : الف رِح. الَجِ ل( ٚ)
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ػْق ، ه مػق صػفات اعبنػاؿ والفتنػةإّف هذ  الػنرأة  البيضاء دبا اّتصفا ب مصػدر  فػرح وسػعادة ومتعػة ِلن 
ويػد ورد اسػل اعبنّػة ، (ٔ)  الػػنّتقني لػاتعػاىل عبػاد   ّو ّف الفوز  لػا فػوز  جبنّػة اػب لػد الّػ  وعػد ا  ، وب ى بعنايها

لػه مػق الّنعػيل مػا ، روّعد لػًة علػى أّف م ػْق يػد لها ىبلػد فيهػا فػال يبػوت و  يػ، لػديف القرهف ال ر  مرتبطًػا باػب  
 .  (ٕ)فوظّفها الّلعراء األندلسّيوف يف شعرهل لذ  الّد لة، يلتهي

م ضػػيًفا إليهػػا ريّػػًة مػػق ريّتهػػا ، يف تصػػوير بيػػاض الػػػنرأة ه يف بيػػا ه ػػر الطّبيعػػة  واسػػوفد ابػػق عبػػد ربّػػ
 : )ال امل( (ٖ)اؿ عينيهالذ  يس  القلوب جبن، وهو الّ   األبيض، فلّبهها بالّر ، وروعًة مق روعتها

 فييييييييييييييي الِ ا يييييييييييييييِة الصَّييييييييييييييْفراِء  يييييييييييييييي ٌّ َأبْييييييييييييييييَي ُ 
 

 
 

 (ٗ)َيْسييييييييييييييبي الُقاُييييييييييييييوَب ِبُمْقَا َيْيييييييييييييييِ  َويُْمييييييييييييييِر ُ  
ييييييييييييييي  حَيييييييييييييييدا بَييييييييييييييييْيَن الُ ُميييييييييييييييوِل ُمَقوَّ اييييييييييييييي    َلمَّ

 
 (٘)كيييييييييييي َع الُفييييييييييييواُع َعييييييييييييِن الَ ييييييييييييي ِة يُيَقييييييييييييوَّ ُ  

  عػػػق هػػػػذا اؼبعػػػجل اسػػػوفد الّلػػػػعراء يتجلّػػػى صبػػػاؿ و ػػػه اؼبػػػػرأة البيضػػػاء يف إشػػػرايه وصػػػػفاشه، وللّتعبػػػو  
األندلسػػّيوف يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة عناصػػر  مػػق الطّبيعػػة الّسػػناويّة لتعيػػنهل علػػى إبػػراز هػػذا اعبنػػاؿ، فراـػػوا 

 : )ال امل((ٚ)، ومق هذا يوؿ ابق عبد ربّه(ٙ)يلّبهودا بالّلنا تارًة وبالبدر تارًة أ ر 
 لضريييييييي  الشَّييييييييْمُي َتْ َسييييييييُ  َأنَّييييييييي  َ ييييييييْمُي ا

 
 َوالبَيييييييييييييييييييييْدُ  َيْ َسيييييييييييييييييييييُ  َأنَّيييييييييييييييييييييي  البَيييييييييييييييييييييْد ُ  

لّلػعراء العػػرب منػذ اعباهليّػػة اقػد شػػّبه ف، وتلػبيه و ػػه الػػنرأة بالّلػػنا والبػدر يػػد  يف الّلػعر العػػريبّ  
الّػػػ  »ّنػػػا ارتػػػب  اللّػػػوف األبػػػيض عنػػػد العػػػرب اعبػػػاهلّيني باأؽبػػػة، ،  (ٛ)ّ ػػػ ًا أشػػػعارهل يف بػػػالنّػّ يق الػػػػنحبوبة  

                                         
ػ  اء و م  ﴿تنػ يله: ياؿ تعاىل يف ؿب ل ( ٔ) ان ػْا ؽب  ػْل    ن ة  اػْب ْلِد ال ػِ  و ِعػد  اْلن تػ ق ػوف  ّ  يػْر  أ ـْ    ػا ( ٘ٔ)ِصػ ًاي ْل أ ذ ِل      ؽب  ػْل ِفيه 

اف  ع ل ى ر ب    و ْعًدا م ْسا وً   اِلِديق  ّ   (.ٙٔ-٘ٔ(﴾. )الفرياف: ٙٔ)م ا ي ل اؤ وف    
 . ٖ٘( ان ر: اعبنايّب: وصي اعبّنة واعبناف يف الّلعر األندلسّي، صٕ)
 . ٓٓٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٖ)
البيا ي  : الّسو الرّ ّاةال ِ ( ٗ) اطّ   توي ى به مق الب ّق والبعوض. ييق ىب 
 : ما ي وف على البع . ال مول( ٘)
 .ٙٙٔيف األندلا، ص عر العريبّ يف اللّ  ( ان ر: شبانة: اعبوار  وأثرهقّ ٙ)
 . ٓٛ-ٜٚ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٚ)
 . ٛ٘، واشتية: القنر يف الّلعر اعباهلّي، صٗٛ( ان ر: سلناف: الّلنا يف الّلعر اعباهلّي، صٛ)

 ياؿ الّلاعر اعباهلّي عرفة بق العبد: )الّطويل( 
 َوَوْجيييييييييييييييي  َكييييييييييييييييَأنَّ الشَّييييييييييييييييْمَي َ اَّييييييييييييييييْ   ِعاَء يييييييييييييييي 

 
 
 

 َعَاْييييييييييييييييييييِ   نَِقيييييييييييييييييييّي الاّيييييييييييييييييييْوِن  لَيييييييييييييييييييْ  يَيَ َخيييييييييييييييييييدَّعِ  
 . ٕٚان ر: ديوانه، ص 
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 .(ٔ)«علػػػى شػػ ل ثػػػالوث ظبػػاوّ : هػػػو الّلػػنا )األـّ(، والقنػػػر )األب(، وال ُّهػػرة )ا بػػػق أو البنػػػا(عبػػدوها 
: (ٕ)يػػػوؿ ابػػػق هػػػذيل هػػػاومنوتلػػػبيها ل، وعلػػػى دػػػ  شػػػعراء العػػػرب سػػػار الّلػػػعراء األندلسػػػّيوف يف أشػػػعارهل 

 )ال امل( 
 َوْجييييييييييييييييي ٌّ َأحَيييييييييييييييييرر َكأَنَّيييييييييييييييييُ  بَيييييييييييييييييْدُ  اليييييييييييييييييدرج 

 
 
 

 (ٖ)السريييييييييييييعوِع َكمييييييييييييي لُ فَيَعَاْييييييييييييييِ  ِميييييييييييييْن نُيييييييييييييوِ   
 تَي َييييييييييييييييييفاَ ُ  الاََّ ميييييييييييييييييي ُت فييييييييييييييييييي ِ ْ ييييييييييييييييييراِ  ِ  

 
 َفَ أَنَّييييييييييييييييييييييُ  فَيييييييييييييييييييييييْوَ  الُعيُييييييييييييييييييييييوِن ِ يييييييييييييييييييييياللُ  

ولعّل يف ت رار الّلعراء لصفة بياض اؼبرأة ت ّيًدا على روبة الّلاعر العنيقة يف أف ي ػوف هػذا اللّػوف  
عليها، فػالّلوف األبػيض للنػرأة يعيػد العاليػة بػني  صفًة فبّي ة للنرأة اّل  وبّبها ويطلبها، وإل فاء م اهر يدسّية

ػاف يعيػدها مباشػرة إىل الّلػنا وال ُّهػرة، وتلػبيهها  صػي  البداشل، ويتيف لنا الّتنّقػل بينهػا، فو   اؼبػرأة بالبيػاض،ّ 
اللّػوّ ،  هاة ليا اؼبراد بػه ؾبػّرد اللّػوف، بػل إنّنػا نلنػف صػفات أهػّل تنتقػل عػق عريػق الّتعبػ ن  ػرّة والبالبيضة والدُّ 

 . (ٗ)أنّبها الّتقديا واػبصوبة واػبلود
لنجػدها يف  وظّلا هذ  الّصفة اعبنالّية مالزمًة للػنرأة يف شعر األندلسّيني يف عصر الّدولػة األمويّػة،

ّانػا أ منيػة  الػػن ت نه  »و، وهػي اعباريػة الّػ  أـّبهػا يف ِصػبا ، شعر ابق ــ  ب    رةت مق هذا العصر صفًة لػنػ ْعل
ْلًقا و  ل ًقا  : )الّطويل((ٙ)ياؿ يف وصفهاقد ف، (٘)«...وواية  اغب سق   

بَييييييييييييييةٌّ بَيْيضييييييييييييييي ُء َك لشَّيييييييييييييييْمِي ِ ْن بَيييييييييييييييَدتْ   ُمَي َّ
 

 
 

 (ٚ)َوسييييييييييييييييي جُِر  َبَّييييييييييييييييي ِت الِ جييييييييييييييييي ِل ُنُجيييييييييييييييييواُ  
 َأ ييييييييييييي   َ وا ييييييييييييي  الَقْايييييييييييييَ  َعيييييييييييييْن ُمْسييييييييييييي َيَقر  ِ  

 
 فَيبَيْعيييييييييييييييَد ُو ُيييييييييييييييو    َيييييييييييييييلَّ  َو يييييييييييييييَو َيُ يييييييييييييييواُ  

 

                                         
انػا الػاّلت عنػد اعبػاهليّ ٕٖٔ( علّي: الّلوف يف الّلعر العريب يبل اإلسالـ )يراءة مي ولو يّػة(، صٔ) ني صػنل الّلػنا، .ّ 

ػػل  يسػػبق شػػروؽ الّلػػنا يف  ّو ػػاؼبرأة والػػّدرّة والبيضػػة والّنخلػػة...، وال ُّهػػرة ّ  وع بػػدت الّلػػنا يف فبػػّ الت أر ػػّية ؽبػػا،ّ 
ر يف  نوب اعب يػرة العربيّػة، وإؽبػة أن ػى يف  الّ هور، ويد ع بدت لد  الّلعوب القديبة، وعبدها العرب على أنّػها إله ّذ

 (.ٕٕٔ/ٔجينة: موسوعة أساع  العرب عق اعباهلّية ود   ا،  اؽبا. )ان ر: ع
 . ٔٛٗ/ٖ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٕ)
ّل شيء. األحرّ ( ٖ)  : اغب س ق، واألبيض مقّ 
 . ٕٖٔ ر: علّي: الّلوف يف الّلعر العريب يبل اإلسالـ )يراءة مي ولو ّية(، ص( انٗ)
: رساشله، ٘)  . ٕٕٗ/ٔ( ابق ــ 
  .ٕٕٗ/ٔالّسابق، ( ٙ)
 . جل(، وهو الّسْو : صب  مفرد  )اغبِ الِ ج ل( ٚ)
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وأراد ابق ــ  أف يعيّف عق هػذا اؼبعػجل بصػورة تبػنّي م انػة ، صباؽبا ولاشها ساشر الّنساءفايا نػ ْعل يف 
وشػّبه سػاشر ربّػات اغبجػاؿ ، فلػّبهها بالّلػنا، فاسوفد مق الطّبيعة الّسػناويّة ألػى مػا فيهػا، نػ ْعل بني أيرادا

 .  بالّنجـو
يػػد  ػػر  علػػى »فو ػػدها ، زمػػقمثّ عػػاد فرههػػا بعػػد ي ابػػق ـػػـ   اريػػًة عرفهػػا يف صػػبا ، ّنػػا وصػػ

ت، و ههػػا مػػاء الّلػػباب ففػػاض وانسػػاب وعلعػػا يف ظبػػاء ، وتفّجػػرت عليهػػا ينػػابي  الػػػن الـة فػػود دت وربػػ  
نػا ، (ٔ)«وانبع ػا يف  ػّديها أزاهػ  اعبنػاؿ فتّنػا واعتّنػا، و هها قبـو اغب سػق ف شػريا وتويّػدت ف تػاّ 

 : )البسي ((ٕ)ياؿ
 ِميييييييييييييْن نُييييييييييييييو ِ  َخرييييييييييييييَدة مييييييييييييي َحي  الييييييييييييييرَّْ َمنُ 

 
 
 

 (ٖ)َجاَّييييييييييييْ  َمالَ ُ ييييييييييييي  َعييييييييييييْن ُكييييييييييييل  تَيْقييييييييييييديرِ  
 لَييييييييْو جيييييييي َءني َعَماييييييييي فييييييييي ُ ْسييييييييِن ُمييييييييو َتِي  

 
 يَيييييييْوَا الِ سييييييي ِب  َويَييييييييْوَا اليييييينيَّْفِ  فيييييييي الصريييييييو ِ  

 َلُ ْنيييييييييييييييييييُ  َأْ مييييييييييييييييييي  ِعبييييييييييييييييييي ِع اِ  ُكا ِيييييييييييييييييييي ُ  
 

 بِيييييييييييييييي لَجنَّ َيْيِن  َو ُيييييييييييييييييْرِب الُخييييييييييييييييرَِّع الُ ييييييييييييييييو ِ  
ه ، ألنّػبػالنّ يقوإشػرايه الو ػه  صبػاؿ   لػبيههلعراء يف تالّلػ مػذهل   فتاتهتلبيه    يذهل ابق ــ  يف 

هػػذ  الفتػػاة حبسػػنها  ارتفعػػاقػػدير، فحديػػد والتّ التّ الّتلػػبيه و صػػيغا مػػق نػػور، وهػػو مػػا يسػػنو علػػى يػػد هػػا ره
نػا  لػق الػػنالش ة، عق مسػتو  البلػر ولاشها ػ ّف ا تعػاىل يػد  لقهػا مػق نػورّ   ها أ ػل  ف ػاف ـسػن  ، (ٗ)ّو

 .  مق أّ  تقدير مق أّ  وصي وأع ل  
ـػػني عػػيّف عػػق يف ابت ػػار معػػجل  ديػػد عريػػي، مػػق شػػعراء عصػػر ،  وراد ابػػق ـػػـ  أفًقػػا مػػا راد  أـػػد  

 إعجابه حبسق هذ  الفتاة، فتنجّل أف ي وف عنله يـو القيامة على صور ا.
ـ سق الػنرأة  في أو اغب نرة،  الصُّفرةّ  ه ر   و ه الػنرأة لوف   ويد يبازج بياض   ول ػّل منهنػا . يداف مق 

ػػا ت، ف  أفّ  إىل بعضػػهل الػػّدار، وذهػػل ومالزمػػتهقّ  اسػػتتارهقّ  ل  ػػرة البػػيض   الن سػػاء  تعػػو   الصُّػػفرة  أويػػات ـو
 واللّػػوف الّصػػػايف تتلػػػّوف ييقػػػةرّ ذات البلػػػرة ال الػػػنرأة العلػػػي ة، ألفّ  دنػػع صػػػفراء   الّصػػػباح يف ت ػػػوف بيضػػاء   الػػػنرأة
 ألػػواف البػػدف بيػػاض   وييػػل: إّف أـسػػق  . (٘)شػػرويها عنػػد وي هػػر الّلػػنا باصػػفرار يصػػفرُّ  واء، واؽبػػواء  اؽبػػ بلػػوف

نػػاؿ يعطيػػه يف اعب زيػػادةهػػو وإمّبػػا ، لصُّػػفرة مػػ  البيػػاض لػػيا عػػق مػػرض أو عيػػلاج  فرة، وم ػػ  ـبلػػوط بػػ د  ص ػػ

                                         
: رساشله، ٔ)  . ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٔ( ابق ــ 
  .ٕٗٚ/ٔ( الّسابق، ٕ)
 مق الّنساء: الب ر واػبفرة اغبيّية الّطويلة الّس وت اؼبستوة، واعبن :  راشد.  الخريدة( ٖ)
ػة  ِمػػْق »، يػاؿ: يػه وسػل للى ا عصػلّ ، رسػوؿ الل ػه : أفّ عاشلػة ر ػي ا عنهػا(  ػاء يف ـػدين الّسػّيدة ٗ)   ِلق ػِا اْلن الِش  

ـ  فب ا و ِصي  ل   لْ ، و   ِلق  اعبْ افُّ ِمْق م ارِجت ِمْق ن ارت ، ن ورت   (.ٜٕٕٗ/ٗ: صحيحه، مسلل . )ان ر:«و   ِلق  هد 
 . ٖٖألواف مق اعبناؿ والغ ؿ، ص ادو: ( ان ر: ٘)



ٜٗ 
 

ػرت لبيضاء، وهناؾ مق  عل الصُّفرة عنواف صباؿ الػنرأة ام  ْج  هذيق الّلونني مًعا.  وهػي مػق الّسػنات الّػ  ذّ 
 .(ٔ)يف الّلعر العريبّ 

، وللّلػػعراء األندلسػػّيني يف (ٕ)و  يغفػػل األندلسػػّيوف عػػق تصػػوير الصُّػػفرة لونًػػا يبتػػ ج ببيػػاض و ػػه اؼبػػرأة
ة  يف هذا، ومنها   : )الّسري ((ٖ)يوؿ  الغ اؿعصر الّدولة األمويّة ملاّر

  الضرييييييييييييييييييي  ُمْشيييييييييييييييييييَربَة الاَّيييييييييييييييييييْوِن  م يييييييييييييييييييو َ 
 

 (ٗ)َميييييييييييييييييييييييْفراء بِ  مييييييييييييييييييييييي ِل َك لميييييييييييييييييييييييْ   ِ  
تسػا صػفرة  البيضػاءفقد تغجّل ابق عبػد ربّػه ب، على الّنعيل ويد ي وف يف الّلوف األصفر د لة    الػ  ّا

 : )ال امل((٘)قاؿف، بنعينها
 َأْوَميييييييييييييييييييييْ  ِ لَْييييييييييييييييييييييَ  ُجُفونُيييييييييييييييييييييي  بِيييييييييييييييييييييَوعا ِ 

 
 (ٙ)َخيييييييييييييْوعٌّ بَيييييييييييييَدْت لَيييييييييييييَ  ِميييييييييييييْن َو اِء ِ نييييييييييييي  ِ  

  يييييييييييييييييييي  النَّعيييييييييييييييييييييُ  ِبُصييييييييييييييييييييْفَرة  بَيْيضيييييييييييييييييييي ُء َأْنم  
 

 
 

 َفَ أَنَّييييييييييييييييييييييي  َ ييييييييييييييييييييييْميٌّ بِغَْيييييييييييييييييييييييِر ُ ييييييييييييييييييييييع  ِ  
 

                                         
 . ٜٕوالّصحناوّ : فضاءات الّلوف يف الّلعر العريّب، ص، وما بعدها، ٕٖمق اعبناؿ والغ ؿ، ص ( ان ر:  ادو: ألوافٔ)

 ياؿ امرؤ القيا: )الّطويل( 
يييييييييييييييييييييييييُر ُمف َ ييييييييييييييييييييييييية    ُمَيْفَيَفيييييييييييييييييييييييييةٌّ بَيْيضييييييييييييييييييييييييي ُء َحييْ

 
 
 

 َتراجُِبيييييييييييييييييييييييييييييييييي  َمْصيييييييييييييييييييييييييييييييييُقوَلةٌّ َك لسَّيييييييييييييييييييييييييييييييييَجْنَجلِ  
 ....  ..... 

 َكِبْ يييييييييييييييييييييييِر الُمق نييييييييييييييييييييييي ِة الَبيييييييييييييييييييييييي ِ  ِبُصيييييييييييييييييييييييْفَرة  
 

يييييييييييييييييُر الييييييييييييييييييُمَ اَّلِ حَييييييييييييييييي ا      نَمييييييييييييييييييُر المييييييييييييييييي ِء َحييْ
 . ٖٖ، ٕٛان ر: اػبطيل الّتيفي ّ : شرح القصاشد العلر، ص 

 : )البسي ( هػ(ٚٔٔ)ت وياؿ ذو الّرّمة
 َكْ ييييييييييييالُء فييييييييييييي َعَعيييييييييييي    َمييييييييييييْفراُء فييييييييييييي نَيَعيييييييييييي   

 
 
 

 َكأَنَّييييييييييييييييييييي  ِفضَّييييييييييييييييييييةٌّ  َييييييييييييييييييييْد َمسَّييييييييييييييييييييي  َ َ يييييييييييييييييييي ُ  
 وياؿ: )الػننسرح(  

  َزَعيييييييييييييييييييييييييييي بَيْيضييييييييييييييييييييييييييي ُء َميييييييييييييييييييييييييييْفراُء  َيييييييييييييييييييييييييييْد تَن
 

 
 

 َلْونيييييييييييييييييييي ِن ِمييييييييييييييييييييْن ِفضَّيييييييييييييييييييية   َوِمييييييييييييييييييييْن َ َ يييييييييييييييييييي ِ  
 . ٕٔٙ، ٕٙان ر: ديوانه، ص 

 . ٕٙ٘( ان ر: ال وسا: الّلوف يف الّلعر األندلسّي، صٕ)
 . ٓٗ( الغ اؿ: ديوانه، صٖ)
ا األبػيض : أ شػرب لودػ. مشيربة الاّيون  )األ صيل(، وهو الويا بعػد العصػر إىل اؼبغػربمفرد   صب   : واأَلم جل ا م ل( ٗ)

رًة.   واؿ، ومت  الّضحى: بلغ ه ر وايته، متوع: اشتّدت ضبرته. : ارتف  وعاؿ، وذل  ما يبل ال ّ وم ع الّني  ضب 
 . ٛٓٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، ص٘)
. الَخْوع( ٙ)  : الفتاة الّلابّة اغب سنة اػبْلق، واعبن :   ود  و  ْودات 
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ػػرة مػػ  البيػػاض   ج     م ػػ م ػػقْ األندلسػػّيني  الّلػػعراء ومػػق،  جلهػػا يف البيضػػاء   الػػػنرأة   تالـزفػػ أّمػػا الػػػح نرة  ضب 
اغببيبػة  ن عِػل  بعنػاؽ اّلذ ربّه  عبد ابقياؿ . (ٔ)اا واستحسانً وف اعبنيل إعجابً وتغجّل لذا اللّ ، اػبجل دنع اػبدّ 

 : )البسي ((ٕ) ّديها عالشل اػبجل اّل  تبدو على، البيضاء اؼبلرية
 قاييييييييييييي نِ الاَّْييييييييييييييِو ُمْع َ  َأبِييييييييييييييُ  َتْ يييييييييييييَ  َسيييييييييييييم ءِ 

 
 

 
 

 َ ييييييييْمَي المَّييييييييييرِة فييييييييي ثَيييييييييْوب  ِمييييييييَن الَغَسيييييييي ِ  
 
 

 
 

 بَيْيضييييييييييييييي ُء َيْ َميييييييييييييييرر َخيييييييييييييييدَّا   ِ  ا َخِجاَييييييييييييييي ْ 
 

 (ٖ)َوِ  ِ  َكميييييييي  َجييييييييرح َ َ يييييييي ٌّ فييييييييي َمييييييييْفَ َ يْ  
 

 
، ونضػػار ا صػّحتها علػى د لػػة   ػّديها لونًػػا ورديًّػا لطيًفػا فيػه  بيػاض و ػػه اؼبػرأة بالػػح نرة امتػ اج   يبػنفو 

 : )اػبفيي((ٗ)ـين ياؿ، واست نر هذا اؼبعجل ابق هذيل ووظّفه يف تلبيه عريي، وي يدها فتنًة و اذبّيةً 
 وََكيييييييييييييييييييييييَأنَّ البُينُيييييييييييييييييييييييوَع َأْجِنَ يييييييييييييييييييييييُة الطَّْييييييييييييييييييييييييي

 
 
 

 يُيَرفْييييييييييييييييييييرِْفَن  ِ ْ  َ َوْتييييييييييييييييييييي  الُقيُييييييييييييييييييييوعُ  يييييييييييييييييييييرِ  
 وََكييييييييييييييَأنَّ الُمْ َمييييييييييييييرََّة الاَّييييييييييييييْوِن فييييييييييييييي األُفْييييييييييييييي 

 
 يييييييييييييييييييييييييِ  ُخييييييييييييييييييييييييُدوعٌّ يَفيُنييييييييييييييييييييييييي  ال يَّْو يييييييييييييييييييييييييدُ  

  يعجػل  اعر األندلسػيّ الّلػ   سقناها أفّ واهد الّ ه يد بات مق الوا ف مق  الؿ األم لة واللّ لعلّ  
و   لػذا البيػاض علػى عػادة شػعراء العػرب يبلػه. وتػرمنّ ؿ لػا، وتغػ ّ فوصفها يف شػعر   ،ساءبغ  البيضاء مق النّ 

ػاف لصػاـبته ش ػعر   تفيهػا يف دعػة  ت تنل صورة و ه الػنرأة األبيض الػػنلرؽ اعبنيػل، إّ  إذاّ  يتنػاوج علػىّ 
ػػعر  الػػػنرأة مػػق عناصػػر صباؽبػػا، ولػػه ارتبػػاط بو ههػػا  ورفػػق، أو ي صػػّفي علػػى رأسػػها وعلػػى  ػػان  و ههػػا، فل 

 .(٘)هبّنلها ما أبرز مق الػنرأة، وهو بل عر العريبّ  جّل تغ ما وف بلر ا، ّو  ًاول
ػػ ، ف هػػر يف وػػ ؽبل مػػد  اهتنػػاـ اؼبػػرأة األندلسػػّية عر اؼبػػرأة وهيئتػػهويػػد تغػػّ ؿ الّلػػعراء األندلسػػّيوف بل 

انػا تعقصػه أو ترسػله وػداشر  تتػدىّل علػى ال تفػني، (ٙ)وتصفيفه بطريقة صبيلة بلعرها ويػد تلويػه علػى ، فقدّ 
 .  (ٚ)أو هيئة العقرب، يف هيئة الّنوف ويهادص  

                                         
 . ّٖٕٛي، ص( ان ر: ال وسا: الّلوف الّلعر األندلسٔ)
 . ٚٔٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٕ)
 : الفّضة. الَوِ  ( ٖ)
 . ٖٓ/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٗ)
، والّصػػحناو : فضػػاءات اللّػػوف يف الّلػػعر العػػريّب، ٗٗ ليػػل: يف الّنقػػد اعبنػػاّل )رؤيػػة يف الّلػػعر اعبػػاهلّي(، ص( ان ػػر: ٘)

 . ٖٗص
 . ٔٔٔ-ٓٔٔهّق يف الّلعر العريّب يف األندلا، ص( ان ر: شبانة: اعبوار  وأثر ٙ)
 . ٚٗ( ووما: الّلعر األندلسّي )حبن  يف تطّور  و صاشصه(، صٚ)
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، وذبلّػا يف هػذ  الّننػاذج (ٔ)تعيّف عق إعجاب الّلعراء بل عر الػنرأة وقبد يف شعر األندلسّيني مباذج  
ا فقػػد أـبّػػو صػػورتاف، األوىل منهنػػا يديبػػة تراثيّػػة تقليديّػػة تعػػيّف عػػق ذويهػػل اعبنػػاّل وإعجػػالل بالّلػػعر األسػػود، 

نا تغجّل به أ داد(ٕ)وتغّنوا به الّلعر األسود الفاـل  .  (ٖ)هل الّلعراء العرب منذ اعباهلّية،ّ 
ػػعِر اؼبػػرأة األسػػوِد الر مػػاد ُّ، فلػػه أبيػػات  شػػّبهه فيهػػا بء الّدولػػة األمويّػػة الّػػذيق تغ ّلػػو ومػػق شػػعرا الّليػػل ا بل 

الّصػباح : (ٗ) هػراف صبػاؿ الػػنرأة األندلسػّية بلػ لها الرّاشػ ونبػا متضػاّداف ي  ، اّلذ  يلػّي و ًهػا أبػيض  ملػريًاّ 
 )البسي (

 َ ييييييييييطَّْ  نَييييييييييواُ ْ  ِبَشييييييييييْمي  فييييييييييي َ ييييييييييواِعِجِي ْ 
 

 
 

ُْْلُو ييييييييييييييي  فيييييييييييييييي لَيييييييييييييييْيِاِينَّ َعُشيييييييييييييييوا   لَيييييييييييييييْوًل َت
 َ يييييييييَ ْ  َم  ِسييييييييييَني  َعْينيييييييييي  َو َييييييييييْد حَييييييييييَدَ تْ  

 
 ألَنَّييييييييييييييييييي  ِبَضييييييييييييييييييميِر الَقْاييييييييييييييييييِ  تَيييييييييييييييييييْنَجِم ُ  

 اْخِ الِفِيميييييييييييي  َ ييييييييييييْعرٌّ َوَوْجيييييييييييي ٌّ تَبيييييييييييي  ح فييييييييييييي 
 
 

 ِبُ ْسييييييييييييييِن َ يييييييييييييي ا َو اَ  الييييييييييييييرروُا َوالَ ييييييييييييييَب ُ  
ة فات اعبناليّػػاء. وهػػذ  الّصػػهػػا فػػ بيض متولػػ  وّ ػػا و ه  شػػعر اغببيبػػة اؼبرربلػػة أسػػود فػػاـل، أّمػػ إفّ  

وصػي ملػهد  يفلغػ ؿ، امػق صػور ة تقليديّػصورة يف ا إليه ؾبيئها القد ، وي يدها يربً  يّ مبذولة يف الغ ؿ اغبسّ 
 ـيل.الرّ 

، فقػد جبنػاؿ الّلػعر األسػود الّليلػيّ أ ػر   مفتونًا مػرّةً  مادّ  يف مو   ه ر مق ؾبنوع شعر وقبد الرّ 
 : )الّطويل((٘)ياؿ

 َوُميييييييييييييييْدَحْيِن َكيييييييييييييييي لنرونَيْيِن َك لاَّْيييييييييييييييييِل ُعْقرِبيييييييييييييييي 
 

 
 

 (ٙ)ما  تَيَعْسييييييييييَجدايَعايييييييييي  َوِ     ِ ْن يَيْاييييييييييَ  َلْ يييييييييي 
 َسييييييييييييواَع ُ  َوَ ييييييييييييْعر  لَييييييييييييَو انَّ الاَّْيييييييييييييَل يُْ سيييييييييييي  

 
 (ٚ)  َوبَييييْدُ  اليييي     فييييي الاَّْيييييِل  ميييي  اْ  َييييدحسيييي    لِ  

 

                                         
تاب الّتلبيهاان ر: ( ٔ)  .ٕٗٔت مق أشعار أهل األندلا، صابق ال ّتاّ :ّ 
 جلة: اذّباهػات الّلػعر األندلسػيّ عو ، ٕٙٛ( ان ر: هه: اذّباهات الّلعر األندلسّي ـّّت داية القرف الرّاب  اؽبجرّ ، صٕ)

بػػػدوّ  يف لعقيلػػػّي: ا تّػػػػجا  ال، واٛٛٔلّػػػوف يف الّلػػػعر األندلسػػػّي، صوال وسػػػا: ال، ٚ٘ٔيف القػػػرف الرّابػػػ  اؽبجػػػرّ ، ص
 .ٖٙالّلعر األندلسّي، ص

لّلعر اعباهلّي )شعراء ، وأبو عوف: الّلوف وأبعاد  يف اٗٗ( ان ر:  ليل: يف الّنقد اعبناّل )رؤية يف اللعر اعباهلّي(، صٖ)
 . ٕ٘)شعراء اؼبعّلقات مبوذً ا(، ص

 . ٜٚ( الّرمادّ : شعر ، صٗ)
 . ٖٙ، صالّسابق( ٘)
الع ْسج د، وهو الذ هل. تَيَعْسَجدَ : الفّضة. الَوِ  ( ٙ)  : صارّ 
 نب ة )أّف(  رورة . تسهيل  ( ٚ)
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ألسػػػود وعريقػػػة تصػػػفيفه علػػػى بلػػػعر اؼبػػػرأة ا اهديق معجػػػل  يف هػػػذيق الّلػػػ مػػػاد   الرّ  مػػػق الوا ػػػف أفّ 
ػػذل  عنػػد عػػدد مػػق شػػعراء عصػػر  ، وهػػو إعجػػاب  هارأسػػ ػان   ، وهػػذا مػػا يػػدعونا إىل ا سػػتنتاج أّف يتجلّػػىّ 

اف سػػواد الّلػػع ػػاف أو  ،ذويًػػا صباليًّػػا عامًّػػاّر تقليػػًدا فنّػيًّػػا لننػػوذج مػػق اعبنػػاؿ تداولػػه الّلػػعراء األندلسػػّيوف لعلّػػهّ 
صػػػفًة ـقيقيّػػػة وايعيّػػػة لوندلسػػػّيات يف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة،  ، و  ي ػػػق بالّضػػػرورةوتفّننػػػوا يف رسػػػل   شّياتػػػه

ػر  اسػل  على ذل  أنّنا   نقي على ما ي با أّف واـدً  والّدليل    ّ ا مق شػعراء هػذا العصػر يػد أـػّل امػرأًة أو ذ 
 فتاة وايونا هذ  الّصفة لا. 

ي مق الواي  اعبديد مالؿب   ،أّما الّصورة ال ّانية فهي  ديدة وعريفة ومستحدثة ا يفز ذويًػوت ػ ،هاتستـو
ػػػػاف ، (ٔ)ذبلّػػػػى يف إعجػػػاب األندلسػػػػّيني بالّلػػػػعر األشػػػقرصباليًّػػػا  ديػػػػًدا  نػػػػاّ  ػػػعر ّو األسػػػػود م انتػػػػه عنػػػػد للل 

ػػاف لالّلػػعراء األندلسػػّيني وأثػػر  اعبنيػػل يف نفوسػػهل فلػػل ينفػػرد الل ػػعر ، أيًضػػاهل عنػػد م انتػػهاألشػػقر  لل ػػعر،ّ 
علػػى »ويف هػػذا دليػػل  ، فقػػد تغ ّلػػوا بلػػعر اغببيػػل األشػػقر وتدّر اتػػه الّلونيّػػة، (ٕ)واستحسػػادل األسػػود بغػػ ؽبل

   .(ٖ)«األندلسّينييف مقياس اعبناؿ عند الّلعراء  تغّ ت 
ػػػػػت ػػػػػعريّة الّػػػػػ  الّلػػػػػنػػػػػاذج نّ وىل الومػػػػػق أ    يػػػػػوؿ  ، (ٗ)يف عصػػػػػر الّدولػػػػػة األمويّػػػػػة األشػػػػػقرعر يفز صبػػػػػاؿ الل 

 ال امل(ؾب وء : )(٘)الّرماد ّ 
 حُييييييييييييييييييييييييييييييييييَرُ  الارَجييييييييييييييييييييييييييييييييييْيِن  َوفَيْوَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 
 

 (ٙ)َأْمييييييييييييييييييييييييييييييداُ  ِعْقييييييييييييييييييييييييييييييي ن  َلواِعيييييييييييييييييييييييييييييي ْ  
 تُييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ْجَن ِمْنيييييييييييييييييييييييييييييييييييُ   َوُأْ ِسيييييييييييييييييييييييييييييييييييَا ْ  

 
   الُ  ُييييييييييييييييييييييِ  اليييييييييييييييييييييي َّواِج ْ ِمْنييييييييييييييييييييييُ  ِ ليييييييييييييييييييييي 

 َأْمييييييييييييييييييييييييييييييييييييداُحُينَّ َمييييييييييييييييييييييييييييييييييييَع اليييييييييييييييييييييييييييييييييييي َّوا 
 

 َوالَعقييييييييييييييييييييييييييييييي ِ بْ  جِيييييييييييييييييييييييييييييييِ  َك أَلسييييييييييييييييييييييييييييييي ِوعِ  
                                          

 .ٜجرّ ، ص( ان ر: ؿبنود: اذّباهات الّلعر األندلسّي إىل داية القرف ال ّالن اؽبٔ)
 .ٖٛٚ، صاب  اؽبجر ّ  داية القرف الرّ ـّّت  عر األندلسيّ اهات اللّ ( ان ر: هه: اذبّ ٕ)
 . ٕٚ٘( ال وسا: الّلوف يف الّلعر األندلسّي، صٖ)
 ( يد ي وف الّلاعر الطّليق أّوؿ مق تغّ ؿ يف نساء شقراوات يف يوله: )الّرمل( ٗ)

 سييييييييييييييييييييييييييي َل ًلُا الّصيييييييييييييييييييييييييييْدِ  فيييييييييييييييييييييييييييي َميييييييييييييييييييييييييييْفَ ِ  ِ 
 

 
 

 الَن ال  ْبيييييييييييييييييييييييييِر وافييييييييييييييييييييييييي  الَو ِ َييييييييييييييييييييييييي َسييييييييييييييييييييييييييَ  
 فيييييييييييييييييييييييييييييييِ   ِ نَّميييييييييييييييييييييييييييييي  فَيَ نيييييييييييييييييييييييييييييي    اليييييييييييييييييييييييييييييييُ ْسنُ  

 
 َيْ سييييييييييييييييييييييُن الُغْصييييييييييييييييييييييُن ِ  ا ميييييييييييييييييييييي  َأْوَ  َيييييييييييييييييييييي  

 . ٙٙان ر: ديوانه، ص 
ػػاف يتغػػّ ؿ بػػامرأة، فينػػا ن ػػّق وػػ  أّف هػػذيق البيتػػني   صػػيغة  ومػػا يػػرّ ف هػػذا ال ّػػّق لػػيا فيهنػػا مػػا يلػػ  إىل أّف الّلػػاعرّ 

 .ناوؽبا الّلاعر  تاؼبذّّر واؼبعا  الّ 
 . ٕ٘( الّرمادّ : شعر ، ص٘)
: الِعقيي ن  )الصُّػْدغ(، وهػو  انػل الو ػه مػق العػني إىل األذف، والّلػعر فويػه. مفػرد   : صبػ   األميدا : الفّضػة. الارجين( ٙ)

 الّذهل اػبالا. 
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التّػاج، عر اؼبرأة صورة صبيلة برزت فيها أصػداغ  ذهبيّػة اللّػوفرسل الّرمادّ  لل   ، ص ػف فا فػوؽ الػرّأسّ 
العقػػػارب ّ ّدػػػا أذنػػػاب ،  شل الػػػػنتدلّيةالػػػػنلتّفة مػػػ  الػػػّذوا وهػػػذ  األصػػػداغ  ، واكبػػػدرت منػػػه ذواشػػػل إىل ال تفػػػني

 .  وأ ساد األفاعي
سػػاود لػػبيه باأل  التّ   أفّ عر، إّ  قرة الّلػػوهػػو تصػػوير ش ػػ ،ول مػػق  ػػّدة اؼبعػػجل يف هػػذ  األبيػػاتوعلػػى الػػرّ 

 .  (ٔ)ة مق بيئة الباديةاؼبستندّ ور مق الصّ والعقارب 
لػة، ذوؽ الّلعراء األندلس يبدو مق  الؿ أبيات الّرمادّ  هذ  أفّ و  وػ  ّيني بػدأ بػالّتغّ  يف هػذ  اؼبـر
 هل، وصػػػّور هػػػذا الػػػرّفض  واإلعػػػراض  ابػػػق  ـػػػـ  يف رسػػػالتهاألندلسػػػّيني وإعرا  ػػػ رفػػػض  يػػػد لقػػػي الّتغػػػّ   أّف هػػػذا

الِف هػا م ػْق أـػّل صػفةً »بابًػا لػػفقد عقػد فيهػا « عوؽ اغبنامة» ربػّدث ، (ٕ)«لػػل ي ْستحسػق بعػدها و  هػا فب ػا ىب 
، يػد وصػػفوا أـبابًػا ؽبػػل يف بعػض صػفا ل دبػػا لػيا دب ستحسػػق عنػد النّػػاس و  ي ر ػي اعبنػػاؿ» فيػه عػق أنػػاست 

ػػػ اهل ػػػوذ  ، (ٗ)«وم ْنتهػػػى استحسػػػادل، وع ر ػػػة ألهػػػواشهل، (ٖ)فصػػػارت ِهج  الػػػو ي ا واأّف مػػػنهل م ػػػْق أـبّػػػ ر  ّ 
(٘) 

والِقص ػػر والف ػػو  
ابػػق  ـػػـ  إليهػػا اللُّػػقرة ، وبػػنّي أنّػػه ، يف ؿببوبػػا ل واستحسػػنوا هػػذ  الّصػػفات فػػيهّق، وأ ػػاؼ (ٙ)

انػا شػػقراء الل ػعر،أـػّل يف صػػبا   اريت ػ ولػػو أنّػػه »الّلػعر  الويػا سػػوداء   فنػػا استحسػػق منػذ ذلػػ  ه نػ ْعػػل ّو
: (ٛ)فقػاؿ، ذلػ  بعض ػهلعليػه  عػاب ـػني الّلػقرة عػق داف و ، (ٚ)«على الّلنا أو على صورة اغب سق نفسه

 : )الّطويل( (ٛ)فقاؿ
 ُشييييييييييييييييييْقَرِة َ ييييييييييييييييييْعرِ  يَعيُبونَييييييييييييييييييي  ِعْنييييييييييييييييييدج بِ 

 
 
 

 فَيُقْاييييييييُ  َلُيييييييييْ : َ يييييييي ا الَّيييييييي ج زانَييييييييي  ِعْنييييييييدج 
 يَعيبُيييييييييييييييوَن لَيييييييييييييييْوَن النّييييييييييييييييْوِ  َوال  ْبيييييييييييييييِر َ ييييييييييييييياَّةا  

 
 لِيييييييييييييييَرْأِج َجُييييييييييييييييول  فيييييييييييييييي الغوايَيييييييييييييييِة ُمْم َيييييييييييييييد   

 َوَ يييييييْل عييييييي َب لَيييييييْوَن النيَّيييييييْرِجِي الغَييييييي   ع جِييييييي ٌّ  
 

 َولَييييييييييْوَن النرُجييييييييييوِا الفَّاِ ييييييييييراِت َعايييييييييي  البُيْعييييييييييِد  
 

 
واسػػتغرب مػق الّػذيق عػػابوا هػذا اللّػوف مػػ  وإعجابػه بػه،  األشػػقر وف  الّلػعرلػتفضػػيله أبػد  ابػق ـػـ  
 وتساءؿ مستن رًا هل هناؾ عيل يف لوف الّنر ا الغّض ولوف الّنجـو ال ُّهر؟، أنّه لوف الّنور والّذهل

                                         
 .ٖٛ( ان ر: العقيلّي: ا ذّبا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، صٔ)
: رساشله، صٕ)  . ٖٖٔ-ٜٕٔ/ٔ( ابق ــ 
 ة. عادالو  ْ فلّ الو  ْأبدّ :الوالِيج ير الِيج يرح( ٖ)
: رساشله، صٗ)  . ٜٕٔ/ٔ( ابق ــ 
 : يصر العنق. الَوَ ص( ٘)
 : سعة الفل. الَفَو ( ٙ)
: رساشله، ٚ)  . ٖٓٔ/ٔ( ان ر: ابق ــ 
: ديوانه، صٛ)  . ٚ٘-ٙ٘( ابق ــ 
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وعػػيهل اعبنػػاّل، الّػػذ   الّتغػػّ  يف ذوؽ الّلػػعراء األندلسػػّيني وتطػػّور ونػػدرؾ مػػق هػػذ  األبيػػات ـالػػة  
 ػػػاء اسػػػتجابًة لػػػدواعي البيئػػػة األندلسػػػّية اعبديػػػدة اؼبختلفػػػة عػػػق بيئػػػة العػػػرب اعبػػػاهلّيني ومقػػػاييا صبػػػاؽبل يف 

ذ   الّػ ػة شػذوذ عػق شػبه اإلصبػاع العػريبّ » مويػي ابػق ـػـ  هػذا ورأيػه يف اعبنػاؿ وليا لنػا أف نعػدّ األن ى. 
وهػي  فا ػا،ّنا رأت الباـ ة فوزيّة العقيلّي، اّل  ،  (ٔ)«عر يف اؼبرأةاللّ لسواد  اعر األندلسيّ ّاف يبيل فيه اللّ 

األبيػػات عػػق ذبربػػة ـػػّل ـقيقيّػػة وايعيّػػة عاشػػها يف ِصػػبا   ابػػق ـػػـ  يػػد صػػدر يف هػػذ  أفّ  ،تيجػػةر هػػذ  النّ تقػػرّ 
تابه عنها ـّدثنا  ػر « عػوؽ اغبنامػة»يفّ  نػا فا ػا قْ م ػ اسػل  فيػه وّذ   عر األندلسػيّ وهػي تػدرس الّلػ ،أـّبهػا.ّ 

يف  ا و هػػا ً ، و  نعػػدـ أف قبػػدّ  ػػعر األندلسػػيّ   قبػػدها يف الّلػػنػػاذج الّػػالنّ  وىلمػػق أ  هػػذ  األبيػػات  أفّ  ،هّلّػػ
يف الّلػػعر  تيجػػة با عتنػػاد علػػى شػػاهد واـػػدر هػػذ  النّ تقػػرّ الباـ ػػة  ومػػق الغريػػل أفّ سػػاشر عصػػور األنػػدلا، 

ّله  .األندلسّيّ 
ه مق صدؽ هذا التّ ا ول فبّ على الرّ و  أنّنا،   مػردّ  ولعػلّ ، د   قبد شواهدّ   ة تايّ  ،ته ووايعيّ غّ  ندّر

وو دانػػه  اعر األندلسػػيّ وثبػػات مقاييسػػه ورسػػوخ معػػاي   يف عقػػل الّلػػ، اػػافغ قليػػد ّ ا  التّ ة ا ذّبػػهػػذا إىل يػػوّ 
ع بػػادة بػػق مػػاء ـػػـ  إّ  عر األشػػقر بعػػد ابػػق  جبنػػاؿ الّلػػا تغػػجّل فػػنحق   قبػػد شػػاعرً ، الّدولػػة األمويّػػة عصػػريف 

 عػا يٍّ  فػوؽ سب ػاؿت  ذهػ ٍّ  بطبػقت ، وّ ػاءت  أبػيض   عر األ عػد اؼبصػّفي فػوؽ و ػهت الل ػ البّػهً م ـين ياؿالّسناء، 
 : )اػبفيي( (ٕ)يبهر العيوف جبناله وفتنته

ا  وََكيييييييييييييييييييييَأنَّ اْلِ فييييييييييييييييييييي َ  َ يييييييييييييييييييييْعِرِ  َجْعيييييييييييييييييييييدا
 

 فَييييييييييييييْوَ  َوْجييييييييييييي   ُيِضيييييييييييييْيُء َ يييييييييييييْوَء الّسيييييييييييييراجِ  
 ضا يَفييييييييييييييييأٌّ ِمييييييييييييييييَن ال  ْبييييييييييييييييِر َمْ يييييييييييييييي َبَيييييييييييييييي ٌّ ُم ْ  

 
 َتْ  َيييييييييييييييييييييييييُ  لِْاُعيُيييييييييييييييييييييييييوِن لُْعبَيييييييييييييييييييييييييُة عييييييييييييييييييييييييي جِ  

 يف واألشػقر اللّػونني األسػود أـّبوا األندلسّيني أفّ  اعر ه  الؿهذ  هي الّنناذج اّل  ي هر لنا مق  
 أّمػا»ا(: وإذا ويفنػا عنػد يػوؿ الػػنستلرؽ اإلسػباّ  )وػوم، يف أشػعارهل لنا ّنواالػنرأة على الّسواء وتغ عرش  

 ّػػػانوا األندلسػػػّيني ميّػػػةأ بػػػه أفّ  نعػػػرؼ ّنّػػػا وإف،  ػػػالؼ فيػػػه فػػػ مر   هلنػػػدع الػػػػنفّضلة والبلػػػرة الّلػػػعر ألػػػواف
ولػػيا اػبػػالؼ ، قبػػد أّف مػػدار األمػػر علػػى ا  ػػتالؼ يف األذواؽإذا ويفنػػا عنػػد  ، (ٖ)«الّلػػقراوات لوفيفّضػػ

اف ا، ـوؿ ربديد الّلوف الػنفّضل للّلعر والبلرة  أفْ أبػًدا فهػذا   يعػه ، لّساشد هو تفضيل سواد الّلػعرفإذاّ 
 .عر على سواد قرة اللّ ل ش  فضّ  قْ ليا هناؾ م  

                                         
 .ٓٗ( ان ر: العقيلّي: ا ذّبا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، صٔ)
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٕ)  . ٕ٘ٔ( ابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٚٗ صاشصه(، ص( ووما: الّلعر األندلسّي )حبن  يف تطّور  و ٖ)
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ػػعر  الػػػنرأة وتغنّػػيهل بلونيػػه األسػػود واألشػػقر قبػػد وصػػفهل عيػػوف  ، وإىل  انػػل وصػػي األندلسػػّيني ش 
وف تنػوا ، الّلػعراء العػربّ  ػ ًاويػد وصػفها ، مػق عناصػر صبػاؿ الو ػه فػالعيوف  ، الػنرأة وتغّنيهل جبناؽبا وسحرها

 .  (ٔ)والّتعب  عق إعجالل لا، لا وافتّنوا يف رسل صور بديعة ؽبا
ل  فودػػػا يف ْعػػػعيػػػوف الػػػػنرأة وسػػػحرها وفتنتهػػػا وفِ  يفز صبػػػاؿ  وكب ػػػى يف شػػػعر األندلسػػػّيني بننػػػاذج ت ػػػ

ػػاف غب ػػو ر. (ٕ)الغػػ ؿ عػػق استحسػػاف وإعجػػاب ي تيػػاف يف وػػرضدبػػا يعػػيّف ، الػػّنفا مويػػ   (ٖ)العيػػوف ود ع جهػػا ّو
فلػػػل ي ػػق بيػػنهل م ػػْق ربػػّدث عػػق ال ُّريػػة أو و هػػا مػػق ، يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػةالّصػػدارة يف شػػعر األندلسػػّيني 

لػا عػق عػادة الّلػعراء  و  ىبتلفػوا يف وصػفهل العيػوف  والغػ ؿِ ، األلواف صفًة فبّي ًة لعيػوف الػػنرأة يف ذلػ  العصػر
 .  (ٗ)العرب يف وصفهل وو ؽبل

اّل  تعيّف عق إعجاب ياشليهػا بػالعيوف اغب ػور، وتبػنّي أثرهػا يف نفػا م ػْق تقػ  عليػه ومق هذ  الّنناذج 
ا،   : )البسي ( (٘)وراغب   األعني مق الػنوت ب  س س قيذ  الّ  ربّه عبد ابق يوؿ  ن را  

 ُ يييييييييييو ٌّ َسيييييييييييَقْ ني ِبَ يييييييييييْأِ  الَميييييييييييْوِت َأْعيُيُنيييييييييييي 
 

 ْعييييييييييييُيُن الُ ييييييييييييوُ  ميييييييييييي  ا َسييييييييييييَقْ نيِ  تِْاييييييييييييَ  األَ  
 : )ال امل((ٙ)يتغّ ؿ حبوراء العينني يوله يف ديوانه يف مو   ه ر و بق عبد ربّه 

 َ ييييييييييييييْو اُء عاَعَبييييييييييييييي  الَيييييييييييييييوح فييييييييييييييي ُ ييييييييييييييو ِ 
 

 
 

 َ َ َمييييييييييييييييْ  َلواِ مُييييييييييييييييي  َعايييييييييييييييي  الَمْقييييييييييييييييُدو ِ  
 ْعم نَيييييييييييييييييييييية  َنمَييييييييييييييييييييييَرْت ِ لَيييييييييييييييييييييييَّ ِبُمْقَا َييييييييييييييييييييييْي أ 

 
 (ٚ)َوتَيَافَّ َيييييييييييييييييييييييييْ  ِبَسيييييييييييييييييييييييييواِلِ  اليَيْعُفيييييييييييييييييييييييييو ِ  

 وََكأَنَّميييييييييييييييي  ُحيييييييييييييييي َ   اأَلسيييييييييييييييي  ِبُجُفونِييييييييييييييييي  
 

 (ٛ) و ِ لَُمْن ييييييييييييييييييَ  َّيييييييييييييييييي  َأتيييييييييييييييييي َ  بُِاْولُييييييييييييييييييو   
 

                                         
 . ٙٔاغبطّاب: العيوف يف الّلعر العريّب، ص( ان ر: ٔ)
، وال وسا: الّلوف يف الّلعر ٕٗٛ، صاب  اؽبجر ّ  داية القرف الرّ ـّّت  عر األندلسيّ اهات اللّ ( ان ر: هه: اذبّ ٕ)

 . ٜٔٔ-ٜٓٔاألندلسّي، ص
 : سواد العني م  س عتها. لدرْعَجةُ الدََّعُ  وا: شّدة بياض بياض العني وسواد سوادها. الَ َو ُ ( ٖ)
، وأبو عوف: الّلوف وأبعاد  يف الّلعر اعباهلّي )شعراء ٘ٗ( ان ر:  ليل: يف الّنقد اعبناّل )رؤية يف الّلعر اعباهلّي(، صٗ)

، واغبطّاب: العيوف يف الّلعر العريّب، ٓٔ، و ادو: ألواف مق اعبناؿ والغ ؿ، صٗ٘-ٖ٘اؼبعّلقات مبوذً ا(، ص
 .ٜٛص

 . ٕٚ( ابق عبد ربّه: ديوانه، ص٘)
 . ٕٛ-ٔٛ، صابقلسّ ( اٙ)
 : الّ  . فو عْ الييَ الفة(، وهي صفحة العنق عند معّلق القرط. سّ ال  )مفرد   : صب   الّسوال : ال ّبية. م نةاألعْ ( ٚ)
 ّته. ، ولعّل الّصواب ما أثب«...بلالات منلورِ  ...ّو مّبا واض  »(  اء يف الّديواف: ٛ)
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نػا ا وإعجابًػالعينػني استحسػانً ه حبوراء ؿ ابق عبد ربّ تغ ّ   العػرب، واسػتندّ  عراء  ّلػاله يبل ػ ؿ لنػاتغػ ّ ا،ّ 
ػمق الطّ  نػا فعػل يبلػه ال ّػ نقهػا بعنػقينيهػا بعيػه الغ الػة وعه عد استحسػانه، فلػبّ بيعة مػا يػيفز إعجابػه وياّّ  ّ 

ه   ابػق عبػد ربّػ بيعيػة وعناصػرها. وػ  أفّ لػبيهني مػق بيئػتهل الطّ يق هػذيق التّ عراء العػرب، مسػتندّ أسالفه اللّ 
، فجػػػاء ل مػػػا يف عيػػػه صػػػاـبته مػػػق أسػػػىاؼبعػػػجل ـػػػني ت ّمػػػ ر، فقػػػد عنػػػد إىل مػػػدّ  ثّ ـػػػدود هػػػذا التّػػػ يقػػي عنػػػد

يفػيض بػػدم    مثّ  ،فاى يغػػوص يف أعنػاؽ الػػنّ مػػق أًسػ يف سػػاعة الفػراؽ اف  الػنّ نػػا يػد يتنلّػػبتصػوير مبت ػر لِ 
 اؼبن ور.  رّ ّالدّ 

نا تغّ ؿ ابق عبد ربّه بالعيوف اغب ػ ػذل  بػالعيوف الػدُّْع ، ور الّػ  فتنتػهّو ، سػ ًا علػى دػ  فقػد تغػّ ؿّ 
: (ٕ)العينػػػػػني ـباعبًػػػػػا دعجػػػػػاء فقػػػػػد يػػػػػاؿ ،(ٔ)شػػػػػعراء العػػػػػرب الّػػػػػذيق أعجبػػػػػتهل هػػػػػذ  الّسػػػػػنة يف عيػػػػػوف اؼبػػػػػرأة

 )الػنقتضل(
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َمايَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَة الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدََّع ِ 

 
 
 

 َ ييييييييييييييييييييييييييْل لَييييييييييييييييييييييييييَدْيِ  ِمييييييييييييييييييييييييييْن فَيييييييييييييييييييييييييييَرِج  
 َأْا تُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراِ   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تَِا ي 

 
 بِ لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدًَّلِل َوالغَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَنِ   

 َمييييييييييييييييييييييييْن ِلُ ْسييييييييييييييييييييييييِن َوْجِيييييييييييييييييييييييييِ  ِميييييييييييييييييييييييينْ  
 

 ُسيييييييييييييييييييييييييييييييييييوِء ِفْعِايييييييييييييييييييييييييييييييييييِ  السَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييِمِ   
 

 
فلػػّبهوا هػػذا اعبنػػاؿ، إبػراز  يف بيعػػة  الطّ  تعبػ ًا عػػق إعجػػاب األندلسػّيني جبنػػاؿ عيػػوف اؼبػرأة اسػػوفدواو 

ابػػػق عبػػػد  يػػػوؿ  اعبنيلػػػة  ا لهتلػػػبي ومػػػق. (ٖ)علػػػى عػػػادة العػػػرب، عيػػػوف الػػػػنرأة اعبنيلػػػة بعيػػػوف الغػػػ  ف واأراـ
 : )ال امل((ٗ)ربّه

 وََكأَنَّميييييييييييييييييييييييي  تَيْرنُييييييييييييييييييييييييو بَِعييييييييييييييييييييييييْيِن َحفالَيييييييييييييييييييييييية  
 

 
 

 َقيييييييييييييييييَدْت بِيييييييييييييييييَأْعا  الرَّبْييييييييييييييييييَوتَيْيِن َحفاَليييييييييييييييييي فيَ  
لػبيه إوػداؽ ها بناظرهػا، ويف هػذا التّ   ترعػى وليػد  طفل، وهػي الّػن  ػبيػة الػال ّ اؼبػرأة بابػق عبػد ربّػه ه شبّ  

  يبتلػػػ  لػػػا شػػػعور األـ اعر، وهػػػي مػػػق األوصػػػاؼ الّػػػعايػػػة والعنايػػػة يف ن ػػػرة ابوبػػػة إىل الّلػػػوالرّ  لصػػػفة اغبنػػػوّ 
نا أّدا   .والعطاء لة باغبلّ ا ؿبنّ نوثة، ألدّ مق أسخى صفات األلوليدها،ّ 

ػػػإ وادل اؼبلػػػارية عػػػق سػػػحر العيػػػوف وفتنتهػػػا وأثرهػػػا يف يلػػػل م ػػػْق تقػػػ  عليػػػه ربػػػّدث األو  ندلسػػػّيوفّ 
ػػ أظبػػى معػػا   ،وذبػػوؿ ومػػا يبػػدو فيهػػا مػػق اعػػتالؿ وفتػػورعنػػدهل ّػػاف للػػ ل العيػػوف واأل فػػاف ّنػػا  . ان را  
 .  (٘)اعبناؿ

                                         
 .ٜٛ، واغبطّاب: العيوف يف الّلعر العريّب، صٓٔ( ان ر:  ادو: ألواف مق اعبناؿ والغ ؿ، صٔ)
 . ٕٗ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٕ)
  .ٛٔ( ان ر: العقيلّي: ا ذّبا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، صٖ)
 . ٔٗٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٗ)
 .٘ٙ، واغبطّاب: العيوف يف الّلعر العريّب، صٜٗ-ٛٗغ ؿ، ص ادو: ألواف مق اعبناؿ وال( ان ر: ٘)
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فتػػور الّن ػػػرات و  يوفة، فتغ ّلػػوا بػػالعولػػة األمويّػػوف يف عصػػػر الدّ األندلسػػيّ الّلػػعراء وعلػػى دجهػػل سػػار 
يلػػػاهد هػػػذ   قْ  ػػػرات وم ػػػتقػػػ  عليػػػه هػػػذ  النّ  قْ يف يلػػػل م ػػػ ، ففيهػػػا صبيًعػػػا أثػػػر  (ٔ)واعػػػتالؿ األ فػػػاف وذبوؽبػػػا

ين ػر إليهػا، وهػذا مػا دعػاهل إىل تلػبيهها بػاػبنر ونسػبتها  قْ يراها ويد تقتل م ػ قْ س ر م  األ فاف، فهي يد ت  
لّ   : )الوافر( (ٕ)ل يف وصي العيوفحر. ياؿ ابق هذيما له عالية بالس   إىلّ 

 َكيييييييييييييييييييييييَأنَّ ُعيُيييييييييييييييييييييييونَيُينَّ ُعيُيييييييييييييييييييييييوُن ِعيييييييييييييييييييييييين  
 

 
 

 (ٖ)فَيييييييييييييييييييواتُِر  َيييييييييييييييييييْد َسيييييييييييييييييييِ ْرَن بِغَْييييييييييييييييييييِر  احِ  
 يَُميييييييييييييوُت الَعيييييييييييييْ ُل فيييييييييييييي َأْ يييييييييييييِل ال َّصييييييييييييي بي 

 
 ِبِيييييييييييييييييييينَّ  َفمييييييييييييييييييي  أَلْ يييييييييييييييييييِل الِعْشيييييييييييييييييييِ  ًلحِ  

ّتعبػ  عػق إعجابػه لػذا ، فسػعى إىل الأ عجل الّلاعر جبناؿ عيوف الّنساء ومػا فيهػا مػق فتػور وذبػوؿ 
ل، لِ اسػػػػتعاناعبنػػػػاؿ، ب وهػػػػو مػػػػق  نػػػػا فيهػػػػا مػػػػق صبػػػػاؿ وسػػػػحر،ته بالطّبيعػػػػة، فلػػػػّبه عيػػػػودّق بعيػػػػوف بقػػػػر الػػػػـو

ل قديبػػة، فلػػبيهات الالتّ  ػػاف تلػػبيه اؼبػػرأة ببقػػر الػػـو ا ػػه ووػػ  ذلػػ  فبّػػ اعبيػػد ةيف صبػػاؿ العينػػني والتفاتػػقػػدّ 
بيبا لاف عطوها لنس ،ييالّلط صور اعبناؿ يف هذا اغبيوافمق  ،العرب  .(ٗ)شهل ـو

 : )الّطويل((٘)يف الّنفا ه يف وصي طبر اعبفوف وأثر يول   اعبّيا ّ  فرج بق وألضبد
 وََكييييييييييييْ  ِخْا نيييييييييييي  َسييييييييييييْ رح ِبَخْمييييييييييييِر ُجُفونِييييييييييييي 

 
 ِ  ا ميييييييييييييي َل بِ أَلْعطيييييييييييييي ِ  ُ ْسييييييييييييييُن َ واِمييييييييييييييي   

 : )الّطويل((ٙ)شخيا ابق ياؿا وذبوؽباعبفوف  فتور ويف 
 اَّيييييييييييييِة اأَلْجفييييييييييييي ِن مييييييييييييي  زِلْيييييييييييييُ  ُمْشيييييييييييييِفقا َوُمْع يَ 
 

 
 

 َعَاْيييييييييييييييييييييي   َوَلِ ن ييييييييييييييييييييي َألَيييييييييييييييييييي ر اْعِ الَلييييييييييييييييييييي  
ييييييييييييَرةا    ُجُفييييييييييييونٌّ َأجيييييييييييي َل الُ ْسييييييييييييُن ِفيييييييييييييِينَّ فَي يْ

 
 َفَ ييييييييييييييلَّ عُييييييييييييييرح ا جيييييييييييييي ِل ُمْنييييييييييييييُ  َأج َلييييييييييييييي  

 : )الّسري ((ٚ)ليق بالعيوف واصًفا الّسحر اّلذ  يس نهاريي الطّ وتغّ ؿ اللّ  
 َأْجف نِييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َكأَنَّميييييييييييييييييييييييييييييييييي  ِ ْنسيييييييييييييييييييييييييييييييييي نُ 

 
 
 

 لِْاَخْميييييييييييييييييييييِر ِميييييييييييييييييييييْن َتْ ييرِ ييييييييييييييييييييي  ُميييييييييييييييييييييْدِمنُ  
 َولَيييييييييييييييييييييييييييييييييييْيَي ِ ْنسييييييييييييييييييييييييييييييييييي نا   َوَلِ نَّييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُ  

 
  ييييييييييييييييييييي ُ وُت فيييييييييييييييييييييي ُمْقَاِ يييييييييييييييييييييي  َيْسيييييييييييييييييييييُ نُ  

 

                                         
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٔ)  .ٖٗٔ( ان ر: ابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٕ٘/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٕ)
ل. الِعين( ٖ)  : بقر الـو
 .ٗٓٗ( ان ر: العقيلّي: ا ذّبا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، صٗ)
 . ٓ٘( ابق فرج اعبّياّ : شعر ، ص٘)
 . ٕٚ( ابق شخيا: شعر ، صٙ)
 . ٕٚ( الطّليق: ديوانه، صٚ)
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ة )هػاروت( شخصػيّ   فػاف وسػحر العيػوف، واسػتدعىطبر األ :ليق يف هذيق البيتني صورتنيصب  الطّ 
نػػا ورد فقػػد ع ػػرؼ )هػػاروت( مػػ  أ يػػه ،القرهنيّػػة م ت ِ ئًػػا علػػى ثقافػػة اؼبتلّقػػي الّدينيّػػة يف  )مػػاروت( بالّسػػحر،ّ 

 .  (ٔ)القرهف ال ر 
نا ظهر لناإّف صورة العيوف اغب ور  يف عصػر  األندلسػيّ  الّلػاعر  يػاؿ علػى الػػنسيطرةهي  والدُّْع ّ 

 تفضػػػيل يف ـػػػذا ـػػػذو شػػػعراء الػػػػنلرؽبػػػذل  يػػػد  ، وهػػػونػػػد ع صبػػػاؿ العيػػػوف وم ّلػػػا يينػػػة  الّدولػػػة األمويّػػػة، 
ػاف يبلا،  إلعجالل الّلديد و ها علىوالدُّع   اغب ور العيوف  دبقػاييا ت علُّػق  شػعراء األنػدلا  ّػلولعّل ذل ّ 
ػّل شػيء، مػ  األندلسيّ  إلنساف  ا مالزًما ظل   الذ  العريبّ  الّواث  يف األـاسػيا وا ذّباهػات ا  ػتالؼ يفّ 
   .(ٕ)والػن اف العصر واغبدث وبّددها اّل  والّرؤ 

ـ سقت وو سامةت، ويد و صفا لا اؼبػرأة  دوف  صفة  »ومق عناصر صباؿ و ه الػنرأة اػبدُّ األضبر، وهي 
نا ارتب  هذا الّلوف باغبياء، وهػي صػفة ف، (ٖ)«الر  ل في اغب نرة د لة  على ـيويّة الػنرأة وشبالا ونضار ا،ّ 

ور  صبيلػة شػّبهوا فيهػا اػبػّد األضبػر بػالورد والتّػّفػاحوؽبل ص صفة معنويّة أـّبها الّلعراء يف الػنرأة وتغّنوا لا،
(ٗ) ،

 .واضبرارنبا بتوّردنبا اػبدود رتباط صباؿوهذا  
نػػا تنػة اػبػدود و اذبيّ وف األضبػر بففقػػد يرنػوا اللّػ ،العػرب سػار األندلسػّيوفعراء وعلػى دػ  الّلػ تهػا،ّ 

 عػدد   يف عصػر الّدولػة األمويّػة للّلػعراء األندلسػّيني، و (٘)ةاغبيػاء والعّفػ د لة  اػبّد  يف تصويرهلوف ضبل هذا اللّ 
                                         

ػػنْي )هػػاروت ومػػاروت( دبنل ػػة بابػػل يف أرض مػػا بػػني ٔ) ( انتلػػر الّسػػحر وشػػاع بػػني رؤسػػاء اليهػػود، فػػ ن ؿ ا تعػػاىل اؼبل   
انػػا   يعّلنػػاف أـػػًدا مػػق النّػػاس الّسػػحر ـػػّّت يبػػذ  لػػه الّنصػػيحة،  الّنهػػريق )بػػالد الرّافػػديق(، ابػػتالًء وامتحانًػػا للنّػػاس، ّو

ػْق  ويقو  إّف هذا اّلذ  نصفه ل  إمّبػا هػو ابػتالء مػق ا تعػاىل وامتحػاف، فػال تسػتعنله لال ػرار، و  ت فػر بسػببه، فن 
أبػو  ليػل: أعلػا  تعّلنه ليدف   رر  عق الّناس فقػد قبػا، وم ػْق تعّلنػه ليلحػق  ػرر  بالنّػاس فقػد هلػ  و ػّل، )ان ػر:

رنبا يف يولػه تعػاىلٕٖٔالقرهف، ص ف ػر  س ػل ْين اف  ﴿ :(، ويد ورد ّذ ل ػواْ الل ػي اِعني  ع ل ػى م ْلػِ  س ػل ْين اف  و م ػا ّ  و اتػ بػ ع ػواْ م ػا تػ تػْ
ف ر وْا يػ ع ل ن وف  الن اس  الس ْحر  و م ا أ ن ِؿ  ع ل ى اْلن ل   نْيِ بِ  ػّت  و ل ِ ق  الل ْياِعني  ّ  ـ  ػدت  ـ  ب اِبل  ه ار وت  و م ار وت  و م ا يػ ع ل ن اِف ِمْق أ 

ْرِء و ز ْوِ هِ  ن ة  ف ال  ت ْ ف ْر فػ ي تػ ع ل ن وف  ِمنػْه ن ا م ا يػ ف ر ي وف  ِبِه بػ نْي  اْلن  ـ دت ِإّ  بِِإْذِف الّلِه  يػ ق و   ِإمب  ا كب ْق  ِفتػْ و م ا ه ل ِبض آر يق  ِبِه ِمْق أ 
ػِق اْشػتػ ر ا   م ػا ل ػه  يف اأِ ػر ِة ِمػْق   ػال ؽت و ل بِػو يػ   ْئا  م ػا ش ػر ْواْ بِػِه أ نف س ػه ْل ل ػػْو  تػ ع ل ن ػوف  م ػا ي ض ػرُّه ْل و    ي ػنف ع ه ْل و ل ق ػْد ع ِلن ػواْ ل ن 

ان واْ يػ ْعل ن وف  (.ٕٓٔالبقرة: ﴾. )(ٕٓٔ)ّ 
 .ٙٔاألندلسّي، صيف الّلعر  ( ان ر: العقيلّي: ا ذّبا  البدو ّ ٕ)
 .ٕٜ( أبو عوف: الّلوف وأبعاد  يف الّلعر اعباهلّي )شعراء اؼبعّلقات مبوذً ا(، صٖ)
 : )الّطويل( عنوة( مق تلبيه اعباهلّيني اػبد  بالورد يوؿ  ٗ)

 و ع ٌّ ليييييييييييييييييييييُ  ثقيييييييييييييييييييييلٌّ  وَخْصيييييييييييييييييييييرٌّ ُميفيييييييييييييييييييييي ٌّ 
 

 
 

 وخيييييييييييييييييييييييييدم بيييييييييييييييييييييييييِ  و عٌّ  وسييييييييييييييييييييييييي  ٌّ َخيييييييييييييييييييييييييدلَّ ُ  
 .ٔٗ: ديوانه، صان ر 

 .ٖٕٛ وسا: الّلوف يف الّلعر األندلسّي، صالان ر: ( ٘)
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يصػػي البيضػػاء مػػق الّنسػػاء ويػػد  ابػػق عبػػد ربّػػه . يػػاؿصػػّوروا فيهػػا  ػػدود اؼبػػرأة معجبػػني حبنر ػػا ،نػػاذجالنّ  مػػق
أ شرب  ّداها حب نرة اػبجل
 : )البسي ((ٔ)

 بَيْيضييييييييييييييي ُء َيْ َميييييييييييييييرر َخيييييييييييييييدَّا   ِ  ا َخِجاَييييييييييييييي ْ 
 

 َ ْي َوِ  ِ َكميييييييييي  َجييييييييييرح َ َ يييييييييي ٌّ فييييييييييي َمييييييييييْف َ  
 

 
 : )الػنتقارب( (ٕ)ودديها بالّرّماف الػنحبوبة بالتّػّفاح ملبّػًها  د  يف مو   ه ر يف ديوانه وياؿ 

 َعَفْميييييييييييييييييُ  َعَاْيييييييييييييييييي  ِبَمْجيييييييييييييييييرح الِو ييييييييييييييييي ح
 

 
 

يييييييييييييييي  َكنَيْييييييييييييييييييْ     َوميييييييييييييييي  َتْ ييييييييييييييييَ  َ لِييييييييييييييييَ  ِممَّ
 َوتُيفَّييييييييييييييييييييييي ِح َخيييييييييييييييييييييييد   َو ُمَّييييييييييييييييييييييي ِن َميييييييييييييييييييييييْد    

 
يييييييييييييييييييُر َ يييييييييييييييييييْيء  َجنَيْيييييييييييييييييييي    ْ َوَمْجن ُ مييييييييييييييييييي  َخييْ

ػػالعيوف واعبفػػوف، ويػػد  للخػّد األضبػػر  اذبيّػػة  و   صبػػ    تقػػّل عػػق  اذبيّػػة سػػاشر أ ػ اء الو ػػه األ ػػر ّ 
 :)ال امل((ٖ)فقاؿ، اػبّد إىل سحر اعبفوف يف بيا واـد ابق عبد ربّه سحر  

 بِيييييييييييييييييأَبي َوأُم يييييييييييييييييي حييييييييييييييييي َعةا فيييييييييييييييييي َخيييييييييييييييييد   
 

 ِسيييييييييييييييييييييْ رٌّ  َوبَييييييييييييييييييييييْيَن ُجُفونِيييييييييييييييييييييي  ِسيييييييييييييييييييييْ رُ  
 َأنَّييييييييي  َ ييييييييْمُي الضريييييييي   الشَّييييييييْمُي َتْ َسيييييييي ُ  

 
 َوالبَيييييييييييييييييييييْدُ  َيْ َسيييييييييييييييييييييُ  َأنَّيييييييييييييييييييييي  البَيييييييييييييييييييييْد ُ  

قػػد ، فلػػا رايػػات اؼبنػػدوح اغب نػػر اػبّفايػػةه تػػه ليلػػبّ مادّ مػػق ضبػػرة  ػػد  اؼبػػرأة قبػػد ابػػق هػػذيل يسػػتنّد و  
 : )اػبفيي((ٗ)ياؿ

 وََكيييييييييييييييييييييييَأنَّ البُينُيييييييييييييييييييييييوَع َأْجِنَ يييييييييييييييييييييييُة الطَّْييييييييييييييييييييييييي
 

 
 

 يُييييييييييييييييييييوعُ يييييييييييييييييييييِر يُيَرفْييييييييييييييييييييرِْفَن  ِ ْ  َ َوْتييييييييييييييييييييي  القُ  
 وََكييييييييييييييَأنَّ الُمْ َمييييييييييييييرََّة الاَّييييييييييييييْوِن فييييييييييييييي األُفْييييييييييييييي 

 
 يييييييييييييييييييييييييِ  ُخييييييييييييييييييييييييُدوعٌّ يَفيُنييييييييييييييييييييييييي  ال يَّْو يييييييييييييييييييييييييدُ  

يّػػة، بػػدت فيهػػا بنػػود الػػػنندوح زبفػػق يف هػػذيق البيتػػني رسػػل ابػػق هػػذيل   صػػورتني للبنػػود: األوىل ـّر
نػػػا ترفػػػرؼ الطّيػػػور ب  نحتهػػػا إذا يػ يّػػػدت وأرادت النّ  ػػػة،ّ  جػػػاة، وال ّانيػػػة بصػػػريّة بلػػػّدة وترفػػػرؼ يف ظبػػػاء اؼبعّر

 لونّية، فقد رأ  يف البنود اغبنراء  دود فتاة ـسناء، ودا الّتوريد زينة ػبدودها.
نػػػا وصػػػي الّلػػػعراء األندلسػػػّيوف صبػػػاؿ  ػػػّد الػػػػنر  ػػػالوة   وتنضػػػيد   ثغرهػػػا أة وصػػػفوا صبػػػاؿ  ّو  أسػػػنادا ـو

 .  (٘)نذ اعباهلّيةم، ّنا رظبها يبلهل إ وادل الػنلارية،  ورظبوا ؽبا صورًا صبيلة، ريقها

                                         
 . ٚٔٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٔ)
  .ٖٖ( الّسابق، صٕ)
  .ٓٛ-ٜٚ( الّسابق، صٖ)
 . ٖٓ/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٗ)
الّلعر األندلسّي، ، والعقيلّي: ا تّػجا  البدوّ  يف ٙٗ-٘ٗ( ان ر:  ليل: الّنقد اعبناّل )رؤية يف الّلعر اعباهلّي(، ص٘)

ل : اؼبفاهيل اعبنالّية يف الّلعر العّباسّي، صٕٚاألندلسّي، ص  . ٙٗ، ـو
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عػيّفوا فيهػا عػق استحسػادل ثغػر   (ٔ)مػق الّننػاذج وللّلعراء األندلسػّيني يف عصػر الّدولػة األمويّػة عػدد  
نػػا أبػػدوا فيهػػا إعجػػالل بِ  ا اؼبتناسػػقة البيضػػاءّ  ّدػػا الػػّدّر اؼبنّضػػد،ّ  هػػا العػػذب الّلذيػػذ الط عػػل ريقِ اؼبػػرأة وأسػػناد 

، فقػػد عػػوباريتػػه ل  هنػػا جبفيتغػػّ ؿ لغػػ اؿ بيتػػاف ل، ومػػق هػػذ  الّننػػاذج (ٕ)ّسػػّ رالّػػذ  شػػّبهو  بػػاػبنر والعسػػل وال
 : )ال امل((ٖ)ياؿ

 تَيْف َيييييييييييييييييييييييرر َعييييييييييييييييييييييْن ُع   تَن َسييييييييييييييييييييييَ  َنْمُميييييييييييييييييييييي ُ 
 

 فييييييييييييييييييييييييييِ  لَ ييييييييييييييييييييييييي ةٌّ َعْ بَيييييييييييييييييييييييييةٌّ َوحَيييييييييييييييييييييييييُروبُ  
   َولْييييييييييييييييييييُ  ِمْنييييييييييييييييييييي  َ ْ ييييييييييييييييييييَفةا  َفَ أَنَّييييييييييييييييييييي  

 
َعَسيييييييييييييييييلٌّ ِبمييييييييييييييييي ِء َسييييييييييييييييي  بَة  َمْقطُيييييييييييييييييوبُ  

(ٗ) 
الػػّدّر اؼبنّضػػد، ولعػػّل هػػذا مػػا دعػػا الّلػػاعر إىل اإليػػداـ علػػى تبتسػػل لعػػوب فتػػتو  أل أسػػنادا البيضػػاءّ 

العسل اؼبن وج باؼباء الّصايف.  لتقبي  هذا ال ّغر ورشي ريقه، فو د  لذيًذاّ 
ملػػّبها ريػػق  ال ّغػػر الّػػذ  يّبلػػه، بالّسػػّ ر تعبػػ ًا عػػق اسػػتنتاعه  هوللغػػ اؿ يف مو ػػ  ه ػػر يف ديوانػػه يول ػػ

 : )الّطويل((٘)الوتهبلّذته ـو
 َوع نَيْقييييييييييييييُ  ُحصيييييييييييييينا  فيييييييييييييييِ   ُمَّيييييييييييييي ُن ِفضَّيييييييييييييية  

 
 َو َيبيَّْاييييييييييييييييُ  ثَيغْييييييييييييييييراا  ِيُقييييييييييييييييُ   يييييييييييييييييُ  ُسيييييييييييييييي َّرِ  

ػػ  لنا   ا ّو ػػاف غبسػػق الّصػػوت ونعومػػة ال ػػالـ  ػػرس  ، اوفبّػػا يػػرتب  ب غػػر اؼبػػرأة وشػػفتيها صػػو    أؽبػػل   ّو
ا تالًسػا للعقػوؿ مػق  بػالقلوب وأشػد   أويػ    شػيًئا ا   هل  لق  »فقد ييل: ، عواعي الّلعراء وا تلا عقوؽبل

اف مق ، الّصوت اغبسق ذا افتػ  األندلسػّيوف ب صػوات الِقيػاف فعلػقوهّق ؽبػ، و (ٙ)«و ه ـسق؟  سّينا إذاّ 
 .(ٚ)فعلقوهّق وايتنوهقّ 

                                         
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صان ر: ( ٔ)  .ٖٗٔابق ال ّتاّ :ّ 
ف الرّاب  ، وهه: اذّباهات الّلعر األندلسّي ـّّت داية القر ٜٕ( ان ر: العقيلّي: ا تّػجا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، صٕ)

 : )اػبفيي( يف وصي عذوبة ريق ؿببوبتهويد صب  بني ععني العسل واػبنر عنوة ياؿ . ٕ٘ٛاؽبجرّ ، ص
 ك ِعيييييييييييييييييييي ٌّ  يُقيييييييييييييييييييييي  أَلَييييييييييييييييييييي ر ِميييييييييييييييييييييَن الشَّْييييييييييييييييييييييي

 
 
 

 يييييييييييييييييييييييييييِد ِ  ا م زََجْ ييييييييييييييييييييييييييُ  بِْنييييييييييييييييييييييييييُ  الُ ييييييييييييييييييييييييييُرواِ  
 .ٕٜٔان ر: ديوانه، ص 

 . ٖٗ( الغ اؿ: ديوانه، صٖ)
 : اؼبن وج.المقطوب( ٗ)
 . ٘ٚ-ٗٚاؿ: ديوانه، ص( الغ  ٘)
 . ٗ/ٚ( ابق عبد ربّه: العقد الفريد، ٙ)
ظبػػ  يف  ورد يف أ بػػار سػػعيد بػػق  ػػودّ  أنّػػه .ٜٓٔ( ان ػػر: شػػبانة: اعبػػوار  وأثػػرهّق يف الّلػػعر العػػريّب يف األنػػدلا، صٚ)

اهػا  يحػاف باظبهػا، ومػ  يرعبة  اريًة ت سّنى  يحػاف تغػّه لومػ  عبػد ا يف إمػارة أبيػه، فهػاـ لػا، واشػو   اريػة ظبّ 
أبيػات   اعػل فيهػا ال اتػل أبػا ـفػا عنػر بػق يلهيػل يف الّتسػّن   عبػد ربّػه و بػقذل    ينس ها، بل هػاـ لػا دهػرًا، 

 (.ٔ٘، وابق عبد ربّه: ديوانه، صٓٓٔعلى  اريته مصابيف. )ان ر: ابق  ودّ : ؾبنوع شعر ، ص
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وا فيهػا عػق إعجػالل جبنػاؿ صػوت عػيفّ  ،(ٔ)ة  عػدّ  شػعريّة   ة مبػاذج  ولػة األمويّػني يف عصر الدّ ولوندلسيّ 
المها، فلبّ اؼبرأة وعذ إليه بالدهل مق ـضارة، ومػا شػاع ا وصلا فبّ هذا الّتلبيه  ستلهنني م   رّ هونبا بالدّ وبةّ 

الّدّر واليايوت والعقيق وو ها  .(ٕ)فيها مق مفردات ال ّينة والّتجّنلّ 
 هػي  الّػ وأسػنادا اغببيبػة ّػالـ د رر بػنيفيهنػا  ج     م ػ اعبيّػا ّ  فػرج بػق ضبػدبيتاف ألومق هذ  الّنناذج 

 : )الّطويل((ٖ)ياؿ يف صورة بصريّة ظبعّية فقدالدُّرُّ أيًضا، 
 تَيَبسريييييييييييييييييييييُ  َعيييييييييييييييييييييْن ُع   َكيييييييييييييييييييييُد   َكالِميييييييييييييييييييييي 

 
 
 

 َوابِْ سيييييييييييييييييييي ِمي  ُع   يييييييييييييييييييي فَِااَّييييييييييييييييييييِ  ِسييييييييييييييييييييْمط   
َثْ   ُيْاييييييييييَ : َ يييييييييييِ  ِ    ِ  ا َ ييييييييييِ َ ْ   َأْو َ ييييييييييدَّ

 
 َجيييييييييييييواِ ُر ُفضَّيييييييييييييْ  ِميييييييييييييْن ُ ِايييييييييييييي  ِنم ِميييييييييييييي  

ّر   تػرا  إّ  الّصػوت بعقػدت مػق الػدّ  صبيلة تواسل فيها اغبواّس، شػّبه فيهػا صبػاؿ   صورة   ق عبد ربّهو ب 
 : )اػبفيي((ٗ)اأذاف، فقد ياؿ

  َْجييييييييييييييييييييييُع َمييييييييييييييييييييييْوت  َكأَنَّييييييييييييييييييييييُ  َنمْييييييييييييييييييييييُ  ُع   
 

 
 

 ميييييييييييييييييييي  يَييييييييييييييييييييرح ِسييييييييييييييييييييْاَ ُ  ِسييييييييييييييييييييوح ا  انِ  
ييييييييييييييْ َر بِ لَبييييييييييييييي ِن ِمييييييييييييييَن الَقييييييييييييييوْ    تَيْنفييييييييييييييُا الس 

 
 الَبيييييييييييييييييي نِ ِل  َوًل ِسيييييييييييييييييْ َر ِم ْيييييييييييييييييُل ِسيييييييييييييييييْ ِر  

وعػيّف ابػق عبػد ربّػه ، وأسػرت القلػوب   العقػوؿ   جبنػاؿ صػو ا وعػذب وناشهػاسبا يبدو أّف اؼبغنّية يد  
نػػا رّ هه بعقػػد مػػق الػػدّ وت فلػػبّ عػػق إعجابػػه لػػذا الّصػػ و  سػػحر م ػػل سػػحر »  ىبفػػى مػػا يف يػػوؿ الّلػػاعر ،ّ 

 .  (٘)«مق البياف لسحرًا إفّ »والّسالـ:  مق توظيي وا ف لقوؿ الّنّ ، عليه الّصالة« البياف
، لنجػدها عنػد الّرمػاد ّ ، وظّلا تلبيهات األندلسّيني يف عصر الّدولػة األمويّػة تػدور يف هػذا الفلػ 

 : )البسي ((ٙ)، فقاؿاألسناف ال لنات وتنضيد   يق وعذوبة  الرّ  يد صب  يف ثالثة أبيات ـالوة  و 
 اييييييييييييييُ  الَمْعُسييييييييييييييوُل  يَق ُيييييييييييييي ُ ييييييييييييييي  َ بَّيييييييييييييي ا الفَ 

 
 
 

 (ٚ)َ ييييييييييْر   بِييييييييييِ  ِمييييييييييْن َلْفِمييييييييييِ  َخطَييييييييييَراوَُكييييييييييلر  
 ثَيغْيييييييييييرٌّ َكُ ييييييييييي   بِيييييييييييِ  اليييييييييييدر ر النَّفييييييييييييُي حَيييييييييييدا 

 
َميييييييييييييييييييوَن ِمْنيييييييييييييييييييُ  َفَمْنمُوماييييييييييييييييييي  َوُمْن  يييييييييييييييييييَرا 

(ٛ) 
 

                                         
تاب الّتلبيهات مق أٔ)  .ٗٗٔشعار أهل األندلا، ص( ان ر: ابق ال ّتاّ :ّ 
 .ٕٛٔيف األندلا، ص عر العريبّ يف اللّ  ( ان ر: شبانة: اعبوار  وأثرهقّ ٕ)
 . ٓ٘( ابق فرج اعبّياّ : شعر ، صٖ)
 . ٔٚٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٗ)
 .ٖٛٔ/ٚ( البخارّ : صحيحه، ٘)
 . ٛٙ( الّرمادّ : شعر ، صٙ)
 ر ة بني األسناف. : الف  ا الفَ ( ٚ)
 وعاء منحوت مق اػبلل أو العاج.  ُ ّ  والُ قَّة:ال( ٛ)



ٕٙ 
 

ا  ُيجيييييييييييي ِوُز النرطْييييييييييييُ  ُ ْسييييييييييييَن ال يَّغْييييييييييييِر ُمْنَ بِيييييييييييي ا
 

 َكأَنَّيييييييييييييييييييييييييييي  ُعَ  ٌّ  َيييييييييييييييييييييييييييْد َأْ َسيييييييييييييييييييييييييييَاْ  ُعَ  َا 
نقػل ل لجّنػق والتّ  نّ ة عند اسػتلهاـ مفػردات اغبضػارة والتّػاألمويّ  ولةوف يف عصر الدّ و  يقي األندلسيّ  

سػػلوب نفسػػه إىل تلػػبيه ـػػدين اؼبػػرأة ا عنػػدوا باأل، إمّبػػبػػاؼبرشيّ  عتلػػبيه اؼبسػػنو ة مػػق  ػػالؿ نعيّ ورة الّسػػالّصػػ
 : )ال امل((ٕ) يولهوض، يفهه بوشي الرّ صاـبته فلبّ  ـدين   فقد استعذب صاعد  ، (ٔ)وضالرّ ب

 اَيييييييييييِ  ِميييييييييييْن ِلمييييييييييي ِا ُمخييييييييييي ِلي  مييييييييييي  ّ يييييييييييرَّ َأ ْ 
 

 
 

 (ٖ)َكَوْ يييييييييييِي َ ْو   ُميييييييييييْرَ  ِ   الَ يييييييييييدياِ  ِ طَيييييييييييع 
يييييييييُر َ يييييييييْ وح ُميييييييييْدَن    َيييييييييَ َفْ  بِييييييييي ِ    َ يييييييييْل َحييْ

 
 (ٗ) بُيَر يييييييييي ُء َوْجييييييييييِدِ  فيييييييييييي َليييييييييييي   ُمْضيييييييييييَراِ  

 جبنػػاؿ ثغػػر اؼبػػرأة واستحسػػنوا تنضػػيد  عجبػػوا ني يػػد أ  األندلسػػيّ  ا سػػبق عر ػػه أفّ ا فبّػػيػػد يبػػدو وا ػػحً  
المها، فعيّفوا ريقها، وهاموا حبسق صو ا وريّ  دا واستعذبوا ععل  أسنا لّػيف أشعارهل ةّ  مػق  ػالؿ  هعق هذاّ 

نا ت ثّ دّ نتصور وتلبيهات اس  سبقهل. قْ روا فيها دب  وا مواّدها وعناصرها مق بيئتهل،ّ 
 سػدها،  إىل وصػي ؿباسػق وامق وصي ؿباسق و ه الػػنرأة، انتقلػ وفاألندلسيّ  اءعر وإذا انتهى اللّ 

، وهػو مػق وصػالبته  سػتدارته والّتفػاح بالّرّمػاف  و وشػّبه الّنهد  منه  واوصفاغبّسّية، ويد  يينتها اعبنالّية ميفزيق
أة والّتعبػ  إىل وصػي هػذا اعبػ ء مػق  سػد الػػنر  لأهّل عناصر صباؽبا وأيػو  موا ػ  اإلوػراء فيهػا، ويػد سػبقه

 .  (٘)صور صبيلة للّنهد مق ل يصاشدهلإذ لػل زب، اريةالػنل اءعر عق اإلعجاب به اللّ 
منهػا ، (ٙ)  تصػّور الّنهػد  عرية الّػناذج الّلػمق النّ  األمويّة عدد   ولةني يف عصر الدّ ألندلسيّ يف أشعار او 

بالّرّمػػػػاف مػػػػرًّة، وباغبديػػػػد مػػػػرًّة أ ػػػػر  يف إشػػػػارة منػػػػه إىل صػػػػالبتها  الّنهػػػػود  فيهػػػػا شػػػػّبه  ،لّرمػػػػاد   ل منهػػػػا أبيػػػػات  
ي بلباب اؼبرأةها، وهذا ما وامتالش  : )الوافر((ٚ)ياؿ ونضار ا، إذ يـو

                                         
نا  يف يوؿ( ٔ)  : )اػبفيي( هػ(ٛٙٔ)ت بّلار بق برد لعّل اؼبلارية يد سبقوهل إىل هذا الّتلبيه،ّ 

 َو يييييييييييييييييييييييييييييديا َكأَنَّيييييييييييييييييييييييييييييُ   طيييييييييييييييييييييييييييييُع اليييييييييييييييييييييييييييييرَّو
 
 

 ِ  ز  يييييييييييييييييييييييييييييييييُ  الصَّيييييييييييييييييييييييييييييييييفراُء وال ميييييييييييييييييييييييييييييييييراءُ  
 . ٜٔٔ/ٔان ر: ديوانه،  

تاب الّتلبيهٕ)  . ٙٗٔات مق أشعار أهل األندلا، ص( ابق ال ّتاّ :ّ 
 .غ  الق ْطراشل الصّ عيي الدّ الضّ  : اؼبروّ  دباء اؼبطر  َ رْ مُ يال( ٖ)
 : الّلّدة واؼبلّقة . الُبر  ء( ٗ)
 . ٖٗ، و ليل: يف الّنقد اعبناّل )رؤية يف الّلعر اعباهلّي(، صٜ٘( ان ر:  ادو: ألواف مق اعبناؿ والغ ؿ، ص٘)

: ل ـو  )الوافر(  ياؿ عنرو بقّ 
 َوثَييييييييييييييييييييْديا  ِم ْييييييييييييييييييييَل ُ يييييييييييييييييييي   العيييييييييييييييييييي ِج  َْخصايييييييييييييييييييي 

 
 
 

 َ صييييييييييييييييييييييييي نا  ِميييييييييييييييييييييييييْن َأُكييييييييييييييييييييييييي   الاّلِمسيييييييييييييييييييييييييييَن  
 . ٕٕٕان ر: اػبطيل الّتيفي ّ : شرح القصاشد العلر، ص 

تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٙ)  .ٜٖٔ( ان ر: ابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٘ٙ( الّرمادّ : شعر ، صٚ)



ٖٙ 
 

 َوَ يييييييييييييْ وح الصَّييييييييييييي   ِمييييييييييييييْن َألَييييييييييييي   َ ييييييييييييييديدِ 
 

 
 

ِة َ ييييييييييييييييييييييي    ُمَّييييييييييييييييييييييي ِن النيرُييييييييييييييييييييييييوعِ    َوِ يييييييييييييييييييييييدَّ
 ُجُسيييييييييييييييييييييواٌّ َك لِميييييييييييييييييييييي ِ  َيضييييييييييييييييييييي ر ِمْنيييييييييييييييييييييي    

 
 ِ  ا اع نقييييييييييييييييييييييييْ   نُيُيييييييييييييييييييييييييوعاا َك لَ ديييييييييييييييييييييييييدِ  

ّية صبيلةه يف ؾبنوع شعر  يول  وله يف مو   ه ر يف    ويل(: )الطّ (ٔ)صورة ـّر
 تَعيييييييييييي َنَ  فييييييييييييي اأَلْ ييييييييييييالِ   َيْابييييييييييييي َو َيْاُبييييييييييييي 

 
 
 

 َو يييييييييييييييي َا لَنيييييييييييييييي  َوْ ييييييييييييييييُي الُعيُييييييييييييييييوِن بِييييييييييييييييَأْ  ُ ِ  
 َوَ يييييييييييييييييييمَّْ  َعاييييييييييييييييييي   ُمَّ نَي َيْييييييييييييييييييييي  َكأَنَّمييييييييييييييييييي  

 
 (ٕ)تُعييييييييييييييييييييي نُِقني َكفَّييييييييييييييييييييي  َأسيييييييييييييييييييييير  ُمَ نَّيييييييييييييييييييييعِ  

 : )الّطويل( (ٖ)هيول  ، وله يف مو   ثالن 
 ةا لَييييييييييييييي لي يَمينييييييييييييييي تْقييييييييييييييبُ  ال يييييييييييييي َ  َمييييييييييييييرَّ 

 
 
 

 َوُأْخيييييييييرح َليييييييييي   َييييييييييْب ٌّ َعاييييييييي  نَيْييييييييييِد ك ِعييييييييي ِ  
 نُيُييييييييييييييييييييييوعٌّ َك ُيفَّييييييييييييييييييييي ِح الارَجيييييييييييييييييييييْيِن َكأَنَّيييييييييييييييييييييي  

 
 لِ َييييييييييييْدويرِ    َييييييييييييْد أُْفرِحَييييييييييييْ  فييييييييييييي الَقوالِيييييييييييي ِ  

ل يف يتن ّػػولػػة األمويػػة، عنػػد األندلسػػّيني يف عصػػر الدّ هػػد مقيػػاس صبػػاؿ النّ  يف هػػذ  األم لػػة أفّ  وا ػػف   
ي ارة، و البة وا ستدصّ ا متالء وال  وصّحتها. فات بلباب اؼبرأة ونضار اصّ الهذ  تـو

إىل  انػػل وصػػفهل فػػ ،وفالّػػ  وصػػفها الّلػػعراء األندلسػػيّ يف اؼبػػرأة وتعػػّددت مػػواعق الفتنػػة واعبنػػاؿ 
افهادد   فقد وصفوا استقامة عودها م هريق الّتبايق بني الّردؼ ال ّقيػل ، وافر يف أشعارهل نصيل   وامهاق  ل ،ّ 

الّػػذيق   هبػػّددوا يف ، (ٗ)حيػػل، وهػػو مػػق أهػػّل موا ػػ  صبػػاؿ اعبسػػد األن ػػوّ  عنػػد شػػعراء األنػػدلاواػبصػػر النّ 
صػانة الػبطقمواصفات اعبناؿ العربّية القديبة، اّل  تتطّلل يف  وتّتضػف ، (٘)اؼبرأة أف ت ػوف: فبتلئػة األرداؼ طب 

ـ  اؼبػػرأة،   يف ف   الرّيّػػة والّرشػػايةوأ ػػفى علػػى  صػػرها صػػوتّتضػػف هػػذ  الّصػػورة لػػد  الغػػ اؿ الّػػذ  وصػػي يػػوا
 : )الّسري ((ٙ)يوله

 ُكيييييييييييييييييييييييييييّل َ عاِح اليييييييييييييييييييييييييييّرْعِ  ُخْمصييييييييييييييييييييييييييي نَة  
 

 
 

 (ٚ)َكيييييييييييييييييي لُمْيَرِة الضَّيييييييييييييييييي ِمِر لَييييييييييييييييييْ  تُيرَْكيييييييييييييييييي ِ  
 
 

 َأْو ُع َّة سيييييييييييييييييييييييييي َعَة ميييييييييييييييييييييييييي  اْسييييييييييييييييييييييييييُ ْخرَِج ْ 
 

 لَييييييييييييييييْ  تُْميييييييييييييييي َيَيْن بَيْعييييييييييييييييُد  َولَييييييييييييييييْ  تُي ْيَقيييييييييييييييي ِ  
 

                                         
  .ٗٛص ،( الّرمادّ : شعر ٔ)
 : اؼبقّيد. الم ّنع( ٕ)
 . ٗ٘( الّرمادّ : شعر ، صٖ)
، وهػه: اذّباهػات الّلػعر األندلسػّي ـػّّت دايػة ٚٗ( ان ر: ووما: الّلعر األندلسػّي )حبػن  يف تطػّور  و صاشصػه(، صٗ)

 . ٕ٘ٛ-ٕٗٛالقرف الرّاب  اؽبجرّ ، ص
ل : اؼبفاهيل اعبنالّية يف الّلعر العّباسّي، صٓٔص ( ان ر: العقيلّي: ا تّػجا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي،٘)  . ٗ٘، ـو
 . ٓٗ( الغ اؿ: ديوانه، صٙ)
 : الّضامرة البطق واغبلا. الُخمص نة: ال ّقيلة األوراؾ الّتاّمة اػبلق. الرَّعاح( ٚ)



ٙٗ 
 

جبػػػام  الّضػػػخامة والّنعومػػػة ، قػػػا وال  يػػػلا والن  عْ بالػػػد  اؼبنتلئػػػة  األرداؼ  وف عراء األندلسػػػيّ وشػػػّبه الّلػػػ
ػػػػ»، وا سػػػػتدارة ، فيهػػػػا الّلػػػػاعر القػػػػد  مػػػػ  أصػػػػداء البيئػػػػة البدويّػػػػة اوب  وهػػػػي مػػػػق الّتلػػػػبيهات اؼب لوفػػػػة الّػػػػ  ذب 

ـّدوتنايلتها اؼبخّيلة الّلعريّة العربّية والّذوؽ العريّب  نا شػّبهوا اػبصػر  (ٔ)«شبه اؼبو ات الّنبػ ويضػيلِ  بالغصػقِ  .ّ 
 .(ٕ)نيضارة واللّ ة والنّ يّ والرّ ية الدّ  األ ضر ؼبا فيه مق

ـ  ة ولػػة األمويّػػني يف عصػػر الدّ لوندلسػػيّ و   ذ  فػػازالّػػ الغػػ اؿ يػػوؿ   منهػػاو ، (ٖ)لػػبيهاتتّ يف هػػذ  ال إسػػها
الغصػػػق النّػػاعل الّنضػػر ّ رّ  ويبّػػل  ثغػػرًا س ػػػ، رّمػػاف الّنهػػػود الفّضػػّية البيضػػاءبل ّنػػا، بعنػػاؽ يػػواـ ابوبػػة وهػػوّ 

 : )الّطويل((ٗ)الرّيق
 َوع نَيْقييييييييييييييُ  ُحْصيييييييييييييينا  فيييييييييييييييِ   ُمَّيييييييييييييي ُن ِفضَّيييييييييييييية  

 
 َو َيبيَّْاييييييييييييييييُ  ثَيغْييييييييييييييييراا  يُقييييييييييييييييُ   يييييييييييييييييُ  ُسيييييييييييييييي َّرِ  

الّػػػػذ  ، لنجػػػدها عنػػػد ابػػػق عبػػػد ربّػػػههػػػذ  الّتلػػػبيهات يف أشػػػعار األندلسػػػّيني بعػػػد الغػػػػ اؿ، اىل و وتتػػػ 
 : )الّطويل((٘)ياؿ

يُوِل َكأَنَّييييييييييييييييييييي   َوسيييييييييييييييييييي ِ َبة  َفْضييييييييييييييييييييَل اليييييييييييييييييييي ر
 

 
 

 َ ضييييييييييييي ٌّ ِمييييييييييييَن الرَّْي يييييييييييي ِن فَيييييييييييييْوَ  َك ييييييييييييي ِ  
ّرر ابق عبد ربّه   ، وذبػّذرها يف ثقافتػه، علػى إعجابػه لػا اًل ذا ا دلي الّصفة  يف مو   ه ر يف ديوانه ّو

 : )الػنديد((ٙ)فقاؿ
 ييييييييييييييييييي  َ ضيييييييييييييييييييبا  فَيييييييييييييييييييْوَ  ِعْعييييييييييييييييييِص نَقيييييييييييييييييي 

 
 (ٚ)وََك يباييييييييييييييييييييي  َتْ يييييييييييييييييييييَ  تِْم ييييييييييييييييييييي ِل عييييييييييييييييييييي جْ  

 ذ ماء الّسػناء الّػ بق عبادة   ، ومنهلند اؼبت ّ ريق مق شعراء هذا العصروقبد هذ  الّصفة اعبنالّية ع 
ّية يف صورة ياؿ  إذ ، عله يلت يالّنحيل، و  اػبصر  شّخا   : )ال امل((ٛ)صبيلةـّر

 َو ََأيْيييييييييييُ  َخْصيييييييييييَر  َيْشيييييييييييَ  ي مييييييييييي  َأْ يييييييييييَ  ي
 

 
 

 َفَضيييييييييييييييييييَمْمُ ُ  َ ييييييييييييييييييي َّ النَّ ييييييييييييييييييييِل َن ييييييييييييييييييييال 
 

                                         
 . ٔٔ( العقيلّي: ا ذّبا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، صٔ)
 . ٖٕٕندلسّي، ص( ال وسا: الّلوف يف الّلعر األٕ)
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صان ر: ( ٖ)  .ٛٗٔ-ٙٗٔابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٘٘( الغ اؿ: ديوانه، صٗ)
 . ٕٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، ص٘)
  .ٖ٘( الّسابق، صٙ)
 : ال  يل مق الّرمل. الّنق : ؾبتن  الّرمل. الد ْعص( ٚ)
تاب الّتلبيهات ٛ)  . ٚٗٔ-ٙٗٔمق أشعار أهل األندلا، ( ابق ال ّتاّ :ّ 
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سػػػاء و ػػػنور بطػػػودّق ديّػػػة  صػػػور النّ  أفّ  ،لّلػػػواهد واألم لػػػةمػػػق  ػػػالؿ هػػػذ  ا ،امػػػق الوا ػػػف سباًمػػػ
ّنا شاع عنػد الّلػعراء العػرب   ،عند الّلعراء األندلسّينيشاع أو ذويًا صباليًّا  لا مقياًساش ّ وامتالء أردافهق 

 .(ٔ)يبلهل
علػى  ،هأ  اشػ يِ ْصػبتفصػيل  سػد اؼبػرأة وو   وايد اهتّنػ نياألندلسيّ  اءعر اللّ  ا سبق عر ه أفّ ويبدو فبّ 
والعنايػة دب ػاهر  عػق تلػريف  سػد اؼبػرأة يّ ني انصػرفوا يف وػ ؽبل اغبّسػاألندلسػيّ  ذهل إىل أفّ  قْ  الؼ رأ  م  

دؼ ّػػالرّ   ،الو ػػه إىل سػػاشر أعضػػاء  سػػدها وأ  اشػػه اهتنػػامهل   يتجػػاوز مفػػاتق   ة فيهػػا، وأفّ قليديّػػاعبنػػاؿ التّ 
 .(ٕ)..قيل واػبصر الضامر.ال ّ 

إىل تصػوير  واانتقلػ، مق تصوير ؿباسق  سد الػنرأة ومػواعق الفتنػة فيػه وفندلسيّ األ اءعر اللّ وإذا فرغ 
تهػا ّر ػل الّلػعراء العػرب سػاشريق، (ٖ)مليها ـو الّػذيق   يغفلػوا منػذ اعباهليّػة عػق تصػوير ملػي الػػنرأة ، يف ّر

تهػػا ّر عر األندلسػػّي يف منبعػػاف للّرمػػوز وم هػػراف لػػػنفاتق اؼبػػرأة اعبسػػديّة، وظهػػرت منهنػػا يف الّلػػ ، فهنػػا(ٗ)ـو
شػػػّبه ملػػػي   و ػػػدنا  يف شػػػعر وبػػػ، بػػػق هػػػذيل، إذ ، منهػػػا مػػػا(٘)ـبتلفػػػة متباينػػػة عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة د  ت  

اب دبلي األسر  ة يص و اػبطوات، الّنساء كبو الرّ   : )الوافر((ٙ)اّلذيق أ ثِقلوا بقيودهل، فهل بطيئو اغبّر
  ْ َمَشييييييييييييْيَن ِ ليييييييييييي  الر كيييييييييييي ِب  َو َييييييييييييْد أُنِيَخيييييييييييي

 
 

 
 

 َكمييييييييييييي  يَْمشيييييييييييييي اأَلسييييييييييييي  ح فيييييييييييييي الُقيُيييييييييييييوعِ  
االُء الييييييييييييييييييييييييخَ تُغ زِلُنييييييييييييييييييييييي  ُمييييييييييييييييييييييي   ف  َعْميييييييييييييييييييييييدا

 
 (ٚ)بِييييييييييييييييييييييييَأْ راِ  الييييييييييييييييييييييييرَّواِعِ  َوالنيرُييييييييييييييييييييييييييوعِ  

يػد اؼبنتلئػة  ودػودهقّ قيلة ال ّ  هقّ أرداف   يبدو أفّ اعر الّنساء اؼبتنّهالت يف مليهّق باألسر ، و شّبه اللّ  
يػل، عريقهّق يف  قّ وه ،يف مليهقّ أثّرت   .الػػنلي يسػتطعقا فلػل لػ يػ ي ػدفف ػ دّق يػد كبو الرّّل اؼبتهّي  للرـّ

                                         
 .٘ٔ، صعر األندلسيّ يف اللّ  ا  البدو ّ : ا ذبّ ( ان ر: العقيليّ ٔ)
 .ٖٔٛـّّت داية القرف الرّاب  اؽبجرّ ، ص عر األندلسيّ اللّ  اتاه: اذبّ هه( ان ر: 2)

 .ٜ٘ٔ( ان ر: عجلة: اذّباهات الّلعر األندلسّي يف القرف الرّاب  اؽبجرّ ، صٖ)
، والعقيلػّي: ا تّػػجا  البػدوّ  يف الّلػعر األندلسػّي، ٛٗليػل: يف الّنقػد اعبنػاّل )رؤيػة يف الّلػعر اعبػاهلّي(، ص( ان ػر:  ٗ)

 . ٕٚ-ٕٔص
 ياؿ األعلى يف معّلقته: )البسي ( 

 حَيييييييييييييييييييييييّراُء فَيْرعييييييييييييييييييييييي ُء َمْصيييييييييييييييييييييييُقولٌّ َعواِ ُ يييييييييييييييييييييييي 
 

 
 

 َتْمشييييييييي الُييييييييييَويْن  َكمييييييييي  يَْمشيييييييييي اليييييييييَوجي الَوِ يييييييييلُ  
 . ٕٛٛي ّ : شرح القصاشد العلر، صان ر: اػبطيل الّتيف  

تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، ص٘)  .ٕٗٔ( ان ر: ابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٖٓ/ٖ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٙ)
 ا رة.: نوع مق ال ياب الفاليَخفّ . صب   مفرد   )الػن الءة(، وهو ثوب  مق يطعة واـدة ذو ِشّقني م تضام نْي : اليُمالء( ٚ)
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املػػػةً  فػػػإفّ  وأردافهػػػقّ  ول ػػػيف أـجػػػاـ أثػػػداشهقّ  سػػػ  يا فػػػيفزت بػػػروزً  يف أثػػػوالقّ  هػػػذ  اؼبفػػػاتق أ ػػػذت أشػػػ اؽباّ 
 األلباب.

 مػقؽبػا  مػاو اديهػا، و  وسبايلهػا اؼبرأة ملية يف تصويرومق أشعار األندلسّيني يف عصر الّدولة األمويّة 
ّية أبيات  صبيلة  بق شهيد، فقد ياؿ يصي  اريةً  واعبناؿ األنوثة د لة  : )الػنتقارب((ٔ)يف صورة ـّر

 َفجيييييييييييييييييي َءْت َتيييييييييييييييييييي عح َكِم ْيييييييييييييييييييِل اليييييييييييييييييييرَُّ واِ 
 

 
 

 تُراعيييييييييييييييييييييييي حَيييييييييييييييييييييييفاًلا بِيييييييييييييييييييييييَأْعا  يَفييييييييييييييييييييييي  ِ  
 َأتَيْ نيييييييييييييييييييييييي  تَيَبْخ َيييييييييييييييييييييييييُر فييييييييييييييييييييييييي َمْشييييييييييييييييييييييييِيي  

 
ييييييييييييييييييييييب  ِ    َفَ اَّييييييييييييييييييييييْ  بِييييييييييييييييييييييواع  َك يييييييييييييييييييييييِر الس 

 َوج لَييييييييييييييييييييييييييييييييْ  ِبَمْوِ ييييييييييييييييييييييييييييييييِعن  َجْولَييييييييييييييييييييييييييييييييةا  
 

 َفَ يييييييييييييييييييييييلَّ الرَّبييييييييييييييييييييييييُع بِِ ْايييييييييييييييييييييييَ  الِبقييييييييييييييييييييييي  ِ  
 َو ِيَعيييييييييييييييييييييْ   ييييييييييييييييييييي ا اا َعاييييييييييييييييييييي  ِ ْفِايييييييييييييييييييييي  

 
 فَن َعيْيييييييييييييييييييييُ : يييييييييييييييييييييي  َ يييييييييييييييييييييِ ِ  ًل تُراعيييييييييييييييييييييي 

 َحفالُييييييييييييييييييييييِ  تَيْفييييييييييييييييييييييَرُ  ِمْنييييييييييييييييييييييُ  الّايُييييييييييييييييييييييوثُ  
 

 (ٕ)ص  ِ مِ يالييييييييييييييييييتَيْنصيييييييييييييييييي ُ  ِمْنييييييييييييييييييُ  ُكميييييييييييييييييي ُة وَ  
 فَيَولَّييييييييييييييييييييْ   َولِْاِمْسييييييييييييييييييييِ  ِمييييييييييييييييييييْن َ يِْاييييييييييييييييييييي  

 
 (ٖ)َعايييييييييييي  اأَلْ ِ  َخيييييييييييي م َكَمْيييييييييييييِر الشرييييييييييييج  ِ  

ػػػػػػة   يف اؼبلػػػػػػي إّف الّتهػػػػػػاد     يف الّلػػػػػػعر  هػػػػػػذ  اؼبلػػػػػػية وصػػػػػػي ّ ػػػػػػر    يػػػػػػد، و وسبايػػػػػػل   فيهػػػػػػا ت ايػػػػػػل   ـّر
ػػػػػاف ؿبّببًػػػػػا لػػػػػد  العػػػػػر القػػػػػد ، ألنّػػػػػػها تػػػػػدّؿ علػػػػػى امػػػػػتالء الق ػػػػػ يّب يف الّصػػػػػورة القديبػػػػػة للنػػػػػرأة، واـ، وهػػػػػو فبّػػػػػاّ 

هنػػػػػا دبلػػػػػية ال ّبيػػػػة الّػػػػػ  تراعػػػػػي ولػػػػػًدا ؽبػػػػا، وهػػػػػي صػػػػػورة أراد لػػػػػا زيػػػػػادة  رأةشػػػػػّبه ابػػػػػق شػػػػػهيد ملػػػػية اؼبػػػػػويػػػػد 
ػػػػػة، و علهػػػػػا  ػػػػػة، ألّف مرايبػػػػػة ا بػػػػػق، ربػػػػػّن علػػػػػى اإلبطػػػػػاء والتّػػػػػ ّ ، وهػػػػػو أدعػػػػػى ل قػػػػػل اغبّر الػػػػػّوّو  يف اغبّر

العػػػػػ ّة والػػػػػّد ؿ يف  يامتهػػػػػا، وصػػػػػورة   بػػػػػ على يفػػػػػاع، وهػػػػػو اؼبلػػػػػرؼ مػػػػػق األرض، ولعلّػػػػػه أراد بػػػػػذل  إشػػػػػراؼ  
ة مليتها.  ـّر

 : )البسي ((ٗ)ياؿ فيه ،مليتها يف الػنرأة  اد   فيه  و بق ــ  ملهد  وصي  
 َكأَنَّيييييييييييييييي   ييييييييييييييييَن َتْخطُيييييييييييييييو فيييييييييييييييي تََأورِع ييييييييييييييي 

 
 
 

 َ ضييييييييييييُ  نَيْرِجَسييييييييييية  فيييييييييييي اليييييييييييرَّْوِ  َميَّييييييييييي  ُ  
 َكأَنَّميييييييييييي  َخْطُو يييييييييييي  فييييييييييييي  َيْاييييييييييييِ  ع ِ ييييييييييييِقي  

 

 َففيييييييييييييييِ  ِمييييييييييييييْن َوْ ِعييييييييييييييي  َخطْييييييييييييييرٌّ َوَوْسييييييييييييييوا ُ  
 ميييييييييييييييي  َمْشييييييييييييييييُيي  َمْشييييييييييييييييُي الَ م َميييييييييييييييييِة ًلَكأَنَّ  

 

َكيييييييييييييدم يُعييييييييييييي ُب  َوًل بُيييييييييييييْ ءٌّ بِيييييييييييييِ  بييييييييييييي  ُ  
(٘) 

                                          
 . ٖٜ( ابق شهيد: ديوانه، صٔ)
 ضاربة.ن  ػجالدة والن  ػ: الالِمص  ( ٕ)
 : اغبّية. الّشج  ( ٖ)
: ديوانه، صٗ)  . ٜٓ( ابق ــ 
 نستن  يف هذا البيا إىل صد  يوؿ األعلى: )البسي (  (٘)

 ْشييييييييييييييييييَيَ ي  ِمييييييييييييييييييْن بَيْيييييييييييييييييييِ  ج  َتِييييييييييييييييييي َكييييييييييييييييييَأنَّ مِ 
 

 
 

 َميييييييييييييييييييييرر السَّييييييييييييييييييييي  بَِة ًل  َيْييييييييييييييييييييياٌّ َوًل َعَجييييييييييييييييييييييلُ  
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وػػػ  إسػػػراع أو إبطػػػاء يلػػػيناف  ادي هػػػا، مػػػق  ، سبلػػػي علػػػى مهػػػلّنػػػا وصػػػفها،  صػػػاـبة ابػػػق ـػػػـ  إفّ 
الّنر سػػة يف الػػّروض تتهػػاد  اغبنامػػة  ّفػػةً ني ربرّّـػػ فبػػدتّ  هػػدوء ورصػػانة، مػػ   ،ورشػػايةً  هػػا الّنسػػنات، ّو

ػت   سػرعةً  ي ليسا مسرعةً فه سػل وفتػور، إنّػػنا  هػا، فت عػاب علػى ذلػ ، وليسػا مبطئػةً ا وويار  فقػدها اتّ اد  يفّ 
 هي بني هذا وذاؾ يف اعتداؿ. 

اؽبػػدوء اؼبػػرأة بوصػػي علػػى يػػد اتّفقػػوا يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة  مػػق الوا ػػف أّف الّلػػعراء األندلسػػّيني
ػػػّصػػػوهػػػي اليف ملػػػيتها،  والّتهػػػاد  والّتنّهػػػل علػػػى  د لػػػةً  ،وف اؼبػػػرأة  اعبػػػاهليّ  عراء    وصػػػي لػػػا الّلػػػا الّػػػفات ذا  

ا صباؽبػػػو  تهػػػاأنوث إبػػػراز   ،تغن ػػػوف لػػػذ  الّصػػػفاتوهػػػل ي ،األندلسػػػّيني أرادوا أفّ  نػػػا ن ػػػقّ وػػػ  أنّ ، وسػػػياد ا هػػػانتنعّ 
ػػق  مػػق  و  سػػّينا أّف م ػػقْ  والّسػػيادة، لنعّ اؼبػػرأة بػػالتّ  ، و  يقصػػدوا مػػق وراشهػػا وصػػي  وفتنتهػػا وصػػفهّق الّلػػعراء ّ 
ّل واـػدة مػنهّق   اعبوار ، تصػطن  تلػ  اؼبلػية اؼبت نّيػة اؼبتنّهلػة، لتسػتعرض صباؽبػا ويوامهػا، ّانػا ويبدو أّفّ 

هل فتجػػود يػػراشح   هل،إؽبػام هػا مصػػادر  ها ومفاتن  فت ػوف ؿباسػػن   ،عراء وتغػػريهلذبػذب األن ػػار إليهػا وتغػػو  الّلػو 
 سدها.اعبناؿ يف   فتنة وموا    ال مواعق   ب شعار يرظبوف فيها

منػػه،  أ ػػ اءً  واووصػػف ،اؼبػػرأة  سػػل   لرهاشػػعأيف  وافّصػػل نياألندلسػػيّ  عراءالّلػػ ا سػػبق عر ػػه أفّ فبّػػظهػػر 
وػ   اؼبلػارية، لّنػا فعػل إ ػواد  ـينًػا عػق إعجػاب ـقيقػّي لػذا اعبنػاؿ،   اوا فيهػ، وعػيفّ   ء ّل    صباؿ  وبّينوا 

  نلػعر معهػا بعنػق العاعفػة  ،ةة تصويريّ يّ  عق ن عة ـسّ إّ   ،ّ  ةت   يف أـايني    يف أشعارهل هذوا ل   يعيفّ أدّ 
 صػورت  لِ ْسػ ر إىل  سد اؼبرأة، ور  هذا ما ـدا لل إىل الويوؼ ويفات سريعة عند النّ  عور، ولعلّ أو صدؽ اللّ 

افو  حليل والتفصيل.تفتقر إىل العنق والتّ  ةت   شيّ  سريعةت  مػق  نييّ إىل األندلسػيد انتقل  ت ث  الغ ؿ اغبّسيّ  إذاّ 
 در ػػة   يّ ني   يبلغػػوا يف وػػ ؽبل اغبّسػػاألندلسػػيّ  فػػإفّ ، (ٔ)ها سػػد الفتنػػة يف ومػػواعق   يصػػفوف اؼبػػرأة  وهػػل  اؼبلػػارية

  تساعد علػى الّ  ةة القويّ  ث ات ا  تناعيّ ول مق و ود التّ ، على الرّ اأـيانً  عر اؼبلرييّ   بلغها اللّ   الّ هتّ التّ 
 .  ة يف األندلاولة األمويّ يف عصر الدّ  ر ة  ر هذ  الدّ عبلوغ اللّ 

ر  بالّصػػػورة اشػػػعأيف  وايف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة اـتف ػػػ نياألندلسػػػيّ  اءعر ويب ػػػق اإليػػػرار هنػػػا أّف الّلػػػ
ا يف هػػػذا اّػػػاؿ بننػػػوذج يريػػػل مػػػق الّننػػػوذج الّػػػذ  أ عجػػػل بػػػه القػػػدماء، وظلّػػػ وااغبّسػػػّية للنػػػرأة، فقػػػد تعّلقػػػ

ييا اعبنػاؿ األندلسّي تدور يف فل  الّلعر العريّب اّلذ    زبتلػي فيػه مقػا ة للنرأة يف الغ ؿيّ ألوصاؼ اؼبادّ ا

                                                                                                                        
 . ٜٕٛان ر: اػبطيل الّتيفي ّ : شرح القصاشد العلر، ص

 . ٜٕٕ-ٕٕٛاألندلسّي، صحد ثني العّباسّيني يف الّلعر ن  ػشعر ال( ان ر: الّسهلّي: أثر ٔ)
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ولػػػػو أّف  ،(ٔ)إّ  يف القليػػػػل اريةاؼبلػػػػق مقػػػػاييا هػػػػذا اعبنػػػػاؿ عنػػػػد عػػػػ نياألندلسػػػػيّ  اءعر األن ػػػػوّ  يف ن ػػػػر الّلػػػػ
فػػدوا الّلػػعر العػػريّب بننػػاذج  ديػػدة أفػػادوا مػػق معطيػػات عبيعػػتهل ا  تناعيّػػة وت وينهػػا الفريػػد لر  األندلسػػّيني
 سبقوا إليها. وعريفة   ي  

ػػػػػػاف الّلػػػػػػ جبنػػػػػػاؿ اؼبػػػػػػرأة اعبسػػػػػػدّ ،  وايف عصػػػػػػر الّدولػػػػػػة األمويّػػػػػػة يػػػػػػد أ عجبػػػػػػ وفاألندلسػػػػػػيّ  اءعر وإذاّ 
ػػػّي، اؼبتن ّػػػل صبػػػ واأنبلػػػ لصػػػفات ـسػػػنها اؼبػػػاّدّ ، فػػػإّف هػػػذا   يعػػػه أّدػػػ واواستحسػػػن ـ  اؿ اؼبػػػرأة الّرـو سػػػق يف 
 منػه لعلّػه أعنػق اعبسػد، بػل صبػاؿ مػق الّر ػل نفػا يف ت ث ًا أيلّ  الّروح صباؿ طي عباعها، ولياأ اليها ول  
  ذبًا. وورًا، وأيو  أثرًا، وأبعد

سق      طػي سق أ الؽ اؼبػرأة ول  حب  عراء العرب اللّ  قد تغجّل فالعريّب منذ اعباهلّية،  لق اؼبرأة مطلل  ـو
ػاف  ،اؼبعنو ّ و ؽبل  قبد هذا يفو  .(ٕ)عجبتهل فيهاأ  ة الّ فات اؼبعنويّ وهي الصّ  ،باعهاعِ   اغبػل     شػعور  مػدار  ّو

 دّ ومػػػد  ارتباعػػػػه بػػػه واندما ػػػػه معػػػه، ومويػػػػي اغببيبػػػة مػػػػق صػػػاـبها يف الّصػػػػ نفسػػػه وتػػػػ ث   يف نفػػػا اػػػػلّ 
 .(ٖ)ة يف ابوبةيّ ض ؼبوا   ـسّ     تتعرّ ة الّ واـي اؼبعنويّ مق النّ  ذل والوصاؿ، إىل ما سو  

ـ  يف عصػػػر الّدولػػة األمويّػػة ّلػػعراء األندلسػػّيني ولل  ،ألندلسػػػّيةيف تصػػوير هػػذا اعبانػػػل يف اؼبػػرأة ا إسػػػها
ػػػيّ  عنػػػد أيًضػػػا اػبػػػار ّي، توي فػػػوا اعبنػػػاؿ ذبسػػػيد نػػػا توي فػػػوا عنػػػدفن ل ػػػاف ؽبػػػل وػػػ ؿ الػػػّدا ليّ  اعبنػػػاؿ الّرـو ، ّو

ة بػػني اتيّػػوراء تصػػوير األـاسػػيا الذّ فيػػه  فا يسػػعو ، إمّبػػةؼبفػػاتق اؼبػػرأة اعبسػػديّ  وف فيػػه ػػ  يتعرّ معنػػوّ  عفيػػي 
ياء   فيها صدود    بق عبد ربّه صّور   أبيات   ومق هذا الغ ؿ .(ٗ)نيابّ   : )الّطويل( (٘)فقاؿ، هااغببيبة ـو

 بِنَيْفسيييييييييييييي الَّ يييييييييييييي َ ييييييييييييينَّْ  بِيييييييييييييَرع  َسيييييييييييييالِمي 
 

 
 

 َولَيييييييييْو َسيييييييييأََلْ   َيْ اييييييييييي َوَ ْبيييييييييُ  َليييييييييي   َيْ اييييييييييي 
 َ ييييييييييييييييي ءا ِبَوْجِيييييييييييييييييي ِ  ا ِجْئُ ييييييييييييييييي  َمييييييييييييييييدَّْت  

 

 فَي َيْيُجُرنيييييييييييييي َ ْجيييييييييييييراا َألَييييييييييييي َّ ِميييييييييييييَن الَوْميييييييييييييلِ  
 َوِ ْن َ َ َميييييييييييييْ  جييييييييييييي َ ْت َعاَييييييييييييييَّ ِبُ ْ ِميييييييييييييي  

 

 َوَلِ يييييييييينَّ  اَ  الجييييييييييوَ  َأْ ييييييييييي  ِمييييييييييَن الَعييييييييييْدلِ  
 

                                         
، وهه: اذّباهات الّلػعر األندلسػّي ٜٛٔ( ان ر: ؿبنود: اذّباهات الّلعر األندلسّي إىل داية القرف ال ّالن اؽبجرّ ، صٔ)

، ٘٘ٔلقػػػرف الرّابػػػ  اؽبجػػػرّ ، ص، وعجلػػػة: اذّباهػػػات الّلػػػعر األندلسػػػّي يف إٕٛدايػػػة القػػػرف الرّابػػػ  اؽبجػػػرّ ، ص ـػػّّت 
 .ٓٔوالعقيلّي: ا ذّبا  البدوّ  يف الّلعر األندلسّي، ص، ٙ٘ٔ

 الّلػعر اعبػاهلّي ، وزوريػا: القػيل اعبناليّػة بػنيٓ٘-ٜٗ( ان ر:  ليل: يف الّنقد اعبناّل )رؤية يف الّلعر اعباهلّي(، صٕ)
 . ٖٗوشعر صدر اإلسالـ، ص

 . ٖٓ٘( هدارة: اتّػجاهات الّلعر العريّب يف القرف ال ّا  اؽبجرّ ، صٖ)
. وعجلػة: اذّباهػػات الّلػعر األندلسػػّي يف ٜٖٛ( هػه: اتّػػجاهات الّلػػعر األندلسػّي ـػػّّت دايػة القػػرف الرّابػ  اؽبجػػرّ ، صٗ)

 .٘ٗٔالقرف الرّاب  اؽبجرّ ، ص
 . ٖٖٔ-ٕٖٔابق عبد ربّه: ديوانه، ص( ٘)
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ػػر  معهػػا إىل أيصػػى  ،اعلػػى ابوبػػة بلػػيء ع يػػ  عليػػه أبػػدً  ،ّنػػا يبػػدو لنػػا ،اعرالّلػػ  يضػػّق  فهػػوّ 
، ؾب  الّلػاعر يف ذلػ هبػد  ، و دّ بػاؽبجر والّصػ تقسػو عليػهوهػي تقابلػه بػاعبحود أو  ،يػل لروبا ػاـدود ال ػـر

 .دبا ناله منها ومسرور   ه راضت بل لعلّ  ،اأو ـر ً  وضا ةً 
بػدت  نضػرةً  يوله يصي و نػةً  يف على إعجابه لا، اغبياء دلياًل  ه صفة  شعر ابق عبد ربّ يف  تر  رّ وت
 ػبفيي(: )ا(ٔ)اغبياء عليها مالمف  

 َوْجنَيييييييييييييييييييييييةٌّ َكييييييييييييييييييييييي لرَّبيِع جييييييييييييييييييييييي َع َعَاْييييييييييييييييييييييييي 
 

 
 

 (ٕ)ِمييييييييييييييْن َ ييييييييييييييي ء  ًل ِمييييييييييييييْن َ يايييييييييييييي  َوْسييييييييييييييِمير  
: (ٖ) جػػاًل ويػػد اضبػػرّا  ػػّد  اؼبػػرأة  يصػػي بإعجػػابت  هيول ػػ، ه ػػر يف ديوانػػه و بػػق عبػػد ربّػػه يف مو ػػ  

 )البسي (
 بَيْيضييييييييييييييي ُء َيْ َميييييييييييييييرر َخيييييييييييييييدَّا   ِ  ا َخِجاَييييييييييييييي ْ 

 
 (ٗ)ْي َوِ  ِ َكميييييييي  َجييييييييرح َ َ يييييييي ٌّ فييييييييي َمييييييييْفَ  َ  

 

 
اعر يف تعبػ   عػق ة الّلػمػق شخصػيّ   انػلت  ه بروز  ناذج مق شعر ابق عبد ربّ هذ  النّ  الـغ يفوما ي  
ّي  علػػػى ـياشهػػػا و جلهػػػا، وهػػػذا مػػػا يلػػػي ه بػػالوّ واهتناِمػػػ ،  يصػػػفهااستحسػػػنها يف اؼبػػػرأة الّػػػ إعجابػػه بصػػػفةت 

   .ق علبها وسعى إليهاتها وتصاودا وامتناعها عنّ بعفّ 
عراء ه   وبػغ باهتنػاـ الّلػة عالية تسنو بػاؼبرأة، فإنّػلقيّ تصوير هذا اعبانل مق    ا يف ول فبّ لى الرّ وع

ػػاف فيهػػا  ّ اؼبػػادّ  يّ اعبانػػل اغبّسػػتصػػوير  ّنػػا ـ ػػي باهتنػػامهل األندلسػػّيني يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة   ، فقػػدّ 
تفصػف عػق مويػي وا ػف  ،تهػاول مػق يلّ ى الػرّ علػهػذ  الّننػاذج  ، و  أفّ ه يليلة  يف هذا العصر ومباذ    اؿبدودً 

ػػافعراء  الّلػػبعػػض  فيػػه منهػػا مػػا عػػيّف  مػػق اؼبػػرأة، بػػل إفّ  شػػعراء عصػػر  أصػػدؽ  ّػػابق ـػػـ  عػػق ذبربػػة وايعيّػػة، ّو
ػػرذبربػػةً  ـ  أنّػػ« عػػوؽ اغبنامػػة»يف رسػػالته  ، فقػػد ّذ ، يتابعهػػا وظػػلّ  ،لػػه يف يرعبػػةهأ نلػػ ت يف دار اريػػةت جب ه هػػا
للّلػاعر العّباسػّي   ب بيػاتت انػدفعا تغػّه  مثّ دب لػه،  ّوته خبفر و جل   عهػد لػهود وس  أ ذت الع   يديوًما فرهها 

 ر  ل ػػ فّ ْنػػفلع  »: دبجػػام  يلبػػهاعباريػػة ؿببّػػة ويػػد أ ػػذت  ،ـػػـ  فقػػاؿ ابػػق  ، هػػػ(ٕٜٔ)ت بػػق األـنػػي اسلعبّػػا
ا، وهػذا أّ ػر مػا وصػلا نيل  اليـو و  أنسػا  إىل يػـو مفػاري  الػدّ ا يق  على يل ، وما نسيا ذاؼبضراب إمبّ 
 .  (٘)«ّالمهاق مق رؤيتها وظباع  ن ّ إليه مق التّ 

                                         
  .ٛٚٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٔ)
 : مطر  الرّبي  األّوؿ.ميّ سْ الوَ : اؼبطر. الَ ي ( ٕ)
 . ٚٔٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٖ)
 : الفض ة. الَوِ  ( ٗ)
: رساشله، ٘)  . ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ( ابق ــ 
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 : )اػبفيي((ٔ)فورت ون    يستحسق منها ما رأ  وما لقي مق صدٍّ أرؼ ياشاًل  مثّ ياؿ 
 ًل تَيُاْمييييييييييييي  َعايييييييييييي  الن فيييييييييييي ِ  َوَمْنييييييييييييِع الَوْمييييييييييييي

 
 ييييييييييييييييييييييِل مييييييييييييييييييييي  َ ييييييييييييييييييييي ا َليييييييييييييييييييييي  بَِن يييييييييييييييييييييييرِ  

 

 
ييييييييييييييييَر بَعيييييييييييييييييد    َ ييييييييييييييييْل َيُ ييييييييييييييييوُن الِيييييييييييييييييالُل َحييْ

 
ييييييييييييييييييييَر نَيُفييييييييييييييييييييوِ  أَ    ْو َيُ ييييييييييييييييييييوُن الغَييييييييييييييييييييفاُل َحييْ

ا ، بػل إّدػهيلبػا يف وعلويً يراها  قْ يف ن ر م  ا ا ي يدها ـسنً نفور اعبارية فبّ  ا أفّ ا سبامً اعر مدرًّ يبدو اللّ  
  .ما هو ع ي  فبتن  صفة ت تنل لا صور ا، وهي صفة ل لّ 

 : )الوافر((ٕ)ياؿقد   منها، فة، يعاتبها على ما رهبلطي وريّ يف أبيات أ ر  ونرا  ىباعبها 
 يَّ يَمنَيْعيييييييييييييييييييِ  َجمييييييييييييييييييي َل َوْجِييييييييييييييييييييِ  ُمْقَا َييييييييييييييييييي

 
 يَّ يَوَلْفمُييييييييييييييييِ   َييييييييييييييييْد َ يييييييييييييييينَيْنِ  بِييييييييييييييييِ  َعاَيييييييييييييييي 

 

 
 َأ اِ  نَيييييييييييييييييييييييييييَ ْ ِت لايييييييييييييييييييييييييييرَّْ َمِن َميييييييييييييييييييييييييييْوما 

 
 يَّ يفَيَاْسيييييييييييييييييييييِ  ُتَ ا مييييييييييييييييييييييَن اليَييييييييييييييييييييييْوَا َ ييييييييييييييييييييي 

واسػػتدعى مػػق ،  ـضػور والت امهػا الّصػػنا يف، عنػػه إعػػراض اعباريػةابػػق ـػـ  يف هػػذ  األبيػات صػّور  
ه تعػػػاىل يف سػػػورة مػػػر  عليهػػػا ا  إىل يولػػػف شػػػار يف البيػػػا ال ّػػػ، القػػػرهف ال ػػػر  مػػػا يعينػػػه علػػػى وصػػػي ـالتهػػػا

ػػًدا فػ ق ػػوِل ِإ   ن ػػذ ْرت  لِلػػر ضْب ِق ص ػػْوًما فػ  ﴿الّسػػالـ:  ـ  ػػِر أ  نًػػا ف ِإم ػػا تػ ػػر ِيق  ِمػػق  اْلب ل  ل ػػل   ل ػػقْ ف   لِػػي و اْشػػر يب و يػ ػػر   ع يػْ  ّ أ 
 .(ٖ)﴾(ٕٙ)اْليػ ْوـ  ِإنِسيًّا

ػػا لػػه   :(ٗ)فقػػاؿ ،دبعػػجل عريػػي، تهػػا اعباريػػة  ونّ الّػػ بػػق األـنػػياس لعبّػػلّلػػاعر الغ ػػ ِؿ ااأبيػػات وأـو
 )الوافر(

 َو َييييييييييييييييييييييْد َحنيَّْيييييييييييييييييييييييِ  لِْاَعبَّيييييييييييييييييييييي ِ  ِ ييييييييييييييييييييييْعراا
 

 يَّ يئا   ا ِلَعبَّييييييييييييييييييييييييييييييييييي    َ نِيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ نيييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 فَياَيييييييييييييييييييييْو يَيْاقييييييييييييييييييييي ِ  َعبَّييييييييييييييييييييي  ٌّ أَلْ ييييييييييييييييييييي   

 
 يَّ ييا  َوِبُ ييييييييييييييييييييييييْ  َ ِجيييييييييييييييييييييييييز    لِييييييييييييييييييييييييِلَفييييييييييييييييييييييييوْ  

مػػػق أشػػػهر الّلػػػعراء  وهػػػو، لعبّػػػاس بػػػق األـنػػػيتهػػػا اعباريػػػة ل  ونّ األبيػػػات الّػػػـػػػـ  إىل  اسػػػتن  ابػػػق   
اس لػو اسػتن  العبّػ أفّ  لوزبيّػ .(٘)، وهي فوز، اّل  مل ا شغاؼ يلبه يف بغػدادتخّصصني يف ؿببوبة واـدةاؼب

 ؿببوبته أل لها.وهجر  ؽباـ لااستن  إىل وناء هذ  اعبارية 
انػػػا هػػػذ  النّ  عر نػػػا قبػػػد يف الّلػػػنهنا، فهػػػذا   يعػػػه أنّ رفػػػا بصػػػالـهنا وتػػػديّ نػػػاذج للػػػاعريق ع  وإذاّ 

وسػػعيهل  ،أصػػحالا عػػق اسػػتهتارهل بػػاؼبرأة تعبػػ   فيهػػا لػػى لغ نبػػا ذبّ  ة مبػػاذج  ولػػة األمويّػػيف عصػػر الدّ  األندلسػػيّ 

                                         
: رساشله( ٔ)  . ٕٔ٘/ٔ، ابق ــ 
 . ٕٔ٘/ٔ، لّسابقا( ٕ)
 . ٕٙ( مر : ٖ)
: رساشله( ٗ)   .ٕٔ٘/ٔ، ابق ــ 
 . ٓٔ٘-ٜٓ٘( ان ر: هدارة: اذّباهات الّلعر العريّب يف القرف ال ا  اؽبجر ، ص٘)
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  يػاؿ يف الّػ، ا ّ ابػق فػرج اعبيّػ يصػيدة   ل هذا العصر حبػقّ يب ّ ما يد  ، بل إفّ وتصوير مغامرا ل معها ،يف علبها
 : )الوافر((ٔ)مطلعها

 َو  جَِعيييييييييييييييييييِة الِومييييييييييييييييييي ِل َعَفْفيييييييييييييييييييُ  َعْنيييييييييييييييييييي 
 

 َومييييييييييييييييييييي  الشَّيييييييييييييييييييييْيط ُن ِفييييييييييييييييييييييي  بِ لُمطييييييييييييييييييييي  ِ  
 

 
اؼبػرأة  عػق واروبػيػد اؼبػرأة، يف  اػبلقي   اعبانل  وهل يصّوروف  ،األندلسّينيعراء اللّ أّف هذا البيا د ياّّ 

 بصػػػّدها وهجرهػػػالػػػّرزاف، فتغنّػػػوا ا اغبييّػػػة اػبجػػػوؿ يف اؼبػػػرأة اؼبتصػػػاونة واعنهػػػا، وروبػػػ وااؼببتذلػػػة اؼبسػػػتهوة، وعّفػػػ
يػػد، ولعػػّل هػػذا مػػا عبػػ  وػػ ؽبل بالعّفػػة ، ونفورهػػا انػػا هػػي مطلػػبهل الـو وارتقػػى بػػه عػػق اإلسػػفاؼ والعذريّػػة، ّو

   وؽ العريب الّسليل، واػبلق اإلسالمّي القو .واإلسراؼ يف الفحل والّتعريض بالػنرأة دبا   يقبله الذّ 
نػػا ذبلّػػ  ة،ولػػة األمويّػػالدّ  يف عصػػر نيدة مػػق شػػعر األندلسػػيّ ا يف مبػػاذج متعػػدّ هػػذ  هػػي صػػورة اؼبػػرأةّ 

ولػػل الّػػذ   ن ػػو ّ صباؽبػػا األ فيهػػا مالمػػف   عراء العصػػر، وعلػػى امتػػداد عهػػود ، أبػػرزواشػػ اشػػوؾ يف رظبهػػا أّ ػػر  
وهػػػو اعبنػػػاؿ  ،دبػػػا هػػػو أظبػػػى وااعبسػػػد وصبالػػػه، بػػػل عػػػالبتصػػػوير ب  ي تفػػػوا  وػػػ  أّدػػػل، يّ اب  اغبّسػػػعليهػػػا الطّػػػ
   اػب لقّي. الػنعنو ّ 

 الِغْام ن والسرق ة: -ٕ
د   ها هػذا ولػة األمويّػها ؾبلى اعبناؿ اإلنساّ  يف األندلا يف عصػر الدّ   ت ق اؼبرأة ـو ة، فقػد شػاّر

عراء عػػػق الّلػػػ عبػػػ   و ػػػاء ت، رفػػػوا يف اّتنػػػ  األندلسػػػيّ الّػػػذيق ع   ،مػػػق ذو  اؼبالـػػػة واغبسػػػق الغلنػػػاف   الّتجلّػػػي  
مػق أبػرز وهػو  ،الغػ ؿ بالِغْلنػاف أو الغػ ؿ بالػػنذّّر مالمف  اعبناؿ فيهل يف شػعر واستحسادللا ء إعجالل 

 .(ٕ)ريّة اعبديدة يف أدب األندلسّينياألوراض الّلع
وتضػافرت أسػباب عػّدة للػيوعه ، ِغلػػناف وذيوعػهأّدت بواعن ومػاثّرات ـبتلفػة إىل ظهػور الغػ ؿ بالو 

أف ويب ق ،يعنينػا هنػا شػيوعه يف الّلػعر األندلسػيّ  . والّػذ (ٖ)ـػدٍّ سػواءيف الّلعر الػػنلريّي واألندلسػّي علػى 
 وهي: فيه،  وع مق الغ ؿت إىل ظهور هذا النّ ة أدّ أربعة بواعن مهنّ  قوؿ إفّ ن

                                         
 .ٔٗ( ابق فرج اعبّياّ : شعر ، صٔ)
ت الّلػعر األندلسػّي ، وعجلة: اذّباهػاٖٜٖ( ان ر: هه: اذّباهات الّلعر األندلسّي ـّّت داية القرف الرّاب  اؽبجر ، صٕ)

 .ٗٙٔ-ٖٙٔيف القرف الرّاب  اؽبجرّ ، ص
، فنػػنهل م ػػػْق أر عهػػا إىل شػػػيوع ر يف الّلػػعر العػػػريبّ ( ا تلػػي النّػّقػػػاد والبػػاـ وف يف أسػػػباب شػػيوع ظػػػاهرة الغػػ ؿ بالػػػػنذّّ ٖ)

األ ػػر ، ومػػنهل م ػػْق الّلػػذوذ يف الػػػنجتن  العػػريّب يف عهػػود  الػػػنت ّ رة، ومػػنهل م ػػْق ع اهػػا إىل ا ػػتالط العػػرب بػػاألمل 
 ،ٕٕٙان ػػر: اغبػػويّف: تيّػػارات ثقافيّػػة بػػني العػػرب والف ػػرس، ص)أر عهػػا إىل تقليػػد الّلػػعراء الّػػذيق يػػالوا يف هػػذا الغػػرض. 

، وال فػػراوّ : الّلػػعر العػػريّب بػػني اعبنػػود ٖٗٛ، ٗٚ-ٖٚو ػػيي: تػػاريا األدب العػػريّب )العصػػر العّباسػػّي األّوؿ(، ص
 . (، وما بعدهاٚٔ٘، ٕٓ٘اذّباهات الّلعر العريّب يف القرف ال ّا  اؽبجرّ ، ص ، وهدارة:ٚٓٔوالّتطّور، ص
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وي ػوف ، يف هػذا الغػرض ؿباولػًة منػه إثبػات مقدرتػه الفنّػيّػة: وهو يػوؿ الّلػاعر الب عا الفّنّي األعبيّ 
ػػاة ملػػهور  الّلػػعراء  فقػػد ع ػػرؼ عػػق ا الغػػرض، القػػوؿ يف هػػذ اؼبلػػارية الّػػذيق سػػبقو  إىلذلػػ  عػػق عريػػق ؿبّا

و  سػّينا يف اغبقبػة الّػ  ـ ػل فيهػا ، األندلسّيني شّدة إعجالل بالػنلارية وا ـتذاء لل يف شػّّت نلػاعا ل
ػػاف الّلػػعر أـػػد  وانػػل هػػذ  اغبضػػارة فقػػد بػػدا عليػػه ، وهػػي ـقبػػة بنػػاء اغبضػػارة األندلسػػّية، وفاألمويّػػ ولػػػّناّ 

ػػاف يلػػػهد نبػػوغ أيب نػػػواس . سػػيناء ا ـتػػذاء والّتقليػػػد ومػػق الػػػنعروؼ أّف الّلػػػعر الػػػنلريّي يف هػػػذ  اغبقبػػةّ 
ونػػػه يف طبريّاتػػػه ومػػػا إف وصػػػل شػػػعر  إىل األنػػػدلا ـػػػّّت ازّبػػػذ  الّلػػػعر ، (ٔ)هػػػػ( وذبديػػػد ٜٜٔ)ت اء م ػػػاً  وبّا

ر ػػاف ينسػػ  علػػى ، ومػػق أواشػػل الّلػػعراء الّػػذيق تػػ ثّروا بػػه وبػػ، بػػق اغب ػػل الغػػ اؿ، وؾبونػػه وو لػػه بالػػػنذّّ فقػػدّ 
منواله ـّّت ىباؿ م ْق يسن  شعر  أنّه أليب نواس
(ٕ) . 

ب  مق شعر الغ ؿ بالػنذّّر عق ن عالب عا الّنفسّي اليمر يّ  منهػا مػا  ، ة نفسّية: وهو تعب  يسلّ 
فقػد تػوّرط يف هػذا اغبػّل . ّاف مر يًّا يتنّ ل يف علق الّلػعراء للغلػػناف والّتعبػ  عػق هػذا اغبػّل الّلػاّذ شػعرًا

عػػدد مػػق شخصػػّيات األنػػدلا الػػػنرموية وي هػػر أّف الػننػػػ لة ا  تناعيّػػة والّدينيّػػة لػػػل ت ػػق سبنػػ  صػػاـبها مػػق 
ػا وأمػراء ويضػاة ور ػاؿ ديػق ويعػوا يف هػذ  الػػنعصية، الػنيل إىل الِغلػػناف والّتغػّ ؿ لػل ، فنجػدهل شػعراء وملوًّ

ّ ليل الّنحو ّ ، وقبد ؽبل يصًصا وريبة ت هر هذا اغبلّ   .  (ٖ)ومق هذ  القصا ما رو  عق ابق شهيد وابق 

ػػاف الباع ػػاف الفػػّهّ والّنفسػػّي يػػد أسػػهنا يف ظهػػور أشػػعار الغػػ ؿ بالػػػنذّّرالب عييا اًلج ميي عيّ   : إذاّ 
وسػػػوء األ ػػػالؽ العاّمػػػة ، يف األنػػػدلا فػػػإّف ـيػػػاة الػػػّوؼ والبػػػذخ الّػػػ  عاشػػػها األندلسػػػّيوف وانتلػػػار اػبالعػػػة

، أّد  ذلػ   وال تّػاب يف ضبػ ة الّلهػو واّػوفوانغنػاس بعػض الّلػعراء ، وفسػاد الػػنجتن  األندلسػيّ ، واػباّصػة
)ووما( إىل ؿباولػػة تعليػػل هػػذا الّلػػيوع ب نّػػه ولعػػّل هػػذا مػػا ـػػدا بػػػ. (ٗ)لػػػنافّلّػػه إىل شػػيوع ظػػاهرة الغػػ ؿ بالغ

. وػػ  أّف مػػا (٘)ير ػػ  إىل اػبصػػاشا الػػػننّي ة للعقليّػػة العربيّػػة، و رِثػ ْتػػه فينػػا و رِثػ ْتػػه مػػق أـاسػػيا البػػدو وميػػوؽبل

                                         
، والّسػػػهلّي: أثػػػر شػػػعر اػػػد ثني العّباسػػػّيني يف الّلػػػعر ٚٓٔ( ان ػػػر: ال فػػػراوّ : الّلػػػعر العػػػريّب بػػػني الّتطػػػّور واعبنػػػود، صٔ)

 وما بعدها.  ،ٖٚٔ، وبه ب ر: أثر أيب نواس يف الّلعر األندلسّي، صٕٙٔاألندلسّي، ص
، وؿبنود: اذّباهػات الّلػعر األندلسػّي إىل دايػة ٗٔٔ( ان ر: عّباس: تاريا األدب األندلسّي )عصر سيادة يرعبة(، صٕ)

 . ٖٚالقرف ال ّالن اؽبجرّ ، ص
 . ٕٕ٘، ٕٓ٘/ٔ، والضّ ّ: بغية اؼبلتنا، ٙٗٔ، ٖٗٔ( ان ر: اغبنيدّ :  ذوة اؼبقتبا، صٖ)
، وؿبّنػػػػد: الّلػػػػعر يف يرعبػػػػة، ٜ٘ٔت الّلػػػػعر األندلسػػػػّي إىل دايػػػػة القػػػػرف ال ّالػػػػن اؽبجػػػػرّ ، ص( ان ػػػػر: ؿبنػػػػود: اذّباهػػػػاٗ)

 .ٕٕٓ-ٜٕٔ، وزيارة: الّوؼ يف اّتن  اإلسالمّي يف األندلا، صٕٖ٘ص
 . ٛٗ( ان ر: ووما: الّلعر األندلسّي )حبن  يف تطّور  و صاشصه(، ص٘)
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، أف الّلعر اعباهلّي واإلسالمّي ىبلواف مػق هػذ  األشػعار، فبّػا هبعػل هػذا الغػرض (ٔ)فات )ووما( وم ْق أيّد 
 ا على األدب العريّب وليا أصياًل فيه.عارشً 

متن ّلػة ، : وهو تعب  يسل مػق شػعر الغػ ؿ بالػػنذّّر عػق ن عػة وػ  مر ػّيةالب عا ال َّو ّي الجم ليّ 
ر فػػػباعبنػػاؿ، وتػ ت بُّعػػه أيننػػا و  ػػد يف الطّبيعػػة أو يف الػػػنرأة أو يف الغػػالـ، يف شػػغي األندلسػػّيني  الّتغّ ؿ بالػػػنذّّ

هػػذ  الّن عػػة هػػي الّػػ   علػػا بعػػض الّلخصػػّيات  ولعػػلّ  .(ٕ)إفػػراعهل باعبنػػاؿ الػػػنحسوسعنػػدهل يػػدّؿ علػػى 
الّػذ  يػاؿ يف هػذا الغػرض  ّػابق ـػـ   ،تتػوّرط يف هػذا القػوؿ، بعيػدة عػق اللُّػبهاتالالػنلت مة دينيًّا وأ الييًّا و 

 .(ٖ)سعًيا وراء اعبناؿ
ا مػػػػػق لنػػػػػاف، ـػػػػػّّت بػػػػػات مو ػػػػػوعً إىل شػػػػػيوع الغػػػػػ ؿ بالغ ت هػػػػػذ  البواعػػػػػن واألسػػػػػباب ؾبتنعػػػػػةً أدّ 

هػػ( إىل يضػّية ٕٗ٘، وأشػار ابػق بّسػاـ )ت(ٗ)ظاهرة ا تناعّية م لوفة وعيّف عق ،عر األندلسيّ مو وعات اللّ 
وأّمػػػا صػػػفات الػػػػن عّذريق مػػػق الِغلػػػػناف، فقػػػد »علػػػق الِغلػػػػناف، والّتغػػػّ ؿ لػػػل يف الػػػػنجتن  األندلسػػػّي، فقػػػاؿ: 

ا وذمًّػػا ػػرت  يػػوؿ فرسػػاف هػػذا الل ػػاف لػػذا ا ـً . (٘)«لػػػنيداف، وتفن نػػوا يف ذلػػ  ن ػػرًا ون ًنػػا، وتطػػاردوا فيػػه مػػد
نػػػا ـػػػاولوا أف يسػػػوفدوا  ػػػاوؿ الّلػػػعراء يف هػػػذا اللّػػػوف أف يفتنّػػػوا يف رسػػػل صػػػور ، ويعر ػػػو  عرً ػػػا شػػػاشًقا،ّ  ـو

ػا نوا يقولونػه يف الطّبيعة يف تصوير ولػػنادل، مضػفني علػيهل ريّػًة مػق ريّتهػا وروعػًة مػق روعتهػا، علػى كبػو مػاّ 
 .(ٙ)و ؽبل بالػناّنن

ػاف ؽبػل ، نا اأثػار الّلػعريّة ؽبػذا النّػوع مػق الغػ ؿ يف عصػر الّدولػة األمويّػة يف األنػدلابعد أف تتّبعو  ّو
 .  قاةؿ بالسُّ : الغ ؿ بالغلػناف، والغ  و دنا أّف مو وعاته تنحصر يف نوعني، (ٚ)هاـ وا فسفيه إ

، (ٛ)كبػػو مبّ ػػر يف عهػػد اإلمػػارة يف البيئػػة األندلسػػّية انتلػػارًا واسػػًعا أّمػػا النّػػوع األّوؿ فقػػد انتلػػر علػػى
اشػػػتنل هػػػذا النّػػػوع علػػػى الوصػػػفني: ص الّػػػ  تناولػػػا وصػػػي الغلنػػػاف، و واّتضػػػف لنػػػا ذلػػػ  مػػػق  ػػػالؿ الّنصػػػو 

 .  اغبّسّي والػنعنو ّ 

                                         
 . ٜٙ داية القرف اػباما اؽبجرّ ، ص( ان ر: عنارة: شعر به أمّية يف األندلا ـّّت ٔ)
 .ٜٖٗ، وهه: اذّباهات الّلعر األندلسّيحّّت داية القرف الرّاب  اؽبجرّ ، صٜٙ( ان ر: الّسابق، صٕ)
 . ٕٛ/ٕ( ان ر: اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٖ)
 . ٖٚ٘، ٖٙٗ( ان ر: ابق  اياف: مطنف األنفا، صٗ)

 . ٗٗٔ، صٔ، ـٔ يرة، ؽ( ابق بّساـ: الّذ  ة يف ؿباسق أهل اعب٘)

 . ٗٙٔ( ان ر: عجلة: اذّباهات الّلعر األندلسّي يف القرف الرّاب  اؽبجرّ ، صٙ)

 ، وما بعدها.ٖٜٖ( ان ر: هه: اذّباهات الّلعر األندلا ـّّت داية القرف الرّاب  اؽبجر ، صٚ)

 .٘ٙٔالرّاب  اؽبجرّ ، صالقرف  اهات الّلعر األندلا يف: اذبّ عجلة( ان ر: ٛ)
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وصػِي وػالـت ي ػدعى  اصف اعب يرّ  ياؽبا يفلعّباس بق ن ومق أ وىل الّنناذج اّل  كب ى لا ثالثة  أبياتت 
يل عبد الرـّ
 : )اػبفيي((ٔ)

  ُيييييييييييييييْل ِلَعْبيييييييييييييييِد اليييييييييييييييرَّ يِ :  ِفْيقاييييييييييييييي  بَِعْبيييييييييييييييِد ْ 
 
 

 
 

 ًل تُِميييييييييييييييييييييْ   َيْابَيييييييييييييييييييييُ  بَِاْوَعيييييييييييييييييييييِة َميييييييييييييييييييييد  ْ  
نَيْييييييييييييي  يييييييييييْ ِر ِميييييييييييْن َعييْ  بِيييييييييييِ م ِا الَييييييييييييوح  َوبِ لس 

 
 ييييييييييييييييَ   َواليييييييييييييييَوْ ِع ِميييييييييييييييْن َ يييييييييييييييق ِجِ  َخيييييييييييييييد  ْ  

   َوًلِ  َّ لييييييييييييييي  ِ َّييييييييييييييةا ُتشيييييييييييييي ِكُل َخْصييييييييييييييَرْي َ  
 

 تَيْقييييييييييييييييييييييييُي ِم ْييييييييييييييييييييييييَل َ ْسييييييييييييييييييييييييَوِة نَيْيييييييييييييييييييييييييِد ْ  
وذبلّػػػػا يف هػػػػذ  األبيػػػػات ظبػػػػات  صبػػػػاؿ هػػػػذا الغػػػػالـ الّػػػػ  لفتػػػػا ن ػػػػر الّلػػػػاعر إليػػػػه، وهػػػػي عينػػػػا   

ا وػ  أّدػ، ـيلقػه بعػد الػرّ اعر إظهػار تعلّ ول مػق ؿباولػة الّلػوعلػى الػرّ الّساـرتاف و ّد  اؼبػوّرد و صػر  الّنحيػل. 
لاإلـسػاس تسػعى وراء الّصػ تبدو فاترة العاعفة باردة ،   تقسػو م ػل ..ورة بلغػة مصػطنعة )رّؽ ل ريّػة تلػّا

عر وع مػػق الّلػػوا ػػحة يف سػػاشر مبػػاذج هػػذا النّػػ وهػػذ  ظبػػات(، أّ ػػر مػػق سػػعيها وراء صػػدؽ اؼبعػػجل. ...يسػػوة
 ة. ولة األمويّ يف عصر الدّ  األندلسيّ 

ػػػػػر أنّػػػػػه أ وفػػػػػد إىل ، ؿّنػػػػػا ظهػػػػػر هػػػػػذا النّػػػػػوع مػػػػػق الغػػػػػ ؿ يف عهػػػػػد اإلمػػػػػارة يف شػػػػػعر الغػػػػػ ا فقػػػػػد ذّ 
واصػطحبا معهػػا ابنهػا األمػػ  ، فجػاءت اإلميفاعػػورة مػرًّة ل يارتػػه يف القصػر الّػػذ  أ عػد  لضػػيافته، القسػطنطينّية
ػػاف والًمػػا بػػدي  اعبنػػاؿ، )ميلػػيل( ، فػػن ل الغ ػػ اؿ يف ذلػػ  يصػػيدة، ووبػػلُّ الّلػػراب ف ـضػػر معػػه نبيػػًذا، (ٕ)ّو
 : )الوافر((ٖ)ياؿ فيها

 َد لَييييييييييييييييييييي ِن اأَلْعطيييييييييييييييييييي ِ   َْخييييييييييييييييييييص  َوَأْحيَيييييييييييييييييييي
 

 
 

 (ٗ)َك يييييييييييييييِل الطَّييييييييييييييْرِ   ج ُعنُيييييييييييييي   َ ويييييييييييييييلِ  
 تَيييييييييييييييييييييرح مييييييييييييييييييييي َء الشَّيييييييييييييييييييييب ِب بَيَوْجَن َيْيييييييييييييييييييييي ِ  

 
 يَياُيييييييييييييييييييوُح َكَرْونَيييييييييييييييييييِ  السَّيييييييييييييييييييْيِ  الصَّيييييييييييييييييييقيلِ  

 ِمييييييييييييييَن ابْنيييييييييييييي ِء الُغطيييييييييييييي ِ ِ   َيْيَصييييييييييييييِرج  الييييييييييييييي 
 

 (٘)ييييييييييييييييُعُموَمِة  ييييييييييييييييَن يُيْنَسيييييييييييييييُ  َوالُخيييييييييييييييُوولِ  
 فا  بِِنْصييييييييييييييييييييييي   َكييييييييييييييييييييييَأنَّ َأعيَميييييييييييييييييييييييُ  ِنْصيييييييييييييييييييييي 

 
 (ٙ)ِمييييييييييييييَن اليييييييييييييي ََّ ِ  الييييييييييييييد ًلِ  َأِو الَو يييييييييييييييلِ  

 َو ُبيََّ ميييييييييييييييييييييييي  ُأَكيييييييييييييييييييييييير ُ  فيييييييييييييييييييييييييِ  َ ْرفيييييييييييييييييييييييييي 
 

 فََأْ َسيييييييييييييييييُ  َأنَّيييييييييييييييييُ  ِميييييييييييييييييْن َعمْيييييييييييييييييِ  فييييييييييييييييييلِ  
 َعايييييييييييييييييييييييي   َييييييييييييييييييييييييد  َسييييييييييييييييييييييييواء  ًل َ صيييييييييييييييييييييييييرٌّ  

 
 فَيَ ْ ِقيييييييييييييييييييييييييييييُرُ   َوًل ُ يييييييييييييييييييييييييييييَو بِ لطَّوييييييييييييييييييييييييييييييلِ  

                                          
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٔ)  . ٕٗٔ-ٔٗٔ( ابق ال ّتاّ :ّ 
 . ٛ٘-ٚ٘/ٕ( ابق سعيد: اؼبغرب، ٕ)
 . ٜٙ-ٛٙ( الغ اؿ: ديوانه، صٖ)
. الرَّْخص: الّناعل، الػن ت ّه يف لني. يدحْ األَ ( ٗ)  : الن اعل الل ني 
 الّلريي، واعبن  الغ طاريي.  ديّ السّ  :الُغط ِ  الِغْطري  و تسهيل  نب ة القط  يف )أبناء(  رورة . ( ٘)
 ذيلة(، وهي الّسبي ة مق الفّضة.   )الو  مفرد   : صب    يلالوَ ( ٙ)



ٚ٘ 
 

 َوَلِ يييييييييييييييْن بَيييييييييييييييييْيَن َ لِييييييييييييييييَ  فييييييييييييييييي اْع ِييييييييييييييييدال  
 

 ي  ُيييييييييييييرِب الييييييييييييييَمسيلِ َكُغْصيييييييييييييِن البييييييييييييي ِن فييييييييييييي 
 َيِ ييييييييييييييييييييييينر ِ لَييييييييييييييييييييييييَّ ُمطَّرِفاييييييييييييييييييييييي  ِلَشيييييييييييييييييييييييْ اي 

 
 َويُْ  ِيييييييييييييييييييييُر ليييييييييييييييييييييي الف يييييييييييييييييييييي  ََة بِ أَلمييييييييييييييييييييييلِ  

ػػػة صبيلػػػ رسػػػل  أبػػػرز فيهػػػا مػػػا اّتصػػػي بػػػه مػػػق الّنعومػػػة واللّػػػني والّلػػػباب ، ةالغػػػ اؿ لومػػػ  الّلػػػاّب لـو
الّػػذ  أدرؾ أنّػػه يف ، ة مػػق الغػػ اؿيف لفتػػة صبيلػػ، وأشػػار فيهػػا إىل نسػػبه القيصػػرّ  العريػػق، وا عتػػداؿ وا سػػتواء

 .  ف اف مقاله مناسًبا لػنقامه، اعبّد والّرصانةيستدعي منه  مقاـت 
وأمػراشِهل  ّانا م لوفني بػني األندلسػّيني شػعراشِهل  وما نل  عنه مق و ؿت لل، لغلنافويبدو أّف ـّل ا
ػػاف أسػػود  والمػػه ر وْبػػافقػػد تغػػّ ؿ هلػػاـ بػػق عبػػد الػػّرضبق األوسػػ  يف، (ٔ)يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة ف، الّػػذ ّ 

 : )الّطويل((ٕ)هاعبىبالّلوف، فقاؿ 
يييييييييي   ُأِ برييييييييييَ  ييييييييييي   َْي يييييييييي ُن ميييييييييي  ِعْشييييييييييُ  عاجِما

 
 
 

 َولَييييييييْو ًلَمنييييييييي فييييييييي ُ ب ييييييييَ  اإِلنْييييييييُي َوالجيييييييي نُ  
 َولَييييييييييييييْوًلَ  لَييييييييييييييْ  َأْ ييييييييييييييَو المَّييييييييييييييالَا َوُسييييييييييييييْيَد ُ  

 
 (ٖ)ِحْربييييييييي نُ  ُ ب بَيييييييييْ  ليييييييييي فيييييييييي َ  ا اليييييييييدَّا ِ َوًل  

 ْعَشييييييييييييييييييييُ  الرَّْي يييييييييييييييييييي َن ِ ًّل ألَنَّيييييييييييييييييييي ُ َوميييييييييييييييييييي  أَ  
 

 َ يييييييييرِيُ َ  فيييييييييي اْسييييييييي   ِفييييييييييِ   َيْابيييييييييَي َ ْيمييييييييي نُ  
 َعاييييييييي  َأنَّيييييييييُ  لَيييييييييْ  يُْ ِميييييييييِل المَّيييييييييْرَ  َمْجِاييييييييييٌّ  

 
 ِ  ا لَييييييييييْ  َيُ ييييييييييْن ِفيييييييييييِ  ِمييييييييييَن الييييييييييرَّاِح  َْي يييييييييي نُ  

 يػػى يف سػػبيله اعػػوؼ األمػػ  الّلػػاعر لغالمػػه األسػػود ر وْبػػاف حببّػػه، وأنّػػه بػػاؽ علػػى هػػذا اغبػػّل مهنػػا  
 ، ّنػا أـػّل مػق ،  ألنّه رأ  يف الّ الـ صورة ر وْبػاف، بل إنّه علق الّ الـ  وهاـ بالّسهرمق صدٍّ وتعنيي ولـو

ه يف اظبػػػه معػػػ ؾو ألنّػػػه يلػػػ، ومػػػق أ لػػػه أيًضػػػا علػػػق ز ْهػػػر  الر وْبػػػاف، فهػػػي رب ػػػي لونػػػه األسػػػود، ـبّػػػه الِغربػػػاف  
 . اغببيل

ػػػر فيهػػػا الّلػػػالوايعيّػػػ تسػػػبقها ظبػػػة    ى يف هػػػذ  األبيػػػات والّػػػوتتجلّػػػ وهل أـبّػػػ قْ م ػػػ عراء أظبػػػاء  ة، فقػػػد ّذ
ػػروا صػػفاتت وتغ ّ  نػػا ّذ نػػا ا واـػػدً وذً ػػو  يرظبػػوا ؽبػػل مب ،واـػػد مػػنهل ّػػل    زبػػاّ  لػػوا لػػل وأعجبػػوا جبنػػاؽبل،ّ  اّ 

 .عصرهل ساء يفو دنا يف وصفهل صباؿ النّ 
بػػق عبػػد  ّنػػدمػػراء اؼبػػروانّيني، ومنهػػا أبيػػات  ومبػػاذج هػػذا النّػػوع مػػق الّلػػعرّ  ػػ ة ومتنّوعػػة يف شػػعر األ

 : )الّطويل((ٗ)فقاؿ، ويد أدار معناها ـوؿ الِعذار، تغّ ؿ فيها ب ـد الغلناف الػنل  بق الّناصر

                                         
-ٓٛٔ، وأبػػو شػػػارب: الّلػػعراء اؼبروانيّػػػوف يف األنػػػدلا، صٜٙ-ٕٜ( ان ػػر: عنػػػارة: شػػعر بػػػه أميّػػة يف األنػػػدلا، صٔ)

ٔٛٔ . 
 . ٜٚ٘/ٖ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٕ)
 يف الباردة مق ـاش  أو شجر. : ما ضبى مق الرّ  اال َّ ( ٖ)
 . ٜٚ٘/ٖ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٜٓٔ/ٔ( ابق سعيد: اؼبغرب، ٗ)



ٚٙ 
 

 َأتييييييييييييييي ني َو َيييييييييييييييْد ُخييييييييييييييي َّ الِعييييييييييييييي اُ  ِبِخيييييييييييييييد  ِ 
 

 
 

 َكميييييييي  ُخيييييييي َّ فييييييييي َ ْيييييييييِر الصَّيييييييي يَفِة ُعْنييييييييوانُ  
  ِ َتفاَ َمييييييييييييييييييِ  األَْل يييييييييييييييييي ُ  فييييييييييييييييييي َوَجن تِيييييييييييييييييي 

 
 َفُشيييييييييييييييييييييييييقَّْ  َعَاْييييييييييييييييييييييييييِ  لِاشَّيييييييييييييييييييييييييق ِجِ  َأْ عانُ  

 َوزِْعُت َحراماييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييَن ًلَح َكأَنَّمييييييييييييييييييييييييي  
 

تَيَفييييييييييييييي ََّر بَييييييييييييييييْيَن اليييييييييييييييَوْ ِع   ٌّ وَسْوسييييييييييييييي نُ  
(ٔ) 

  يف  ػػدّ   ّ إليػػه، فػػرأ  العػػذار يػػد   ػػ اعر إىل هػػذا الغػػالـ اؼبقبػػل عليػػه، ويػػد لفػػا ا نتبػػا   ن ػػر الّلػػ 
ا األغبػػاظ علػػى و ناتػػه تػػرو  ظن هػػا مػػق ـسػػنه، الّػػذ  اسػػتعاف الّلػػاعر ت اضبػػا يف صػػحيفة، و لػػه عنوانًػػفتخيّ 

علػػى وصػػفه ب زهػػار الطّبيعػػة اعبنيلػػة: الّلػػقاشق والػػورد واأس والّسوسػػق، فاسػػوفد الطّبيعػػة يف هػػذا اللّػػوف مػػق 
 الغ ؿ، على كبو عادة الّلعراء األندلسّيني يف و ؽبل بالػناّنن.

 ؿبّند بق هلاـ بق سػعد اػبػ  عر قبدوع مق اللّ سهنوا يف هذا النّ ذيق أمق أمراء البيا األموّ  الّ و 
ػػاف وهػػو أـػػد أبنػػاء الػػػح   ل الر بضػػيّ ، الػػػنروا ّ  وػػالـ، ّل عهػػد الّناصػػر وهػػو يتعّلػػق الػػػنستنصر بػػا و ، فقػػدّ 
 : )الػنجتّن((ٕ)ىباعبه وله فيه

 َم  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييْع ِبَوْجِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  َجْفنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييي  َكوَْكباييييييييييييييييييييييييييي  فَييييييييييييييييييييييييييييْوَ  ُحْصييييييييييييييييييييييييييينِ  
يييييييييييييييييييييييييييَ  َ  َّييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييي    َميييييييييييييييييييييييييييْن َتَ جَّ

 
 َعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن ُكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  ِفْ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  َوُأْ نِ  

 َوخييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َمَر الَخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييْوُ  ِفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِ  
 

 َفميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َيُجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُل بِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ ْ نِ  
 فَياَيييييييييييييييييييييييييييييييييييْيَي لِاطَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييْرِ  َوالَقْايييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
يييييييييييييييييييييييييييُر َعْميييييييييييييييييييييييييييع  َوُ يييييييييييييييييييييييييييْفنِ    ييييييييييييييييييييييييييييِ  َحييْ

 فَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ نَّني ُ و ُ نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوب   
 

 َوَأنْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  َجنَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُة َعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْدنِ  
وأدرؾ ، وتلي  يف الػّنفا الّر ػا والّسػعادة، ّسة صبالّيةوهو أريى ـا، إّف ملاهدة اعبنيل سبّت  البصر 

، و سػػػد  الّرشػػػيق، فطلػػػل إىل الػػػػح   ل أف يبتّػػػ  بصػػر  بو هػػػه اعبنيػػػل، الّلػػاعر مقػػػدار هػػػذ  الػػػػنتعة اعبناليّػػة
ػػل ويػػّد  بالغصػػق، واسػػتعاف بعناصػػر الطّبيعػػة يف و لػػه هػػذا ، وػػ  أّف متعتػػه ظلّػػا بعيػػدة، فلػػّبه و هػػه بال ّو

ػػػاف نصػػػيل عينيػػػه إؿبجػػػوب عنػػػه بعيػػػد الػػػػنناؿ،  الػػػػح   لف ػػػاف نصػػػيل يلبػػػه إ، الب ػػػاء ّ  فنػػػاّ  اغبػػػ ف  ّ  ومػػػاّ 
 . فهو ملتاؽ إليه شوؽ الػنذنل إىل اعبّنة، والّتفّج 

 

                                         
 «. تفّتف  بني  الورِد و اأِس س ْوساف  »( رواية عج  البيا يف نفف الطّيل: ٔ)
 . ٗٚ٘/ٖ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٕ)



ٚٚ 
 

 ػػل، بتعليػػل ـسػػق وصػػورة عريفػػة، فقػػد ؽ فيهػػا إىل اغب    يلػػوّ يػػد  ػػتل أبياتػػه هػػذ  الّػػاعر الّلػػ وقبػػد
نوب، ولػيا مػق ه م قل بالذّ فهو لق وب ى به ولق يناؿ مراد  منه ألنّ قني، للنتّ  تدّ عِ   أ  ف، الّ ة عدْ جبنّ  ههشبّ 
 .  (ٔ)فة عدْ ريق بنعيل  نّ قني اؼببلّ اؼبتّ 

والّسػػنة البػػارزة مػػق ظبػػات هػػذا النّػػوع مػػق الغػػ ؿ عنػػد أمػػراء األسػػرة األمويّػػة وشػػعراشهل أنّػػه عفيػػي   
ػػ يب نػػواس مػػ علػػى وػػ  مػػا ويػػ  فيػػه معاصػػروهل ا، إسػػفاؼ فيػػه و  إفحػػاش ومػػػّنق سبيّػػ  شػػعر  ، (ٕ)اًل لػػػنلاريةّ 

ة يف هذا الّنوع مق الغ ؿ، بالط األموّيني ابق عبد ربّه لذ  الّسنة شاعر   انا له ملاّر : (ٖ)ومنػه يولػه، فقدّ 
 )الّطويل(

 َو َيَّييييييييييييي َن ِميييييييييييييْن مييييييييييييي ِء الشَّيييييييييييييب ِب َتي فَي َييييييييييييي ْ 
 

 
 

 بِيييييييييييييييييييييِ  َنَشيييييييييييييييييييييواتٌّ ِميييييييييييييييييييييْن ِميييييييييييييييييييييبا  َوَعًللِ  
 بييييييييييي نٌّ ِمييييييييييْن َأك ليييييييييييِل َ ْوَ ييييييييييية   َكميييييييييي  اْ  َيييييييييييفَّ  

 
 ُتالِعبُييييييييييييييييييييييُ   ِي يييييييييييييييييييييي  َمييييييييييييييييييييييبا  َوَ ييييييييييييييييييييييم لِ  

 تَيَعاَّيييييييييييييييَ  ِمْنيييييييييييييييُ  الَيْجيييييييييييييييَر  َْييييييييييييييييُ  َخي لِييييييييييييييي ِ  
 

  ييييييييييييييُدوقا  َفميييييييييييييي  يَيْاقيييييييييييييي ُ   َْيييييييييييييييُ  َخييييييييييييييي لي 
 َوَأْعييييييييَرَ  َ  َّيييييييي  كيييييييي َع يُيْعييييييييِرُ  فييييييييي الُمنيييييييي  

 
 َويَْمنَييييييييييييييييييييُع ِ كييييييييييييييييييييراُ  الُخطُييييييييييييييييييييوَ  بِبيييييييييييييييييييي لي 

با والص ػػ باب  سػػق الّلػػأ ػػفى عليػػه مػػق صػػفات اغب  ، إذ بديعػػةً  نيػػل صػػورةً عبػػد ربّػػه لفتػػا  اعب رسػػل ابػػق   
اته، فلبّ لتعينه  بيعة  اسوفد الطّ نرا  يد ، و  ؿ  والدّ  ّػه هه بقضيل البػاف ربّر على إبراز صباؿ يوامه وسبايله يف ـّر

 ناؿ.با واللّ روبا الصّ 
نػػا اسػػػتعاف ابػػػق عبػػػد ربّػػه بعناصػػػر الطّبيعػػػة لرسػػػل صػػػورة والمػػه اعب ػػػذل  بعناصػػػر ، نيػػػلّو اسػػػتعافّ 

قػػد ف، العار ػػني خبّديػػه ضباشػػل  لػػه بتّػػارًا، ومػػقجعػػل مػػق غب ػػه سػػيًفا ياعًعػػا غػػّ ؿ بغػػالـ ه ػػر، فاغبػػرب عنػػدما ت
 : )ال امل((ٗ)ياؿ

 يييييييييييييي   ا الَّييييييييييييي ج َخييييييييييييي َّ الَجمييييييييييييي ُل ِبَخيييييييييييييد  ِ 
 

 
 

 (٘)َخطَّيييييييييييييييييييْيِن   جييييييييييييييييييي  َلْوَعيييييييييييييييييييةا َوَبالبِيييييييييييييييييييال 
  ِاٌّ ميييييييييييي  َمييييييييييييرَّ ِعْنييييييييييييدج َأنَّ َلْ مَييييييييييييَ  ميييييييييييي  

 
 َ  َّييييييييييييييييي  لَِبْسيييييييييييييييييَ  بِع ِ َ يييييييييييييييييْيَ  َ مييييييييييييييييي ِجال 

 
                                         

ػػر ا تعػػاىل يف ؿب ػػل تنػػػ يله  نّػػات عػػدف يف ٔٗيف الّلػػعر األندلسػػّي، ص اعبنػػايّب: وصػػي اعبنّػػة واعبِنػػافان ػػر: ( ٔ) . ّذ
، ٛ، وػػػػافر: ٓ٘، ص: ٖٖ، فػػػػاعر: ٙٚ، عػػػػه: ٔٙ، مػػػػر : ٖٔ، ال هػػػػي: ٖٔ، الّنحػػػػل: ٖٕ، الّرعػػػػد: ٕٚ وبػػػػة:التّ 

 (.ٜٗٗ)ان ر: عبد البايي: اؼبعجل اؼبفهرس أللفاظ القرهف ال ر ، ص. ٛ، البّينة: ٕٔالّصّي: 
 . ٜ٘ارة: شعر به أمّية يف األندلا، ص( عنٕ)
 . ٖ٘ٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٖ)
 . ٔٗٔ، صلّسابقا( ٗ)
دين النّ والو ْسواس يف الصّ  شد ة اؽبلّ : البالبل والباباة والَباب ل( ٘)  . فادور ـو



ٚٛ 
 

يف رسػػل صػػورة ، بعناصػػر الطّبيعػػة واغبػػرب مًعػػايف مو ػػ  ه ػػر يف ديوانػػه ويػػد اسػػتعاف ابػػق عبػػد ربّػػه 
 : )ال امل((ٔ)فقاؿ، عريفة بارعة لفتا  اعبنيل

 َوُمَعييييييييييييييييييّ    نَيَقييييييييييييييييييَ  الَجميييييييييييييييييي ُل ِبِمْسييييييييييييييييييِ  ِ 
 

 
 

ا لَيييييييييييييُ  بِيييييييييييييَدِا الُقاُيييييييييييييوِب ُمَضييييييييييييي   (ٕ)رَّج َخيييييييييييييدق
ييييييييييييييييييييي  تَيييييييييييييييييييييييَيقََّن َأنَّ َسيييييييييييييييييييييْيَ  ُجُفونِييييييييييييييييييييي ِ    َلمَّ

 
 (ٖ)ِميييييييييْن نَييييييييييْرِجي  َجَعيييييييييَل الن جييييييييي َع بَينَيْفَسييييييييييج  

الػػػننقوش  بيػػد اعبنػػػاؿ ، استحسػػق الّلػػاعر يف هػػذا الغػػػالـ ِعػػذار   األسػػود  الػػػِنْسِ ي  الل ػػػوِف والر اشحػػةِ  
 ومػق ـػداشقِ ، والّنجػاد   الّسػيي   ق أ واء اغبػربِ واستدعى م، على  د   األضبر الػنضر ج بدماء يلوب عاشقيه

 .  لرسل صورة هذا الفّت الػنعّذر، والبنفس    الّنر ا   الطّبيعةِ 
فلػػػػل ، ّو ػػر هػػػذا النّػػػوع مػػػق الغػػػ ؿ وصػػار م لوفًػػػا بػػػنيّ  ػػػ  مػػػق األندلسػػّيني يف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة

 وهػو، الػػنجا ت ويػارًا واصػطناًعا للجػدّ  بل تعػّداها إىل أّ ػر، يقتصر على ؾبا ت الّلهو والػنجوف فحسل
فبّا يػدّؿ علػى أّف هػذا بغ ؿ باؼبذّّر،  قد مة  مهذا العصر، عق شعراء مق  مداشف   ؾباؿ مدح اػبليفة، فقد أ ثرت

الّنوع مق الغ ؿ بلغ مق الّليوع در ًة لػل يعد معها م ستن  رًا ـػّّت يف مقػاـ مػدح اػبليفػة نفسػه
ؿ ومنػه يػو ، (ٗ)

 : )ال امل((٘)الّناصر فيها اػبليفة   ح  د  م   يصيدةت  يف مقّدمةِ  ق بدر ال اتلإظباعيل ب
 َلطَُفيييييييييييييييييييْ  َأن ِماُيييييييييييييييييييُ  بَِعْقيييييييييييييييييييَرِب ُميييييييييييييييييييْدِح ِ 

 
 

 
 

ا لِيَيْاييييييييييييدََ  فيييييييييييييي فُييييييييييييواِع الع ِ ييييييييييييي ِ    (ٙ)َعْمييييييييييييدا
 وََكييييييييييييييييييييييييَأنَّ  يييييييييييييييييييييييي  ِبَُ  ِ يييييييييييييييييييييييياللٌّ  يييييييييييييييييييييييي ِلعٌّ  

 
  َييييييييييييْد َخطَّييييييييييييُ  بِ لِمْسييييييييييييِ  َأْ ييييييييييييَ ُ   يييييييييييي ِ  ِ  

 نِييييييييييييييييييِ  َ ييييييييييييييييييْمُي الضريييييييييييييييييي  وََكأَنَّميييييييييييييييييي  ِبَجبي 
 

َعيييييييييييييْ  ِبمَييييييييييييييالِا لَْييييييييييييييل  ح ِسيييييييييييييي ِ    (ٚ) َيييييييييييييْد  ُيني 
 وََكيييييييييييييييييييييييَأنَّ َوْجَن َيييييييييييييييييييييييُ  َأزاِ يييييييييييييييييييييييُر َ ْوَ ييييييييييييييييييييييية   

 
 (ٛ)يَبيييييييييييأح ِبيييييييييييي  الّسوسييييييييييي ُن فَييييييييييييْوَ  َ يييييييييييق ِج ِ  

 فَيييييييييييييِ  ا تَيَافَّيييييييييييييَ    ُيْاييييييييييييي : ُميييييييييييييو َُة ُعْميَييييييييييييية   
 

 َوِ  ا تَيَبسَّييييييييييييييييَ    ُيْايييييييييييييييي : َخْطَفييييييييييييييييُة بيييييييييييييييي ِ  ِ  
  ج ُ يييييييييييَو حييييييييييي يَ يييييييييييي  ح يَيييييييييييَة الُ ْسيييييييييييِن الَّيييييييييي 

 
 َكْييييييييييييييَ  اْ ِ مييييييييييييي لي فيييييييييييييي فُيييييييييييييواع  خييييييييييييي ِفِ   

 
                                         

  .ٖٛ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٔ)
 : نوع مق الط يل. ِمْس يال( ٕ)
 : ضباشل الّسيي. الّنج ع( ٖ)
 . ٕٔٔ( ان ر: هي ل: األدب األندلسّي مق الفتف إىل سقوط اػبالفة، صٗ)
 . ٖٗٔ( ؾبهوؿ: أ بار ؾبنوعة يف فتف األندلا، ص٘)
 : ما بني العني واألذف. الصرْد ( ٙ)
 : اؼب لل. الغ س ( ٚ)
 : فخر. بأح( ٛ)



ٜٚ 
 

 َ َ يييييييييييييييَ  اإِللَيييييييييييييييُ  ِبمييييييييييييييي  تَيييييييييييييييراُ  َفمييييييييييييييي  َأ ح
 

 ِميييييييييييْن ِ ياَييييييييييية  فيييييييييييي َعفْيييييييييييِع ُ ْ يييييييييييِ  الخييييييييييي ِل ِ  
ه و بين ػػ ،هه وشػػارب  أنامل ػػ اعر إليػػهالّلػػ صبػػاؿ هػػذا الفػػّت، ولفػػا ن ػػر   دت يف هػػذ  األبيػػات ظبػػات  تعػػدّ  

 ه.ه وابتسامات  ولفتات   ،ة  ه الورديّ ت  وو ن   األسود  وشعر   األبيض  
ػالعقرب، والّلػالصُّػ ، فلعر  فيها وراعر يد أّ ر مق الصّ اللّ  أفّ واؼبالـغ يف هذ  األبيات  ارب  دغّ 

لنا الضّ  نػا فعػل هػو مػاّدة صػور  مػق الطّ  واسػتندّ  حى، والو نة أزاهر رو ة،...ّاؽبالؿ، واعببنيّ  بيعػةّ 
 .وشعراء عصر  يف تصوير صباؿ اؼبرأة

ولػػػة يبتػػػّد علػػى عهػػػود عصػػر الدّ  صبػػاؽبلّ  ػػ    هل ومالمػػػف  ذ  ييػػػل يف الغلنػػاف يػػػيفز ؿباسػػن  الّػػ عر  والّلػػ
ذ   بػق مسػعود الّػ أبيػات   ة، منهػاعراء فيػه مبػاذج عػدّ وللّلػاغبجابػة،  ومنها ما قبػد  يف عهػد ،ة صبيعهااألمويّ 

تعبػػػ   عػػق إعجابػػه جبنػػاؿ شػػري ه يف الّسػػػجق  مػػق ه الّػػ  م ػػه لػػاؿبنت ػػػ هسبنعػػ فلػػػل ،جقألقػػا  اؼبنصػػور يف الّسػػ
لًفا، وسيل   يومئذ والـ  »وهو ، األم  الطّليق اف ابق مسعود بهّ   : )البسي ((ٕ)فقاؿ فيه، (ٔ)«ّو

 ِخييييْدنا  ًلبْييييِن يَيْعُقييييوبِ  ُالَ ييييْبِي حَييييَدْوُت فييييي 
 

 
 

 (ٖ)وَُكْنيييييييييُ  َأْ سيييييييييُ  َ ييييييييي ا فيييييييييي ال َّ   يييييييييي ِ  
 َعَرتْ داِتَي تَيْعيييييييييييييييي يبي َوميييييييييييييييي  َ ييييييييييييييييعُيييييييييييييييي ََأْت  

 
 (ٗ)َأنَّ الَّييييييييييييييييي ج فَيَعَاْ يييييييييييييييييُ  ِ يييييييييييييييييدر تَيْعييييييييييييييييي يبي 

نْي  َوزُْخُرِفيييييييييييييي     اُميييييييييييييوا بِعييييييييييييي عج َعيييييييييييييِن اليييييييييييييدر
 

 َف يييييييييييييييييييي َن َ لِييييييييييييييييييييَ  ِ ْعنيييييييييييييييييييي جي َوتَيْقريبييييييييييييييييييييي 
 -ًل َأبيييييييي  َلُيييييييييُ   -لَييييييييْ  يَيْعَاُمييييييييوا َأنَّ َسييييييييْجني  

 
 (٘) َيييييييييييييْد كييييييييييييي َن ح يَيييييييييييييَة  مييييييييييييي لي َوَمْرحُيييييييييييييوبي 

ه ب  واسػتهّل يصػيدته ، و ود  يف الّسجق إىل  انػل األمػ  الطّليػقعيّف ابق مسعود عق سعادته وفـر
سػػنه وصبالػػه ـػػّّت شػػّبهه يف اعبنػػاؿ بيوسػػي بػػق يعقػػوب عليهنػػا الّسػػالـ وتصػػّور ، باغبػػدين عػػق الطّليػػق ـو

ػػْجق  فػ تػ ي ػػاف  ﴿ يف إشػػارة منػػه إىل يولػػه تعػػاىل:، نفسػػه أـػػد الفتيػػني اللّػػذيق د ػػال معػػه الّسػػجق ػػل  م ع ػػه  الس  و د   

                                         
 . ٖٙ٘، صٔ، ـٔاـ: الّذ  ة، ؽ( ابق بسّ ٔ)
 ، )ما عدا البيا ال ّػا (، واؼبّقػرّ : نفػف الطّيػل،ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٕ، وابق سعيد: اؼبغرب، ٖٙ٘، صٔ، ـٔ، ؽالّسابق( ٕ)

ٖ/ٖٛٛ . 
، وهي أيدـ رواية ؽبذ  األبيات، ولعّل فيها تصحيًفا ل لنة )اغببا(، «ودوت يف اعب ّل... »( رواية البيا يف الّذ  ة ٖ)

، وهػػذا مػػا دعانػػا إىل اعتنادهػػا يف اؼبػػ . أّمػػا «...اِ بْ يف اغب ػػ وػػدوت  »لّػػ  ترّ حهػػا روايػػة البيػػا يف اؼبغػػرب: )اغبػػبا(، ا
 : الّصديق والّصاـل الػن حّدث.الِخْدن والَخدين«. ودوت يف الّسجق...»رواية هذا البيا يف نفف الطّيل فهي: 

 . «...داي...أّف اّلذ  فعلو   ع   اْ رام  »( يف اؼبغرب: ٗ)
اف  »( يف اؼبغرب: ٘)  «. م مول... واية   يدّ 
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ّ ػل  الط  ي   ػ ًا ت ْ  ػل  فػ ػْوؽ  ر ْأِسػي   بػْ ـ د نب  آ ِإ   أ ر اِ  أ ْعِصر  طب ْرًا و ي اؿ  اأ  ر  ِإ   أ ر اِ  أ ضبِْ ن ػا بِت ْ ِويلِػِه اؿ  أ  ػر  ِمْنػه  نػ ب ئػْ يػْ
   .(ٔ)﴾(ٖٙ)ِإن ا نػ ر اؾ  ِمق  اْلن ْحِسِنني  

فقػػاؿ: إّف أعػػداء  ـيننػػا رمػػوا بػػه يف الّسػػجق  ،مثّ انتقػػل لبيػػاف أثػػر ا تناعهنػػا مًعػػا يف سػػجق واـػػد
ػّوؿ هػذا الّسػجق إىل نعػيل ، ومػا شػعروا أّف ا تعػاىل يػد  يّػل ظػّنهل، ظّنوا أنّػهل بذل  يعّذبونه ويقهرونه ـو

ػػانوا يػػد أبعػػدو  عػػق الػػّدنيا وز ارفهػػا  ػػارج الّسػػجق، مقػػيل بقربػػه مػػق الطّليػػق مػػق وػػ  ، فقػػد أدنػػو ، فه ػػل إفّ 
فانقلبػػا الػػػنحنة ، الّػػذ  يػػد ل البهجػػة والّسػػرور علػػى يلبػػه، ق صػػاـل هػػذا اعبنػػاؿ الّسػػاـرمػػ، إرادة مػػنهل

 .  وهذا واية ما يتنّنا  ومنتهى مبتغا ، إىل منحة إؽبّية
و ػػػد ابػػػق مسػػػعود راـتػػػه وسػػػرور  يف سػػػجنه، الّػػػذ  ألقػػػا  فيػػػه اغبا ػػػل الػػػػننصور، ـيػػػن لقػػػي فيػػػه 

ا إّمػ اعر أف عاد ف بد  ـ نػه علػى  ػياع هػذا الفػّتوما لبن اللّ ي، األم  الطّليق، فعيّف عق سعادته بػن ْق لق
يػدً الّلػعلػق سػراـه وتػرؾ األمػ  أ   فّ ألأو  ،و سػارة ألهلػه ا لػهجق  ػياعً إيداعػه يف الّسػ ه عدّ ألنّ  ا بعػد اعر ـو

ـ  أف و د فيه ما يتسلّ   : )البسي ((ٕ)ياؿ ىباعبهقد ف، سق  لق وظرؼ وعيلى به مق 
 ِميييييييييييْن َميييييييييييْرواَن واَ َفنيييييييييييي  يَييييييييييي ْبَن الَخالجِييييييييييي ِ 

 
يييييييييييي ِ   َيِة الش   َعاييييييييييي  َ يييييييييييي ِعَ  يَييييييييييي ْبَن الص يييييييييييبيْ

 َوفيييييييييييييييَ  ميييييييييييييي  يَيَ َسيييييييييييييياَّ  الع ِ ييييييييييييييُقوَن بِيييييييييييييي ِ  
 

 ِمييييييْن ُ ْسييييييِن َخْايييييي   َوِمييييييْن  َييييييْر   َوِمييييييْن  ييييييي ِ  
لػػػه ف، الّرمػػػاد ُّ عهػػػد اغبجابػػػة  الغلػػػػناف يفومػػػق الّلػػػعراء األندلسػػػّيني الّػػػذيق بػػػرزوا يف وػػػرض الغػػػ ؿ ب 

ل  فيها  اعل  أبيات    ويل(: )الطّ (ٗ)فقاؿ، (ٖ)بباب الّسجق يف ش ف والـ مق أو د العبيد الػنّو
ييييييييييييْن َأتْياَييييييييييييَ  الُ يييييييييييي ر  َيْابَيييييييييييي ُ   َ بيُسييييييييييييَ  ِممَّ

 
 َويَايييييييييييييدُ   َيْابيييييييييييييي  ْر َيييييييييييييةٌّ ُعونَيييييييييييييي  الَجْميييييييييييييرُ  

 ِ ييييييييييييياللٌّ َوفيييييييييييييي َحْييييييييييييييِر السَّيييييييييييييم ِء  ُُاوعُيييييييييييييي ُ  
 

 
 

 رُ َو ِجْييييييييييييي ٌّ َوَلِ ييييييييييييييْن لَييييييييييييييْيَي َمْسييييييييييييييَ َنُ  الَقْفيييييييييييييي 
نَيْييييييييييييييييييِ  َفخييييييييييييييييي َمَرني السريييييييييييييييييْ رُ    تََأمَّْايييييييييييييييييُ  َعييْ

 
 َوًل َ يييييييييي َّ فييييييييييي َأنَّ الُعيُييييييييييوَن ِ ييييييييييَي الَخْمييييييييييرُ  

 أُن ِ ُقييييييييييييييييييييييييُ  َكْيميييييييييييييييييييييييي  َأ ُييييييييييييييييييييييييوَل َوِ ن ميييييييييييييييييييييييي  
 

 
 

ا لِيَيْنَ  ِيييييييييييييييييييييييَر اليييييييييييييييييييييييدر ر    أُن ِ ُقيييييييييييييييييييييييُ  َعْميييييييييييييييييييييييدا
 َأنيييييييييي  َعْبييييييييييُدُ  َوْ ييييييييييَو الَمايييييييييييُ  َكميييييييييي  اْسييييييييييِم ِ  

 
 ُ  الشَّيييييييييييْطرُ فَايييييييييييي ِمْنيييييييييييُ  َ يييييييييييْطرٌّ ك ِميييييييييييلٌّ َولَييييييييييي 

وبػالر شل ، فلػّبهه ببػدر الّسػناء تػارةً ، لػل يصرؼ الّسجق  الّلاعر  عػق وصػفه الغػالـ الّػذ  شػغفه ـبًّػا 
ويبػػدو ذلػػ  وريبًػػا مػػق شػػاعر يتجػػرّع مػػرارة الّسػػجق ففػػي الويػػا ، وهػػو صبيػػل العينػػني واألسػػناف، تػػارًة أ ػػر 

                                         
 . ٖٙ( يوسي: ٔ)
 . ٗٙ٘-ٖٙ٘، صٔ، ـٔ( ابق بّساـ: الّذ  ة، ؽٕ)
 . ٓٗ/ٗ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٗٚ( ابق  اياف: مطنف األنفا، صٖ)
 . ٔٚ( الّرمادّ : شعر ، صٗ)
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فيتغػػ ؿ بػػالغالـ يف مقػػاـ   يتسػػ  ؽبػػذا ، شػػه ون واتػػهالػػذ  يفػػوض بػػه أف يعػػود إىل رشػػد  نػػرا  ينجػػرؼ وراء أهوا
 . و  أف عب  اللاعر يد ولل عليه، القوؿ

ت هر يبل اديارها بسنوات يف شعر  ، لنر  مباذج منهيف يرعبة مو وع الغ ؿ بالغلناف معروفًا وظلّ 
علق والًما مق هػ( فقد ٓٓٗاػبليفة األموّ  ؿبّند بق هلاـ بق عبد اعبّبار والػنلّقل بالػنهدّ  )ت

اف هذا الغالـ يف أـد الػنجالا يد أهد  الػنهد   ، ولػنانه : (ٔ)هاعبىبيضيًبا مق هس، فقاؿ الػنهدّ   ّو
 )ال امل(

 َأْ يييييييييييييييييييَدْيَ  ِ يييييييييييييييييييْبَ  َ واِميييييييييييييييييييَ  الَميَّييييييييييييييييييي  ِ 
 

 
 

 ما  ِمييييييييييييييييييييْن   ِ يبا  ن ِعيييييييييييييييييييييُحْصيييييييييييييييييييينا  َ  ييييييييييييييييييييي 
 وََكأَنَّميييييييييييييييييييي  َيْ  يييييييييييييييييييييَ  فييييييييييييييييييييي َ رَك تِيييييييييييييييييييي ِ  

 
 فيييييييييييييييييييييي األَْنفييييييييييييييييييييي  ِ  وََكأَنَّمييييييييييييييييييييي  َتْ  يييييييييييييييييييييي ِ  

ومػػ ج بينهنػػا ب سػػلوب لطيػػي،  ،تػػه يضػػيل اأسوالمػػه مػػق هديّ  بيفاعػػة صػػفات اسػػتخلا اؼبهػػد ّ  
اتػػػه الناعنػػػة يلػػػبه الغػػػالـ، وأصػػػبف الغػػػالـ يف عيػػػل أنفاسػػػه يلػػػبه وصػػػق اأس ف ّر صػػػار الغصػػػق يف سبايلػػػه ـو
 ذ  أهدا  إىل اؼبهدّ .الّ 

ػػاف مػػق ، عنػػد ع بػػادة بػػق مػػاء الّسػػناءة ويّػػولػػة األمالدّ  عصػػرل هػػذا الّلػػعر يف ه ػػر وقبػػد م ػػ الّػػذ ّ 
ػػاف والًمػػا وسػػيًنا، (ٕ)غرمني بالغلنػػاف أيًضػػاالػػػن   يػػوم  إىل وسػػامته البػػاهرة ، ويػػد يػػاؿ يف مينػػوف بػػق الغانيػػة ّو

 : )ال امل( (ٖ)وعرفه الّساـر و فونه القاتلة
  مييييييييييييَر الَمدينييييييييييييِة َكْيييييييييييييَ  ِمْنييييييييييييَ  َخييييييييييييالُ  

 
 
 

 واَ  َمنييييييييييييي ُ  َأْو َأيْيييييييييييييَن َعْنيييييييييييييَ  ِ لييييييييييييي  ِسييييييييييييي 
 مييييييييييييييييييي  َأنْيييييييييييييييييييَ  ِ ًّل ُع َُّة الُ ْسيييييييييييييييييييِن الَّ يييييييييييييييييييي 

 
  َيْابييييييييييييييي َعَاْيييييييييييييييي  فييييييييييييييي الَيييييييييييييييوح حَييييييييييييييوَّا ُ  

 َوالشَّييييييييييي ِعُن اأَلْ يييييييييييوح الَّييييييييييي ج فيييييييييييي َ ْرِفييييييييييي ِ  
 

 ِسيييييييييييييييييييْ رٌّ ُيصييييييييييييييييييي ُع ِبَسيييييييييييييييييييْيِمِ  الَقنَّييييييييييييييييييي  ُ  
 َأم يييييييييييْن ُجُفونَيييييييييييَ  ِميييييييييييْن َمغَبَّيييييييييييِة مييييييييييي  َجنَييييييييييي ْ  

 
 ِفينيييييييييييي  فَياَييييييييييييْيَي َعايييييييييييي  الِمييييييييييييالِح ِ صيييييييييييي  ُ  

ا و ػػدنا  مػػق شػػعر األندلّسػػيني يف وصػػي الغلنػػاف، تتّبعػػوا فيػػه ظبػػات صبػػاؽبل ومالمػػف فبّػػ هػػذ  مبػػاذج 
ػػاف مع ن ػػ عراء علػػى عػػادا ل يف وصػػي اؼبػػرأة، ،  ػػر  فيػػه الّلػػيّ ه يػػدور يف فلػػ  الوصػػي اغبّسػػـسػػنهل، ّو

ػػات عر والعيػػػوف والقػػواـو لعػػوا علػػى ولنػػادل مػػػا  لعػػو  علػػى نسػػاشهل مػػػق وصػػي للو ػػه والّلػػ ّنػػػا ،  واغبّر
وريّةا أـيانً  وصفوا فيهل  .ذارارب والعِ اللّ ّ مالمف ّذ

                                         
 . ٖٖٓ/ٔ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٔ)
 . ٕٖٚيرعبة، ص( ان ر: ؿبّند: الّلعر يف ٕ)
 . ٘ٚٗ، صٔ، ـٔ( ابق بّساـ: الّذ  ة، ؽٖ)
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ػػػقاةأّمػػػا النّػػػوع ال ّػػػا  مػػػق الغػػػ ؿ     ف ػػػاف يػػػدور يف ؾبػػػالا اػبنػػػرة الّػػػ، (ٔ)باؼبػػػذّّر وهػػػو اؼبخػػػتّا بالسُّ
اف لوندلسّيني إيبػاؿ  ، الغّناء بيعةيف أـضاف الطّ أـيانًا عقد ّانا ت    عراشهل اؼبػ ج  ّو ػر عنػد شػ، عليهػا ّبػ     ّو
انػا هػػذ  اّػالا ت  . (ٕ)بيعػة واػبنػربػػني الطّ  واؼبػ ج  ، بيعػة والغػػ ؿبػني الطّ  ، يف األديػػرة ا أ ػر عقػد أـيانًػػّنػػاّ 

ػػػػرص أصػػػػحال   قيػػػػق مطالػػػػل زبلػػػػو مػػػػق الّسػػػػقاة ذو  الػػػػػنالـة واؽبيئػػػػة اعبنيلػػػػة لتح ّ  ا والقػػػػاشنوف عليهػػػػا أـو
 .  (ٖ)وأبرزوا مفاتنهل، ووصفوا ؿباسنهل، وتغ ّلوا للّل الّسقاة، ويعوا يف ـاّلذيق ، يق إليهاياصديها والػندعوّ 

انا للّسايي م انة   ناّ  انا له اؼب انة   مرموية   ّو ّل عصر،ّ  ػ يف نفوس الّلعراء يفّ  ا يف نفػوس ذا  
وع وىل مبػػاذج هػػذا النّػػوظهػػرت أ  . (ٗ)الّلػػعراء األندلسػػّيني، الّػػذيق ـفلػػا طبريّػػا ل بوصػػي الّسػػايي والّتغػػّ ؿ بػػه

يف  أ نْػػات أ مضػػاها يػػاؿ عبػػد ا بػػق الّلػػنر يف وصػػي ليلػػةِ ، مػػق الغػػ ؿ يف الّلػػعر األندلسػػّي يف عهػػد اإلمػػارة
 : )الػننسرح((٘)يسقيه فيها ساؽ صبيل، بةاّل أـضاف الطّبيعة األندلسّية اػب

اَيييييييييييييييييييةٌّ نَِعْميييييييييييييييييييُ  ِبيييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييي  َ بَّييييييييييييييييييي ا لَييْ
 
 

 
 

 بَييييييييييييييييييييييييْيَن  ِيييييييييييييييييييييييي     َوبَييييييييييييييييييييييييْيَن ُبسييييييييييييييييييييييي  ِن  
 ة  َأْ يييييييييييييييييَدَ  السريييييييييييييييييُروُ  بِنييييييييييييييييي فيييييييييييييييييي  ُيبَّييييييييييييييييي 

 
 (ٙ)فييييييييييييييييييي   َوح بَيييييييييييييييييْ  ُنُ يييييييييييييييييوُ  ِكييييييييييييييييييوانِ  

 ِبِ يييييييييييييييييييييي   سيييييييييييييييييييييي     َْخييييييييييييييييييييييص  َأن ِماُيييييييييييييييييييييي ُ  
 

 ِم ْييييييييييييييييييييييِل الغَييييييييييييييييييييييفاِل الُمييييييييييييييييييييييَروَِّ  الرَّانييييييييييييييييييييييي 
 فَاييييييييييييييييييييي ِمييييييييييييييييييييَن ال يييييييييييييييييييي ِ  َواْسييييييييييييييييييييِ دا َتِي  

 
 ُسييييييييييييييييييييْ رٌّ  َوِميييييييييييييييييييييْن ُمْقَا َيْييييييييييييييييييييييِ  ُسيييييييييييييييييييييْ رانِ  

 َ ِسيييييييييييييييييييييْبُ  بَيْييييييييييييييييييييييراَا فَييييييييييييييييييييييْوَ   اَ  ِييييييييييييييييييييي ِ  
 

ييييييييييييييييييييييي  أَ    (ٚ)تييييييييييييييييييييييي ني بِيييييييييييييييييييييييِ   َفَ يَّييييييييييييييييييييييي نيَلمَّ
 اء وبسػػاتينها اػبضػػراء، ومصػػدر  أمضػػاها بسػػعادة وسػػرور يف ريػػاض يرعبػػة الغنّػػ اعر بليلػػةت اسػػتنت  الّلػػ 

  ،عينيػه يف نفسػه أناملػه وأثػر   مػق ظبػات ـسػنه نعومػة  اعر أبػرز الّلػيػد و  ،وساييها اعبنيػل سعادته فيها اػبنرة  
 .  (ٛ)نييف شعر األندلسيّ ّ  ًا  تر  رّ هه بالغ اؿ، وهذ  معاف م لوفة تّنا شبّ 

                                         
 .ٛٙٔ، صالقرف الرّاب  اؽبجر ّ  يف: اذّباهات الّلعر األندلا عجلة( ان ر: ٔ)

، وهي ػػل: األدب األندلسػػّي مػػق ٖٜٕدلا(، ص( ان ػػر:  ػػيي: تػػاريا األدب العػػريّب )عصػػر الػػّدوؿ واإلمػػارات: األنػػٕ)
 . ٜٕٔ-ٕٛٔالفتف إىل سقوط اػبالفة، ص

، وهػه: اذّباهػات الّلػعر األندلسػّي ـػّّت دايػة القػػرف ٖٗٔ-ٖٖٔ( ان ػر: القيسػّي: دراسػات يف األدب األندلسػّي، صٖ)
 .ٜٖٗالرّاب  اؽبجرّ ، ص

 .ٜٚ( ان ر: اؼبوسى: اػبنرة يف الّلعر األندلسّي ـّّت داية عصر الّطواشي، صٗ)
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل ٘)  . ٔٓٔاألندلا، ص( ابق ال ّتاّ :ّ 
ل. كيوان( ٙ) ل زـ  ّو  ّ: 
ل اؼبرّيا. بَيْيراا( ٚ) ّو  ّ: 
 . ٕٛ( ان ر: اؼبوسى: اػبنرة يف الّلعر األندلسّي ـّّت داية عصر الّطواشي، صٛ)
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، فقػد اسػوفد الّلػاعر يف   أصبحا ملًهى ؽبػا ء الّلػعراءبيعة الّ بالطّ  ّلعرر هذا المد  ت ثّ  وا ف  و 
يػػواف، لػػراـ  ،ةناويّ بيعػػة الّسػػالطّ  هػػذ  األبيػػات واسػػتعاف بعناصػػرها يف وصػػي اػبنػػرة وؾبلسػػها )وابػػا كبػػوسّ 
تبػدو وا ػػحة  وهػي ظبػػة  هه بػػالغ اؿ، ذ  شػبّ ايي الّػػة يف وصػػي الّسػيعػػة األر ػيّ بّنػػا اسػوفد الطّ فػوؽ راـتػه(،  

 يف شعر هذا العصر.
،  يّ يف الغػ ؿ اغبّسػ صفا اؼبرأة  م لنا و   صي الغالـ  ر يد و اعاللّ  ذ  نالـ ه يف هذ  األبيات أفّ والّ 
بعػض  ول مػق أفّ لػى الػرّ ة، وعيّ جػارب اغبّسػث عػق التّ حدّ تّ العلى مفاتق الغالـ مق و  يف وصفه ّنا ايتصر 

فػػغ وعػػق اؼببالغػػة يف وصػػي فػػوا عػػق بػػذ ء اللّ أصػػحالا يػػد تعفّ  نػػاذج فيهػػا مػػق اعبػػرأة واّػػاهرة بػػاإلمث، فػػإفّ النّ 
أشػعارّ  ػ ة فيػه ردت ويػد و هػذا النّػوع مػق الغػ ؿ يف عصػر اػبالفػة،  ةّ ػر لعّل هذا ما دعػا إىل  و . (ٔ)جاربالتّ 

 : )الّطويل((ٕ)أـد السُّقاة، فقد ياؿ صباؿِ  عبد ربّه أبرز فيها مالمف  بق   أبيات  ومنها  ،يف وصي الّسقاة
 َوَأْزَ يييييييييييييييييييَر َكييييييييييييييييييي لَعيروِ  َيْسيييييييييييييييييييع  ِبَفْ يييييييييييييييييييراءِ 

 
 

 
 

ُيمييييييييييييي  عاءٌّ َوبيييييييييييييْرءٌّ ِميييييييييييييَن اليييييييييييييدَّاءِ   لَنييييييييييييي  ِمنيْ
(ٖ) 

 َأًل بِييييييييييييأَبي ُمييييييييييييدْ ٌّ َ  يييييييييييي  الَعييييييييييييْيَن َعْطَفييييييييييييةا  
 

 

 (ٗ)َو يييييي ِ ُب ِمْسيييييي    َييييييْد َ  يييييي  َعْطَفييييييَة الييييييرَّاءِ  
ييييييييْ ُر ميييييييي  يُيْعييييييييفح ِ ليييييييي  َأْ ِ  ب بِييييييييل  فَ    ميييييييي  الس 

 
 َوَلِ ييييييييْن فُي ُييييييييوُ  الاَّْ ييييييييِ  ِمييييييييْن  ييييييييْرِ  َ ييييييييْو اءِ  

 وََكيييييييييييييي م َأعاَ ْت ُمييييييييييييييْ َ َ  الاَّييييييييييييييْوِن َأْمييييييييييييييَفراا 
 

 ِبُمْ َ بَييييييييييييية  فيييييييييييييي  اَ يييييييييييييِة الَ ييييييييييييي   َميييييييييييييْفراءِ  
قػد أبػرز فيهػا اعر واستحسػانه، فايي واػبنػرة، ونبػا مو ػ  إعجػاب الّلػهذ  األبيات يف وصي السّ  

ا بلػػوف واـػد فالّسػ ّػلٍّ   صبػاؿ   اعر أّ ػػر مػا لفػا ن ػػر الّلػ ايي أزهػػر واػبنػرة زهػراء. وػػ  أفّ منهنػػا، ويػد اشػّو
  يّ سْ نِ ػي واؼبرسػـو علػى شػ ل ـػرؼ العػني، وشػاربه الػدوه اؼبصػفّ ص ػ فقد أثار إعجابػه شػعر   ،اييالسّ  صباؿ  
  رات. تا النّ اـرتاف الفاتر اء، وعينا  السّ ذ  يلبه ـرؼ الرّ الّ 

رصه علػى اسػتخداـ لغػةت مق اعتناء اللّ  ولوعلى الرّ  نات فيهػا مػق اّسػ ،بديعيػةت  اعر لذ  القطعة ـو
لّ ، على الرّ ابلةقباؽ واؼبوالطّ  اعبناس   هذ  األبيات تبدو بػاردة العاعفػة فػاترة اإلـسػاس،    ه فإفّ ول مق هذاّ 
     عق ذبربة ـقيقّية.تعيّف 

                                         
 .ٜٖٙ-ٜٖ٘، صاب  اؽبجر ّ  داية القرف الرّ ـّّت  عر األندلسيّ اهات اللّ ( ان ر: هه: اذبّ ٔ)
 . ٙٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٕ)
 : قبل أضبر مضيء يف عرؼ الػنجرّة األيبق يتلو ال ُّريّا. و ير والعَ : األبيض الػنلرؽ.  رزْ األَ ( ٖ)

   ىبفى ما يف عج  البيا األّوؿ مق ت ثّر وا ف بعج  بيا أيب نواس: )البسي ( 
 عَْ  َعْنيييييييييييييييييَ  لَيييييييييييييييييْومي فَيييييييييييييييييِ نَّ الاَّيييييييييييييييييْوَا ِ ْحيييييييييييييييييراءُ 

 
 
 

 دَّاءُ َوعاِونييييييييييييييييييي بِيييييييييييييييييي لَّ ي ك نَيييييييييييييييييييْ  ِ ييييييييييييييييييَي الييييييييييييييييييي 
 . ٚان ر: ديوانه، ص 

 الو ه مق العني إىل األذف، والّلعر فويه.  :  انل   الصردْ ( ٗ)
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ػالقنر، بّه صورة أ ػر  لسػاؽت ره  يف إـػد  اغبانػاتورسل لنا ابق عبد ر  ، فتجلّػى لػه صبيػل  الو ػهّ 
قضيل الباف رشيق  القواـّ 
 : )البسي ((ٔ)

 َأْ ييييييييييييييييييَدْت ِ لَْيييييييييييييييييييَ  ُ َميَّ  يييييييييييييييييي  ِبَ ْأَسييييييييييييييييييْينِ 
 

 
 

 َ يييييييييييييييييْميٌّ تَيييييييييييييييييَدبيَّْرَتي  بِييييييييييييييييي لَ    َوالَعيييييييييييييييييْينِ  
 َيْسيييييييييييييع  بِِ ْايييييييييييييَ  َوَ ييييييييييييي ج  ييييييييييييي ِعنٌّ حَيييييييييييييِن ٌّ  

 
 ْسييييييييييييييييييييييع  بَِنْجَمييييييييييييييييييييييْينِ َكأَنَّييييييييييييييييييييييُ  َ َمييييييييييييييييييييييرٌّ يَ  

 َكأَنَّييييييييييييييييُ   يييييييييييييييييَن يَْمشييييييييييييييييي فييييييييييييييييي تَييييييييييييييييَأورِع ِ  
 

 َ ضييييييييييييييييُ  بييييييييييييييي ن  تَي َينَّييييييييييييييي  بَييييييييييييييييْيَن  ِيَ يييييييييييييييْينِ  
 واػبنػػرة   ايي  الّسػػ اعر  الّلػػ صػػي  عػػق سػػابقتها، ففيهػػا و     زبتلػػي هػػذ  األبيػػات مػػق ـيػػن اؼبو ػػوع   

  ػػػػا   بيعػػػة، فػػػاػبنرة  الطّ مػػػػق صباؽبنػػػا، واسػػػتعاف علػػػى ذلػػػػ  بعناصػػػر  مالمػػػف   أبػػػرز  و ، واستحسػػػافت  بإعجػػػابت 
هه ايي ظبػػات أ ػػر  ـػػني شػػبّ إىل ظبػػات صبػػاؿ الّسػػ هوأ ػػاؼ ابػػق عبػػد ربّػػ ،وال  سػػاف قبنػػاف وسػػاييها ينػػر  

 مرّة أ ر .بقضيل الباف و  ،مرّةً  ادفباللّ 
ومػق شػعر   يف هػذا ، مػاد ُّ قاة ورظبػوا مالمػف صبػاؽبل يف أشػعارهل الرّ ذيق وصفوا السُّػعراء الّ ومق اللّ 

 ري ( : )السّ (ٕ)هل  و الغرض ي
ييييييييييييييي  بَييييييييييييييييَدتْ   بَيييييييييييييييْد ٌّ بَيييييييييييييييدا َيْ ِمييييييييييييييييُل َ ْمسا

 
 
 

 (ٖ)َوَ يييييييييييييدر   فيييييييييييييي الُ ْسيييييييييييييِن ِميييييييييييييْن َ يييييييييييييد  ِ  
 تَيغْيييييييييييييييييييييييييُرُب فيييييييييييييييييييييييييي ِفييييييييييييييييييييييييييِ  َوَلِ نَّيييييييييييييييييييييييييي  

 
 ِميييييييييييييييييْن بَيْعيييييييييييييييييِد  ا َتْطايييييييييييييييييُع فيييييييييييييييييي َخيييييييييييييييييد  ِ  

بعناصػػػر  ،واسػػػتعاف علػػػى عػػػادة شػػػعراء عصػػػر  ،واػبنػػػرة   ايي  يف هػػػذيق البيتػػػني الّسػػػ مػػػاد ُّ وصػػػي الرّ  
 بالبػػػدر واػبنػػػرة   ايي  ه الّسػػػشػػػبّ  ، إذلنػػػا وتقديسػػػهنا نوّ يها والّسػػة إلبػػػراز صبػػػاؿ اػبنػػػرة وسػػػايِ ناويّ بيعػػة الّسػػػطّ ال

اف يف اغب  بالّلػػػػ ه اػبنػػػػرة اعر يف عنػػػػر اؼبعػػػػجل فبعػػػػد أف شػػػػبّ الّلػػػػ سػػػػق والقػػػػدر واؼبقػػػػاـ. ومػػػػدّ نا، ونبػػػػا ملػػػػّو
ػػػيػػػه، ايي لتلػػػرؽ مػػػق  ديػػػد يف  دّ نا  علهػػػا تغػػػرب يف فػػػل الّسػػػبالّلػػػ يػػػه رة  دّ يف إشػػػارة لطيفػػػة منػػػه إىل ضب 

 وإشرايهنا. 
ولػػػة علػػى عػػػوؿ عصػػر الدّ  وفبتػػػدا  قاة وإبػػػراز مالمػػف ـسػػػنهلّ  ػػ   ذ  ييػػل يف وصػػػي الّسػػالّػػػ عر  والّلػػ

ة  ة، وفبّػػاألمويّػػ انػػا لػػه ملػػاّر اسػػتدعى يػػد ذ  قبػػد  الّػػعبػػادة  بػػق مػػاء الّسػػناء،  فيػػه يف ه ػػر هػػذا العصػػر قّ 
 )الّطويل( :(ٗ)امه الّسعيدة يف يرعبة، فقد ياؿفيها أيّ ر تذّّ  بياتت يف أ، صورة اػبنرة وساييها

 َسييييييييييييييييييق  ا ُ َأيَّيييييييييييييييييي مي بُِقْر ُبَييييييييييييييييييِة الُمنيييييييييييييييييي 
 

 
 

 ُسيييييييييييييُرو اا َكيييييييييييييِرج  الُمْنَ شيييييييييييييي ِميييييييييييييْن َ يييييييييييييرابِِ   
 

                                         
 . ٛٙٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٔ)
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ( الّرمادّ : شعر ، صٕ)
 . لقوؿ الّداّؿ على ماهّية الّليء: هو االَ دّ ( ٖ)
 . ٖٚٗ، صٔ، ـٔ( ابق بّساـ: الّذ  ة، ؽٗ)



ٛ٘ 
 

 وََكييييييْ  ُمفَِجييييييْ  لِييييييَي الييييييرَّاُح بِيييييي لر يِ  ِمييييييْن يَييييييَدجْ 
 

 (ٔ)َأحَييييييييييييرَّ يُرينييييييييييييي الُ ْسييييييييييييَن ِمييييييييييييْلَء ثِي بِييييييييييييِ   
 واَن ِعييييييييييييييييييي ا ج لَيييييييييييييييييييْ  ييييييييييييييييييييرْ  ِبَمشييييييييييييييييييييِب ِ أَ  

 
 َ يييييييييييييب بي  َولَيييييييييييييْ  يُيييييييييييييو ْ  َمطييييييييييييي ُ  ُحرابِييييييييييييي ِ  

 تُيَعا اُنييييييييييييييييييييي فيييييييييييييييييييييِ  اأَلميييييييييييييييييييي ني ِبَوْعييييييييييييييييييييِد   
 

 (ٕ)َوَ ْييييييييييييييييييييي َت َأْن َأْ وح بِيييييييييييييييييييِوْ ِع َسيييييييييييييييييييرابِِ   
انتلػػػاء سػػقى سػػػرورً ت   به اؼبا ػػػية يف يرعبػػة، ودعػػػا ؽبػػا أفر عبػػادة أيّػػػاـ شػػباذّّ تػػ  ا ترتػػو  بػػػه وتنتلػػيّ 

ل شرب اػبنر  ذّّ تو ، اػبنر مق شرابهب شار  ػاف يعلّػ، اعبنيل اييفيها مق يد السّ  رّ  يػيّ  ل نفسػه بلقاشػه ّو
اف داشنً و  أنّ ، ووعد   .  قا   يتحقّ ا سرابً هّ 

ػػػػ يف  ّنػػػػا رظبهػػػػا شػػػػعراء هػػػػذا العصػػػػر،  ةولػػػػة األمويّػػػػقاة يف عصػػػػر الدّ هػػػػذ  هػػػػي صػػػػورة الغلنػػػػاف والسُّ
رّّػػػػا أـاسيسػػػػهل، فعػػػػيّفوا عػػػػق ـػػػػّبهل ؽبػػػػل   الّػػػػ لصبػػػػاؽب مالمػػػػففيهػػػػا  أبػػػػرزوا ،أشػػػػعارهل لفتػػػػا أن ػػػػارهل ـو

 .وأوفلا اعبانل اؼبعنو ّ  ،فيهل  ّ اؼبادّ  يّ على اعبانل اغبسّ   ةً مرّّ  و اءت هذ  األشعارواإلعجاب لل، 
 جم ل الطّبيعة: -ب

وأشػػػػجارها  وهػػػػل ا تعػػػػاىل األنػػػػدلا  عبيعػػػػًة فاتنػػػػًة يف سػػػػهوؽبا ووديادػػػػا وأدارهػػػػا و باؽبػػػػا ووابا ػػػػا
 والغطػػاء النبػػايّ ، د األيػػاليل الػػػننا يةة وتعػػدّ بسػػبل تنػػوّع اػبصػػاشا اعبغرافيّػػ، وأزهارهػػا وبسػػاتينها وم تػ نػ ّ ها ػػا

 .(ٖ)راعية فيهاوأمباط اغبياة ال ّ 
انػػا أـ عبيعيّػػةً  ػػاف الّلػػعر صػػًد  للبيئػػة ا تناعيّػػًةّ  فػػإّف الّلػػعر األندلسػػّي يعػػّد صػػورة أمينػػة ، وإذاّ 

لػػػنا انطػػوت عليػػه مػػق ، اعبنيلػػة لمػػ  عبيعػػة بالدهػػ وفاألندلسػػيّ  اءعر فقػػد ذبػػاوب الّلػػ، يئػػة األنػػدلاودييقػػة لب
ػاتت  ف بدعا يػراشح هل، لا وش ِغفوا، هاو وم اهر اغب سق اّل  أـبّ ، ملاهد الفتنة هػي مػق  ػ  مػا  ةً شػعريّ  لـو

 .(ٗ) ّطا أيالـ األندلسّيني
ػػػاف للػػػعر الطّبيعػػػػة ـيّػػػػ    فقػػػد أسػػػعفتنا الػػػػػنصادر ، يف مالّفػػػػات األندلسػػػّيني مسػػػتقلا   ػػػاصا  ّنػػػاّ 

نههػػػػا ويتحّسػػػػا روعتهػػػػا وصباؽبػػػػااألدبيّػػػػ ّتػػػػاب »ومػػػػق هػػػػذ  الػػػػػنصادر ، ة ب  ػػػػ  مػػػػق شػػػػعر الطّبيعػػػػة يػػػػيفزّ 
ومنهػػػا ، (٘)هػػػػ(ٕٓٗأليب عبػػػد ا ؿبّنػػػد بػػػق ال تّػػػاّ  الطّبيػػػل )ت« الّتلػػػبيهات مػػػق أشػػػعار أهػػػل األنػػػدلا

                                         
ّل شيء. : رّ حَ األَ ( ٔ)  األبيض، واغب سق مقّ 
 : الػناء اّلذ  يرد  الّناس. الِوْ ع( ٕ)
حيلة: اػبصوصّية األندلسّية وأصوؽبا اعبغرافّية، صٖ)  . ٖ٘( ان ر:ّ 
، وهي ػػل: األدب األندلسػػّي مػػق ٖٜٕ( ان ػػر:  ػػيي: تػػاريا األدب العػػريّب )عصػػر الػػّدوؿ واإلمػػارات: األنػػدلا(، صٗ)

، والّلػػػػ عة: األدب األندلسػػػػّي ٕٙٓ، والػػػػّديّاؽ: مالمػػػػف الّلػػػػعر األندلسػػػػّي، صٕٕٔص الفػػػػتف إىل سػػػػقوط اػبالفػػػػة،
 . ٜٕٗ)مو وعاته وفنونه(، ص

 ( اعتجل بتحقيق هذا ال تاب الدّّتور إـساف عّباس، وع ب  يف دار ال ّقافة يف ب وت عبعات عّدة. ٘)
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تػػاب  ف عػػارض  »، (ٔ)هػػػ(ٕٔٗفػػرج اعبيّػػاّ  )تأليب عنػػر أضبػػد بػػق « اغبػػداشق» بػػق هػػرة أليب ب ػػر ؿبّنػػد ال ّ  يػػهّ 
ػر   ّ  إ، علّي األصبها ّ  داود بق ػل  ، بػابت  مئػة   أّف أبا ب ػر ّذ ، مئػ  بػابت  وأبػو عنػر أورد  ، بيػات  مئػة   بػابت  يفّ 
ػل   ومنهػػا  ، (ٕ)«شػػيًئا أندلسػيٍّ  ولػػل يػػورد فيػه لغػػ ، ه أليب ب ػػرت ػػّرر اظب ػ هػػا بػاب  لػيا من، مئتػا بيػػات  بػػابت  يفّ 
ويف هػذ  الػػنالّفات . (ٖ)هػػ(ٓٗٗأليب الوليد إظباعيل بق ؿبّند اغبن ّ  )ت« البدي  يف فصل الرّبي »ّتاب 

ؿ فيهػػا إىل أبػػواب متنيّػػ ة،  يسػػنوا القػػو ، فػػ ّ روا اغبػػدين عنهػػا، و قبػػد األندلسػػّيني يػػد هػػاموا دبحاسػػق الطبيعػػة
 .  (ٗ)...ات وال ّلجّياتّيات والّ هريّات واؼباشيّ لّرو ّا

ا  يف القػػرف ال ّػػيف اؼبلػػرؽ  ربيعػػة يػػد تطػػوّ وصػػي الطّ  شػػعر   إىل أفّ  هنػػا أف نلػػ وقبػػد مػػق اؼبناسػػل 
ق   يعػػػه أّف . وػػػ  أّف هػػػذا الّسػػػبْ (٘)تػػػهيف مو ػػػوعاته ومادّ  اؼبلػػػارية   عراء  د الّلػػػو ػػػدّ  ،اا وا ػػػحً رً تطػػػوّ  اؽبجػػػر ّ 

 ةً ـقيقيّػػػ اسػػتجابةً  ا  ػػاء شػػػعرهل يف وصػػي الطبيعػػػةإمّبػػدوهل فيػػػه، ويلّػػسػػاروا فيػػػه علػػى دجهػػػل،  األندلسػػّيني
انفعلػػػا نفوسػػػهل دبػػػا قػػػد اهد الفتنػػػة وم ػػػاهر اغب سػػػق، فرات البيئػػػة ومػػػا انطػػػوت عليػػػه بالدهػػػل مػػػق ملػػػؼبػػػاثّ 

ػػاف اؼبلػػارية يػػد سػػبقوا إىل وصػػي الطبيعػػة فػػإفّ . الطّبيعػػيّ  ؿاستلػػعرت ـوؽبػػا مػػق عناصػػر اعبنػػا أهػػل » وإذاّ 
ػػان ػػا وتوفيًقػػا مػػق شػػعراء اؼبلػػرؽ، ومػػ ثور  أشػػعارهل يف ذلػػ  البػػاب أرّؽ وأبػػرع، وي هػػر األنػػدلاّ  ـً وا أّ ػػر قبا

اف أيو  وأعنق  .(ٙ)«أّف شعورهل بالطّبيعة وامت ا هل لاّ 
ـ  وا ػف  يف هػذا الغػرضولوندلسّيني يف عصر الّدولة األمو  ػاف ا رتيػاح   ّ الّلػعر  يّػة إسػها إىل  ، فقػدّ 

. ويب ػق (ٚ)اّل  سيطرت علػى الّلػعر يف عصػر الّدولػة األمويّػة يف األنػدلا ،وعات ال يف الطّبيعة مق الػنو 
                                         

ػػاماًل وػػ  أّف عػػدًدا مػػق اؼبصػػادر أشػػارت ٔ) إليػػه إشػػاراتّ  ػػ ة ونقلػػا عػػق صػػاـبه نقػػوً  عػػّدة، (   يصػػلنا هػػذا ال تػػابّ 
تػاب أظبػا   اغبػداشق واعبِنػاف مػق أشػعار أهػل األنػدلا وديػواف بػه فػرج »صبعها ورتّبها الدّّتور ؿبّنػد ر ػواف الّدايػة يفّ 

نا هو وا ف مق العنواف، ؾبنوع  أشعار به فرج أضبد وأ ويه سعيد وعبػد ا، «شعراء  ّياف وعبعػه ، وأ اؼ إليه،ّ 
 يف ناد  تراث اإلمارات. 

 . ٙ٘ٔ( اغبنيدّ :  ذوة اؼبقتبا، صٕ)
. ولعػّل  ػ  «البػدي  يف وصػي الرّبيػ »( اعتجل بتحقيق هذا ال تاب عػدد مػق البػاـ ني واّققػني، وصػدر وبنػل عنػواف ٖ)

ّػرد ، فقػد صػدر عنلػه هػذا يف   م ْق  أعطى هذا األثر اعبليل ـّقه مق العناية والّدّية والّضب  هو اّقػق الػدّّتور علػيّ 
 ـ. ٜٜٚٔهػ/ٛٔٗٔ يف سنةدملق، يف سعد  عبعته األوىل عق دار

 . ٛٙ( البّيومي: األدب األندلسّي بني الّت ثّر والّت ث ، صٗ)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ( ان ر: هدارة: اتّػجاهات الّلعر العريّب يف القرف ال ّا  اؽبجرّ ، ص٘)
 . ٕٔٔعبنود والّتطّور، ص( ال فراوّ : الّلعر العريّب بني اٙ)
، والبيّػػػػومّي: األدب األندلسػػػػّي بػػػػني التّػػػػ ثّر ٙٓٔ( ان ػػػػر: عبّػػػػاس: تػػػػاريا األدب األندلسػػػػّي )عصػػػػر سػػػػيادة يرعبػػػػة(، صٚ)

، وعجلػػة: اذّباهػات الّلػػعر ٕٕٕوهي ػل: األدب األندلسػػّي مػق الفػػتف إىل سػقوط اػبالفػة، ص، ٛٙ-ٚٙوالتّػ ث ، ص
 .ٖٚٔجرّ ، صاألندلسّي يف القرف الرّاب  اؽب
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 ّ ػػ ت   مػػق  ػػالؿ مػػا ويفنػػا عليػػه مػػق شػػعرت  ذلػػ  العصػػرعػػق صبػػاؿ الطّبيعػػة األندلسػػّية يف شػػعر  ويب ػػق اغبػػدين  
ػػلّ  . وػػ  أفّ والّصػػناعّية   واغبيّػػة   األنػػدلا الّصػػامتة   يصػػي عبيعػػة   تّتسػػ    و  عل،مػػا ييػػل أمػػر صػػ اغبػػدين عػػقّ 

 ة. ناعيّ بيعة الصّ ة والطّ تامبيعة الصّ ، لذا سن تفي باغبدين عق الطّ له صفحات  هذا البحن
 الطّبيعة الّص م ة: -ٔ

عبيعػػة بالدهػػل الع لويّػػة واألر ػػّية علػػى  وصػػي الّلػػعراء األندلسػػّيوف يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة م ػػاهر  
ػػػػات شػػػػعريّة   سػػػػتطاعوا أف يعػػػػيّفوا عػػػػقحبيػػػػن ا، وعنػػػػوا بتصػػػػويرها عنايػػػػة وا ػػػػحة، الّسػػػػواء ّلفهػػػػل لػػػػا يف لـو
، نريّػػػاتال    ريّػػات،هْ ال   و و ػػػّيات، الر  ومنهػػا  ،ومتعػػػّددة   امتةّ  ػػ ة  بيعػػة الّصػػػوصػػػي الطّ  ومو ػػوعات  . (ٔ)بديعػػة

ّلهػا عنػد شػعراء الّدولػة األمويّػػة  ...ال ّلجيّػات، الػػناشّيات ويضػيق هػذا البحػن عػق بسػػ  هػذ  الػػنو وعاتّ 
و ػّيات الر  لػعر بارسػني رؼ عنػد الدّ أو دبػا ع ػ ،يػاض واألزهػارر صبػاؿ الرّ منها دبا يصوّ ن تفي ولذا س، هلصبيع
 .هرياتوال   

 الّري  :)أ( 
ضػراء، ووصػفوها نادػا اػبوف أمػاـ ريػاض يرعبػة اعبنيلػة وبسػاتينها الّنضػرة و ِ ويي الّلػعراء األندلسػيّ 

ا هتنػػػاـ يف هػػػذا اعبانػػػلّ  ػػػرًة تػػػيفز  الوّصػػػافوف الّلػػػعراء   ّو ػػػر  ألوادػػػا، وتغنّػػػوا جبناؽبػػػا وترمّبػػػوا ببػػػدي  أشػػػ اؽبا و 
انػػػا تلػػػ الػػػػنت ايد واؽبيػػػاـ الّلػػػديد بتلػػػ  الطّبيعػػػة وريا ػػػها ق   الرّيػػػاض   ، فقػػػدّ  الطّبيعيّػػػة الّػػػ  أـّبهػػػا  األمػػػّا

 .(ٕ)لفيها مّتسًعا للّتعب  عق أـاسيسه واوو د ،هاو وألف وفاألندلسيّ 
ػػػها الفػػػّه  علػػػى و ػػػداف الّلػػػاعر وأـاسيسػػػهومػػػق الػػػػنعلـو أّف  تػػػجل الّلػػػػعر ويػػػد او، للطّبيعػػػة انع اس 

الّلػػاعر متّػػ  أف  بعػػدة مػػق صباليّػػات الطّبيعػػة، الػػػنستندّ  بالػػػنعا  والّصػػورمويّػػة األندلسػػّي يف عصػػر الّدولػػة األ
ّقػوؿ األمػ  ،  (ٖ)الطّبيعيّػاتف هرت يف عهد اإلمارة بػوّا  ، األندلسّي ناظريه دبناظر الطّبيعة اعبنيلة البديعة

تػػػل بػػػه يوًمػػػا إىل نديبػػػه ومنّجنػػػه عبػػػد ا بػػػق الّلػػػْنر، هػػػػ(ٖٕٛاألمػػػ  عبػػػد الػػػّرضبق األوسػػػ  )ت : (ٗ)ويػػػدّ 
 ()ؾب وء الّرمل

                                         
 . ٓٛٔ، صيف القرف الرّاب  اؽبجر ّ  ( ان ر: عجلة: اذّباهات الّلعر األندلسيّ ٔ)
، وما بعدها، والّسبهاّ : اؼب اف يف الّلعر األندلسػّي ٜٕ٘( ان ر: الّل عة: األدب األندلسّي )مو وعاته وفنونه(، صٕ)

، وما ٔٛٔ، صالقرف الرّاب  اؽبجر ّ  ر األندلا يفاهات الّلع: اذبّ وعجلة، ٖٔٔ-ٕٔٔمق الفتف إىل سقوط اػبالفة، 
 . ٜٕٔووالل: الّرو ّيات يف الّلعر األندلسّي يف القرنني الرّاب  واػباما اؽبجرّيني، صبعدها، 

 .ٕٕٙ( ان ر: أبو شارب: الّلعراء اؼبروانّيوف يف األندلا، صٖ)
 . ٔ٘-ٓ٘/ٔ( ابق سعيد: اؼبغرب، ٗ)
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 ميييييييييييييييييييييييييييي  تَييييييييييييييييييييييييييييراُ  فييييييييييييييييييييييييييييي اْمييييييييييييييييييييييييييييِطب ح  
 

 
 

 (ٔ)َوُعُقييييييييييييييييييييييييييييييييييوُع الَقطْييييييييييييييييييييييييييييييييييِر تُيْن َيييييييييييييييييييييييييييييييييييْر  
 َوَنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَّْوِ  َيْخ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 ُل َعاييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ِمْسييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َوَعْنبَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرْ  

قا ُكاَّميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َوَل َسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبيْ
 

 فَيْييييييييييييييييييييييييييَو فيييييييييييييييييييييييييي الرَّْي ييييييييييييييييييييييييي ِن يَيْع َييييييييييييييييييييييييييرْ  
 ًل َتُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن ِمْيم لَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييةا َواْسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 َفمييييييييييييييييييي  فيييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييُبْ ِء تُيْعيييييييييييييييييييَ  ْ   يييييييييييييييييييب ْ  

ا يف ـضػػق الطّبيعػػة الغنّػػاء،  الّلػػراب وّ ػػه األمػػ  إىل نديبػػه دعػػوًة لتنػػاوؿ  ـً وال ّػػاهرة  اؼبهّنػػة يف صػػبا
 األمػ    يهػتّل فيهػا بوصػي الّلػراب وربسػينه ليلقػى إيبػاؿ   هذ  األبيات، م  ما فيها مػق بسػاعة الّتعبػ ، أفّ 

يف عقػد ؾبلػا الّلػراب، وصػر ؼ  نب ػه  الّػ  ـرّّػا يف نفسػه الّروبػة   اؼبدعّو إليه، إمّبا عند إىل وصي الطّبيعػة،
 إىل تلخيا عناصرها، و  يلر إىل الّلراب إّ  إشارة عابرة.

ا و   امػػدً  يػػ ت هػػذا الّتصػػوير ة، و ولػػة األمويّػػيف عصػػر الدّ  عرّ  ػػ   ريػػاض األنػػدلا يف الّلػػ وتصػوير  
ػػػة، فقػػػد اسػػػتخدـ ة، بػػػل  ػػػاء ينػػػبض باغبيػػػاة ويضػػػ ّ ة األندلسػػػيّ بيعيّػػػا لوايػػػ  البيئػػػة الطّ  ـرفيًّػػػي ػػػق نقػػػاًل   باغبّر

ػػا ووظّ  ،تػػػهوا مػػػق الوايػػ  مادّ ة، بعػػػد أف اسػػتندّ لغػػػة تصػػويريّ  لّلػػعراءا ة علػػػى يػػػدر  ا يػػنلّ رظبًػػػ لفوهػػا يف رسػػػل لـو
ا فسػيف األر ػاء سػاـرً  ،ا بػاأللوافا ونيًّػنً ػة عالػبيعػة األندلسػيّ ّانػا الطّ فقػد  وإـساس مرهي دبا ـوؽبل، ،ةيّ فنػّ 

 .(ٕ)ولناا نسجاـ والتّ فيه   ت، الدّ  ثر   
ق تعّلق هػػػػل جبناؽبػػػػا وشػػػػعور هل بالرّاـػػػػة والّسػػػػعادة يف إّف مػػػػا دعػػػػا األندلسػػػػّيني إىل  ػػػػر هػػػػذ  األمػػػػّا ّذ

ق وايػا ل تدعوا صػورًا منهػا ووظّفوهػا يف أوػراض شػعرهل لتعيػنهل علػى إيصػاؿ معػانيهل، وربّقػفاس ،(ٖ) نبا ا
وػرض  وظّفػه يف  دمػةِ  ،مػق ريػاض يرعبػة لرو ػةت  بػارع   ه تصػوير  يستنعوف إليهل، و بق عبد ربّػ قْ يف نفوس م  

 : )الّطويل((ٗ)اؼبديف، فقد ياؿ
 َومييييييييي  َ ْوَ يييييييييةٌّ بِييييييييي لَ ْفِن  ييييييييي َ  َليييييييييي  النَّيييييييييدح

 
 
 

 (٘)بيُييييييييييُروعاا ِمييييييييييَن الَمْوِ ييييييييييي  ُ ْمييييييييييَر الشَّييييييييييق ِج ِ  
 يُقيييييييييييييييييييُ  الييييييييييييييييييدرج  َأْعن َ ييييييييييييييييييي   َويُميُاييييييييييييييييييي  

 
 (ٙ)ُ يييييع ُ  الضرييييي   الُمْسيييييَ ن  فيييييي ُكيييييل   ييييي ِ  ِ  

 ِ  ا  يييييييييييي َ َ ْ ي  الشَّييييييييييييْمُي تَيْب ييييييييييييي بَييييييييييييَأْعُين   
 

 ُمَ اَّاَيييييييييييييييييِة اأَلْجفييييييييييييييييي ِن ُميييييييييييييييييْفِر الَ مييييييييييييييييي ِل ِ  
 

                                         
ا.الّلرا ناوؿ  : ت  طب حاًلمْ ( ٔ) ـً  ب صبا
 .ٗٓٔ(  ان ر: ال وسا: الّلوف يف الّلعر األندلسّي، صٕ)

 . ٗٔٔ( ان ر: الّسبهاّ : اؼب اف يف الّلعر األندلسّي مق الفتف ـّّت سقوط اػبالفة، صٖ)
 . ٙٔٔ-٘ٔٔ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٗ)
 : اؼب اف الغليغ اػبلق. نفْ  َ يال( ٘)
 : اؼبلرؽ اؼبتول . س نّ مُ يال( ٙ)
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 سَّيييييييييييم ِء  َوزانَيييييييييييي َ َ يييييييييييْ  َأْ ُ يييييييييييي  لَيييييييييييْوَن ال
 

 ُنُجيييييييييييييييييواٌّ َكَأْم ييييييييييييييييي ِل النرُجيييييييييييييييييوِا الَخواِفيييييييييييييييييي ِ  
 بَِأْ يَييييييييييييييَ  َنْشييييييييييييييراا ِميييييييييييييييْن َخالجِِقييييييييييييييِ  الَّ يييييييييييييييي 

 
 (ٔ)َليييييي  َخَضيييييَعْ  فيييييي الُ ْسيييييِن زُْ يييييُر الَخالجِييييي ِ  

، نػػػراة بالّلػػػقاشق اغب  ـػػػاؾ ؽبػػػا النّػػػد  بػػػروًدا بيضػػػاء موّشػػػ رو ػػػةً يف هػػػذ  األبيػػػات وصػػػي الّلػػػاعر  
ع أعػني و ّ نّػه دمػ،  وإذا ما أشريا عليها الّلنا  اؿ الّند  فيها، منتصبة يف ظالـ الّد ىا تقي وأوصاد  

 جـونّ اؼب يّنػة بػالالّسػناء  يبّػة   هػا اؼبتفّتحػة،أزهار و هػا زبّيل ابق عبػد ربّػه أرض  هػذ  الّرو ػة جبناؽبػا ورونقو ، سيلت
   .الػن تولئة

عناصػرها، فػراح يرسػل  ع  تنػوّ  فيهػا ن ػر  د لفػا ، ويػو ػةلة بالرّ يف وصػفه هػذا يريػل الّصػالّلػاعر بدا 
ػػػة. وبعػػػدا ويعقػػػد بينهػػػا صػػػالت، ويبنحهػػػا بؽبػػػا صػػػورً  و ػػػة وزاد يف الرّ  أف وصػػػي لغتػػػه ا سػػػتعاريّة اغبيػػػاة واغبّر

 ا لػػا، فّضػػل عليهػػا اؼبنػػدوحفا سػػرورً  مػػو الػػنّ ـسػػق صػػور ا دبػػا أشػػاعه فيهػػا مػػق معػػا  اغبيػػاة والبهجػػة، ـػػّّت 
 .(ٕ)اشر ّ الدّ لبيه عراء العرب يف التّ على عادة اللّ ا( نلرً  بقوله )ب عيل
 ،وصػػي الرّيػػاض والّتغػػّه دبحاسػػنها أّ ػػروا مػػق نػػدلا يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة الّػػذيقشػػعراء األوقبػػد 

وت تسػػي األرض دبقدمػػه ، يف فصػػل الرّبيػػ  الّػػذ  يػػ ي ليبعػػن اغبيػػاة فيهػػا نّػػوا يف تصػػوير ـسػػنها وصباؽبػػايػػد افت
ويػػد لػػبا وشػػًيا راشًقػػا ، يف الرّبيػػ  روً ػػايصػػي أضبػػد بػػق فػػرج اعب ي ػػاّ   يػػاؿ. (ٖ)ق ال ّينػػة األنيقػػةـلّػػة بديعػػة مػػ

 : )ال امل( (ٗ)باألزهار وربّلى

                                         
 : الرّاشحة الطّّيبة. النَّْشر( ٔ)
( الّتلػػبيه الػػّداشرّ : أسػػلوب  شػػعرّ   ػػاّص ع ػػرؼ يف الّلػػعر العػػريّب منػػذ العصػػر اعبػػاهلّي، وارتبطػػا بػػه يف ذلػػ  العصػػر ٕ)

الرّباعّي هذا األسػلوب  الّتلػبيه  الػّداشر  ، ويصػد  مو وعات  اّصة ت ّررت عند الّلعراء. ويد ظّبى الدّّتور عبد القادر
يلت فاربت ه نفي  حبرؼ )ما(، و اسبت ه إثبات  حبرؼ الباء، واسل  به اؼبلالة اّل  وبدثها الّلاعر بني شيئني أو أشياء يف تّر

ّبه بػػه عػػادًة. )ان ػػر: تفضػػيل علػػى وزف )أفعػػل(، ووالبًػػا مػػا ي ػػوف بػػني الفاربػػة واػباسبػػة وصػػي  لالسػػل اؼبنفػػّي وهػػو اؼبلػػ
(. ويد  اء م ل هذا الّتلبيه بالّرو ة الغنّػاء ٕٙٔالرّباعّي: الّتلبيه الّداشرّ  يف الّلعر اعباهلّي )دراسة  يف الّصورة(، ص

 يف شعر األعلى ول ق يف ورض الغ ؿ: )البسي ( 
 ميييييييييييييي  َ و ييييييييييييييةٌّ مييييييييييييييْن  ييييييييييييييي ِ  اليييييييييييييييَ فِن ُمعشييييييييييييييبةٌّ 

 
 
 

 خضييييييييييييييييراُء جيييييييييييييييي َع عايييييييييييييييييي  مسييييييييييييييييبلٌّ  طييييييييييييييييلُ  
 ضيييييييييييييييي  ُ  الّشييييييييييييييييمَي منييييييييييييييييي  كوكيييييييييييييييي ٌّ  يييييييييييييييير ٌّ ي 

 
 ميييييييييييييييييييييييييوّز ٌّ بعمييييييييييييييييييييييييييِ  الّنبيييييييييييييييييييييييييِ  م  ييييييييييييييييييييييييييلُ  

 يوماييييييييييييييييييييي  بأ ييييييييييييييييييييييَ  منيييييييييييييييييييييي  نشيييييييييييييييييييييَر  اج ييييييييييييييييييييية   
 

 وًل بأ سييييييييييييييييييييَن منييييييييييييييييييييي   ْ  عنيييييييييييييييييييي  اأُلمييييييييييييييييييييلُ  
 .ٖٜٕ-ٕٜٕان ر: اػبطيل الّتيفي ّ : شرح القصاشد العلر، ص 

، وفػّواز: الطّبيعػة األندلسػّية ٘ٗاؽبجػرّيني، ص يف القرنني الرّاب  واػبػاما ( ان ر: والل: الّرو ّيات يف الّلعر األندلسيّ ٖ)
 . ٖٖٕ-ٕٖٕوأثرها يف است نار الّلوف الّلعرّ ، ص

 . ٘ٗ-ٗٗ( ابق فرج اعبّياّ : شعر ، صٗ)



ٜٓ 
 

 َأمَّيييييييييييييييييييي  الرَّبيييييييييييييييييييييُع فَيَقييييييييييييييييييييْد َأ اَ  َ ييييييييييييييييييييداجَِق 
 

 
 

 (ٔ)َق يلَِبَسيييييييييييييْ  ِبيييييييييييييي  األَيَّييييييييييييي ُا َوْ ييييييييييييييا   اجِييييييييييييي 
 َفَ أَنَّمييييييييييييييييييييي  َتْج َييييييييييييييييييييييرر َأْ يييييييييييييييييييييي َل الصَّيييييييييييييييييييييب  

 
 ِفيييييييييييييييييييييي  البُيييييييييييييييييييييُروُ  َأزاِ ييييييييييييييييييييراا َوَ ييييييييييييييييييييق جَِق  

 ُم َيَقّسييييييييييييييييييم ت  ِم ْيَاميييييييييييييييييي  َ َسييييييييييييييييييَ  الَيييييييييييييييييييوح 
 

 َتْ  ييييييييييييييييييي الُمَشييييييييييييييييييوََّ  تيييييييييييييييييي  َةا َوالشَّيييييييييييييييييي جَِق  
 ِمييييييييييييييْن  يييييييييييييي ِن   َخِجييييييييييييييل  َوَأْمييييييييييييييَفَر ُمْمِييييييييييييييير   

 
 لِْاَوْجييييييييييييييييِد َك لَمْعُشييييييييييييييييوِ  ف َجيييييييييييييييي  الع ِ ييييييييييييييييَق  

 وََكأَنَّمييييييييييييييييييييي  نَي َييييييييييييييييييييييَرْت َعاييييييييييييييييييييي  َأْجف نِيييييييييييييييييييييي  
 

 ِجِ  ُلْولُيييييييييييييييييييواا ُمَ ن ِسيييييييييييييييييييَق حُيييييييييييييييييييرر السَّييييييييييييييييييي   
 فَييييييييييييِ  ا الصَّييييييييييييب  َلِعبَييييييييييييْ  بِييييييييييييِ  فييييييييييييي َ ْوَ يييييييييييية   

 
 َق يع نَيييييييييييييييتَ  ييييييييييييييي  وَ بَ  ِ َكيييييييييييييييُر الِفيييييييييييييييراِ  ِبيييييييييييييييي  

أصبػػػل  مػػػا ت ػػػوف الرّيػػػاض لػػػاًء وابتسػػػاًما يف فصػػػل الرّبيػػػ ، ت تسػػػي فيػػػه األرض بػػػاأللواف ال ّاهيػػػة مػػػق  
ر صػوّ ف ،هار، ويد رأ  الّلاعر األندلسي ذلػ أ ضر وأصفر وأضبر وأبيض، وهي نفسها ألواف الغصوف واألز 

 واوير.مق األزهار والنّ  نتها بصنوؼت وزيّ  ،اـ يرعبةلا أيّ   صب ّ الّ  ،ياض واغبداشقالرّ  زهار  بي  وإِ الرّ  لنا يدوـ  
ني يف عصػر ندلسػيّ تلوؾ فيها أشعار األ صوير، وهي ظبة  التّ  هذ  األبياتّ  افة   علىالغالبة  نة  والسّ 

وض ونػػواوير ، رّ لػػألزهػػار امنحهػػا  اس وأـػػواؽبل، صػػفاتت اعر مػػق صػػفات النّػػاسػػتعار الّلػػة، فقػػد مويّػػولػػة األالدّ 
اؼبلوّ   اشق واؼبعلوؽ والعاشق.ؽ واللّ فبدت يف هيئا ا وألواداّ 

ػػاف  ،عراءأ يلػػة الّلػػ صػػوبةػبّو يف ابتػػداع اؼبعػػا  وؿباولػػة ذبديػػد  ّبػػ ة    ة  يّػػأنبّ  ، وهػػل يصػػّوروف الرّيػػاض 
ْصحفّي، الّػػذ  أ ػػر  وأليب اغبسػق  عفػػر بػػق ع نػاف الػػػن  أ ػػل ا هتػداء إىل تلػػبيهات  ديػػدة، بعضػها مػػق 

 : )ال امل((ٖ)، وصي فيها الّروض، فقاؿ(ٕ)«أبيات  بارعة ، فيها تلبيهات  راشعة  »ؿباولته يف هذا الّسبيل، 
 اُْنمُييييييييييييْر ِ لييييييييييييي  الييييييييييييرَّوِ  اأَل ييييييييييييييِ  َتخ لُييييييييييييي ُ 

 
 
 

ييييييييييييييييَ  َأْ َسييييييييييييييييَن    (ٗ)ال يَّْنمييييييييييييييييي ِ َك لَوْ ييييييييييييييييِي نُم 
 وََكأَنَّميييييييييييييييييي  الّسْوسيييييييييييييييييي ن َميييييييييييييييييي م ُمييييييييييييييييييْدَن ٌّ  

 
 (٘)َلِعبَيييييييييييييييييْ  يَيييييييييييييييييداُ  ِبَجْيبِيييييييييييييييييِ  الَمْشيييييييييييييييييُقو ِ  

 يَييييييييييييييييييييييْوَا اليييييييييييييييييييييَوعاِ   َوُمّف َيييييييييييييييييييييْ  َأْثوابُييييييييييييييييييييي ُ  
 

 َجَفعايييييييييييييييييييييييي  َعَاْيييييييييييييييييييييييييِ  َأيَّميييييييييييييييييييييييي  َتْمفيييييييييييييييييييييييييِ   
 َوالنيَّييييييييييييييييْرِجُي الغَيييييييييييييييي ر اليييييييييييييييي َِّكير َم يييييييييييييييي ِجرٌّ  

 
 ْأ ي ِ تَِعبَيييييييييييييييييييْ  ِميييييييييييييييييييَن ال َّْسيييييييييييييييييييييِد  َوال َّييييييييييييييييييي 

 َيْ  يييييييييييييييي لَنييييييييييييييي  لَيييييييييييييييْوَن الُمِ ييييييييييييييي   بَِاْونِييييييييييييييي ِ  
 

 َوِ  ا تَيَنسَّييييييييييييييييييييييييييَ  َنْ َيييييييييييييييييييييييييييَة الَمْعُشيييييييييييييييييييييييييييو ِ  
 

                                         
 : الّ وب الػنلّوف. ي ْ الوَ ( ٔ)
 . ٕٖ( اغبن ّ : البدي  يف فصل الرّبي ، صٕ)
 . ٕٖ، صالّسابق( ٖ)
ـ  يّم َ نَ : ال ّّّي ال ر ، اعبّيد الّنبات، الػن ْعجل للعني.   ياألَ ( ٗ)  . يّق  وز   ّسق  : 
 : اّلذ  أثقل ه اؼبرض  و زم ه. الُمْدَن ( ٘)



ٜٔ 
 

 وََكيييييييييييييييييييييَأنَّ عاجِيييييييييييييييييييييَرَة الَ ديَقيييييييييييييييييييييِة ِعْنيييييييييييييييييييييَدم 
 

 جييييييييييييييي َع الَغمييييييييييييييي ُا َليييييييييييييييي  ِبَرْ يييييييييييييييِ  الر يييييييييييييييي ِ  
 فَياَييييييييييييي ٌّ ِميييييييييييييَن اليييييييييييييي ُ وِت َيْسيييييييييييييَطُع نُيييييييييييييو ُُ    

 
 فيييييييييييييييييييييييِ  َكواكِييييييييييييييييييييييُ  َجييييييييييييييييييييييْوَ ر  َوَعقييييييييييييييييييييييي ِ  

، فرسل ؽبذا الػن اف صورًة بصريّةً وصي الػن  صبيلًة، و اء هذا تػ بػ ًعػا لن رتػه واـتفالػه  صحفيُّ الّروض 
ّليّػًة، فبػدا فنػرا  يػد ن ػر إىل ب   اشه وعناصر ، اّل  ـاوؿ الّلػاعر أف يػيفز يينتهػا اعبناليّػة، لػه  الػّروض ن ػرًةّ 

ة، فبػدا لػه الّسوسػق يف  ر إليه ن رًة   شّية تفصيليّ ّ وبت م يّقت على أـسق ما ي وف الّت يني، مثّ انتقل إىل النّ 
اغببيػل، فلػّق ثوب ػػه   ًعػا عليػه ـو نًػػا،  وداعِ  افػواؽ أورايػه صػبًّا عنيػػًدا يػد ولػا مرا ػػل اغبػّل يف نفسػه يػػوـ  

يف لودػػا األصػػفر لػػوف  الػػػنحّل، ويػػد تنّلػػق راشحػػة  وزبيّػػل أزهػػار  البنفسػػ  عيونًػػا أتعبهػػا الّسػػهر واألرؽ، وو ػػد
ػػا تقػػـو مقػػاـ  اضػػيئهلً ػػا مػػق اليػػايوت ت  اؼبطػػر  ف   اويػػد بّللهػػا هػػّل  ديقػػة   وزبيّػػل اغب، لػػػنحبوبا أزهػػار  ـبتلفػػة  ألواد 

ل يف الّسناء.    ال وّا
ػةت  لِ ْسػه ور  فِ ْصػاعبنيل، فسعى إىل و   بيعيّ ا لذا اؼب اف الطّ معجبً يف هذ  األبيات اعر بدا اللّ   ،لػه لـو

بػني  جػاوب  التّ  يف هػذ  األبيػات وا ػف  و  هػا.لِ ته إىل ت مّ   وشػدّ ن ػر  لفتػا  عناصػر   ق إعجابػه دبػا فيػه مػق عػتعيّف 
ػذل   ا،ة ؽبػهدميّػ ومعػافت  باسػتعارة صػفاتت  بيعػة  اعر الطّ الّلػ وتلخيا   ،نيوابّ  بيعة وعا  اغبلّ الطّ  ووا ػف ّ 
تاب  ،اعر إىل ا بت ار يف بعض اؼبعا اللّ  ميل   ، فقػاؿ «بيػ فصل الرّ البدي  يف »ويد  ـغ ذل  صاـلّ 

ه وأظنّػػ ،ويػد تداولػػه صباعػػة   ،وهػػو معػجل دييػػق أنيػػق» :وسػق جبيػػل ملػػقوؽاعر افػػواؽ أوراؽ السّ يف تلػبيه الّلػػ
قػل لػبيهات الع  مػق التّ » :لػ  مػق اليػايوتويد  اد عليها اغبيػا بف   ،، وياؿ يف تلبيه اغبديقة(ٔ)«مق ا واعه
 .    (ٕ)«على اغبقيقة

وتوظيفهػػػػػا  دمػػػػػًة  سػػػػػّيني يف عصػػػػػر الّدولػػػػػة األمويّػػػػػة يف تصػػػػػوير الرّيػػػػػاض،وتنّوعػػػػػا أسػػػػػاليل األندل
ه يف الغػ ؿ، فقػد فاعلّيت ػ لووراض األ ر ، لنجد مق بينهل ابق  هذيل اّلذ   ّسد عند  هذا اؼب اف الطّبيعيّ 

يضػػباف  ق  ان  عػػت   اهتػػّ  عربًػػا ؼبن ػػر الرّيػػاض ومػػا اّتصػػل لػػا مػػق ريػػف الّصػػبا والنّػػد  والطّػػّل واألزهػػار، فقػػاؿ يصػػي
ي با نفعاؿ واغبيويّة  : )ال امل((ٖ)الرّياض عند هبوب الرّياح عليها بنغنة تـو

 َ بَّييييييييييييييْ  لَنيييييييييييييي   يييييييييييييييُر الصَّييييييييييييييب   فَيَ ع نَيَقيييييييييييييي ْ 
 

 
 

 فَييييييييييي ََكْرُت ِجييييييييييييَدَ  فيييييييييييي الِعنييييييييييي ِ  َوِجييييييييييييدج 
 َوِ  ا تَييييييييييييييييييأَلََّ  فييييييييييييييييييي َأع ليييييييييييييييييييي  النَّييييييييييييييييييدح 

 
 م لَييييييييييييييييييييْ  بَِأْعنيييييييييييييييييييي    َوُلطْييييييييييييييييييييِ   ُييييييييييييييييييييُدوعِ  

 ْل َيَقييييييييييييْ  بِيييييييييييي لر يِر لَييييييييييييْ  تُيْبِصييييييييييييْر ِبييييييييييييي َوِ  ا ا 
 

 ِ ًّل ُخيييييييييييييييييييييييييييييُدوعاا تَيْاَ قيييييييييييييييييييييييييييييي ِبُخيييييييييييييييييييييييييييييُدوعِ  
 

                                         
 . ٖٛ( اغبن ّ : البدي  يف فصل الرّبي ، صٔ)
 . ٖٛ، صالّسابق( ٕ)
  .ٕٙ/ٔ، ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ( ٖ)



ٜٕ 
 

َنيييييييييييييييي  َتْ  يييييييييييييييي لَنييييييييييييييي   َفَ يييييييييييييييَأنَّ عُيييييييييييييييْ  ََة بَيييْ
 

 (ٔ)ِمييييييييييييييَفَة الُخُضييييييييييييييوِ   َو  لَييييييييييييييَة الَمْعُمييييييييييييييوعِ  
 تِيج نُيييييييييييييييييييييي   َيييييييييييييييييييييلم  َوفيييييييييييييييييييييي َأْعن ِ يييييييييييييييييييييي  

 
 ِمْنيييييييييييييييييييييييييُ  ِنمييييييييييييييييييييييييي ُا َ الجِيييييييييييييييييييييييييد  َوُعُقيييييييييييييييييييييييييوعِ  

 الػّدا لّي وبػني الطّبيعػة يف غب ػةت  اعبػه فيهػا الّلػوؽ  إىل اغببيبػة، فقػد ويػيوصل الّلاعر  بني عاؼبػه  
أمػػػاـ من ػػػِر ت عػػػان ِق يضػػػباِف الرّيػػػاض عنػػػد هبػػػوب الرّيػػػاح، فػػػذّّر  هػػػذا اؼبن ػػػر  بعنايػػػه اغببيبػػػة ، ويػػػد التقػػػى  يػػػد   

ر مػػا تعػػيّف عػػق ذات جبيػػدها، فجػػاء وصػػفه امتػػداًدا لنفسػػه وعواعفػػه، وباتػػا الطّبيعػػة   تعػػيّف عػػق نفسػػها بقػػد
 ل  عليها ما ي قل نفسه مق صبابة وو د.  الّلاعر، بعد أف

ملػهًدا  ة، فتخيّػل هػذا اؼبن ػر  إىل اغببيبػ وؽ  وعاد الّلاعر فت ّمل من ر  ت عان ِق القضباِف، ويد ولبه الّلػ
نػا فيػه م ػْق أ ػنا  ال وراميًّا فيه األعناؽ  والقدود  واػبدود ، ّلػوؽ، بعػد أف عػاش يف وفيه م ػْق  ضػ  للحبيػلّ 

 ّسػػد هػػذا الػػػن اف الطّبيعػػّي فاعلّيتػػه يف الغػػ ؿ، وأظهػػر م نونػػات نفسػػه، ف صػػبف  ، فقػػداغبػػلّ  ـالػػة   يالػػه 
   ًءا مق الغ ؿ وسبًبا مق أسباب و ود .

علػى  ػالؼ مػا  ا عليها أـاسيسه،بيعة مق  الؿ نفسه مسقطً اعر الطّ حو وصي اللّ على هذا النّ 
 .(ٕ)سهلأنفبيعة مق  الؿ ني   ي ونوا ين روف إىل الطّ األندلسيّ  ني مق أفّ ارسذهل إليه بعض الدّ 
ػػاف عب ـ سػػق نػػاؿ الرّيػػاضّو ريػػا ل مػػػ  أثػػػر  يف مناظرهػػا  و دفػػ  الّلػػعراء األندلسػػّيني إىل اسػػو اع ّذ

ريػات  الّلػعر  ق الطّبيعّية اعبنيلة اإلعػار  البػدي   لصػور الّلقػاء والّسػنر، وّذ اء فيهػا ع يػ ة  ـبيبا ل، فهذ  األمّا
أو يسػتغريوف يف وصػفها وصػًفا ي ػاد ي ػوف  على يلولل   تفت  أف ت ػور يف أعنػايهل ـيننػا يتػ ّملوف الرّيػاض  

ػػرا ، ومػػق شػػعراء هػػذا العصػػر الّػػذيق ف ِتنػػوا جبنػػاؿ الطّبيعػػة  صػػاديةً  صػػورةً  لػػػنا أـبّػػو  وعاشػػوا أيّػػامهل علػػى ّذ
ػػات صبيلػػة ؽبػػ ّػػاف مػػق أّ ػػر شػػعراء البيػػا األمػػوّ  »ا األمػػ   الطّليػػق، الّػػذ  األندلسػػّية، وافتنّػػوا يف رسػػل لـو

بػػ ًا مػػق مو ػػوعات شػػعر   اظرهػػا واهتػػّ  لػػػنفاتنها وت ّمػػل، فقػػد تتبّػػ  من(ٖ)«هياًمػػا بالطّبيعػػة، إذ اـتلّػػا ـيّػػػ ًاّ 
ا ومنها يولػػػػه واصػػػػفً ربوعهػػػا، فرسػػػػل لنػػػػا يف نطػػػػاؽ افتتانػػػه وت ّمالتػػػػه صػػػػورًا بديعػػػػة لريػػػاض األنػػػػدلا يف عصػػػػر ،

 : )ال امل((ٗ)غب ات وداع اغببيل يف ـضق الطّبيعة اعبنيلة
 َوعَّْعييييييييييييييُ  َمييييييييييييييْن َأْ ييييييييييييييوح َأميييييييييييييييالا لَْيَ نييييييييييييييي

 
 
 

 ُ  ْيييييييييييييييييييييييييُ  الِ مييييييييييييييييييييييييي َا َوًل َأُ وُ  نَيييييييييييييييييييييييييوا ُ  
 فَيَوَجيييييييييْدُت َ  َّييييييييي  الشَّيييييييييْمَي َتْشيييييييييُ و َوْجيييييييييَد ُ  

 
 (٘)َوالييييييييييييييييُوْ ُ  تَيْنييييييييييييييييدُب َ ييييييييييييييييْجَو   ِبَيييييييييييييييييوا ُ  

                                          
 : م ْق أ نا  وأو عه اؼبرض أو الّلوؽ. . المعموع والعميد: القبيلة العربّية اؼبنسوب إليها اغبّل العذر ّ ُع  ة( ٔ)
 .ٕٛٔسّي )عصر سيادة يرعبة(، ص( ان ر: عّباس: تاريا األدب األندلٕ)
 . ٔٔٔ( عنارة: شعر به أمّية يف األندلا، صٖ)
 .ٓٚ-ٜٙ(  الطّليق: ديوانه، صٗ)
   )الو ْرياء(، وهي اغبنامة.مفرد   : صب   الُوْ  (  ٘)



ٜٖ 
 

 بَيْعيييييييييييييييِد ِ  َوَعاييييييييييييييي  اأَلمييييييييييييييي ِجِل  ِ ّيييييييييييييييةٌّ ِمييييييييييييييينْ 
 

 َفَ أَنَّيييييييييييييييييييييييي  تَيْاقييييييييييييييييييييييي  الَّييييييييييييييييييييييي ج َأْلقييييييييييييييييييييييي  ُ  
َننيييييييييييييييي    َوحَييييييييييييييييدا النَّسيييييييييييييييييُ  ُمبَيا غايييييييييييييييي  ميييييييييييييييي  بَيييْ

 
 فَِاييييييييييييييييي اَ  َ  َّ َ يييييييييييييييييواح  َو ييييييييييييييييي َب َ ييييييييييييييييي ا ُ  

 فَِاييييييييييييييييييييي اَ  ُأولَيييييييييييييييييييييُع بِ لر يييييييييييييييييييييي ِ  ألَنَّيييييييييييييييييييييي  
 

ا تُيييييييييييييييييييييييي َك ُرني ِبَمييييييييييييييييييييييييْن َأْ ييييييييييييييييييييييييوا ُ    َأبَييييييييييييييييييييييييدا
علػى هػذا الػوداع،  ، وعػيّف عػق ـ نػه بتفضػيله اؼبػوت  صّور لنا الطّليق حب فت بالغت مويػي  وداعػه ـبيبت ػه 

تهنا وللّدة ما لقػي اغببيبػاف يف هػذا اؼبويػي مػق الو ػد واألسػى، فػإّف عناصػر الطّبيعػة يػد   أـاسيسػهناشػاّر
غ مػػا  سػيل يبلّػػاعر، والنّ ذ  يلقػػا  الّلػػتلقػػى الّػ نا تلػػ و، واغبنػػاـ ينػدب، واأصػػاؿ  ، فالّلػوتعاعفػا معهنػػا

 علياًل عّيل الّلذا. هلّ يف، ّاف بينهنا
ػػ الػػّروض عناصػػر  يف هػػذ  األبيػػات اعر الّلػػمػػنف  ه وح  ه وبػػّن فيهػػا الػػرّ أـاسيس   ،الػػوداع مويػػي   لتلػػاّر

فبػػدت لنػػا  ،نبػػوـ  نفسػػهبعػػد أف أسػػق  عليهػػا  ،اعر أف ت ػػوفأو ه ػػذا أراد ؽبػػا الّلػػ ،ّئيبػػةً   و ػػدناها ـ ينػػةً ف
يػػةاأل  عػػيّف عنهػػا بالّػػ ،اغب ينػػةعواعفػػه و نفسػػه اؼبفاريػػة  بلػػوف نػػةً متلوّ  اغِبناـ، والن ػػو ، وتلػػ و، ّػػػ)  ،لفػػاظ اؼبـو

 .(وتندب
ه ػػػذا ذباوبػػػا الطّبيعػػػة مػػػ  الّلػػػاعر األندلسػػػّي، ف  ػػػحا  ػػػ ًءا مػػػق نفسػػػه، تلػػػعر معػػػه بفداـػػػة 

ػػد أّف الطّبيعػػة   ت ػػق بعيػػدة عػػق نف ه باسػػه، وهػػذا مػػا ياّّ انػػا يريبػػًة سػػهمصػػيبته وتلػػاّر أشػػد  مػػا منهػػا ، بػػلّ 
نا رأينا يف شعر الطّليق،ي وف القر  نػا يف شػعر ابػق  ب، تتجاوب معه وتتعاعي، رب ف غب نهّ  هّ  وتفرح لفـر

ـ سػنها ف سػهل يف شهيد، وهو مق الّلعراء اّلذيق فتنتهل عبيعة يرعبة اعبنيلػة، ػاتت  لِ ْسػور   تصػوير  لبػدي   لـو
ػػػد علػػػى يدرتػػػه الفاشقػػػة يف  دة  الطّبيعػػػة األندلسػػػّية، ومنػػػه يصػػػي ذبلّػػػى فيػػػه صبػػػاؿ   وافػػػر   مناظرهػػػا، فلػػػه شػػػعر   لػػػه تاّّ
 : )ؾب وء ال امل((ٔ)روحت   و ّفةِ معجًل  وبساعةِ  لفغت  ه يف سهولةِ الّتصوير، ومنها يول  

 َأمَّييييييييييييييييييييييييي  الر يييييييييييييييييييييييييي ُح ِبَجيييييييييييييييييييييييييو  ع ِمييييييييييييييييييييييييي ْ 
 

 (ٕ)َفَ اَييييييييييييييييييييييييييييْبَن َأْخييييييييييييييييييييييييييييالَ  الَغميييييييييييييييييييييييييييي جِ ْ  
 َسييييييييييييييييييييييييييييييييييييِيَر الَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ِبرِي ِ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 
 

 فََأسييييييييييييييييييييييييييييييييييي َلي   َوالنيَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييْوُ  نييييييييييييييييييييييييييييييييييي جِ ْ  
 َ  َّيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَدْت َزَ راتُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 (ٖ)َك لِغيييييييييييييييييييييييييييييِد بِيييييييييييييييييييييييييييي لارَجِ  الَعييييييييييييييييييييييييييييواجِ ْ  

 ِميييييييييييييييييييييييييييييْن ثَيي بييييييييييييييييييييييييييييي ت  لَيييييييييييييييييييييييييييييْ  تُيبَيييييييييييييييييييييييييييييلْ  
 

 َكْشيييييييييييييييييييييييَ  الُخيييييييييييييييييييييييُدوِع  َوًل الَمع ِمييييييييييييييييييييييي ْ  
 َوِميييييييييييييييييييييييييييييييييييغ ِ  َأْب ييييييييييييييييييييييييييييييييييي    َ يييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ْ  

 
 َخَجيييييييييييييييييييييييييييييالا  َفعييييييييييييييييييييييييييييي َ ْت بِ لَ مييييييييييييييييييييييييييييي جِ ْ  

 
                                         

 . ٕٚٔ-ٖٕٔ(  ابق شهيد: ديوانه، صٔ)
   )الػِخْلي(، وهو الض رْع. مفرد   : صب   ال خْ األَ (  ٕ)
 ّجة(، وهي مع ل اؼباء.   )اللُّ مفرد   : صب    جَ الار   )الغادة والغ ْيداء(، وهي الفتاة الّناعنة الّلّينة. مفرد   : صب   يدالغِ (  ٖ)



ٜٗ 
 

 َوْ عٌّ َكمييييييييييييييييييييييييييييييييي  َخِجاَيييييييييييييييييييييييييييييييييْ  ُخيييييييييييييييييييييييييييييييييُدو
 

 ُع الِعيييييييييييييييييييييْيِن ِميييييييييييييييييييييْن َلَ مييييييييييييييييييييي ِت  ييييييييييييييييييييي جِ ْ  
 َوَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييقيُ  نُيْعميييييييييييييييييييييييييييييييييي ن  َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ْ  

 
 َمييييييييييييييييييييييييَف  تُُ  ِمييييييييييييييييييييييييْن َلطْييييييييييييييييييييييييِ  ًلِ يييييييييييييييييييييييي ْ  

 َوُحُصيييييييييييييييييييييييييييييييوُن َأْ يييييييييييييييييييييييييييييييج    َ َ ييييييييييييييييييييييييييييييي ْ  
 

 (ٔ) َ ْييييييييييييييييييييييييييييييييَص الَميييييييييييييييييييييييييييييييي تِِ  لِْاَميييييييييييييييييييييييييييييييي تِ ْ  
بػػني  فهػػقّ ؾبتنعػػات،  ـسػػافت  ويػػدت  دا مهر ػػاف  أوصػػارها و اشػػجأبورودهػػا و  يػػاضاعر مػػق الرّ  عػػل الّلػػ 

اشػػفة اػبػػدود والػػػنعاصل وبػػني بِ ثيّػػ يػػاءً  نػػاشل  جػػاًل ى بال ػػر تتغطّػػلّ  ػػ،  ـو ـً  اهقّ ا ويػػد ـيّػػيتضػػاـ ق فر
 ا. األشجار تريا عربً  ووصوف  ، اغبيا

، دة  الّلػػػعراء يف توظيفػػػه متعػػػدّ  ، وأسػػػاليل  ّ ػػػ   الّدولػػػة األمويّػػػة  عصػػػر يف  يف وصػػػي الرّيػػػاض والّلػػػعر  
 بالػػػػػنتنّ   ونقػػػػي عنػػػػد ه ػػػػر مبػػػػوذج منػػػػه وهػػػػو  بػػػػق درّاج القسػػػػطلّي، وفيػػػػه ملػػػػػنف مػػػػق مالمػػػػف تػػػػ ثّر  الفػػػػّهّ 

يػاؿ فقػد يف الوصي وعرافة الّتصوير، اّلذ  تتدا ل فيػه ملػاهد الغػ و دبلػاهد الّلهػو،  وبنهجه (هػٖٗ٘)ت
 : )ال امل((ٕ)ابق درّاج يف عبد الػنل  الػن ّفر واصًفا رو ة سوسق
ييييييييييْف لَنيييييييييي  فييييييييييي اأَلْ ِ  حَييييييييييْفَوَة ُمْ َ ِسيييييييييي ْ   َجي 

 
 
 

  َيييييييييييِدبْ َوانْيييييييييييُدْب ِ لَْييييييييييييي  َميييييييييييْن ُيسييييييييييي ِعُد  َوانيْ  
 َواْ ِميييييييْل َعاييييييي  َخْيييييييييِل الَييييييييوح ِ يييييييَيَ  الص ييييييييب  

 
 َواْعِقيييييييييييْد ِلَجيييييييييييْيِ  الاَّْييييييييييييِو َأْلِويَيييييييييييَة الطَّيييييييييييَربْ  

 َواْ  ِيييييييييييييْ  بَِأْجنييييييييييييي ِع السريييييييييييييُروِ  َو ُيييييييييييييْد ِبيييييييييييييي  
 

 َنْ ييييييييَو الر ييييييييي ِ   َوَأنْييييييييَ  َأْكييييييييَرُا َمييييييييْن  َكِيييييييي ْ  
ييييييييييييييييييييي  َتُ يييييييييييييييييييييوُن  ُُبولُيييييييييييييييييييييُ  ِعيدانَييييييييييييييييييييي ُ    َجْيشا

 
 نَّ يييييييييييييييي ِت ُتْسيييييييييييييييِعُد   الَقَصييييييييييييييي ْ َو ُيُرونُيييييييييييييييُ  ال 

يييييييييييييي  ِمييييييييييييييْن تَب  يييييييييييييييِر اليييييييييييييييُمن    َواْ ييييييييييييييُفْز  ِم  ا
 

 َواْسيييييييييييييُاْل ُسيييييييييييييُيوفا  ِميييييييييييييْن ُمَع يََّقيييييييييييييِة الِعنَييييييييييييي ْ  
يييييييييييييَيِ  الَّ يييييييييييييي   َواْنِصيييييييييييييْ  َمج نيقاييييييييييييي  ِميييييييييييييَن الني 

 
 (ٖ)َأْ جييييييييييييي  ُُ نَّ ِميييييييييييييَن اليييييييييييييرَّواِ ِ  َوالّنَخييييييييييييي ْ  

 لِيييييييييييييييَمع ِ ل  ِمييييييييييييييْن َسْوَسيييييييييييييين   َييييييييييييييْد َ يييييييييييييييََّدتْ  
 

 يْييييييييييييدج الرَّبيييييييييييييِع بِن َء يييييييييييي  فَيييييييييييييْوَ  الُقُضيييييييييييي ْ أَ  
وذلػػ  يف إهػػاب فػّهّ اسػػتنّد عناصػػر  مػػق ، صػّور ابػػق درّاج ؾبلػػا عػرب مػػق  ػػالؿ ريػػاض الّسوسػق 

و عػػل الّسػػرور  يًلػػا ، فجعػػل الػػػنجلا ب هلػػه سػػاـة لغػػ اة الطّػػرب، عريقػػة الػػػنتنّ  تػػ ثّػرًا بػػه وببيئتػػه الػػػنلريّية
ويػػد أوػػار األمػػ  لػػذا ، وػػدا سػػالـه مػػق العيػػداف العازفػػة والّنايػػات الّلػػادية، يقػػود  األمػػ  كبػػو تلػػ  الرّيػػاض

 .  اعبيل على ـصوف الّ هر ومعايل الّسوسق اّل  بناها الرّبي  وأـسق إشاد ا

                                         
   )الػن ْ مت(، وهو ؾبتن  الّنساء يف فرح أو ـ ف. مفرد   : صب   اليم ت (  ٔ)
 . ٖٙ-ٖ٘(  ابق درّاج: ديوانه، صٕ)
  )الّرعومػة(، وهػي القّنينػة مفػرد   : صبػ   الّروا  األندلسّيني القّنينة أو الّ  ا ة.   )الن ينة(، وهي عند مفرد   : صب   الّني (  ٖ)

 (. ٕ، ـاشيةٖٙق درّاج: ديوانه، صأيًضا. )ان ر: اب
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إّدػػا صػػورة امت  ػػا فيهػػا معػػا  ا نبسػػاط دبعػػا  الّصػػخل امت اً ػػا مّن علػػى إـسػػاس عنيػػق بريػػاض 
عػػػيّف ابػػػق درّاج يف اغبػػػالتني عػػػق نػػػ وع ملػػػريّي ، و نندوح عبػػػد الػػػػنل  الػػػػن ّفرالّسوسػػػق وميػػػل وا ػػػف إىل الػػػػ

مػػػق  ػػػالؿ م  ػػه بػػػني معػػػا  الغػػػ ؿ ومعػػػا  ، وا ػػف كبػػػو عريقػػػة الػػػػنتنّ  يف الطّرافػػػة وا بت ػػار إعجابًػػػا وتػػػ ثّػرًا
 .  (ٔ)ّيةويد سبّ ل ابق درّاج تل  الطّريقة الفنػّ ، وهذ   اّصة فنّػّية اشتهر لا الػنتنّ  ، اغبناسة

 )ب( األز   :
فروػػوا مػػق الّتعبػػ  عػػق أـاسيسػػهل ّافيًػػا ل ػػي ي  فينػػا يبػػدو،   ،األندلسػػّيني بالرّيػػاض لػػػل ي ػػق اـتفػػاؿ  

ومػػػ  تطّلعػػػات . يلتنسػػػونه يف   شّيا ػػػايبح ػػػوف عػػػق اعبنػػػاؿ جبناؽبػػػا وفتنتهػػػا وإعجػػػاب الػػػّنفا لػػػا، فػػػذهبوا 
ا قبػػػد ؽبػػػل أشػػػعارًا وافػػػرة يف األزهػػػار، فقػػػد أنلػػػدوا القصػػػاشد الّلػػػعراء األندلسػػػّيني إىل   شيّػػػات الرّيػػػاض، فإنّنػػػ

اعبامعػػة ألوصػػافها، مثّ عػػا وا إىل تصػػوير زهػػرة بعينهػػا، وتغنّػػوا حبسػػنها وأرهبهػػا وألوادػػا، و لعػػوا عليهػػا صػػفات 
 .  (ٕ)اغبّل والبهجة واعبناؿ

ػػػػاف الّلػػػػعراء العبّ  عبػػػػ  عػػػػق إعجػػػػالل األزهػػػػار، والتّ  إىل وصػػػػيني اسػػػػّيوف يػػػػد سػػػػبقوا األندلسػػػػيّ وإذاّ 
ػبهل األندلسيّ  ، فهذا   يعه ـتًنا أفّ (ٖ) ش اؽبا وألواداب عبػ ، هػل يف الوصػي والتّ ودجػوا دج  ني ساروا يف ّر

 ،(ٗ)عنػػدهل مػػق  ػػرورات اغبيػػاة فهػػي، وريا ػػهل ومتنػػػّ ها ل ؾبتنعػػا ل يف ةً ّ ػػ    والػػورود   ألزهػػار  اّانػػا فقػػد  
وا منهػػاواسػػ، اغبػػدين  عنهػػارهل اشػػعأف  ػػر يف   ،(٘)يصػػفو  أو يبػػدـو  أو يتغ ّلػػوا بػػه صػػورًا لػػػنا يريػػدوف أف تـو

ل ػه  نػالِ  ةً ـقيقيّػ ، واسػتجابةً ا شػاهدو ا عّنػا صػاديً ، و ػاء تعبػ ً اذّباًهػا وا ػًحا يف الّلػعر عنػدهل وشّ ل هذاّ 
 .(ٙ)ألفو 

                                         
: الّتجربػة الّلػعريّة عنػد ابػق درّاج القسػطلّي، ، ودواليػ ّ ٜٓٔ(  ان ر: العيا: أثر اؼبتنّ  يف أعالـ الّلعر األندلسػّي، صٔ)

 . ٕٚ٘ص
، والّلػػػ عة: األدب األندلسػػػّي ٕ٘٘(  ان ػػػر:  ػػػيي: تػػػاريا األدب العػػػريّب )عصػػػر الػػػّدوؿ واإلمػػػارات: األنػػػدلا(، صٕ)

 . ٜٕٔ، وما بعدها، ٕٚٚ)مو وعاته وفنونه(، ص
 . ٕٙٗان ر: هدارة: اتّػجاهات الّلعر العريّب يف القرف ال ّا  اؽبجرّ ، ص (ٖ)
 . ٖٛاألندلا وأثرها يف األدب العريّب ويف األدب األندلسّي، ص الّدولي: اغبياة ا  تناعّية يف( ان ر: ٗ)
تػػاب الّتلػػبيه٘) ، واغبنػػ ّ : البػػدي  يف فصػػل الرّبيػػ ، ٖ٘-ٓ٘صات مػػق أشػػعار أهػػل األنػػدلا، ( ان ػػر: ابػػق ال تّػػاّ :ّ 

 ، وما بعدها.ٕٜ، ٜٔ-ٖٙ، ٖ٘-ٚص
يل: الّنوريّات يف الّلعر األندلسّي، صان ر: ( ٙ)  . ٙـر
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ة  ولة األمويّ ني يف عصر الدّ ولوندلسيّ  ـ   وا حة   ة ملاّر  ادت اؼبو وع، فقد  يف هذا ملحوظ   وإسها
هذا البحن عق اإلؼباـ  ، تضيق صفحات  (ٔ)األزهار والورود والّنواوير بلعرّ    ووف  يف وصي يراشحهل

اماًل،  ، ة ؽبذا اؼبو وعى فيه اػبصاشا العامّ مق ا يتصار على   ء منه تتجلّ لنا  ف اف   بدّ به ودراستهّ 
ه هل مق ش نإعالؤ  و  هووصف   هعن هل اغبدين  يف أشعار   ر  ّاّلذ    ،وصي الورد وسي وف هذا ا يتصار على

 .(ٕ)بني األزهار
 هوصػػفيف  وبرعػػوا ،وهل برونقػػه وصبالػػه، فتغػػّ ؿ مبػػدعالػػورد يف ؿبػػراب عػػاب لوندلسػػّيني اإلنلػػاد  ويػػد 

 عنػػد ابوا لػػدواعي ذوا ػػلواسػػتج فقػػد اقبػػذبوا إليػػه، وتفػػاعلوا معػػه، (ٖ)مػػق األزهػػار األ ػػر  وتفضػػيله علػػى وػػ  
ووػرامهل  ،بلػ لهوا فيهػا عػق إعجػالل ة عػيفّ فاهتػدوا إىل أسػاليل عػدّ  ،فيػه الف ر  يّلبوا ، و (ٗ) ر إليهرؤيته والنّ 

هػػ( ٖٕٛالّلػاعر العّباسػّي ابػق الّرومػّي )ت يصػيدة   هلذ  األسػاليل معار ػت  وهيػامهل براشحتػه، ومػق هػ ،بلونه
 : )ال امل((٘)يف تفضيل الّنر ا على الورد، اّل  مطلعها

 َخِجاَييييييييييييْ  ُخييييييييييييُدوُع الييييييييييييَوْ ِع ِمييييييييييييْن تَيْفِضيييييييييييييِا ِ 
 

 
 

 َخَجييييييييييييييييييييالا  تَيَو رُع يييييييييييييييييييي  َعَاْيييييييييييييييييييييِ   يييييييييييييييييييي ِ دُ  
 ونػػػ  الػػػورد  بعػػػد أف و ػػػدوا أّف ابػػػق الّرومػػػّي يػػػد ، هػػػذ  القصػػػيدةعلػػػى  عػػػدد  مػػػق شػػػعراشهل ويػػػي إذ 

 ومػيّ ابػق الرّ   طػل  فيهػا بّينػوا ّنػا   انتصػروا فيهػا للػورد علػى النّػر ا، ،ةعار ػو  بقصػاشد تاّمػخالفو  و ف ،هـق  
الّػذ  رّد أبػو ع نػاف بػق فػرج اعبيّػاّ   ا ء الّلػعراءهػ ومػق .(ٙ)الػورد بػدي  صػفات يف إبراز معتنديق اا جة

، فقاؿعق فيها  داف   على ابق الّرومّي يف يصيدةت   : )ال امل((ٚ)الورد اؼب لـو

                                         
، ووالػػػػػػل: ٜٜٔ-ٜٙٔ، ٜ٘ٔ-ٜٔٔعجلػػػػػػة: اذّباهػػػػػػات الّلػػػػػػعر األندلسػػػػػػّي يف القػػػػػػرف الرّابػػػػػػ  اؽبجػػػػػػرّ ، ص ( ان ػػػػػػر:ٔ)

 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔ، وما بعدها، ٕٜ، صيف القرنني الرّاب  واػباما اؽبجرّيني دلسيّ الّرو ّيات يف الّلعر األن
 .ٜٓٔ، ٚٓٔ( ان ر: عّباس: تاريا األدب األندلسي )عصر سيادة يرعبة(، صٕ)
 .ٖٖٔ-ٕ٘ٔاغبن ّ : البدي  يف فصل الرّبي ، ص  ر:( انٖ)
 . ٜٓٔ، صعر األندلسيّ وف يف اللّ ان ر: ال وسا: اللّ ( ٗ)
 . ٖٗٙ/ٕ( ابق الّرومّي: ديوانه، ٘)
اف لقصيدة ابق الّرومّي يف تفضيل الّنر ا على الورد صدً ٙ) تابػه    بعيد  (ّ  عند شعراء األندلا، ويػد أورد اغبنػ ّ  يفّ 

مػػق ردود األندلسػػّيني وؿبػػاو  ل مضػػاهاته والّتفػػّوؽ عليػػه. )ان ػػر: اغبنػػ ّ :  ، عاشفػػةً «ل الرّبيػػ البػػدي  يف فصػػ»ّتابػػه 
يل: ٓٔٔ، وما بعدها، وعّباس: تاريا األدب األندلسّي )عصر سيادة يرعبة(، صٓٚالبدي  يف فصل الرّبي ، ص ، وـر

والّسػػهلّي: ، ٔٓٔ-ٜٚالّلػػعر األندلسػػّي، ص والبّجػػارّ : اؼبعار ػػات يف، ٕٚ-ٕٙت يف الّلػػعر األندلسػػّي، صالّنوريّػػا
، وهه: اذّباهات الّلعر األندلسّي ـّّت داية القرف الرّابػ  ٖٓٚالعباسّيني يف الّلعر األندلسّي، صأثر شعر الػن حدثني 

 (.ٙٚٗ-٘ٚٗاؽبجرّ ، ص
 .ٔٙسعيد بق فرج اعبّياّ : شعر ، ص( ٚ)



ٜٚ 
 

 َأَزَعْمييييييييييييييييييَ  َأنَّ الييييييييييييييييييَوْ َع ِمييييييييييييييييييْن تَيْفِضيييييييييييييييييييِا ِ 
 

 
 

 ُ  الَفضييييييييييييييييييَاَة ع نِيييييييييييييييييُد َخِجيييييييييييييييييلٌّ  َون ِ اُييييييييييييييييي 
 ِ ْن كييييييييييييييييي َن َيْسيييييييييييييييييَ ْ يي ِلَفْضيييييييييييييييييِل َجم لِييييييييييييييييي ِ  

 
 َفَ ييييييييييييييييييييييييي ُ ُ  فيييييييييييييييييييييييييِ  َجميييييييييييييييييييييييي لٌّ زاجِييييييييييييييييييييييييدُ  

 َوالنيَّييييييييييييييييييْرِجُي الُمْصييييييييييييييييييَفرر َأْعمَييييييييييييييييييُ   يبَييييييييييييييييييةا  
 

 ِمييييييييييييييْن َأْن َيُ ييييييييييييييوَل َعَاْيييييييييييييييِ  لَييييييييييييييْونٌّ واِ ييييييييييييييدُ  
 لَييييييييييييييِبَي الَبييييييييييييييي َ  ِبُصييييييييييييييْفَرة  فييييييييييييييي َوْجِييييييييييييييي ِ  

 
 ف ِ يييييييييييييدُ ِميييييييييييييَفةا َكمييييييييييييي  ُوِميييييييييييييَ  الَ يييييييييييييفيُن ال 

فهػػو لػػيا ، علػػى صبػاؿ ً  ا ي يػػد  صبػا جػل  الػػورد  ضبػرار و نتػػه مػق  ػػوهر ـسػػنه فبّػ  عػل الّلػػاعر   
 بل هو   ء   يتج  أ مق صباله. ، عارً ا أماـ الّنر ا اًل اضبرارًا و   ج
 امل(: )ال (ٔ)ياؿ إذ، أيب عبدة الوزير اّلذيق أ روا ؿباو  ل يف هذا الّسبيل ابق  الّلعراء ومق 

 اليييييييييييييييييَوْ ُع َأْ َسيييييييييييييييييُن مييييييييييييييييي   ََأْت َعْينيييييييييييييييييي َوَأ ْ 
 

 كييييييييي  مييييييييي  َسيييييييييق  مييييييييي ُء السَّييييييييي  ِب الج جِيييييييييدُ  
 َخَضييييييييييييييييَعْ  نَييييييييييييييييواويُر الر ييييييييييييييييي ِ  ِلُ ْسييييييييييييييييِن ِ  

 
 
 

 فَي َيييييييييييييييييييَ لََّاْ  تَيْنقييييييييييييييييييي ُع  َوْ يييييييييييييييييييَي َ يييييييييييييييييييوا ِعُ  
 َو  ا تَيبَييييييييييييييييييدَّح اليييييييييييييييييييَوْ ُع فيييييييييييييييييييي َأْحصييييييييييييييييييي نِ ِ  

 
 يف يييييييييييييييو  فَييييييييييييييي ا َمْيييييييييييييييي ٌّ َوَ ييييييييييييييي ا   ِسيييييييييييييييدُ  

يييييييييييييييييييييراا َوِ  ا َأتيييييييييييييييييييي    َوفْيييييييييييييييييييييُد الرَّبييييييييييييييييييييييِع ُمَبش 
 

 ِبطُاُييييييييييييييييييييوِ  َمييييييييييييييييييييْفَ ِ ِ  فَييييييييييييييييييييِنْعَ  الواِفييييييييييييييييييييدُ  
ييييييييييييييييييُر َك لُمَبشَّييييييييييييييييييِر بِ ْسييييييييييييييييييِم ِ    لَييييييييييييييييييْيَي الُمَبش 

 
ِة  يييييييييييييييي ِ دُ    َخبَيييييييييييييييييرٌّ َعَاْيييييييييييييييييِ  ِمييييييييييييييييَن النربُيييييييييييييييييوَّ

 َوِ  ا تَيَعييييييييييييييييييييرَّح الييييييييييييييييييييَوْ ُع ِمييييييييييييييييييييْن َأْو اِ يييييييييييييييييييي ِ  
 

 بَِقيَييييييييييييييييييييييْ  َعوا ِفُييييييييييييييييييييييُ  فَيُييييييييييييييييييييييينَّ َخوالِييييييييييييييييييييييدُ  
ّلها ترنو إليه  ئيلة أماـ علعته البهيّػةاعر بالوردلّ الوزير الأشاد   ـػّّت إذا  ،، وبنّي أف نواوير الرّياضّ 

نػػًدازاهيًػػا مت لًّقػػااػبضػػراء مػػا بػػدا علػػى أوصػػانه  ػػاف الرّبيػػ  صػػاـل ، ماتػػا األزهػػار األ ػػر  ـسػػًدا ّو ، وإذاّ 
نػا  ذل البلارة بطلوع وفدته فال يعه  ّ  رونقػه أو سػاءت أـوالػه فػإّف أثػر  أّف الػورد مهنػا تغػأنّه    منػه،ّ 

 للبهجة والّسرور.  يف الّنفوس ي ّل مدعاةً 
ـ  فػػاؽ و  مػػا  إىل تفضػػيله علػػى ل بػػهإعجػػال  دعػػاهل هل بسػػاشر األزهػػار، و األندلسػػّيني بػػالورد هيػػام   هيػػا

فضػيل الػورد علػى عليػه يف ت والػردّ  ومػيّ لػل ي تفػوا دبعار ػة ابػق الرّ ، ف(ٕ)سوا  مق أزهار الرّيػاض ونػواوير اعبِنػاف
ه يف وصػػف وذهبػػوا، فن نػػوا أشػػعارهل يف تفضػػيله علػػى سػػاشر األزهػػار، بػػل توّسػػعوا يف هػػذا اؼبو ػػوع، ر االنّػػ

                                         
، )ما عدا البيا األّوؿ(، واؼبّقرّ : ٕٛٗ/ٔبّار: اغبّلة الّس اء، ، وابق األٙٛٔ-٘ٛٔ( ابق  اياف: مطنف األنفا، صٔ)

 . ٖٗٓ/ٔنفف الطّيل، 
( سػػبق العّباسػػّيوف األندلسػػّيني إىل اؼبفا ػػلة بػػني األزهػػار، وهػػي ظػػاهرة  مػػق ال ّػػواهر الّػػ  ولّػػدها علػػق الطّبيعػػة والػػّوؼ، ٕ)

. أسػلوب  مػق األسػاليل الّػ   ػاء لػا الّلػعراء الػػن حدثوف اّلذ  عاشه العصر العّباسػّي، مثّ انتقلػا إىل األنػدلا، فهػي
 (.ٖٚٙ، ص ر: الّسهلّي: أثر شعر الػن حدثني العّباسّيني يف الّلعر األندلسيّ )ان



ٜٛ 
 

وو ػػد يف الػػورد مػػق ـسػػق الّصػػفات مػػا فػػاؽ بػػه  ،فقػػد فا ػػل ابػػق شػػخيا بػػني الػػورد واأس، مػػذاهل بديعػػة
 : )الوافر( (ٔ)، يف يولهن    اأس

 ِ ق ماييييييييييييييييييييييييييييي َأ اَع اليييييييييييييييييييييييييييييَوْ ُع بِييييييييييييييييييييييييييييي  ِ  انْ 
 

 
 

 (ٕ)اللُ مَ يَفقيييييييييييييييييي َل لُييييييييييييييييييُ : نَِقيَصييييييييييييييييييُ ُ  اليييييييييييييييييي 
 َفقيييييييييييييييييييييييييي َل اليييييييييييييييييييييييييييَوْ ُع: َلْسيييييييييييييييييييييييييييُ  َأُزوُ  ِ ًّل  

 
 َعايييييييييييييييييييي  َ ييييييييييييييييييييْو   َكميييييييييييييييييييي  زاَ  الَخييييييييييييييييييييي لُ  

 َوَأنْيييييييييييييييييييييييَ  تُيييييييييييييييييييييييديُ  تَيْ ِقييييييييييييييييييييييييالا  َيييييييييييييييييييييييويالا  
 

 تَيييييييييييييييييُدوُا بِيييييييييييييييييِ  َكمييييييييييييييييي  َ َسيييييييييييييييييِ  الِجبييييييييييييييييي لُ  
 فَيَ ْسييييييييييييييييييَأُمَ  الُعيُييييييييييييييييييوُن لِيييييييييييييييييي اَ  بُيغْييييييييييييييييييييضا  

 
    ُِ يييييييييييييييييييييَ  الِيييييييييييييييييييييياللُ َوتَيْر ُيبُنيييييييييييييييييييييي َكمييييييييييييييييييييي 

ليل علػى ة والػدّ  ػاء باغبّجػو  اأس   بني الورد واأس، ففػا ر الػورد    ياله مناظرةً ابق شخيا يف أياـ  
جّ  ،على ما سوا  تفّويه نػا تريػل ظهػور اؽبػالؿ يف الّسػاس تريػل النّػ ه أفّ ت ػـو ه   يطيػل ألنّػ ،ناءزمػاف الػوردّ 

وهػو ، إليػها تلتهػل شػويً  فػوس  فيػوؾ النّ  ،اًعػ ينصػرؼ مودّ منػه ـػّّت هل ووف ظنػ   رْ فال ي ادوف يػ ػ ،اإليامة بينهل
 اس بقاء .النّ  ، ويست قلفتنّله العيوف ،لذا ىبتلي عق زهر اأس، اّلذ  يطوؿ عنر 

 : )الّسري ((ٖ)فقاؿ ،الّروض سيادة  ون ر الّرمادّ  إىل الورد ن رة رفيعة تبّوشه 
 لِييييييييييييييييييييييييييييوِ  َوالسَّْوَسييييييييييييييييييييييييييييِن َوالي َسيميييييييييييييييييييييييييييييي

 
 
 

 الغَييييييييييييي   َوالخييييييييييييييرج  َفْضيييييييييييييلٌّ َ يييييييييييييديدْ  يييييييييييييينِ  
 سييييييييييييييي َعْت بِيييييييييييييييِ  اليييييييييييييييرَّْوَ  َوِميييييييييييييييْن بَيْيِنيييييييييييييييي  

 
 (ٗ)َوبَيييييييييييييييْيَن َفْضييييييييييييييِل الييييييييييييييَوْ ِع بَيييييييييييييييْونٌّ بَعيييييييييييييييدْ  

 َ ييييييييييييييْل لَييييييييييييييَ  فييييييييييييييي ا ِ  ِسييييييييييييييوح َ ييييييييييييييمَّة   
 

 َتْطَرُ ييييييييييييييُ  ِمييييييييييييييْن بَيْعييييييييييييييِد   فييييييييييييييي الَو ُييييييييييييييوْع  
 

 
 

 

 ْل َففييييييييييييييييييييييي م جِيييييييييييييييييييييي ِ َوالييييييييييييييييييييييَوْ ُع ِ ْن يَييييييييييييييييييييييْ بُ 
 

 ِ  بَيْعيييييييييييييَد الصريييييييييييييُدوعْ َنسييييييييييييييُ  َ ييييييييييييي   اإِللْييييييييييييي 
 َوالسريييييييييييييوُء فيييييييييييييي السَّْوَسيييييييييييييِن عييييييييييييي اٌّ  َوفيييييييييييييي 

 
 سيييييييييييييييي َعِة سييييييييييييييييوء   َييييييييييييييييْد تُييييييييييييييييفاُ  الارُ ييييييييييييييييوعْ  

 َوالي َسيييييييييييييييييييييميُن اليييييييييييييييييييييي ُ  فيييييييييييييييييييييي بْدجِييييييييييييييييييييي ِ  
 

 فَيْييييييييييييييييييَو ِلَمييييييييييييييييييْن َيْطَمييييييييييييييييييُع َ يييييييييييييييييي م َع يييييييييييييييييييدْ  
 َأَخييييييييييييييييييييييلَّ بِيييييييييييييييييييييي لخيرج  ُخْايييييييييييييييييييييي ٌّ َكُخْاييييييييييييييييييييييي 

 
 ييييييييييييييِ  الا يييييييييييييص  َيْسييييييييييييي َيْيِقُ  بَيْعيييييييييييييَد الُيُجيييييييييييييوعْ  

 َوْ ُع َمييييييييييييييييييييييْول  الييييييييييييييييييييييرَّْوِ  َلِ نَّيييييييييييييييييييييي ُ فَييييييييييييييييييييي ل 
 

 فييييييييييييييييي  َييييييييييييييييْد ِِ  َعْبييييييييييييييييدٌّ لِييييييييييييييييَوْ ِع الُخييييييييييييييييُدوعْ  
م ػػػاف  يف ن ػػػر   فلهػػػااأس والّسوسػػػق واليػػػاظبني واػبػػػ ّ ، يف هػػػذ  األبيػػػات معجبًػػػا بػػػ مػػػاد ُّ بػػػدا الرّ  

وؽبػػذا فهػػو ه، م ػػمقايف اغبسػػق لػػق تبلػػغ ، فورنػػا بػػالوردي  مػػا ا إذا وػػ  أّدػػالّسػػيادة بػػني أزهػػار الػػّروض ونػػواوير ، 

                                         
 . ٘ٙ( ابق شخيا: شعر ، صٔ)
 : الس  ـ واليـف واإلعراض. اللمَ يال( ٕ)
 .ٖٙ-ٕٙ( الّرمادّ : شعر ، صٖ)
 ني الّليئني. : مسافة ما بالَبون والُبون( ٗ)



ٜٜ 
 

ت ػّل أيػّل مػق  فإّف م انتػه ،مق م انة رفيعة بني أزهار الّروض ه مهنا بلغو  أنّ  د األزهار.موىل الّروض وسيّ 
 م انة ورد اػبدود.

هلػاـ بػق ّند بػق ػؿبػ  يقتصر اإلعجاب بالورد على شعراء األموّيني بل تعّدا  إىل أمػراشهل، ومػنهل و 
ػاف يف مػّدة اػبليفػة عبػد الػّرضبق الّناصػر، وهػو أـػد أبنػاء اغب  سعد اػب  د فقػ، (ٔ)هػػ(ٖٓ٘)ت  ػل الرّبضػّي، ّو

األزهػػار  سػػاشر  شػػّبه   و لِ بالػػػن   ههلػػبّ بػػني الػػورد وسػػاشر األزهػػار، ـو ػػل لػػه بػػالّتفّوؽ والّتنيّػػ  والرّفعػػة، فل  ػػاف
 : )البسي ( (ٕ)، يف يولهبالعبيد

 َوَ ْوَ يييييييييييية  ِمييييييييييييْن  ِييييييييييييي ِ  الَ ييييييييييييْفِن   َلَفييييييييييييي 
 

 
 

 َأ َاَّيييييييييييْ  بِيييييييييييِ  فيييييييييييي أُْفِقيييييييييييي  الُ اَيييييييييييلُ   َيييييييييييلم  
َنيييييييييييييييي  َمِاييييييييييييييي ٌّ    َكأَنَّمييييييييييييييي  اليييييييييييييييَوْ ُع ِفيمييييييييييييييي  بَيييْ

 
 (ٖ)ُمييييييييييييو    َونُيوَّا ُ يييييييييييي  ِمييييييييييييْن َ ْولِييييييييييييِ  َخييييييييييييَولُ  

 ورًدا ولػارًا يف يصػػيدةت وصػي  ، الّػذ يف شػعر أمػراء األمػوّيني كب ػى ب بيػاتت صبيلػة للّلػريي الطّليػقو  
 : )الّرمل((ٗ)يوله ّل واّبني، يفاستنّد صور   مق عا  اغب، عويلةت 

 َفَ ييييييييييييييييييييييَأنَّ الييييييييييييييييييييييَوْ َع يَيْعاُييييييييييييييييييييييوُ  النَّييييييييييييييييييييييدح
 

 َوْجنَييييييييييييييييييييُة الَمْ بُييييييييييييييييييييوِب تَيْنييييييييييييييييييييدح َعَر َيييييييييييييييييييي  
 يَي َيَفقَّييييييييييييييييييييييييييي  َعيييييييييييييييييييييييييييْن بَيييييييييييييييييييييييييييي    فييييييييييييييييييييييييييي ِ ع   

 
 (٘)ِخْا يييييييييييييييييييييُ  بِييييييييييييييييييييي لَوْ ِع َيطْيييييييييييييييييييييوج َوَمَقييييييييييييييييييييي  

 َكيييييييييييييييييييييييييييي لُمِ بيَّْيِن الَوُمييييييييييييييييييييييييييييولَْيِن حَييييييييييييييييييييييييييييدا 
 

 َخِجيييييييييييييييييييييييييالا َ ييييييييييييييييييييييييي ا َوَ ييييييييييييييييييييييييي ا َفرِ َييييييييييييييييييييييييي  
الّلػػاعر الػػورد  األضبػػر، ويػػد بّللػػه النّػػد ، و نػػة  ابػػوب بّللهػػا العػػرؽ  جػػاًل، وزبيّػػل زهػػر  البهػػار زبيّػػل  

بػ ػػنْي ا تنعػػا، فغلػػل علػػى أـػػدنبا اػبجػػل   األصػػفر يطػػو  للػػورد ـبًّػػا، لػػذل  فإّدنػػا علػػى هػػذ  اغبػػاؿ م ػػل ؿب 
 فاضبّرت و نتا ، أّما اأ ر فقد سبّل ه اػبوؼ  فاصفّر و ه ه.

تػػػاب لػػػذا ا البػػػدي  يف »ػبيػػػاؿ اػبصػػػل وصػػػي  الّلػػػاعر من ػػػر  الػػػورد والبهػػػار، ويػػػد أشػػػار صػػػاـلّ 
تلػبيه  الػورد »إىل ؿباولة الّلاعر تطعيل  اؼبعا  اؼب لوفػة ب يػادات عريفػة يف هػذ  األبيػات، فقػاؿ: « فصل الرّبي 

«ؽر  بو نة اؼبعلوؽّ    ، إّ  أنّه أعرب ب يادة الّند  ومقابلته بالع  
(ٙ). 

                                         
 .ٜٕٕ، وأبو شارب: الّلعراء اؼبروانّيوف يف األندلا، صٙٓٔ( ان ر: عنارة: شعر به أمّية يف األندلا، صٔ)
 . ٖٚ٘/ٖ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٜٙ( اغبنيدّ :  ذوة اؼبقتبا، صٕ)
 : العبيد واإلماء وو هل مق اغباشية. الَخَول( ٖ)
 .ٚٙ( الطّليق: ديوانه، صٗ)
 ّل.ح  ػ: ال مَ الوَ . ف  ت  ف  تػ  َفقََّأ: تيَ ( ٘)
 . ٜٖ( اغبن ّ : البدي  يف فصل الرّبي ، صٙ)



ٔٓٓ 
 

ومػنهل الػوزير أبػو ، للّصفات الرّاشعة اّل  ربّلى لا الػورد أـاعػه األندلسػّيوف بإعجػالل واستحسػادلو 
وسبػجّل أف ي ػّل علػى األيّػاـ  ،  ذ  رسل صورة للورد استقصر منػه ظهػور  الّ ، ع ناف بق إدريا عبيد ا بق وب،

 ويل(: )الطّ (ٔ)اؿيقد ف، مق عبقه بستافه ـديقة أو يعر  صبال زبلو مق ّ  ّّلها وأ
 َتَخاَّيييييييييييييْ  ِميييييييييييييَن اليييييييييييييَوْ ِع األَنييييييييييييييِ  َ داجُِقييييييييييييي ْ 

 
 
 

  اجُِقيييييييييييي ْ    َوالَعْيييييييييييييدُ َوبيييييييييييي َن َ ميييييييييييييُد األُنْيييييييييييييِ  
 َأ يييييييييي َا َكَرْجييييييييييِع الطَّييييييييييْرِ  لَييييييييييْ  َيْشييييييييييِ  ُحاَّييييييييييةا  

 
 َولَيييييييييييييْ  يَييييييييييييييْرِو ُمْشييييييييييييي  َ  الَجيييييييييييييواِنِر  ييييييييييييي جُِق ْ  

 َفمييييييييييييييييي  كييييييييييييييييي َن ِ ًّل الطَّْييييييييييييييييييَ  زاَ  ُمَسيييييييييييييييييا ما  
 

 ُمال ييييييييييييييييييييييِ  َوِسيييييييييييييييييييييْيَء ُمف  ِ ُييييييييييييييييييييي ْ َفُسيييييييييييييييييييييرَّ  
 َعاييييييييي  اليييييييييَوْ ِع ِميييييييييْن ِ لْيييييييييِ  ال َّصييييييييي بي َتِ يَّيييييييييةٌّ  

 
 َوِ ْن َمييييييييييييييَرَمْ  ِ لْييييييييييييييَ  ال َّصيييييييييييييي بي َعالجُِقيييييييييييييي ْ  

 عبػد الػّرضبق بػق ع نػاف األصػلّ قػد شػ ر ف، بػالورود يعػيّفوف عػق لجػتهل بقػدومها لاـتفاؽب   علهل و  
، حىالّضػ نا ساعة  زاهية تباهي اللّ  قةوبدت الورود مت لّ  ، رفها وألواداأ ذت األرض ز   لنيساف عطاء  إذ

 : )الّطويل( (ٕ)ها  اكبسرت عنها برايع  ساف الّ ا  دود اغبِ فصارتّ  دّ  ،ها حبنرة يانيةويد اصطبغا أوراي  
 َ يييييييييييييييييييَ ْرُت لِنَيْيسييييييييييييييييييي ن  َمييييييييييييييييييينيَعَة ُميييييييييييييييييييْنِع   

 
 
 

 ِلميييييييي   يييييييي َ  ِعْنييييييييدج ِمييييييييْن ُمييييييييُنوِ  البَييييييييداِجعِ  
 َتَجاَّييييييييييييييييييْ   ُُ وُمييييييييييييييييييي   ٌّ َع انييييييييييييييييييُ  َأفْييييييييييييييييييوا 

 
 (ٖ)بِييييييييييييييَأْ َمَر  يييييييييييييي ن  بَيييييييييييييييْيَن َأْمييييييييييييييَفَر فيييييييييييييي ِ عِ  

 ُوُ وعٌّ تُبييييييي  ي الشَّيييييييْمَي فيييييييي َ ْونَيييييييِ  الضرييييييي   
 

 ِبُمطَِّاعييييييييييييييييييييييييييي ت  َكييييييييييييييييييييييييييي لنرُجوِا الطَّوالِيييييييييييييييييييييييييييعِ  
 ُمَضييييييييييييييييييييييييييييييييرََّجةٌّ َأْبشيييييييييييييييييييييييييييييييي  ُُ نَّ َكأَنَّييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 ُخييييييييييييُدوعٌّ َتَجاَّييييييييييييْ  َعييييييييييييْن ُ ُسييييييييييييوِ  الَبراِ ييييييييييييعِ  

   ػد  و   ،وعبنالػه ومػا يبع ػه يف الػّنفا مػق راـػة وسػعادة، اـت سػاـت عنػد األندلسػّينيوِلنا للػورد مػق مقػ 
ة يهػػدودا إىل م ػػْق وببّػػوف لت ػػوف بػػني الػػػنتهاِديػ نْي رسػػوؿ  ـػػلٍّ األندلسػػّيوف يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة  ػػ   هديّػػ

ػػر صػػاـل  ،(ٗ)وصبػػاؿ انػػا لػػه  « ػػذوة اؼبقتػػبا»فقػػد ّذ ػػ ّ  ار  رو ػػة  وردت يهػػد  يف د»أّف ؿبّنػػد بػػق الي س 
ل  عاـت إىل العارض أضبد بق سعيد، فغاب العارض  عنه يف بعض األعواـ يف زمػق الػورد ابػق  قػاؿ، ف(٘)«نػ ْور  ّ 

ابق الي س  
 الّرمل( ؾب وء : )(ٙ)

  يييييييييييييييييييييييييي َل لييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييييَوْ ُع َو َييييييييييييييييييييييييييْد ًل
 

 
 

 َ مَ ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َ ْوَ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َيْي ِ  
                                          

 . ٜٕٙ( اغبنيدّ :  ذوة اؼبقتبا، صٔ)
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٕ)  . ٔ٘-ٓ٘( ابق ال ّتاّ :ّ 
ْرني   )مفرد   : صب   الدَّ اني  والدَّ اِن ( ٖ) ْرن وؾ والد   .ياب أ و الب ْس ب مق ال ّ  ر  (، وهوالدُّ
يل: الّنوريّات يف الّلعر األندلسّي، صان ر: ( ٗ)  . ٛٙـر
 . ٙٗٔ( اغبنيدّ :  ذوة اؼبقتبا، ص٘)
 . ٙٗٔ، صالّسابق( ٙ)



ٔٓٔ 
 

 َوْ يييييييييييييييييييييييييييييَو  َيييييييييييييييييييييييييييييْد َأيْينَيييييييييييييييييييييييييييييَع ِ يباييييييييييييييييييييييييييييي 
 

 :َديْيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِ ُجِمييييييييييييييييييييييييييييييييييييَع الُ ْسييييييييييييييييييييييييييييييييييييُن لَ  
 َأيْييييييييييييييييييييييييييَن َمييييييييييييييييييييييييييْوًلَج الَّيييييييييييييييييييييييييي ج  َيييييييييييييييييييييييييييدْ  

 
 ُكْنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  تُيْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديني ِ لَْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ   

  ُيْاييييييييييييييييييييييُ : حيييييييييييييييييييييي َب العيييييييييييييييييييييي َا فَ يْييييييييييييييييييييييَأ ْ  
 

 َأْن تُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرح بَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيَن يََديْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِ  
 فَيبَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا يَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْ بُل َ  َّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 َ َييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَر الُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْفُن َعَاْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِ  

ػقّ  ،وردالػل لخيا وإ ػفاء  ػواّص األـيػاء علػى موصػوفه، فقػد ت لّػاعر إىل التّ اللّ  ميل   وا ف     ـو
ػاشقت  اعر خبيالػه اػبصػل الػورد  ؿ اللّ حو ـوّ واعوا  اغب ف ـني واب عنه. وعلى هذا النّ  ،إىل مو    ـػيٍّ  إىلّ 

حوارت  ، وباور   ريػي  الطّ  وهذا األسػلوب   و ة.اعر والورد يف الرّ وليا بني اللّ  ،نيهدميّ بني  وبدا اغبوار بينهناّ 
يويّ  ـياةً  ههو ما أ فى على مو وع وصفِ   قريرّ . التّ  يّ وأ ر ه عق داشرة الوصي اغبسّ  ،ةً ـو

علػػػى  اط شػػػعور سػػػقعنػػػد إىل إف، إليػػػه واشػػػتاؽ ،فػػػراؽ صػػػديقهل ـػػػ ف قْ اعر هػػػو م ػػػالّلػػػ و  ريػػػل أفّ 
ػػد وصػػفه،  اعر ومو ػػوعِ بػػني نفػػا الّلػػ تبػػدو وثيقػػةً  لة  وهػػو مػػا  عػػل الّصػػ ،الػػورد أّف مػػرًّة أ ػػر  وهػػذا مػػا ياّّ

انػػا يريبػػًة عػػق أن الطّبيعػػة   ت ػػق بعيػػدةً  ، تتجػػاوب مػػنهل وثيقػػة  الّصػػلة ب ـاسيسػػهلفػػا األندلسػػّيني، بػػلّ 
وهاوتتعاعي،  لمعه نر  يف سػوعلػى كبػو مػا  ،على كبػو مػا رأينػا يف شػعر ؿبّنػد بػق الي س ػ يف ذبارلل،  ف شّر

ناعػػػة، لػػػه يف مدينػػػة واد  هش إىل الّلػػػناؿ الّلػػػريّي مػػػق ور  لت حْ  ػػػيًفا علػػػى ص ػػػ الّػػػذ  نػػػ ؿ ،للّرمػػػاد ّ  أبيػػػاتت 
اف الويا شتاًء، ويّدموا له اـتفاً   انة يف اعبنوب الّلػريّي، فتعّجػل مػق ا تلبوها مق جب ّ يد ّانوا   ادً و ور به  ّو

 ،مػػػػق جّبانػػػػة، ف  لػػػػد إىل الّصػػػػنا ولػػػػػل يلبػػػػن أف ل نهػػػػا اإّدػػػػ :د يف واد  هش شػػػػتاًء، فقػػػػالوا لػػػػهو و ػػػػود الػػػػور 
 : )الّرمل((ٔ)وأنلد

 يييييييييييييييي يييييييييييييييي  ُخيييييييييييييييُدوَع الُ يييييييييييييييوِ  فيييييييييييييييي ِ ْخج لِ 
 

 
 

  َيييييييييييييييييييييييْد َعَاْ يييييييييييييييييييييييي  ُ ْميييييييييييييييييييييييَرةٌّ ُمْ َ َسيييييييييييييييييييييييَب ْ  
 اْح َيَربْنييييييييييييييييييييييييي  َأنْيييييييييييييييييييييييييِ  ِميييييييييييييييييييييييييْن َبجَّ نَييييييييييييييييييييييييية   

 
 َوَأنييييييييييييييييييييييييي  ُمْغ َيييييييييييييييييييييييييِربٌّ ِميييييييييييييييييييييييييْن  ُيْر ُييييييييييييييييييييييييييَب ْ  

 َواْجَ َمْعنييييييييييييييييييييي  ِعْنيييييييييييييييييييييَد ِ ْخيييييييييييييييييييييواِن َميييييييييييييييييييييفا  
 

 بِ لنَّييييييييييييييييييييييييييييييييدح َأْمييييييييييييييييييييييييييييييييواُلُيْ  ُمْن َيَييييييييييييييييييييييييييييييييييَب ْ  
اِميِ نَّ لَْ ميييييييييييييييييييي لَيييييييييييييييييييِ      ُِميييييييييييييييييييْن   ُيييييييييييييييييييدَّ

 
 (ٕ)ُمْسييييييييييييييييييييي َيْغَربَ ْ لَيييييييييييييييييييييْيَي فييييييييييييييييييييييِ  ِفْعاَيييييييييييييييييييييةٌّ  

َننييييييييييييييييييييي    ًلْجِ مييييييييييييييييييييي    فيييييييييييييييييييييي اْح ِيييييييييييييييييييييراب  بَيييْ
 

  َيبَّيييييييييييييييييييييييييييييييييَل الُمْغ َيييييييييييييييييييييييييييييييييِرُب الُمْغَ رِبَييييييييييييييييييييييييييييييييي ْ  
 

                                         
 .ٖ٘( الّرمادّ : شعر ، صٔ)
سػبل  فيػي( يف الّتفعيلػة ال ّانيػة إّ  بإ ػافة ) . و  يسػتقيلالػوزف يف ؾبنػوع شػعر الّرمػاد ّ  هذا البيػا م سػور   ( صدر  ٕ)

نا فعلنا، ولعّله الصواب.   منه،ّ 
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ػػػ ّف صػػػاـب  ، تفػػػيض هػػػذ  القطعػػػة بالعاعفػػػة الّصػػػادية عبػػػد األمػػػ   ها أعػػػاد لنػػػا مػػػق  الؽبػػػا ـػػػدين  ّو
 ـػػػاً   اش معهػػػاعػػػف ،بػػػةمتنػػػاثالف يف الغر اغبنػػػراء  ، فهػػػو والػػػورود  (ٔ)إىل الّنخلػػػة هػػػػ(ٖٚٔالػػػّرضبق الػػػّدا ل )ت

ة العاعفيّػػو عػػل ؽبػػذ  الػػػ، واـػػدةً  ةً شػػعوريّ  واسػػتطاع أف يػػرب  بينػػه ، صػػةً ملخّ  ـيػػاةً  ة بينػػه وبػػني الػػورودنلاّر
ػني وصػي منتػد  بػه األريػل، ة وهػو مػق يرعبػةنػافهي مق جب ّ ،  ا ّ اؼبوبينها يف ا وواب  و علػه ملتقػى  ،ـو

هل  ّانػػا هػػذ  الػػورود  ء،فاإ ػػواف الّصػػ لّػػ، ل    ػػوّ هل وأ  ظبػػاـت  تلػػاّر ػػ ازبػػر ه إىل إوسػػعى مػػق وراء هػػذاّ  دة الـو
، لّ  ل   الّلػػاللّػػ اسػػتخرج صػػورة    ػػو ّ ومػػق هػػذا الػػػنعجل األ  ، وهػػذا الػػػننتد  ة بينػػه وبػػني هػػذ  الػػورودالعاعفيّػػ

 ، وعّ ز الّلعور  بالّلوؽ والّلهفة.ةالػنحبّ  رابطة  إىل اّلا أ اؼ بذل  و 
ة، يف ولػة األمويّػوف يف عصػر الدّ عراء األندلسػيّ رظبها الّلػافّ  يف ّنا   عبنيلةبيعة االطّ هذ  هي صورة 
 اسػهلـسإ ا عػق ػاء تعبػ ً نػاؿ يف عبيعػة بالدهػل الّصػامتة، أبرزوا فيه عناصر اعب ،مباذج ـبتارة مق شعرتّ   ت 

   .يف أعناؽ نفوسهل ستقرّ اؼببيعة اش  جبناؿ الطّ رّ ال
 الطّبيعة الّصن عّية: -ٕ

وع ػػرؼ عػػنهل ولعهػػل الّلػػديد بتػػ يني يصػػورهل األنػػدلا ببنػػاء عاصػػنتهل يرعبػػة، األمويّػػوف يف اهػػتّل 
ػػًة معناريّػػة يويّػػة يف هػػذا العصػػر، وذبنيلهػػا الّػػذ  نػ ب ػػا  فيػػه الفػػّق اإلسػػالمّي يف ، فقػػد شػػهدِت األنػػدلا ـّر

ػح  ل جبانػػل الػػػنسا د دوف يصػػور الػػف ػػاف اغبّ ػػاـ يلػػيّ ، (ٕ)األنػػدلا ومػػا لبػػن أف ترعػػرع يف العصػػور الّتاليػػة
انوا ي  ، اعبامعة نا«د ور اإلمارة»ف عليها اسل طلقو ّو ، للرّاـػة والّلهػو بعيػًدا عػق اغبوا ػر ياموا ببناء يصورت  ،ّ 

واصػػطبغا هػػذ  القصػػور دب هػػر عنػػراّ  . (ٖ)هيػػةاّل ليتنّ نػػوا مػػق اإلوػػراؽ يف الػػّوؼ والّنعػػيل والّتنتّػػ  باغبيػػاة ال
ّنػا اـتػوت علػى ،  ف انػا تتػ ّلي مػق يصػور األمػ  وأفػراد ـاشػيته و اّصػته، غ ةشديد الّلبه بالػندف الّصػ

                                         
 مفردة رهها يف ر صافته، ياؽبا بديهًة: )الّطويل(  أبيات   اعل فيها لبلة( لعبد الّرضبق الّدا ل ٔ)

 تَيبَيييييييييييييييييدَّْت لَنيييييييييييييييييي  َوْسييييييييييييييييييَ  الررميييييييييييييييييي َفِة َنْخاَييييييييييييييييييةٌّ 
 

 تَنييييييييييي َءْت بِيييييييييييَأْ ِ  الغَيييييييييييْرِب َعيييييييييييْن بَياَيييييييييييِد النَّْخيييييييييييلِ  
 ُقْاييييييييييييييُ : َ ييييييييييييييبييي فييييييييييييييي ال يَّغَييييييييييييييررِب َوالنَّييييييييييييييوحفيَ  

 
 َو ُيييييييييييييوِل ال َّنييييييييييييي جي َعيييييييييييييْن بَنِييييييييييييييَّ َوَعيييييييييييييْن َأْ ايييييييييييييي 

 َنَشييييييييييييييييييْأِت بِييييييييييييييييييَأْ    أَنْييييييييييييييييييِ  فيييييييييييييييييييي  َحريبَييييييييييييييييييةٌّ  
 

 َفِم ْياُييييييييييييييُ  فييييييييييييييي اإِلْ صيييييييييييييي ِء َوالُمْن َييييييييييييييأح ِمْ اييييييييييييييي 
 الُمييييييييييْفِن فيييييييييي َميييييييييْوِبي  الَّيييييييييي جَسيييييييييَقْ ِ  حَيييييييييواعج  

 
يييييييييييييييييييم َكيْ    ِن بِ لَوبْيييييييييييييييييييلِ َيُسيييييييييييييييييييرر َوَيْسيييييييييييييييييييَ ْمرج الس 

 . ٖ٘/ٖ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٖٚ/ٔ، وابق األبّار: اغبّلة الّس اء، ٓٙ/ٕان ر: ابق عذار : البياف اؼبغرب،      
، يرعبػة ٜٓ-ٜٛ، العنػارة اإلسػالمّية يف األنػدلا وتطّورهػا، صٓ٘( ان ر: سا : اؼبسػا د والقصػور يف األنػدلا، صٕ)

 .ٕٖٗ-ٖٕٖ، ودويدار: اّتن  األندلسّي يف العصر األموّ ، صٛٙٔ-ٙٙٔ/ٔـا رة اػبالفة يف األندلا، 
، العنػػػػػارة ٜٔٔ/ٔ، يرعبػػػػػة ـا ػػػػػرة اػبالفػػػػػة يف األنػػػػػدلا، ٔ٘( ان ػػػػػر: سػػػػػا : اؼبسػػػػػا د والقصػػػػػور يف األنػػػػػدلا، صٖ)

 .ٜ٘يف األندلا وتطّورها، صاإلسالمّية 
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ل، م تنػػػ  هات ػػباؾ، وؿبػػاؿ  للػػـو ، ودور صػػػناعة، وفنػػادؽ، وضبّامػػات، وأسػػػواؽ، ومسػػػارح للطّيػػور م ّللػػة بالل 
 .  (ٔ)ومسا د وو  ذل 

انا البيئة األندلسّية ا  تناعّية يد تطّورت ذل  الّتطّور ولػنّ  أف قبػد  ّاف مق اؼبسػّلل بػه،  الفاشقاّ 
نػا . (ٕ)وف بتصػوير األدوات اغبضػاريّةم ػاهر الطّبيعػة الّصػناعّية، ويعتنػالّلعراء األندلسّيني يهتّنوف بوصي  ّو

فقد تغّنوا بوصي الطّبيعػة ، تغجّل الّلعراء األندلسّيوف يف عصر به أمّية بوصي عبيعة بالدهل اغبّية والّصامتة
وألّدػػا مػػق ال  ػػرة إىل ـػػدٍّ ، الّػػ  شػػّ لا م نًحػػى  اصًّػػا يف الّلػػعر األندلسػػّي يف وصػػي الطّبيعػػة، (ٖ)الّصػػناعّية

، ألّدػػا الفػػّق الػػػنعنارّ  اػبػػالا، فنالػػا القصػػور ـ ًّػػا مػػق شػػعر الوصػػي،  علهػػا تسػػت ثر باهتنػػاـ الّلػػعراء
ني فوصفها الّلعر ، اّلذ   علها تسلل أفئدة الّلعراء  .  (ٗ)اء يف معرض مدـهلوألّدا يصور الػنندـو

و  بػػػّد مػػػق اإلشػػػارة هنػػػا إىل أّف األندلسػػػّيني   يبت ػػػروا هػػػذا اؼبو ػػػوع، فقػػػد سػػػبقهل إليػػػه إ ػػػوادل 
ػػػػ .(٘)اؼبلػػػػارية، الّػػػػذيق وصػػػػفوا منلػػػػآت  لفػػػػاشهل وأمػػػػراشهل بقصػػػػاشد بديعػػػػة ق   يعػػػػه أّف بْ وػػػػ  أّف هػػػػذا الس 

تعبػػػ ًا عػػػق شػػػعرهل يف الطّبيعػػػة الّصػػػناعّية إمّبػػػا  ػػػاء ، ويلّػػػدوهل فيػػػه، فيػػػه علػػػى دجهػػػل واسػػػار األندلسػػػّيني يػػػد 
مػػػ   موازيًػػػا للػػػعر الطّبيعػػػة األصػػػلّية، ومّتسػػػًقا ػػاء  ،ّناواسػػػتجابًة لػػػدواعي البيئػػػة األندلسػػػّية اعبديػػػدةوايعهػػل 

ـ ل  الػنجتن   األندلسي  يف القرف الرّاب  اؽبجرّ .  الّتطّور اغبضارّ  اّلذ  صا

منجػ ات بوصػي  يػد اهتّنػوا ة يف عصر الّدولة األمويّةّ    ، قبػد فيػه الّلػعراء  وشعر  الطّبيعة الّصناعيّ 
مػا ييػل،  س  صفحات هذا البحػن ل ػلّ و  تتّ  ،اغبضاريّة لأدوا بتصوير  واعتن، وااألمراء واػبلفاء واغبّجاب
ليػػه يف هػػذا الػػػنو وع وفبّػػا ويفنػػا ع هػػا.هػػا ومباني  يرعبػػة ودور   ر يصػػور  ذ  صػػوّ عر الّػػفآثرنػػا ا يتصػػار علػػى الّلػػ

قصػػر اإلمػػارة، لعػػدد مػػق الّلػػعراء ومقطّعػػات   يصػػاشد   ِّْنػػتل(، الّػػذيق صػػّوروا معالػػػل يرعبػػة العنرانيّػػةّ  ، وم ْنيػػة )
ولػيا ، وهي نصوص تصّور عهود اإلمارة واػبالفة واغبجابػة. والػن نية العامريّة، ومدينة ال ّاهرة، ومدينة الّ هراء

                                         
 . ٔ٘( ان ر: سا : اؼبسا د والقصور يف األندلا، صٔ)
، والّسػػبهاّ : اؼب ػاف يف الّلػػعر األندلسػّي مػػق ٕٔٔ: عبّػػاس: تػاريا األدب األندلسػػّي )عصػر سػػيادة يرعبػة(، ص( ان ػرٕ)

 . ٓٛالفتف ـّّت سقوط اػبالفة، ص
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٖ)  ، وما بعدها.ٙٙ( ان ر: ابق ال ّتاّ :ّ 
، والّلػػػػ عة: األدب األندلسػػػػّي )مو ػػػػوعاته وفنونػػػػه(، ٕٜٕغػػػريّب، ص( ان ػػػر: ديػػػػاب: يف الّلػػػػعر العػػػػريّب األندلسػػػػّي واؼبٗ)

،وهػػػػه: اذّباهػػػػات الّلػػػػعر األندلسػػػػّي ـػػػػّّت دايػػػػة القػػػػرف الرّابػػػػ  اؽبجػػػػرّ ، ٕٛٗ، وؿبّنػػػػد: الّلػػػػعر يف يرعبػػػػة، صٕٛص
 .ٕٓٔ-ٜٕٓ، وعجلة: اذّباهات الّلعر األندلسّي يف القرف الرّاب  اؽبجرّ ، صٕٛٗ-ٔٛٗص

، ووهػداف: وصػي القصػور يف الّلػعر ٘٘ٗ-ٗ٘ٗاتّػجاهات الّلعر العريّب يف القػرف ال ّػا  اؽبجػرّ ، ص( ان ر: هدارة: ٘)
 ، وما بعدها. ٙٙٔالعّباسّي، ص



ٔٓٗ 
 

ة العن مػق يػد  ً  ألّف يرعبػة ويتػذاؾ عنلػا فيهػا يػد  اؽبػدـ والتّػدم  بػد، راف يف عهػد الفتنػةبينها ما يصّور ـّر
 .  اإلنلاء والّتعن 
 عيد اإلم  ة:في )أ( 

فقػد ش ػّيد يف أوا ػر عهػد يف عهػد اإلمػارة، العنرانيّػة  هامعالػػنإلمػارة يف يرعبػة يف مقّدمػة ي ي يصر ا
مػق الػػنجالا  ادً ف  ػافوا إليػه عػد، ق بعػد  ي يػدوف فيػه وهبّنلونػهوأ ذ أمراء يرعبػة مػ، (ٔ)عبد الّرضبق الّدا ل

يف الػيفؾ يف سػاـا ا  يهػا الػػناء مػق  بػاؿ يرعبػة، وأ ػرو وسػايوا إل، وت نّقوا يف ت يينهػا وذبنيلهػا، (ٕ)والقصور
 .  (ٖ)وأياموا ـوؽبا سباثيل معدنّية سبّ  الػنيا  مق أفواهها، الّر اـوأـواض 

انػػا القصػػور م ، الػػػنلوؾ وم هػػرًا مػػق م ػػاهر الػػّوؼ وهيبػػة م ل هػػل علػػى األرضاألمػػراء و نػػازؿ  وإذاّ 
انػا عليػه هػذ   أف اؼبسّلل بهّاف مق  رها الّلعراء يف يصاشدهل أو ىب ّصصوا ؽبا يصاشد مستقّلة تػيفز مػاّ  يّذ

 عهػػد اإلمػػارة ومػػق الّلػػعراء الّػػذيق فتنػػتهل يصػػور  األمػػوّيني ومنػػازؽبل يف. (ٗ)القصػػور مػػق فخامػػة وصبػػاؿ وروعػػة
اف واـًدا مق أواشل الّلعراء الّػذيق شػهدوا عنػراف يرعبػة علػى أيػد  أمراشهػا واػبلفػاء ، عّباس  بق فرناس فقدّ 

، ا مػدفوًعا بػدافعي اغبػّل واإلعجػابوأعنػد ِ يصػوِر األمػراء  مبػا دهل، وصّور ب سػلوب صبيػلت أيػواس  مق بع
 : )الّطويل((٘)فقاؿ

بَيييييييييييييييييييي ْ َ ن ييييييييييييييييييييي  َكَأْم يييييييييييييييييييي ِل اأَلِ اَّيييييييييييييييييييي  ِة  ُك 
 

 
 

 َعايييييييييي  ُعُمييييييييييد  تُيْع َييييييييييدر فييييييييييي َجييييييييييْوَ ِر البَييييييييييْد ِ  
 َكيييييييييييَأنَّ ِميييييييييييَن اليييييييييييي ُ وِت ِ يَسيييييييييييْ  ُ ُ وُسيييييييييييي  

 
يييييييْد ِ    (ٙ)َعاييييييي  ُكيييييييل  َمْسيييييييُنون  مقيييييييي   ِميييييييَن الس 

 

                                         
ذل  يصر الرُّصافة، وازّبذ  لن  هته وس  نا ، وزاد يف عنارته أمػراء  بػه أميّػة مػق بعػد ، ـػّّت ٔ) ( شّيد عبد الّرضبق الّدا لّ 

نػا شػّيد يصػر الّدملػق بقرعبػة، وأ ػاؼ إليػه أمػراء بػه أميّػة إ ػافات، ويػد ش ػّيد نافسوا به يصر يرع بة فخامًة وأ ّلًة.ّ 
نػػػا ز رفػػػوا سػػػقفه بالّ  ػػػارؼ الػػػػن ذهبة والػػػػن فّضضة،  هػػػذا القصػػػر بالّصػػػفاح والعنػػػد، وأ بػػػدع بنػػػاؤ  ، ومب  قػػػا سػػػاـات ه،ّ 

يطا ريا  ه و داول ه يف ساـاته وأفنيته ب ر ّيات م   ، واؼبّقػرّ : ٕ٘٘/ٕرطّبة. )ان ر: ابػق  ايػاف: يالشػد العقيػاف، وأـ 
 (. ٕٚٙ-ٔٚٙ، ٓٚٗ، ٜٙٗ-ٙٙٗ/ٔنفف الطّيل، 

، ٕٕٙ، ودويػػػدار: اّتنػػػ  األندلسػػػّي يف العصػػػر األمػػػوّ ، صٜٚٔ( ان ػػػر: ف ػػػر : يرعبػػػة يف العصػػػر اإلسػػػالمّي، صٕ)
 ، وما بعدها.ٚٛٔ/ٔ رة اػبالفة يف األندلا، ، يرعبة ـاٜ٘وسا : العنارة اإلسالمّية يف األندلا وتطّورها، ص

 . ٜٙ-ٜ٘( ان ر: سا : العنارة اإلسالمّية يف األندلا وتطّورها، صٖ)
 . ٕٜٕ( ان ر: دياب: يف الّلعر العريّب األندلسّي واؼبغريّب، صٗ)
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، ص٘)  . ٓٚ( ابق ال ّتاّ :ّ 
: شػجر شػاش  مػق فصػيلة الّسيد نقعر، أ  ي ط  مػق منابتػه وازّبػذ للبنػاء. اؼب: مقي الصقوؿ. اؼبخروط اؼب: مسنونال( ٙ)

 الّنبقّيات، يننو بريًّا وزراعيًّا. و لبه شديد الّصالبة شاش  ا ستعناؿ. 



ٔٓ٘ 
 

 تَييييييييييييييرح الب ِسييييييييييييييق ِت النَّ ِ ييييييييييييييراِت ُفروَعييييييييييييييي 
 

 (ٔ)َمييييييييييييواِجَي فيييييييييييييي  ِمييييييييييييْن ُمداَولَييييييييييييِة الييييييييييييَوْ رِ  
 َ  بَييييييييييييييْيَن ُحُصيييييييييييييونِي َكيييييييييييييَأنَّ َمييييييييييييين عا  مييييييييييييي   

 
 (ٕ)ِمييييييَن اليييييي ََّ ِ  البيييييي عج َعييييييراجيَن ِمييييييْن َتْمييييييرِ  

 َنَشييييييييييييْ  ُلْولُييييييييييييواا ثُيييييييييييي َّ اْسييييييييييييَ   َلْ  زُُميييييييييييييررعاا 
 

 (ٖ)يَييييييييُووُل ِ لييييييي  الِعْقيييييييي ِن  َيْبيييييييَل َجنييييييي  الُبْسيييييييرِ  
فػػاأليواس  ، عػػيّف عبّػػاس بػػق فرنػػاس يف هػػذ  األبيػػات عػػق إعجابػػه جبنػػاؿ هػػذ  الػػػنبا  وروعػػة مػػا فيهػػا 

 وو ػد الّلػاعر  . وهي ياشنة على أعندةّ  ّدا مق اليايوت، واستدار ا وعلّوها، ّاألهّلة يف اكبناشها وإشرايها
ويػػد ضب  لػػا ب عػػذاؽ ، شػػبًها بينهػػا وبػػني أشػػجار الّنخيػػل مػػاهر   يف هػػذ  األعنػػدة وز ارفهػػا الّػػ  أبػػدعها كبّػػات  

 . الّتنر الػنختلفة ألوانه
ة تلػبيهاته وصػور  مػادّ   تصوير  صبػاؿ اؼببػا  وروعػة مػا فيهػا، يػد اسػتندّ ومق اؼبالـغ أّف الّلاعر يف

الػّدّر فبّا وصلا إليه بالد  مق ـضارة، وما شاع فيها مػق مفػردات ال ّينػة واة، و ناويّ بيعة السّ مق الطّ  لّتجّنػلّ 
 امتة.بيعة الصّ اؼبرأة والطّ ّنا فعل هو ومعاصرو  يف تصوير و ها،و  واليايوت والّذهل

، اإلمػػارة عهػػدِ  شػػعراءِ  فحرّّػػا شػػعور  ، أـػػدثا ت ث هػػا اعبنػػالّ هػػذ  القصػػور واؼببػػا  يػػد  دو أفّ ويبػػ
ػاف مػق هػا ء اغبسػق بػق ـّسػاف الػػنعروؼ بالس ػ تهػا،لد  رؤي نفوسهل وهّ ت الّػذ  افتػػ  بروعػة ، (ٗ)ناطّو

ػػػػه مناظر  ف  ػػػػذت لب ػػػػ، هػػػػذ  القصػػػػور وصباؽبػػػػا ػػػػا الرّاشعػػػػة وأهػػػػا اعبنيلػػػػة وت وينا   ف نلػػػػ  يقػػػػوؿ يف ، ا البهيّػػػػةلواد 
 : )الّطويل((٘)وصفها

 َمق ميييييييييييييييييُر َتْ ييييييييييييييييَ  ر السَّييييييييييييييييم ُء  َوتَييييييييييييييييدَّعي
 

 
 

 َعايييييييييييييي  اأَلْ ِ  ِفييييييييييييييييي  بِ ْ ِ جييييييييييييييي ج  ُموَّكيييييييييييييييدِ  
 َوِمييييييييييييييييْن حُييييييييييييييييَر   ِفيييييييييييييييييي  َ ن ييييييييييييييييي  َكأَنَّييييييييييييييييي  

 
 (ٙ)َم يييييييييييي ني َعبييييييييييييير  فَيييييييييييييْوَ  َأْمييييييييييييداِ  ُخييييييييييييرَّعِ  

 َوِمييييييييييييييْن ُعُمييييييييييييييد  تُيْف يييييييييييييي  ِبميييييييييييييي ِء َم  ِسيييييييييييييين   
 

 (ٚ)ُيَصييييييييييييو ُب َعْنيييييييييييييُ  ُكييييييييييييلر  َيييييييييييييْر   ُمَصيييييييييييييع دِ  
 َ َ ييييييييْ  ُ ْمُر يييييييي  الييييييييي ُ وَت  َوالييييييييدر َّ بِيُضييييييييي  

 
 َوِميييييييييْن ُخْضيييييييييرِ   اْ يييييييييُ  َّ اْخِضيييييييييراُ  الفَّبَيْرَجيييييييييدِ  

 
                                         

 : اغبنل ال ّقيل. الو راغبنل.  داوؿ  : ت  داولةمُ يال( ٔ)
العنقود مق العنل. مفرد      : صبراجينالعَ : اؼباهر يف الص ناعة. الصَّن  ( ٕ)    )الع ر وف(، وهو مق الّنخلّ 
ّل شيء. والبسر: الّذهل اػبالا. الِعْقي ن( ٖ)  : الّتنر يبل أف ينض ، والغّض الطّرّ  مقّ 
 : م ْق   غبية  له.ن طالس  ( ٗ)
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، ص٘)  . ٛٚ-ٚٚ( ابق ال ّتاّ :ّ 
  )اػبريدة(، وهي مػق الّنسػاء: الِب ػر واػبفػرة اغبييّػة الّطويلػة الّسػ وت اؼبسػتوة، ومػق الّلالػا: الّػ    مفرد   : صب   الخّرع( ٙ)

 ت  قل، واعبن   راشد. 
 : ارتقى ملرفًا. َمّعدَ . : البفض  َمّوبَ ( ٚ)



ٔٓٙ 
 

 َيُجييييييييوُل السَّيييييييين  فيييييييييي  َمجيييييييي َل الشرييييييييع ِ  فييييييييي
 

َقِل الُم َيَقاَّييييييييييييييييدِ    َمييييييييييييييييفيَ ِة َسييييييييييييييييْيِ  الصَّييييييييييييييييييْ
 يت ّمػػل بإعجػػاب مبػػا   األمػػ  ويصػػور   ومػػا فيهػػا مػػق مقاصػػ   لفػػّق اعبنيػػل ويػػي الّلػػاعر يف ؿبػػراب ا 

واألبػػيض ، األضبػػر اليػػايويّ تبهػػر النّػػاظريق حبسػػنها وبريػػق ألوادػػا:  الّتصػػنيل واإلنلػػاء، وأعنػػدةت  ـسػػنةِ  ووػػرؼت 
 .  واأل ضر ال ّبر د ّ ، الّدّر ّ 

، بػػػني ص ػػػرْح النّػػػّ  سػػػليناف عليػػػه الّسػػػالـالّلػػػاعر لػػػذ  الػػػػنبا  إىل الػػػػنقارنة بينهػػػا و  ودفػػػ  إعجػػػاب  
 : )الّطويل( (ٔ)اًل ف ردؼ ياش

 َأيَيْبييييييييييييييييييييَأح ُسييييييييييييييييييييَاْيم نٌّ ِبَصييييييييييييييييييييْرح  ُمَمييييييييييييييييييييرَّع  
 

 (ٕ)َوَ ْصييييييييييييُرَ  ِفيييييييييييييِ  ُكييييييييييييلر َمييييييييييييْرح  ُمَمييييييييييييرَِّع  
 َُ  يييييييييييييييييي ٌّ  َوَمْعُشيييييييييييييييييو ٌّ َوبَيْييييييييييييييييييوٌّ َوزاِ يييييييييييييييييرٌّ  

 
 

 (ٖ)ِ لييييييييييي  ك ِميييييييييييل  فيييييييييييي ُ ْسيييييييييييِنِ  َوَُمَجيييييييييييدَِّع  
 الُمِنييييييييييييييييييييييَ  َكأَنَّمييييييييييييييييييييي  َوعّايّيييييييييييييييييييييةٌّ تُيييييييييييييييييييييْدع  

 
 (ٗ)َ واجُِبيييييييييييييييييي  نِيطَيييييييييييييييييْ  بَِنْسييييييييييييييييير  َوفَيْر َيييييييييييييييييدِ  

 َمجييييييييي ِلُي   لَيييييييييْ  فيييييييييي السَّيييييييييم ِء َوَأْ يييييييييَرَ  ْ  
 

عُيييييييييييييدِ   َْبصييييييييييييي ِ  تَيْقيييييييييييييُرْب َوتَيبيْ  َم ييييييييييييي  تَيْبيييييييييييييُد لِْ
  َيييييييييييييييالُا اليييييييييييييييدرج  ِفييييييييييييييييي  نَيييييييييييييييي  ٌّ َكأَنَّمييييييييييييييي  

 
 تَييييييييييُروُح َوتُْمسيييييييييي الشَّيييييييييْمُي ِفييييييييييي  َوتَيْغ َيييييييييدج 

 األَْنفييييييييييي ِ  بَييييييييييييْيَن ُميييييييييييُ ونِي َكيييييييييييَأنَّ َميييييييييييدح  
 

 َأ ييييييييييييييييييي زِيُ  تَييييييييييييييييييييْرنيِ  الَ مييييييييييييييييييي ِا الُمغَييييييييييييييييييير عِ  
 َكييييييييييييييَأنَّ الَيييييييييييييييوح  َييييييييييييييْد َ ييييييييييييييفَّي   وََكأَنَّميييييييييييييي  

 
ييييييييييييدِ    َمييييييييييييدا   َ يييييييييييييي ٌّ فييييييييييييي َجييييييييييييواِب ال يَّنَيير

  
 

                                         
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٔ)  . ٜٚ-ٛٚ( ابق ال ّتاّ :ّ 
 : الػن ن ل ا. اليُممّرع: يفخر. أحبْ ييَ ( ٕ)
تػػػاب الّتلػػػبيهات: ٖ) ولعػػػّل الّصػػػواب مػػػا أثبتّػػػه، «. علػػػيق ومعلػػػوؽ....... . يف ـسػػػنه وؿبػػػّدد»(  ػػػاء هػػػذا البيػػػا يفّ 

تابه استناًدا إىل يوؿ  ل، ومق يصور  اؼبلهورة، وبساتينه اؼبعروفة: ال ام»واصًفا يصر يرعبة: « نفف الطّيل»اؼبّقرّ  يفّ 
ويولػػه يف  ،«ويصػػر الّسػػرور، والتّػػاج، والبػػدي والّرو ػػة، وال ّاهػػر، واؼبعلػػوؽ، واؼببػػارؾ، والّرشػػيق،  اغبػػاشر،واّػػّدد، ويصػػر 

اف فيها اّلا ال ّاهػر والبهػو وال امػل واؼبنيػي...: »منه مو   ه ر نػا هػو ولػيا بػني هػذ  القصػور واّػ«. ّو الا،ّ 
 (.ٛٚ٘-ٚٚ٘، ٗٙٗ/ٔاؼبّقرّ : نفف الطّيل،  )ان ر: وا ف، عليق  وؿبّدد ، إمّبا فيها رشيق وؾبّدد.

سػػر، ويصػػفودنا فيقولػػوف: سػػر أو الن  لنجنػػني مػػق قبػػـو الّسػػناء، وي قػػاؿ ل ػػّل واـػػد منهنػػا ن   : اسػػل  ْسييرنَ : ع لّػػق. نِييي َ ( ٗ)
 : اسل لنجنني مق قبـو الّدّب األصغر، ونبا فريداف. فر دالّنسر الواي  والّنسر الطاشر. 



ٔٓٚ 
 

والػػػػػػنجالا الرّاشعػػػػػة: الّرشػػػػػيق ، ف عجبتػػػػػه الّصػػػػػروح الػػػػػػن نّردة، هػػػػػذ  القصػػػػػور اًل ويػػػػػي الّلػػػػػاعر متػػػػػ مّ 
ػػ فّ ، (ٔ)دبهػػو وال ّاهػػر وال امػػل والػػػنجدّ والػػػنعلوؽ وال أعرافػػه ع ل قػػا بنجػػـو  والػػػننيي الّػػذ  ظبػػا يف اعبػػّو ّو

 .  الّسناء
يػػي يفخػػر سػػليناف عليػػه الّسػػالـ بصػػرح م ػػػنّرد وعنػػد الػػػنندوح يصػػور وتسػػاء ؿ الّلػػاعر مسػػتن رًاّ 

 ببنػػاءِ  صػػّية النّػػّ  سػػليناف الّػػذ  أمػػر  م ػػػنّردة؟ ويػػد اّت ػػ  الّلػػاعر علػػى ثقافػػة الػػػنتلّقي الّدينيّػػة يف اسػػتدعاء شخ
مػػق دواّب  مػػق ز ػػاج، و عػػل فيػػه الّسػػن  ووػػ   و عػػل عليػػه سػػقًفا، يف م ػػػنرّ  مػػاءً  وأ ػػر  مػػق ز ػػاجت  صػػرحت 
ػػر النّػػّ  . (ٕ)علػػى سػػرير  فيػه  ػػالا   وسػليناف   بػػد وؿ هػػذا الّصػػرحِ  بلقػيا   وأ مػػرت الػػػنل ة  ، الػػناء ويػػد ورد ّذ

ِييػل  ؽب  ػا اْد  لِػي الص ػرْح  فػ ل ن ػا ﴿ّصػرح الػػننّرد ود ػوؿ الػػنل ة بلقػيا يف يولػه تعػاىل: سليناف عليه الّسالـ وال
ػايػ يػْه ا ي ػاؿ  ِإن ػه  ص ػرْح  فبُّ ػر د  م ػق يػ ػو ارِير  ي ال ػْا ر ب  ِإ   ظ   ِسب ْته  عب  ًة و ّ ل ف ْا ع ق س  ـ  ل ْنػا  نػ ْفِسػي و أ ْسػل ْنا  ر أ ْته  

   .(ٖ)﴾(ٗٗ)اف  لِل ِه ر ب  اْلع ال ِنني  م    س ل ْين  
ِّْنػػػػػػػت ل( ومػػػػػػػق منلػػػػػػػآت األمػػػػػػػوّيني اؼبعناريّػػػػػػػة يف عهػػػػػػػد اإلمػػػػػػػارة م نيػػػػػػػة   انػػػػػػػا  ػػػػػػػيعًة ، (ٗ)) الّػػػػػػػ ّ 

  فػػػػػػ مر فػػػػػػا تّ  لػػػػػػا الػػػػػػػن نية الّػػػػػػ، هػػػػػػػ( ب سػػػػػػفل يرعبػػػػػػة لغربّيهػػػػػػاٖٕٚتّند بػػػػػػق عبػػػػػػد الػػػػػػّرضبق )ػؿبػػػػػػلومػػػػػػ  
واسػػػػػتدعى ، ازّبػػػػػذها مػػػػػق مػػػػػواعق مسػػػػػرّته، راشعػػػػػة اغبسػػػػػق، ةو ػػػػػاءت ؿب  نػػػػػة الّصػػػػػنعع رِفػػػػػا بػػػػػػهذا ا سػػػػػل، 

 وكب ػػػػى يف عهػػػػد اإلمػػػػارة بلػػػػعرت . (٘)اسػػػػتنباعه ؽبػػػػاـ سػػػػق وال ّنػػػػاء علػػػػى ، شػػػػعراء هباشػػػػه لوصػػػػي م نيتػػػػه هػػػػذ 
 : )الّطويل((ٙ)فيها ياؿقد ف، بق سعيد ها مامق  و وفبّق وصف، هذ  الػن نية يصي   صبيلت 

 ْسيييييييييِني َمجييييييييي ِلُي يُيْر يييييييييي الَعيييييييييْيَن ِ فْيييييييييراُط  ُ 
 

 
 

 (ٚ)َكيييييييييييييييييَأنَّ َ ن ي  ييييييييييييييييي  َ واِجيييييييييييييييييُ  ُخيييييييييييييييييرَّعِ  
 

                                         
أظبػػاء  يصػػػورت أمويّػػػة يف دملػػػق وأ ػػػر  عّباسػػّية يف بغػػػداد. )ان ػػػر: سػػػا : اؼبسػػػا د  ذ  القصػػػور وتلػػػابه  أظبػػػاء  هػػػ سباثػػل  ( ٔ)

، العنارة اإلسالمّية يف األندلا وتطّورها، ٜٔٔ/ٔ، يرعبة ـا رة اػبالفة يف األندلا، ٔ٘والقصور يف األندلا، ص
 (.ٜ٘ص

 . ٛٔٙ( ان ر: ابقّ   : يصا األنبياء، صٕ)
 . ٗٗ( الّننل: ٖ)
ِّْنػػت ل( مػػ  وذ مػػق الاّلتينيػػة وهػػو باإلسػػبانّية ٗ) أ  اػبػػاما، وهػػو يعػػه يف ( Quinto)صبػػ  ( Quintos)( اسػػل )

لة اػبامسة مق الطّريق الّروما ّ القد  اّلذ  يصل بني يرعبة وإشبيلية. )ان ر: ابق ـّياف: اؼبقتبا ، )ربقيق الغالل اؼبـر
 (.٘ٙ٘، صٜٓٗ، تعليق ريلمّ ي(

 (.ٔ، ـاشية )ٛٙ: ابق عبد ربّه: ديوانه، ص( ان ر٘)
تاب الّتلبٙ)  .ٖٕٚ، وابق ـّياف: اؼبقتبا، )ربقيق مّ ي(، صٙٙيهات مق أشعار أهل األندلا، ص( ابق ال ّتاّ :ّ 
ييّػػػة الّطويلػػػة (، وهػػػي مػػػق الّنسػػػاء: الب ػػػر واػبفػػػرة اغباػب رِيػػػد ة واػب رِيػػػد واػب ػػػر ود  )مفػػػرد   : صبػػػ   الُخيييرَّع والُخيييُرع والَخراجِيييد( ٚ)

 الّس وت اؼبستوة، ومق الّلالا: اّل    ت  قل. 



ٔٓٛ 
 

 َعايييييييييييييي  ُعُمييييييييييييييد  لِاييييييييييييييدر   َأبشيييييييييييييي ُ  بَيْعِضييييييييييييييي 
 

 ي  لِافَّبَيْرَجيييييييييييييييييدِ َوَأْبشييييييييييييييييي ُ  بَيْعييييييييييييييييي   ُ ْسييييييييييييييييينُ  
 الَبييييييييييييييييييي ِ  ِبُ ْمييييييييييييييييييَرة   َوُأْخييييييييييييييييييرح ُمق نيييييييييييييييييي ة 

 
 (ٔ)َكَجْميييييييييييِر الَغضييييييييييي  فيييييييييييي َلْونِيييييييييييِ  الُم َيَو  يييييييييييدِ  

 َوْ ييييييييييييييييييييييييا  َكيييييييييييييييييييييييَأنَّ  َ يَقييييييييييييييييييييييي ُ  َوًلِبَسييييييييييييييييييييييية 
 

 (ٕ) َ يييييييييييييييُ  الِيشييييييييييييييي ِمي  الَع يييييييييييييييِ  الُمَسيييييييييييييييرَّعِ  
انػػػا شػػػاهد    ػػػات صبيلػػػةّ  علػػػى  صػػػدؽت  ازّبػػػذ مػػػامق مػػػق هػػػذ  الػػػػن نية مو ػػػوًعا صباليًّػػػا صػػػاوه يف لـو

ـ   حوا ػػل، سػػػق وصبػػاؿ وأنايػػةإعجابػػه بػػػنا وصػػلا إليػػػه ؾبػػالا األمػػ  مػػق  ، الّنسػػػاء بػػدت فيهػػػا األيػػواسّ 
ها حبنػػرة مّتقػػدة فبػػدت  ومنهػػا مػػا أ ْشػػِرب  بيا  ػػ، ّ  واأل ضػػر ال ّبر ػػد ّ وتلّونػػا فيهػػا األعنػػدة بػػاألبيض الػػّدرّ 

 ً .ف ادها ـسًنا وصبا، يّق بوشي رييقومنها ما ز  ، ّ ّدا صبر الغضا
وايعيًّػا فجػاء وصػفهل  ،ناف وريػاضا وبي  لا مق  ِ ا عنّ عراء وصي هذ  اؼببا  أـيانً و  يفصل اللّ 

والرّيػػاض الػػ  نػػاف اعبوصػػي  ؾبػػالا اؼبنيػػة وأعنػػد ا وأيواسػػها إىلوصػػي فقػػد  ػػرج مػػامق مػػق  ،اا ـقًّػػفبتًعػػو 
 : )الّطويل((ٖ)ربي  لا، فقاؿ

 ييييييييييييييي اللَ ييييييييييييييي  خِ نْ عُ   تُ نَّييييييييييييييييييييييييييييي  جَ بِ   ر ُ ييييييييييييييتَ 
 

 
 

 دِ جَ ْسييييييييييييعَ  ن بييييييييييييي ِ فييييييييييييي أَ  ميييييييييييي ء   بُ  ِ شيييييييييييي مَ  
 نييييييييييييي  َ جْ يُ  ي   يييييييييييييينَ  ِميييييييييييييجَّ اييييييييييييي    ُ  نَّ أَ َكييييييييييييي 

 
 (ٗ)دِ يَيييييييييييييحْ أَ وَ  ايييييييييييييلِ ال َّ  َحْيييييييييييييداءِ  ُكييييييييييييل  ايييييييييييي    ُ  

 ة  رَ ْميييييييييييييي ُ وَ  ييييييييييييييي    فييييييييييييييي بَ  جيييييييييييييي ت   ِ ليييييييييييييي  أَ  ِ  
 

  َّعِ وَ مُ ياليييييييييييييييييييي ي  ِقييييييييييييييييييييالنَّ  د  ُخيييييييييييييييييييياْ راجر لِ َ يييييييييييييييييييي 
 ييييييييييييييييييييي نَّ أَ كَ   مييييييييييييييييييييييُ تَ  صيييييييييييييييييييي ن  حْ أَ   نِ مَّيييييييييييييييييييي ُ وَ  ٓ

 
يييييييينيُ   ِ يْ فييييييييي الييييييييرَّ  نَ يْ َسييييييييمْ   أَ ماييييييييعُ  جر دِ ثُيييييييي   (٘)دِ يَّ

  ُ بينَيييييييييييييييييييييييييييييجَ  نَّ أَ سييييييييييييييييييييييييييييين   ا  َكيييييييييييييييييييييييييييييوْ سَ وَ  
 

 دِ سّ جَ مُ ياليييييييييي الءِ  ا ح فيييييييييي الُمييييييييييالَعيييييييييي و ُ ُ ييييييييينُ  
  ُ نَّيييييييييييييييأَ   كَ ضق يحَييييييييييييييي عُ  ْ اليييييييييييييييوَ فييييييييييييييييِ   وافيييييييييييييييي َ يُ  

 
 دِ ِعيييييييييييييييييوْ مَ بِ  يييييييييييييييييي ت  وفِ  ا ح مُ َعييييييييييييييييي وعُ دُ ُخييييييييييييييييي 

، و ػػر  يف وصػػفها اتبػه مػػق  نّػ اعر مػػق وصػػي البنػاء  ػػرج إىل وصػي مػػا وبػػيّ بعػد أف فػػرغ الّلػ 
فاسػػتعار لالّ ػػاص أعنايًػػا  ،ألزهػػاراالّ نػػار و يف اسػػتلهاـ صػػفات اؼبػػرأة يف وصػػي عراء علػػى مػػا  ػػر  عليػػه الّلػػ

، األ رج يف لونػه األبػيض واألضبػر خبػدودت بيضػاء  صػافيةت ع لتهػا ضبػرة   وشػّبه شبػار   ا ب عناؽ الِغيد والِغلناف،وشّبهه

                                         
 . عوياًل و  ينطف  بسرعة  يبقى زمانًا اػبلل، وصبر   صلل  ع يل   : شجر  ض الغَ : إشراب لوف بلوف ه ر. ق ن ةمُ يال( ٔ)
 مق ال ّياب.  : نوع  ش ميّ اليِ  .«د... دييقه دييق...اؼبنضّ »يف اؼبقتبا: ( ٕ)
 .ٕٔٗ-ٜٖٕاف: اؼبقتبا، )ربقيق مّ ي(، ص( ابق ـيّ ٖ)
  الع ن ق.: ال َّايل( ٗ)
 . صب   مفرد   )الر ْيطة(، وهي ثوب  مق يطعة واـدة: الرَّْي ( ٘)
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ربػػا أرديػة، وانتقػل إىل تصػػوير الّسوسػق والػػورد يف هػذ  اعبنػػاف،   ثػداءعلػػى األوصػاف اؼبتنايلػػة ب افّمػرّ ال وشػّبه
 .خبدودهقّ  ال ّا ه وشبّ  ،هه بنحور العذار ا وشبّ  بينً  فاستعار لوّوؿ

امتة بيعػة الّصػمػا سػبق أف  ـ نػا  يف وصػي الطّ ة ناعيّ بيعة الّصػنوذج يف وصي الطّ هذا النّ يو ف و 
هػػذا ليهػػا يف ع الغالبػػة نة  ، والّسػػصػػورة علػػى األيػػلّ  مػػق فػػال ي ػػاد ىبلػػو بيػػات  ،ورمػػق عنايػػة باإلّ ػػار مػػق الّصػػ

ة البصػر اؼب انػة وهو مػا أعطػى غباّسػ ،ه ر  ـّسيٍّ  دبن ر ا إّ  يًّ ا ـسّ من رً  اعراللّ لل يقّرب ف ،ة  يّ نوذج اغبسّ النّ 
 .يف صور  األوىل بني اغبواسّ 
وريػػّي علػػى مػػا وصػػلوا إليػػه مػػق ربّضػػر  دليػػل   ويصػػورهل ومنلػػآ ل األمػػراء واػبلفػػاء ّف مبػػا   أو  ريػػل 

. (ٔ)لوأعنػاؽب هلادة دبنػايباإلشمدح ب نا ا و  ، وو دوا يف وصفها سبياًل إىلالّلعراء وذوؽ صباّل، ويد وصفها
ِّْنػػػت ل(،  م نيػػػةفلػػػه يصػػيدة بديعػػػة يف وصػػػي عبػػػد ربّػػػه  ابػػػق  الّلػػػعراء ومػػق هػػػا ء  ياؽبػػػا ألّوؿ انبعاثػػػه يف يػػػوؿ )

 : )الّطويل((ٕ)، وفيها ياؿيتنّت  لا بانيها ذبعل منها  ّنةً و ، تيفز روعة هذ  الػن نية، الّلعر
يييييييييييي  َعايييييييييييي  َ ْصيييييييييييييِر الَخايَفييييييييييييِة  فَييييييييييييي نْ   مُراَأِلمَّ

 
 
 

يَيييييييييييييية  َزْ ييييييييييييييراَء ِ يييييييييييييييَدْت أَلْزَ ييييييييييييييَرا   ِ ليييييييييييييي  ُمنيْ
 ُمَفوَّ َييييييييييييييييييية  َتْسييييييييييييييييييي َيْوعُِ  الييييييييييييييييييينَّْجَ  ِسيييييييييييييييييييرَّ   

 
 فَيَ ْ َسيييييييييييييييييييُبُ  ُيْصيييييييييييييييييييغي ِ لَْييييييييييييييييييييي  لُِ ْخبِيييييييييييييييييييَرا 

 ِ يييييييَي الفَّْ يييييييَرُة البَيْيضييييييي ُء فيييييييي اأَلْ ِ  أُْلِبَسييييييي ْ  
 

 (ٖ)َليييييييي  الفرْ يييييييَرُة الَ ْميييييييراُء فيييييييي الَجيييييييو  ِمْغَفيييييييَرا 
 ِوعاعاا ُكييييييييييييييييييلر ُعْضييييييييييييييييييو  َومْفَصييييييييييييييييييل  يَيييييييييييييييييييَوعر  

 
 ِلُمْبِصييييييييييييييييرِ   لَييييييييييييييييْو َأنَّييييييييييييييييُ  كيييييييييييييييي َن َأْبَصييييييييييييييييَرا 

 إىل ميلػػه قمػػ أّ ػػر ألمػػ  اىلإ ميلػػه علػػى يػػنلّ  اامت اً ػػ  مػػاألدح دبػػ افبت ً ػػ هنػػا اعرِ الّلػػ وصػػي   يبػػدو 
دبطلػ  نػ ه ػ   ، فافتتف يصيدته هػذ  الػنندوح صباؿو  البناء صباؿ بني بدايةً الّلاعر  رب قد الوصي، ف مو وع

يػػا  يف وسػػ  م نيػػة  فيػػه نػ ْهػػ   الّلػػعراء العػػرب يف ـباعبػػة الػػػن جّل، فقػػد دعػػا اثنػػني أف يلّنػػا بقصػػر الػػػنندوح ل  
بيضػاء شػيدت مػػق أ ػل األمػػ  وبػ مر . وبػػرع ابػق عبػد ربّػػه يف عقػد  الػػػنجانسة بػني )زهػػراء وأزهػر(، وو ْصػػي  

   لونًا للنندوح.العرب نه ّاف يستحسا  فبّ هو الػنندوح باألزهر يد   يف الّلعر العريّب، و 
ػػػػل، وارتقػػػى ابػػػق عبػػػػد ربّػػػه لػػػػذ  الػػػػن نية فهػػػي يف اسػػػػتعالشها ، فسػػػػنا لػػػا إىل عالػػػػػل الّنجػػػـو وال وّا
وهػػي لسػػنّوها وارتفػػاع عنار ػػا تطػػاوؿ ، فيػػدنو منهػػا ليسػػتن  إليهػػا، و و هػػا باتػػا تفضػػي إىل الػػّنجل بسػػّرها

ػّل مفصػل أف . هرة مغفرًا ؽباوت اد ت وف ال ُّ ، عناف الّسناء ػّل عضػو فيػه ّو وللّدة إعجاب م ْق يراها يروػلّ 
 .  ويستنت  حبسنها ولاشها، ي وف عيًنا ل و  ظن  الّن ر إليها

                                         
 . ٘ٔٔ، واؼبوسى: يصيدة اؼبديف األندلسّية، صٕٜٕ( ان ر: دياب: يف الّلعر العريّب األندلسّي واؼبغريّب، صٔ)
 . ٛٙ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٕ)
ـ   : زرد  اليِمغفر واليِمغفرة والِغف  ة( ٖ)  يتقّن  لا اؼبتسّلف.  لق  مق الّدرع ي لبا ربا القلنسوة، أو 
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 عػػق إعجػػاب الّلػػاعر لػػذا البنػػاء األبػػيض الّسػػامي الػػػنعيّفة   البصػػريّة   وتتػػواىل يف هػػذ  القصػػيدة الّصػػور  
 : )الّطويل((ٔ)الواصفني فاؽ حبسنه ولاشه وظبّو  وصي  ذ  الّ ، اؼبتول  بالّنور والّضياء

  ييييييييييييييييلَّ ِ ن عيييييييييييييييي ُ بِنيييييييييييييييي ءٌّ ِ  ا ميييييييييييييييي  الاَّْيييييييييييييييييُل 
 

 بَييييييييدا الصرييييييييْبُر ِمييييييييْن َأْعراِفييييييييِ  الشريييييييي   ُمْسييييييييِفَرا 
 تَعيييييييييي ل  ُعاُييييييييييوقا فيييييييييي َت َعييييييييييْن ُكييييييييييل  واِميييييييييي    

 
 ِ  ا َأْك َيييييييييييييُروا فييييييييييييي َوْمييييييييييييِفِ  كيييييييييييي َن َأْك َيييييييييييييَرا 

ل   اّل  فايا ببيا ها ونور صباؽبا الّلنا  ، لػن نية البيضاءوعاد الّلاعر إىل وصي ا  وّا ، الّسػناء ّو
 : )الّطويل((ٕ)فقاؿ

َيَة البَيْيضييييييييي َء فيييييييييي ُكيييييييييل   ييييييييي ِ      تَيييييييييرح الييييييييييُمنيْ
 

 (ٖ)تُياَيييييييييب ُي َوْجيييييييييَ  الشَّيييييييييْمِي ثَيْوباييييييييي  ُمَعْصيييييييييَفرا 
راا َعاييييييييييي  ُكيييييييييييل  َكوَْكييييييييييي      ِ  ا َسيييييييييييدلْ  ِسييييييييييي يْ

 
   فَيَ َسيييييييييييييييي َّراَكبيييييييييييييييي  نُييييييييييييييييو ُُ  ِمييييييييييييييييْن نُو ِ يييييييييييييييي  

 فَيييييِ ْن َعييييي ََّ ْت َ يييييْمُي الضرييييي   فيييييي ُنُجوِميييييي  
 

 (ٗ)َعايي  الَجييو  كيي َن الَقْصييُر فييي الشَّييْمِي َأْعييَ  ا 
ػػل  وإعجػػاب  الّلػػاعر لػػذ  الػػػن نية   يدانيػػه إعجػػاب، وفتنت ػػ  بلغػػا هػػذ  فتنػػة، بعػػد أف  ه لػػا فايػػاّ 

يبهػا فال ا ػتالؼ يف، الػن نية الغاية  يف اغبسق وال ناؿ وهػذا مػا دعػا الّلػاعر إىل ، بناشهػا و  ا ػطراب يف تّر
 : )الّطويل((٘)الّسااؿ مستن رًا: هل تر  مق تفاوت؟ يف يوله

 َوُعونَيييييييييَ  فَييييييييي ْنمُْر َ يييييييييْل تَيييييييييرح ِميييييييييْن تَفييييييييي ُوت  
ُ 

 بِييييييييييييييِ   َأْو  ََأْت َعْينيييييييييييييي َ  َأْ َسيييييييييييييَن َمْنمَييييييييييييييرا  
لػػػػذا الّسػػػػااؿ  فنفػػػػى، الؼ وا  ػػػػطرابمػػػػق أيػػػػق ي تيهػػػػا الّتفػػػػاوت؟ وهػػػػو ا  ػػػػتتسػػػػاءؿ الّلػػػػاعر:  

و  ىبفى ما يف يػوؿ الّلػاعر: . عق هذ  الػن نية ـني وصفها لذا الّتناسق وهذا اغبسق الّتفاوت   ا ستن ار ّ 
ػػْب   ظب  ػػاو اتت ِعب ايًػػا م ػػا تػ ػػر   يف ﴿مػػق توظيػػي مناسػػل لقولػػه تعػػاىل: « هػػل تػػر  مػػق تفػػاوت؟» ل ػػق  س  ال ػػِذ    

ْلِق الر ضْب    .  (ٙ)﴾(ٖ)ِق ِمق تػ ف او تت ف اْرِ ِ  اْلب ص ر  ه ْل تػ ر   ِمق ف ط ورت   
ػداشق، فبعػد أف ن  ػـيطػا بػه هػذ  الػالويػوؼ علػى مػا أ  عػق ه و  يغفل ابق عبد ربّػ نية مػق بسػاتني ـو

 : )الّطويل((ٚ)، فقاؿاالػن نية البيضاء ويصرها األبيض، عرض  لوصي أزهار الرّياض اّل  أـاعا ل وصي

                                         
 . ٛٙ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٔ)
 . ٛٙ، صالّسابق( ٕ)
 : اليـو اّلذ  تلرؽ فيه الّلنا. الّش   ( ٖ)
ـ ج ًة ي يف ئ لا نفس ه : َ  َ عْ أَ يف األمر: يّصر بعد  هد.  ّ  َ عَ ( ٗ)  .رف   الل وـ  والذ نل  عق نفِسه، يد ـ 
 . ٛٙ( ابق عبد ربّه: ديوانه، ص٘)
 . ٖ( الػن ل : ٙ)
 . ٜٙ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٚ)
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 ح السَّْوَسيييييييييييَن الُمنييييييييييي َع بَييييييييييييْيَن  ي ِ يييييييييييي تَييييييييييير 
 

ْْألَ ُ ْسيييييييييييييينا  فييييييييييييييي بَييييييييييييييي    تَييييييييييييييَدنيََّرا   (ٔ)تَيييييييييييييي
 تَيَو َّيييييييييييييْ َن ِميييييييييييييْن َ ييييييييييييي ا الَيمييييييييييييي ِني  ِم ْيَامييييييييييييي  

 
 (ٕ)تَييييييييييييييَأزَّْ َن ِمييييييييييييييْن  اَ  الُمييييييييييييييالِء الُمَفْعَفييييييييييييييَرا 

 ِبُموِ ييييييييييييييييييييَّة  يُيْييييييييييييييييييييدج ِ لَْييييييييييييييييييييي  َنسييييييييييييييييييييُمي  
 

 َراَعايييييييييييييي  مْفييييييييييييييرِ  اأَلْ واِح ِمْسيييييييييييييي ا  َوَعْنبَييييييييييييييي 
 داَوتُي  ِمييييييييييييْن ن ِمييييييييييييِع الاَّييييييييييييْوِن َأبْيييييييييييييَي   سيييييييييييي 

 
 (ٖ)َوُلْ َمُ يييييييييييي  ِميييييييييييْن فييييييييييي ِ ِع الاَّيييييييييييْوِن َأْميييييييييييَفَرا 

 ما  ِمييييييييييييييْن ُعيُييييييييييييييون  َكأَنَّييييييييييييييي يُتال ييييييييييييييُ  َلْ يييييييييييييي 
 

 ُفُصيييييييييييو ٌّ ِميييييييييييَن اليييييييييييي ُ وِت ُكا ْايييييييييييَن َجيييييييييييْوَ َرا 
نػا بػػدأ الّلػػ  ابػػق عبػػد  بعػػد أف وصػػيف، عاء لػػههػا دبدـػػه والػػدّ تن     ، اعر يصػػيدته هػػذ  دبػػدح األمػػ ّو

 : )الّطويل((ٗ)اًل فخاعبه ياش، ربّه صباؿ الػن نية التفا إليه
يييييييييييييييييييييْ  َأمييييييييييييييييييييييَن اِ  َوابْيييييييييييييييييييييَن َأمينِييييييييييييييييييييي ِ   تَيَف َّ

 
يييييييييييييييييييييَرا  ييييييييييييييييييييي  َوُمَب    (٘)ِبَجنَّيييييييييييييييييييييِة ُعنْيييييييييييييييييييييي   اِج ا

يييييييييَرة     ِ مييييييييي َا الُييييييييييدح ًل زِلْيييييييييَ  فيييييييييي ِ يييييييييل  َ بيْ
 

 (ٙ)َوًل زِلْييييييييييييُ  َأْكُسييييييييييييوَ  ال َّنيييييييييييي َء الُمَ بيَّييييييييييييَرا 
هذا يد بلػغ مػق اغبسػق مػا بلػغ، إفّ   اعر إىل أف يػدعو  إىل يليػق بػاألم ، وهػذا مػا ـػدا بالّلػ م انًاّ 

األمػػ  فيػػه يف سػػرور  ة، وأف ي ػػلّ أف يوصػػي باعبنّػػ ذ  يسػػتحقّ اشػػق، الّػػاشػػ  الرّ الرّ  هػػذا اؼب ػػاف حاسػػق  دبنتّػػالتّ 
هػػػذ   يفة، يػػػد اسػػػتندّ يف ـػػػ ء لومػػػ  أف ي ػػػلّ عاة والػػػدّ باعبنّػػػ يف وصػػػفه اؼبنيػػػة   أّف ابػػػق عبػػػد ربّػػػه ونعنػػػة، ويبػػػدو

ا تعػػاىل  أفّ ورد فيػػه  إذ ،رييالّلػػ بػػو ّ النّ اغبػػدين  يفة ونعينهػػا ّػػرت اعبنّػػفقػػد ذ   ،ينيػػةاؼبعػػا  مػػق ثقافتػػه الدّ 
ة يفْ ح  ػفػػػرأ  مػػػا فيهػػػا مػػػق الػػػ ،(ٚ)ةة انفهقػػػا لػػػه اعبنّػػػ...فػػػإذا يػػػاـ إىل بػػػاب اعبنّػػػ»ة ـ اؼبػػػامق إىل بػػػاب اعبنّػػػيقػػػدّ 
 .(ٛ)«...ة  له اعبنّ  ِ أدْ  رب   يقوؿ: أ ْ  رور، فيس ا ما شاء ا أف يس ا، مثّ والسُّ 

 عيد الخالفة:في )ب(   

                                         
الّدينار. نّردَ تَ : الػن لتّد والقوّ . اليُمن ع( ٔ)  : أشرؽ وتوألّ 
 : الػنصبوغ بالّ عفراف. اليمفعفر( ٕ)
ػػداة، واعبنػػ  أ ْسػػداء وأ ْسػػِدية. وب: مػػق ال ّػ سَّييدحال(ٖ) ػػدُّ عػػوً ، وهػػي  ػالؼ اللُّْحنػػة، والواـػػدة : س   يػػوط  نسػػيِجه الّػػ  سب 

نة ال  وب:  يوع ه اؼبنتّدة ع ْرً ا ت لحل لا الس د .  وغبْ 
 . ٜٙ( ابق عبد ربّه: ديوانه، صٗ)
 : سبّت  به. تفّ   ب لّشيء( ٘)
ـ   م وحيرَ  والّشعرَ  ال الاَ   بّيرَ : السُّرور والن عنة وس عة العيل. و الَ ْبرة والُ بُ ( ٙ)  ه.ّسن  : 
 : اّتسعا لد وله.ل  انفيق ( ٚ)
 . ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٗ( البخارّ : صحيحه، ٛ)



ٕٔٔ 
 

 اء مق د شل الرّ  مق م اهر اغبضارة، ودليل   ـ  متقدّ  أف اؼبنلآت اؼبعنارية م هر     ش ّ 
 وليدة حبقّ  ت وف ألف اّهلةالػن الػنقّومات اػبالفة عهد يف األندلا امتل ا ويد، (ٔ)بلد يف أ ّ  ا يتصاد ّ 

العصر وبذ ه،  ذل  ازدهار لػن اهر ـقيقّيةً  صورةً  يرعبة   العاصنة   تصبف الّناصر، وأف اػبليفة عصر
ويف أ بار  ما ع ِرؼ  الّناصر بولعه بالبناء والع نراف،  إذ. (ٕ)وواـدًة مق أّيف عواصل العالػل وأصبلها هنذاؾ

يسل اعبباية على ثالثة أثالث: ث لن للجند، وث لن للبناء، وث لن »ي ستدؿُّ به على هذا، ومنها أنّه 
اف القا ي منذر بق سعيد البلوعّي ي ن ر عليه اإلسراؼ يف البناء، ويقّرعه ويع ه(ٖ)«...،م د   ر ، ّو

(ٗ) ،
 : )ال امل((٘)ويد د ل عليه يوًما وهو م لا على ا شتغاؿ بالبنياف، فوع ه، ف نلد  الّناصر  

 الُماُيييييييييييييييييييييييوِ  ِ  ا َأ اُعوا ِ ْكَر ييييييييييييييييييييييي  ِ َمييييييييييييييييييييييي ُ 
 

 ِميييييييييييييييييييييْن بَيْعيييييييييييييييييييييِدِ ْ  فَِبأَْلُسيييييييييييييييييييييِن البُيْنيييييييييييييييييييييي نِ  
 َأَومييييييييييي  تَيييييييييييرح الَييييييييييييَرَمْيِن  َيييييييييييْد بَِقيييييييييييي   وََكييييييييييي ْ  

 
 َمِاييييييييييييييييييي   َم ييييييييييييييييييي ُ   ييييييييييييييييييي ِعُث اأَلْزمييييييييييييييييييي ِن  

 
 

 ِ نَّ الِبنيييييييييييييييييييييييييييييي َء ِ  ا تَعيييييييييييييييييييييييييييييي َ َ  َ ييييييييييييييييييييييييييييييْأنُ ُ 
 

 (ٙ)َأْ ييييييييييي   يَيييييييييييُدلر َعاييييييييييي  َعمييييييييييييِ  الشَّييييييييييي نِ  
 

 
 

، (ٚ)مدينػة  الّ هػراءالػػنسجد  اعبػام   يف يرعبػة و  الػػنعناريّة الّناصػراػبليفػة عبػد الػّرضبق  هثػار أهل   ولعلّ 
وأيػاـ فيهػا يصػورًا شػاـبة، هػػ، ٕٖ٘سػنة يف  ببناشهػاالّناصػر   ػاؿ  وػريب  يرعبػة، بػدأ ب نيػا  الفيّػة مدينػة وهي

ػػػل  »، فجػػػاءت (ٛ)وأتقػػػق بناءهػػػا وز رفتهػػػا ػػػاف يعت سب ّػػػل بالفعػػػلّ  قػػػد أنّػػػه يػػػد ربّقػػػق علػػػى يديػػػه مػػػق أؾبػػػاد مػػػاّ 

                                         
( ع رفا األندلا يف عهد الّناصر ب ّدا أوجل دولة يف العصور الوسطى نتيجػة  ازدهػار ايتصػادها ووفػرة مواردهػا، فعاشػا ٔ)

د عػػورًا مػػق الّر ػػاء والغػػجل   يسػػبق أف وصػػلته يف عصػػورها الّسػػابقة، ولػػق تصػػل إليػػه يف عصػػور األنػػدلا الاّلـقػػة. الػػبال
ضار ل يف األندلا، ص  (.ٜٚٔ)ان ر: الّسامراشّي، وعه، ومطلوب: تاريا العرب ـو

ضار ل يف األندلا، صٕ)  . ٔٛٔ( ان ر: الّسامراشّي، وعه، ومطلوب: تاريا العرب ـو
 . ٖٕٔ/ٕابق عذار : البياف اؼبغرب، ( ٖ)
، واؼبّقػػػػرّ : نفػػػػف الطيػػػػل، ٓٛٔ، ٜٚٔ/ٔ، وابػػػػق سػػػػعيد: اؼبغػػػػرب، ٕ٘ٗ( ان ػػػػر: ابػػػػق  ايػػػػاف: مطنػػػػف األنفػػػػا، صٗ)

ٔ/ٖ٘ٚ-٘ٚٗ ،٘ٚ٘-٘ٚٙ . 
 . ٘ٚ٘، ٕٔ٘/ٔ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٔ( ابق سعيد: اؼبغرب، ٘)
 «.    در  ي عاظل  ت  : »...ٕٔ٘/ٔ( يف نفف الطّيل، ٙ)
 . ٜٔمّية يف األندلا وتطّورها، ص( ان ر: سا : العنارة اإلسالٚ)
، ٖٙ٘/ٔ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٕٗٗ، ٖٕٔ/ٕ، وابق عذار : البياف اؼبغرب، ٜٚٔ/ٔ( ان ر: ابق سعيد: اؼبغرب، ٛ)

ٔ/ٖ٘ٙ ،ٕ/ٕٗٙ. 



ٖٔٔ 
 

ر  . (ٔ)«وانتصارات ومنج ات ايتصاديّة هذيق الػن علنني اغبضارّيني الرّاشعني الوزير  عبيد  ا بق إدريػا يف  وّذ
 : )الّطويل( (ٕ)ويليد دبآثر  وهثار ، اصرضبق النّ يوله يبدح عبد الرّ 

 َسَيْشييييييييييَيُد ميييييييييي  َ يييييييييييَّْدَت َأنَّييييييييييَ  لَييييييييييْ  َتُ يييييييييينْ 
 

نْي مُ   يِن َواليييييييييدر ْنيييييييييَ  لِايييييييييد   (ٖ)ِضييييييييييعا   َو َيييييييييْد َم َّ
 فَِب لجيييييييييييييييي ِمِع الَمْعُمييييييييييييييييوِ  لِْاِعْاييييييييييييييييِ  َوال رقيييييييييييييييي  

 
 َوبِيييييييييييييييي لفَّْ َرِة الفَّْ ييييييييييييييييراِء لِْاُمْاييييييييييييييييِ  َوالُعْايييييييييييييييييي  

وأيق ػػػػا فػػػيهل مل ػػػػة اػبلػػػػق ، فتنػػػػا مدينػػػة الّ هػػػػراء ويصػػػورها ومبانيهػػػػا شػػػعراء  عصػػػػر الّناصػػػريػػػد و  
 يف وصػػيت  الّصػػور مػػق ةً أنلػػ  ؾبنوعػػ الّػػذ ، هػػذيل ومػػق هػػا ء الّلػػعراء ابػػق  ، (ٗ)ّتلػػبيهوالوصػػي والّتصػػوير وال

 : )الّطويل((٘)فقاؿ ،تعب ًا عق إعجابه لا، شعرّ  بارع الّصنعة  صل اػبياؿ
 َكييييييييييييييييييييَأنَّ َ ن ي  يييييييييييييييييييي  َجن  يييييييييييييييييييي  ُمَصييييييييييييييييييييف    

 
 
 

 ِ  ا َأْلَيَبْ ييييييييييييييُ  الشَّيييييييييييييييْمُي َأْ خ ُ ميييييييييييييي  َنْشيييييييييييييييَرا 
يييييييييييَرَة الضَّييييييييييين َكيييييييييييَأنَّ َسيييييييييييوا ْيي     َ يييييييييييَ ْ  فَي يْ

 
يييييييييالا ُميييييييييْفَرا   فَب تَيييييييييْ  َ ضييييييييييم ِت الَ شييييييييي  ُن َّ

 َكييييييييييييييييَأنَّ الَّيييييييييييييييي ج زاَن الَبييييييييييييييييي ُ  ُن وَ  يييييييييييييييي  
 

يييييييييييييييييييَرا  بُي  َ ْجيييييييييييييييييييراا  َويَيْقطَُعيييييييييييييييييييي  ِكبيْ  يُيَعييييييييييييييييييي  
 َكييييييييييييَأنَّ النَّخيييييييييييييَل الب ِسييييييييييييق ِت ِ ليييييييييييي  العُييييييييييييال 

 
ما  ُ يييييييييْقَرايَعييييييييي ا ح ِ جييييييييي ل   َجَّاَيييييييييْ  ِلَمييييييييي 

(ٙ) 
َنييييييييييييييي   َكييييييييييييييَأنَّ ُحُصييييييييييييييو    َن ا ِ   َواليييييييييييييير ْيُر بَيييْ

 
 ُم ُييييييييييوُن َنشيييييييييي وح ُكاَّميييييييييي  اْ ييييييييييطربْ  ُسييييييييييْ َرا 

 َكييييييييييييييييييييييييييييييَأنَّ َجنِيييييييييييييييييييييييييييييييَّ الُجاَّنيييييييييييييييييييييييييييييي ِ  َوَوْ َع ُ  
 

ييييييييييي  اْسيييييييييييُ ْجِمع  َأْ َييييييييييييرا َخْفيييييييييييَرا   َعشييييييييييييق ِن َلمَّ
عػق  ، وعػيّف مػا فيهػا لت ّمػ، فقد هراء وروعة مبانيهاا جبناؿ ال ّ معجبً هذيل يف هذ  األبيات  يبدو ابق   

ه فلػػػبّ  ،ةعناصػػػر عنرانيّػػػومػػػا فيهػػػا مػػػق  ،يفز صبػػػاؿ األبنيػػػةة متالـقػػػة ت ػػػإعجابػػػه دبػػػا رأت عينػػػا  بصػػػور تلػػػبيهيّ 
فلػػّبه  يّػػة فيهػػا،ّنباتطّبيعػػة البعػػدها ليصػػّور ال وانتقػػلشػػيقات. بالفتيػػات الرّ  عنػػدة  األب  نحػػة الطّػػ ، و  األيػػواس  
 ة.  ار  اؼبوكبّ الػنتنايلة ب  ساد السّ  زهر اأس الّنخيل الباسقات بالعذار ، ووصوف   أشجار  

ومػػا ربتويػػه مػػق فخامػػة ، صػػاوها يف وصػػي الػػػندينة بيل  ػػر  ابػػق شػػخيا يف يصػػيدةت ويف هػػذا الّسػػ
 : )البسي ( (ٚ)فقاؿ، فجادت يروبته بوصفها واإلشادة ببانيها، اّل  لفتا ن ر ، الػنبا  وترؼ الػننلآت

                                         
 . ٜٖٚنعنعي: تاريا الّدولة األمويّة يف األندلا، ص( ٔ)
 .٘ٚ٘/ٔ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٓٛٔ/ٔ ( ابق سعيد: اؼبغرب،ٕ)
 «. سيلهد ما أبقيا...»( يف نفف الطّيل: ٖ)
 . ٖٔ( ان ر: الّل عة: األدب األندلسّي )مو وعاته وفنونه(، صٗ)
 . ٜٖ/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٘)
  وهي شعر الرّأس اّاوز شحنة األذف.ة(، ن    )الل  مفرد   : صب    مَ الا  ( ٙ)
 . ٓٛ-ٜٚ( ابق شخيا: شعر ، صٚ)



ٔٔٗ 
 

 َ يييييييييييي ج َمبيييييييييييي ني َأميييييييييييييِر الُمييييييييييييْومنيَن حَييييييييييييَدتْ 
 

 
 

نْي  َعايييييييييي  اأُلَولِ    (ٔ)ييُييييييييييْف ج ِبييييييييييي   ِخييييييييييُر الييييييييييدر
 ي يَكيييييييي ا الييييييييدَّ ا ج َوَجييييييييْدن  الشَّييييييييْمَي َأْعَمَميييييييي 

 
 َييييييْد اا  َوِ ْن َ ُصيييييَرْت فيييييي الُعْايييييِو َعيييييْن زَُ يييييلِ  

(ٕ) 
 الفَّْ يييييييييييراِء َعيييييييييييْن َأثَييييييييييير   َلَقيييييييييييْد َجيييييييييييال َمْصيييييييييييَنع 

 
ييييييييييِد الَقييييييييييْدِ  َعييييييييييْن ِم ْييييييييييل   َوَعييييييييييْن َم َييييييييييلِ    ُمَو َّ

 َم  ِسيييييييييييييييُني  َمْجُييييييييييييييييوَع واِميييييييييييييييِفي  ف تَييييييييييييييي ْ  
 

 (ٖ)فَيييييييي لَقْوُل َك لسَّييييييييْ ِ   َواإِليجيييييييي ُز َك لَخطَييييييييلِ  
 بَيييييييييْل َفْضيييييييييُاي  فيييييييييي َمبييييييييي ني اأَلْ ِ  َأْجَمِعيييييييييي  

 
 َكَفْضيييييييييييييِل َعْولَيييييييييييييِة ب نِييييييييييييييي  َعاييييييييييييي  اليييييييييييييدرَولِ  

نػاؿت  أمػ  الػػنامنني دبػا بلغػا مػق صبػاؿت  فايا منلآت    اعر مػق واسػتنّد الّلػ، م ػْق سػبقه منلػآتِ  ّو
ػػػد مػػػا ذهػػػل إليػػػه، ئًػػػا علػػػى ثقافتػػػه الفل يّػػػةّت ِ م  ، الطّبيعػػػة الّسػػػناويّة فالّلػػػنا تبػػػدو أع ػػػل يػػػدرًا مػػػق ، مػػػا ياّّ

ػػػل ألنّػػػػها ربجبهػػػا بنورهػػػا ػػػل أعلػػػى مػػػق الّلػػػنا وأّػػػيف منها، ال وّا جػػػاءت منلػػػآت ،فمػػػ  أّف هػػػذ  ال وّا
هػػذ   ر  دْ وي ػػ، ّػّل واصػػي مهنػػا يػاؿ فيهػػا   هػػد   فػاؽ ـسػػن هاو ، ال هػراء درًّة فريػػدًة بديعػػة   م يػل ؽبػػا و  شػػبيه

 .  مق ع نته ة  ها مستند  وع نت  ، نلئهام   رِ دْ اؼبدينة مق ي  
ػػاألي اعر أ ػػ اء  وب سػػلوب تفصػػيلّي وصػػي الّلػػ ّػػادت تضػػارع أهلّػػة الّسػػعد   واس الّػػ ذلػػ  الػػػن افّ 

 : )البسي ( (ٗ)لو  الغروب
 كيييييييييييييي َعْت ِ ِسييييييييييييييير الَ ن ييييييييييييييي  َأْن ُتضيييييييييييييي  َِعي 

 
 (٘)اَّيييييييييييُة السَّيييييييييييْعِد  لَيييييييييييْوًل َوْميييييييييييَمُة اأَلفَيييييييييييلِ َأ ِ  

 تَأَلََّفيييييييييييييييييييْ   فَيغَيييييييييييييييييييدا نُيْقصييييييييييييييييييي نُي  َكَميييييييييييييييييييالا  
 

ُقُص اأَلْ ييييييييييييييييييي ُء بِ لَ َمييييييييييييييييييلِ    َو ُبَّميييييييييييييييييي  تَييييييييييييييييييينيْ
 َأْوفييييييييييييي  َسييييييييييييين    َعاييييييييييييي  َأْعاييييييييييييي  َمف  ِِ يييييييييييييي  

 
 (ٙ)ِمييييييييييْن ُلْولُييييييييييو    لِييييييييييي ِت الَخْاييييييييييِ  بِ لَعطَييييييييييلِ  

فراـػػا تتنّقػػل بػػني ريػػاض ،  علػػقا ذلػػ  الػػػن اف وألفتػػهوانتقػػل الّلػػاعر إىل تصػػوير األعيػػار الّػػ  
 : )البسي ((ٚ)فيه وتنهل وتعّل مق ماء اغبوض، القصر وبساتينه الّنضرة

 ئ يي ِ  ميييييييييي  فَ ِيييييييييييَكييييييييييْ  ع ِ ييييييييييَقْيِن ِمييييييييييَن اأَل ْيييييييييي
 

 (ٔ)فيييييييييييي  يَيييييييييييُروعاِن ِمييييييييييْن َ ْو   ِ ليييييييييي  َحاَييييييييييلِ  
 

                                         
ق ر   وه و نه:  ح ب زْ أَ ( ٔ) ـ   . ي ص ر  به و
ل وهي  : ؾبنوعة   ا جالدَّ ( ٕ) لمق ال وّا ِنا أـيانًا يف   لو ن  ػوال زـ  واؼبرّيا وال ُّهرة وع طارد، وت عرؼ باػب ن ا، ألّدا زب 

 ؾبراها ـّّت زبفى ربا  وء الّلنا.
 والّسرعة، وال الـ الفاسد ال    اؼبضطرب. ّفة : اػبِ لالَخطَ ( ٖ)
 .ٓٛ( ابق شخيا: شعر ، صٗ)
 : الغروب. اأَلَفل: العيل والعار. الَوْمَمة والَوْم ( ٘)
 : ذبّرد اؼبرأة مق ال ّينة. الَعَطل( ٙ)
 .ٓٛ( ابق شخيا: شعر ، صٚ)



ٔٔ٘ 
 

 م يِ  ا َتيييييييييييييي عح َ بييييييييييييي ُب الَ يييييييييييييْوِ  َ  يَُّيييييييييييييي
 

 (ٕ)نَيقرييييييييييِل ِمييييييييييْن نَيْيييييييييييل  ِ ليييييييييي  َعاَييييييييييلِ َعايييييييييي  ال يَّ  
 : )البسي ((ٖ)وصي اغبوض وماشهوض، إىل أعيار الرّ  وصي   اعروترؾ اللّ  

 َكأَنَّمييييييييييييييييييييي  أُْفرِحَيييييييييييييييييييييْ  َألْيييييييييييييييييييييواُح َمْرَميييييييييييييييييييييرِ ِ 
 

 (ٗ)ِميييييْن مييييي ِء َعْصيييييراَء لَيييييْ  َيْجميييييْد  َولَيييييْ  َيِسيييييلِ  
 َأْو  ُييييييييدَّ ِمييييييييْن َمييييييييَف  ِت الَجييييييييو  يَيييييييييْوَا َمييييييييف  

 
 (٘)َأْجييييِل َكييييْوِن الشَّييييْمِي فييييي الَ َمييييلِ  َوَ  َّ ِميييينْ  

 ييُيييييييييييييْف ج ِبرِ َّيييييييييييييِة َأْبشييييييييييييي ِ  الُخيييييييييييييُدوِع َجيييييييييييييرح 
 

 (ٙ)ميييييييي ُء الَ ييييييييي ِء ِبييييييييي  فييييييييي سيييييييي َعِة الَخَجييييييييلِ  
 ِ  ا اْسييييييييي َيَوْت فَيْو َيييييييييُ  زُْ يييييييييُر النرُجيييييييييوِا حَيييييييييَدتْ  

 
 تَي ُييييييييييييييوُ  ِمييييييييييييييْن م جِييييييييييييييِ  نيييييييييييييي  ٌّ بِييييييييييييييال ُ ييييييييييييييَعلِ  

  ُ َوِ ْن َ يييييييييييييييييداُ  َنسييييييييييييييييييُ  الييييييييييييييييير يِر َتْ َسيييييييييييييييييبُ  
 

 (ٚ)َمييييييييييفيَ َة السَّييييييييييْيِ  َ فَّْتييييييييييي  يَييييييييييُد الَبطَييييييييييلِ  
بالبيئػػة األندلسػػّية اغبضػػاريّة والّتعلّػػق لػػا والّتعبػػ  ادؽ اعر الّصػػالّلػػ يف هػػذ  األبيػػات إـسػػاس  ى يتجلّػػ 

هػػػراء مبػػػا  ال ّ  يف مو ػػػ  ه ػػػر مػػػق شػػػعر ، إىل تلػػػبيهبػػػابق شػػػخيا  هػػػذا مػػػا دفػػػ و عنهػػػا حبػػػلٍّ وإعجػػػاب، 
بعػػػد أف بلػػػغ مػػػق اعبنػػػاؿ  ،ي قػػػارف لػػػذا الػػػػن اف وػػػ  اعبنّػػػةيسػػػتحّق فهػػػو لػػػػل هبػػػد م انًػػػا ، ومنلػػػآ ا باعبنّػػػة

 : )الّطويل((ٛ)على األرضه ر م اف    يدانيها أ ُّ  عاليةً  وال ناؿ والرّيّي مرتبةً 
يييييييي  اْم َييييييييرح فييييييييي َجنَّييييييييِة الُخْاييييييييِد بَيْعُضييييييييُي ْ   َوَلمَّ

 
 
 

 (ٜ)َأ يييييييييييييييييي َا ألَْبصيييييييييييييييييي ِ  الَجميييييييييييييييييييِع ِم  َلييييييييييييييييييي  
 َعييييييييييييييييييْيِن َأنْيييييييييييييييييييواُ  الَبسيييييييييييييييييي تيِن َ ْوَليييييييييييييييييييي فَِااْ  

 
 َولِاسَّيييييييييييييييييْمِع تَيْفجييييييييييييييييييُر الِميييييييييييييييييي ِ  ِخالَليييييييييييييييييي  

 َكييييييييييييييييييَأنَّ يَوا يييييييييييييييييييي ا  ُأِ يبَييييييييييييييييييْ   فَُأْ ييييييييييييييييييرَِب ْ  
 

َغي  َوِمييييييييييييييييق َلي    ُسييييييييييييييييطُوُح الَمبيييييييييييييييي ني ِمييييييييييييييييبيْ
 َكيييييييييييييييييييَأنَّ َ ن ي  يييييييييييييييييييي  اأَلِ اَّيييييييييييييييييييُة وافَيَقيييييييييييييييييييي ْ  

 
 ُسيييييييييييييُعوَع الَمجييييييييييييي  ج  فَ ْسييييييييييييي َيَرعَّْت َكم َليييييييييييييي  

هػراء ومنلػآ ا، وهػي مػق منجػ ات اػبليفػة، ف عنػل  عق مػد  إعجابػه دببػا  ال ّ اعر أف يعيّف لّ الأراد  
 نّػػة اػب لػػد الّػػ  وعػػد ا  تعػػاىل عبػػاد   الػػػنّتقني وا يف و ػػود اس شػػ ّ النّػػ ل أفّ ، إذ زبيّػػ عريػػيت و ػػاء دبعػػجًل ه  يال ػ

                                                                                                                        
  : اؼباء يتغّلل بني الّلجر، أو ال ّاهر يلياًل على و ه األرض.الالغَ ( ٔ)
 : ثا  الّلرب. العال: أّوؿ الّلرب. الّنيلللناء واػبنر: الفقايي  اّل  تعلو .  ال ب ب( ٕ)
 .ٔٛ-ٓٛ( ابق شخيا: شعر ، صٖ)
 : الّسحابة اّل  تعتصرها الرّياح باؼبطر. راءصْ العَ ( ٗ)
لوؿ الّلنا يف هذا اليفج يعه بداية الرّبي .  : برج  لمَ ال َ ( ٘)  يف الّسناء، ـو
   )الب ل ر والب ل رة(، وهي ظاهر  لد اإلنساف. مفرد   : صب   ش  بْ ألَ ا( ٙ)
 : العريض مق الّسيوؼ. في ةالصَّ ( ٚ)
 . ٗٚ( ابق شخيا: شعر ، صٛ)
 ّ . : ش  رح َ امْ ( ٜ)



ٔٔٙ 
 

 ما فيها مق رياض وبساتني، فجػاءت ذبسػيًداو  على إنلاء هذ  اؼببا  عنل اػبليفة    ّ ا ؽبذا اللّ ، ودفعً (ٔ)لا
 لو .اس وزبيّ ماّديًّا ِلنا ظب  عنه النّ  ذبسيًدا

مقاًمػػػػا يف تػػػػاريا األنػػػػدلا الػػػػػنعنارّ  والفػػػػّهّ، يػػػػد اـتلّػػػػا  هػػػػراء ومنلػػػػآ امدينػػػػة ال ّ  و  شػػػػّ  أفّ 
ها بع نة عصر منلئها اػبليفة األموّ  عبد الّرضبق الّناصر لػديق ػا  وايونا ع نتها وروعة صرـو ا، وتّر

وأيق ػا فػيهل م ل ػة اػب ْلػق »فقد فتنػتهل ، عهد اػبالفة شعراءعدد مق ابق شخيا و أثرها الوا ف يف شعر 
ّنا نّتفػق معػه يف هػذا فإنّنػا لبتلػي معػه يف (ٕ)«والوصي والّتصوير والّتلبيه نا رأ  الدّّتور الّل عة، وإذاّ   ّ،
ذ  يصي  انًبا أو ه ر مق هػذا البػذخ واإلسػراؼ، الّػ بال    مق الّلعر اّلذ » يف أّف يراشحهل يد  ادت

نػا ذهػل الّلػعر الّػذ ، ف(ٖ)«أيبل عليه عبد الّرضبق الّناصر ، و  بػني أيػدينا   يريػى ألف يوصػي بػػ)ال   (ّ 
وتوليػػد  عبػػ صػػوير والتّ ة، مػػق ـيػػن التّ بيعػػة األصػػليّ ذ  ييػػل يف وصػػي الطّ عر الّػػذ  بلغػػه الّلػػيبلػػغ اؼبسػػتو  الّػػ

 .اؼبعا 
 عيد ال ج بة:في )ج( 

ولعػّل لػل وبل انلغاؿ الػننصور عواؿ عهد  بالغ و الػنستنّر، عق القياـ ب عنػاؿ اإلنلػاء الع ينػة، 
الّ هػراء أعلػق مدينػة هػػ ببنػاء مدينػة علػى نسػق ٖٛٙفقد أمر يف سػنة ، (ٗ)ةهر اال ّ  مدينةعناريّة اؼب هثار  مق أهلّ 

ػػ ً ، (٘)عليهػػا اسػػل ال ّاهػػرة بعػػد أف تػػوىّل مقاليػػد الّسػػلطة يف األنػػدلا، وشػػعر  بقػػّوة ا لػػالدارة واغب  ػػل وازّبػػذها مّر
نلػا »، (ٙ)مّر   يف الّدولة، و اؼ  على نفسػه مػق النّػاينني عليػه وتوّسػ  مػ  األيّػاـ يف تلػييد أبنيتهػا ـػّّتّ 

نػاؿ، و ػػاءت يف دايػة اعبنػػاؿ، ن قػاو ة  بِنػػاء وس ػع ة  ِفنػػاء واعتػداؿ  هػػواء ر ؽ  أ   ػوٍّ اعتػػل  أـسػقّ  ديب ػه، وصػػقالة    
 .  (ٚ)«نسين ه، ون ْضرة  بستاف ولجًة للّنفوِس فيها افتتاف

                                         
له مق الّنعيل  ورد اسل اعبّنة يف القرهف ال ر  مرتبطًا باػب لد، د لًة على أّف م ْق يد لها ىبلد فيها فال يبوت و  يروّع،( ٔ)

ػػ  اء ﴿الّنعػػيل مػػا يلػػتهي، يػػاؿ تعػػاىل يف ؿب ػػل تنػػػ يله:  ان ػػْا ؽب  ػػْل    ن ػػة  اػْب ْلػػِد ال ػػِ  و ِعػػد  اْلن تػ ق ػػوف  ّ  ػػر  أ ـْ    يػْ ي ػػْل أ ذ لِػػ     
ػػاف  ع ل ػى ر ب ػ   و ْعػًدا م ْسػػا وً  ( ٘ٔ)و م ِصػ ًا  ّ الِػِديق   ػا م ػػا ي ل ػاؤ وف      ويػد وظّفهػػا. (ٙٔ-٘ٔ: الفريػاف)(﴾. ٙٔ)ؽب  ػْل ِفيه 

 . (ٖ٘ان ر: اعبنايّب: وصي اعبّنة واعبناف يف الّلعر األندلسّي، ص) .رهل لذ  الّد لةاشعأالّلعراء األندلسّيوف يف 
 .ٖٔ( الّل عة: األدب األندلسّي )مو وعاته وفنونه(، صٕ)
 . ٖٔ، صالّسابق( ٖ)
 .ٕٛ٘/ٔرعبة ـا رة اػبالفة يف األندلا، ( ان ر: سا : يٗ)
 . ٕٚٚ/ٕ( ابق عذار : البياف اؼبغرب، ٘)
، والقحطػػػاّ : الّدولػػػة العامريّػػػة يف األنػػػدلا، ٕٛٗ-ٖٕٚ( ان ػػػر: دويػػػدار: اّتنػػػ  األندلسػػػّي يف العصػػػر األمػػػوّ ، صٙ)

 . ٖ٘ٓص
 . ٕٚٚ/ٕ( ابق عذار : البياف اؼبغرب، ٚ)
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، وتغػجّل الّلػعراء (ٔ)واعبناؿ يف إنلاء بساتينها ويصورها و داوؽباليها الػناّر وف بالّروعة ويد أثجل ع
نػػا تغنّػػوا يبػػل ذلػػ  جبنػػاؿ الّ هػػراء يل، فقػػد عػػاش ـػػّّت رأ  ، ومػػق هػػا ء ابػػق هػػذ(ٕ)جبنػػاؿ هػػذ  الػػػندينةّ 

ال ّاهرة منافسة الّ هػراء، وهػو علػى الػّرول مػق شػيخو ته لػػل ىبػل   يالػه بػل أعلػق العنػاف للػاعريّته يف وصػي 
 : )الطويل((ٖ)ال ّاهرة ومنلآ ا، فنق ذل  يوله يصي يصورها

 ِ  ا   َمييييييييييييييْ  تَييييييييييييييرح ُكييييييييييييييلَّ  يييييييييييييي جِ    ُ ُصييييييييييييييو ٌّ 
 

 
 

 (ٗ)عُ َعاييييي  اأَلْ ِ  يسييييي خ ج َليييييي   ثُييييي َّ َيْخَشيييييي 
 َكيييييييييييييَأنَّ َخطيييييييييييييييبا  ُمْشيييييييييييييرِفا  ِميييييييييييييْن ُسيييييييييييييُموِكي  

 
 (٘)َوُ ييييييييييييي ر الرربييييييييييييي  ِميييييييييييييْن َتْ ِ يييييييييييييي  تَيَ َسيييييييييييييمَّعُ  

 تَييييييييييييرح نُوَ  يييييييييييي  ِمييييييييييييْن ُكييييييييييييل  بيييييييييييي ب  َكأَنَّميييييييييييي  
 

 َسييييييييييييين  الشَّيييييييييييييْمِي ِميييييييييييييْن َأْبواِبيييييييييييييي  يَي َيَقطَّيييييييييييييعُ  
يطػػا بتناثيػػلِ   ػػة الػػػناء الّػػ  أـ  تتحػػّرؾ أف مػػق براعػػة كبتهػػا ت ػػاد  مرمريّػػةت  أ سػػودت  وانتقػػل إىل وصػػي بّر

مثّ يتبػػّدد ل ػػي ينطلػػق إىل رّ  ، ول ّنهػػا يف اغبقيقػػة سبػػّ  الػػػناء مػػق أفواههػػا درًّا يتسػػاي  يف وسػػطها، لتفػػوس
 ويل(: )الطّ (ٙ)البساتني

 َكيييييييييييييَأنَّ الصَّيييييييييييييي  يَ  الَّ يييييييييييييي ِميييييييييييييْن َأم ِميييييييييييييي 
 

 (ٚ)ِب ييييييييييي  ٌّ  َوَلِ يييييييييييْن ُجيييييييييييوُع َكفَّْييييييييييييَ  َأْوَسيييييييييييعُ  
 الَع ِمرِي ييييييييييييييييييييَة فَيْوَ ييييييييييييييييييييي  َكييييييييييييييييييييَأنَّ اأُلُسييييييييييييييييييييوعَ  

 
 تَيُييييييييييييييييييييي ر ِبَمْ ييييييييييييييييييييُرو   ِ لَْيييييييييييييييييييييَ   فَي َيْفييييييييييييييييييييَف ُ  

 َكيييييييييييييييَأنَّ َخرييييييييييييييييَر المييييييييييييييي ِء ِميييييييييييييييْن َلَيواتِييييييييييييييييي  
 

يييييييييييييييييييييييييييييعُ    تَيبَيييييييييييييييييييييييييييييدرُع ُع    اَب لَيييييييييييييييييييييييييييييْو يَيَ َجمَّ
ػػػة الػػػػناء الػػػػنتدّفق بػػػني أشػػػجار البسػػػاتنياعر الّلػػػوع ػػػي   القيػػػاف يف ، علػػػى تصػػػوير ـّر الّػػػ  هػػػيّ 

 ويل(: )الطّ (ٛ)مازً ا وصفه هذا دبدح الػننصور، أل ضرارتداشها الّلوف ا
 ُأِعييييييييييييييييييدَّْت إِلْ ييييييييييييييييييي ِء الَبسيييييييييييييييييي تيِن ُكاَّميييييييييييييييييي 

 
يييييييييييييَد َمْوِ يييييييييييييعُ    َسيييييييييييييَقْ  َمْوِ يييييييييييييعا  ِمْنيييييييييييييي  تََأكَّ

 َعَعْ يييييييييييي  ِبَصيييييييييييْوِب المييييييييييي ِء  فَ نْيَ بَيَييييييييييييْ  لَييييييييييي ُ  
 

ن نيِر تَيْاَمييييييييييييييييييييعُ    ُعيُييييييييييييييييييييونٌّ َكَأْم يييييييييييييييييييي ِل الييييييييييييييييييييدَّ
ييييييييييييييي  َنشييييييييييييييي  النيريييييييييييييييوَّاُ  ِفييييييييييييييييي      َنَيْنُ يييييييييييييييي فَيَامَّ

 
 ِ ب بَييييييييييييييَ   ييييييييييييييي  َمْنُصييييييييييييييوُ   ِ يييييييييييييييَن تُيَرفَّييييييييييييييعُ  

 
                                         

 . ٖٔٔ/ٕ( اؼبّقرّ : نفف الطيل، ٔ)
 ، وما بعدها. ٖٚ( ان ر: الّل عة: األدب األندلسّي )مو وعاته وفنونه(، صٕ)
 . ٗٗ-ٖٗ/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٖ)
 :  ض  وانقاد له. اس خ ح ل ( ٗ)
 . اعرتفا : و مسّ ال( ٘)
 . ٗٗ/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٙ)
ب  هبتن  فيه اؼباء )معر ب(.  )الص  فرد  م : صب   ي  ي الصَّ ( ٚ)  هري (، وهو ـوضّ 
 . ٗٗ-ٖٗ/ٔ( ابق هذيل: ما وصل إلينا مق شعر ، ٛ)
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ييييييييييي  اْكَ َسيييييييييييْ  َأْحصييييييييييي نُي  ِخْايييييييييييُ  َأنَّيييييييييييي   َوَلمَّ
 

 ِ ييييييييييييييييييييييييي نٌّ بِييييييييييييييييييييييييِفج  َأْخَضيييييييييييييييييييييييير  تَي َيَقنَّييييييييييييييييييييييييعُ  
ييييييييييييييييييي  تَنييييييييييييييييييي    ِ يُبيييييييييييييييييييي   َوَتم يَياَييييييييييييييييييي ْ    َوَلمَّ

 
 َعَاْينيييييييييييييييييييي  َ ِسييييييييييييييييييييْبن    َ ِبييييييييييييييييييييييبا  ييُييييييييييييييييييييَوع  ُ  

ػػػداشقها تػػػدّفق الػػػػناء الّننػػػ  يػػػرو  بسػػػاتني  رات وْ فتػػػتوأل فيهػػػا النػ ػػػػ، ويبعػػػن فيهػػػا اغبيػػػاة، ال ّاهػػػرة ـو
قبػػاب الػػػننصور ـػػني ترفػػ ، البيضػػاء قيػػاف يلبسػػق ، فتبػػدوّ  تسػػا أوصػػاف األشػػجار بػػاألوراؽ بػػدتّ  وإذا ّا

 .  زيًّا أ ضر
رسػػػػل ابػػػػق هػػػػذيل يف هػػػػذ  األبيػػػػات مالمػػػػف صبػػػػاؿ هػػػػذ  القصػػػػور واؼببػػػػا ، الّػػػػ  ذبلّػػػػا يف ارتفاعهػػػػا 

نػػا رسػػل صػػورة صبيلػػة للحػػداشق والبسػػاتني ور مػػق أر اشهػػا وأـػػواض اؼبػػاء فيهػػا والتّ ث النّػػوانبعػػا ناثيػػل ـوؽبػػا،ّ 
عػػػا بػػػني مبانيهػػػا، وسػػػعى يف نطػػػاؽ وصػػػفه وافتتانػػػه إىل مػػػدح بػػػا  هػػػذ  اؼبدينػػػة   أـػػػديا باؼبدينػػػة وتوزّ الّػػػ

نها.  ّا  ـو
، ة، ومػػق هػا ء صػػاعد البغػػداد ّ يّػػولػة العامر صػػوير سػار شػػعراء الدّ ه  يف الوصػػي والتّ علػى هػػذا الػنّ و 

 : )البسي ((ٔ)له يبدح فيها الػننصور فقاؿ يف يصيدةت ، يف وصي ال ّاهرة ذ  أـسق  الّ 
 َأمييييييييي  تَيييييييييرح الَعيييييييييْيَن َتْجيييييييييرج فَييييييييييْوَ  َمْرَمرِ ييييييييي 

 
 
 

زْ ييييييييواا  فَيُ ْجيييييييرج َعاييييييي  َأْ سييييييي جِي  الطََّربَييييييي   
(ٕ) 

 َأْجَريْيَ يييييييييييييييييي   َفَطمييييييييييييييييي  الفَّا يييييييييييييييييي ِبَجْريَِ يييييييييييييييييي  
 

 مييييييييي  َ َميييييييييْوَت  َفُسيييييييييْدَت الُعْجيييييييييَ  َوالَعَربَييييييييي كَ  
 َتخيييييييييييييييي ُل فيييييييييييييييييِ  ُجنُييييييييييييييييوَع الميييييييييييييييي ِء  اِفاَييييييييييييييييةا  

 
 (ٖ)ُمْسيييييييييييي َيْاِئم ت  تُريييييييييييييَ  الييييييييييييد  َْ   َواليَياَيييييييييييييَب  

    
 َتُ فريييييييييييييييي  ِميييييييييييييييْن فُينُيييييييييييييييوِن األَيْيييييييييييييييِ  زاِ يييييييييييييييَرةٌّ 

 
 (ٗ) َيييييييييْد َأْو َ َيييييييييْ  ِفض يييييييييةا  ِ ْ  َأْثَميييييييييَرْت َ َ ييييييييييَب  

 َفيييييييييييييي ر ن ِ ُر يييييييييييييي بَديَعييييييييييييييُة الُمْاييييييييييييييِ  ميييييييييييييي  يَينيْ  
 

اُييييييييو َعايييييييي  السَّييييييييْمِع ِمْنييييييييي   يَييييييييةا َعَجيييييييييَب    (٘)يَي يْ
ْ ُر َأْن يُيْنِشييييييييييي َلييييييييييي  َمييييييييييَ الا    ًل ُيْ ِسييييييييييُن الييييييييييدَّ

 
 َولَييييييييييييييييْو تَيَعنَّييييييييييييييييَ  ِفيييييييييييييييييي  نَيْفَسييييييييييييييييُ   َاَيييييييييييييييييَب  

 

                                         
 . ٔٛ٘/ٔ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٕٚٚ/ٕ( ابق عذار : البياف اؼبغرب، ٔ)
 «.الطّربا هًو ، فت جر  على أـفافها: »عج  يف نفف الطّيل( الٕ)
:  لػود ت عنػل منهػا دروع، وهػو اسػل الياي . ع ّدةت ر ْمفت وبيضة وِمْغف ر وسيي ونػ ْبػل لِبا ما عند  مق : ل  الرّ  اس ْا( ٖ)

  نا، والواـد منها يلبة. 
 «.إذ أوريا ذهبا: »...( يف نفف الطّيلٗ)
ػػػػر  م ػػػػق  اعْبِػػػق  فػ ق ػػػػال وا ِإن ػػػػ﴿يولػػػه تعػػػػاىل:  عجػػػػر البيػػػػايف اعر الّلػػػػ ىسػػػتدعا( ٘) ػػػػي  ِإل   أ ن ػػػه  اْسػػػػت ن    نػ ف 

ْعن ػػػػا يػ ْرهنًػػػػا ي ػػػػْل أ وـِ ا ظبِ 
ًبا)  (.ٔ. )اعبّق:﴾(ٔع ج 
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، يصػر ال ّاهػي أ راهػا اؼبنصػور فعّنػا أر ػاء  ، هبر  ماؤها فوؽ ألػواح اؼبرمػر ماءت  عني  فينا يبدو إنّػها 
سػػنها إبػػداعات الػػػننصور الّػػ  يعجػػل حب وهػػي مػػق، هػػا ذهبيّػػة  وشبار   هػػا فضػػّية  األيػػ  أوراي   ومػػق ـوؽبػػا أشػػجار  

 ، بعد أف باتا فريدة عصرها، ولق ي ي الّ ماف دب لها. وما ينفّ  يرّدد هيات اإلعجاب لا، إليها الّناظر  
ب  نحػػة اػبيػػػاؿ ـػػػني فيهػػػا ـلّػػق  ،اتًػػػأبيانسػػػ   شػػاعر  ه ػػػر  اظب ػػه عبػػػد الّسػػالـ  وعلػػى منػػػواؿ صػػاعد

إذ  ،وصػػػي الػػػػنبا  يف مدينػػػة ال ّاهػػػرة، فلػػػل يتصػػػّور أّف  طّتهػػػا اؽبندسػػػّية وأدوات بناشهػػػا مػػػق تصػػػنيل البلػػػر
 : )البسي ((ٔ)ياؿ

 َكأَنَّميييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييَوْ ُي يَْأتيييييييييييييييييييييِ  بَِأْ ُسييييييييييييييييييييِمي 
 

 
 

 ِمييييييييييَن الِجنيييييييييي ِن  فَييييييييييال يَيْعييييييييييُدو الَّيييييييييي ج َأَمييييييييييَر ْ  
 ألَْبيييييييييييييييييييي ِء ِ ْ  بَييييييييييييييييييييَرَزتْ َكأَنَّمييييييييييييييييييي  ُعُميييييييييييييييييييُد ا 

 
 ُسييييييييييييو ٌّ تَيبَييييييييييييدَّْت ِمييييييييييييَن األَنْييييييييييييواِ  ُمْنَ ِسييييييييييييَر ْ  

 اأَلْ بييييييييييييييييييييييي ِء م ثِاَيييييييييييييييييييييييةا  َكأَنَّمييييييييييييييييييييييي   ُيييييييييييييييييييييييَر ُ  
 

 (ٕ)ِحيييييييييدٌّ لَييييييييوح الُ ْسييييييييُن فييييييييي لُبَّ تِييييييييي   ُييييييييَر َ ْ  
يف تصػػػػوير مبػػػػا  مدينػػػػة ال ّاهػػػػرة، مػػػػدفوًعا بإعجػػػػاب شػػػػديد واستحسػػػػاف بالغػػػػة  ػػػػنف الّلػػػػاعر إىل اؼب 

ً  إ ػػفاء أصبػػل ؿبػػاو ، ولػػيا مػػق صػػن  اإلنسػػاف ،ي يػػ ي بػػه مػػق اعبِنػػافـْ هػػا مػػق صػػن  الػػو  رظب  فجعػػل ، وا ػػف
ا فبّا رسا يف الِفْ ر عق اعبِناف وصباؽبا ونعينها،  افالّصفات على هذا اؼب  .  (ٖ)مستندًّ

ق الػػن نيات وهي مػ، (ٗ)رة انل ال ّاه اّل  أنل ها إىلومق منلآت الػننصور الباهرة الػن نية  العامريّة ، 
هػػػػػ، ٜٖٙالػػػػػنلهورة يف يرعبػػػػة منػػػػذ أوا ػػػػر القػػػػرف الرّابػػػػ  اؽبجػػػػرّ ، أّسسػػػػها الػػػػػننصور بػػػػق أيب عػػػػامر يف سػػػػنة 

، وأـاعهػػا بالرّيػػاض واعبِنػػاف، وأ ػػر  فيهػػا ينػػاًة تنسػػاب  ملتويػػًة بػػني بسػػاتينها، وزرع  األشػػجار  علػػى  ػػّفتيها
اف  .(٘)ادها لالستجناـ والّتنػ ّ يرت ّو

ويػػد د ػػل يوًمػػا علػػى الػػػننصور ، نػػرو بػػق أيب اغببػػاب أنلػػدهالع   العامريّػػة أبيػػات  وصػػي  وفبّػػا ييػػل يف
، (ٙ)وتوّشػػحا جِبػػاد   وأ ْوػػوار  ، والػػر وض يػػد تفّتحػػا أنػػوار ، يف بعػػض يصػػور  مػػق الػػػن نية الػػػنعروفة بالعامري ػػة»

                                         
تاب الّتلبيهات مق أشعار أهل األندلا، صٔ)  . ٜٙ( ابق ال ّتاّ :ّ 
ػػّل شػػيء مفػػرد   : صبػػ   ر . الطرييالدة مػػق الّصػػدر  )الّلبّػػة(، وهػػي مو ػػ  القػػمفػػرد   صبػػ   الّابّيي ت: ( ٕ)   )الطُّػػرّة(، وهػػي عػػرؼّ 

رفه.   ـو
، واعبنػايّب: وصػي اعبنّػة واعبنػاف ٖٛ( ان ر: الّسبهاّ : اؼب اف يف الّلعر األندلسػّي مػق الفػتف ـػّّت سػقوط اػبالفػة، صٖ)

 . ٕٚيف الّلعر األندلسّي، ص
 . ٕٚٚ/ٕ( ابق عذار : البياف اؼبغرب، ٗ)
، وسا : يرعبة ـا رة اػبالفة يف ٘ٚ٘ ر: عناف: دولة اإلسالـ يف األندلا )اػبالفة األمويّة والّدولة العامريّة(، ص( ان٘)

 .ٜٕ٘، والقحطاّ : الّدولة العامريّة يف األندلا، صٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔيف األندلا، 
 «.    وأووار  أقباد   وتوّشحاْ »( يف نفف الطّيل: ٙ)



ٕٔٓ 
 

ناشها واعتػػداؿ بػػػإعجابػػه عػػق  ارً عبّػػػقػػد يػػاؿ م، ف(ٔ)«الػػّدهر متوا ػػًعا، وويػػي لػػا الّسػػعد  ا ػػًعاوتصػػر ؼ فيهػػا 
 : )البسي ((ٕ)على مدار العاـ ها وّ  ، ولطيهواشها

 ًل يَييييييييييييييييييْوَا َكييييييييييييييييي ليَيْوِا فيييييييييييييييييي َأيَّ ِمنييييييييييييييييي  اأُلَولِ 
 

 
 

 (ٖ) اَيييييييييييلِ ُالغَ فيييييييييييي الع ِمرِيَّيييييييييييِة  اِت المييييييييييي ِء وَ  
 َ واُ  ييييييييييييي  فيييييييييييييي َجمييييييييييييييِع اليييييييييييييدَّْ ر ُمْع َيييييييييييييِدلٌّ  

 
يييييييييييُر ُمْع َيييييييييييدِ    لِ ِ يييييييييييييبا   َوِ ْن َ يييييييييييلَّ َفْصيييييييييييلٌّ َحييْ

 ميييييييييييي  ِ ْن يُبيييييييييييي لي الَّيييييييييييي ج َيْ  َييييييييييييلر سيييييييييييي َ َ ي  
 

 (ٗ)بِ لسَّيييييييييييْعِد َأًّل َتُ يييييييييييلَّ الشَّيييييييييييْمُي ب لَ َميييييييييييلِ  
، واوير  والنّػػ األزهػػار     يف ـػػداشقهانية، لفػػا ن ػػر  ن  ػل بإعجػػاب هػػذ  الػػاعر، وهػػو يت ّمػػالّلػػ اهر أفّ ال ّػػو  

هػذا اؼبلػػهد البسػػي  بيفاعػػة، اعر ر الّلػػنواسػػت ف، تتفػتّ  ث  سوسػنات، ثِْنتػػاف تفّتحتػػا وواـػػدة   ومػق بينهػػا ثػػال
 : )البسي ((٘)فعند إىل وصفه، و تنه دبدح اؼبنصور ب سلوب لطيي، فقاؿ

اَمي  فيييييييييييييييي  َعايييييييييييييي  َعَجييييييييييييييلِ   (ٙ)َكأَنَّميييييييييييييي  ُحِرَسييييييييييييييْ  فييييييييييييييي سيييييييييييييي َعة  َوبَييييييييييييييدا الّسوسيييييييييييييي ُن  ُييييييييييييييدَّ
 

 
 

 َأبْيييييييييييييَدْت َثالثاييييييييييييي  ِميييييييييييييَن الّسوسييييييييييييي ِن   جَِميييييييييييييةا 
 

 (ٚ)ييييييييييي ِء َوالَ َسييييييييييلِ َوميييييييييي  َتَشيييييييييي َّ  ِمييييييييييَن اإِلعْ  
    

َفيييييييييييييييييِ رٌّ   فَييييييييييييييييييبَيْعُ  نُيوَّا ِ ييييييييييييييييي  بِ لييييييييييييييييييُ ْسِن ُمنيْ
 

ُينَّ فيييييييييييي ُ يييييييييييُغلِ   َغِاييييييييييي ٌّ َعييييييييييينيْ  (ٛ)َواليييييييييييبَيْعُ  ُمنيْ
 َكأَنَّيييييييييييييييييييييي   اَ يييييييييييييييييييييةٌّ َ يييييييييييييييييييييمَّْ  َأن ِمَايييييييييييييييييييييي  

 
 (ٜ)َمْميييييييييُدوةٌّ ُمِائَيييييييييْ  ِميييييييييْن ُجيييييييييوِعَ  الَخِضيييييييييلِ  

 َوُأْخُ يييييييييييييييييييي  َبَسيييييييييييييييييييَطْ  ِمْنيييييييييييييييييييي  َأن ِمَاييييييييييييييييييييي  
 

 َعوَّْعَتيييييييييييييي   َفِصيييييييييييييلِ  تَيْرُجيييييييييييييو نَيييييييييييييداَ  َكمييييييييييييي  
 

                                         
 . ٔٛ٘/ٔ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٕٚٚ/ٕ( ابق عذار : البياف اؼبغرب، ٔ)
، ٕٚٚ/ٕ، وابػػػق عػػػذار : البيػػػاف اؼبغػػػرب، ٜٓٚ/ٕ، والّضػػػّ ّ: بغيػػػة اؼبلػػػتنا، ٛٛ٘( اغبنيػػػدّ :  ػػػذوة اؼبقتػػػبا، صٕ)

 . ٕٛ٘، ٔٛ٘/ٔواؼبّقرّ : نفف الطّيل، 
، ويف «ذات اؼبػػاء والط ل ػػػل»... يف بغيػػة اؼبلػػتنا:)ولعػػّل فيػػػه تصػػحيًفا(، و « ذات اؼبػػاء والعل ػػل»...البيػػا يف اعبػػذوة: ( ٖ)

 «. وال ُّل ل اؼباءِ   ......ذاتِ يف أيّامِ  ّاليوـِ     يوـ  »البياف اؼبغرب ونفف الطّيل: 
لوؿ الّلنا يف هذا اليفج يعه بداية الرّبي . الَ َمل( ٗ)  : برج يف الّسناء، ـو
 . ٕٛ٘/ٔ، واؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٜٓٚ/ٕ، والّضّ ّ: بغية اؼبلتنا، ٛٛ٘( اغبنيدّ :  ذوة اؼبقتبا، ص٘)
 «. جلِ ه فيها على ع  مق ـينِ »...( يف نفف الطّيل: ٙ)
 ...«. هّق مق ماشلة أعناي  »...، ونفف الطّيل: ...«وما تلّ ا مق »( يف بغية اؼبلتنا: ٚ)
 «. ها للبعض...نّوارِ  فبعض  »( يف نفف الطّيل: ٛ)
 «. ؾ...ودِ مق بعد ما م ِلئ ا مق  »( يف نفف الطّيل: ٜ)



ٕٔٔ 
 

ػػػػيا أعنػػػػل الّلػػػػاعر  يال ػػػػ مقبو ػػػػة، ه ـػػػػني رأ  الّسوسػػػػنات، فو ػػػػد أّف الّسوسػػػػنة الّػػػػ    تتفػػػػّتفّ 
ت جبود اؼبنصور وعطاشه، أّما ال ّانية فهي مبسوعة تنت ر أف تنػاؿ مػق اؼبنصػور مػا  ّنا أصابعها بعد أف فاز 

 نالته أ ت ها.
فقػد د ػل ، للحسني بق الوليد الػنعروؼ بابق العريػي الّنحػو ّ  ومػّنا ييل يف وصي العامريّة أبيات  

و   الػػػنعروؼ ف نلػػد  وهػػو بالػػػن، علػػى اغبا ػػل الػػػننصور بػػق أيب عػػامر وعنػػد  صػػاعد الّلغػػوّ  البغػػداد ّ 
 : )الػنجتّن((ٔ)بالعامريّة

 ْف ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فَ لع ِمرِيَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُة ت
 

 
 

 َعاييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِع الَمبييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ني 
 َوَأنْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ِفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َكَسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْي    

 
 (ٕ)لَّ فيييييييييييييييييييييييييي َحْميييييييييييييييييييييييييدانِ  َيييييييييييييييييييييييييْد َ ييييييييييييييييييييييييي 

اف منايًضا  بق العريي، فقاـ صاعد  هػذا ، ومّ ػق سػلطانه، أسعد ا اغبا ل األ ػلّ »فقاؿ: ، ّو
فقػػػاؿ لػػه الػػػػننصور: يػػػل لي هػػػر ً ، أيػػدر أف أيػػػوؿ أـسػػػق منػػه ارذبػػػا،   فيػػػه  وروّ ذ  يالػػػه يػػد أعػػػدّ الّلػػعر الّػػػ
 : )الػنجتّن((ٗ)ً  فقاؿ صاعد ارذبا، (ٖ)«دعواؾ صدؽ  

 يييييييييييييييييييييييييي  َأيريييييييييييييييييييييييييي  ال  ِجيييييييييييييييييييييييييُ  الُمْعيييييييييييييييييييييييييي
 

 
 

 (٘)يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ اي َعايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ِكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوانِ  
 َوَميييييييييييييييييييييييييييييْن بِيييييييييييييييييييييييييييييِ   َيييييييييييييييييييييييييييييْد تَنييييييييييييييييييييييييييييي    

 
 َفخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُ  ُكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  يَميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نِ  

 الع ِمرِيَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُة َأْ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ْ  
 

 َكَجنَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِة الر ْ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوانِ  
 َفريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَدةٌّ ِلَفريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد   

 
 ميييييييييييييييييييييييييييي  بَيييييييييييييييييييييييييييييْيَن َأْ ييييييييييييييييييييييييييييِل الفَّميييييييييييييييييييييييييييي نِ  

 هالػػػّبهإىل وصػػػي الػػػػن نية العامريّػػػة، ف اسػػػتهّل اللػػػاعر أبياتػػػه دبػػػدح اؼبنصػػػور، وانتقػػػل بعػػػد اسػػػتهالله 
ػداشقها الغنّػاء، و فهي م دانػة ببسػ، باعبّنة ا بسالسػة ولطػي تلػّق أر ػه فيهػااألدػار   ػداوؿ  اتينها اػبضػراء ـو

نػػػا هػػو وا ػػف هنػػا، الّلػػاعر  لتغنرهػػا حبنادػػا. و  ة ينرهف ال ػػر  إذ شػػػّبه ـسػػق هػػذ  الػػػػن  ب سػػلوب القػػ ر  متػػػ ثػّ ،ّ 
 .  (ٙ)الػنعا  ال   ة هذا الوّّيل ) نة الّر واف( وبنل ألفّ ، هافاظ ولػل ي  ر منّنة، وا تصر األلباعب

                                         
 .ٖٛ٘-ٕٛ٘/ٔ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٔ)
 : هو سيي بق ذ  ي ف، وونداف يصر  اّلذ  يف الينق. سي ( ٕ)
 . ٖٛ٘/ٔ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٖ)
 . ٖٛ٘/ٔ، الّسابق( ٗ)
ل. كيوان( ٘) ل زـ  ّو  ّ: 
ر اعبّنة مقونًا بر واف ا تعػاىل يف القػرهف . ٕٓ٘اعبنايّب: وصي اعبّنة واعبناف يف الّلعر األندلسّي، ص( ان ر: ٙ) ورد ّذ

. )ان ػػػر: عبػػػد البػػػايي: اؼبعجػػػل اؼبفهػػػرس أللفػػػاظ القػػػرهف ٕٚ، ٕٔ، والّتوبػػػة: ٘ٔالقػػػرهف ال ػػػر  يف سػػػوري هؿ عنػػػراف: 
 (.ٕٕٖال ر ، ص
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ن نية، وأـػػػدث  تػػػ ث    اعبنػػػاّل يف ػي الّػػػذ  زيّػػػق هػػػذ  الػػػبيعػػػاؼبن ػػػر الطّ عػػػق وصػػػي  اعرل الّلػػػفػػػغيو  
ّرؾ أـاسيسه لد  رؤيته  : )الػنجتّن((ٔ)يصّور ما رأ  ، فقاؿنفسه ـو

 ِفييييييييييييييييييييييييييييي  اْنمُيييييييييييييييييييييييييييْر ِ لييييييييييييييييييييييييييي  النيَّْييييييييييييييييييييييييييييرِ 
 

 
 

 يَيْنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُب َك ل يرْعبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نِ  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييُر َيْخطُييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  ُ ييييييييييييييييييييييييييييييييييْ راا   َوالطَّييْ

 
 َعايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ُ  ا اأَلْحصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نِ  

 َوالُقْضيييييييييييييييييييييييييييييييييُ  تَيَا َييييييييييييييييييييييييييييييييي ر ُسيييييييييييييييييييييييييييييييييْ راا 
 

 ِبَمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِي الُقْضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب نِ  
 َواليييييييييييييييييييييييييييييييييييرَّْوُ  يَيْا َيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ر َزْ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييواا 

 
 َعيييييييييييييييييييييييييييييييييييْن َمْبسيييييييييييييييييييييييييييييييييييِ  األُْ ُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييوانِ  

 َوالنيَّييييييييييييييييييييييييييييييييييْرِجُي الغَيييييييييييييييييييييييييييييييييي ر يَيْرنُييييييييييييييييييييييييييييييييييو 
 

  نِ ِبَوْجنَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِة النيرْعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 َو اَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُة اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير يِر َتْم يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 (ٕ)ُ  نَيْفَ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَة الرَّْي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نِ  

ن نية  العامريّػة، ويػد لفػا ن ػر   ػبدا الّلاعر يف وصفه هذا يريل  الّصػلة بػاؼبن ر الطّبيعػي الّػذ  زيّػق الػ 
صػػورًا ة علػػى األوصػػاف وأزهػػار الػػّروض، فػػراح يرسػػل ؽبػػا ّػػالّنهر اؼبنسػػاب والطّيػػور الّصػػادـفيػػه تنػػوّع  عناصػػر ،  

ة .   ويعقد بينها صالت، ويبنحها بلغته الّتصويريّة اغبياة  واغبّر
وزاد يف ـسػػػق صػػػورته دبػػػا أشػػػاعه فيػػػه مػػػق معػػػا  اغبيػػػاة، الّػػػ   هػػػذا اؼبن ػػػر  صػػػاعد  وبعػػػد أف وصػػػي 

، واـ يف هػػذ  الػػػن نية يف سػػعادة وأمػػافوالػػّدعاء لػػه بالػػدّ  يصػػيدته خبطػػاب اؼبنصػػور  ػػتل مػػوت الػػّنفا سػػرورًا،
 : )الػنجتّن((ٖ)فقاؿ

ْ ِر ِفييييييييييييييييييييييييييي   فَيييييييييييييييييييييييييُدْا َميييييييييييييييييييييييييدح اليييييييييييييييييييييييييدَّ
 

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِحْبطَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  َوَأمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نِ  
ة، ولػة األمويّػيف رظبها شػعراء األنػدلا يف عصػر الدّ  ة، اف ّ ناعية العنرانيّ بيعة الصّ هذ  هي صورة الطّ  

ق يف تلػ   و ػدوا إذأبرزوا فيهػا عناصػر صباؽبػا ومالمػف ـسػنها ولاشهػا، مق أشعارهل، يف مباذجّ   ة  األمػّا
صبػػاً  وروعػػًة وديّػػة  تصػػنيل وألفػػًة، فتعػػانقوا معهػػا وأفروػػوا فيهػػا شػػعور اغبػػّل، وأؽبنػػتهل أشػػعارًا تفػػيض عذوبػػة 

بػػػػ يق عػػػػق ـػػػػلٍّ  ةً نػػػػاذج معػػػػيفّ و ػػػػاءت هػػػػذ  النّ  وصبػػػػاً . اشػػػػفةً  ،وإعجػػػػابّ  قهػػػػل لػػػػا وشػػػػغفهل عػػػػق تعلّ  ّو
تعلّ علّ هذا التّ  و  أفّ  بتفاصيلها.  .ة واهتنامهل الوا ف بعناصرها وتفصيال ااألصليّ  بيعةقهل بالطّ ق   ي قّ 

********** 

                                         
 . ٖٛ٘/ٔ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٔ)
. اْم   َ ( ٕ)  :   ل ل 
 . ٖٛ٘/ٔ( اؼبّقرّ : نفف الطّيل، ٖ)
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ػػوا ال ػػاهرة اعبنيلػة يف اغبيػػاة والطبيعػػة وذبلػػى قبػػد أّف ، ا سػػبق عر ػهوفبّػػ، وه ػذا األندلسػػيني يػد أدّر
بػػػ  مػػػق ، يف الّلػػػعر األندلسػػػّي يف عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة وا ػػػحةً  اليّػػػةً صب يينػػػةً هػػػذا اإلدراؾ  ويف نتػػػاج عػػػددّ 

 .  وهذا ما  عل هذ  القينة ربتّل موي  الّصدارة بني القيل اعبنالّية األ ر ، ء هذا العصرشعرا
 :تعب  األندلسّيني عق ويد ذبّلا هذ  القينة يف

 جم ل اإلنس ن: -أ
 اليمرأة:  -ٔ

ق مػػق شػػعراء العصػػر، تتّبعػػوا فيػػه مػػواع ّبػػ ت   و ػػدنا يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة شػػعرًاّ  ػػ ًا ووفػػ ًا لعػػددت 
يػ هل فيػه علػى اعبانػل اغبّسػّي اؼبػاّدّ  فيهػا، فقػد وصػفوا و ههػا  اعبناؿ والفتنة يف اؼبػرأة األندلسػّية، و ػاء تّر

ػػػعر  واتغ ّلػػػو ، ولػػػوف بلػػػر ا ػػػالوةو  يهػػػاوعين هابل  حاسػػػق  سػػػدها، نوا دبوترنّػػػػريقهػػػا،  ثغرهػػػا وتنضػػػيد أسػػػنادا ـو
  .لّتبايق بني الّردؼ ال ّقيل واػبصر الّنحيلم هريق ا ،استقامة عودهاو  اي وامهو  يهاد  دوصفوا منه ف

بالّصػػورة  لويب ػػق اإليػػرار هنػػا أّف الّلػػعراء األندلسػػّيني يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػة اـتف ػػوا يف أشػػعاره
تعّلقػػػوا يف هػػػذا اّػػػاؿ بننػػػوذج يريػػػل مػػػق الّننػػػوذج الّػػػذ  أ عجػػػل بػػػه القػػػدماء، وظلّػػػا  إذاغبّسػػػّية للنػػػرأة، 

الّػػػذ    زبتلػػػي فيػػػه مقػػػاييا  ،رأة يف الغػػػ ؿ األندلسػػػّي تػػػدور يف فلػػػ  الّلػػػعر العػػػريبّ األوصػػػاؼ اؼباّديّػػػة للنػػػ
ومػردُّ هػذا،   ،اعبناؿ األن وّ  يف ن ر الّلعراء األندلسّيني عق مقاييا هذا اعبناؿ عند اؼبلارية إّ  يف القليػل

أفػػادوا مػػق معطيػػات  لأّدػػولػػو ، عراء فيػػهرهل بنتػػاج أعػػالـ الّلػػوتػػ ثّ  ،بالػػػنلرؽ ّنػػا ن ػػّق، إىل يػػرب عهػػدهل
 قوا إليها. عبيعتهل ا  تناعّية وت وينها الفريد لرفدوا الّلعر العريّب بنناذج  ديدة وعريفة   ي سب  

ػػػػػػاف الّلػػػػػػعراء األندلسػػػػػػّيوف يف عصػػػػػػر الّدولػػػػػػة األمويّػػػػػػة يػػػػػػد أ عجبػػػػػػوا جبنػػػػػػاؿ اؼبػػػػػػرأة اعبسػػػػػػدّ ،  وإذاّ 
ـ سػػػق واستحسػػػنوا صػػػفات ـسػػػنها اؼبػػػاّدّ ، فػػػإّف هػػػذا   يعػػػه  ػػػّي، اؼبتن ّػػػل يف  أّدػػػل أنبلػػػوا صبػػػاؿ اؼبػػػرأة الّرـو

أ اليها ول طي عباعها. وعلى الّرول فبّا يف تصوير هذا اعبانل مق   لقّية عاليػة تسػنو بػاؼبرأة، فإنّػه   وبػغ 
نػػا ـ ػػي باهتنػػامهل تصػػوير  اعبانػػل اغبّسػػّي اؼبػػاّد ّ   باهتنػػاـ الّلػػعراء األندلسػػّيني يف عصػػر الّدولػػة األمويّػػةّ 

اف  ؿبدوًدا يف هذا العصر ومباذ  ه يليلة ، و  أّف هذ  الّنناذج على الّرول مػق يّلتهػا، تفصػف عػق فيها، فقدّ 
روبػػوا عػػق اؼببتذلػػة اؼبسػػتهوة، وعّفػػوا عنهػػا، وروبػػوا يف اؼبتصػػاونة اغبييّػػة اػبجػػوؿ  ، إذمػػق اؼبػػرأةاللػػعراء مويػػي 

انػػػا يػػػد، ولعػػػّل هػػػذا مػػػا عبػػػ  وػػػ ؽبل بالعّفػػػة  هػػػي الػػػّرزاف، فتغنّػػػوا بصػػػّدها وهجرهػػػا ونفورهػػػا، ّو مطلػػػبهل الـو
والعذريّػػػة، وارتقػػػػى بػػػػه عػػػػق اإلسػػػػفاؼ واإلسػػػػراؼ يف الفحػػػػل والّتعػػػػريض بالػػػػػنرأة دبػػػػا   يقبلػػػػه الػػػػّذوؽ العػػػػريب 

 الّسليل، واػبلق اإلسالمّي القو .

 : ق ةوالسر  ايم نالغِ  -ٕ
د ها ؾبلى اعبناؿ اإلنساّ  يف األندلا  ها هػذا   ت ق اؼبرأة ـو يف عصػر الّدولػة األمويّػة، فقػد شػاّر

، عراءّلػالمػق  لعػددت  اّ ػ ً   اشعرً هذا العصر و دنا يف فقد سق، مق ذو  اؼبالـة واغب  والسُّقاة الّتجّلي  الغلناف  
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ػػػقاة وا فيػػػه ظبػػػات صبػػػاؿرصػػػد ـ   هػػػا ء الِغلنػػػاف والسُّ ػػػه يػػػدور يف فلػػػ ومالمػػػف  ػػػاف مع ن  الوصػػػي  سػػػنهل، ّو
ّيػ  عراء يف الوّ   اشػوؾ الّلػة الّػنات اعبناليّػ  تتعػّد الّسػإذ على عادا ل يف وصي اؼبػرأة، فيه  وااغبّسّي،  ر 

، ة اػبصػروريّ ، وورد اػبدود، وسحر العيوف، غّنوا جبناؿ الو ه األبيض اؼبلرؽ، فقد تنعليها يف و ؽبل باؼبانّ 
الّلارب والعذار. ولني القواـ وريّةّ   .وأ اؼ إليها بعضهل صفات ّذ
ػر فيػه ا الّلعرهذتتجّلى يف و   الّلػعراء أظبػاء  م ػْق أـبّػوهل وتغ ّلػوا لػل وأعجبػوا  ظبة  الوايعيّػة، فقػد ّذ

نػػا و ػػدنا يف وصػػفهل  ػػل  واـػػد مػػنهل، و  يرظبػػوا ؽبػػل مبوذً ػػا واـػػًداّ  ػػروا صػػفاتت زبػػّاّ  نػػا ّذ جبنػػاؽبل،ّ 
   صباؿ الّنساء يف عصرهل.

 جم ل الطبيعة: -ب
ػذل  صبػػاؿّنػا صػّور الّلػعر  األو  الػػّ  ، الطّبيعػة وم اهر هػا وأم نت هػا ندلسػّي صبػػاؿ اإلنسػاف، صػّورّ 

 . وفبّا صور  هذا الّلعر:وبّا فيها األندلسّي بالراـة والبهجة واؼبتعة
  م ة: بيعة الصّ الطّ  -ٔ

ػػيهل وإؽبػػامهل، ة بالطّبيعػػةولػػة األمويّػػوف يف عصػػر الدّ عراء األندلسػػيّ أولػػ  الّلػػ ذا وؽبػػ، ألنّػػػها مصػػدر ـو
ػػػّبهل ؽبػػػا، تغنّػػػوا لػػػا يف أشػػػعارهل ، بيعػػػػةويػػػػد تفّننػػػوا يف وصػػػي صبػػػاؿ الطّ ، تعبػػػ ًا عػػػػق انفعػػػاؽبل دبلػػػاهدها ـو

 .  وذهبوا فيه مذاهل شّّت ، وأّ روا مق  روبه، وتوّسعوا فيه
وأوراؽ ، ففػي طباشلهػا ألػواف شػّّت ، وظهرت الرّياض األندلسّية الّػ  عرفهػا الّلػعراء ذات عبيعػة صبيلػة

رهل و عنّتعوف دبفاتنهػا، ـػّّت إذا اهتػّ  شػفويفوا على الرّياض يت ّملوف مناظرها ويت، ف وأزهار وميا  عذبةوأوصا
ػػات فنّػيّػػة شػػاعرة، واشػػتّد انفعػػاؽبل وصػػّوروا مػػا اشػػتنل عليػػه الػػّروض مػػق علعػػة ، عػػيّفوا عػػق انطباعػػا ل يف لـو

 .  ها ومفاتنها يف وصي رييق لي و انسوا بني مناظر  ،وتفّننوا يف تصويرها، ووضارة وأصباغ وعب 
عػػق فيهػػا وعػػيّفوا  ،ني يف هػػذا العصػػرـضػػرت األزهػػار يف أشػػعار األندلسػػيّ وإىل  انػػل صػػور الرّيػػاض 

ػات شػعريّ ، ـّبهل ؽبػا وإعجػالل لػا وو ػدناهل ، وتفّننػوا يف تصػويرها ؾبتنعػة أو مفػردة، ة بديعػةورظبػوا ؽبػا لـو
و  يف ذبػارلل، فعار وا مػق فّضػله علػى وػ   ،يهينوف بالورد أّ ر مق و   مق األزهار مو  هػدايا ويػدّ ، وأشػّر

يهل وإ وادل  .  إىل فبدـو
 ة:ن عيّ بيعة الصّ الطّ  -ٕ

ػػػّل ا ـتفػػػاءواؼبػػػجل، اؼبػػػدف نػػػاؿ القصػػػور و جباألندلسػػػّيوف تغػػػجّل الّلػػػعراء  وصػػػفوا فقػػػد ، واـتفػػػوا لػػػاّ 
و  يغفلػػوا عػػق ، وصبػػاؿ وأنايػػة خ وثػػراءهػػا وصػػًفا يع ػػا مػػد  مػػا وصػػلا إليػػه األنػػدلا مػػق تػػرؼ وبػػذ مباني  

داشقها فجػادت ، أل يلػتهل ّنا و ػدوا يف مناظرهػا اعبنيلػة م ْلهًنػا ثػرًّا،  تصوير   ططها وز ارفها وسباثيلها ـو
 والّسحر. ر يصي  وانل متعّددة مق هذا اعبناؿيراشحهل بلع
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اشػفةً  ،ّبػ يق  وإعجػابت  عػق ـػلٍّ  معػيّفةً  و اءت أشعارهل يف وصي الطّبيعػة الّصػناعية العنرانيّػة  ّو
ػػػتعّلقهل بالطّبيعػػػة األصػػػلّية واهتنػػػامهل علّػػػهػػػذا التّ  قهػػػل لػػػا وشػػػغفهل بتفاصػػػيلها. وػػػ  أفّ عػػػق تعلّ  ق   ي ػػػقّ 

قفيهػا  مػ  هػذا فقػد ذبلّػاو  الوا ف بعناصرها وتفصيال ا. عراء   أشػعرت الّلػالّػ ،عناصػر صبػاؿ هػذ  األمػّا
ات صبيلة.عادة وا رتياح، فوصفوها ورظبو بالسّ   ا ؽبا يف نطاؽ افتتادل لا لـو

********** 
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 الفصل الثّاني

 في الّشعر األندلسيّ جليل ال
 في عصر الّدولة األمويّة

 
 

: تأسييييييييٌّ  نفيييييييريل ليفتيييييييوك الجلييييييييل فيييييييي تييييييياري  الف ييييييير الجييييييييالّي    أّوًلا
 القدماء.  مفهـو اجلليل عند -أ  

 
 

 مفهـو اجلليل عند الفبلسفة الغربّيٌن.  -ب 
 ة العرب ادلسلمٌن. مفهـو اجلليل عند الفبلسف -ج 

 ثانييييياا: تجّلييييات الجلييييل فيييي الّشيييعر األندلسيييّي فيييي عصييير الّدولييية األمويّييية  
 جبلؿ اإلنساف وأعمالو. -أ  

 الّرجل.  -ٔ  

 اجليش.  -ٕ  

 احلرب.  -ٖ  

 جبلؿ الطّبيعة. -ب 
 البحر.  -ٔ  
 الّصحراء.  -ٕ  
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الفصل الثّاني       

 لسيّ الجليل في الّشعر األند
 في عصر الّدولة األمويّة

 

: تأسيٌّ  نفريل ليفتوك الجليل في تاري  الف ر الجيالّي   أّوًلا
غًن عاديّػة ققطػس سلسػلة  واىروينشأ الّشعور بو من إدراؾ ظ، (ٔ)اجلليل من القيم األساسّية اإلغلابّية

ورة العارمػة وامدػداد اطػي  وال ّػ العسػغر ّ صػر ة والنّ لجيّػداث ادلألوفػة   احليػاة اليوميّػة، عالعا ػفة ال ّ قواقر األح
ػػاجلليػػل ال ي   اخػػر ادلػػدبلألم األمػػواج. إفّ الزّ  قػػدير العػػام ادلمػػزوج بشػػ ء مػػن ا بػػل ي ػػًن عاألفػػة الدّ ا عادي ػػفػػرح فرح 

ة واألمػػن مػػن خػػبلؿ يّػػا باحلرّ ة، وشػػعور  وحيّػػذة شلدزجػػة بػػاألت ومدعػػة زلفوفػػة بدىشػػة العقػػل الرّ و يولّػػد لّػػالقلػػ ، إنّػػ
 عف. حساس بالضّ اإل

يِػػد ـ مفهػػـو اجلميػػل نفسػػو، وٓنػػّدث عنػػو ع ػػًن مػػن الفبلسػػفة وعلمػػاء اجلمػػاؿ  اجلليػػل يػػد م  ومفهػػوـ  
   ٌن والعرب ادلسلمٌن.دلفهـو اجلليل عند القدماء والغربيّ  سريسم  اسدعراضم  يدؽل ا وحدي  ا، وىذا

 القدماء: الجليل عند مفتوك -أ
راح يؤلّػػو قلػػظ ال ّػػواىر، حفاظ ػػا علػػ  فػػر اجلبّػػارة اطيطػػة بػػو، عػػاجز ا عػػن وعػػ  ال ّػػواىاإلنسػػاف عػػاف 

وجوده اإلنسايّن، اّلذ  عاف مهّدد ا بالفناء بسببها، أ  إّف ع ًن ا من آذلة اإلنساف البدائّ ، ؽلّ ل يػو  الطّبيعػة 
لػػم قغػػن ف ...ًناف  عنفواهنػػا، م ػػل العوا ػػف والّصػػواع  والّرعػػد والػػهنؽ وادلطػػر واألهنػػار الع  مػػ  والبحػػار والنّػػ

غًن آذلة جّبارة، ّنعىن أّف عدـ ٕنلّػظ اإلنسػاف البػدائّ  لدلػظ ال ّػواىر، ىػو  ذلظ اإلنساف عند الّ واىر اجلليلة
، ينبغػػ  اقّقاؤىػػا والّدقػػّرب إليهػػا، غػػًن أّف فغػػرة اإللوىيّػػة عانػػ  قنحسػػر عػػن ذ  دفعػػو إأ أف يػػر  فيهػػا آذلػػة  الّػػ

 .  (ٕ)ل اإلنسافالّ واىر واألشياء عّلما اضلسر جه
ف أّوؿ م ػػْن ليّػػة لػػد  )لوصلينػػوس(، الّػػذ  لعلّػػو عػػاعػػاف أّوؿ ظهػػور دلفهػػـو اجلليػػل   الّدراسػػات اجلماو 

وال سػػّيما ، غػػًن أنّػػو عػػاف ع ػػًن ا مػػا يشػػًن إأ دراسػػات سػػابقة عليػػو، أدخػػل ىػػذا ادلصػػطلل إأ الفغػػر اجلمػػامّ 
 .  (ٖ)ّوؿ دلفهـو اجلليلشلّا يعين أنّو ليس ىو ادلصدر األ، دراسات )قسيسيل (

                                         
 . ٜٜ( ان ر: بّلوز: علم اجلماؿ، صٔ)
 . ٜٜ، صالّساب  ر: ( انٕ)
، والّصػػػػّباغ: األحغػػػػاـ الّدقوؽليّػػػػة   اجلمػػػػاؿ واألخػػػػبلؽ، ٜ٘ص، وادلرعػػػػ : اجلمػػػػاؿ واجلػػػػبلؿ، ٜٜ، ص( ان ػػػػر: الّسػػػػاب ٖ)

 . ٕٔٔص
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 وهتػػػػّي   ، األفغػػػػار اخلاريػػػػةىر الّػػػػري قشػػػػًن إأ اجلليػػػػل ومنهػػػػا اسػػػػدعرض )لوصلينػػػػوس( الػػػػة  مػػػػن ال ّػػػػوا
 .  (ٔ)الطّبيعة وأخًن ا ااؿ  ، الغلمات ادلقرتف بع مة األفغار وااؿ  ، العواألف

لػػ  اإلنسػػاف ُنيػػ  ي هػػر وأّعػػد )لوصلينػػوس( أّف ال ّػػاىرة اجلليلػػة ىػػ  قلػػظ ال ّػػاىرة الّػػري قسدعصػػ  ع
، وعلػػ  ذلػػظ فاإلنسػػاف ال يشػػعر باجلليػػل حػػٌن يدأّمػػل سػػايية  ػػغًنة. أمامهػػا يػػعيف ا غػػًن يػػادر علػػ  ٕنّلغهػػا

إّف مػا ي ػًن اإلحسػاس باجلليػل »بػل ، لغّنو ي صاب بالّدىشة والػّذىوؿ حػٌن يدأّمػل الّنيػل أو )الػرّاين( أو البحػر
ومػػػن ادلنػػػاظر اجلليلػػػة الّػػػري هتػػػّز ، بػػػل النّػػػار الّسػػػماويّة، نسػػػاف نفسػػػوعنػػػد اإلنسػػػاف لػػػيس النّػػػار الّػػػري يشػػػعلها اإل

 .  (ٕ)«ويبص  احلمم الّسائلة أهنار ا، الهنعاف اّلذ  يقذؼ الّصخور ادللدهبة الّضخمة اإلنساف من ر  
ّوؽ م الي ػا يدفػ ال  الّػذ  يعرّفونػو بأنّػو ال ّػاىرة اجلميلػة اػا»عما صلد لد  الفي اغورّيٌن مفهـو الغماؿ 

وىػذا االنسػجاـ اخلػارؽ يشػًن بويػوح ، (ٖ)«وادلنسػجمة انسػجام ا خاري ػا ال م يػل لػو، عل  ااؿ عّل مػا عػداه
 . إأ مفهـو اجلليل

وسػػواىا مػػن ا  ػػار ادلعماريّػػة ، وْنّسػػد  اجلليػػل  لػػد  ادلصػػرّيٌن القػػدماء باألىرامػػات والّدما يػػل الغبػػًنة
 ار النّػػاس بػاخلوؼ والّرىبػة منهػػاوإشػع ،  األسػػاس لدمجيػد ا ذلػةىػذه األىرامػػات الّػري ش ػّيدت  ولعػلّ ، لػديهم
الّػذ  عػاف يػادر ا منػذ فجػر احلضػارة اإلنسػانّية علػ  قشػييد ىػذه  ادلنشػ ت  ،ٕنّجد   الوايس اإلنساف»عان  

 .  (ٗ)«ادلعماريّة الّضخمة
االعدزاز باإلنسػػػػاف لغنّػػػػو ايػػػػرتف أيض ػػػػا بػػػػ، و  الفػػػػّن اإلغريقػػػػّ  القػػػػد  ايػػػػرتف ْنسػػػػيد اجلليػػػػل بػػػػاخلوؼ

أبطاذلم وآذلدهم   أساألًنىم وآ ػارىم الّنحديّػة بو ػفهم وجّسد اليونانّيوف القدماء . وباالبدهاج باحلياة واحلرّيّة
ويػد  ػّور لنػا ذلػظ ، أّما   الّشعر اليونايّن القد  فيدجّسد اجلليل بصورة البطومّ ، بشر ا ؽلدلغوف يدرة خارية 

 . (٘)م اؿ )آخيل( و)ىريل( و)برمي يوس(أ، باجلبلؿ والع مة يّدسموف ال  الّشعر أبطا
الّشػعريّة اذلنديّػة )سػاعونداال(  القػد  للجليػل مػن خػبلؿ الػّدراما وْنّل  ْنسيد الّشعر الّدرامّ  اذلند ّ 

 يدجلّػ  اجلليػل، اّلري قدحّدث عن الّصفات الّروحّية الّسامية لفداة ىنديّة من خبلؿ يّصة حّب شػاعرّ  سػاـ  »
 . (ٙ)«   ورة احلّب اإلنسايّن األريّ  الّنبيل

                                         
 . ٜٙ، وادلرع : اجلماؿ واجلبلؿ، صٜٜ( ان ر: بّلوز: علم اجلماؿ، صٔ)
 . ٜٙ( ادلرع : اجلماؿ واجلبلؿ، صٕ)
 . ٜٙ، صالّساب ( ٖ)
 . ٜٜ-ٜٛ، صاب السّ ( ٗ)
 .٘ٗ( ان ر: عارليل: األبطاؿ، ص٘)
  .ٜٜ( ادلرع : اجلماؿ واجلبلؿ، صٙ)
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 مفتوك الجليل عند الفالسفة الغربّيين في العصر الحديث: -ب
(الع مػة لػد  ) عشػر مفهػوـ     بداية القرف ال ّػامن ظهر حػٌن عػهّن عػن ، مرادف ػا دلفهػـو اجلليػل ىيػـو
ـ  »ىػػػػذا بقولػػػػو:  الّصػػػػافية الّزريػػػػة  أو الّسػػػػماء  ، طػػػػرس   رومػػػػاالقػػػػّديس ب ادلصػػػػريّة أو عنيسػػػػة   دلػػػػاذا قبهرنػػػػا األىػػػػرا

فإنّنا ىنا ندأّمػل أشػياء وظػواىر ذات ، واجلواب: إنّو إأ جانب الّديّة والّدناس  والّن اـ، مدناىية األألراؼ؟بّل ال
 .  (ٔ)«أحجاـ ىائلة

( الّدمييػػػز بػػػٌن اجلميػػػل واجلليػػػل حػػػٌن يػػػاؿ:  سػػػّماة وادل، إّف احلرعػػػة الّروحيّػػػة ُنػػػّد ذاهتػػػا»وحػػػاوؿ )ىيػػػـو
   حػٌن أّف الّشػعور بػالرّائس، ٔندلف نوعي ا عن الّشعور بالرّائس بأهّنا ٕندّص َنّدية عػّل اىدمػاـ اإلنسػاف، الع مة

 .  (ٕ)«يسدوم بفرح عل  جزء من إدراعنا
ادلويػػوعات اجلليلػػة ىػػ  »يػػاؿ:  جلميػػل واجلليػػل إأ أسػػس حّسػػّية إذبػػًنؾ(   ٕنييػػزه بػػٌن اواسػػدند )
ػػا م شػع ا. بينمػػا ادلويػوعات اجلميلػة ىػػ   ػغًنة نسػبي ا، ذات أبعػاد عػهن  بينمػػا ، اجلمػػاؿ غلػب أف يغػوف ناعم 

ورّّنػػا ، فبخجػػل يغػػاد ال ي ػػر  بل  اجلمػػاؿ يدمّسػػظ بػػاخلطوط ادلسػػدقيمة وإف شػػّذ يلػػي. الع ػػيم يػػخم مشػػدود
اجلمػاؿ غلػب أف . فاضلرافػو شػديد وبػٌّن ، ولغنّػو إف اضلػرؼ أو شػّذ عنهػا، رغب الع ػيم   اخلطػوط ادلسػدقيمة

ػػػا ا. ال يغػػػوف غامض ػػػا بينمػػػا الع ػػػيم ملػػػـز أف يغػػػوف داعن ػػػا معدم  أّمػػػا ، اجلمػػػاؿ غلػػػب إف يغػػػوف خفيف ػػػا ولذيػػػذ 
 .  (ٖ)«الع يم فص لب بل و قيل

ػػػ  اخلػػػوؼ والّرىبػػػة ويػػػاـ مفهػػػـو اجلليػػػل لػػػد  )بػػػًنؾ( علػػػ  أساس 
الّدىشػػػة عنصػػػر مػػػن  ورأ  أفّ  ،(ٗ)

الّدىشة اّلري قندابنا   مواجهة ما ىػو ع ػيم وجليػل   الطّبيعػة، و  حل ػات »، عنا ر ققو  ال ّاىرة اجلليلة
جهنوهتا خصو  ا، والّدىشة ى  حاؿ من اإل ارة ؽلسظ بالّنفس إأ حّد الّرعب...الّدىشػة ىػ  قػأ ًن اجلليػل 

س ىنػاؾ مػا   أعل  درجاقػو، عمػا أّف اإلعجػاب والّدبجيػل واالحػرتاـ ىػ  قػأ ًنات أيػّل إ ػارة وع مػة.... ولػي
يواز  اخلوؼ   ٕنّلغو لنوا   العقل ولق واه، وألنّو إدراؾ عمي  لؤلت وادلوت فهو يعغػس عمػا لػو عػاف ألػػم ا 

   .(٘)«فعلي ا
، فقػػػػاؿ:علػػػػ   أم لػػػػة  )بػػػػًنؾ( وي ػػػػر ب  لنػػػػا  عػػػػّل مػػػػا يبػػػػدو لنػػػػا خطػػػػر ا ؽللؤنػػػػا خوف ػػػػا » مػػػػا عػػػػّده جلػػػػيبل 

وعلػػػػػػ  العمػػػػػػـو فػػػػػػإّف أّ  ْنػػػػػػاوز   القػػػػػػّوة . الّرعػػػػػػدجلجلػػػػػػة ، ىػػػػػػدير العا ػػػػػػفة، ؿبّل :  ػػػػػػوت الّشػػػػػػبل  وخجػػػػػػ

                                         
 . ٖٗٔ( أوفسيانيغوؼ، ومسًننوفا: موجز قاريخ الّن ريّات اجلمالّية، صٔ)
 . ٖٗٔ، صالّساب ( ٕ)
 . ٜٚ( نوعس: الّن ريّات اجلمالّية، صٖ)
  .ٖٔٔواألخبلؽ، ص ( ان ر: الّصّباغ: األحغاـ الّدقوؽلّية   اجلماؿٗ)
 . ٗٛ-ٖٛ( نوعس: الّن ريّات اجلمالّية، ص٘)
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أو ال ّػػػػػػػبلـ والهػػػػػػػوؿ وال ّلمػػػػػػػة ، فجػػػػػػػائّ  أعػػػػػػػاف   الفضػػػػػػػاء أو   الػػػػػػػّزمن أو النّػػػػػػػور أو الّصػػػػػػػوت أو اللّػػػػػػػوف
 [يعدػػػػػػػهناف]عمػػػػػػػا أّف قصػػػػػػػّور األت واخلػػػػػػػوؼ ،  ق ػػػػػػػًن فينػػػػػػػا شػػػػػػعور ا بػػػػػػػاخلوؼ. ...ادلفاِجئػػػػػػة أو الفػػػػػػػراغ ادلفػػػػػػػاج 

 .  (ٔ)«أساس الع مة
أّف قلػػػظ  ،(ٕ)ذين نايشػػوا العبليػػػة بػػٌن اجلميػػل واجلليػػلالفبلسػػفة الّػػ ، وىػػو مػػن أشػػػهر)عػػان ( ورأ 
والّػػري سػػرعاف مػػا يدبعهػػا شػػعور ، اخلطػػوة األوأ   ْنربػػة اجلليػػل اّل ري ٓنػػّدث عنهػػا )بػػًنؾ( مػػا ىػػ  إالّدىشػػة الّػػ

وقلػػػػظ الّسػػػػحب ، ةاّل م دػالّصػػػػخور الّضػػػػخمة الػػػػ»وإأ ىػػػػذا أشػػػػار حػػػػٌن يػػػػاؿ: ، بالّسػػػػمّو العقلػػػػّ  واألخبليػػػػ ّ 
واألعا ػػػًن َننوهنػػػا ، والهناعػػػٌن بغػػػّل عنفهػػػا، ادلغّدسػػػة   الّسػػػماء والرّاعضػػػة بػػػٌن ومػػػل الػػػهنؽ ويعقعػػػة الّرعػػػد

ى  قعػرض يػدراقنا اطػدودة مقارنػة ّنػا ذلػا مػن بػأس ، ؿ ع يمبّل أو  راع ش، أو اطي  ساعة  ىيجانو، ادلهوؿ
، ىػذه ادلشػاىد ايع ػا نػدعوىا بػاجلبلؿ، ع ػر إ ػارة حػٌن نغػوف ضلػن   أمػافوأ ال  أهّنا قغػدو أع ػر ىػو  اّل إ. ويّوة

وقغشػػف فينػػا عػػن ملغػػة ، ألهّنػػا قسػػد ًن يػػو  روحنػػا فرتفعهػػا إأ حيػػ  ت قغػػن   الّلح ػػات العاديّػػة ادلألوفػػة
 .  (ٖ)«للمقاومة من نوع خاّص قعطينا الّشجاعة عيما نقف   وجو يو  الطّبيعة ادلخيفة

يولّػػد   نفوسػػنا شػػعور ا ، ويدجػػاوز مػػدرعاقنا، أّف اجلليػػل ىػػو مػػا يفػػوؽ العقػػوؿ بِسػػماقوورأ  )عػػان ( 
ي ػػًن فغػػػرة »عمػػا أّف قفّهػػػم الع مػػة . (ٗ)«ونشػػعر بعػػدـ مقػػػدرقنا علػػ  إحاألدػػو بأن ارنػػػا وحواّسػػنا»، بالع مػػة
لػد  )عػان ( ارقػب   من ىنا نسػدند  أّف اجلليػل. (٘)«وضلن نشعر ْناه الع مة بالّض لة....مدناى بّل ادلطل  ال

 . ارقب  باخلوؼ والّرعب والّشعور بالّض لة والّصغر والّضعف أماـ ال ّاىرة اجلليلة
أّف اجلليػل ىػو االعدػزاز الّػذ  »عما ارقب  اجلليل لد  )عػان ( ّنفهػـو القػدرة الغيبيّػة عنػدما اعدقػد 

ليػل بشػعور االعدػزاز بػالّنفس أّف ربػ   اجل وال شػظّ . (ٙ)«نشعر بو عل  أسػاس ْنػاوز اخلػوؼ   عمليّػة اإلؽلػاف
 .  (ٚ)بذرةم عقبلنّيةم مهّمةم ألرحها )عان ( ،اّلذ  يدمّلظ اإلنساف عند ا طدامو ّنا ىو سليف

إذلػة اجلمػاؿ  نّػارِ ز   وو ػف   والّنهػار   فػادلروج  »  يولػو: لّ واىر اجلليلػة عل  ا )عان ( أم لة  لنا  ويرب
 .  (ٛ)«رائعةم  جليلةم  فأمورم  اجلحيمِ  وو ف   ل  والّلي الّشاسلة   أّما اجلباؿ  ، ايلةم  أمورم 

                                         
 . ٖٙٔ( أوفسيانيغوؼ، ومسًننوفا: موجز قاريخ الّن ريّات اجلمالّية، صٔ)
  .ٖٔٔ( ان ر: الّصّباغ: األحغاـ الّدقوؽلّية   اجلماؿ واألخبلؽ، صٕ)
 . ٘ٛ-ٗٛ( نوعس: الّن ريّات اجلمالّية، صٖ)
 . ٕٗٙنوفا: موجز قاريخ الّن ريّات اجلمالّية، ص( أوفسيانيغوؼ، ومسًن ٗ)
 . ٕٗٙص ،الّساب ( ٘)
 . ٘ٓٔ( ادلرع : اجلماؿ واجلبلؿ، صٙ)
 . ٖٕٔ-ٕٕٔ، ص( ان ر: الّساب ٚ)
 . ٜٜ( بّلوز: علم اجلماؿ، صٛ)
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فػإّف )بػرادم( ت يػر ذلػظ ، وإذا عػاف )بػًنؾ( و)عػان ( اعدقػدا أّف اجلميػل واجلليػل مفهومػاف سلدلفػاف
لغنّػػو مػػس ذلػػظ أّعػػد أّف ىنػػاؾ فاري ػػا بػػٌن )سػػيغولوجيا( ْنربػػة اجلميػػل و)سػػيغولوجيا( ، الفػػرؽ الغبػػًن بينهمػػا

ىنػػػاؾ شػػػغل مباشػػػر مػػػن  إذ، عمػػػا رآه )بػػػرادم( ىػػػو مػػػن النّػػػوع اإلغلػػػا ّ ،  اجلميػػػلفاإلحسػػػاس ب، ْنربػػػة اجلليػػػل
أّمػػا   . قوافػػ م يػػنعغس ىػػدوء ا وألمأنينػػة  وشػػعور ا بػػالوّد واللّػػّذة، الّدوافػػ  بػػٌن ادلويػػوع اجلميػػل والػػّذات ادلدأّملػػة

حضػػػػرة الّشػػػػ ء أو شػػػػعور بػػػػالوىن    ال  ىنػػػػاؾ أوّ ، اإلحسػػػػاس باجلليػػػػل فهنػػػػاؾ مرحلدػػػػاف: األوأ ىػػػػ  سػػػػلبّية
 إذ، أّمػا ادلرحلػة ال ّانيػػة فهػ  إغلابيّػػة. بػالعجز واذلبػػوط فيدمّلغنػػا شػعورم ، للحػّس عليػو ادلويػوع الّػذ  ال سػػيطرة  

وبلػػػوف مػػػن ألػػػواف الوجػػػد الّػػػذ  يوّحػػػدنا مػػػس ، ويدمّلغنػػػا شػػػعور بال ّقػػػة والع مػػػة ادلدزايػػدة، يػػػو    فعػػػل   نعػػود بػػػرد  
 .  (ٔ)مويوعنا

لغنّػػو ، ا الفهػػم للجليػػل أفضػػل مػػن قصػػّور )بػػًنؾ( و)عػػان ( علػػ  حػػد  سػػواءووجػػد )نػػوعس( أّف ىػػذ
ع ػػًنة الّدعقيػػد، ع يمػػة االنفعػػاؿ،   ىػػ ، اعدقػػد أّف ْنربػػة اجلليػػل أعلػػ  أشػػغاؿ الّدجربػػة اجلماليّػػة وأع رىػػا يػػّوة

ولػػيس ، )بػػرادم( عمػػا اعدقػػد،  أهّنػػا ليسػػ  علػػ  مػػرحلدٌن: سػػلبّية وإغلابيّػػة اّل إ. مع ػػا وىػ  بدائيّػػة وروحيّػػة   آف  
ري قأخػػذ ّنجػػامس وال ىػػ  شػػروط الّدىشػػة ادلرعبػػة الّػػ، ىنػػاؾ بالّدأعيػػد اندصػػار علػػ  الطّبيعػػة عمػػا رأ  )عػػان (

الّػػري ادلوسػػيقا ع،  واألىػػواء بل  حرعػػة دراميّػػة، مػػزي  مػػن األحاسػػيسىنػػاؾ فعػػ، عمػػا ظػػّن )بػػًنؾ(،  العقػػل واحلػػسّ 
الّشػػعورّ  األساسػػّ  للّدوّحػػد مػػس ادلويػػوع اجلليػػل أو الفعػػل لغّنهػػا قبقػػ  عّلهػػا   إألػػار الّسػػياؽ ، قعلػػو بعنػػف

 .  (ٕ)اجلليل والّدمّدس بو
ينشػػػػأ مػػػػن إدراؾ عجػػػػز احلػػػػّس عنػػػػدنا أمػػػػاـ يػػػػخامة الطّبيعػػػػة »ورأ  )نػػػػوعس( أّف الّشػػػػعور بػػػػاجلبلؿ 

 .  (ٖ)«وىوذلا
وإأ ىػػػذا  ،وارقػػػب  اجلليػػػل عػػػذلظ لػػػد  )ىارٕنػػػاف( بالّشػػػعور بػػػاخلوؼ والّضػػػ لة أمػػػاـ ال ّػػػاىرة اجلليلػػػة

والّػذ  يدجػاوز ، اجلليل ىو اجلميػل الّػذ  يدجػاوب وحاجػة اإلنسػاف إأ مػا ىػو ع ػيم وخػارؽ»أشار بقولو: 
وبسػبب إدراعػو لضػ لدو ، اإلنساف حٌن ػلّس بو اإلحجػاـ ادلدولّػد لديػو بسػبب مػا ي ػًنه فيػو اجلليػل مػن خػوؼ

 . (ٗ)«الّنسبّية

                                         
 . ٜٓ، صنوعس: الّن ريّات اجلمالّية( ان ر: ٔ)
 . ٜٔ، صالّساب ( ان ر: ٕ)
 . ٘ٛ، صالّساب ( ٖ)
 . ٖٕٔرع : اجلماؿ واجلبلؿ، ص( ادلٗ)



ٖٕٔ 

 

 ، فاجلليػل  اتّ و ت يوافقو عل  اّْناىو الػذّ  أنّ ليل واجلميل، إاّل ة ٕنييز )عان ( بٌن اجليّ بأعلّ )ىيغل(  نّوهو 
أّف اجلليػػل ىػػو قفػػّوؽ ، ورأ  (ٔ)مػػز ّ الرّ  ىػػ  مرحلػػة الفػػنّ    قػػاريخ الفػػنّ  ل مرحلػػة  ؽل ّػػ قػػارؼل    عنػػده مويػػوع   

   .(ٕ)أو ادلطل ، هنائ ّ بّل عما رب  اجلليل أيض ا بفغرة ال،  الفغرة عل  شغلها اّلذ  قدجّسد فيو
عمػا رفػل أف . ورفل )قشًننيشفسغ ( قعريفات اجلليل الّػري قػرب  بػٌن اجلليػل والّرعػب أو اخلػوؼ

قفػّوؽ الفغػرة »ورأ  أّف ، عمػا يػاؿ )ىيغػل(،  يغوف اجلليل ىو قفػّوؽ الفغػرة علػ  شػغلها الّػذ  قدجّسػد فيػو
ومفهػػـو انعػػداـ  ،  اطػػّددغػػًن، بػػل مفهػػـو الّشػػ ء الّضػػبا ّ ، علػػ  الّشػػغل ال ينػػد  عنػػو بالفعػػل مفهػػـو الّسػػام 

 .  (ٖ)«القبل، الّشغل
فقػػػػػػػد ح يػػػػػػػ  باىدمػػػػػػػاـ ، عمػػػػػػػا أّعػػػػػػػد،  هنػػػػػػػائّ  أو ادلطلػػػػػػػ بّل أّمػػػػػػػا فغػػػػػػػرة ربػػػػػػػ  )ىيغػػػػػػػل( اجلليػػػػػػػل  بال

ق ػػػّل قعريف ػػػا للّسػػػام  ( ...مدنػػػاى بّل الّسػػػام  ىػػػو مػػػا ي ػػػًن فينػػػا فغػػػرة ال)عبػػػارة »)قشًننيشفسػػػغ ( فقػػػاؿ: إّف 
 .  (ٗ)«بالّضب 

الّسػػام  ىػػو الّشػػ ء األعػػهن ع ػػًن ا مػػن األشػػياء »فقػػاؿ: ، فسػػغ ( قعريفػػو للجليػػلويػػّدـ لنػػا )قشًننيش
وال ّػاىرة ، ادلويػوع الّسػام  ىػو ادلويػوع الّػذ  يفػوؽ بقياسػو ع ػًن ا ادلويػوعات الػري ق قػارف بػو. الري ق قارف بو

 .  (٘)«الّسامية ى  ال ّاىرة األيو  ع ًن ا من الّ واىر األخر  الري ق قارف هبا
، )قشًننيشفسػػػغ (   ىػػػذا الػػػّنّص أّف اجلليػػػل يدميّػػػز بأنّػػػو أعػػػهن بغ ػػػًن وأيػػػو  ع ػػػًن ا شلّػػػا سػػػواهأّعػػػد 

واسدعرض )قشًننيشفسغ ( األم لة اّلري قؤيّد فغرقػو الّػري  قؤّعػد أّف اجلليػل أعػهن مػن عػّل مػا ي قػاس بػو بقولػو: 
وإف ت قغػن ، سػاميةم    البحػر ظػاىرةم  ولػذا فالعا ػفة  ، البحػر أعلػ  ع ػًن ا مػن  أمػواج ىػذه الب حػًنات وأمواج  »

ىػا أيػو   ىا وزئًن  و ػفًن  ، أ ناء العا فة الّرعديّة أيو  مئة مرّة من اذلػواء العػاد  العاقية   الرّيل  ، هتّدد حياة أحد
 .  (ٙ)«....ع ًن ا من  فًن الرّيل القويّة العاديّة وزئًنىا
و ػػف ا عّمي ػػا لديػػو صلػػد  نػػاأنّ  يشفسػػغ ()قشًننقعريػػف اجلليػػل لػػد   غػػًن أّف مػػا ؽلغػػن أف يؤخػػذ علػػ 

إذ مػػػن ، عمػػا يّدسػػػم قعريػػػف اجلليػػل لديػػػو باالّقسػػػاع،    حػػػٌن  يغيػػب الو ػػػف النّػػػوعّ  لػػػو، للمويػػوع اجلليػػػل

                                         
 . ٓٓٔ( ان ر: بّلوز: علم اجلماؿ، صٔ)
 . ٖٖٔ-ٕٖٔ( ان ر: ىيغل: ادلدخل إأ علم اجلماؿ، صٕ)
 . ٕٚ( قشًننيشفسغ : عبليات الفّن اجلمالّية بالوايس، صٖ)
 . ٕٛ-ٕٚ، صالّساب ( ٗ)
 . ٖٗ، ص( الّساب ٘)
 . ٖٗ، ص( الّساب ٙ)



ٖٖٔ 

 

ال ْنعػل مػػن ، علػ  سػبيل ادل ػاؿ، فش ػر ه  اإلنسػاف ونػ ه م ػو  إأ الطّعػاـ بل  يغػوف عػّل شػ ء عبػًن جلػي اّل الطبيعػّ  أ
إذا ما قفّوؽ نػ ه م  ىذا اإلنساف عل  نػ ه ِم ا خرين، شخصّيدو شخصّية جليلة

(ٔ)  . 
أّف مقولػػػػػة )اجلليػػػػػل أعػػػػػهن بغ ػػػػػًن وأيػػػػػو  بغ ػػػػػًن مػػػػػن عػػػػػّل مػػػػػا عػػػػػداه( قعػػػػػين أّف اجلليػػػػػل يّدسػػػػػم عمػػػػػا 

بالّضػػخامة، الّػػري ىػػ  مقولػػة نسػػبّية ٔندلػػف بػػاخدبلؼ ادلويػػوعات، وعلػػ  ىػػذا فقػػد أخطػػأ )قشًننيشفسػػغ ( 
ه( ولعػػّل م   ػػل  ادلسػػدنقس الّػػذ  زة   اجلليػػل ىػػ  أنّػػو )أعػػهن ع ػػًن ا وأيػػو  ع ػػًن ا شلّػػا عػػداحػػٌن رأ  أّف الّسػػمة ادلميّػػ

، ؽلغػن أف يفيػدنا (اجلمػاؿ ىػو الدجلّػ  احلّسػّ  للفغػرة) علػ  مقولػة )ىيغػل( ألرحو )قشًننيشفسغ (   الػّردّ 
دلسػدنقس الّضػخم اذلائػل ال إّف ا  معػرض عبليػة اجلػبلؿ بالّضػخامة إذ  الّرّد عل  )قشًننيشفسغ ( نفسػو،  

، إذا عػػػاف أعػػػهن بغ ػػػًن شلّػػػا عػػػداه مػػػن ادلسػػػدنقعات، أو   سػػػياؽ عبليدػػػو ّنػػػا حولػػػو،  ؽلغػػػن أف يغػػػوف جلػػػيبل 
 .فالّضخامة   ادلسدنقس قزيده يبح ا عل  يبل

، ورأ  )سػػػػػػانديانا( أنّنػػػػػػا طلطػػػػػػػ  حػػػػػػٌن نػػػػػػػرب  اجلػػػػػػبلؿ بالّرعػػػػػػػب واخلػػػػػػوؼ وىػػػػػػػو مػػػػػػا رآه )أرسػػػػػػػطو(
إّف اإلػلػػػػػػػاء بالّرعػػػػػػػب . واجلػػػػػػػبلؿ لذاقػػػػػػػو، د ىنػػػػػػػا خلط ػػػػػػػا بػػػػػػػٌن العلّػػػػػػػة العاديّػػػػػػػة للجػػػػػػػبلؿولغّننػػػػػػػا صلػػػػػػػ»فقػػػػػػػاؿ: 

فيولّػػػػػػػد ، مثّ ال نلبػػػػػػػ  أف نشػػػػػػػعر بأنّنػػػػػػػا   أمػػػػػػػاف أو أف ال شػػػػػػػ ء  سػػػػػػػيؤ ّر فينػػػػػػػا، غلعلنػػػػػػػا نػػػػػػػنغمش   ذواقنػػػػػػػا
 ذ  يدػػػػػػأّلف منػػػػػػو اجلػػػػػػبلؿ  وىػػػػػػو الّشػػػػػػعور الّػػػػػػ، فنشػػػػػػعر باالنفصػػػػػػاؿ والّدحػػػػػػّرر، عغسػػػػػػّية   ىػػػػػػذا فينػػػػػػا حرعػػػػػػة  

، إّف األفغػػػػػػار والفعػػػػػػاؿ ىػػػػػػ  وحػػػػػػدىا الّػػػػػػري قّدصػػػػػػف بػػػػػػاجلبلؿ: »بل  وأيػػػػػػاؼ )سػػػػػػانديانا( يػػػػػػائ. (ٕ)«احلقيقػػػػػػة
 ال  حينمػػػػػا قولّػػػػػد   الػػػػػّنفس انفعػػػػػا، عػػػػػن ألريػػػػػ  الّدم يػػػػػل واإلػلػػػػػاء اّل أّمػػػػػا األشػػػػػياء ادلرئيّػػػػػة فػػػػػبل قصػػػػػبل جليلػػػػػة إ

وال ؽلغػػػػػػن نسػػػػػػبدو إأ احلقػػػػػػائ  ، ىا  حػػػػػػٌن أّف اجلمػػػػػػاؿ يندمػػػػػػ  إأ األشػػػػػػياء ادلرئيّػػػػػػة وحػػػػػػد، خلقي ػػػػػػا معيّػن ػػػػػػا
بينمػػػػػا   حالػػػػػة اجلػػػػػبلؿ ، فالّػػػػػذ  ضلّولػػػػػو إأ مويػػػػػوع   اجلمػػػػػاؿ ىػػػػػو إحسػػػػػاس. اخللقيّػػػػػة عػػػػػن ألريػػػػػ  الػػػػػاز

لغػػػػػاف اجلػػػػػبلؿ  اّل وإ، وال بػػػػػّد أف يغػػػػػوف ىػػػػػذا  الفعػػػػػل سػػػػػار ا، صلػػػػػد أّف الفعػػػػػل ىػػػػػو الّػػػػػذ  ضلّولػػػػػو إأ مويػػػػػوع
 .  (ٖ)« فة سّيئة ال نوّد أف نقابلها   العات

ىػػػ  لػػػّذة عميقػػػة قاّمػػػة قػػػوّفر لنػػػا ، وذىػػب )سػػػانديانا( إأ أّف الّنشػػػوة الّسػػػامية الّػػػري يبع هػػػا اجلليػػػل فينػػػا
 .  (ٗ)عنصر القيمة الّسام  اّلذ  نبح  عنو

                                         
 . ٛٓٔجلبلؿ، ص( ان ر: ادلرع : اجلماؿ وأ)
 . ٖٛٔاؿ، ص( سانديانا: اإلحساس باجلمٕ)
 .ٜٖٔ، صالّساب ( ٖ)
 . ٕٖٓ، صالّساب ( ان ر: ٗ)



ٖٔٗ 

 

 فػرأ  أنّنػا حينمػا قعػرتض سػبيلنا أشػياء  ، وعرض )سانديانا( للحاالت اّلري يدحّق  فيها مفهـو اجلليل
ومػس ، وب باقنػا الػّرد»شلّػا غلعلنػا نشػعر بإمغػاف انفصػالنا عػن عادلنػا ، ها والّدصّد  ذلانعمل عل  مواجهد غريبةم 

 .  (ٔ)«ىذا اإلحساس ؼلل  اجلبلؿ
ا لرفضو رب   اجلبلؿ باخلوؼ فإّف )سانديانا( رأ  أنّنػا نبدعػد عػن احلقيقػة حينمػا ظل ّػل للجليػل  وقأعيد 

عمػا لػو عانػ  ىػذه ،  وعات و ػمودىا أو م هرىػا ادلخيػفمن خبلؿ حدي نا عن الغدلة اذلائلة أو يّوة ادلويػ
أ  إنّػو ، فاإلػلاء باخلطر عل  نفوسػنا يولّػد بعػل اخلػوؼ، ادلويوعات قسد ًننا بسبب إحساسنا اخلطر  فيها

ػػػا ، يولّػػػد عاألفػػػة عمليّػػػة ولػػػو حػػػدث مصػػػادفة  أف ٓنػػػّوؿ ىػػػذا اإلحسػػػاس إأ مويػػػوع آخػػػر وأ ػػػبل  إحساس 
 اّل إ بل  ولغػّن ادلويػوع ال يغػوف جلػي، ويوع عريه ا منّفر ا فحسب م ل اجل ّػة ادلشػّوىةفإّف ذلظ غلعل ادل، االي ا

، أخػػًن ا، ورأ  )سػػانديانا(. (ٕ)عمػػا عنّػػا نعػػيش   ادلويػػوع ذاقػػو،  حينمػػا ننسػػ  خطرنػػا وهنػػرب عّليّػػة  مػػن أنفسػػنا
 .  (ٖ)  درجة من درجات اجلماؿأّف اجلبلؿ ىو أيص

مبػػادئ »اللػػو( الّػػذ  ت يصػػرّح   عدابػػو أ مفهػػـو اجلليػػل ىػػو )أشػػار إ وآخػػر  فيلسػػوؼ  نقػػف عنػػده
لدمس الّػذ  يشػمل الرّائػس وادلػؤ ّر الػػم  ولغػّن حدي ػو عػن الّدناسػ  ، ّنفهـو اجلليل مباشرة  وَنبلء« علم اجلماؿ

 . (ٗ)أشار فيو إأ مفهـو اجلليل، وادلفجس
لػػو أّف اجلليػػل  مفهػػـو اػػاّم يػػرقب  لنبػػٌّن مػػن خبل، ا سػػب ـ علػػ  اجلليػػل بػػرأ  يػػوجز مػػوننهػػ  الغػػبل

أّف اجلمػػاؿ »   يغمػػن الفػػرؽ بينهمػػاو ، ّنفهػػـو اجلميػػل غػػًن أّف ىػػذين ادلفهػػومٌن منفصػػل أحػػدعلا عػػن ا خػػر
أّمػػا اجلػػبلؿ فيفّجػػر  ، عبليػػة منسػػجمة مدناسػػبة عيفي ػػا بػػٌن الوايػػس وادل ػػل األعلػػ  ػلػػّس فيهػػا ادلػػرء بػػالفرح واحلرّيّػػة

فيولّػػػد شػػػعور  ،ويػػػذىب   القػػػّوة والّدعػػػاظم إأ مػػػا ال هنايػػػة، بػػػٌن الوايػػػس وادل ػػػل األعلػػػ  عّمي ػػػا حػػػدود الّدوافػػػ 
وإ ػرار اإلنسػاف علػ  قأعيػد ذاقػو  ،الذ  يؤّعد قفّوؽ العػات علػ  القػّوة اإلنسػانّية مػن جهػة ،االحرتاـ والّدويًن

اإلغلابيّػة والّسػلبّية  ٌن األحاسػيسجلليػل يقػـو علػ  ادلػزج بػوىػذا يعػين أّف ا. (٘)«وحرّيّدو إزاءىا من جهػة أخػر 
 .  ضلو مويوع معٌّن  إنّو الّشعور بالّسرور واخلوؼ مع ا، ضلو ادلويوع   وي  واحد

إاّل مػػػػن خػػػػبلؿ الّشػػػػعور بالع مػػػػة والّسػػػػمّو إزاء ادلوايػػػػيس أو   الّنهايػػػػة ال يدحّقػػػػ  مفهػػػػـو اجلليػػػػل و 
ف أع ػػر شلّػػا نسػػدطيس إدراعػػو حّسػػي ا، أو يػػد يعلػػو ، فهػػو يطغػػ  علينػػا ويدحػػّدانا، فقػػد يغػػو (ٙ)ادلشػػاىد ادلخدلفػػة

                                         
  .ٕٖٓ( سانديانا: اإلحساس باجلماؿ، صٔ)
 . ٕٖٔ، صالّساب ( ان ر: ٕ)
 . ٖٕٖ، صالّساب ( ان ر: ٖ)
 . ٚٙ( ان ر: اللو: مبادئ علم اجلماؿ، صٗ)
 . ٔٓٔ( بّلوز: علم اجلماؿ، ص٘)
 . ٓٙ( سوريو: اجلمالّية عهن العصور، صٙ)



ٖٔ٘ 

 

علػػ  مفاىيمنػػا ادلألوفػػة للخػػًن والّشػػّر، فػػبل بػػّد أّف نشػػعر إزاء ادلويػػوع بأنّنػػا خػػائفوف أو مبهوقػػوف، وأف ضلػػّس 
 أيض ا بأنّنا ارقفعنا خارج أنفسنا عند زلاولدنا اإلحاألة باّقساعو أو ّنعناه. 

 تصّوفين العرب اليسليين:مفتوك الجليل عند الفالسفة والي -ج
ػػ ـ    الفغػػر العػػرّ  ،     احلػػدي  عػػن ىػػذا ادلفهػػـوبْ عػػاف للعػػرب ادلسػػلمٌن الس  فقػػد قصػػّدر االىدمػػا

ئقػػة بػػو   الغػػرب األورّ  بّل علػػ  حػػٌن أنّػػو قػػأّخر   حيػػازة ادلغانػػة ال، اإلسػبلمّ  بػػدء ا بػػالقرف العاشػػر ادلػػيبلد ّ 
بقػدر مػا قدعلّػ  ، غًن أّف ادلسألة ال قدعلّػ  بوجػود ىػذا البحػ  أو ذاؾ، د ّ إأ أواخر القرف ال ّامن عشر ادليبل

والّدمييػز بينػو ، ادلصػاحبة لػو ققها دراسة اجلبلؿ وقبياف األحاسػيسبوجود حرعة فغريّة فلسفّية أخذت عل  عا
 .  (ٔ)وبٌن غًنه من ادلفاىيم

، لػػّذات اإلذليّػػة وبصػػفاهتا وأفعاذلػػاارقػػب  مفهػػـو اجلليػػل لػػد  الفبلسػػفة وادلدصػػّوفة العػػرب ادلسػػلمٌن با
، وسػنحاوؿ أّف ندنػػاوؿ الّدحديػػدات وادلعػاين األّوليّػػة ذلػػذا ادلفهػػـو، مػػن  ػفات اخلػػال  عػػّز وجػػلّ   ػػفةم  فػاجلبلؿ  

إّف الع مػة واجلبللػة »ىػػ( الّػذ  يػاؿ: ٜٖٖونلق  من ىػؤالء الفػاراّ  )ت، (ٕ)لد  ىؤالء الفبلسفة وادلدصّوفة
وأع ػر مػا ي قػاؿ ذلػظ ، وإّمػا   ع ػر ض مػن خواّ ػو، ا يغوف ُنسػب عمالػو  إّمػا   جػوىرهوالد   الّش ء إظلّ 

واألّوؿ ، و  شػ ء مػن أعػراض البػدف، إظّلا ىو لغماؿ مػا لنػا   ع ػر ض  مػن أعرايػنا م ػل الي سػار والعلػم، فينا
 .  (ٖ)«ورلد عان  ع مدو وجبللو ورلده باين ا لغّل ذ  ع مة،  دلا عاف عمالو باين ا لغّل عماؿ

ويشػػػًن ىػػػذا الػػػّنّص بويػػػوح إأ أمػػػرين ا نػػػٌن: أّوذلمػػػا أّف الغمػػػاؿ شػػػرط اجلػػػبلؿ األسػػػاس فمػػػن دوف 
فػػػا  وحػػػده ىػػػو ، ىػػػو جػػػبلؿ نسػػ ّ قعػػػاأ و انيهمػػا أّف جػػػبلؿ عػػػّل مػػػا عػػدا ا  ، ال وجػػػود للجػػػبلؿ، الغمػػاؿ

، بلؿ ىػذا الػّنّص ألبيعػة اجلليػلمن خػ تٓنّددعما . وجبللو فوؽ عّل جبلؿ،  احب اجلبلؿ الّنهائّ  ادلطل 
 .  فاجلليل يّدسم بالع مة والد

فهػـو الػذ  ويػس اخلطػوط العاّمػة دل، وسار الفبلسفة وادلدصػّوفة العػرب ادلسػلموف علػ  خطػا الفػارا ّ 
وم ػػػْن ْنلّػػػ  لػػػو بنعوقػػػو الواجبػػػِة لػػػو مػػػن العػػػز  والقهػػػِر والع مػػػِة ...: »ىػػػػ(ٜٙٙ)ت يػػػاؿ ابػػػن الػػػّدبّاغ. (ٗ)اجلليػػػل
ون   ر  إأ نفسو فرآىا فقًنة  مقهورة  نايصة  ذاىبػة    عػز  عهنيائػو ويهػِر ، هنوِت والّسطوِة والقدرِة واالسديبلءِ واجل

                                         
 . ٗٗٔ-ٖٗٔ( ان ر: عليب: البنية اجلمالّية   الفغر العرّ  اإلسبلمّ ، صٔ)
( لػػن طلػػوض   احلػػدي  عػػن اجلػػبلؿ ّنفهومػػو الّصػػوّ  البحػػ  ادلنصػػرؼ إأ الػػّذات اإلذليّػػة، ألّف مػػن األ ْوأ أف قدنػػاوؿ ٕ)

 احلدي   عنو أُناثم مدخّصصة. 
 . ٓ٘الفاراّ : آراء أىل ادلدينة الفايلة، ص( ٖ)
 .ٙٗٔغر العرّ  اإلسبلمّ ، ص( ان ر: عليب: البنية اجلمالّية   الفٗ)
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، وي فػػين رسػػـو  ػػفاقو، فوجػػد لػػذلظ   نفسػػو مػػن الػػد ىش والػػّذىوؿ مػػا يغػػاد يطمػػس معػػات ذاقػػو، سػػلطانو
 .  (ٔ)«في قاؿ: إّف ىذا م شاِىدم لصفات اجلبلؿ

، الّلدػػٌن يدمدّػػس هبمػػا اجلليػػل، أّف نػػّص ابػػن الػػّدبّاغ ىػػذا يضػػيف إأ  ػػفري الع مػػة والػػد مػػن الوايػػل
يشػػعر أيض ػػا ، فاإلنسػػاف ْنػػاه ىػػذه ادلعػػاين اجلديػػدة للجليػػل.  ػػفات أخػػر  ىػػ : القهػػر والّسػػطوة واالسػػديبلء

 . بالّض لة واخلوؼ والّرىبة من ىذا القاىر ذ  الّسطوة واجلهنوت
عػػػن  ػػػفات الع مػػػة  عبػػػارةم  اجلػػػبلؿ  »فعػػػّرؼ اجلػػػبلؿ بقولػػػو: ىػػػػ( ٘ٓٛ)تيلػػػّ  أّمػػػا عبػػػد الغػػػر  اجل

، عمػا أّف عػل  جػبلؿ  لػوظهػور  و حيػ  يشػددّ لو فإنّ  ااؿ   وال ّناء، وعل   والغهنياء والد   فهػو  ه ي سػّم  جػبلال 
، ومػػػن ىنػػػا يػػػاؿ م ػػػْن يػػػاؿ: إف  لغػػػل  اػػػاؿ  جػػػبلال   ، ولغػػػل  جػػػبلؿ  مبػػػاد  ظهػػػوره علػػػ  اخللػػػ  ي سػػػّم  اػػػاال 

...،  .  (ٕ)«اجلبلؿ ادلطل  سلدّص با  قعاأف هر بذلظ أّف ظهور اجلماؿ ادلطل  و  ااال 
، لػد  العػرب ادلسػلمٌن، ويؤّعد ىذا الّنّص ما أشرنا إليػو سػابق ا مػن أّف جػبلؿ عػّل مػا عػدا ا  قعػاأ

 .  ري ال ينازعو فيها أحدفاجلبلؿ ادلطل  الّنهائّ  من  فات ا  ال، أو نس ّ ، ىو جبلؿ نايص
ري ٓنّدث عنهػا ابػن الػّدبّاغ، غػًن أّف ىػذه الّصػفة،  فة القهر الّ  فإنّو أّعدىػ( ٖٗ٘)تأّما ابن عرّ  

   .(ٖ)«ن عوت  القهر من احلضرة اإلذلّية»ى  الّصفة الوحيدة   اجلبلؿ، لديو، فقاؿ معرّف ا اجلبلؿ: 
 فسػػ ّ األ ػػر النّ  األمػػر عػػذلظ فػػإفّ  يػػدرة وسػػطوة، وّنػػا أفّ مػػا فيػػو مػػن ع مػػة ورلػػد و ، لِ اجلليػػل يػػاىرم  إفّ 
أ ػػػر مشػػػاىدة جػػػبلؿ ا    »ا اذليبػػػة بأهّنػػػ ؼ ابػػػن عػػػر ّ ، وعػػػرّ (ٗ)ادلػػػرقب  بػػػاجلبلؿ يغمػػػن   اذليبػػػة االنفعػػػامّ 
 .(٘)«القلب

قؤّعػػػػػػػػد أّف الفبلسػػػػػػػػفة وادلدصػػػػػػػػّوفة العػػػػػػػػرب وأخريػػػػػػػػات غًنىػػػػػػػػا الّنصػػػػػػػػوص الّػػػػػػػػري أوردناىػػػػػػػػا  إّف ىػػػػػػػػذه
ينفػػػػػػػوا وجػػػػػػػود اجلليػػػػػػػل   احليػػػػػػػاة اليوميّػػػػػػػة أو   الغائنػػػػػػػات، فقػػػػػػػد رأينػػػػػػػا أّف اجلػػػػػػػبلؿ عنػػػػػػػدىم  ادلسػػػػػػػلمٌن ت

مدحّقػػػػػ    عػػػػػّل مػػػػػا ىػػػػػو عامػػػػػل ع ػػػػػيم، غػػػػػًن أّف مػػػػػا رّعػػػػػز عليػػػػػو ىػػػػػؤالء ىػػػػػو أّف الغمػػػػػاؿ  ادلطلػػػػػ   واجلػػػػػبلؿ  
   ادلطل    فداف خاّ داف با  قعاأ وحده.

********** 
 

                                         
 . ٜٙ( ابن الّدبّاغ: مشارؽ أنوار القلوب، صٔ)
 .ٜٙ-ٜ٘  معرفة األواخر واألوائل، ص ( اجليلّ : اإلنساف الغاملٕ)
 . ٙ( ابن عرّ : رسائلو، صٖ)
  .ٛٗٔ-ٚٗٔليب: البنية اجلمالّية   الفغر العرّ  اإلسبلمّ ، ص( ان ر: عٗ)
 . ٘( ابن عرّ : رسائلو، ص٘)
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 ر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة ثانياا: تجّليات الجليل في الّشع
ة وألبيعػػة ببلدىػػم،   حيػػاهتم االجدماعيّػػ اجلليلػػة   ة ال ػػاىرة  ولػػة األمويّػػوف   عصػػر الدّ أدرؾ األندلسػػيّ 

غػًن عػدد مػن شػعرائهم،  دة، ولػد ارىم، من خبلؿ ظلاذج مدعػدّ   إدراعهم ىذا   قعبًنىم عنها   أشعوْنلّ 
ولعػػّل  ػػعوبة إدراؾ ىػػذا ادلفهػػـو  ْنلّػػ  اجلميػػل   شػػعر ىػػذ العصػػر.ضػػور ا مػػن عػػاف أيػػل  حىػػذا الّدجلّػػ    أفّ 

وراء ذلظ. ومس ذلظ فقد وجدنا   شعر ىذا العصر ما ْنّل  فيػو اجلليػل بويػوح،  داو عوبة الّدعبًن عنو عان
 وايدصر ْنّليو عل  جبلؿ اإلنساف وجبلؿ الطبيعة. 

 جالل اإلنسان وأعياله: -أ

ّ    عصر الّدولة األمويّة لوحات شعريّة قصّور جبلؿ اإلنسػاف وع مدػو، وبلوغػو   الّشعر األندلس
، إظّلػا ققدصػر علػ   الػذ  ، الّرجػلمنازؿ عالية رفيعة، ولغّن ىذه الّلوحات ال قصّور جنس اإلنساف عّلو جليبل 

 جػػػػػل وأفعالػػػػػورّ     شخصػػػػػية الووجػػػػػدناىا قدجلّػػػػالع يمػػػػة إأ مرقبػػػػػة اجلػػػػػبلؿ.  رفعدػػػػو أعمالػػػػػو اجلليلػػػػػة ومػػػػػ  ره
 ة.ة واجلماعيّ ونشاألاقو الفرديّ 
 الرَُّجل: -1

ـم  فالّرجػل   ، فه  زلور رئيس من زلاور ال ّقافػة العربيّػة،   الدمس العرّ  الذّعور ّ  رفيسم  للّرجولة مقا
عر ويػػد  ػػّور الّشػػ، ويقػػس علػػ  عاىلػػو العػػبء األع ػػم مػػن ادلسػػؤولّية، ىػػو ادلسػػدأ ر بالّسػػيادة والقيػػادة، الغالػػب

 .  (ٔ)العرّ  القد  جبلؿ الّرجولة منذ اجلاىلّية
مػػػػن خػػػبلؿ قصػػػوير الّشػػػػعراء ، وْنلّػػػ  جػػػبلؿ الّرجػػػػل   الّشػػػعر األندلسػػػّ    عصػػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة

مشػػػاىد  اذليبػػػة واجلػػػبلؿ الّػػػري عاينوىػػػا   حّغػػػاـ يرألبػػػة ويادهتػػػا   سػػػْلمهم عنػػػد اسػػػدقباؿ ادلهّنئػػػٌن وادلوفػػػدين 
 . حرهبم عند ويوفهم موايف الّصمود وال ّبات و ، (ٕ)والّسفراء

الّػػذ  ع ػػّد أع ػػم ، ومػػن حّغػػاـ يرألبػػة الّػػذين ْنلّػػ  فػػيهم مسػػات اذليبػػة واجلػػبلؿ عبػػد  الػػّر ن الّنا ػػر
وعلػػ  علػػ  ، واندشػػرت   العػػدوة ألاعد ػػو، وب عػػد   ػػيد و، فقػػد اشػػدهرت أيّام ػػو، خلفػػاء بػػين أميّػػة   األنػػدلس

وبلغػػػ  األنػػػدلس   ، ويضػػػ  علػػػ  ال ّػػػػّوار وادلدمػػػّردين، ّحػػػد الػػػببلد بعػػػد انقسػػػامهاوو ، منػػػابر األنػػػدلس علمد ػػػو
ومػػّدت إليػػو األمػػم  ، وىابدػػو ادللػػوؾ  ، وع  ػػم أمػػر ه، فدمّهػػد ملغ ػػو، عهػػده ذروة االزدىػػار الّسياسػػّ  وااليدصػػاد ّ 

                                         
، وزغريػ : القػيم اجلماليّػة بػٌن الّشػعر اجلػاىلّ  ٖٚ-ٕٚ( ان ر: خليل:   الّنقد اجلماّم )رؤية   الّشعر اجلاىلّ (، صٔ)

 . ٜ٘ٔمالّية   الّشعر العّباسّ ، ص، وحلّ : ادلفاىيم اجلٜٚ-ٜ٘، ٘ٙ-ٗٙوشعر  در اإلسبلـ، ص
( عانػػػ  أوأ الّسػػػفارات الّسياسػػػّية الّػػػري يصػػػدت يرألبػػػة    عهػػػد عبػػػد الػػػّر ن األوسػػػ ، واسػػػدمّر بعػػػدىا يػػػدـو الّسػػػفراء ٕ)

، وفػػػيبلّم: ٙٚ-٘ٙ/ٔوادلبعػػػو ٌن حػػػّ  عهػػػد احلاجػػػب ادلنصػػػور. )ان ػػػر: سػػػات: يرألبػػػة حايػػػرة اخلبلفػػػة   األنػػػدلس، 
 (.ٜٕٓ-ٕٚٓياسّية بٌن الّدولة األمويّة   األندلس ودوؿ ادلغرب، صالعبليات السّ 



ٖٔٛ 

 

وادعدػػو ومداحفدػػو وازدلفػػ  إليػػو سػػعي ا دل، وسػػع  إأ مهادندػػو وعسػػب مريػػاقو، مػػن وراء الػػّدروب يػػد  اإلذعػػاف
 .  (ٔ)بع يم الّذخائر واذلدايا

لػو   اسػدقبالو الوفػود  أبيػاتم ومن أ وأ الّنصوص الّشعرية اّلري  ّورت لنػا مشػاىد  ىيبػة الّنا ػر وجبل
بػػػرز  إذ، ياذلػػػا   يػػػوـ  مشػػػهود  قأّىػػػب  فيػػػو الّنا ػػػر السػػػدقباؿ الّسػػػفراء وادلبعػػػو ٌن، نػػػذر بػػػن سػػػعيد البلػػػوأل ّ دل

مثّ ققػّدـ الّسػفراء ويػد أبػدوا ، وز يّػن القصػر اخلػبلّ  بػأنواع الزّينػة و ػنوؼ الس ػد ور، (ٕ)مػل ِشػغ ة  أع العسغر  
ػم  الفقيػو  زلّمػد  بػن عبػد الػهّن أحػد أعػبلـ األنػدلس أف ، ىيبد هم من فخامة الّسلطاف وروعة ادلغػاف مثّ أمػر احل غ 

وغش  عليو وسق  علػ  ، رقو ىيبة  ادلويف فوجمفلّما حاوؿ الّدغّلم هب، ؼلطب خطبة  قناسب ىذا االحدفاؿ
منػذر ويّػف وأ رقػ  عليػو، فقػاـ الفقيػو يغد يبػدأ حػّ  ق ىػ(، ولغّنو تٖٙ٘علّ  القاّم )تفدغّلم أبو ، األرض

 .  (ٖ)عأظّلا عاف ػلف و من يبل مّدة،  وألّ  وألق  خطاب ا رائع ا سّحو سح ابن سعيد البلّ 
ونػّوه ب باقػو ، أنشد أبياق ا لػو  ػّور فيهػا ىيبػة ادلغػاف ورىبػة الّسػلطافمن خطابو  منذرم وبعد أف انده  
 : )الّطويل((ٗ)فقاؿ، وعّرض ّن ْن سبقو إأ القوؿ،   ىذا ادلويف اجلليل

 َمقييييييييييال  َََّحييييييييييدم السَّييييييييييْيِ  َوْسييييييييييَ  الَيحاِفييييييييييِل 
 

َُ بِيييييييييييييِه ميييييييييييييا بَييييييييييييييْيَن َ ييييييييييييي   َوباِ يييييييييييييلِ    فَيَرقْييييييييييييي
 هُ بَِقْلييييييييييييييييييييييَن ذَِّييييييييييييييييييييييي  تَيْرَتيييييييييييييييييييييييي َجَن اتُيييييييييييييييييييييي 

 
ِْ َرْعييييييييييييييَد ِعْنييييييييييييييَد َرْعييييييييييييييِ  األَناِمييييييييييييييلِ    ََّ ييييييييييييياِر

َْ رِْجليييييييييييييي  َوًل َزلَّ ِمْقيييييييييييييَولي   َفيييييييييييييا َدَ َ ييييييييييييي
 

 (5)َوًل  ييييييييياَش َعْقليييييييييي يَييييييييييْوَك تِْليييييييييَ  الييييييييي ًَّلِزلِ  
َْ َنْحييييييييييييوي ُعيُييييييييييييون  ِإ اُلتييييييييييييا  َق  َوقَييييييييييييْد َ ييييييييييييدَّ

 
َْ فيييييييييييييي الَيقاتِيييييييييييييلِ    ََِّيثْيييييييييييييِل ِسيييييييييييييتاَك أُثِْ تَييييييييييييي

إأ قصػوير جػبلؿ الّنا ػر وروعػة حضػوره   ىػذا ، ويف و باقو فيومنذر من قصوير جبلؿ ادلواندقل  
 : )الّطويل((ٙ)فقاؿ، ادلويف

 ِبَخْيييييييييييييييييِر ِإميييييييييييييييياَك َّيييييييييييييييياَن َأْو ُ ييييييييييييييييَو َّيييييييييييييييياِ ن  
 

 (7)ِلُيْقَت ِيييييييييييييَل  َأْو فيييييييييييييي الُعُصيييييييييييييوِر اأَلوا ِيييييييييييييلِ  
يييييييييييييييييا يَيُ م يييييييييييييييييوَن دارَ ُ    تَيييييييييييييييييًر النَّييييييييييييييييياَس َأْفواجا

 
 وََُّل ُتيييييييييييييييييييييُآ ميييييييييييييييييييييا بَييييييييييييييييييييييْيَن راَض َو ِميييييييييييييييييييييلِ  

 
                                         

 . ٘ٙ/ٔ( ان ر: سات: يرألبة حايرة اخلبلفة   األندلس، ٔ)
 : ما ي لبس من الس بلح. الشم َّة( ٕ)
 . ٕٖٚ، وما بعدىا، ٖٗٙ/ٔ، وادلّقرّ : نفل الطّيب، ٕٗٗ-ٜٖٕ( ان ر: ابن خاياف: مطمل األنفس، صٖ)
 . ٖٖٚ/ٔ، وادلّقرّ : نفل الطّيب، ٕٗٗاياف: مطمل األنفس، ص( ابن خٗ)
. َدَ ضَ ( ٘)  : خّف وذىب، وجهل  احبو ما ػلاوؿ.  اش العقل: ز ِل  
 . ٖٖٚ/ٔ، وادلّقرّ : نفل الطّيب، ٕٗٗ( ابن خاياف: مطمل األنفس، صٙ)
 ...«. إماـ   خلًنِ »(   نفل الطّيب: ٚ)



ٖٜٔ 

 

 فُيييييييييييييييوُد ُملُيييييييييييييييوِ  الييييييييييييييير وِك َوْسيييييييييييييييَ  ِفنا ِيييييييييييييييهِ وُ 
 

 َمخافَيييييييييييييييييييييَة بَيييييييييييييييييييييْأَس َأْو رَجييييييييييييييييييييياءا لِنا ِيييييييييييييييييييييلِ  
عمل عل  قشغيلو مػن خػبلؿ قصػوير ، مهيب ا بل  شّغل الّشاعر  ادلشهد     ورقو احلقيقّية فضاء  جلي 

وش ػعًنة مػن ، سػبلـوىو رعن مػن أرعػاف اإل، وعأنّو يد اسددع   ورة احل ّ ، حرعة األفواج اّلري قؤـّ دار الّنا ر
الّػػذ  يعيشػػو الػػوع  الّشػػعرّ  ، وقغشػػف ىػػذه الّصػػورة عػػن مقػػدار االىدمػػاـ البػػال  بشػػخص الّنا ػػر، شػػعائره

فهو يشهد مويف ا يسيطر عليو ذعر اخلليفػة الّػذ  جػاء إليػو ، بو فو خبل ة  للوع  اإلنسايّن   قلظ ادلرحلة
 . من أجل خ طب وّده الّسفراء  وادلبعو وف

د  دؽ ىذا أّف عدب الّداريخ أشارت إأ أّف االّقصاؿ ُنغومة يرألبة حػدث نديجػة  دلػا قبػّوأه وما يؤعّ 
أجػػهنت األبػػاألرة واحلّغػػاـ مػػن ، ومػػا عػػاف فيػػو مػػن ع مػػة وىيبػػة مػػن ناحيػػة أخػػر ، اخلليفػػة مػػن مغانػػة سػػامية

 .  (ٔ)عل  خطب وّده والّدقّرب إليو، األدلاف والبيزنطّيٌن والفرصلة والّنورماف وغًنىم
 : )الّطويل((ٕ)بل  فخاألبو يائ، منذر إأ الّنا روالدف  

ا َأْقصييييييييييييي  َ يييييييييييييياَة ُميييييييييييييَ ممالا   َفِعيييييييييييييْ  سييييييييييييياِليا
 

ََ ِفييييييييييييييياُث َُّييييييييييييييلم  يييييييييييييياَ  َوناِعييييييييييييييلِ    فَأَنْيييييييييييييي
 َسيييييييييييييَتْيلُ تا ميييييييييييييا بَييييييييييييييْيَن َ يييييييييييييْرَْ َوَمغْيييييييييييييِربِ  

 
 ِإلييييييييييييييييي  َدْرِب ُقْسييييييييييييييييي َْن يَن َأْو َأْرِض بابِيييييييييييييييييلِ  

 ا م عػػػاى ورغبػػػة   خػػػدم الّشػػػاعر أبياقػػػو بػػػدعاء   
وسػػػبلمدو ، فهػػػو غػػػوث عػػػل  زلدػػػاج،   بقػػػاء الّنا ػػػر سػػػادل

 . عما عهّن الّشاعر عن ألموح ادلمدوح الّسياسّ    الّسيطرة والّدوّسس،  يماف السدمرار اخلًن وقدابس العطاء
، باألػػل-واعدمػػد الّشػػاعر   ىػػذه األبيػػات علػػ  حرعيّػػة الّدشػػغيل الّلغػػو  القائمػػة علػػ  الّدضػػاد )حػػ ّ 

، أرض بابػػل(-درب يسػػطنطٌن، رجػػاء نائػػل-سلافػػة بػػأس، آمػػل-غػػرب( وال ّنائيػػة )راض-شػػرؽ، ناعػػل-حػػاؼ
 .  (...عما فيهما حسم لصاحلو   آخر األبيات )س د ْملغ ها،  و  عليهما خضوع وانقياد ذلذا الّرجل

ا مػػن ادلهابػػة والع مػػ  ،ة والػػدويّدفػػ  ادلؤّرخػػوف علػػ  أّف يرألبػػة يػػد بلغػػ    عصػػر الّنا ػػر شػػأو ا بعيػػد 
و ػػار بػػبلط اخلليفػػة عبػػد ، فقصػػدىا سػػفراء ادللػػوؾ واألبػػاألرة، وعانػػ  )أوروبػػا( مػػأخوذة هبػػذه ادلغانػػة الع يمػػة

يلدمسػوف ، وسع  إليػو شل ّلػو ع ػًن مػن الػّدوؿ واألمػم   ذلػظ الويػ ، يبلة ادلوفدين وادلبعو ٌن، الّر ن الّنا ر
، الّشػرؼ الع ػيم أف يبسػ  اخلليفػة يػده لسػفرائهم ليقّبلوىػاوعّد ادللػوؾ مػن دواعػ  ، قو ي  عر  الّصداية معو

 .  (ٖ)وذلظ جلبللة يدره وع م منػزلدو ومسّو مغاندو

                                         
 . ٕٗٙيدها باألموّيٌن   األندلس حّ  أواخر القرف العاشر ادليبلدّ ، ص( ان ر: الّشيخ: دولة الفرصلة وعبلٔ)
 . ٖٖٚ/ٔ، وادلّقرّ : نفل الطّيب، ٕٗٗ( ابن خاياف: مطمل األنفس، صٕ)
 . ٕٓٚ-ٜٕٙ، ٕٓٙ( ان ر: الّشيخ: دولة الفرصلة وعبليدها باألموّيٌن   األندلس، صٖ)



ٔٗٓ 

 

ػم  ـّ الّسفراء وادلبعو ػوف يرألبػة   عهػد الّنا ػر أّموىػا مػن بعػده   عهػد ابنػو احل غ  ، سدنصرالػػم  وعما أ
 .  (ٔ)حّل  بببلألو وعن الوفود الغ ًنة اّلري، اّلذ  قدحّدث ادلصادر عنو بإسهاب

ػػم   اسػػدقبالو الوفػػود أشػػار ، أبيػػاتم لعبػػد ادللػػظ بػػن سػػعيد ادلػػراد ّ ، وشلّػػا ييػػل   قصػػوير جػػبلؿ احل غ 
احدفل احل غ م بذلظ اليـو أجّل احدفاؿ إذ، فونش( عليوذْ دوف بن إِ رْ فيها إأ وفود األمًن )أ  

وعػاف ادلػرادّ  . (ٕ)
ا شلّػػػن شػػػهدوا وفػػػود   فأنشػػػد مػػػن وحػػػ  ىػػػذا ، اذليبػػػة واجلػػػبلؿ وعػػػاين م ػػػاىر  ، احل غػػػم ىػػػذا األمػػػًن علػػػ  واحػػػد 

 : )الغامل( (ٖ)ادلشهد
َْ بَأَيْيييييييييييييييييييِديتا اأَلعييييييييييييييييييياِجُآ َنْحيييييييييييييييييييَو ُ   َأْلَقييييييييييييييييييي

 
 (4)ُمتَيييييييييييييييييييييييييييييَوقمعيَن ِلَصييييييييييييييييييييييييييييْوَلِة الرمْ  ييييييييييييييييييييييييييييالِ  

ا  ًا  َ يييييييييييييييييييييييييًا َأمييييييييييييييييييييييييييُرُ ُآ َأتييييييييييييييييييييييييياُ   ِ ييييييييييييييييييييييييي
 

 ِمْنييييييييييييييييييييييييُه َأواِ يييييييييييييييييييييييييَر ِذمَّيييييييييييييييييييييييييَة َوِ  يييييييييييييييييييييييييالِ  
يييييييييييييييييييييييييييييعااُمَتواِضيييييييييييييييييييييييييييييعاا ِلَجاللِيييييييييييييييييييييييييييييِه ُمَتخَ    شم

 
يييييييييييييييييييييييييا ييُيييييييييييييييييييييييييَرْ  بِِقتيييييييييييييييييييييييييالِ    ُمَت َيرمعايييييييييييييييييييييييييا َليَّ

 َسييييييييييييييييييَيناُل بِالتَّْأميييييييييييييييييييِل لِْلَيِلييييييييييييييييييِ  الرمضييييييييييييييييييا 
 

 ِعيييييييييييييييييييييييي لا يَعييييييييييييييييييييييييآ  ِعييييييييييييييييييييييييداُ  بِيييييييييييييييييييييييياإِلْذًللِ  
الّػذ  قصػّوره األبيػات مػانل  أوا ػر ، اخلضػوع أمػاـ شػخص ادلمػدوح اخلليفػة ْنّل    األبيات حالة   

 .  وادلؤّمل أف يناؿ عز ا بعد الّذؿّ ، جلبلؿ اخلليفة وىيبدوالّذّمة ذلذا الوافد ادلسدجد  وادلدوايس 
وىػذا مػا دعػا الّشػاعر إأ الّدعبػًن ، ع يم من أيّاـ أمػًن ادلػؤمنٌن   يرألبػة وال ريب أّف ذلظ اليـو يوـم 

 : )الغامل( (٘)فقاؿ، عن إعجابو بع مة ىذا اليـو
 ًل يَييييييييييييييييييييييْوَك َأْعفَيييييييييييييييييييييُآ لِْليييييييييييييييييييييُوًلِة َمَسيييييييييييييييييييييرَّةا 

 
   ُ  (6)فاا َعلييييييييييييييييييي  اأَلْقييييييييييييييييييييالِ يَفْييييييييييييييييييييَوَأَ يييييييييييييييييييد 

 ِمييييييييييييييييييْن يَيييييييييييييييييييْوِك )َأْرُدوَن( الَّييييييييييييييييييًي ِإْق الُييييييييييييييييييهُ  
 

 َونِتايَيييييييييييييييييييييُة اإِلْق يييييييييييييييييييييالِ  َأَميييييييييييييييييييييُل الَييييييييييييييييييييييدً 
 َمِليييييييييييييُ  اأَلعييييييييييييياِجِآ َُّلمتيييييييييييييا ابْيييييييييييييُن ُملوَِّتيييييييييييييا 

 
 واليييييييييييييييييييي الر عييييييييييييييييييياِة  َوِلَ عييييييييييييييييييياِجِآ واليييييييييييييييييييي 

 ِإْن َّيييييييييييييياَن جيييييييييييييياَء َضييييييييييييييُرورَةا فَيَلَقييييييييييييييْد َأتيييييييييييييي  
 

  َييييييييييييييييْوِ  رِجييييييييييييييييالِ وَ  َعييييييييييييييييْن ِعيييييييييييييييي م َمْيَلَ ييييييييييييييييةَ  
 فَالَحْيييييييييييييييييييييييييييييييُد ِ  الُينيييييييييييييييييييييييييييييييِل ِإماَمنييييييييييييييييييييييييييييييا 

 
َِّ الُيلُيييييييييييييييييييوِ  بَقيييييييييييييييييييْدرِِ  الُيَتعيييييييييييييييييييالي   َ ييييييييييييييييييي

 
                                         

 . ٕٚٓالّدولة األمويّة   األندلس ودوؿ ادلغرب، ص( ان ر: فيبلم: العبليات الّسياسّية بٌن ٔ)
، وسات: يرألبة حايرة اخلبلفة   ٙٛٗ( ان ر: عناف: دولة اإلسبلـ   األندلس )اخلبلفة األمويّة والّدولة العامريّة(، صٕ)

 . ٕٚ-ٔٚ/ٔاألندلس، 
 . ٖٜٖ/ٔ، وادلّقرّ : نفل الطّيب، ٖٕ٘/ٕ( ابن عذار : البياف ادلغرب، ٖ)
 د. س  : األ  رم  الال( ٗ)
 . ٜٖٗ/ٔ( ادلّقرّ : نفل الطّيب، ٘)
 ه )الق ْيل(، وىو ادللظ من ملوؾ  ًن، أو ىو دوف ادللظ األع م. مفرد   : اسم يالقْ األَ ( ٙ)



ٔٗٔ 

 

فدحّققػػ  ، دوف( خايػػع ا منقػػاد ا ألمػػًن ادلػػؤمنٌنرْ لػػيس   أيّػػاـ يرألبػػة الغػػرّاء أع ػػم  مػػن يػػـو يػػدـو )أ  
ـ  )أ  ، بقدومػػو ادلػػىن وا مػػاؿ ـم ع ػػيمم عنػػد األعػػاجمرْ فمقػػا لػػو مػػن عػػّز ، ًنىم وسػػليل ملػػوعهمفهػػو أمػػ، دوف( مقػػا
وال ؼلفػ  أف قع ػيم الّشػاعر ي ػْدر  ىػذا الوافػد فيػو قع ػيم . لظ ما ال ينغره عل  م ػْن يعرفػوالػم  الّسلطاف وسطوة 

 . وْنسيد دلغاندو ادلرموية، وإبراز دلقامو اجلليل، لق ْدر اخلليفة ادلدعام
فاّقغأ عل   قافة ادلدلّقػ  الّدينيّػة مػن ، ـ وجبللووعمد الّشاعر إأ الّدأعيد أع ر عل  ع مة ىذا اليو 

ا مػػن القػػرآف الغػػر  مػػا م  ، ومػػا قػػوح  بػػو مػػن رىبػػة وخػػوؼ وذعػػر، رْشػػخػػبلؿ اسػػددعائو لصػػورة يػػـو احل   سػػدمد 
 : )الغامل((ٕ)فقاؿ، (ٔ)جاء فيو من و ف مشاىد يـو القيامة األخرويّة

 ُ ييييييييييييييَو يَيييييييييييييييْوُك َ ْشييييييييييييييِر النَّيييييييييييييياِس ِإًّل َأنيَُّتييييييييييييييآْ 
 

 ْآ ُيْسييييييييييييييييأَُلوا فيييييييييييييييييِه َعييييييييييييييييِن اأَلْعيييييييييييييييييالِ لَيييييييييييييييي 
ػا ذلػذا الفضػاء  ومضػفي ا عليػو مػن ، و  حدود ىذا الفضاء ادلفدوح يغوف اإلنساف عنصر ا أساسي ا زلرّع 
فقػػد غػػّص ، وعيػػوف م ػػْن حضػػر   ىػػذا ادلغػػاف، اذليبػػة واجلػػبلؿ مػػا يعػػّزز  ػػورة اخلليفػػة   عيػػين ادللػػظ الوافػػد

 : )الغامل((ٖ)وإأ ىذا أشار الّشاعر حٌن ياؿ، ادلدّججٌن بالّسبلح، ادلغاف َننود أمًن ادلؤمنٌن
يييييييييييييييييا ِبُجُيوِ يييييييييييييييييهِ   َأْضيييييييييييييييييح  الَف ييييييييييييييييياُء ُمَفعَّيا

 
ييييييييييييييييييْربالِ    (4)َواألُفْييييييييييييييييييُ  َأقْيييييييييييييييييييَتَآ َأْف َيييييييييييييييييييَر السم

 ًل يَيْتتَييييييييييييييييييدي السَّيييييييييييييييييياري لَِلْيييييييييييييييييييِل قَتاِمييييييييييييييييييهِ  
 

 ِإًّل ِبَ ييييييييييييييييييييييييييييييْوِء َ ييييييييييييييييييييييييييييييوارَِك َوَعييييييييييييييييييييييييييييييوالي 
 بػػات رمػػاح وسػػيوؼ مػػن أشػػرعدو ّنػػا األفػػ فػػأظلم ، ددىاوع ػػ دىابع ػػد ادلنصػػور ادلغػػاف مػػؤلت عدائػػب 

   .  ىذه ال ّلمة الّسائر يهد  بريقها
، والّرماح ادلندصػبة، مشهد  البنود بصورىا الرّائعة، وشلّا زاد   جبلؿ ىذا ادلويف   ىذا اليـو الع يم

 : )الغامل((ٙ)ادلدوّىجة عالّنار (٘)والّدجافيف
 ِعْق يييييييييييييييييييياُن الَفييييييييييييييييييييال وَََّأَنَّيييييييييييييييييييييا الِعْق ييييييييييييييييييييانُ 

 
َق َّييييييييييييييييييييييييييييية  لَِتَخ  يييييييييييييييييييييييييييييِ  ال  ييييييييييييييييييييييييييييياّللِ    ُمنيْ

    

                                         
. عرض القرآف الغر    موايس عّدة  ور ا ع ًنة ليـو احلشر، وما ٓٗ( ان ر: اليا : دراسات فنّػّية   األدب العرّ ، صٔ)

 (.ٕ٘ٓيو من مشاىد أريّية ومساويّة ع يمة. )ان ر: عبد الباي : ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآف الغر ، صف
 . ٜٖٗ/ٔ( ادلّقرّ : نفل الطّيب، ٕ)
 . ٜٖٗ/ٔ، الّساب ( ٖ)
 ود. سْ : األ  تآقْ األَ ( ٗ)
 . ًنىف  احلربي وي س  عل  اخليل من حديد  أ و غ ه )الّدجفاؼ(، وىومامفرد   : اسم التَّجافي ( ٘)
 . ٜٖٗ/ٔ( ادلّقرّ : نفل الطّيب، ٙ)



ٕٔٗ 

 

 وَََّييييييييييييييييييييييَأنَّ ُمْنَتِصييييييييييييييييييييييَن الَقنييييييييييييييييييييييا ُمْتتَييييييييييييييييييييييي َّةا 
 

 (1)َأْ ييييييييييييييييييي اُن نازَِ يييييييييييييييييييَة بَعييييييييييييييييييييَدِة جيييييييييييييييييييالِ  
  َْ  وَََّأَنَّييييييييييييييييييا قُيْ يييييييييييييييييُل التَّجيييييييييييييييييافيِ  اََّْتَسييييييييييييييييي

 
 نيييييييييييييييييييييييياراا تَيَو  ُجتييييييييييييييييييييييييا بِييييييييييييييييييييييييال ِإْ ييييييييييييييييييييييييعالِ  

العقبػػػػاف وعأهّنػػػػا عقبػػػػاف الّصػػػػحراء  عليهػػػػا وارقسػػػػم ، فادلغػػػػا أرجػػػػاء  والرّايػػػػات  ارقفعػػػػ  األعػػػػبلـ 
وقويّػػدت ْنػػافيف اخليػػل وعأهّنػػا يػػد اعدسػػ  نػػار ا ، واندصػػب  الّرمػػاح فغانػػ  عحبػػاؿ البئػػر العميقػػة، ادلنقّضػػة
الّػػػري ىػػػ  شػػػعار لقػػػّوة ، ّن هػػػر بنػػػودىم وألػػػويدهم وأعبلمهػػػم ورايػػػاهتم بل  اىػػػدّم األندلسػػػّيوف فعػػػويػػػد . مدوّىجػػػة
فغانػػ  ٓنمػػل شػػارات مصػػّورة مػػن  ػػور األسػػود والّنسػػور وال ّعػػابٌن والعقبػػاف ، لع مػػة دوذلػػمورمػػز ، جيوشػػهم

 . (ٕ)وغًنىا من الّدصاوير اذلائلة
 والّػذ  يريػد أف يو ػلو إأ ادلدلّقػ    ويدػو و  أ ّ ، ىغذا يبدو ادلشهد الػوايعّ  الّػذ  يعيػو الّشػاعر

ذلػذا ل رلدمعػة  علػ  قغػوين  ػورة وايػحة ادلبلمػل قعمػ، ّنػا ػلمػل مػن شػحنات وألايػات ٔنييليّػة، وي  آخػر
  .الّرجل

ػػم ، ال ققػػّل ع مػػة  عػػن الّسياسػػّية اجدماعيّػػةم  مغانػػةم ، إأ جانػػب مغاندػػو الّسياسػػّية الع يمػػة، وللح غ 
الّػػذ   ادلشػػهد ىػػذا ومنهػػا، (ٖ) ػػورىا الدقػػاط   وأجػػاد، ققػػدؽلها   شػػخيص ابػػن   و فّػػ  الّػػري ادلشػػاىد   وْنلّػػ 
 : )اخلفيف( (ٗ)فقاؿ، ّدة احل غ مس   عل  بالعيد هّنيئنالػم   قوافد   شخيص نفيو اب و ف  

 َّييييييييييييييييييياَد َأْن يَييييييييييييييييييييْ  َآ الغيييييييييييييييييييُدوَّ العِشيييييييييييييييييييي  
 

 (5)يَييييييييييييييييييييْوَك وافييييييييييييييييييياَ  لِلسَّيييييييييييييييييييالِك النَّيييييييييييييييييييِدي   
 ييُيييييييييييييْ ِنٌُّ الييييييييييييي َيْعَض ِمْنيييييييييييييُه بَيْعيييييييييييييض   َجيييييييييييييال ُ  

 
 َوْجُتييييييييييييييَ  ال َّْلييييييييييييييُ   ًل الصَّيييييييييييييي اُح الَجِلييييييييييييييي   

 َ  َأَّْ َييييييييييييييييييَر ِمْنيييييييييييييييييهُ قابَيييييييييييييييييَل الِف ْيييييييييييييييييُر ِمْنييييييييييييييييي 
 

 َوْ ييييييييييييييَو ِمييييييييييييييْن َوفْييييييييييييييِدَ  الَ ييييييييييييييريُآ السَّييييييييييييييِني   
، ّنػا يدناسػب مػس ادلويػف اجلليػل الّػذ  قصػّوره األبيػات، والّدع يم   غلب عل  ىذه القصيدة الّدفخيم   

دلسػاء فامدّد هبم الويػ  مػن الّصػباح حػّ  ا، الوافدوف للّسبلـ عل  اخلليفة احل غم، فقد ازدحم ادلهّنئوف بالعيد
ألّف مقػاـ اخلليفػة الّسػام  أعلػ  وأجػّل ، وليس نػور الّصػباح، عل و نور  وجو اخلليفة  ويد أياء اللس  ، لغ رهتم

                                         
 : ناحية  البئِر والقهِنوالبحر وجانب ها. الُجول والجاُل والِجيلُ : البئر. الّناز ة( ٔ)
 . ٕٓٔ، وفغر : يرألبة   العصر اإلسبلمّ ، صٖ٘( ان ر: العبادّ :  ور من حياة احلرب واجلهاد   األندلس، صٕ)
ػػم وابنػػو ىشػػام ا. )ان ػػر: ابػػن شػػخيص: شػػعره، ص( البػػن شػػخيص يصػػائد ٖ) ، ٙ٘، ٕٗ، ٖٔ، ٜٕعيديّػػة ىنّػػأ فيهػػا احل غ 

ٙٛ ،ٚ٘ ،ٜٕ.) 
 . ٕٜ( ابن شخيص: شعره، صٗ)
 : رللس القـو ما داموا رلدمعٌن فيو. الّنادي والنَّدي  ( ٘)



ٖٔٗ 

 

مػن الواجػب هتنئػة العيػد ، واحلاؿ عما و فها الّشاعر، وبناء  عل  ىذا. يدر ا من عيد الفطر عل  جبللة يدره
 : )اخلفيف((ٔ)وليس هتنئة احلغم ُنلوؿ العيد، بزيارة احل غ م

 ئاا لِْلعيييييييييييييييييييييييييييييييييييِد َزْوُر ِإميييييييييييييييييييييييييييييييييياكَ يفَيَتنييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

 (2)َُّييييييييييييييييل  َعييييييييييييييييْيَ  ِمْنييييييييييييييييُه َ نِيييييييييييييييييل َمييييييييييييييييِري   
 َيْحجييييييييييييُن الن ييييييييييييوُر َ ْخَصييييييييييييُه  يييييييييييييَن يَيْ ييييييييييييدو 

 
 فَيْتيييييييييييييييييييييييَو لِلنَّييييييييييييييييييييييياِ ريَن: بييييييييييييييييييييييياَد َ ِفيييييييييييييييييييييييي   

 ُذو َجييييييييييييييييييالَل يُيْقصيييييييييييييييييييِه سيييييييييييييييييياَعَة يَيْ ييييييييييييييييييدو 
 

 ِلَيواليييييييييييييييييييييييييييييييِه  فَيْتييييييييييييييييييييييييييييييَو داَن َقِصييييييييييييييييييييييييييييييي   
ػػو    ظهػػر للنّػػاظرين إليػػو، حجػػب   مقام ػػا علي ػػا ّنػػا أسػػب  عليػػو مػػن  ػػفات، فهػػو إفْ رفػػس الّشػػاعر شلدوح 

و عػ  يدمّغنػػوا أيصػ  جبلل ػوأ ػػحابو شخص ػو فأخفػاه عػػن العيػوف مػس أهّنػا قن ػػر إليػو، وإف الدقػ  ّنواليػو  النّػور  
   من لقائو.

، مػػػا ت ػلػػػزه غػػػًنهػلػػػّد هم عػػػن ىػػػذا الّرجػػػل الّػػػذ  حػػػاز مػػػن ادلػػػ  ر ، ر الّشػػػاعر إأ والة الػػػو  والدفػػػ  
 : )اخلفيف((ٖ)فقاؿ

 يييييييييييييييييييييا ُوًلَة الييييييييييييييييييييَوًر َأِ يييييييييييييييييييييُخوا ِلِقيييييييييييييييييييييلَ 
 

 (4)َأنيييييييييييييييييا فيييييييييييييييييي َنصميييييييييييييييييِه َج يييييييييييييييييان  َجيييييييييييييييييِري   
َر ييييييييييييييييييييييَل النَّ ِيييييييييييييييييييييي     فيييييييييييييييييييييي تَييييييييييييييييييييييَولمي اإِلمييييييييييييييييييييياِك َوْ يييييييييييييييييييييي  ِميييييييييييييييييييييَن اِ  َوعييييييييييييييييييييياُ  َعيييييييييييييييييييييْن ج يْ

 
 يه

ييييييييييييييَر َأنَّ الَّييييييييييييييًي ُي يييييييييييييياُ  لَييييييييييييييُه اإِلْسييييييييييييييي  َفييْ
 

 ال ََِّّيييييييييييييييييي   التَِّقيييييييييييييييييي   ال َّاَعيييييييييييييييييةِ  ِإلييييييييييييييييي ييييييييييييييييييُآ  
 َوالُيييييييييييييييييييييَوفمي َ ييييييييييييييييييييًا َوذا َمِليييييييييييييييييييي   ِميييييييييييييييييييينْ  

 
 (5)ِسييييييييييييييييييْ ِ  ُعْثييييييييييييييييييياَن  َ ْديُييييييييييييييييييُه ُعَيييييييييييييييييييِري   

ادلعػروؼ عنػو ، ادلؤيّػد مػن ا  قعػاأ هبػذا احلػ ّ ، إنّو اخلليفػة  ػاحب احلػّ  الّشػرعّ  بالّسػيادة والقيػادة 
 .  ادلندم  إأ الّصحابة الغراـ وادلهدد  هبديهم، الّدق  والورع
 : )اخلفيف((ٙ)رلّرب لؤلمور، مس أنّو عارؼ بقدر الّرجاؿ، ذا عّلو فقد حار الّشاعر   و فووذل

  يييييييييييييْرُت فيييييييييييييي َوْ يييييييييييييِفِه َعلييييييييييييي  َأنَّ قَيْل يييييييييييييي
 

َرِفي     (7)َأْ ييييييييييييييييييييييييييَوِذيل  َوِمْقييييييييييييييييييييييييييَولي َ ييييييييييييييييييييييييييييْ
 َوَلَعْيييييييييييييييييييري لَييييييييييييييييييْو َأنَّ َسييييييييييييييييييْح اَن َأْنحيييييييييييييييييي  

 
 (1)ِلعُييييييييييييييييييييالُ  َلعيييييييييييييييييييياَب َسييييييييييييييييييييْح اَن عييييييييييييييييييييي   

 
                                         

 . ٖٜ( ابن شخيص: شعره، صٔ)
 : الزّيارة. ال َّور( ٕ)
 . ٖٜ( ابن شخيص: شعره، صٖ)
 اخل ْل  من الب شر. : الَوًر( ٗ)
 : و لد  الو لد. السمْ  ( ٘)
 . ٖٜ( ابن شخيص: شعره، صٙ)
 : النّػّقاد. الّصّرا  والصَّْير  والّصيرفيّ . ش ء عليو منها ذ  ال يشذ  الّ ، القاىر ذلا، ر   األ مورادلشمّ  :األ وذيّ ( ٚ)



ٔٗٗ 

 

 فاِت بَيييييييييييييْل َجيييييييييييييلَّ َعْنتيييييييييييييياَأْوَ يييييييييييييِدي  الصمييييييييييييي
 

 َجلَيييييييييييييييييييييييالا قَيييييييييييييييييييييييْدرُُ  الَجِليييييييييييييييييييييييي  الَعِليييييييييييييييييييييييي   
فإنّػو يعجػر ، ويدرة عل  الّدعبًن واإلفصػاح والبيػاف، وْنربة وخهنة، مهما أوت الّشاعر من ذعاء وفطنة 

ألّف ، سيعجز عػن و ػفو، ي ضرب بو ادل ل   الفصاحةوىو م ْن  بل إّف سحباف وائل، عن و ف ىذا الّرجل
 .جليل القدر ورفيس ادلقاـ وسام  ادلغانة، اخلليفة نسي  وحده    فاقو وم  ره ىذا

ا فقػد حّقػ  لنفسػو ، من اخل لفاء األمػوّيٌن ال  وت يغن ادلنصور زلّمد بن أ  عامر بأيل  ىيبة  وجبل رلػد 
ـّ الوافدوف والّسفراء ببلأل و، وسيف ُندّ حازه  حربي ا  . خللفاء األموّيٌن من يبلوعما أّموا ببلط  األمراء وا،  فأ

م يػ  الّسػلْ   و  ادلنصػور أّمػ  بػبلط   إسػبانّية   سػفارات   أّرخػ  أربػس   يصػائد   و  ديواف ابن درّاج أربػس  
عل  ع مػة ادلنػػزلة الّػري حازىػا ادلنصػور سياسػي ا، فبػارؾ  فيها الّضوء   الّشاعر   ويد سّل  .(ٕ)وه و فح  آملة  عفو  

مغاندػػػو  و ومسػػػو  و الّشخصػػػّية واألخبلييّػػػة، وخيّػػػل فعال ػػػوذعػػػر منايب ػػػراقو وفدوحاقػػػو، اندصػػػا فيهػػػا دلمدوحػػػو ع ػػػيم  
ن الّسعد، وح  الّدينّية واالجدماعّية، مهنز ا إعجاب      .(ٖ)سن الطّالسو ّنا حباه ا  قعاأ من ؽل 

 مػس ادلقػاـ بيدناسػ أمػر وىػو، والّدفخػيم   هػا الّدع ػيم  ومطالعِ  ىػذه الّسػفاريّاتِ  افدداحّياتِ  ويغلب عل 
وىػػذا مػػا يدرعػػو القػػارئ   م ػػل ىػػذه الّسػػفاريّة الّػػري ن مهػػا ابػػن درّاج عنػػد ، (ٗ)القصػػيدة الّػػذ  قر ػػده اجلليػػل

ػا لػو   نفسػو، ىػٕٖٛبارة( عليو   سنة و( ملظ )ن  ج  ػورود اخلهن عل  ادلنصور بإيباؿ  هره ابن )شانْ  ّغم  ، زل 
 الّطويل( : )(٘)ياؿ   مطلعها، بعد إيقاع ادلنصور بو

 َأًل َ َ يييييييييييًا فَيْلَيْسيييييييييييُآ لِْلَيْجيييييييييييِد َميييييييييييْن َسييييييييييييا
 

يِن َمييييييْن َ يييييي   (6)ي يَوَيْحييييييِآ ِذميييييياَر الُيْلييييييِ  َوالييييييدم
ػيػػد ؽلّػػم  ومػن سػػياؽ ىػذه القصػػيدة الّسػػفاريّة نعلػم أّف ىػػذا الوافػد   الػػوالء عػػبلفإل، شػػطر  يرألبػة ووجه 

، لػػو بالػػّدخوؿ عليػػو ف  ذِ وأ  ، اسػػدقباؿ نصػػور أع ػػم  فاسػػدقبلو ادل، منػػو العفػػو وادلغفػػرة ولطلػػب، للمنصػػور والطّاعػػة
 اغر ابل  ذلي فدخل

 : )الّطويل( (ٚ)

                                                                                                                        
من  أبل   »، و«حباف وائلمن س   أفصل  »ببلغة، فقد ييل فيو: ضرب بو ادل ل   الفصاحة والمن العرب ي   حباف رجلم ( س  ٔ)

 ، وابن من ور: لساف العرب، مادة )س ح ب((.ٕٛٗ/ٔالعسغرّ : اهرة األم اؿ،  ؿ. )ان ر: أبو ىبل«حبافس  
 . ٚٙ، ويّبايّن: عامريّات ابن درّاج القسطّلّ ، صٕٖٗ، ٕٔٗ، ٕٓٗ، ٜٖ٘( ان ر: ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
-ٚٙ، ويبّػاين: عامريّػات ابػن درّاج القسػطّلّ ، صٙ٘ٔدواليبػّ : الّدجربة الّشعريّة عند ابن درّاج القسطّلّ ، ص ( ان ر:ٖ)

ٙٛ . 
 . ٛٙ( ان ر: يّباين: عامريّات ابن درّاج القسطّلّ ، صٗ)
 . ٜٖ٘( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)
مار( ٙ) ًم  . عنو عا فما يلـز حف و وحياألدو و ايدو والدّ  علّ : ال
 . ٜٖٚ( ابن درّاج: ديوانو، صٚ)



ٔٗ٘ 

 

 َتدارَََّييييييييييييُه الِيْقييييييييييييداُر فييييييييييييي قَيْ َ ييييييييييييِة الييييييييييييرَّدً
 

 يايَو ا َ َيييييييييييييييييييييُه َ يييييييييييييييييييييينلا َعَلْييييييييييييييييييييييِه  فََأفْيَتييييييييييييييييييييي 
ل ِل  اِعيييييييييييييييييييييناا  ًَ  فََأْ ييييييييييييييييييييَرَ  َأْرميييييييييييييييييييياَح التَّيييييييييييييييييييي

 
ييييييييييي  ََ َأْسيييييييييييياَ  الُخُ يييييييييييوِ  ُمَصيم  (1)َيايَوَأْ يييييييييييَل

  ُ َ ييييييييييييييْفوُ  لَييييييييييييي َ  الَّيييييييييييييًي النَّْصيييييييييييييرُ  َوقابَيلَيييييييييييييهُ  
 

 َيايَمْغنَييييييييي لَييييييييي َ  اْ تيييييييييازَ ُ  َ تَّييييييييي  السَّيييييييييْعدِ  َمييييييييي َ  
ْم  ِلَحْ ييييييييييييييلِ  َوقييييييييييييييادَ    نَيْفَسييييييييييييييهُ  َنْحييييييييييييييَو َ  الييييييييييييييرم

 
 َيايْنِعيييييييييييييييييييمُ  ُمْيتَينليييييييييييييييييييا  َووافيييييييييييييييييييا َ  َفالقيييييييييييييييييييا َ  

مػدرع ا أّف ، مهزوم ػا ال  منخػذ خايػع ا للمنصػور وايع ػا   يبضػة ادلنصػور بل  ذلػي الوافػد الع ػيمىذا جاء  
الّذلّػػػة  فجعلػػػو مسدسػػػلم ا رافع ػػػا أرمػػػاح  ، وعػػػّرر ابػػػن درّاج رسػػػم  ػػػورة اخلضػػػوع، يػػػد ر ه أويعػػػو   ِشػػػباؾ ادلنصػػػور

ا ُنبل الّرّؽ أماـ ادلنصور،  هاواذلواف رلّرد ا سيوف    .  واحلياة   راجّيا العفو  ، عما  ّوره مقّيد 
و عليػػو وإغداي ػػ، ادلنصػػور لػو حػٌن  ػػّور اسػدقباؿ  ، فػػة  بارعػػة  بصػورة ىػػذا الوافػد انعطا وانعطػف الّشػػاعر  

 ( ّطويل: )ال(ٕ)فقاؿ، وو وخضوع  بعدما أظهر للمنصور ذل  ، والّدبجيل   األمن  
 َْ  الَّييييييييييييًي القا ِييييييييييييدِ  لِْلحاِجيييييييييييينِ  بِييييييييييييهِ  َوَ فَّيييييييييييي

 
 (3)َوَأْ َ َييييييييييييا  َأَميييييييييييرَّ  ِإًّل ميييييييييييا اليييييييييييدَّْ رُ  َأبييييييييييي  

َعيييييييييييييييييييييييةُ    بييييييييييييييييييييييياءَ  ِ يايَيييييييييييييييييييييييةُ    قييييييييييييييييييييييياِدرَ  َوِمنيْ
 

 ُمَحرََّمييييييييييييييا  ال َّمييييييييييييييانِ  َ ييييييييييييييْر ِ  َعليييييييييييييي يَتيييييييييييييييُه  
 فَييييييييييييييراَح َذليييييييييييييييالا  ثُييييييييييييييآَّ َأْضييييييييييييييح  ُمييييييييييييييَ جَّالا  

 
 َوَأْمسييييييييييييي  ُمتانايييييييييييييا  ثُيييييييييييييآَّ َأْ يييييييييييييَ َ  ُمْ َرَميييييييييييييا 

ِم السَّيييييييييييييالَمِة واِفيييييييييييييراا   َوَأْ يييييييييييييَ َ  ِميييييييييييييْن َ ييييييييييييي
 

 بِييييييييييييييَأْن راَح ِمييييييييييييييْن ِعيييييييييييييي م اإِلمييييييييييييييارَِة ُمْعييييييييييييييَدَما 
ل الا تَييييييييييييييي لَيييييييييييييييَدْي َ  فَاْسيييييييييييييييَتْخًً  َوًلقيييييييييييييييا َ   ًَ 

 
 
 

 (4)تَيَر  َيييييييييييييا ِرضييييييييييييا َ  َأْدنيييييييييييي  ِميييييييييييينْ  لَِيْحتييييييييييييازَ  
 لَيييييييييييييييييِئْن َ َفَرتْيييييييييييييييييُه ِمْنيييييييييييييييييَ  ِذمَّيييييييييييييييييُة قييييييييييييييييياِدرَ  

 
مََّيا  ًَ ًُوَل ُميييييييييييي َْ الُ ْفييييييييييييَر الَخيييييييييييي  َلَقييييييييييييْد فيييييييييييياَر

 لَيييييييييييييِئْن ُسيييييييييييييْيَتُه الَ ْأسييييييييييييياَء فيييييييييييييي ُعْقيييييييييييييِر دارِ ِ  
 

 (5)َلَقييييييييييْد ُعْ ييييييييييَتُه فييييييييييي داِر ُمْلِ ييييييييييَ  َأنْيُعَيييييييييييا 
العػّز والػد، فبػات مػن العبػ  الّدمػّرد  الّػذ  اسػدغمل أسػباب  ، و أماـ ادلنصػورمقام   ىذا الوافد   عرؼ 

يػػػّوة ادلنصػػػور الع يمػػػة، وعػػػرؼ ادلنصػػػور  يػػػدر ه بػػػٌن يومػػػو  حيػػػاؿ   و  دػػػار ا م هػػػر ا يػػػعف  ألائع ػػػا سل   عليػػػو، لػػػذا جػػػاءه  
   فأعرمو، وت يذلّو.

                                         
(ٔ ) ََ  .جر د ه من غمده: الّسي َ  أ ل
  .ٜٖٚ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
  و.دل  ف  : الح لَ  مرَّ أَ ( ٖ)
 شيئ ا إأ نفسو من ماؿ أو غًن ذلظ.  : يم  ا تاز. : خضس  استخًً( ٗ)
 . لموال    رّ عذاب والشّ سدعمل   ال، وأ ع ر ما ي  ها: ع ل ف و ِإيّ اه اأَلمَر َسْوما سامَ ( ٘)



ٔٗٙ 

 

الّػػذ  أ ِعػػّد ادلهيػػب،  سػػدقباؿ الفخػػموفّصػػل ابػػن درّاج، وىػػو ادلولػػس بالّدفصػػيل،   و ػػف مشػػهد اال
 : )الّطويل((ٔ)فقاؿالوالء والطّاعة أمامو،  ٓنّية   للوافد ري ما يبل  رحاب ادلنصور، ليلق   

 ِإذا راَعييييييييييييييييُه َ ييييييييييييييييوُل الُجنُييييييييييييييييوِد  فََأْ َجيييييييييييييييييا
 

 َتدارَََّيييييييييييييييييييُه ِذَّْيييييييييييييييييييًر ِرضييييييييييييييييييياَ   فََأقْيييييييييييييييييييَدَما 
َغآ   ِإًّل  ال َّييييييييييييْر ِ  رَْجيييييييييييي ُ  ََّييييييييييييرَّ  َومييييييييييييا   َوَضييييييييييييييْ

 
 
 

َغَيا اأَلِسييييييييييييينَّةِ  ْعييييييييييييينِ رُ  فيييييييييييييي اِورُ سييييييييييييييُ    َضيييييييييييييييْ
 هُ اضييييييييييييييييييِ رابُ  بِييييييييييييييييييالَتواءِ  َيْسيييييييييييييييييي ُو َوَأْرقَييييييييييييييييييآُ  

 
 (2)َأْرَقَييييييييييا النيَّْقييييييييي ِ  ِمييييييييينَ  لَْييييييييييلَ  فيييييييييي يُنييييييييياِ ٌُّ  

 
 

   َيخاُلتييييييييييييييييييييار  َتُييييييييييييييييييييي َأْعييييييييييييييييييييالكَ  َوِعْق ييييييييييييييييييييانُ 
 

 

 وََّميييييييييا ُ  الَحيييييييييْربِ  َمْعيييييييييَر ِ  فيييييييييي نَيْفِسيييييييييهِ  َعليييييييي  
، لّنفسػػػّية ادلوّزعػػػة بػػػٌن اخلػػػوؼ مػػػن ع مػػػة مشػػػهد اجلنػػػود حولػػػوالوافػػػد ا درّاج بهناعػػػة حالػػػة   ر ػػػد ابػػػن   

 .  واإليباؿ عليو، والّدقّدـ ضلوه، وبٌن األمل   نيل ريا ادلنصور، وإحجامو عن ادلضّ    ألريقو
، بدصػاويرىا البديعػػة، وىػػو يػر  األعػػبلـ ادلرفوعػة اخلّفايػػة، ووقدمػػّزؽ نفس ػ، هر  و عوعيػف ال يضػػطرب شػ

 لدبع  اخلوؼ واذليبة والّرىبة   الّنفوس؟، يد بّ  ابن درّاج فيها الّروح  و ، قرفرؼ فوؽ الّرؤوس
ال م يػل ، م اػوعيػف ال يغػوف ىػذا اليػـو ع يػ، إنّو يـو ع يم شهده الّناس   يرألبة   عهد ادلنصػور

 (ّطويل: )ال(ٖ)لو وال شبيو؟ ويد جاء فيو أحد حّغاـ إسبانيا للم وؿ بٌن يد  ادلنصور
 َعدييييييييييييييييييِد ِ  قَيييييييييييييييييْدرُ  َجيييييييييييييييييلَّ  ك  يَييييييييييييييييييوْ  فَِللَّيييييييييييييييييهِ 

 
تِييييييييييييييييييييييهِ َوعُ      وَََّأَنََّييييييييييييييييييييييياِمثْيَليييييييييييييييييييييييا َعيييييييييييييييييييييينْ  دَّ

 َلَيعانِتيييييييييييييييييا ِمييييييييييييييييينْ  اأَلْرضَ  ََّيييييييييييييييييَأنَّ  ُجنُيييييييييييييييييود   
 

   ْ  َتَ يييييييييييييييييييرََّما َ ريييييييييييييييييييي    تَيييييييييييييييييييالًل  َأوْ  بيُيييييييييييييييييييُرو
 َعييييييييال قَييييييييدْ  الَخواِفيييييييي ِ  ال ِيييييييييضِ  ِميييييييينَ  َسييييييييحاب   

 
 (4)َ َيييييي  قَيييييدْ  الُي ييييياَع ِ  السَّيييييْردِ  ِمييييينَ  َوَبْحييييير   

 ََّأَنَّييييييييييييييييييييييييا عييييييييييييييييييييييياِمِري   ََِّييييييييييييييييييييييييي  ِبُ يييييييييييييييييييييييلم   
 

   َوتَيَعيََّييييييييييياال  ييييييييييح  َ ييييييييييْيٌِّ  ِميييييييييينْ  َتَسييييييييييْرَبلَ  
 جبللػػػة عػػػن ادلعػػػهّنة ادلوحيػػػة الّصػػػورةهبػػػذه فجػػػاء ، اج ففّصػػػل   مشػػػهد جنػػػود ادلنصػػػوروعػػػاد ابػػػن درّ  

  .أو حريق ا يدوّيد، وبلمعاف سبلحهم قغدو األرض بروي ا قدؤلأل، ؽللؤوف ادلغاف فهم، ورىبدو ادلويف
 ؽلػػٌن بدقبيػػل الّدحيّػػة وٕن ّلػػ ، و( بادلنصػػور وإلقػػاء الدحيّػػة عليػػوو ػػّور الّشػػاعر حل ػػة لقػػاء ابػػن )شػػاصْل  

 بػػػين حّغػػػاـ أيػػػد  بػػػٌن م ػػػوذلم لػػػد  غالب ػػػا الفرصلػػػة سػػػفراء الّػػػذ  اعدمػػػده عػػػادة الّسػػػبلـ علػػػ  جري ػػػا، ادلنصػػػور
 : )الّطويل((٘)أمّية

                                         
 . ٜٖٛ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
 . : عل  نا ٌَّ ( ٕ)
 . ٜٜٖ-ٜٖٛ( ابن درّاج: ديوانو، صٖ)
 . روع وسائر احل ل   وما أ شبههاللدّ  جامسم  اسمم : ردالسَّ ( ٗ)
 . ٜٜٖ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)



ٔٗٚ 

 

ييييييييييييييييييييراا  ُيَحيمييييييييييييييييييييي اأَلميييييييييييييييييييييَر بِالَحييييييييييييييييييييياِة ُمَ شم
 

 َيايَوِإْن َّييييييييييياَن قَيييييييييييْد فاجييييييييييياُ  بِيييييييييييالَيْوِت ُمْعِلييييييييييي 
 َوقَيييييييييييييييْد  اَلييييييييييييييييا ًلقييييييييييييييياُ  ِقْرنايييييييييييييييا ُمسييييييييييييييياِوراا 

 
فَيَوْ ييييييييييي اَن مييييييييييييا ًلقيييييييييييياُ  ِ ْ باييييييييييييا ُمَسييييييييييييلمَيا 

(1) 
َْ ِبَوْجِتييييييييييييهِ    ََّييييييييييييَأنَّ الن ُجييييييييييييوَك ال  ْ ييييييييييييَر َ فَّيييييييييييي

 
ييييييييييييييا ِإليييييييييييييي  َقَيييييييييييييييِر السَّييييييييييييييَيا   فََأدَّتْييييييييييييييُه َمْحُروسا

يييييييييييييييييييا َفقابَيييييييييييييييييييلَ   يييييييييييييييييييامُ  لِ بِالَجييييييييييييييييييييا َوْجتا  تَيوَّجا
 

 
 

 َيايَختَّييييييييييييييييييييمُ  بِالسَّييييييييييييييييييييياحِ  ََّفلييييييييييييييييييييا َوقَي َّييييييييييييييييييييلَ  
ا ْنّسد وايعّية    ورة   ىنا الّشاعر   عرض     جهػدف، اقّبعو الّسػفراء والوافػدوف علػ  حّغػاـ يرألبػة ققليد 

 : )الّطويل((ٕ)بل  يائ ادلمدوح، اّلذ  الدف  إليو الّشاعر، ليهّنئو ىيئة عل  الّضوء قسلي 
ََ يييييييييييييي ا ُمَجيييييييييييييدَّداافَيُتنميييييييييييييي  ا َمْنُصيييييييييييييوُر َسيييييييييييييْعدا

 
ييييييييييييييييييييي   َيايَوِإْق ييييييييييييييييييييياَل ُ يييييييييييييييييييييْنَ  بِالَ قييييييييييييييييييييياِء ُمَتيَّ

ويػد ، فيػو ويول ػ، فاريّات ابن درّاج الّػري قدجلّػ  فيهػا شخصػّية ادلنصػور الع يمػة ومقامػو العلػ ّ سِ ومن  
 (بسي : )ال(ٖ)ىػٖ٘ٛإيقاعو بو   سنة  س( بعدومِ بن غ   سموْ ورد عليو )الق  
 األَُميييييييييييييييييآُ  َأْعناُقتيييييييييييييييييا ةا  اِضيييييييييييييييييعَ  جاَءتْييييييييييييييييي َ 

 
 
 

   َوَتْحييييييييييييييَتِ آُ تُْي ييييييييييييييي ِليييييييييييييييا ْسَتْسييييييييييييييِليينَ مُ  
 َأنْيُفَسييييييييييييييييييتا اأَلْرضِ  ُملُييييييييييييييييييو ُ  َواْسييييييييييييييييييتَيْرَ َنْت َ  

 
َفدَ  مييييييا   الَ ييييييَركُ  اْسييييييَتْدَر َ  مييييييا َأوْ   ال َييييييْأسُ  اْسييييييتَينيْ

ادلنصػػػور  ىػػػا بيػػػدجعلػػػ  أمر  ، ومهانػػػة   ال  الػػػّرـو مسدسػػػلمٌن مػػػائل  األعنػػػاؽ ذ    ػػػّور ابػػػن درّاج وفػػػود   
 .  احب الّسطوة والقّوة واذليبة

، يػػدرم زلدػـو وسػػلطة عّليّػة ينقػػاد إليهػا عػػل  مػا سػػواىا، درّاجابػن ، عمػػا يبػدو   سػػفاريّات إّف ادلنصػور
عمػػا ّ ػػورىم ابػػن ،  ري ػػا مػػن سػػطوقوعػػانوا يػػد ىربػػوا خوف ػػا وف  ،  خايػػعٌن مسدسػػلمٌنعليػػو  أيبلػػوافهػػؤالء الّػػذين 

 (بسي : )ال(ٗ)درّاج بقولو
 ِبالِدِ ييييييييييييييآُ  َأْقصيييييييييييييي  فييييييييييييييي ِلَسييييييييييييييْيِف َ  فَييييييييييييييلل 
 

 (5)انْيَتَ ُمييييييييوا ََّرَّاتِيييييييي َ  اْسييييييييَتعاُذوا  َوِميييييييينْ  بِيييييييي َ  
 

 
ْعرِ   يييييييييييارِدُ  آْ َفَشيييييييييييلَّتُ   ً  ِبِتيييييييييييآْ   يييييييييييي ُ اليُ  الييييييييييي

 
 (6)الَحييييييييييييَركُ  ِ لميييييييييييي َ  فييييييييييييي آُ َأجيييييييييييياَر ُ  َ تَّيييييييييييي  

 َجِتلُييييييييييييوا قَييييييييييييدْ  اأَلْرضِ  ُتوبَ ُسيييييييييييي ْعَتِسييييييييييييِفينَ مُ  
 

 (7)َعِلُييييييييييوا ميييييييييا ْق يييييييييارِ األَ   ِنَسيييييييييةِ  َُّيييييييييلم  ِمييييييييينْ  
                                          

 : ادلقاـو   شّدة البأس، أو الغ ْفء   الّشجاعة. الِقْرن( ٔ)
 . ٜٜٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
 . ٕٓٗ، الّساب ( ٖ)
 . ٖٓٗ، صالّساب ( ٗ)
 : القـو ادلنهزموف. الَفل  ( ٘)
. َ لّ ( ٙ)  : ألرد  وفّرؽ 
 : سار  عل  غًن علم وال ىداية. اعتس َ ( ٚ)



ٔٗٛ 

 

فقػد ، مغان ػا يلػوذوف بػو، أماـ سيف ادلنصور ادلطرودوف رعب ا مػن سػطوقومن ت غلد ىؤالء ادلنهزموف 
نيا  إأ يرألبػػة همرسػػل   واأرسػػل لػػذا، ادلنصػػور إمػػرة ٓنػػ  األرض أف باقػػ  بعػػدىم أن ػػار   الواسػػعة  يػػاي  الػػد 

   . ب ّلوّلٌن ِ د  سْ م   ودين غفران  جْ د  سْ م   بعفوه الئذين
وت ، هػػػم حػػػّ  بلغػػػوا األفػػػ  فػػػرار اويػػػد قشػػػّد   ل  ، وعػػػاد ابػػػن درّاج فصػػػّور ىػػػؤالء اذلػػػاربٌن مػػػرّة  أخػػػر 

 ( بسي : )ال(ٔ)واعدصموا ُنبلو، ىم والذوا بادلنصورفرتعوا سًن  ، غل ِْدىم اذلرب نفع ا
 لَيييييييييييِئْن تَنيييييييييييا   ِبِتيييييييييييْآ أُفْييييييييييي    َفَشييييييييييي َّ ِبِتيييييييييييآْ 

 
ُتْآ نَ    ْحييييييييييييييييييَوَ  الِتَيييييييييييييييييييآُ َلَشييييييييييييييييييدَّما َ َيلَييييييييييييييييييتيْ

 

 
 َ تَّيييييييييي  رََمييييييييييْوا بَِعصييييييييييا التَّْسييييييييييياِر  فَاْمَتَسييييييييييُ وا

 
 (2)َ ييييييْ الا ِمييييييَن الَيِلييييييِ  الَيْنُصييييييوِر  َواْعَتَصييييييُيوا 

ً لم  فَاْعتَيَقيييييييييييُدوا   َأْلَقيييييييييييْوا ِإلَْييييييييييييَ  بِأَيْيييييييييييدي الييييييييييي
 

َمآُ   ًم ا ِميييييييييَن اأَلْميييييييييِن َمْحُفو ايييييييييا لَيييييييييُه الييييييييي  َعْتيييييييييدا
عل  ادلنصور، وٕن ّل    سجود الس فراء لػو إيػرار ا  الّدحّيةِ  إلقاءِ  ريّة لوحة    ىذه الّسفا ورسم الّشاعر   

 : )البسي ((ٖ)لغو وبأسو، وإأ ىذا أشار ابن درّاج حٌن ياؿم   بعد أف عاينوا ع مة  ، منهم بالطّاعة الّداّمة
يييييييياطِ  َأْقصييييييي  ِمييييييينْ  تَيييييييراءا َ  َ تّييييييي     َوقَيييييييدْ السم

 
 (4)ْحييييييييَتِ آُ مُ  ْفييييييييوِ العَ  َوَسييييييييْي ُ   الِحييييييييياكُ  ِ يييييييييآَ  

 َوَأْرُؤِسيييييييييييييييييييِتآْ  َ يييييييييييييييييييواديِتآْ  فيييييييييييييييييييي َيثَّيييييييييييييييييييل  مُ  
 

تُ  ومَدتْ عُييييييييي ميييييييييا  كُ  الَيْصيييييييييُقَوَلةُ  آُ ِمييييييييينيْ ًُ  (5)الُخييييييييي
ييييييييييييا  ََ  َليَّ  َمفييييييييييييارِِقِتآْ  فييييييييييييي َسيييييييييييينا ا انْيَتَ ييييييييييييْي

 
ُْ  لَيييييييييي َ  ودااجُ ُسيييييييييي َ ييييييييييرَّتْ    َوالِقَيييييييييييآُ  اأَلْعنييييييييييا

 
 

  اِضييييييييييييييييييَعةا  التي ييييييييييييييييييْربَ  َعفَُّرو ييييييييييييييييييا ه  َوَأْوُجيييييييييييييييييي
 

ُتآُ  َج يييييييييييييييينَ  لَّ َُّييييييييييييييي ََّيييييييييييييييَأنَّ    (6)قَيييييييييييييييَدكُ  ِمييييييييييييييينيْ
 نفػػػػوس   األندلسػػػػّية حازهتػػػػا الّدولػػػػة الّػػػػري اذليبػػػػة عػػػػن فارات، عمػػػػا بػػػػدا لنػػػػا،الّسػػػػ عػػػػهّنت ىػػػػذهلقػػػػد  

 ّدةس ػػ إأهم ملػػوعالّػػذين جػػاء ، الػػّرـو أن ػػار   حازىػػا ادلنصػػور الّػػري الّسياسػػّية ادلغانػػة ع ػػيم وعػػن، األعػػاجم
  .والّذؿّ  الّروع ييود   يرسفوف، مذعنٌن ألائعٌن ادلنصور

                                         
 . ٖٓٗ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
ػػة  اللّػػِو ع ل ػػْيغ ْم ِإْذ  و اْعد ِصػػم  ( اسػػددع  الّشػػاعر   ىػػذا البيػػ  يػػوؿ ا  قعػػاأ:  ٕ) ػػر واْ نِْعم  يع ػػا و ال  قػ ف ر ي ػػواْ و اذْع  واْ ُِن ْبػػِل اللّػػِو اِ 

ِدِو ِإْخو ان ا و ع ند ْم ع ل    ش ف ا ح ْفر ة  م ن  الن   اء ف أ ل ف  بػ ٌْن  يػ ل وِبغ ْم ف أ ْ ب ْحد م بِِنْعم  ِلظ  يػ  ع ند ْم أ ْعد  بػ ٌن   الّلو  اِر ف أ نق ذ ع م م نػْه ا ع ذ 
 (.ٖٓٔ﴾. )آؿ عمراف: (ٖٓٔ)ل غ ْم آي اقِِو ل ع ل غ ْم قػ ْهد د وف  

 . ٘ٓٗ( ابن درّاج: ديوانو، صٖ)
 : الّصّف من الّناس أو اجلماعة. السمياط( ٗ)
 . س  ط  : ي  كَ ًَ  َ ( ٘)
 . م ر غ و فيو أ و د س و  الرّتاب:   رَ فَّ عَ ( ٙ)



ٜٔٗ 

 

يػد و ، مغانػةم اجدماعيّػة ع يمػة إأ جانػب مغاندػو الّسياسػّية، ال ققػل  ع مػة  عنهػا للمنصػورعان  و 
 ادلشػػػهد ىػػػذا ومنهػػػا، (ٔ)عري ػػػها وأجػػػاد، هاققػػػدؽل   درّاج ابػػػن  شػػػاعر ه  أ حسػػػن   الّػػػري ادلشػػػاىد  وايػػػحة   ظهػػػرت
 : )الّطويل( (ٕ)فقاؿ، ّدة ادلنصورس   عل  عيدبال هّنيئنالػم   قوافد   درّاج فيو ابن و فاّلذ  

ييييييييييييييييييييا َْ  لِلسَّييييييييييييييييييييالكِ  َتوافَيييييييييييييييييييييْوا َوَليَّ  َورُفيمَعيييييييييييييييييييي
 

 

ِْ  أُفْيييييييي ِ  فييييييييي الّشييييييييْيٌِّ َعييييييييِن    ُسييييييييُتورُ  الش ييييييييُرو
ِْ اأَلِسيييييييييييييينَِّة ُدونَتييييييييييييييا   َوقَييييييييييييييْد قيييييييييييييياَك ِمييييييييييييييْن ُزْر

 
 

 ُ يييييييييُفو    َوِميييييييييْن بِييييييييييِض الس يييييييييُيوِ  ُسيييييييييي ُورُ  
 اْعِت ازُ ييييييييييييييا  رََأْوا  اَعيييييييييييييَة الييييييييييييييرَّْ َيِن ََّْييييييييييييييي َ  

 
 

 َو يييييييييييييييييييياِت ُ يييييييييييييييييييْنِ  اِ  ََّْييييييييييييييييييييَ  تُنييييييييييييييييييييُر  
 وَََّْييييييييييَ  اْسيييييييييَتًو بِيييييييييالَ ْحِر َوال َيييييييييْدِر َمْجِليييييييييٌّ   

 
 َوقيييييييييييييييييياَك بِِعيييييييييييييييييييْنِء الرَّاِسييييييييييييييييييياِت َسيييييييييييييييييييريُر  

 َفسييييييييييييييياُروا ِعجييييييييييييييياًلا  َوالُقلُيييييييييييييييوب َ واِفييييييييييييييي    
 

 

 َوُأْدنُييييييييييييييييييييوا ِب يييييييييييييييييييياءا  َوالنَّييييييييييييييييييييواِ ُر ُ ييييييييييييييييييييورُ  
 درّاج  ػػػػورة   بنػػػور ادلنصػػػور، وزاد ابػػػن   العػػػرش، فأشػػػرؽ ادلغػػػػاف  ارقفعػػػ  احلجػػػب الّػػػري ي ػػػػرِب  فػػػوؽ  

اجلػػيش يػػد اند مػػ  حولػػو بغامػػل  ادلنصػػور عػػزّة  مػػن خػػبلؿ ر ػػده ع مػػة  ادلويػػف الّػػذ  أحػػاط بػػو، فصػػفوؼ  
ا من اذليبة   يلوب الّرعّية.    عّدهتا، شلّا ألق  مزيد 

دػو، ورّد اّلري ارقسػم  لػو   عيػوف رعيّ  رة  ر د لنا الّصو فعل  ىيئة ادلمدوح،  سّل  ابن درّاج الّضوء  و 
ػػػػحػػػػازه  الّػػػػذ الفضػػػػل   ، مثّ عػػػػرض إأ مويػػػػف الّلقػػػػاء    ػػػػورة مفعمػػػػة  قعػػػػاأ إأ ألاعدػػػػو  ِ  ادلنصػػػػور   وشلدوح 

باألحاسيس الّنبيلة، إّف زلّبة الّرعية لقائدىا جعلدهم يطًنوف عل  أجنحة الّسػرعة إأ موعػد الّدهنئػة، حػّ  إذا 
   أيدامهم. حرعة   الّلقاء، أ قل  اذليبة  ايرتب  حل ة 
لدصوير ما عاينو ساعة  منو اسدغماال  ادلّهنئوف ما قفّوه بو ىؤالء  دِ  ْ درّاج أخًن ا إأ ر   عطف ابن  و 

 : )الّطويل((ٖ)، فقاؿادلهيب الّلقاء، واسدقصاء  لغامل جزئّيات ادلشهد
 َأْلُسييييييييييييييييناا ُيْخييييييييييييييييِرسُ  َواإِلْجيييييييييييييييياللُ  يَيُقولُييييييييييييييييونَ 

 
 

 (4)َوُ يييييييييييييُدوُر: [ِمْلَئتيييييييييييييا] ُعيُيييييييييييييون   تْ َو يييييييييييييازَ  
  ييييييييياِ     بِييييييييي َ  الُتيييييييييدً َأْعيييييييييالكَ   ييييييييياطَ  َلَقيييييييييدْ  

 
 قَيييييييييييييييييييديرُ  الَيْ ُرمييييييييييييييييييياتِ  فيييييييييييييييييييي َ  َوقَيييييييييييييييييييدَّرَ  

 عليػو ويػس ىيبة ادلنصور وجبللة يدره، عمػا مشهد مبلمل ،عما ىو وايلم  ،درّاج ابن   لقد اسدقص  
،  بصره  ادلدهيّػب جػوارح يعػرت  مػا عػلّ  إأ فيهػا قطػّرؽ مدغاملػة ةفنّػيّػ  ػورة   لنا فقّدـمو،   حربو و  سلْ فعبل 
   الّلقاء. ساعة

                                         
 . ٙٙٔن درّاج القسطّلّ ، ص( ان ر: يّبايّن: عامريّات ابٔ)
 . ٕٖٓ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
 . ٕٖٓ، صالّساب ( ٖ)
  واب ما أ بّدو.الصّ  . ولعلّ «ىا...ؤْل  مِ  وحازت عيوفم »يواف: (   الدّ ٗ)



ٔ٘ٓ 

 

عمػػػا رمسهػػػا شػػػعراء األنػػػدلس   عصػػػر مدم ّلػػػة    شخصػػػّية حػػػاعم يرألبػػػة،   جػػػلىػػػذه ىػػػ   ػػػورة الرّ 
عاينوىػػػا   موايػػػف احلػػػرب  أبػػػرزوا فيهػػػا مسػػػات اذليبػػػة والع مػػػة الػػػري، ة ع ػػػًنةة،   ظلػػػاذج شػػػعريّ ولػػػة األمويّػػػالدّ 

بعػدما اسػدغمل  ،فيػسدلقامػو الرّ  ملحػوظ   احلاعم وإجػبلؿ   ةِ بشخصيّ  وايل   عن إعجاب   ة  جاءت معهنّ م، والّسلْ 
 أسباب الد والعزّة والرّفعة.

* * * 
 الَجْي : -2

ـ   األندلس اىدمام ا عبًن ا بدحصػٌن دولػدهم وقزويػدىا بسلسػلة شلدػّدة مػن القػبلع واحلصػوف  اىدّم حّغا
، فهػػو عػػن ذلػػظ م بدن ػػيم اجلػػيش وقدعيمػػو وققويدػػو باألسػػلحة والّرجػػاؿ ال ققػػّل أعلّيّػػة  هوعانػػ  عنػػايد  ، وادلعايػل
 وحشد لػو ادلدطّوعػة  ، عناية أشد   ن الّداخل بدن يموين عبد الّر ع   سدقرار الّسياسّ    األندلس، لذاعماد اال
ورقّػػب   ديػػواف اجلنػػد ، اجلهػػاد ىشػػاـ بػػاجليش وىيّػػأه دلعػػارؾ عمػػا اىػػدّم األمػػًن  . مػػن سػػائر الّطوائػػف وادلرقزيػػة  

اجليش األندلسػػّ  الّػػذ  أخػػذت يّوقػػو قػػزداد منػػذ عهػػػد لّػػ  الّدولػػة األمويػػة يويّػػة بػػػوظ. أرزاي ػػا أل سػػر الّشػػهداء
امدداد ا إأ عصر احل غ م ادلسدنصر ومن بعده ادلنصور وابنو عبد ادللظ، الّنا ر

(ٔ ) . 
س األعػػداء و   نفػ واو ليويعػع مػة  اجلػيش وىيبد ػهنز  لوحػػات  ق ػ وعػاف مػن ادلسػّلم بػو أف يرسػم الّشػعراء

عػة القاقلػة. ىذا اجليش الع يم وع رة جنػوده ويػّوهتم وبأسػهم وأسػلحدهم الفّدا  حرعة  قد  ّوروا ف، والفزع   الّرىبة  
 .  (ٕ)لدحقي  الّنصر عليهم، ة لؤلعداء وإخافدهمالقوّ  إظهار  عّلو من وراء ذلظ   والقصد  

اجلػػيش األندلسػػّ    عهػػد اإلمػػارة أبيػػاتم لعبّػػاس بػػن فرنػػاس  الّػػري  ػػّورت ع مػػة   ومػػن أ وأ الّنمػػاذج
  ولػو » ،يحػرؽ وينسػفف، ل   ببلدىػموغػيالّػذ  عػاف غػزّاء  ألىػل االخػدبلؼ ، ياذلا   جيش األمًن زلّمد

ػػػِلي  عػػػة  يويالعػػدّو  يػػػاؿ وفيهػػػا . (ٖ)«هػػػااألنػػػدلس يبل  هػػػا   م ل  عػػػرؼ وت ي  ، وىػػػ  مػػػن أّمهػػػات الويػػػائس، واد  س 
 : )الّطويل((ٗ)يصف جيش األمًن عّباس

                                         
: ، والّسػامرائّ ، وألػو، ومطلػػوبٚٛٙ( ان ػر: عنػاف: دولػة اإلسػػبلـ   األنػدلس )اخلبلفػة األمويّػة والّدولػػة العامريّػة(، صٔ)

، ٚٙٔ، ونعنعػػػػػ : قػػػػػاريخ الّدولػػػػػة األمويّػػػػػة   األنػػػػػدلس، صٖٜٖ-ٜٖٓقػػػػػاريخ العػػػػػرب وحضػػػػػارهتم   األنػػػػػدلس، ص
 . ٖٕٙ، والقحطايّن: الّدولة العامريّة   األندلس، صٖٛٓوفغر : يرألبة   العصر اإلسبلمّ ، ص

 هناية حّ   عر األندلس ّ اىات الشّ ، وىين: اْنّ ٖٙٔ( ان ر: ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة، صٕ)
 .ٗٗٔ، صابس اذلجر ّ   القرف الرّ  عر األندلس ّ اىات الشّ ، وعجلة: اْنّ ٖٓ٘، صالرّابس اذلجر ّ القرف 

 .ٔٔٔ/ٕعذار : البياف ادلغرب، ، وابن ٕٕٓ/٘( ابن عبد ربّو: العقد الفريد، ٖ)
 . ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٕاف ادلغرب، وابن عذار : البي ،ٕٕٓ/٘ن عبد ربّو: العقد الفريد، ( ابٗ)



ٔ٘ٔ 

 

 َوُمْخَتِلييييييييييييِ  اأَلْ ييييييييييييواِت ُمْ تَِلييييييييييييِ  ال َّْ يييييييييييي ِ 
 

 
 

 (1)َلُتييييييييييييوِك الَفييييييييييييال َعْ ييييييييييييِل الَقنابِييييييييييييِل ُمْلتَيييييييييييي م  
َْ ِفيييييييييييييييييِه الصَّييييييييييييييييوارُِك ِ ْلَتتييييييييييييييييا   ِإذا َأْوَمَ يييييييييييييييي

 
 (2)بُيُروقايييييييا تَيييييييراءً فيييييييي الَجتييييييياِك  َوَتْسيييييييَتْخفي 

 َيالنِييييييييييييييييييييهِ ِك فييييييييييييييييييييي مَ ََّييييييييييييييييييييَأنَّ ُذرا اأَلْعييييييييييييييييييييال 
 

ًْ ِ  قراقيييييييييُر فييييييييي يييييييييآ     (3)َعَجييييييييْ َن َعييييييييِن الَقيييييييي
َْ َأْر اُؤ يييييييييييييييا َّييييييييييييييياَن ُقْ ُ تيييييييييييييييا   َوِإْن َ َحنَييييييييييييييي

 
 (4)ِ جيييييييييييي  َمِلييييييييييييَ  َنْجييييييييييييَد َ يييييييييييييا ِلُه َعيييييييييييي م  

عمػػد الّشػػػاعر إأ قشػػػغيل  ػػػورة جػػػيش األمػػػًن زلّمػػػد مػػن خػػػبلؿ قرعيػػػزه منػػػذ البدايػػػة علػػػ  عنصػػػر   
لغ ػػر اجلنػػد ، ال يبػػٌن معناىػػا، سلدلطػػةم  سلدلفػػةم  ري قصػػدر عػػن ىػػذا اجلػػيش ع ػػًنةم الّػػ فاأل ػػوات  ، الّصػػوت واحلرعػػة
فػإّف ىػذا اجلػيش ؽل ّػل عدلػة بشػريّة واحػدة قسػًن ، وعلػ  الػّرغم مػن ىػذا االخػدبلؼ واالخػدبلط، وقعّدد لغػاهتم

 . بن اـ ضلو ٓنقي  اذلدؼ ادلنشود
ػا ع ػًن  اجلنػد فقػد عػهّن ، و ىغػذا أراد لػو الّشػاعر أف يغػوفأ، ويبدو أّف جيش األمػًن عػاف عبػًن ا ع يم 

وجػػيشم هبػػذه الع مػػة ي ػػػدّج  ، عػػن ىػػذا أع ػػر مػػن مػػرّة عنػػػدما و ػػفو بأنّػػو ذلػػـو الفػػبل وعبػػل القنابػػػل وملدػػفّ 
 .  لو بري م ي ّنو م ْن يراه بروي ا قدؤلأل بٌن الّسحاب ادلرتاعم، جنود ه بسبلح ع ًن المس

 ،خامةّنػا بلػ  مػن االّقسػاع والّضػ، اجلػيش  عدلػة  بشػريّة ىائلػة إّف وع  عّباس بن فرنػاس الّشػعر  م ّػل
قسػًن   ألريقهػا ضلػو ٓنقيػ  غايػة زلػّددة مػؤٕنرة بػأمر ، قدمايل   عػرض البحػر وّنا  لو من أعبلـ عأهّنا سفنم 

 .  وىدؼ ساـ  يسع  إأ ٓنقيقو إلعبلء علمة الّدين، اّلذ  يسًّنىا ضلو غاية جليلة، األمًن
، نفسػػػو سػػػار زلّمػػػد بػػػن عبػػػد العزيػػػز العدػػػّ    قصػػػوير ىػػػذا اجلػػػيش األندلسػػػّ  الع ػػػيم وعلػػػ  الػػػّنه 

 : )الوافر( (٘)فقاؿ
 وَََّيييييييييييييييْآ َجيييييييييييييييْيَ  َتجييييييييييييييييُ  بِيييييييييييييييِه الَفييييييييييييييييافي

 
 
 

 (6)اَََّييييييييييييييْوِج الَ ْحيييييييييييييِر َيْ يييييييييييييَ ِرُب اْضيييييييييييييِ رابَ  
َْ نَيْفَختييييييييييييييييييييا ُ    ََّييييييييييييييييييييَأنَّ الص ييييييييييييييييييييوَر َضيييييييييييييييييييييَّ

 
 اِإلَْيييييييييييييييييييِه َُّييييييييييييييييييلَّ َمييييييييييييييييييْن َسييييييييييييييييييَ َن الت رابَيييييييييييييييييي 

 
                                         

 ه )الق ْنبلة(، وى  الطّائفة من الّناس واخليل. مفرد   : اسم نابلالقَ : الّضخم من عّل ش ء. الَعْ ل( ٔ)
 : الّسحاب. الَجتاك( ٕ)
يريبم من  ، وىو صلمم د(ي  رْ ه )الف  مفرد   اسم د: الفراقِ   «ؼِ عن القذْ  عجزف  س ي بلنِو ف راِيد      ي ْد       » :(   العقد الفريدٖ)

: اػػػسم مفػػػرد ه راقييييرالقَ   القطػػػب الّشػػػماّم  ابػػػ  ادلويػػػس ققريب ػػػا، وبقربػػػو صلػػػمم آخػػػر شلا ػػػلم لػػػو، وأ ػػػغر  منػػػو، وعلػػػا فػ ْري ػػػداف
 . ور(، وىو نوع من الّسفني  رْ )الق  

...»:   البياف( ٗ)  لّنجيب. : اخلفيف   احلاجة الّسريس االّنْدب: العقل.   الِحج «ِحج  ملظ  نْدب 
 . ٖٕٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، ص٘)
 ه )الف ْيفاة والف ْيفاء(، وى  الّصحراء اّلري ال ماء فيها، مس االسدواء والّسعة. مفرد   : اسم يافيالفَ ( ٙ)



ٕٔ٘ 

 

  عمػػر ادلعػػىن  وم ػػد  ، اسػػدعاف الّشػػاعر بصػػورة مػػوج البحػػر ادلضػػطرب ليعػػهّن عػػن ع مػػة ىػػذا اجلػػيش
وىػ  مػن ادلشػاىد األ خرويّػة الع يمػة ، م ّدغئ ا عل   قافة ادلدلّق  الّدينّية عندما اسدعاف بصورة الّنفخ   الّصػور

 .  (ٔ)اّلري ٓنّدث عنها القرآف الغر    مواألن عّدة
ْينىػػػوأبػػػدع  مػػػن  وأيػػػاؼ بعػػػدعلا إأ ، جػػػيش اإلمػػػارة الّشػػػاِعر ْين ابػػػن  عبػػػد ربّػػػو الّػػػذ   ػػػّور ع مػػػة   ذ 

فقػػاؿ   و ػػف ، (ٕ)وجعلهػػا رلدمعػػة    خدمػػة غػػرض ادلػػديل، مشػػهد اجلػػيش الع ػػيم  ػػور  اخليػػل والفرسػػاف
 : )الغامل( (ٖ)جيش األمًن عبد ا 

َْ َأْبوابُتيييييييييييييييييييييييييا  َوِإذا الَيعاِقيييييييييييييييييييييييييُل ُأْرِتَجييييييييييييييييييييييييي
 

 
 

 (4)ُ  يَيْفيييييييييييييَتُ  قُيْفيييييييييييييَل َُّيييييييييييييلم رِتييييييييييييياجِ فَالسَّييييييييييييييْ  
 َنَشييييييييييييييييييَر الَخليَفييييييييييييييييييُة لِْلِخييييييييييييييييييالِ  َع ييييييييييييييييييييةا  

 
  َيييييييييييييييييييَوِت اليييييييييييييييييييِ الَد ِبَجْحَفيييييييييييييييييييَل رَْجيييييييييييييييييييراجِ  

 َجيييييييييييييييييييييْي   يَلييييييييييييييييييييي   ََّتا ِ ايييييييييييييييييييييا ِبَ تا ِييييييييييييييييييييينَ  
 

ييييييييييييييييييييا ِإليييييييييييييييييييي  َأفْييييييييييييييييييييواجِ   َوَي ييييييييييييييييييييآ  َأْفواجا
(5) 

 َوتَييييييييييييييييييييييراُ  يَييييييييييييييييييييييْأفُر بِالَقنابِييييييييييييييييييييييِل َوالَقنييييييييييييييييييييييا 
 

 (6)اأَلْميييييييييييييييييواجِ  ََّيييييييييييييييييالَ ْحِر ِعْنيييييييييييييييييَد َتال ُيييييييييييييييييآِ  
ييييييييييييييييَرْينِ ُمَتقيييييييييييييييياِذُ  العُ      َتْخفييييييييييييييييُ  بِالصَّيييييييييييييييي ا يْ

 
 (7)راياتُيييييييييييييييييييييييييييييُه  ُمتَيييييييييييييييييييييييييييييداِفُ  اأَلْميييييييييييييييييييييييييييييواجِ  

ونػّوه بشػجاعة يائػده األمػًن عبػد ا  وعزؽلدػو القويّػة وحسػن ، رسم ابػن عبػد ربّػو  ػورة رائعػة للجػيش 
مػػن جنػػد وخيػػل وسػػبلح عػػالبحر اذلػػائ  فبػػدا ّنػػا فيػػو ، فقػػد سػػًّن ىػػذا اجلػػيش  الع ػػيم  بغدائبػػو وأفواجػػو، قػػدبًنه

 .  ادلدبلألم األمواج
وازدادت يّوهتػػػا   عهػػػد اخلليفػػػة عبػػػد ، وبفضػػػل جػػػيش اإلمػػػارة القػػػوّ  الع ػػػيم ظلّػػػ  األنػػػدلس يويّػػػة  

. (ٛ)ومػػّده باألسػػلحة والعدػػاد الػػػوفًن، بعػػد أف بػػذؿ جهػػػود ا ع يمػػة إل ػػبلح اجلػػيش وققويدػػػو، الػػّر ن الّنا ػػر

                                         
ف الغر    أع ر من مويس، األنعاـ: ورد ذعر الص ور   القرآ. ٓٗان ر: اليا : دراسات فنّػّية   األدب العرّ ، ص( ٔ)

، الّنبػأ: ٖٔ، احلايّػة: ٕٓ، ؽ: ٛٙ، الّزمر: ٔ٘، يس: ٚٛ، الّنمل: ٔٓٔ، ادلؤمنوف: ٕٓٔ، ألو: ٜٜ، الغهف: ٖٚ
 (.ٙٔٗ. )ان ر: عبد الباي : ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآف الغر ، صٛٔ

 . ٚٙٔ( ان ر: ادلوس : يصيدة ادلديل األندلسّية، صٕ)
 . ٓٗبن عبد ربّو: ديوانو، ص( اٖ)
 : الباب الع يم أو الباب ادلغل . تاجالرم أيفل.  :أرتجَ ( ٗ)
 بينهما باحلرب.  ولّف الغديبدٌن: خل    ل َّ ال تي ة بال تي ة( ٘)
 . : نش   البعًن   ر  فػ  ا، وأ  : اشدّد غلياهن  درُ القِ  تِ رَ فيَ أَ ( ٙ)
ُر الوادي( ٚ)  شاألئو وناحيدو.  ىا()بضّم العٌن أو عسر  :أو الّنتر ع يْ
 . ٛٛٙ( ان ر: عناف: دولة اإلسبلـ   األندلس )اخلبلفة األمويّة والّدولة العامريّة(، صٛ)



ٖٔ٘ 

 

  قصػػػػوير يػػػػّوة ىػػػػذا اجلػػػػيش ويػػػػخامدو وسػػػػرعة حرعدػػػػو وبعػػػػد مسػػػػًنقو وشػػػػّدة قنغيلػػػػو وافػػػػّع شػػػػعراء الّنا ػػػػر 
 : )الّطويل((ٕ)ومن ذلظ يوؿ إمساعيل بن بدر، (ٔ)باألعداء

 َوذي َلَجيييييييييييييييييَن ََّيييييييييييييييييالَ ْحِر عييييييييييييييييينَّ ع ابُيييييييييييييييييهُ 
 

 
 

َْ بِيييييييييييِه رَْ يييييييييييُن الَفيييييييييييال َوالتَّنييييييييييياِ  ِ    (3)َف يييييييييييا
 َقريييييييُن الُخ ييييييا  نييييييا ي الَيييييييدً  ميييييياِل  الَيييييييال 

 
يييييييييييييييَر واِقيييييييييييييييي ِ ِبَجْيييييييييييييييي   َ  تَيييييييييييييييراُ  واِقفايييييييييييييييا َفييْ

 تَيرََّْنيييييييييييييييييييييا بِيييييييييييييييييييييِه َأْرَض الَعيييييييييييييييييييييُدوم ََّأَنَّتيييييييييييييييييييييا 
 

يييييييييييييييييييرُ    َمعييييييييييييييييييياِر ِ  َمجاِ يييييييييييييييييييُل لِْلُيْرتييييييييييييييييييياِد َفييْ
 فَيييييييَدْت بَيْعيييييييَد َسيييييييْحِن ال ِييييييييِض فيتيييييييا ُذيُوَلتيييييييا 

 
 َمَجييييييييييييييرَّ ُذيُييييييييييييييوِل ال َّاِمسيييييييييييييياِت الَعواِ يييييييييييييي ِ  

مرقفعػة  فلجػيش الّنا ػر أ ػواتم ، وتشّغل إمساعيل  ورة ىذا اجليش مػن خػبلؿ إبػراز عنصػر الّصػ 
يػاي  الفلػوات ، ولع مة ىذا اجليش واّقساعو وع ره جنػوده وخيولػو، وىو عالبحر ادلضطرب الواسس، سلدلطة

 . الواسعة عن اسديعابو
ػػا هبػػذه الع مػػة والّرىبػػة فقػػد ،   سػػاحات الػػوغ  وأرض األعػػداء ع ػػيمم  لػػو فعػػلم ، وال ريػػب أّف جيش 

،  باقػ  أرض أعػداء الّنا ػر رلهولػة ادلعػاتحػّ  ، مػا واجهػو وسح  عل  ، ش ء   ألريقو عل    دّمر ىذا اجليش  
 . خاوية ال حياة فيها

 : )البسي ((ٗ)ياؿ فيها، اخلليفة الّنا ر فيها جيش   و ف   والبن عبد ربّو يصيدةم 
 فَاْنسييييييييييييييياَب ناِ يييييييييييييييُر دييييييييييييييييِن اِ  يَيْقيييييييييييييييُدُمُتآْ 

 
 َوَ ْولَييييييييييييييييييييُه ِمييييييييييييييييييييْن ُجنُييييييييييييييييييييوِد اِ  َأْنصييييييييييييييييييييارُ  

 ََّتا ِييييييييييييييييييييين تَيَت يييييييييييييييييييييياًر َ ييييييييييييييييييييييْوَل رايَتِييييييييييييييييييييييهِ  
 

 
 

َوَجْحَفيييييييييييييييييل  َََّسيييييييييييييييييواِد اللَّْييييييييييييييييييِل َجيييييييييييييييييرَّارُ  
(5) 

 قَييييييييييييْوك  َلُتيييييييييييْآ فيييييييييييي َمَ يييييييييييرم اللَّْييييييييييييِل َفْيَغَيييييييييييية   
 

ََ الَعجيييييييييييييييييياِج  َوِإْق ييييييييييييييييييال  َوِإْدبييييييييييييييييييارُ    َتْحيييييييييييييييييي
 ساا ُمَ ْرَدَسييييييييييييييييييييييييةا يَيْسييييييييييييييييييييييييتَيْقِدُموَن ََّرادييييييييييييييييييييييييي 

 
 (6)ََّيييييييييييييييييييييييا تَييييييييييييييييييييييَدفََّ  بِالتيَّيَّييييييييييييييييييييييار تَييَّييييييييييييييييييييييارُ  

    
   

                                         
 . ٕٕٓ( ان ر: ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة، صٔ)
 . ٗٛٔ/ٔ، وادلّقرّ : نفل الطّيب، ٕٗ٘/ٔ( ابن األبّار: احلّلة الّسًناء، ٕ)
ه مفػرد   : اػسم نيا  التَّ : ع ػرة ادلػاء ومع مػو. الع اب. بلأل هاارقفاع  األ  وات واخدو واجل ل بة،  ت والص ياحالص و : اللََّجن( ٖ)

 . بٌن األ أْلراؼ الػم دباِعدة ما األ رض، أو من األ رض الق ْفر)الّدنوفة(، وى  
 . ٖٚ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٗ)
  .اجلنود اجليش الغ ًن: حفلالجَ ( ٘)
 اخليل. اجليش و الع يمة من  وسة(، وى  الطّائفةد  رْ ه )الغ  مفرد   : اسم الَ راديٌّ( ٙ)



ٔ٘ٗ 

 

 ِميييييييييييييييييْن َُّيييييييييييييييييلم َأْروََ  ًل يَيْرعييييييييييييييييي  ِلتاِجَسيييييييييييييييييةَ 
 

 (1)ََّأَنَّيييييييييييييُه ُمَخيييييييييييييدَّر  فيييييييييييييي الِغييييييييييييييِل َ صَّيييييييييييييارُ  
 فيييييييي َقْسيييييييَ َل ِميييييييْن َعجييييييياِج الَحيييييييْرِب ُميييييييدَّ لَيييييييهُ  

 
 (2)بَييييييييييييييْيَن السَّيييييييييييييياِء َوبَييييييييييييييْيَن اأَلْرِض َأْسيييييييييييييتارُ  

  ، أيّػدىم ا  قعػاأ بنصػره العزيػزػلػي  بػو جنػودم ، ققّدـ القائد الّشجاع عبػد  الػّر ن الّنا ػر جيش ػو 
وق ػػػّل ااعػػػات ،   مسػػػاء ادلعرعػػػة ق ػػػًن العجػػػاج   دائمػػػةم  دائبػػػة   وحرعػػػةم  وجلبػػػةم  لػػػو  ػػػوتم ، جػػػيش ع ػػػيم جػػػرّار

 .  ال قرىبهم ادلعارؾ   فيها من األبطاؿ أسودم ، قدواأ وققبل وقدبرفيو الفرساف 
 : )البسي ((ٖ)فقاؿ، اّلذ  أببله ىذا اجليش والببلء   وبٌّن الّشاعر فعل  

 َفَ يييييييييييييْآ ِبسييييييييييييياَ ِتِتْآ ِميييييييييييييْن ِ يييييييييييييْلِو ُم َّيييييييييييييَرحَ 
 

ييييييييييييييييارُ   َْ َ ْتييييييييييييييييِر اأَلْرِض ِإجَّ  (4)ََّأَنَّييييييييييييييييُه فَيييييييييييييييييْو
ُْ َ ْنفَلَييييييييييييييييييييييةَ    ََّأَنَّيييييييييييييييييييييييا رَْأُسييييييييييييييييييييييُه َأفْييييييييييييييييييييييال

 
يييييييييييييييييارُ    (5)َوسييييييييييييييييياِعداُ  ِإلييييييييييييييييي  ال َّنْيييييييييييييييييَدْيِن ُجيَّ

 وَََّيييييييييييييْآ َعلييييييييييييي  النيَّْتيييييييييييييِر َأْو ييييييييييييياًلا ُمَقسَّيييييييييييييَيةا  
 

 َيناييييييييييييييييييييا َفتيييييييييييييييييييَي َأْ ييييييييييييييييييي ارُ تَيَقسَّيييييييييييييييييييَيْتتا ال 
َْ ِبَصيييييييييييييفيِ  الِتْنيييييييييييييِد  ييييييييييييياُمُتآُ    قَيييييييييييييْد فُيلمَقييييييييييييي

 
 (6)فَيُتييييييييييينَّ بَييييييييييييْيَن َ يييييييييييوامي الَخْييييييييييييِل َأْعشيييييييييييارُ  

ب هػػر  فشػػّبو اجلػػيش  ، عبػػد ربّػػو فيػػو جػػيش  الّنا ػػر   إحػػد  معارعػػو لنػػا ابػػن   رسػػم   آخػػر   وىػػذا مشػػهدم  
، ؽلػػوج بعّدقػػو وعػػدده اسػػدعداد ا للمعرعػػة، ة واحػػدةفيبػػدو للعػػٌن عأنّػػو يطعػػ، الػػيّم حػػٌن هتػػّب ريػػل الّصػػبا عليػػو

مػػن الػػرّاح يػػديرىا  وجعػػل دمػػاء األعػػداء عأهّنػػا عػػؤوسم ، وعػػهّن عػػن ع ػػرة أعػػداد جنػػوده بب عػػد مػػا بػػٌن أّولػػو وآخػػره
 : )الّطويل( (ٚ)فقاؿ، وخدم ادلشهد بصورة مسعّية للموت، اطاربوف بينهم

َفحييييييييييييُه الصَّييييييييييييي   اَوَجييييييييييييْيَ  َََّفْتييييييييييييِر الييييييييييييَيآم تَينيْ
 

 
 

 يَعييييييييييييييييين  ع ابيييييييييييييييييا ِميييييييييييييييييْن قَينايييييييييييييييييا َوقَنابِيييييييييييييييييلِ  
 فَيتَيْنييييييييييييييييييييييييييييي ُل ُأوًلُ   َولَييييييييييييييييييييييييييييْيٌَّ بِنيييييييييييييييييييييييييييياِزلَ  

 
 َوتَيْرَ يييييييييييييييييييُل ُأْ يييييييييييييييييييراُ   َولَيييييييييييييييييييْيٌَّ ِبراِ يييييييييييييييييييلِ  

َْ َُّياتُيييييييييييييييييييهُ    َوُمْعتَيييييييييييييييييييَرَ  َضيييييييييييييييييييْنَ  تَعا َيييييييييييييييييي
 

 َُّيييييييييييييُ وَس ِدمييييييييييييياَء ِميييييييييييييْن َُّلاييييييييييييي  َوَمفاِ يييييييييييييلِ  
ييييييييييييينَيُتآْ   يييييييييييييا ِميييييييييييييَن الييييييييييييير وِح بَيييْ  يُيييييييييييييديُرونَتا را ا

 
َْ  َأْو ِبُسييييييييييييييييييْيَر َذوابِييييييييييييييييييلِ  بِ ِيييييييييييييييييييضَ    رِقييييييييييييييييييا

                                          
: مويػػػس األسػػػد. الِغييييل: األسػػػد ادلػػػبلـز خػػػدره. اليخيييّدر: م ػػػْن يعجبػػػظ ُنسػػػنو وجهػػػارة من ػػػره أو بشػػػجاعدو. األْرو ( ٔ)

 : األسد. الَتّصارو
 : غبار احلرب. الَقْس ل( ٕ)
 . ٗٚص( ابن عبد ربّو: ديوانو، ٖ)
 : الّسطل اّلذ  ليس حولو ما يرّد الّساي  عنو. اإلّجار( ٗ)
 الّنخلة.  م  حْ : ش  الُجّيار( ٘)
 : ادلقّسمة عل  عشر يطس. األعشار: ميامن احلافر ومياسره. الَحوامي( ٙ)
 . ٖٗٔ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٚ)



ٔ٘٘ 

 

 َوتْسييييييييييييييييييييييييييِيُعُتْآ ُأك  الَيِنيَّيييييييييييييييييييييييييييِة َوْسيييييييييييييييييييييييييييَ تا
 

ََ اليناِ ييييييييييلِ    ِفنيييييييييياَء َ ييييييييييليِل ال ِيييييييييييِض َتْحيييييييييي
وت ٔنػػل  مػػن ، وظلّػػ   ػػورة اجلػػيش   شػػعر األندلسػػّيٌن قرقغػػز علػػ  القػػّوة وبعػػ  الّرىبػػة   الّنفػػوس 

سػعيد بػن زلّمػد بػن العا ػ   يػوؿ  ، ذج ا وايػح ا ذلػذه الّصػورةوشلّا صلده ظلو ، معاف  ألريفة وأخر  يدؽلة ققليديّة
  ، الّشػػػمس مػػػن جهػػة الّشػػػرؽ والغػػػرب ويػػػد حجبػػػ  شػػعاع  ، القرشػػّ    عدائػػػب اجلػػيش حػػػٌن ٕندػػػّد وقندشػػر

 : )الّطويل( (ٔ)هجنود داللة وايحة عل  ع افة حجم اجليش وع رة أعداد
 َتسييييييييييييد  ُ ييييييييييييعاَ  الشَّييييييييييييْيٌِّ َ ييييييييييييْرقاا َوَمْغرِباييييييييييييا

 
 
 

 ِإذا مييييييييا اْسييييييييَتَيدَّْت فييييييييي الس ييييييييُتوِب ُمييييييييُدوُد ا 
ػػا، اذلػػزائم   وال يعػػرؼ ىػػذا اجلػػيش    ينقّضػػوف علػػ  ، ألّف جنػػوده عقبػػاف عواسػػر، بػػل ػلالفػػو الّنصػػر دائم 

فهػػػ  قدبعػػػو  قػػة  منهػػػا أهّنػػػا سدشػػػبس مػػػن ج ػػػ  ، ويػػػد عرفػػػ  عنػػو عقبػػػاف الطّػػػًن ىػػػذا، أعػػدائهم فينػػػالوف مػػػنهم
 : )الّطويل((ٕ)أعدائو
َْ  َوقَيييييييييييدْ  َتييييييييييي َْ ِعْق انُتيييييييييييا َ ْييييييييييييُث ُوجم   ُلملَييييييييييي
 

 (3)بِِعْق ييييييييييياِن  َْييييييييييييَر فيييييييييييي السَّيييييييييييياِء ُجُنوُد يييييييييييا 
َْ الييييييييييييييييييييير ُؤوِس ََّأَنَّتيييييييييييييييييييييا   ُتِفل ُتيييييييييييييييييييييُآ فَييييييييييييييييييييييْو

 
 َسييييييييييييييحاب  َوَأْ ييييييييييييييواُت ال   ُييييييييييييييوِل رُُعوُد ييييييييييييييا 

 فَيتُيْع يييييييي ِلَعيييييييْيِن الشَّيييييييْيٌِّ فيييييييي الَجيييييييوم فُيْرَجيييييييةا  
 

  يييييييييييييُد اََِّيثْييييييييييييِل نِقيييييييييييياِب الَعييييييييييييْيِن  لَييييييييييييْيٌَّ تَ  
عمػا أّف أ ػوات ألبػوؿ اجلػيش ققػرع ،  وعأهّنا الّسػحاب، إّف ىذه العقباف اّلري قصاحب اجليش ق ّللو 

مس األرض شلّا أراد بو الّشػاعر إعطػاء  ػفة  فالدحم    الّصورة الّسماء  ، وعأهّنا رعودم ذلذا الّسحاب، ا ذاف
 هولغ ػػػرة عدائػػػب ىػػػذ. والّرعػػػود   ره الطّبػػػوؿ    ذعػػػ عمػػػا أيػػػاؼ للّصػػػورة الّصػػػوت  ،  ادلهابػػػة وقضػػػخيمها للجػػػيش

 .  العٌن الطّيور فإّف ما يدخّلل أسراهبا من منافذ لضوء الّشمس ال يدعّد  نقاب  
الّػػري اسػػدمّدىا مػػن البيئػػة الّصػػحراويّة )مرافقػػة  ، الّشػػاعر الّصػػورة  اجلاىليّػػة القدؽلػػة وال ؼلفػػ  اسػػددعاء  

سػًن ا علػػ  هنػ  إخػػواهنم ، اسػددعاؤىا   شػػعر األندلسػّيٌن  ػر  ع    وىػ   ػػورةم ، عدائػب الطّيػور لغدائػػب اجلػيش(
، فجعػل اجلنػود عقبان ػا علػ  األرض، الّشاعر   قطويس ىذه الّصورة وقطويرىػا عما ال ٔنف  براعة  ،  (ٗ)ادلشارية
فرسم هبذا  ػورة أريػّية ، الطّبوؿ رعود ا ذلذا الّسحاب وجعل أ وات  ، وجعل عقباف الّسماء سحاب ا، األرض

                                         
 . ٕٚٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٔ)
 . ٕٚٔ، صالّساب ( ٕ)
 ( سبقو إأ ىذا ادلعىن أبو ٕنّاـ   مدح اخلليفة العّباسّ  ادلعدصم با ،   يولو: )الّطويل( ٖ)

َْ ِعْق يييييييييييييييياُن َأْعالِمييييييييييييييييِه ُضييييييييييييييييحا   َوقَييييييييييييييييْد  ُلملَيييييييييييييييي
 
 
 

ماِء َنواِ يييييييييييييييييييلِ    ِبِعْق ييييييييييييييييييياِن  َْييييييييييييييييييييَر فيييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييدم
َْ َمييييييييييييييييييَ  الرَّاييييييييييييييييييياِت َ تَّيييييييييييييييييي  ََّأَنَّتييييييييييييييييييا   َأقاَميييييييييييييييييي

 
 لَجييييييييييييييييييْيِ   ِإًّل أَنَّتييييييييييييييييييا لَييييييييييييييييييْآ تُقاتِييييييييييييييييييلِ ِمييييييييييييييييييَن ا 

 . ٖٗ-ٕٗان ر: ديوانو، ص 
 ، وما بعدىا. ٜٕٗ( ان ر: العقيلّ : االّْناه البدوّ    الّشعر األندلسّ ، صٗ)



ٔ٘ٙ 

 

 وخػػػوؼ   رعػػػب   ومصػػػدر  ، لقائػػػده واعدػػػزاز   فخػػػر   ليغػػػوف مصػػػدر  ، قػػػوح  بع مػػػة ىػػػذا اجلػػػيش وىيبدػػػو ،مساويّػػػة
 .  ألعدائو

الطّليػ  وا ػف ا  عمػا   يػوؿ الّشػريف،  وقعانق  معاين الطّبيعة ومعػاين احلماسػة   شػعر األندلسػّيٌن
ا معاني ػػو مػػن م ػػاىر الطّبيعػػةم  ، ووسػػبلح   اجلػػيش   وعالّسػػحاب ، معػػة  ز بػػد هبّل و الفػػاجليش عػػالبحر وسػػيوف  ، سػػدمد 

 : )الّطويل((ٔ)ودلعاف  سيوفو برؽم قؤلأل فيها
 لَيييييييييييييُه َعْسيييييييييييييَ ر  ََّيييييييييييييالَ ْحِر بِيييييييييييييال يِض ُمْ بِيييييييييييييد  

 
 
 

 (2)وَََّيييييييالغَْيِآ َعيييييييْن بَييييييييْرِْ الس يييييييُيوِ  قَيييييييِد افْيتَييييييييرَّا 
فيػػػو ، حػػػربعبػػػاب الب، وعػػػاد الطّليػػػ  فشػػػّبو من ػػػر اجلنػػػد بلباسػػػهم وأسػػػلحدهم ذات الهنيػػػ  والّلمعػػػاف 

فجعػػل ادلػػوت يصػػفّر خوف ػػا ، واسػػدوح  مػػن مشػػهد األبطػػاؿ   سػػاحة الػػوغ  معػػاين  الّرىبػػة واخلػػوؼ، اخضػػرار
وىلع ا
 : )الّطويل((ٖ)

 ِإذا مييييييييييييييييا تَي َييييييييييييييييدًَّ فيييييييييييييييييِه َُّييييييييييييييييل  ُمييييييييييييييييَدجَّجَ 
 

 (4)بَييييييييييدا ََُّع يييييييييياِب الَ ْحييييييييييِر َأبْيييييييييييَيَض ُمْخَ ييييييييييرَّا 
َْ رييييييييييييييُ  اليييييييييييييَوف  ِبُ ياتِيييييييييييييهِ    فَييييييييييييِْْن َعَصيييييييييييييَف

 
 (5)ََ ِبتييييييييا َوْجييييييييَه الِحييييييييياِك قَييييييييِد اْ ييييييييَفرَّارََأيْيييييييي 

جلػػػأ الطّليػػػ  إأ عنصػػػر الّدشػػػخيص حػػػٌن أيػػػف  علػػػ  ادلػػػوت اإلحسػػػاس بػػػاخلوؼ والّرىبػػػة إأ احلػػػّد  
 .  وشّدة بأسهم، شجاعة ىؤالء اجلنود الّشاعر من وراء ىذا إبراز   وغاية  ، اّلذ  يصفّر فيو وجهو

 ولػػػة العامريّػػػة ابػػػن  درّاج القسػػػطلّ ، فقػػػد عانػػػ  اجليػػػوشولعػػػّل أبػػػدع  م ػػػْن  ػػػّور اجلػػػيش   عهػػػد الدّ 
ػا جهػادىم ادل ّفػر مػّدة ألػواؿوولػداه  ادلنصػور قرّأسػها اّلري العامريّة  ابػن يغػن الّنصػر، وت وجػوه مػن رئيس ػا وجه 
 أ لِفػػػوا الّػػػذين بغ ماقػػػو األرض   مػػػؤل ويػػػد  القػػػو ّ  اجلػػػيشىػػػذا   ػػػورة  شػػػعره    . فارقسػػػم (ٙ)عنػػػو ليغفػػػل درّاج

                                         
 .ٚٚ( الطّلي : ديوانو، صٔ)
(ٕ ) ُْ  : قؤلأل. افترَّ ال ر
 .ٚٚ( الطّلي : ديوانو، صٖ)
  : ع رة ادلاء، وادلطر الغ ًن.الُع اب( ٗ)
ِمػّ (، مفرد   : اسم الُ ياة: األ وات   احلرب، أو غمغمة األبطاؿ   حومة احلرب، أو احلرب نفسها. ف الوَ ( ٘) ه )الغ 

 : يضاء ادلوت ويدره. الِحياكوىو البّلبس الّسبلح، والّشجاع ادلقداـ اجلر ء. 
سػػػػ : يصػػػػيدة ادلػػػػديل األندلسػػػػّية، ، وادلو ٜٖٔ( ان ػػػػر: ىيغػػػػل: األدب األندلسػػػػ  مػػػػن الفػػػػدل إأ سػػػػقوط اخلبلفػػػػة، صٙ)

، ويبّػػػايّن: عامريّػػػػات ابػػػن درّاج القسػػػػطلّ ، ٜ٘ٔ، ودواليبػػػػّ : الّدجربػػػة الّشػػػػعريّة عنػػػد ابػػػػن درّاج القسػػػطّلّ ، صٔٚٔص
 . ٕٙص



ٔ٘ٚ 

 

 حػػػبلوة   األعػػػداء، ليندشػػػ  للقػػػاء ب  رِ أل ػػػ الّػػػذ  والػػػػم نازلة، وبسػػػبلحو الطّعػػػاف إأ ادلعػػػارؾ، فاشػػػدايوا حاتسػػػا
 : )الغامل((ٔ)ال ّفر، و  ىذا ياؿ ابن درّاج

 فييييييييييييييييي َجْحَفييييييييييييييييَل َجييييييييييييييييآم الَعديييييييييييييييييِد ََّأَنَّييييييييييييييييهُ 
 

 
 

 (2)فَيلَييييييييييييي   َعلييييييييييييي  اأَلْرِض الَف ييييييييييييياِء يَيييييييييييييُدورُ  
َْ بِيييييييييييييييييييِه اأَلْق ييييييييييييييييييياُر ِإًّل مَ   ييييييييييييييييييي  ْوِضيييييييييييييييييييعااَعيَّ

 
 ِفيييييييييييييييييييييييِه َعييييييييييييييييييييييُدو َ  لِلس ييييييييييييييييييييييُيوِ  َأسيييييييييييييييييييييييرُ  

 َلِجيييييييييييييييَن يُِغييييييييييييييي   اأَلْرَض َوْ يييييييييييييييَي َعريَ ييييييييييييييية   
 

 (3)َويَييييييييييييُرد  فَيييييييييييْرَب ال َّيييييييييييْرِ  َوْ يييييييييييَو َ سييييييييييييرُ  
 دائػػر   وشػػّبهو بف ل ػػظ  ، ادلوحيػػة بضػػخامة اجلػػيش وع ػػرة عػػدد جنػػوده اسػػدخدـ الّشػػاعر لف ػػة )جحفػػل( 

فضػػاي  ، وىػػو الّػػذ  عػػّم األرض  ، أ ػػواقو و و ػػخب  أمسعنػػا جلجلد ػػ مثّ ، هػػاولغػػن   فضػػاء األرض يسػػّد أفق  
 . عل  اّقساعها بغ رقو

، بعػػد أف وجػػد    ػػفوفو ظلػػاذج للبطػػل ادلقػػداـ، ومضػػ  ابػػن درّاج   اسدقصػػاء  ػػورة ىػػذا اجلػػيش
 : )الغامل((ٗ)فقاؿ

 ِميييييييييييييييييْن َُّيييييييييييييييييلم ِمْقيييييييييييييييييداَك َي ييييييييييييييييياُد فُييييييييييييييييي اُد ُ 
 

 َ َربايييييييييييييييا ِإلييييييييييييييي  نَيغَيييييييييييييييِآ الس يييييييييييييييُيوِ  َي ييييييييييييييييرُ  
 ُمَتَسيييييييييييييييييييييْرِبَل َ يييييييييييييييييييييَدَأ الَحدييييييييييييييييييييييِد ََّأَنَّيييييييييييييييييييييهُ  

 
َقَييييييييييييييييييييير  تَيَعييييييييييييييييييييرََّض ُدونَييييييييييييييييييييُه سيييييييييييييييييييياُ ورُ  

(5) 
واحػد مػنهم  ويدجلّػ  عػل  ، م ألرب ا إأ نغمػات الّسػيوؼقطًن يلوهب   شجعان ا ال  إّف   ىذا اجليش أبطا 

 .    درعو احلديديّة يمر ا   البهاء واجلماؿ
 إذ، فصػػّور احلصػػاف العػػر ّ ، وت يغفػػل ابػػن درّاج عنهػػا، يػػلبدصػػوير اخل اّل وال يغدمػػل مشػػهد اجلػػيش إ

 : )الغامل((ٙ)ياؿ
 َوَأقَييييييييييييييييييييينَّ َمْصيييييييييييييييييييييُقوِل اأَلدييييييييييييييييييييييِآ ََّأَنَّيييييييييييييييييييييهُ 

 
َبْحيييييييييييييييييييير  ِبَرْيعيييييييييييييييييييياِن الِجييييييييييييييييييييراِء يَُيييييييييييييييييييييورُ  

(7) 
 َمييييييييييييييِرَح َيُ يييييييييييييير  الَقْلييييييييييييييُن َ ْيييييييييييييييُث يَيُقييييييييييييييوُد ُ  

 
 َوَيسييييييييييييييُر  َيييييييييييييْرُ  الَعيييييييييييييْيِن َ ْييييييييييييييُث َيسييييييييييييييرُ  

 
                                         

 . ٖٜٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
 : الغ ًن من عل  ش ء. الَجآ  والَجَيآُ ( ٕ)
ػػو   لقػػوؿ ا  قعػػاأ:  اسػػددعاءم  «وىػػو حسػػًن»اعر:   يػػوؿ الّشػػ( ٖ) اِسػػأ  و ى  ػػر قػ ٌْنِ ي نق لِػػْب ِإل ْيػػظ  اْلب ص ػػر  خ  مث   اْرِجػػِس اْلب ص ػػر  ع 

 . ارقفاع  األ  واِت واْخِدبلأل هاو الص ْوت  والص ياح  واجل ل بة، : الّلجن(. ٗلظ: م  ػ)ال .(﴾ٗ)ح ِسًنم 
  .ٜٖٗ-ٖٜٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٗ)
 . قزعمو العرب عالِغبلِؼ للقمر يدخل فيو ِإذا ع س ف  فيما: الّسا وربس. : البّل الُيَتَسْرِبل( ٘)
 . ٜٖٗ-ٖٜٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٙ)
 : الّضامر البطن. نّ قَ األَ ( ٚ)



ٔ٘ٛ 

 

 فييييييييييييييييي نَيَغياتِييييييييييييييييِه: َ ييييييييييييييييِ َج َي يييييييييييييييياُد يَ ِييييييييييييييييينُ 
 

 َويْيييييييييييييييييييييالَ  ييييييييييييييييييييييا )َفْرِسييييييييييييييييييييييَُّة( الَيغْيييييييييييييييييييييُرورُ  
 َأيْييييييييييييييَن النَّجيييييييييييييياُء َوقَييييييييييييييْد َأ َلَّييييييييييييييَ  ُمْغَ يييييييييييييي اا 

 
 لَْييييييييييييييييُث الَعيييييييييييييييريِن الحاِجيييييييييييييييُن الَيْنُصيييييييييييييييوُر  

ػػػ،  إنّػػػو حصػػػاف يػػػامر مصػػػقوؿ يػػػوّ  سػػػابل   قو ّبػػػو وجريػػػو    سػػػباع   و عأشػػػباؿِ عأنّػػػو ُنػػػر قدػػػدافس أمواج 
 . وو ويدبعو ألرف  لّناظر إليو فيدعّل  بو يلب  ا وال ؼلف  إعجاب  ، عاسرة

، و(ي  ِسػػرْ وىػػو يدغػػىّن بوعيػػد )غ  ، نػػا نغماقػػووأمسع   مػػن ىػػذا احلصػػاف فسػػمس   درّاج بإحساسػػو وايػػرتب ابػػن  
غػػًن أّف اجلديػػد ، (ٔ)إأ حػػدي ها   ادلعرعػػة يػػدؽلاف   الّشػػعر العػػر ّ  باخليػػل واالسػػدماع   واإلحسػػاس  . وهتديػػده

 .  وإبراز شجاعدو خلصمو، ابن درّاج يد وّظف ىذا   ادلشارعة   مدح ادلنصور والطّريف ىنا أفّ 
ىػػ وىػ  ٖٔٛو   سػنة منهػا يصػيدق  ، ادلنصػور فيهػا جػيش   ف    ػو   ع ػًنةم   و  ديواف ابػن درّاج موايػس  

، وقػرؾ اسػم  احلجابػة، ويّدـ أخػاه عبػد  الػّر ن للػوزارة»، ادلنصور  ولد ه عبد  ادللظ للواليةفيها  الّسنة اّلري رّشل  
  ػػػف  وو  ، وفيهػػػا نػػػّوه الّشػػػاعر بشػػػجاعة عبػػػد ادللػػػظ   يػػػـو )يػ ػػػهْنة(. (ٕ)«...وايدصػػػر علػػػ  الّدسػػػّم  بادلنصػػػور

 : )البسي ( (ٖ)فقاؿ، بع د ده وعديده اّلذ  غّط  األرض   اجليش  
 وافَيْتيييييييييييييُه فيييييييييييييي اليييييييييييييرَّوِ  َمْيلُيييييييييييييوءاا َجواِنُحيييييييييييييهُ 

 
راا َعليييييييي  الَتييييييييْوِل  َواألَْب ييييييييالُ    (4)تَيْنتَييييييييِ  ُ  َ يييييييي يْ

َرَة( َوالاّل يييييييييييي َأ َْفيييييييييييَن ِبتيييييييييييا   َواْسيييييييييييَأْل بِيييييييييييي)قَي يْ
 

 
 

 َعيييييييييييييييْن َعَ مييييييييييييييياَت لَيييييييييييييييُه فييييييييييييييييِتنَّ تُيْرتَيييييييييييييييَد ُ  
لَييييييييييييييَ  ََُّعُيييييييييييييييوِك اللَّْيييييييييييييييِل ًل َأَمييييييييييييييآ     فييييييييييييييي فَيييْ

 
 (5)لِنييييييييييييييييييييييييياِ َر َأوََّل ِمْنيييييييييييييييييييييييييُه  َوًل  َيييييييييييييييييييييييييَر ُ  

  
 

                                         
 ( ياؿ عنرتة عن حصانو: )الغامل( ٔ)

َُ َأْرِمييييييييييييييييييييييييتْآ بِثُيْغيييييييييييييييييييييييَرِة َنْحيييييييييييييييييييييييرِ ِ   ميييييييييييييييييييييييا زِلْييييييييييييييييييييييي
 
 
 

 َولَ انِييييييييييييييييييييييييِه  َ تَّيييييييييييييييييييييييي  َتَسييييييييييييييييييييييييْرَبَل بِالييييييييييييييييييييييييدَّكِ  
 فَيييييييييييييييييييييييياْزَورَّ ِمييييييييييييييييييييييييْن َوقْييييييييييييييييييييييييِ  الَقنييييييييييييييييييييييييا بِل انِييييييييييييييييييييييييهِ  

 
يييييييييييييييييييييييَرَة َوَتَحْيُحيييييييييييييييييييييييآِ    َوَ ييييييييييييييييييييييي ا ِإلَييييييييييييييييييييييييَّ ِبَع يْ

 لَييييييييييييييْو َّيييييييييييييياَن يَييييييييييييييْدري مييييييييييييييا الُيحيييييييييييييياَورَُة  اْ ييييييييييييييَت   
 

 َوَل يييييييييييييياَن  لَييييييييييييييْو َعِلييييييييييييييَآ الَ ييييييييييييييالَك  ُمَ لميييييييييييييييي 
 . ٕٕٔ-ٕٔٔان ر: اخلطيب الّدهنيزّ : شرح القصائد العشر، ص 

 . ٖٜٕ/ٕ( ابن عذار : البياف ادلغرب، ٕ)
 . ٖٔٙ-ٖٓٙ( ابن درّاج: ديوانو، صٖ)
 : ا طرع. انت  ( ٗ)
 : ىو إألباؽ اجلفن عل  اجلفن. ال َّْر د. صْ : الق  اأَلَمآ( ٘)



ٜٔ٘ 

 

وىػػو معػػىن  ، و إحاألدػػو ُنػػدود البصػػريدعػػّذر علػػ  النّػػاظر إليػػ، إّف ىػػذا اجلػػيش الع ػػيم عالّليػػل احلالػػظ
، لّليػل البهػػيم ال  إذ ألادلػا عػػّد جػيش ادلمػػدوح القػوّ  معػػاد، ع ػًن ا مػػا افدػدل بػػو الّشػاعر ادلشػػريّ  يصػيدقو احلربيّػػة

فبل ي بق  وال ي ذر، اّلذ  سيخّيم عل  األعداء
(ٔ)  . 

ر الّشػػمس مػػن إنّػػو من ػػ، وعغػػف الّشػػاعر علػػ  م هػػر آخػػر يػػوح  بضػػراوة ىػػذا اجلػػيش وشػػّدة بأسػػو
 قبدو الّشمس من خبلؿ العجاج عالّسائر علػ  غػًن ىػد  إذ،   ساعة احلرب وراء الغبار اّلذ  ي ًنه اجليش  

 : )البسي ( (ٕ)الّليل   ظبلـ
َوتِييييييييييييييهِ   ََّأَنَّيييييييييييييييا الشَّييييييييييييييْيٌُّ فييييييييييييييي َأثْنيييييييييييييياِء َ  يْ

 
 (3)سييييييييييياَر تَيييييييييييَدرََّ  جيييييييييييْنَ  اللَّْييييييييييييِل ُمْعَتِسييييييييييي ُ  

الّشػػمس علػػ   لػػديهم  ػػورة   توقغػػّرر ، د ادلعػػارؾ عنػػد شػػعراء ادلشػػرؽ  مشػػاى حايػػرم  وىػػذا ادلشػػهد   
 .  (ٗ)الّنقس أهّنا حسناء يد قوّشح  غبار  

واسػػػدحاؿ ، هنػػػار ا بسػػػبب دلعػػػاف الّسػػػيوؼ اسػػػدحاؿ فيػػػو الّليػػػل   آخػػػر   واندقػػػل الّشػػػاعر لدصػػػوير مشػػػهد  
 : )البسي ((٘)فقاؿ، الّضح  ظبلم ا بسبب غبار ادلعرعة الغ يف

  ُيييييييييييييييييييُه  َوالْيييييييييييييييييييَتجَّ ِعثْييَييييييييييييييييييييُر ُ ضييييييييييييييييييياَءْت ََّواَِّ 
 

فَاللَّْيييييييييُل ِمْنييييييييُه ِضييييييييياء   َوال  ييييييييح  ُسييييييييَد ُ  
(6) 

 .  (ٚ) ورة ققليديّة اعداد الّشعراء الّدوراف   فلغها، و ورة الّسبلح اّلذ  يض ء الّليل بفعل دلعانو 
 

                                         
 مادح ا: )البسي ( ىػ( ٘ٗ)ت( ياؿ احلطيئة ٔ)

 َوَجْحَفييييييييييييييييييييييييييييَل ََّ تيييييييييييييييييييييييييييييِآ اللَّْيييييييييييييييييييييييييييييِل ُمْنَتِجيييييييييييييييييييييييييييي َ 
 
 
 

 َأْرَض الَعييييييييييييييييييييُدوم بِ ُيْ سيييييييييييييييييييي  بَيْعييييييييييييييييييييَد ِإْنعيييييييييييييييييييياكِ  
 . ٙ٘شعره، صان ر:  

 . ٖٔٙ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
 : اّلذ  يسًن بغًن ىداية وعل  غًن الطّري . الُيعتس : غبار احلرب. الَتْ وة( ٖ)
 : )الّطويل( ىػ(ٜٗٗ)ت ( ياؿ ادلعّر ّ ٗ)

 بِيَييييييييييييييييييييييْوَك ََّيييييييييييييييييييييَأنَّ الشَّييييييييييييييييييييييْيٌَّ فييييييييييييييييييييييِه َ ريييييييييييييييييييييييَدة  
 
 
 

 َعَلْيتييييييييييييييييييا ِمييييييييييييييييييَن النيَّْقييييييييييييييييييِ  اأَلَ ييييييييييييييييييآم لِثيييييييييييييييييياكُ  
 . ٙٗٔلزّند، صان ر: سق  ا 

 . ٖٔٙ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)
 ه )الس ْدفة(، وى  ال ّلمة. مفرد   : اسم الس َد ، أو غبار احلرب. األسالسّ  : الع ج اج  الِعثْييَيَرةو  الِعثْيَير( ٙ)
 ار بن برد: )الّطويل( ( ياؿ بشّ ٚ)

َْ ُرُؤوِسيييييييييييييييييييييِتآْ   ََّيييييييييييييييييييييَأنَّ ُمثييييييييييييييييييييياَر النيَّْقيييييييييييييييييييييِ  فَييييييييييييييييييييييْو
 
 
 

 َتتيييييييييييييييييييييياًو ََّواَِّ ُييييييييييييييييييييييهْ َوَأْسيييييييييييييييييييييييافَنا لَْيييييييييييييييييييييييل   
 . ٖٛٔ/ٔان ر: ديوانو،  



ٔٙٓ 

 

 مهػػم   وىػ  عنصػػرم ، فاندقػػل إأ و ػف اخليػػل، واسػدمّر ابػػن درّاج   اسدقصػاء مبلمػػل ع مػة اجلػػيش
 : )البسي ((ٔ)فقاؿ،   معارعو وفعل ها عبًنم ،   جيش ادلمدوح

 َوالَخْييييييييييييييييييُل ًلِ َقيييييييييييييييييُة ا  ييييييييييييييييياِل سييييييييييييييييياِ َية  
 

 (2)فيييييييي َمْعيييييييَرَ   َعيييييييْدُو ا فيييييييي َضيييييييْنِ ِه َرَسييييييي ُ  
 ُمْسَتْشييييييييييييييييييييرِفات  ِإليييييييييييييييييييي  تَييييييييييييييييييييْدبيِر ُمتَّئِييييييييييييييييييييدَ  

 
يييييييييييياِء تَيْنَ ِشيييييييييييي ُ    (3)َعييييييييييييْن رَْأيِييييييييييييِه  ُلَييييييييييييُآ الَغيَّ

، ها لشّدة ما قلق    ميػداف ادلعرعػة قدمايػل   مشػيدهاالّضامرة اّلري قغًّنت وجوى  باق  ىذه اخليوؿ  
 .  (ٗ)عأهّنا مقّيدة باألغبلؿ لغ رة القدل 
ػػ و  أخبػػار ادلنصػػور مػػا يؤّعػػد ، هلدمد ػػل أوامػػر  ، ىا قن ػػر إأ يائػػدىاها وأبصػػار  عمػػا بػػدت رافعػػة  رؤوس 

ادلنصػػػور بػػػن أ  عػػػامر  اندهػػػ  ىيبػػػة  »يػػػاؿ: « رات ادلن ػػػورةالّزىػػػ»فقػػػد حػػػّد نا  ػػػاحب ، وايعيّػػػة ىػػػذه الّصػػػورة
ػا م لِػالػػم  عػور الّرجػاؿ ويػّواـ ويبطو للجنػد واسػدخداـ ذ   فغانػ  مػوايفهم   ، ظم مػن يبلػولظ إأ غايػة ت يػ ْؤهت 
 لّصػػهيل  فػػبل قغ ػػر ا، فرسػػاهنا حػػّ  إّف اخليػػل لدمد ػػل إألػػراؽ  ، واإلألػػراؽ (٘)ماقػػة  الز   بل  ادليػػداف علػػ  احدفالػػو مػػ 

 .  (ٙ)«واحلمحمة  
لد هػر   شػعره الّػذ  ،   شعر ابػن درّاج بعػد انقضػاء دولػة بػين عػامر وظّل   ورة اجليش حايرة  

ػػػو خائض ػػػا إحػػػد  غزواقػػػو، مػػػدح بػػػو ادلنػػػذر بػػػن ػلػػػٍن الّدجيػػػ ّ  ا الت   ػػػف  وو  ، ومنػػػو أبيػػػاتم  ػػػّور  فيهػػػا جيش 
 مل(: )الغا(ٚ)فقاؿ، واألدوات واسدقص  وظائفها احلربّية

ََ َأْعييييييييييييالَك الُتييييييييييييدً فييييييييييييي َجْحَفييييييييييييلَ   َورَفَيْعييييييييييي
 

 
 

ََ ََّواَِّيييييييييييييييييِن اأَلْعيييييييييييييييييالكِ    ََّاللَّْييييييييييييييييييِل َتْحييييييييييييييييي
                                          

 . ٖٔٙ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
: مش  ادلقّيد إذا جاء يدحامل الرََّس : يامرة اخلوا ر.   ًل قة ا  الادلدغًّنة لوف الوجوه لشّدة ما قلق الّسا ية: ( ٕ)

 برجلو مس القيد. 
 : رافعات الّرؤوس واألبصار. تشرفاتسْ اليُ ( ٖ)
 عنرتة: )الغامل(  ياؿ( ٗ)

 َوالَخْييييييييييييييييييييييييييييُل سييييييييييييييييييييييييييياِ َيُة الُوُجيييييييييييييييييييييييييييوِ  ََّأَنَّييييييييييييييييييييييييييييا
 
 
 

 ُتْسييييييييييييييييييييق  َفواِرُسييييييييييييييييييييتا نَقيييييييييييييييييييييَ  الَحْنفَييييييييييييييييييييلِ  
 . ٛٚان ر: ديوانو، ص 

 وياؿ ادلدنّ  وا ف ا خيل سيف الّدولة، اّلري أخذت قرتّنل   مشيدها: )البسي ( 
 ميييييييييييييييييييا زاَل ِ ْرفُيييييييييييييييييييَ  َيْجيييييييييييييييييييري فيييييييييييييييييييي ِدميييييييييييييييييييا ِِتآُ 

 
 
 

 َمْشيييييييييَي الشَّييييييييياِرِب الثَِّييييييييييلِ َ تَّييييييييي  َمشييييييييي  بِيييييييييَ   
 . ٕٙٚان ر: ديوانو، ص 

 : الّصم  والّسغوف. ال َّماتة( ٘)
 . ٙٛ( ابن مساؾ العاملّ : الّزىرات ادلن ورة   نغ  األخبار ادلأ ورة، صٙ)
 . ٕٕٔ-ٕٔٔ( ابن درّاج: ديوانو، صٚ)



ٔٙٔ 

 

َْ ِ يييييييييييييييييييراَ  َ واِفييييييييييييييييييي َ   ِبَسيييييييييييييييييييواِبَ  رَفَيَعييييييييييييييييييي
 

 (1)ََّالُفْليييييييييييييييييِ  فيييييييييييييييييي  ِذيم َبْحيييييييييييييييييَر  ييييييييييييييييياكِ  
 َيْسييييييييييييييييتَيْرِجُ  اإِلْسيييييييييييييييييراُج ِعييييييييييييييييي َّ نُيُفوِسيييييييييييييييييتا 

 
نَيُتنَّ بِاإِلْلجييييييييييييييييييييييييييياكِ    (2)َ تَّييييييييييييييييييييييييييي  ُتَسييييييييييييييييييييييييييي م

ً  َ ياَتتيييييييييييييييياَوُأُسييييييييييييييييوِد    فيييييييييييييييياَب مييييييييييييييييا تَيلَيييييييييييييييي
 

 َ تَّيييييييييييييييي  تُييييييييييييييييديَر ِبتييييييييييييييييا َُّييييييييييييييييُ وَس ِ ييييييييييييييييياكِ  
 ُمْسيييييييييييييييييييييييييييييييتَيْقِدميَن ِإلَيييييييييييييييييييييييييييييييْيتُآ بَِأِسييييييييييييييييييييييييييييييينَّةَ  

 
 َأْوليييييييييييييييييييييييييي  ِميييييييييييييييييييييييييييَن اأَلْرواِح بِاأَلْجسييييييييييييييييييييييييييياكِ  

  َْ  َ َتُ ييييييييوا ِبتييييييييا ُ ُجييييييييَن التَّرا ِييييييييِن  فَاْ يييييييي ََل
 

 (3)َأْ شييييييييييييياُؤ ا َجْييييييييييييييَر اليييييييييييييَو يٌِّ الحيييييييييييييامي 
ْت ِإلَْييييييييييييييييييَ    ًَ ييييييييييييييييييرََُّنْ َوَقواِضيييييييييييييييييَن نَي َيييييييييييييييييي  لََتتيْ

 
 (4) يييييييييييييييياَك اأَلعييييييييييييييييادي لِلصَّييييييييييييييييدً َوالتيييييييييييييييياكِ  

مثّ ، يػػزيّن مسػػاء ه دلػػس  الغواعػػب بػػدأ الّشػػاعر بو ػػف اجلػػيش الّػػذ  رفػػس بيػػارؽ اذلػػد  فبػػدا عأنّػػو ليػػلم  
، ه مفصّ عداد   و ف   و ػّور ، مدبلألمػة ُنػر   هػا بسػفن عائمػة بػٌن أمػواجِ فوي عػبلـ  األفعػ  ويػد ر   فشّبو اخليػل  بل 
هم وسػػيوف  ، مػػنهم ضلػػو أعػػدائهم دانيػػةم  هم مشػػرعةم وأسػػّند  ، و  ػػا يلػػذ  ذلػػا الػػوغ  ويطرهبػػا قعػػاأل  ادلػػوتلي الفرسػػاف  
 .  اّلري يصيل  داىا ألالب ا  أر ه، ياألعة رؤوس األعداء ادلايية  

حػػٌن مػػدح عبػػد الػػّر ن بػػن زلّمػػد ادللّقػػب بادلرقضػػ  ، عمػػا ظهػػرت  ػػورة  اجلػػيش   شػػعر ابػػن درّاج
: (٘)فقػػػػاؿ، وبػػػٌّن يّوهتػػػػا وسػػػػطوهتا، جيشػػػػو عدائػػػػب    فو ػػػف  ، خػػػر ملػػػػوؾ بػػػػين مػػػػروافىػػػػ( وىػػػػو مػػػػن آٜٓٗ)ت

 )الّطويل(
َلنييييييييييا  ََّتا ِييييييييييُن لَييييييييييْو يُيْرميييييييييي  ِبتييييييييييا الييييييييييدَّْ ُر قَي يْ

 
 

 (6)َوَسييييييييييييييييد  ُ  لْييييييييييييييييِ َل ُذو الَقييييييييييييييييْرنَيْيِن ِمْنتيييييييييييييييياَل ُ  
ُتآُ    ََّييييييييييييييييَأنَّ َف يييييييييييييييياَء اأَلْرِض أُلْييييييييييييييييِ ٌَّ ِمييييييييييييييييينيْ

 
َر َسيييييييييييييرْ   يييييييييييييا ِميييييييييييييَن اليييييييييييييياِذيم قُيييييييييييييدم  (7)ُد ُ لَُ وسا

    
   

                                         
 : ادلوج. ا ذي  ( ٔ)
 و. رأس   : حّرؾ  استرج َ ( ٕ)
 : الدّػّنور، أو حفًنة ي ػخدبز فيها وي شو .  يٌّالوَ س القبلدة من الّصدر. : مويالتَّرا ن( ٖ)
اذلام ة والػذ عر  وى  ي ِديلم فلم ي ْدر ْؾ بو ال  ْأر  خ رج  من ر ْأِسو ألائِرم عالب وم ة عان  العرب ققوؿ: إذا ي دل    :الصَّدً والتاك( ٗ)

 . ي ِدل ياقِل و ع ف  عن ِ ياحوِ  فإف، «اْسق وين اْسق وين »والذ عر الص د  ، فيصيل عل  يػ هْنِه: 
 . ٘ٛ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)
ي ال وا ي ا ذ ا اْلق ْرنػ ٌْنِ ِإف  ي ْأج وج  و م ػْأج وج  م ْفِسػد وف  ِ  األ ْرِض   : ورد ذعره   القرآف الغر ،   يولو قعاأ:ذو القرنين( ٙ)

نػ ه ْم س د ااأل ْرِض فػ ه ْل صل ْع ل  ل ظ  خ ْرج ا ع ل   أ ف ْن ْع   نػ ن ا و بػ يػْ  (.ٜٗالغهف: ) .﴾(ٜٗ)ل  بػ يػْ
  : الّسبلح إذا عاف عّلو من احلديد. الياذيّ ( ٚ)



ٕٔٙ 

 

 تُيَتييييييييييد  ِبِتييييييييييْآ ُ ييييييييييآ  الِج يييييييييياِل  فَييييييييييِْْن َ َفييييييييييْوا
 

 (1)فَيَلْحفُيييييييييييييَ  يَيْرميييييييييييييي َجْيَعُتيييييييييييييْآ  فَييَيُتيييييييييييييد  ُ  
 َفيييييييييييييييييييا يَيْنفُييييييييييييييييييُر اأَلْعييييييييييييييييييداُء ِإًّل َعجاَجييييييييييييييييييةا  

 
 َيسييييييييييييييُر ِبتييييييييييييييا اليييييييييييييرَّْ َيُن فيتييييييييييييييا  َوَعْ ييييييييييييييُد ُ  

وقػػػدمًن سػػػّده لػػػو أهّنػػػا ، القػػػرنٌن والقػػػادرة علػػػ  جػػػيش ذ ، ادلمػػػدوح الّضػػػاربة  ػػػّور الّشػػػاعر عدائػػػب   
  قضػػػخيم يػػػّوة الغدائػػػب  ويػػػد أراد الّشػػػاعر منهػػػا الغلػػػو  ، الّدارؼليّػػػة ىنػػػا وايػػػحةم  واإلشػػػارة  ، حاربػػػ    زمانػػػو

فبػػدا عأنّػػو يلػػبس مػػن عديػػدىا ، هػػاأفق   وسػػد   ىا الغبػػًن الّػػذ  مػػؤل األرض  هػػا وعػػدد  مثّ و ػػف حجم  ، ويػػدرهتا
 .  الفضاء ايلمس ببيايه ع ا سابغة  و در 

وى  قعّد عنصر ا مهم ػا مػن عنا ػر ، الغدائب يغفل الّشاعر عن و ف العجاجة اّلري ي ًنىا ويس   وت
ويػػد ، ن ػػرة  مػػذعور  مرقػػاع ادلمػػدوح أعػػداء  فقػػد ن ػػر إليهػػا ،   فضػػائها ا دلػػا أ ػػارت الّنقػػس  فلػػوال شػػّدهت  ، احلػػرب

 .  مًنوأيّدىا بنصره وبعبده األ، ىا ن وبارؾ يائد  بارعها الرّ 
 ةولػػة األمويّػػعصػػر الدّ  شػعراء  هػػا رسػػم مبلزل   ،عر األندلسػ ّ ىػذه ىػػ   ػػورة اجلػيش عمػػا بػػرزت   الّشػػ

وا عػػهنّ عمػػا  هػػا ع مدػػو وع ػػرة جنػػوده وقنػػوّع سػػبلحو وفعلػػو ادلرعػػب   أعػػداء ادلمػػدوح،فيأبػػرزوا و ،   أشػػعارىم
 .من خوؼ ورىبة عّما يراف  ىذا اجليش فيها

* * * 
 الحرب: -3

  نزاعػػػات وحػػػروب مػػػس  واأف يػػدخلعلػػػ  األندلسػػػّيٌن  احليػػػاة الّسياسػػّية   األنػػػدلس ة  بيعػػػفريػػ  أل
. علػػػ  األرض إ باق ػػػا للوجػػػود وفري ػػػا للػػػنفس بو ػػػفهم يػػػّوة  مسػػػيطرة    داخػػػل األنػػػدلس وخارجهػػػا، ا خػػػرين 

 .  (ٕ)وألبع  ىذه احلاؿ األندلس  بطابس سياسّ  وايل، فعاش  األندلس   حرب شبو دائمة
والقضػاء ، ّما عان  الّدولة األمويّة   األندلس آن ِئذ  ٔنوض ادلعارؾ من أجل ق بيػ  دعػائم الّدولػةػول

، عػػػػاف ال بػػػػّد مػػػػن قسػػػػجيل ىػػػػذه الويػػػػائس احلربيّػػػػة،  علػػػػ  اخلػػػػارجٌن عليهػػػػا وادلرتّبصػػػػٌن هبػػػػا مػػػػن األمػػػػم الػػػػاورة
 .  (ٖ)واالفدخار ّنا أحرزه األمويّوف ويّواد ىم من اندصارات

   موجػػػػودى مالّػػػػري يفريػػػػها علػػػػيه، لّرىبػػػػةٌن أهّنػػػػا ْنسػػػػيد لاىر احلػػػػرب   وعػػػػ  األندلسػػػػيّ م ػػػػ وأّوؿ  
ػا مػا دامػ  الّصػراعات قدػأّج  عػّل يػـو بػٌن ادلدصػارعٌن موغلعلهػ، فضاء   الّزماف وادلغػاف ،   مواجهدهػا دائم 

                                         
 : أسرع وخّف فيو. فا في اليشي َ ( ٔ)
 . ٕٓ، وعحيلة: اخلصو ّية األندلسّية وأ وذلا اجلغرافّية، صٚٔ( ان ر: العبادّ :  ور احلرب واجلهاد   األندلس، صٕ)
ة ادلػػػػديل األندلسػػػػّية، ، وادلوسػػػػ : يصػػػػيدٖٙٔغػػػػل: األدب األندلسػػػػّ  مػػػػن الفػػػػدل إأ سػػػػقوط اخلبلفػػػػة، ص( ان ػػػػر: ىيٖ)

اىػػػات ، وعجلػػػة: اْنّ ٜٖٗ، صابػػػس اذلجػػػر ّ  هنايػػػة القػػػرف الرّ حػػػّ   عر األندلسػػػ ّ اىػػػات الّشػػػ، وىػػػين: اْنّ ٜٗٔ، ٜ٘ٔص
 .ٖٙٔ، صابس اذلجر ّ   القرف الرّ  عر األندلس ّ الشّ 



ٖٔٙ 

 

ومػن ىنػا  .  ػورهتا احلقيقيّػةللّناس عن جوىرىا و  واويغشف، عليها نور ادلعرفة اجلمالّية واأف يسّلط موعاف عليه
 .  ويغشف عنها، عاف الّشعراء يوّفروف لدشغيبلهتم عّل ما من شأنو أف يزيد من عم  الّشعور هبوؿ احلرب

احلملػة الّػػري يادىػػا األمػػًن زلّمػػد بػػن عبػػد الػػّر ن و ػػف  ، وشلّػا سػػّجلو الّشػػعر   عصػػر الّدولػػة األمويّػػة
فػدانوا لػو بعػد إخػراج فرسػاهنم ، فاحدّلهػا وىػم آمنػوف، أىلهػا نفػاؽ   بعػد أف ٔنػّوؼ، ضلو مدينة )مػارِد ة( بنفسػو

 يصػيدة    ، وأرّخ زلّمد بن عبد العزيز العدّ  ىػذه الويعػة، وت ؽلل غًن وي  يسًن حّ  اندفض  عليو، منها
ا فيها األمًن   دح  م   ، ادوا   نفػايهمغػًن أهّنػم ٕنػ، وأويػل أنّػو حػاوؿ م سػادلة أىػل )مػارِد ة(، أشاد فيها بػو، زلّمد 

 : )الغامل((ٔ)و  ىذا ياؿ، فغاف ال بّد أف ػلّد هم ُندي  الّسيوؼ
ييييييييييييييييييدِ   سيييييييييييييييييياِ ْل بِييييييييييييييييييي)مارَِدَة( ُسييييييييييييييييييُيوَ  ُمَحيَّ

 
 
 

 دِ َ لَّييييييييييييييييْيَن )مييييييييييييييييارَِدةا( ََّييييييييييييييييَأْن لَييييييييييييييييْآ َتْيييييييييييييييييرُ  
َْ فَ   َْ ُمسيييييييييييييياَلَيَة اأَلميييييييييييييييِر  َوَ يََّجيييييييييييييي  َي َيييييييييييييي

 
َ ْربايييييييييييييييييييييا َأباَ ْتتيييييييييييييييييييييا ِلُ يييييييييييييييييييييلم ُمَتنَّيييييييييييييييييييييدِ  

(2) 
فهّللػػ  ، َن ػػ  يػػدبلىم وامػػدؤلت األرض  ، ويػػد ي ضػػ  علػػ  ادلنػػافقٌن، ادلعرعػػة ميػػداف   ر الّشػػاعر  و ػػوّ  

حّ  ٕنىّن عل  خائن مػن األعػداء لػو أنّػو ت ي ولػد وت يشػهد ، وأيبل  عل  اجل  ، ف رِح ة  بطيب الوليمة الن سور  
 : )الغامل( (ٖ)فقاؿ، وإأ ىذا أشار الّشاعر، قلظ الويعة وما فيها من فدظ ويدل

ِْ ََّييييييييييييييييييييييأَنيَُّتآْ  ييييييييييييييييييييييرََُّْن َأبْنيييييييييييييييييييييياَء النمفييييييييييييييييييييييا  يَيتيْ
 

 
 

 (4)بِالقيييييييييييييييياِ  َ ييييييييييييييييْرع  قَيْتييييييييييييييييَوَة َأْو ُمْرِقييييييييييييييييدِ  
 وَََّييييييييييييييييييييَأنَّ عاََِّفييييييييييييييييييييَة الن ُسييييييييييييييييييييوِر َعلَيييييييييييييييييييييْيتآُ  

 
 ُفييييييييييييييييييييوَن ِبَيْسييييييييييييييييييييِجدِ َأبْنيييييييييييييييييييياُء  يييييييييييييييييييياَك يَيْع ِ  

َِ الصَّيييييييييييييييوارُِك بِيييييييييييييييالُحُتوِ  َعلَيييييييييييييييْيتآُ    َقَ ييييييييييييييي
 

 ييُيييييييييييييييييييييْرَددِ  َوِإذا َق ييييييييييييييييييييي  بَِقِ ييييييييييييييييييييييََّة لَيييييييييييييييييييييآْ  
ُتْآ َتَينَّييييييييييييييييي   ِإْذ رَأً   ََّيييييييييييييييييْآ  ييييييييييييييييياِ َن ِمييييييييييييييييينيْ

 
 !بِييييييييييييييييَض الصَّيييييييييييييييوارِِك  َأنَّييييييييييييييييُه لَيييييييييييييييْآ يُولَييييييييييييييييدِ  

ع ػًن ا   يػد قػرّدد  ػداىا  ، ألامعػة  بغػذاء وفػًن الطّيور اجلارحة وى  قرافػ  اجليػوش    ورة  ال ريب أّف و  
الّػري رمسهػا الّشػاعر    ىػذا األمػر الّصػورة   لغػّن اجلديػد  ، (٘)الّػذ  قنػاوؿ و ػف ادلعػارؾ، يصائد الّشػعر العػر ّ 

                                         
 . ٖٕٖ، ص)ٓنقي  مّغ ( س( ابن حّياف: ادلقدبٔ)
 ىا. ىا وت يشغرْ فر  : ع  الّنعيةَ  ي َ فَ ( ٕ)
 .ٕٕٗ-ٖٕٖ، ص)ٓنقي  مّغ ( ( ابن حّياف: ادلقدبسٖ)
 : ادلنّوـ.   الُيْرِقداخلمرةالقتوة: ( ٗ)
 ( ياؿ الّنابغة الّذبيايّن: )الّطويل( ٘)

 ِإذا ميييييييييييييييا فَيييييييييييييييَ ْوا بِييييييييييييييييالَجْيِ  َ لَّيييييييييييييييَ  فَيييييييييييييييييْوقَيُتآْ 
 
 
 

 َر تَيْتتَييييييييييييييييييييييدي ِبَعصيييييييييييييييييييييياِ نِ َعصيييييييييييييييييييييياِ ُن  َْييييييييييييييييييييييي 
نَيُتْآ َ تَّيييييييييييييييييييييي  يُيْغييييييييييييييييييييييْرَن ُمغيييييييييييييييييييييياَرُ آْ    ُيصيييييييييييييييييييييياِ  يْ

 
ماِء اليييييييييييييييييييييدَّواِربِ    ِميييييييييييييييييييييَن ال َّيييييييييييييييييييييارِياِت بِاليييييييييييييييييييييدم

 (.ٕ٘ٙ. )والقصيدة من الّطويل وليس  من البسي ، عما جاء   فهارس الّديواف، صٖٗ-ٕٗ: ديوانو، صان ر 



ٔٙٗ 

 

وىػػذا يشػػًن إأ يػػدرة الّشػػاعر علػػ  االبدغػػار إذا مػػا الح نػػا ، لدلػػظ الّنسػػور وىػػ  قلػػدهم فرائسػػها سلّيمػػة  عليهػػا
وشػػػعور الطّيػػػور ، العمػػػ  الّنفسػػػّ  الّػػػذ  يدجلّػػػ    شػػػعور ادلصػػػّل  باألمػػػاف وىػػػو راعػػػس ألداء فريضػػػة الّصػػػبلة

 .  (ٔ)وى  ققدات عل  ج   القدل  ،باألماف عادلصّل 
وعػاف ابػن ، وعاف عهد الّنا ر من أع ر عهود الّدولة األمويّة حرب ا عل  اجلبهدػٌن الّداخليّػة واخلارجيّػة

ألنّػػو عػػاف يو ّػػ    ، عبػػد ربّػػو مػػن أع ػػر الّشػػعراء الّػػذين سػػّجلوا ىػػذه الويػػائس شػػعر ا حػػّ  ل ّقػػب بشػػاعر الػػببلط
ومػا فيهػا مػن يػّواد وجنػود ، إذ إّف مع م مدائحو قضّمن  و ف ا لدلظ الويائس، شعره ىذه األحداث والويائس

،   الّنفػػوس واخلػػوؼ   يبعػػ  الّرىبػػة   ع ػػيم   ومنهػػا يولػػو   و ػػف احلػػرب   مشػػهد  . (ٕ)وأدوات  وآالِت حػػرب
ا فقد  : )البسي ((ٖ)أ عِمل الّسيف   األعداء فلم يػ ْبِ  منهم أحد 

 فيييييييييي َأبْنييييييييياِء َمْلَحَييييييييييةَ ََّيييييييييْآ َأْلَحيييييييييَآ السَّيييييييييْيُ  
 

 
 

َْ َميييييييييييْتِن اأَلْرِض َديَّيييييييييييارُ   ُتُآ فَييييييييييييْو  (4)ميييييييييييا ِمييييييييييينيْ
 َوَأْوَرَد النَّييييييييييييييييييييييييييياَر ِمييييييييييييييييييييييييييين َأْرواِح مارِقَيييييييييييييييييييييييييييةَ  

 
َِ َلتيييييييييييا النَّيييييييييييارُ    َّييييييييييياَدْت َتَيييَّيييييييييييُ  ِميييييييييييْن فَيييييييييييْي

يَيييييييييييييييْي ُمفاَضيييييييييييييييِتهِ    ََّأَنَّيييييييييييييييا  ييييييييييييييياَل فيييييييييييييييي ثِنيْ
 

 (5)ُمْسَتْأِسيييييييييييييييد   نيييييييييييييييُ  اأَلْ شييييييييييييييياِء َ يييييييييييييييدَّارُ  
َْ َليييييييييييييا رَأ  نَييييييييييييَة الَعْيييييييييييييياَء قَييييييييييييْد رَُ  َيييييييييييي  ً الِفتيْ

 
ْ  َوَأْق ييييييييييييييارُ    ِمْنتييييييييييييييا َعليييييييييييييي  النَّيييييييييييييياِس  فييييييييييييييا

َْ  ُلَييييييييييييييآ  ِمييييييييييييييْن فَيْوِقتييييييييييييييا  ُلَييييييييييييييآ     َوَأْ  َيَقيييييييييييييي
 

 مييييييييييييييييا ُيْسَت يييييييييييييييياُء ِبتييييييييييييييييا نُييييييييييييييييور  َوًل نييييييييييييييييارُ  
 قيييييييييييييياَد الِجييييييييييييييياَد ِإليييييييييييييي  اأَلْعييييييييييييييداِء سييييييييييييييارِيَةا  

 
 (6)قُي لييييييييييا َ وا ييييييييييا ََّ َيييييييييييم العْصييييييييييِن ِإْضيييييييييييارُ  

ػػا علػػ  مفهػػـو اجلليػػل، أ  جػػاءت لدجّسػػد عػػن ألريػػ  الّشػػعر  بػػىن ابػػن عبػػد  ربّػػو ىػػذه األبيػػات أساس 
الّشعور  بالّرىبػة والّرعػب، ويػد ب ػين اجلليػل فيهػا علػ  مويػف ابػن عبػد ربّػو مػن احلػرب الّػري خايػها شلدوحػو   

ا مػن القػرآف الغػر  مالّشاعر  ـسدخدجهة أعدائو، واموا   يػـو  جهػّنم   نػارِ  شػهد   ورة  الّنار األ خرويّة مسرتفد 
ػػػػا أ ت ْ ي ػػػػْأِقغ ْم   ق غػػػػاد  ٕن  يػ ػػػػز  ِمػػػػن  الغ ػػػػْي ِ   القيامػػػػة، عمػػػػا   يولػػػػو قعػػػػاأ: ػػػػأ ذل  ْم خ ز نػ دػ ه  ػػػػا فػ ػػػػْوجم س  ػػػػا أ ْلِقػػػػ   ِفيه  ع ل م 

                                         
 . ٔٙٔ-ٓٙٔ( ان ر: ادلوس : يصيدة ادلديل األندلسّية، صٔ)
 . ٖٗٓ( العّباس: شعر أ د بن عبد ربّو األندلسّ ، صٕ)
 . ٗٚ-ٕٚ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٖ)
يَّار( ٗ)  : ساعن الّدار، وال ي سدعمل إاّل   الّنف ، فيقاؿ: ما بالّدار ديّار، أ : أحد. الدَّ
 : الّدرع الواسعة. اليفاضة( ٘)
 . امر البطنه )األيّب(، وىو الضّ مفرد   : اسم الُقنّ ( ٙ)



ٔٙ٘ 

 

ىبػػة ، فاّقغػػأ علػػ   قافػػة ادلدلّقػ  الّدينيّػػة مػػن خػػبلؿ اسػددعائو ذلػػذا ادلشػػهد، ومػػا يػوح  بػػو مػػن ر (ٔ) ﴾(ٛ)ن ػِذيرم 
   .(ٕ)وخوؼ وذعر

فوؼ   ويػد شػاع القدػل بػٌن الّصػ، والبن عبد ربّو مشهدم آخػر و ػف  فيػو إحػد  ادلعػارؾ الّضػروس
 : )الوافر( (ٖ)ياؿيو فو ، الّشمس قسربل بالّ بلـ والغبار حّ  حجب وجو  ، يـو مشهود

 َوُمْعتَييييييييييييييييييييييييييَرَ  تَيُتييييييييييييييييييييييييي   بِيييييييييييييييييييييييييِه الَيناييييييييييييييييييييييييييا
 

 
 

 فييييييييييييييييي َأيْييييييييييييييييدي ذَُُّييييييييييييييييورِ  دِ ْنييييييييييييييييالتِ  َّييييييييييييييييورَ ذُ  
 َلواِمييييييييييييييييييييُ  يُيْ ِصييييييييييييييييييييُر اأَلْعييييييييييييييييييييي  َسيييييييييييييييييييينا ا 

 
 َويَيْعييييييييييييييييييييي  ُدونَتييييييييييييييييييييا  َييييييييييييييييييييرُ  الَ صيييييييييييييييييييييرِ  

  َْ واِ ِن قَييييييييييييييييييييْد َأنافَيييييييييييييييييييي ًَّ  َو اِفَقييييييييييييييييييييِة اليييييييييييييييييييي
 

 (4)َعلييييييييييييييييي  َ ْييييييييييييييييييراَء ذاِت َ ييييييييييييييييي اا َ رييييييييييييييييييرِ  
 ُتَحييييييييييييييييييييييومُك َ ْوَلتييييييييييييييييييييييا عْق يييييييييييييييييييييياُن َمييييييييييييييييييييييْوتَ  

 
َِ الُقلُييييييييييييييييييوَب ِمييييييييييييييييييَن الص ييييييييييييييييييُدورِ    َتَخ ََّفيييييييييييييييييي

 بِيَييييييييييييييييييييييييْوَك راَح فيييييييييييييييييييييييي ِسيييييييييييييييييييييييْرباِل لَْييييييييييييييييييييييييلَ  
 

 (5)َفيييييييييييييا عُييييييييييييِرَ  اأَل يييييييييييييُل ِمييييييييييييَن الُ ُ ييييييييييييورِ  
 َوَعيييييييييييييييْيُن الشَّيييييييييييييييْيٌِّ تَيْرنُيييييييييييييييو فيييييييييييييييي قَتييييييييييييييياكَ  

 
 (6)رُنيُيييييييييييييييوَّ الِ ْ يييييييييييييييِر ِميييييييييييييييْن بَييييييييييييييييْيِن الس يييييييييييييييُتورِ  

 َفَ يييييييييييييييْآ َقصَّيييييييييييييييْرَت ِميييييييييييييييْن ُعييييييييييييييييَر َ وييييييييييييييييلَ  
 

ََ ِمييييييييييييييييْن ُعُيييييييييييييييييَر َقصيييييييييييييييييرِ    بِييييييييييييييييِه  َوَأ َْليييييييييييييييي
  نفػػس م ػػْن عػػاين  واذليبػػة   لدبعػػ  اخلػػوؼ   هػػارمس  الّشػػاعر  فّػػ ت ىػػذه الّصػػورة اجلليلػػة الّػػري و  جػػاء 

  أيػػد  الّرجػػاؿ، ولشػّدة دلعاهنػػا يبصػػر    سػاحة ادلعرعػػة، هتػػّز الّسػيوؼ   أو مسػػس عنهػا، فادلنايػػا حايػػرةم  احلػرب  
   عنها. ها، ويغّل أل ْرؼ  البصًنِ األعم  بريق  

وعانػ  عنصػر ا ،   م ػْن رآىػااّلري أرعبػ وحام  حوذلا العقباف  ، اجليش و  مساء ادلعرعة رفرف  رايات  
ػػػػا   قشػػػػغيل الّصػػػػورة مػػػػس أّف ، ودفػػػػس هبػػػػا الّشػػػػاعر ضلػػػػو قأعيػػػػد معػػػػىن الّرعػػػػب الّػػػػذ  عاشػػػػو ادلقػػػػاقلوف، مهم 

 .  يد م   الّشعر العر ّ ، اسدخدام ها عنصر ا   رسم  ورة احلرب
غػػػًن أّف شػػػّدهتا   يػػػوء الّنهػػػار  فقػػػد حػػػد   ادلعرعػػػة  ، ور ػػػد الّشػػػاعر   ىػػػذا ادلشػػػهد حرعػػػة  الػػػّزمن

، واخػدبلط مػػا فيهػا  ػػًّنا الويػ    لػػي  .ادلعرعػػة الّرىبػة الّػػري سػادت أجػػواء   ليؤّعػد الّشػػاعر مػن خػػبلؿ ىػذا حالػػة  بل 

                                         
 . ٛ ( الػم لظ:ٔ)
 . ٓٗ( ان ر: اليا : دراسات فنّػّية   األدب العرّ ، صٕ)
 . ٚٚ-ٙٚ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٖ)
 باة(، وى  ألرؼ الّسيف وحّده. ه )الش  مفرد   : اسم الشَّ ا( ٗ)
ييف: قاريخ األدب العرّ  )عصر  ان ر:)الدّعدور شوي  ييف عندما ظّن أّف ىذا البي    و ف يـو شلطر.  م  ىِ ( و  ٘)

 (.ّٜٕ٘دوؿ واإلمارات: األندلس(، ص)عصر ال
 : الغبار. الَقتاك( ٙ)



ٔٙٙ 

 

بالّرىبػة واخلػوؼ مػن ىػذا احلػدث  ز الّشػعور  لدعػزّ ، وقأت  ورة عٌن الّشمس وى  قرنو من خػبلؿ غبػار ادلعرعػة
 .  اّلذ  يفوؽ األحداث اليومّية ادلعدادة

، الّػري أوحػ  هبػا ىػذه ادلقػاببلت )يبصػر ويعمػ ، واعدمد الّشاعر   رسم ىػذا ادلشػهد علػ  ادلفاريػة
وقأّعػػػدت ىػػػذه ادلفاريػػػة   البيػػػ  األخػػػًن حػػػٌن ، والّشػػػمس والقدػػػاـ(، واأل ػػػيل والبغػػػور، واألعمػػػ  والبصػػػًن

بػػٌن ادلهػػزـو  مفاريػػةم وىػػ  ، وألػػّوؿ مػػن عمػػر يصػػًن، يّصػػر مػػن عمػػر ألويػػلالّػػذ  الدفػػ  الّشػػاعر إأ ادلمػػدوح 
 .  (ٔ)عّلها  أبعادىا الّدصويريّةيدة لوحة حربّية ما لة أمامنا بجعل  من القص ،وادلندصر

وامدازت يصائد ابن عبد ربّو ادلادحة بو ف ىػذه الويػائس و ػف ا دييق ػا أعطػ  ىػذه القصػائد حيويّػة 
 : )الطويل((ٕ)ومنها يولو، وقدفّػق ا و دي ا فنّػي ا
ََ  ُ اتِتييييييييييياُسيييييييييييُيو   يَقييييييييييييُل   الَييييييييييييْوُت َتْحييييييييييي

 
 
 

َلتيييا فيييي الُ لييي   ُْعيييآ   َوبَييييْيَن الُ لييي   يييْربُ  
(3) 

َِ الرَّايييييييييييييياُت ُ ْييييييييييييييراا ُمُتونُتيييييييييييييا   ِإذا اْ ييييييييييييي فَّ
 

 َذوا ُِ تييييييييييييا تَيْتُفييييييييييييو  فَييَيْتُفييييييييييييو َلتييييييييييييا الَقْليييييييييييينُ  
 َولَييييييييييييييييييْآ تَيْنِ ييييييييييييييييييِ  األَْب يييييييييييييييييياُل ِإًّل بِِفْعِلتييييييييييييييييييا 

 
 فَأَْلُسيييييييييييييييييُنتا ُعجيييييييييييييييييآ   َوَأْفعاُلتيييييييييييييييييا عُيييييييييييييييييْربُ  

 ِإذا ميييييييييييييا اْلتَيَقيييييييييييييْوا فيييييييييييييي َميييييييييييييْأزَْ َوتَعيييييييييييييانَيُقوا 
 

 فَيُلْقييييييييييييييييياُ ُآ  َْعيييييييييييييييين   َوتَيْعنيييييييييييييييييُقُتْآ َضييييييييييييييييْربُ  
الّشػػاعر وأراد ىبػػة، اخلػػوؼ والرّ  معػػاين   ،عمػػا  ػػّورىا شػػعر ابػػن عبػػد ربّػػو ،ا ػػر لػػ  حػػروب النّ لقػػد  

ري قأعػل مػن الغلػ  ؼ، الّػيو الّسػ   ظػلّ  جعلػو ينػاـإذ ادلػوت قشػخيص ، فعمد إأ د ىذه ادلعاين  ىنا أف غلسّ 
الّػػري  ،ايػػةة اخلفّ احلمػػر ادلصػػطفّ  ايػػات  الرّ    حػػروب الّنا ػػرشلّػػا يزيػػد   الّرىبػػة واخلػػوؼ و  ماء.وقشػػرب مػػن الػػدّ 

 عن والقدل.رب والطّ الضّ  الذين ال يعرفوف إاّل األبطاؿ ؼلف  معها القلب، و 
اّلري فاي  اخلمسػٌن ت قػنّغس  وعان  للحاجب ادلنصور ويائع  ،  وعما عان  للّنا ر ويائس مشهودة

وبلغػ  األنػػدلس   عهػػده ، فع ػػّد لػذلظ مػػن أبػرز األمػػراء الّػذين ع رفػػوا َنهػادىم وغػػزواهتم، لػو   إحػػداىا رايػة
وٕنّيز شػعر ابػن درّاج ّنواعبػة ، عما عان  لولده عبد ادللظ ويائع و وغزواق و،  ما بلغ  رفعة  ومقام ا وىيبة   أع م  

الّػري ن مهػػا   ، يصػائد ادلػديل وسػّجلها  ، ي ا أرّخ للغػزواتػقارؼلػػ بل  وع ػّد شػعره سػج، تىػذه الويػائس والغػزوا
 .  (ٗ)بطوالت شلدوحيو الّشاعر هبا وخّلد  يّواد قلظ األحداث

                                         
 . ٖٙٓ( ان ر: العّباس: شعر أ د بن عبد ربّو األندلسّ ، صٔ)
 . ٕٓ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٕ)
 ه )ال  ب ة(، وىو حد  الّسيف، وما يل  ألرفو. مفرد   : اسم الف   ( ٖ)
، وادلوسػػػػ : يصػػػػيدة ادلػػػػديل األندلسػػػػّية، ٜٖٔىيغػػػػل: األدب األندلسػػػػّ  مػػػػن الفػػػػدل إأ سػػػػقوط اخلبلفػػػػة، ص ( ان ػػػػر:ٗ)

، ويبّػػػايّن: عامريّػػػػات ابػػػن درّاج القسػػػػطّلّ ، ٜ٘ٔ، ودواليبػػػػّ : الّدجربػػػة الّشػػػػعريّة عنػػػد ابػػػػن درّاج القسػػػطّلّ ، صٔٚٔص
 . ٕٓٗ، ٔٗص



ٔٙٚ 

 

 أ ػػر ذلمػػا عػػاف إذ، الػػّر ن ادلنصػػور عبػػد ادللػػظ وعبػػد و ل ػػد   ّنػػدح القصػػائد ىػػذه امدزجػػ  مػػا وع ػػًن ا
ري شػّغلها ابػػن . ومػػن ادلشػاىد احلربيػػة الرّائعػة الّػػ(ٔ)البػاىرة االندصػػارات ، وٓنقيػ نصػػورادل جيػوش ييػػادة   بػارز

ي ػػة (، فػػأحرز  ، الّػػذ  يػػاد جػػيش والػده   مويعػػة )يػ ل نػْ درّاج بهناعػة، يولػػو   يصػػيدة  ىنّػأ فيهػػا عبػػد  ادللػػظ ادل ّفػر 
 : )الغامل((ٕ)ىػٖٗٛفيها نصر ا باىر ا   سنة 
يَيييييييييييييييييية ( َأْنَشيييييييييييييييييي  ْأَت فيتييييييييييييييييييا عاِرضايييييييييييييييييياَو)قُيلُنيْ

 
َْ بِيييييييييييييالُحُتوِ   َوَأْرَعيييييييييييييَدا   (3)لِْلَحيييييييييييييْرِب َأبْييييييييييييييَر

الّػػذ   وأراد أف غلّسػػد الّنصػػر  ، علػػ  األعػػداء ال  سػػحاب ا أبػػرؽ وأرعػػد موق ػػا نػػاز  جعػػل ابػػن درّاج احلػػرب   
 : )الغامل((ٗ)فقاؿ، فوّظف مهارقو الفنّػّية   إبراز ىذا ادلعىن، أحرزه ادل ّفر

 ة  تَيغَييييييييييييييييييي   بِنَيْقِعتييييييييييييييييييياَوالَحيييييييييييييييييييْرُب قا َِيييييييييييييييييييي
 

ييييييييييييييييييا بِنيييييييييييييييييياِر اليْشييييييييييييييييييَرِفيَِّة ُموقَييييييييييييييييييَدا   (5)َلْيحا
 َوالشَّيييييييييييْيٌُّ َ ْييييييييييييًر فيييييييييييي السَّيييييييييييياِء ََّأَنَّتيييييييييييا 

 
نْيا ِبُيْقلَييييييييييييييييِة َأْرَمييييييييييييييييَدا   تَيْرنُييييييييييييييييو ِإليييييييييييييييي  الييييييييييييييييد 

 َوالَخْيييييييييييييييييييُل َتْسييييييييييييييييييَتِلُآ الصَّييييييييييييييييييعيَد ََّأَنَّيييييييييييييييييييا 
 

 (6)تَيْ غيييييييييييي ِإلييييييييييي  الَجيييييييييييْوزاِء ِمْنتيييييييييييا َمْصيييييييييييَعَدا 
َْ ُمَتنَّييييييييييييييييييييدَ مييييييييييييييييييييا ِإْن    تَييييييييييييييييييييًر ِإًّل ُ ُفييييييييييييييييييييو

 
ِْ يَيْقيييييييييييييَرُ  فيييييييييييييي الَيَ يييييييييييييرم ُمَتنَّيييييييييييييَدا   ََّيييييييييييييال َيْر

يييييييييييييييييتاِب ُمثَيقَّييييييييييييييييي َ    َوثُيُقيييييييييييييييييوَب َأْزَ يييييييييييييييييَر ََّالشم
 

 يُيْتيييييييييدً ِإلييييييييي   ُلَيييييييييِآ الني ُفيييييييييوِس بِيييييييييِه اليييييييييرَّدً 
 فَيغَييييييييييييييييدا ِإلَْيتييييييييييييييييا ِمْنييييييييييييييييَ  لَْيييييييييييييييييُث َ ِفيَّييييييييييييييييةَ  

 
 (7)مييييييييييييييييييييييييا راَح ِإًّل لِْلفخيييييييييييييييييييييييياِر َوًل فَييييييييييييييييييييييييَدا 

أيض ػا لي هرىػا  وأشرؾ الّشاعر الّشمس  ، ودلع  أجواؤىا بنار سيوفها ادللدهبة، ب بغبارىاغّص  احلر  
عمػا قبػدو ،  نورىػا وذلػظ لغ افػة الغبػار الّػذ  حجػب مع ػم  ، حائرة  قن ر إأ الّدنيا ن رة إنسػاف أ ػابو الّرمػد

ذا علّػو إظّلػا يبغػ  اإلشػادة بنصػر هبػ والّشػاعر  ، اخليػل بعػدوىا عأهّنػا قرققػ  مسػالظ الّسػماء لدنػػزؿ منػازؿ الّنجػـو
ي ة (، األمًن  . وإظهار شجاعدو ويّوة جيشو   غزوة )يػ ل نػْ

                                         
 . ٕٓٗ، ٔٗ، ويّبايّن: عامريّات ابن درّاج القسطلّ ، صٔٚٔ( ان ر: ادلوس : يصيدة ادلديل األندلسّية، صٔ)
 . ٘٘ٗ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
 : الّسحاب اّلذ  يعرتض   أف  الّسماء. العارض( ٖ)
 . ٘٘ٗ( ابن درّاج: ديوانو، صٗ)
 : الغبار الّساألس.  النّيقْ ( ٘)
 برجم من بروج الّسماء. : صلمم يعرتض   ج ْوز الّسماء، و وزاءالجَ : وجو األرض. عيدالصَّ ( ٙ)
، قػ ْنسػب إليػو األ سػود، فيقػاؿ: أ سػود  خ في ػة . )ان ػر: : فّية َ ( ٚ) أاةم   س واد الغوفة، بينها وبٌن الّرحبػة بضػعة عشػر مػيبل 

  (.ٖٓٛ/ٕاحلموّ : معجم البلداف، 



ٔٙٛ 

 

وبػػػػرزت معػػػػاين الّنصػػػػر الطّّيبػػػػة وادلبارعػػػػة حػػػػٌن و ػػػػف ابػػػػن درّاج حرب ػػػػا يػػػػاـ هبػػػػا عبػػػػد ادللػػػػظ ادل ّفػػػػر 
 : )البسي ( (ٔ)اؿفق، و ّور شّدهتا عل  األعداء، فاسدقص  الّشاعر أحدا ها وويائعها، ونة(ل  بػ  نْ بػ)بػ  

 َوَ ييييييييي َّ رَْ يييييييييَل اليييييييييَوف  َعيييييييييْن َ ْتيييييييييِر  يييييييييا َِفةَ 
 

 

َْ ُرُؤوُس اأَلعيييييييييييييادي ِميييييييييييييْن َوقا ِِعتيييييييييييييا    ييييييييييييياَب
 َّيييييييييياَدْت تَيُتييييييييييد  الص ييييييييييُخوَر الص ييييييييييآَّ رْوَعُتتييييييييييا 

 
يييييييييييييُن َوقْيييييييييييييَر فيييييييييييييي َمسييييييييييييياِمِعتا   (2)لَيييييييييييييْوًل َتَي  

 َ يييييييييْول  نَفييييييييي  الِجييييييييينَّ َعيييييييييْن َأْ فييييييييي  َمالِعِ تيييييييييا 
 

 َ  فييييييييييي َأْقصيييييييييي  َمراتِِعتيييييييييياَوَأْوَ ييييييييييَ  الييييييييييَو ْ  
ًَتْ    تَيُقوُد يييييييييييا َدْعيييييييييييَوُة التيَّْو ييييييييييييِد قَيييييييييييْد َأَ ييييييييييي

 
ا ِمييييييييييييَن اِ  فييييييييييييي َتْشييييييييييييفيِ   يييييييييييياِفِعتا   َعْتييييييييييييدا

عانػػ  شػػديدة ومفزعػػة شػػاب  وبػػٌّن الّشػػاعر لنػػا أهّنػػا  ، ويعػػ   ػػيف ا، حػػ عمػػا نبل،  احلػػربىػػذه إّف  
 ػّم فزع ػا مرقاع ػا مػن وألئهػا الّػذ  عػاد يهػّده فجعػل الّصػخر األ، أيض ػا وو ػف اجلمػاد  ، ذلوذلا رؤوس األعداء
واندقل ليصف العات اخلفّ  فقد ىرب اجلّن من ىوذلػا وقػرؾ مبلعبػو خوف ػا فػازداد خفػاؤه ، لو أنّو مسس  خبها

، قلػػػظ ىػػػ  احلػػػرب ادلفزعػػػة الّػػػري يادىػػػا ادل ّفػػػر .والدجػػػأت الوحػػػوش إأ أعناسػػػها رىبػػػة  ووحشػػػة  أيض ػػػا، خفػػػاء  
والّػػري يػمن  وعػد ا  بالّنصػػر وبالّشػفاعة وال ّػػواب ، الّدوحيػد الّػري زادت   ىوذلػػا ورىبدهػا ويادهتػا معػو رسػػالة

 .ِلم ْن يّحوا بأنفسهم نصرة  للحّ  واإلؽلاف
دة، عملػػوا مػػن خبلذلػػا وف   ظلػػاذج ع ػػًنة مدعػػدّ عراء األندلسػػيّ رمسهػػا الّشػػالّػػري ىػػذه ىػػ   ػػورة احلػػرب 

ة العاديّػػة، ّنػػا أيػػافوه إليهػػا مػػن معػػاف قبعػػ  اخلػػوؼ األحػػداث اليوميّػػعلػػ  إبرازىػػا حػػد  ا جلػػيبل  ؼلدلػػف عػػن 
 فوس. ىبة   النّ والرّ 

* * * 
 جالل ال ّ يعة:  -ب

فيضػػعف أمامهػػا ألنّػػو غػػًن يػػادر ،   الطّبيعػػة ظػػواىر وأمػػاعن عػػّدة ػلػػّس هبػػا اإلنسػػاف ع يمػػة  رىيبػػة  
عالّسػػػماء ،  بػػػالهوؿ الّػػػري قػػػوح  اذلائلػػػة سػػػاحاتادل ذات، ادلفدوحػػػة األمغنػػػةومنهػػػا ، علػػػ  إدراعهػػػا أو ٕنل غهػػػا

 الػّدائم الّصػراع عػن األمغنػة ىػذه اتفضػاءيػد قغشػف و . والّصػحراء واجلبػل، والّشػبلؿ والّنهر والبحر، والّليل
 . فيها ادلوجود وبٌن اإلنساف، بينها

 غػًن أفّ ، نهػا اجلليلػة ورم ع ًنة ل ػواىر الطّبيعػة وأماع، و  الّشعر األندلسّ    عصر الّدولة األمويّة
 .أع ر مغانٌن اسدحوذا عل  سلّيلة الّشعراء: البحر والّصحراء

   

                                         
 . ٛٗٗ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
  .ال ّقل   األذف وذىاب الّسمس: الَوْقر( ٕ)



ٜٔٙ 

 

 ال حر: -1
 بقػدر وشلدػدّ  واسػس، فهػو (ٔ)«رائػس مػا ىػو مػيبل  ضلػو ْنّسػد» دوم ا، وىػ  االّقساع لف ة   بالبحر قرقب 

ة وأمواجػػو ادلضػػطربة، مصػػدر  وذلػػذا شػػّغل البحػػر باّقسػػاعو وامدداداقػػو الواسػػعأحجامنػػا،  بضػػ لة إزاءه نشػػعر مػػا
   .(ٕ)خوؼ ويل  ورعب لئلنساف، اّلذ  وجد نفسو يعيف ا مقهور ا أمامو

واسػػدلهم ، وقو ّقػػ  ع ػػر  ىػػذه الّصػػلة بعػػد اإلسػػبلـ، وعانػػ  للعػػرب يبػػل اإلسػػبلـ  ػػلة يويّػػة بػػالبحر
 .  (ٖ)دلهاـ والعرضفافدّنوا   االس، وعريوىا معارض  شّ    أشعارىم، شعراؤىم بيئة البحر   يصائدىم

، وع ْرِيػػها   أشػػعارىم، وعلػػ  هنػػ  ادلشػػارية سػػار األندلسػػّيوف   اسػػدلهاـ بيئػػة البحػػر   يصػػائدىم
، وعػػاف اخػػدبلؼ  بيئػػة األنػػدلس اخدبلف ػػا وايػػح ا عػػن بيئػػة ادلشػػرؽ، هم حػػّ  فػػايوا ادلشػػارية فيػػوبػػل ع ػػر ندػػاج  

ػػا  ونػػّوه عػػدد مػػن الّدارسػػٌن بأعلّيّػػة . (ٗ)الّندػػاج ادلشػػري ّ إأ سػػبب  يػػخامة الّندػػاج الّشػػعرّ  ادلقػػرتف بػػالبحر يياس 
اّلذ  جاء نابع ا من بيئة األندلس اجلغرافّية اّلري ٕنّدس هبا، (٘)دراسة ىذا الّنداج

(ٙ)  . 
  ن ػػرة مدأّملػػة ، إزاء  البحػػر، وويػػف شػػعراء  األنػػدلس   عصػػر الّدولػػة األمويّػػة   أشػػعارىم البحريّػػة

عمػػػا أنّػػػو ػلػػػدجن اخلػػػًن   أغػػػواره ،  فهػػػو مسػػػدقّر األىػػػواؿ واخلػػػوؼ والّرعػػػب، اعػػػز الّصػػػراعْنعلػػػو مرعػػػز ا مػػػن مر 
غػػػػًن أّف ن ػػػػرة . (ٚ)حػػػػٌن ينقطػػػػس الػػػػهّن وقدعػػػػّذر رحلدػػػػو، وىػػػػو سػػػػبيل الو ػػػػوؿ إأ الغايػػػػات وا مػػػػاؿ، وييعانػػػػو

ا غػػػػًن مػػػػأموف ا سليف ػػػػفقػػػػد رأوه مغان ػػػػا مرعب ػػػػ، الّػػػػري ْنلّػػػػ    شػػػػعرىم عانػػػػ  سػػػػلبّية، األندلسػػػػّيٌن إأ البحػػػػر
زلصػور   » لّػ  وأّعد احلمًنّ  ىذه الّن رة   حدي و عن شبو جزيػرة األنػدلس وو ػفها بأهّنػا م  ، (ٛ)العوايب

                                         
 . ٙٚٔاشبلر: االّيات ادلغاف، ص( بٔ)
 . ٜٙ( ان ر: ادلرع : اجلماؿ واجلبلؿ، صٕ)
، وعطػواف: و ػف البحػر والّنهػر   الّشػعر العػرّ  مػن العصػر اجلػاىلّ  حػّ  العصػر ٜٕ( ان ر: عطّية: أدب البحر، صٖ)

، ٕٙإأ هناية العصر األموّ ، ص ، وما بعدىا، وسبلينػ :  ور البحر   القرآف والّشعر العر ّ ٘ٔالعّباسّ  ال ّاين، ص
 ما بعدىا. 

 . ٕٔ( ان ر: هبج : البحر   شعر األندلس وادلغرب   عصر الّطوائف وادلرابطٌن، صٗ)
إأ أّف شػػعر البحريّػػة « األدب األندلسػػّ  )مويػػوعاقو وفنونػػو( »أشػػار   عدابػػو  مػػنهم الػػدّعدور مصػػطف  الّشػػغعة، إذ( ٘)

دفػل بػو،  ، «شػعر البحريّػة اإلسػبلمّية»وويػف ويفػة مدأنّيػة عنػد ىػذا اجلانػب فغدػب فصػبل  بعنػواف مويوع جػدير بػأف ػل 
واسػػدعاف   دراسػػدو بنصػػوص شػػعريّة مػػن عصػػور األنػػدلس ادلخدلفػػة مػػن الفػػدل إأ سػػقوط غرناألػػة. )ان ػػر: الّشػػغعة: 

 (.ٕٓ٘-ٔٚٗسّ  )مويوعاقو وفنونو(، صاألدب األندل
 . ٕٖٓالفدل إأ سقوط اخلبلفة، ص ( ان ر: ىيغل: األدب األندلسّ  منٙ)
 . ٜٕٛ( ان ر: زلّمد: الّشعر   يرألبة، صٚ)
 . ٘ٔ-ٗٔ( ان ر:  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٛ)



ٔٚٓ 

 

وال ويػف منػو بشػرم علػ  خػهن  ػحيل لصػعوبة ، وال يعلم أحد مػا خلػف ىػذا البحػر ادل لػم،   البحر ادل لم
 .  (ٔ)«دوابّو وىيجاِف رياحو وق س ل  ِ ، وق عاظ ِم موجو وع رِة أىوالو، عبوره وإظبلمو

أبيػػػاتم ،   عصػػر الّدولػػػة األمويّػػػة، ومػػن أ وأ الّنمػػػاذج الّشػػػعريّة الّػػػري قناولػػ  مويػػػوع البحػػػر وأىوالػػػو
فو ػػػفها وو ػػػف ، و  البحػػػر يابلدػػػو العوا ػػػف، للغػػػزاؿ ياذلػػػا حػػػٌن ذىػػػب   رحلػػػة ُنريّػػػة إأ بػػػبلد الّنورمػػػاف

 رلزوء الّرمل(: )(ٕ)فقاؿ، قعل ق و بٌن احلياة وادلوت
 قييييييييييييييييييييييييياَل ليييييييييييييييييييييييييي َيْحيييييييييييييييييييييييييي   َوِ يييييييييييييييييييييييييْرنا

 
 
 

 بَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيَن َمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْوَج ََّالِج ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالِ  
 َوتَيَولَّْتنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا رِيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياح   

 
 (3)ِمييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن َدبُييييييييييييييييييييييييييييييييييييوَر َوَ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييالِ  

َِ الِقْلَعييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيِن  َوانْي َييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييقَّ
 

َْ عُييييييييييييييييييييييًر تِْليييييييييييييييييييييَ  الِح ييييييييييييييييييييييالِ    (4)ييييييييييييييييييييييتَّ
 َوَتَي َّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َملَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  الَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوْ  

 
 (5)ِت ِإلَْينيييييييييييييييييييييييييييييييييييا َعيييييييييييييييييييييييييييييييييييْن ِ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييالِ  

 ْوَت رَْأَي الييييييييييييييييييييييييييييييييييييفَيَرَأيْنيييييييييييييييييييييييييييييييييييا الَيييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 

 ييييييييييييييييييييييييييَعْيِن   ييييييييييييييييييييييييياًلا بَيْعيييييييييييييييييييييييييَد  ييييييييييييييييييييييييياِل: 
 لَيييييييييييييييييييييييييييْآ َيُ يييييييييييييييييييييييييييْن لِْلُقيييييييييييييييييييييييييييوِك ِفينيييييييييييييييييييييييييييا» 

 
 «رَْأُس مييييييييييييييييييييييييييالِ  -يييييييييييييييييييييييييييا َ ييييييييييييييييييييييييييديقي  - 

إذا عان  رحلة الهّن غًن مذلّلػة أحيان ػا، فلػم ٔنػل  مػن مشػاّؽ و ػعوبات، فػإّف رحلػة الغػزاؿ   البحػر   
بل موج ػػو، فغػػاف عاجلبػػاؿ عمػػا شػػّبهو عانػػ  أشػػّ ، وأخطارىػػا عانػػ  أع ػػم، فقػػد ىػػاج البحػػر وايػػطرب وعػػ

ا ىذا الّدشػبيو و ِىػ    مػن القػرآف الغػر ، ومسػددعي ا يولػو قعػاأ   مشػهد الف لػظ والط وفػاف:  الّشاعر، م سدمد 
ػػػػػػػب م ع ن ػػػػػػػا و ال   ػػػػػػػاف  ِ  م ْعػػػػػػػزِؿ  ي ػػػػػػػا بػ ػػػػػػػين   ارْع  ػػػػػػػن م ػػػػػػػس  ْن ْػػػػػػػرِ  هِبِػػػػػػػْم ِ  م ػػػػػػػْوج  ع اجْلِب ػػػػػػػاِؿ و ن ػػػػػػػاد   ن ػػػػػػػوحم ابْػن ػػػػػػػو  و ع  ق غ 

   .(ٚ)، وىو من ادلشاىد الع يمة اّلري ورد ذعرىا   القرآف الغر (ٙ)﴾(ٕٗ)اْلغ اِفرِين  
فػػأحّس ، فمزّيػػ  شػػراع  الّسػػفينة وققطّعػػ  حباذلمػػا، وىبّػػ  الرّيػػاح الّشػػديدة مػػن الغػػرب والّشػػماؿ

 .  ورأيا ادلوت رأ  العٌن، وأدرعا أّف الّنهاية يريبة، الغزاؿ ورفيقو باخلوؼ

                                         
 . ٕ( احلمًنّ :  فة جزيرة األندلس، صٔ)
 . ٔٚ( الغزاؿ: ديوانو، صٕ)
 هتّب من الغرب، ققابل الّصبا.  : ريلم بورالدَّ ( ٖ)
 : م ىن مفردعلا )الِقْلس(، وىو شراع الّسفينة. انالِقْلع( ٗ)
 بالة الّش ء. : ي  يالالحَ ( ٘)
 . ٕٗ( ىود:ٙ)
 . ٓٗ( ان ر: اليا : دراسات فنّػّية   األدب العرّ ، صٚ)



ٔٚٔ 

 

 الو ػػف ّ  الّسػػرد ىػػذا بنػػاء إأ الّرىيػػب البحػػر ّ  ادلشػػهد ىػػذا قفصػػيبلت بر ػػد الش ػػاعر عنايػػة  ودفعػػ  
ٓنّقػ  مػا ي طلػ  عليػو ، وعانػ   ػور الّشػاعر الفنّػيّػة مناسػبة مدعانقػة، ألىواؿ البحر اّلري اعرتيدو   عبوره إيّػاه

وح  الّداللة الّنفسػّية ذلػذه الّصػور بػروح  ػاحبها وق،   الّنقد احلدي  الوحدة ادلويوعّية والّشعوريّة والعضويّة
ػلملػػػو  مػػػا ؼلفػػ  فػػػبل، الّػػػري قطفػػل بالّدعابػػػة ادلمزوجػػة بشػػػ ء مػػن الّسػػػخرية حػػّ    األويػػػات احلرجػػة، ادلرحػػة

 مػاؿ رأس يػياع ّننػػزلة   البحػر وىبلؾ  احبو ىبلعو الش اعر جعل إذ، والد  ّرؼ الّدعابة البي  األخًن من
 .  (ٔ)همابفنائ األىل

عجػػػز ا عػػػن إدراؾ ىػػػذه ، إّف   اسدسػػػبلـ الّشػػػاعر ذلػػػذا البحػػػر ودلػػػا يػػػد غلػػػرّه عليػػػو مػػػن هنايػػػة زلدومػػػة
 قسػريّةال ذو الس ػلطة األرواح سػالب غػّدارال البحػرفهػو ، ال ّاىرة الطّبيعّية اجلليلة القػادرة علػ  سػح  اإلنسػاف

 . عليهم ويندصر، البشر هبا يدحّد اّلري 
واخدلفػػ  ا راء   رعوبػػو بػػٌن مفدخػػر بػػو ، وفػػزع   خػػوؼ   وبػػو عنػػد األندلسػػّيٌن م ػػار  ظػػّل البحػػر ورعو 
عمػا ،  فعلػ  الػّرغم شلّػا عانػاه الغػزاؿ مػن رحلدػو البحريّػة العا ػفة. (ٕ)وخائف منو زلّذر من رعوبػو، وحاّث عليو

ْنلّػػ  فيهػػا عػػذلظ رىيب ػػا الّػػذ  ، أبياق ػػا أخػػر  افدخػػر فيهػػا برعوبػػو البحػػر فػػإّف لػػو، و ػػفها   األبيػػات الّسػػابقة
 : )الّطويل((ٖ)ياؿ فيها، مفزع ا
َُ َسييييييييييييواَد ُ  ْ َولَيييييييييييي  ٌَّ ََّثَيييييييييييييْوِب القييييييييييييٌّم ُجْ يييييييييييي
 

 
 

 (4)َعلييييييييييي  َ ْتيييييييييييِر ِفْربييييييييييييِن الَقيييييييييييييِ  نَييييييييييي دِ  
َْ لَييييييييييييهُ    قَييييييييييييِد اْسييييييييييييَتْأَ َرْت َأْردافُييييييييييييُه  َوَمَ يييييييييييي

 
 (5)فَيييييييييييييييييييييواِرُب فيييييييييييييييييييييي  ِذيميييييييييييييييييييييِه َوَ يييييييييييييييييييييوادِ  

َْ بَيعْ    ِ يييييييييييييتالَيييييييييييييُه  ُُلييييييييييييييات  بَيْعُ يييييييييييييتا فَييييييييييييييْو
 

 (6)َد ِدئ  َمْوُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييول  ِبِتييييييييييييييييييييييييييييييييييينَّ َد ِدي 
ِر اليييييييييرَّدً  ًَ َُ ِبتيييييييييا الَيييييييييياّلُح ِميييييييييْن َ ييييييييي  يَ يييييييييي

 
 ُمييييييييييييييييييييييييالزَِك  ييييييييييييييييييييييييارِيِه لُييييييييييييييييييييييييُ وَك قُييييييييييييييييييييييييرادِ  

 

                                         
، واخديػػار: بنيػػة ادلشػػهد احلغػػائّ    شػػعر ػلػػٍن بػػن حغػػم ٜٔ( ان ػػر:  ػػبلحّية:  ػػورة البحػػر   الّشػػعر األندلسػػّ ، صٔ)

 . ٜٔؿ، صالغزا
 . ٕٚ( ان ر:  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٕ)
 . ٙٗ( الغزاؿ: ديوانو، صٖ)
 : الّداىية. الّن دود. وسْ : األ  بينرْ الغِ : اخدبلط الّ بلـ. وٌّ ْ اللَّ ( ٗ)
)اذلادية(، وى  العنػ ،  همفرد   : اسم التواديه )الغارب(، وىو الّ هر. ومفرد   : اسم واربالغَ : ادلوج الّشديد. وا ذيّ ( ٘)

 العن ، وىاديات اخليل وىواديها: مدقّدماهتا. 
ْأداء والػػد  ه )مفػػرد   : اػػسم الييّد دئ( ٙ) ْأداء ة(، وىػػ  الّليلػػة الّشػػديدة ال ّلمػػة، والػػّدآد : الّليػػام الػػّ بلث مػػن آخػػر الّشػػهر الػػد 

 القمرّ . 



ٕٔٚ 

 

اّقشح  ىذه الّصورة اّلري رمسها الغزاؿ  للبحر بالّسواد، وعهّنت عن رىبة وىيبة، أحّس هبما 
جاب   ظبلـ الّليل البهيم عرض البحر ادل لم ادلخيف، الّشاعر ونقلهما إأ ادلدلّق ، فهو عما يبدو يد 

 ُن ْر     أ ْو ع   لمات   ، عما ىو وايل، إشارةم إأ يولو قعاأ: «لو ظلماتم بعض ها فوؽ  بعِضها»و  يولو: 
ه   أ ْخر ج   ِإذا عل  ب   وؽ  ف   عض هاب   ماتم ظ ل   سحابم  فويو من موجم  فػ ْوِيوِ  منْ  موجم  يػ ْغش اه جّل     ي راىا ي غ دْ  ت ْ  ي د 
ا اّلري فادلخي البحر  ورة ى  وىذه. (ٔ)﴾(ٗن ور ) ل و  ِمن ف ما نور ا ل و   الل و   ت  غل ْع لِ  و م ن  جسّدهتا ْنسيد 
  .(ٕ)ا ية الغرؽلة، واّلري ايدضاىا الّدم يل هبا   القرآف الغر ىذه  عبقري ا

لشػّدة مػا يعػاين راعػب البحػر مػن أىػواؿ   ف، وبيان ػا اسدغماال  لدصوير مشهد البحر اذلائ  ادلخيػو 
 .  و خشية  ورىبة  مغان   ابلزم  مفأظهره ح بّل ادل اعر عل  قصويرعغف الشّ ، ظلمة الّليل بٌن األمواج ادلدبلألمة

، يصػػّوروف ىػػوؿ البحػػر وع مدػػو، سػػار شػػعراء األنػػدلس   عصػػر الّدولػػة األمويّػػةوعلػػ  الػػّنه  نفسػػو 
قشػبيو  البحػر ، اّلذ  أياؼ إأ  فري اخلوؼ واذليبة اّلري يعيشها راعب البحر، احلسٌنومنهم زلّمد بن أ  

 : )الّطويل( (ٖ)فقاؿ، باجليش الع يم
 َوُمْليييييييييييييييَتِ ِآ اأَلْرجيييييييييييييييياِء  ُمْحَلْولِييييييييييييييييِ  الَقييييييييييييييييرا

 
 
 

ََّثييييييييييييييييييييير  َرزاييييييييييييييييييييياُ   قَليييييييييييييييييييييل  نَواِفلُييييييييييييييييييييهْ  
(4) 

 بسييييييييييييييياط  ِميييييييييييييييَن ا فييييييييييييييياِت  رْ يييييييييييييييو  ََّأَنَّيييييييييييييييهُ  
 

 (5)مييييييييييييييا تُيييييييييييييييالُث َمتاِولُيييييييييييييييهْ  فاللَييييييييييييييُة لَْييييييييييييييييلَ  
َْ الَيييييييييييييْوِج فييييييييييييي َجَن اتِيييييييييييييهِ    ََّييييييييييييَأنَّ اْ ييييييييييييِ فا

 
َ يييييييييييييييٌّ  َتتييييييييييييياَوْت بِالس يييييييييييييُيوِ  قَنابِلُيييييييييييييهْ  

(6) 
 ََّييييييييييييييَأنَّ َسيييييييييييييينا َأمواِجييييييييييييييِه فييييييييييييييي اْلِتجاِجييييييييييييييهِ  

 
َْ ال َّبَيْرَجييييييييييِد سييييييييييا ُِلهْ   ُلَجييييييييييْين  َجييييييييييًر فَيييييييييييْو

(7) 
ة األندلسػّيٌن الّػري عانػ  سػائدة   ذلػظ وىػ  ن ػر ، ْنّل    ىذه األبيات ن ػرة الّشػاعر إأ البحػر 

لػذلظ ر ػدت الّصػورة األوأ حرعػة البحػر ،   الّنفػوس ق ػًن الّرعػب فقد رسم الّشاعر للبحر لوحة  ، (ٛ)الوي 

                                         
 . ٗ( الّنور: ٔ)
، وسبليين:  ور البحر   القرآف والشعر العرّ  إأ هناية العصر ٕٗ، صاليا : دراسات فنّػّية   األدب العر ّ  ان ر:( ٕ)

 . ٕٖٔاألموّ ، ص
 . ٓٛٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٖ)
 ه )الّنافلة(، وى  الزّيادة. مفرد   : اسم الّنوافل: الّ هر. راالقَ ( ٗ)
 . ياب أ و ٓن  ِدرْع احلديدل ّ لبس ٓن  اذ  ي  وب الّ ال ّ : الِغاللة( ٘)
 : اجليش الع يم. الخييٌّ( ٙ)
 ادلوج : ع   م .  جَّ التَ ( ٚ)
 . ٘ٔ( ان ر:  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٛ)



ٖٔٚ 

 

وجػػاءت الّصػورة ال ّانيػة لدزيػػد الّلوحػة يدامػة بن رىػػا اللّػوف األسػود علػػ  أ بػاج البحػر وْنّمػػس ، وايػطرابو و ػخبو
 .  الّشاعر البحر ع ًن ادلصائب يليل العطاياوذلذا رأ  ، ادلاء

ا مػػن ، خػػريٌن ذلػػذا البحػػرومػػّد الّشػػاعر   عمػػر ادلعػػىن فجػػاء بصػػورقٌن أ   جعلػػو   األوأ بسػػاأل ا شلدػػد 
ليضػّم ، شػعار ا ي لػب س ٓنػ  ال ّػوب والبحػر  ، وقوّسس هبذه الّصورة بالّصورة ال ّانية حٌن جعل الّليل  وب ػا، ا فات

 . ويطّويها باألىواؿ، طّيها بادلصائبجسد األرض فيغ
، مثّ جاء الّشاعر بدشػبيو ايػطراب األمػواج ومػا ينػد  عنهػا مػن ز ب ػد  َنماعػات اخليػل وعدائػب اجلػيش

ولدزيػد ، فقد جاءت مناسػبة جلػّو األبيػات، ومس أهّنا  ورة معروفة مدداولة، اّلري هتو  بالّسيوؼ عل  األعداء
ولدؤّعػد ارقبػاط عنا ػر اجلػبلؿ   حيػاة األندلسػّيٌن ادلب و ػة   ألبيعػدهم ، ن البحػر  الّشػعور باذليبػة والّرىبػة مػ

 . ونشاألاهتم البشريّة
فشػػّبو بريػػ  الّضػػوء ادلػػنعغس عػػن أمواجػػو   أ نػػاء ، وخػػدم الّشػػاعر أبياقػػو بصػػورة بصػػريّة لونيّػػة ايلػػة

وىػذا الدقػاط بػارع جلانػب مػن جوانػب ىػذا ادلغػاف اجلليػل الّػذ  ، بفّضة سائلة فوؽ أحجار الزّبرجػد، حرعدها
أّف الّصػػػورة   ػػبلحّية أ ػػػد الػػدّعدورومػػػن الغريػػب بعػػد ىػػػذا أف يػػر  ، ألادلػػا بعػػ  اخلػػػوؼ والّرىبػػة   الّنفػػوس

غػػػًن مّدسػػػقة مػػػس أخواهتػػػا ومػػػس احلالػػػة الّشػػػعوريّة  –علػػػ  ااذلػػػا  –فهػػػ  ، عنحلػػػة غريبػػػة عػػػن اخلليّػػػة»األخػػػًنة 
 .  (ٔ)«...ة عل  األبياتادلسيطر 

، يػػد رمسػػوا ىػػذه الّصػػورة للبحػػر ولّونوىػػا بػػألواف نفوسػػهم  عصػػر الّدولػػة األمويّػػة وإذا عػػاف الّشػػعراء 
فقػػػد عػػػاف مػػػن أع ػػػر ، فػػإهّنم مػػػس ىػػػذا ت يصػػػلوا ادلسػػػدو  الّػػػذ  و ػػػل إليػػػو ابػػػن درّاج   إبداعػػػو  ػػػور ا للبحػػػر

فو ْ ػػػػف  البحػػػػار وأىواذلػػػػا مػػػػن أبػػػػرز ادلويػػػػوعات الّػػػػري ، ام ػػػػا بػػػػوالّشػػػػعراء األندلسػػػػّيٌن الدفاق ػػػػا إأ البحػػػػر واىدم
ّنػػا يدناسػػب مػػس ْنربدػػو ، عمػػا عػػاف مػػن أبػػدع شػػعراء عصػػره قوظيف ػػا دلشػػهد البحػػر وأىوالػػو وسلػػاألره،  (ٕ)قناوذلػػا

 .  وظروؼ حياقو
حػػػػػٌن ، ىػػػػػػ(ٜٔٗومػػػػػن شػػػػػعره   قصػػػػػوير البحػػػػػر مقّدمػػػػػة يصػػػػػيدة  م ػػػػػد ح  فيهػػػػػا خػػػػػًناف العػػػػػامرّ  )ت

ىػػػػػػ إأ ٘ٓٗريّػػػػػة مػػػػػن سػػػػػنة م  لْ ىػػػػػػ وعػػػػػاف خػػػػػًناف يػػػػػد اسػػػػػدقّل   حغػػػػػم أ  ٚٓٗابػػػػػن درّاج   سػػػػػنة يػػػػػدـ عليػػػػػو 
 .  (ٖ)ىػٜٔٗ

                                         
  .ٙٔ( ان ر:  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٔ)
 . ٕٖٓص ( ان ر: ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة،ٕ)
  .ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٖ( ان ر: ابن عذار : البياف ادلغرب، ٖ)



ٔٚٗ 

 

بعػػد أف عصػف  ُنيػػاهتم ريػػاح ،  ػّور ابػػن درّاج   ىػذه ادلقّدمػػة مػػا لقيػو ىػػو وبنػوه مػػن أىػػواؿ البحػر
: (ٔ)فقػػاؿ، لدػػو البحريّػػةرحقصػوير دلػػف بعػػدعلا إأ ، فبعػػد أف بػػدأ يصػيدقو ببيدػػٌن   الػػّدعاء للممػدوح، الفدنػة

 )الّطويل( 
 ِإلَْييييييييييييييَ  َ يييييييييييييَحنَّا الُفْليييييييييييييَ  تَيْتيييييييييييييوي ََّأَنَّتيييييييييييييا

 
 
 

 ِفْربيييانُ  -َوقَيييْد ُذِعيييَرْت َعيييْن َمغْيييِرِب الشَّيييْيٌِّ  - 
َِ الصَّيييييييييييي ا   َعليييييييييييي  ُلَجييييييييييييَج ُ ْ ييييييييييييَر ِإذا َ  َّيييييييييييي

 
َتراميييييييييييييي  بِنييييييييييييييا فيتييييييييييييييا ثَ ييييييييييييييير  َوثَيْتييييييييييييييالنُ  

(2) 
 َموا ِيييييييييييييييُل تَيْرعييييييييييييييي  فيييييييييييييييي ُذرا يييييييييييييييا َميييييييييييييييواِثالا  

 
 ََّييييييييييييييا ُع ِيييييييييييييَدْت فيييييييييييييي الجاِ ِليَّيييييييييييييِة َأْوثيييييييييييييانُ  

وو ػفها ، عأهّنػا غربػاف خائفػة مػن يػدـو الّليػل،  الغػروب ٓنّدث الّشاعر عن الف لػظ الّػري هتػو  سػاعة   
فدبػدو الّسػفن ، وى  قسرع عل  جل  ادلػاء اخلضػر الّػري ققػذؼ ّنػا يشػبو جبلػ   بػًن و هػبلف عّلمػا ىبّػ  الػرّيل

 .  فصاروا عاأل ناـ، ْنّمدوا من اخلوؼ، و  أعبلىا رّعابم  موائل
حػػّ  ؼلػػدل  عنػػده بلػػواع  الّشػػوؽ واحلنػػٌن إأ ، وال يسػػدغرؽ الو ػػف اخلػػارجّ  للّرحلػػة البحريّػػة ع ػػًن ا

مسدسلم ا دلا ؼلفيو البحػر مػن مفاجػ ت ، من أجلهم ادلصاعب وادلصائب بل  مدحمّ ، ف واألوألافبّل األحّبة واخل
 : )الّطويل( (ٖ)وإأ ىذا أشار فقاؿ، وأىواؿ

 ييُييييييييييييَردمْدَن فييييييييييييي اأَلْ شيييييييييييياِء َ ييييييييييييرَّ َمصيييييييييييياِ نَ 
 

 
 

َلتيييييييييييييييا  َوْ يييييييييييييييَي نِييييييييييييييييرانُ    َت ييييييييييييييييُد َ المايييييييييييييييا لَييْ
 ِإذا ِفيييييييييييييَض ميييييييييييياُء الَ ْحييييييييييييِر ِمْنتييييييييييييا َمَدْدنَييييييييييييهُ  

 
 بِيييييييييييييييييييَدْمِ  ُعيُيييييييييييييييييييوَن يَْيتَيييييييييييييييييييريتنَّ َأْ يييييييييييييييييييجانُ  

َْ َعنَّييييييييييييا الرمييييييييييييياُح َجييييييييييييًر بِنييييييييييييا   َوِإْن َسييييييييييييَ َن
 

  َّييييييييييييييييِة َ نَّييييييييييييييييانُ زَفييييييييييييييييير  ِإليييييييييييييييي  ِذَّْييييييييييييييييِر اأَل ِ  
 يَيُقْليييييييييييَن  َوَميييييييييييْوُج الَ ْحيييييييييييِر َوالَتيييييييييييآم َواليييييييييييد ج  

 
 َتُييييييييييييييييييييوُج بِنيييييييييييييييييييا فيتيييييييييييييييييييا ُعيُيييييييييييييييييييون  َو ذاُن: 

نْيا َمعيييييييييياد   َوَ ييييييييييْل لَنييييييييييا   َأًل َ ييييييييييْل ِإليييييييييي  الييييييييييد 
 

ييييير  َأْو ِسيييييًو اليييييياِء َأَّْفييييياُن    ِسيييييًو الَ ْحيييييَر قَي يْ
عّمػا  ، قعبػًن اظبلم ػاالبحػر  يػل  ئب قزيػد لمصا علوـ   م  أحشائه لوا  أىلو اّلذينٓنّدث الّشاعر عن  

قْػو دمػوعهم ّنػا ْنػر  فيػو الّسػفينة، هم غزارم يبغوف ودموع   عانوه، مثّ ذعر أهّنم ،  فلو أّف البحػر غػاض مػاؤه ل م د 
وأخػًن ا ذعػر أّف أىلػو  . فلو أّف الرّيل ىدأت لسًّنت قلػظ الزّفػرات  الّشػراع  ، عما ذعر أهّنم يزفروف وزفراهتم يويّة

عػانوا يقولػػوف بػػٌن أمػػواج البحػػر واذلػّم وال ّػػبلـ الّػػري قضػػطرب فيهػػا العيػػوف: ىػل لنػػا عػػودة إأ الػػّدنيا؟ وىػػل لنػػا 
 يهن غًن البحر أو أعفاف غًن ادلاء؟

                                         
 . ٚٛ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
 : جببلف   شبو اجلزيرة العربّية. ثَ ير وثَيْتالن( ٕ)
 . ٛٛ( ابن درّاج: ديوانو، صٖ)



ٔٚ٘ 

 

، قعبػًن ا  ػادي ا عػن (ٔ)«وى    الوايس من أال ما ن م ابػن درّاج وأ ػديو»جاءت ىذه القصيدة، 
 معاناقػو مػن مضػنية، وزاد عػذاب رحلة  ىا وبعد   الفدنة   مرحلة ناقو، فقد عاشحياة الّشاعر، و ورة  حّية  دلعا

 م لدػػاع ويػػبلت بقلػػب بػػٌن األمػػراء، شػػاعي ا واالسػػدقرار   األمػػن   مندجع ػػا مػػرٓنبل   عبػػًنة، فعػػاش أسػػرة ذا أنّػػو عػػاف
   راءالع ػ إاّل  مسػدودع وال مسػدقرّ  وأسػرقو، فػبل ىػو أ ػابدو علوـ   قدابسو  ويياع قشّرد منوما جرّقو عليو  الفدنة
 شػػايّةم  عػن ملجػأ، والّرحلػة   باح  ػا عمػره فيهػا وألػن، يقضػ  بػػبل إهّنػا حيػاةالقصػور.  ظػلّ  بعػد مػن الّشػمس حػرّ 

 وأمواج ػػ قصػػًن يػػد ُنػػر     حجاب ػػا، أو الّشػػمس وبػػٌن بيػػنهم ال ْنعػػل  ػػحراء   ،  دائمػػةم  معهػػا ، والغربػػة  وألويلػػةم 
   .(ٕ)أعفان ا ذلم

اندقػػػػل فيهػػػػا بعػػػػد ادلػػػػدح إأ ، ه خاألػػػػب ابػػػػن درّاج بعػػػػل القضػػػػاة   ِمْدحػػػػة ألويلػػػػةو  ىػػػػذا االّْنػػػػا
فغشػيهم مػن أىوالػو مػا ، القضػاء الّػذين شػّردهتم عػن األوألػاف يػد  ، احلدي  عن أبناء الّسبيل وىػم أفػراد أسػرقو

 .  (ٖ)غشيهم وناذلم منو ىم  ع يم
بعػػد مػػا ، ة أراد أف ينصػػفو فيهػػاعلػػ  القايػػ    حاجػػ مػػن خػػبلؿ القصػػيدة أّف الّشػػاعر وفػػد ويبػػدو

وىػم أبنػػاؤه ، ذعػر بػين الّسػبيل، اج ّنػ  ره وعػر  فعالػػوفبعػد أف نػّوه ابػن درّ ، ع ػِرؼ عنػو أنّػو  ػاحب أيػاد بيضػػاء
 : )الوافر( (ٗ)فقاؿ، بعد أف عصف  هبم وُنياهتم رياح الفدنة ادلبًنة، اّلذين ش ر دوا عن أوألاهنم

ََ َُّْربَييييييييييييييييييييَة ُمْسييييييييييييييييييييتَ  وَََّييييييييييييييييييييآْ   !ِ ن  نَيفَّْسيييييييييييييييييييي
 

 (5)تَيييييييييييييييييييييَأ ََّر َعْنيييييييييييييييييييييُه َنْصيييييييييييييييييييييُر اأَلْولِيييييييييييييييييييييياءِ  
ََ ِمييييييييييييييْن َ  ْييييييييييييييَن َجليييييييييييييييَل!   وَََّييييييييييييييْآ َجلَّْييييييييييييييي

 
ََ ِمييييييييييييييييييْن داَء َعييييييييييييييييييياِء!   (6)وَََّييييييييييييييييييْآ داَويْيييييييييييييييييي

 َوًل َََّ نيييييييييييييييييييييييييييييييي َسييييييييييييييييييييييييييييييي يَل َ يييييييييييييييييييييييييييييييرََّدتْيُتآْ  
 

 
 

 َعييييييييييييييييييييِن اأَلْو يييييييييييييييييييياِن قاِضييييييييييييييييييييَيُة الَق يييييييييييييييييييياءِ  
َْ بِغَييييييييييييييييييييييْيآَ   ييييييييييييييييييييي نَييييييييييييييييييييييَة َفيَّ  َعواِ ييييييييييييييييييييي  ِفتيْ

 
 (7)اإِلْعتِيييييييييييييييييييييييييييييداءِ  بَوارِقُييييييييييييييييييييييييييييُه ُسييييييييييييييييييييييييييييُيو ُ  

  

                                         
  .ٛٙ( ابن درّاج: ديوانو، مقّدمة اطّق ، صٔ)
 . ٗٛقب سقوط اخلبلفة، ص( ان ر: دعدور: الغربة   الّشعر األندلسّ  عٕ)
يصػيدة  ، وأهّنػا«عػهن البحػر الرّتحيػل اإلجبػار ّ »الدّعدور أ د  بلحّية عندما ظّن أّف مويوع  ىػذه القصػيدة ىػو  م  ىِ ( و  ٖ)

)ان ػر:  ػبلحّية: و ػف البحػر   «. ...ىػم لقيػامهم بػالفعبػين سػبيل وجبلء   قرحيػل  »ابػن درّاج فيهػا  ػف  اسػّية و 
 (.ٓٗص الّشعر األندلسّ ،

 . ٕٕٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٗ)
 : ادلسدرت. الُيست نّ ( ٘)
 : الّصعب اّلذ  ال دواء لو. الَعياء الّداء( ٙ)
  .علزة الو ل   )االعدداء( يرورةم  يطس  ( ٚ)



ٔٚٙ 

 

 : )الوافر( (ٔ)فقاؿ، بعد أف قبّدل  أحواذلم، وشرع ابن درّاج يفّصل ما حّل هبم
ً لم َ  ْييييييييييييييييييين    َوَأْلَ َسيييييييييييييييييييُتْآ ثِيييييييييييييييييييياَب الييييييييييييييييييي

 
 
 

 يَِلييييييييييييييييييييييييِتْآ فيييييييييييييييييييييييي ثِيييييييييييييييييييييييياِب الِ ْ ريييييييييييييييييييييييياءِ  
 َوَأْلَحَقُتيييييييييييييييييييييْآ بِلُيييييييييييييييييييييجم الَ ْحيييييييييييييييييييييِر َسييييييييييييييييييييييْيل   

 
 يَُيييييييييييييييييييييييد  ُمييييييييييييييييييييييُدوَدُ  فَيييييييييييييييييييييييْيُض الييييييييييييييييييييييدمماءِ  

ا ميييييييييييييييييا َ يييييييييييييييييًو ِبُتيييييييييييييييييُآ َ يييييييييييييييييواء  فَيَوْ ييييييييييييييييي    ا
 

 (2)تَيييييييييييييييييييييييييييييييييأَلََّفُتْآ بَِأْفئِيييييييييييييييييييييييييييييييييَدَة َ يييييييييييييييييييييييييييييييييواءِ  
، غػػػػًّن ىػػػػذا اخلطػػػػب اجللػػػػل حػػػػاذلم فألبسػػػػهم  يػػػػاب الػػػػّذّؿ وعػػػػانوا يرفلػػػػوف    يػػػػاب العػػػػزّة والغهنيػػػػاء 

إأ رعػػػوب جلّػػػة البحػػػر، بعػػػد أف جػػػرفهم سػػػيلم مػػػن الػػػّدماء، فسػػػرعاف مػػػا ىػػػووا   مهػػػاو  ادلصػػػيبة وايػػػطّرىم 
   .لّةذ يعف و  والعذاب، 

م ْهِطعِػػٌن  م ْقِنعِػػ  ر ء وِسػػِهْم ال    يػػوؿ  ا  قعػػاأ:« بأفئػػدة ىػػواء»الّشػػاعر بقولػػو:  وال ؼلفػػ  اسػػددعاء  
ػػو اء قػ ه ْم ى  ، ليصػػّور حالػػة اخلػػوؼ الّػػري عاشػػها أبنػػاؤه وأفػػراد أسػػرقو، الّػػذين (ٖ)﴾(ٖٗ)يػ ْرق ػػد  إِل ػػْيِهْم أل ػػْرفػ ه ْم و أ ْفئِػػد 

 :(ٗ)البحػػر ، ويػػد حػػاؿ بيػػنهم وبػػٌن الػػهّن مػػوج  يطػػًن هبػػم إأ اذلػػبلؾ ، و لهػػم فويػػو مرعػػبم حػػراسػػدقّلوا معػػو الب
 )الوافر( 

 َو ييييييييييييييييييياَل الَييييييييييييييييييييْوُج ُدوَن بَنيييييييييييييييييييي َسييييييييييييييييييي يلَ 
 

 َي ييييييييييييييُر ِبِتيييييييييييييْآ ِإلييييييييييييي  الغَيييييييييييييوِل ابْيييييييييييييُن مييييييييييييياءِ  
 َأفَييييييييييييييييييير  لَيييييييييييييييييييُه َجنييييييييييييييييييياح  ِميييييييييييييييييييْن َ ييييييييييييييييييي احَ  

 
َْ ُجيييييييييييييْنَ  ِميييييييييييييْن َمسييييييييييييياءِ    (5)يُيُرفْيييييييييييييِرُ  فَييييييييييييييْو

، عّلمػػا وجػػد إأ ذلػػظ سػػبي،  ىػػا الّنفسػػّيةة أفرادمػػن ذعػػر أسػػرقو وحالػػ  يصػػائده  درّاج ابػػنغ ػػر ي   و  بل 
حّ  ع ّد شعوره األ سػرّ    الػّديواف مسػة  ، وىو غلد   ذلظ ذريعة   بّ  اذلمـو ودفس الّشغو  إأ ادلمدوح

فدسػػػػدعيد ، ؿ إأ ادلمػػػػدوحىػػػػذه األ سػػػػرة الّضػػػػعيفة مػػػػا عانػػػػ  عليػػػػو يبػػػػل الو ػػػػو ال قنسػػػػ  و . (ٙ)شليّػػػػزة    شػػػػعره
فدحضػػر  ػػورة ، ادليػػاه ادلػػوج وعػػدر   ْعولة   البحػػر وايػػطراب  الػػػم  الرّيػػاح  يعيػػدىا إأ قػػذّعرىا  ػػوت  ، ذعرياهتػػا

 : )الوافر( (ٚ)وانقطاعهم عن إخواف الّصفاء، ديارىم اخلالية

                                         
 . ٖٕٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
  .غم فار  : واء   وقلن  . ماء واأل رضلسّ اجل و  ما بٌن ا: التواء: سريع ا. و  اا( ٕ)
 . ٖٗ( إبراىيم: ٖ)
 . ٖٕٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٗ)
 : من غروب الّشمس إأ وي  الّليل. الُجْن ( ٘)
 . ٕٖٙ( ان ر: ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة، صٙ)
 . ٕٖٗ-ٖٕٖ( ابن درّاج: ديوانو، صٚ)



ٔٚٚ 

 

ُرُ ْآ زَفييييييييييييييييييييييييُ  اليييييييييييييييييييييييرميِ  فييييييييييييييييييييييييهِ  َّم  يُييييييييييييييييييييييي
 

 (1)تَناُوَ تييييييييييييييييييييييييييييا بِييييييييييييييييييييييييييييَرْبِعِتُآ الَخيييييييييييييييييييييييييييييالءُ  
 َوَمْحيييييييييييييييييُو اليييييييييييييييييياِء ميييييييييييييييييا َيْخيييييييييييييييييَت   فييييييييييييييييييهِ  

 
ِدييييييييييييييييييييييييييييييييياراا َ لَُّفو ييييييييييييييييييييييييييييييييا لِْلَعفيييييييييييييييييييييييييييييييياءِ  

(2) 
 َوَ يييييييييييييييي   الَيييييييييييييييييْوِج فيتييييييييييييييييا َُّييييييييييييييييلَّ َوْجييييييييييييييييهَ  

 
ييييييييييييييييييييييييييا سيييييييييييييييييييييييييياَورَتْيُتْآ بِالَجفيييييييييييييييييييييييييياءِ    (3)ُوُجو ا

 َوعُييييييييييييييييييييييْدُمُتُآ َ ييييييييييييييييييييييفاَء الييييييييييييييييييييييياِء ِمْنييييييييييييييييييييييهُ  
 

 بِعُيييييييييييييييييييييييييييييييْدِمِتُآ إِلْ يييييييييييييييييييييييييييييييواِن الصَّيييييييييييييييييييييييييييييييفاءِ  
فاسدمّد منػو عنا ػره ادلوحيػة بالّرىبػة واذليبػة ، من عات البحر وقوال  الّصور اّلري اسدوحاىا ابن درّاج 

وليوظّفهػػا ايع ػػا بهناعػػة فائقػػة   قصػػوير مػػا ، ليضػػعها   مقابػػل عنا ػػر األمػػن واالسػػدقرار والرّاحػػة، واخلػػوؼ
 : )الوافر( (ٗ)فقاؿ، حّل بأبنائو

ُلوا بِييييييييييييييييييييياللَّْتِو َ يييييييييييييييييييييْوًلا   ِبَحْييييييييييييييييييييييُث تَي َيييييييييييييييييييييدَّ
 

 ْ ييييييييييييييِن الِفنيييييييييييييياءِ َورَْ ييييييييييييييَن الييييييييييييييياِء ِمييييييييييييييْن رَ  
 َوِمييييييييييييييييييْن َقْصييييييييييييييييييَ  َوراَح َقْصييييييييييييييييييَ  رييييييييييييييييييي َ  

 
 (5)َوِمييييييييييييْن َلِعييييييييييييِن الَتييييييييييييًو َلِعييييييييييييَن الَتييييييييييييواءِ  

،   ىػػػوؿ البحػػػر ادلخيػػػف ألقػػػاىم اخلطػػػب  ، مػػػن الّلهػػػو   أيّػػػاـ الّنعػػػيم ال  قبػػػّدل  أحػػػواؿ ىػػػؤالء فبػػػد 
، لّضػػياع ػليطػػاف هبػػم ػػاروا   رحػػب ادلػػاء حيػػ  الهػػوؿ وا، وعوي ػػا عػػن رحػػب الِفنػػاء   دورىػػم ويصػػورىم

لعػػب ، مػػن لعػػب اذلػػو  ال  وبػػد، وجػػدوا أنفسػػهم   عػػرض البحػػر حيػػ  يصػػف الػػرّيل، وبػػدؿ  القصػػف والػػرّاح
 . اذلواء  هبم يقذفهم عيفما شاء

فجمػػس إأ ، و ػػّور ويػػس قلػػظ األىػػواؿ علػػ  الػػّنفس، ىغػػذا و ػػف ابػػن درّاج أىػػواؿ الّرحلػػة البحريّػػة
 .  (ٙ)ومزج بٌن الو ف احلّسّ  والو ف الّنفسّ  مزج ا فنّػي ا رائع ا، اخلّيةاألو اؼ اخلارجّية االنفعاالت الدّ 

فهػ  الوسػيلة الوحيػدة لعبػور البحػر ويطعػو   ، الس فِن واألسػاأليل وشلّا يّدصل ّنويوع البحر و ف  
، ةوالّرحلػػة البحريّػػ،   ادلقطّعػػات والقصػػائد الّػػري و ػػف  رعػػوب البحػػر فلػػذلظ عػػاف ذلػػا نصػػيبم ، ذلػػظ الويػػ 

 .  (ٚ)والّرحلة إأ ادلمدوح

                                         
 : ىبوهبا. في  الّري زَ ( ٔ)
 . األ   ر وذىاب   بلؾ  واذل الد ر وس  : فاءالعَ ( ٕ)
 . ب  : وا   رَ ساوَ ( ٖ)
 . ٕٖٗ( ابن درّاج: ديوانو، صٗ)
ا عند ىبوهبا بشّدة.: ي الرم  ص ُ قَ عب. هو واللّ اللّ   :صْ القَ ( ٘)   وهت 
 . ٖٔٙ( ان ر: ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة، صٙ)
 . ٙٗ( ان ر:  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٚ)



ٔٚٛ 

 

بعػػػد ، بإنشػػػاء الّسػػػفن واألسػػػاأليل دنػػػاء  ملحوظ ػػػاعاويػػػد اعدػػػىن األندلسػػػّيوف   عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة 
الّػػػػػري لفدػػػػػ  اندبػػػػػاه األندلسػػػػػّيٌن إأ يػػػػػرورة ٓنصػػػػػٌن سػػػػػواحل ، (ٔ)(Normandesغػػػػػزوات الّنورمػػػػػاف )

ولػػػذلظ بػػػدأ األمػػػًن عبػػػد الػػػّر ن ال ّػػػاين عقػػػب ، وبنػػػاء أسػػػطوؿ يػػػوّ  يسػػػدطيس  ايدهػػػا مػػػن ادلعدػػػدين، ببلدىػػػم
وأيػػػاـ نقاأل ػػػا للحراسػػػة علػػػ  ألػػػوؿ ، ىجػػػـو الن ورمػػػاف األّوؿ مباشػػػرة    ٓنصػػػٌن مدينػػػة إشػػػبيلية بأسػػػوار عاليػػػة

وز ّودت ، ب ػػين فيهػػا ع ػػًن مػػن ادلراعػػب والّسػػفن، واىػػدّم بإنشػػاء د ور  لصػػناعة الّسػػفن، الّسػػاحل الغػػرّ  لؤلنػػدلس
أف قسػيطر علػ  غػرب ، الّػري اسػدطاع  فيمػا بعػد، وعػاف ىػذا مػيبلد ا للبحريّػة األندلسػّية، لحةبا الت واألس
 .  (ٕ)البحر ادلدوّس 

، غًن (ٖ)و  شعر األندلسّيٌن   عصر الّدولة األمويّة و فم للّسفن واألساأليل وادلعارؾ البحريّة
 ادلشارية يصائد إأ وسبيل   واألساأليل فنالسّ  عن احلدي قد وجد خالص ا، ف أندلسي ا ابدغار ا يغن أنّو ت
األندلسّيٌن،  عند مدميّػز ا ألابع ا أّنذت أهّنا   ال ّاىرة ىذه أعلّّية قغمن وإظّلا، (ٗ)سّيٌناألندل يصائد يبل
  .(٘)ذين شاء القدر أف قغوف ببلدىم شبو جزيرة، فألفوا البحر والدفدوا إليو   شعرىمالّ 

 : )البسي ((ٙ)ابن عبد ربّو يوؿ  ، بالو ف ّلري خّص  الّسفينة  ومن الّنماذج الّشعريّة ا
 َبْحييييييييييييييير  َيسييييييييييييييييُر َعليييييييييييييييي  َبْحيييييييييييييييَر ِبجارِيَييييييييييييييييةَ 

 
 
 

 لِْلَ ْحييييييييييييييييييِر  اِملَييييييييييييييييييَة  بِييييييييييييييييييالَ ْحِر ُتْحَتَيييييييييييييييييييلُ  
 ََّأَنَّتييييييييييييييييا َج َييييييييييييييييل  فييييييييييييييييي الييييييييييييييييياِء ُمْنَتِقييييييييييييييييل   

 
 يييييييييييا َمييييييييييْن رَأً َجييييييييييَ الا فييييييييييي الييييييييييياِء يَيْنَتِقييييييييييُل! 

 
                                         

أو اإلسػػبانّية ( Norsemen)الّنورمػػانّيٌن واألردمػػانّيٌن، وىػػو ٓنريػػف للغلمػػة اإلنغليزيّػػة ( قسػػّميهم ادلصػػادر العربيّػػة ٔ)
(Normandes،)  ذين غػزوا الػّدوؿ اإلسػغندنافّية، أو سػّغاف إيلػيم إسػغندناوة، الّػوق طل  عل  أىل الّشماؿ من

ان ػر: سػات والعبػادّ : قػاريخ البحريّػة اإلسػبلمّية )ىػػ. ٖٔٙ، ٖٓٙ، ٖ٘٘، ٕٚٗ، ٕ٘ٗ، ٜٕٕاألندلس   سػنوات 
: دولػػة اإلسػػبلـ   األنػػدلس )مػػن الفػػدل إأ بدايػػة عهػػد الّنا ػػر(، عنػػافو ، ومػػا بعػػدىا، ٛٗٔ  ادلغػػرب واألنػػدلس، ص

صػر ، ودويدار: الدمػس األندلسػّ    العٕٕٕ-ٕٕٔ، ونعنع : قاريخ الّدولة األمويّة   األندلس، صٕٕٙ-ٕٔٙص
 (.ٕٕٔ-ٕٔٔة مس أوربا الغربّية، صواحلّج : العبليات الّدبلوماسّية األندلسيّ  ،ٖٙ-ٔٙصاألموّ ، 

، وما بعدىا، وعناف: دولة اإلسبلـ   ٛٗٔ( ان ر: سات والعبادّ : قاريخ البحريّة اإلسبلمّية   ادلغرب واألندلس، صٕ)
، ومسػػػعد: العبليػػػات بػػػٌن ادلغػػػرب واألنػػػدلس   عصػػػر اخلبلفػػػة ٛٛٙاألنػػػدلس )اخلبلفػػػة األمويّػػػة والّدولػػػة العامريّػػػة(، ص

 . ٗٙ، ودويدار: الدمس األندلسّ    العصر األموّ ، صٜٙ-ٜ٘األمويّة، ص
  .ٔٛٗهناية القرف الرّابس اذلجرّ ، ص اىات الّشعر األندلسّ  حّ  : اْنّ ىين( ان ر: ٖ)
 .ٛ٘ٗ-ٚ٘ٗ ّاين اذلجرّ ، ص( ان ر: ىدارة: اّْناىات الّشعر العرّ    القرف الٗ)
، ويّباين: عامريّػات ابػن درّاج القسػطلّ ، ٖٙ( ان ر: هبج : البحر   شعر األندلس   عصر الطوائف وادلرابطٌن، ص٘)

 . ٜٛٔالقسطلّ ، ص
 . ٖٙٔ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٙ)



ٜٔٚ 

 

 تََأو ِد يييييييييييا َتْح يييييييييييي الَعيييييييييييُروَس َتتيييييييييييادً فيييييييييييي
 

اياُت َوالَخيييييييييَولُ   َْ ِبتيييييييييا اليييييييييدَّ  (1)َوقَيييييييييْد َأ افَييييييييي
فغانػػ  ىػػذه ، اسػػدقّل سػػفينة قعػػـو علػػ  البحػػر، إّف شلػػدوح ابػػن عبػػد ربّػػو ُنػػرم مػػن الّسػػماحة والنّػػد  

 .  وُنر )حقيقّ ( ػلمل ها وىو ادلاء، الّسفينة بٌن ُنرين: ُنر )رلازّ ( ٓنمل و وىو ادلمدوح
، ومػن العجػب أف ي ػر  جبػل يعػـو فػوؽ ادلػاء، وح بػدت عجبػل يعػـو فػوؽ ادلػاءولع مة سػفينة ادلمػد

، ّن ػْن ققػّل فػوؽ ادلػاء، غػًن أّف انبهػار الّشػاعر ّنن ػر الّسػفينة الع يمػة، ألّف األرض ى  مغانو اّلذ  ال يفاريػو
 .  جعلو ؼلّيل لنا ىذه الّصورة الطّريفة

أو أّف سػػفن ا ومراعػػب  ، فن وادلراعػػب الّػػري حوذلػاويبػدو أّف ىػػذه الّسػفينة عانػػ  أعػػهن وأع ػم مػػن الّسػ
، وحػػػّف هبػػػا اخلػػػدـ، ويػػػد أحاألػػػ  هبػػػا الو ػػػيفات، فبػػػدت ععػػػروس ٔندػػػاؿ   مشػػػيها، أخػػػر  عانػػػ  قرافقهػػػا

 .  وبّزت برونقها وزيندها م ْن أحاط هبا، ففاي  َنماذلا وىيبدها م ْن حوذلا
قدضػافر مع ػا لدػهنز ع مػة ، أخذ سهلة ادلناؿجاءت الّصور   ىذه األبيات بسيطة الرّتعيب يريبة ادلو 

، وأهبػػ  شلّػػا حوذلػػا، أف قغػػوف أعػػهن مػػن غًنىػػا ومػػن ادلسػػّلم بػػو، فهػػ  سػػفينة ادلمػػدوح، ىػػذه الّسػػفينة وىيبدهػػا
ماّدق ػو   قشػبيهها باجلبػل قػارة  َنػامس ، ومػن احليػاة االجدماعيّػة، وىذا مػا دعػا الّشػاعر أف يسػدمّد مػن الطّبيعػة

أّف ...»وبعػػد ىػػذا نسػػدغرب يػػوؿ م ػػْن يػػر  ، وبػػالعروس قػػارة  أخػػر  َنػػامس الّدفػػّوؽ والّدفػػّرد، مػػةالّضػػخامة والع 
وبػػالعروس وىػػ  رمػػز ، فػػأّ  للّسػػفينة أف ق شػػب و باجلبػػل وىػػو عنصػػر جامػػد  ػػلب، ىػػذه الّصػػور مدنايضػػة مبع ػػرة

لفيزيػائّ  والعبليػات اخلارجيّػة ويػد نشػأ ىػذا الّدنػايل بسػبب ولػس ىػذا الّشػاعر بدقّصػ  الّشػبو احلّسػّ  ا، احلياة
دوف إيػػبلِء عبػػًِن اىدمػػاـ  لبلنفعػػاالت واألبعػػاد الّنفسػػّية الّػػري ق ًنىػػا ىػػذه األو ػػاؼ ، بػػٌن أو ػػافو ومويػػوعاقو

 .  (ٕ)«بعضها مس بعل
ومنػػو يػوؿ ابػػن ، (ٖ)  شػعر األندلسػػّيٌن   عصػر الّدولػػة األمويّػة وللّسػفن احلربيّػػة واألسػاأليل نصػػيبم 

 : )الّطويل((ٗ)مدفوع ا بدافس اإلعجاب هبا وبفعلها، أليل ادلمدوحيصف أسا ىذيل
 َوتِْلييييييييييييييييَ  اأَلسييييييييييييييييا يُل الُيَسييييييييييييييييخََّرُة الَّتييييييييييييييييي

 
 
 

 َتُيييييييييييييييييييييير  بَِتْأيييييييييييييييييييييييَد  َوتَيغْيييييييييييييييييييييُ و  فَيتَيغْيييييييييييييييييييييَنآُ  
َْ ََّأَنَّيييييييييييا   ِإذا َمَخييييييييييَرْت فييييييييييي الَ ْحييييييييييِر ماَجيييييييييي

 
 (5)ُتخاِ يييييييييييييَآ َأبْنييييييييييييياَء ال َّيييييييييييييالِل  فَيَتْخصيييييييييييييآُ  

    
                                         

ا الَخَول:( ٔ)  ة. وىو اسم يقس عل  الع ْبد واأل م   ،العبيد واحلشم، ويد يغوف اخل و ؿ واحد 
 . ٚٗ(  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٕ)
 . ٔٛٗ( ان ر: ىين: اّْناىات الّشعر األندلسّ  حّ  هناية القرف الرّابس اذلجرّ ، صٖ)
 . ٙٛٗ/ٕ( ابن ىذيل: ما و ل إلينا من شعره، ٗ)
 . ب  ل  : غ  آَ صَ  َ ( ٘)



ٔٛٓ 

 

َْ ََّييييييييييأَ  ََ ُ ييييييييييُدورِ اَوُ ييييييييييفَّ  نَّ الَ ْحييييييييييَر َتْحيييييييييي
 

 (1)قَييييييييييِد اْسَتْأَسييييييييييَرْت َأْمواُجييييييييييُه  َفتييييييييييَو َأْبَ ييييييييييآُ  
َْ ِسييييييييييييييييييتارات  َعليييييييييييييييييي  َجَن اتِتييييييييييييييييييا   َوقاَميييييييييييييييييي

 
 (2)ِ ييييييييييوال  ََّيييييييييييا اْمتَييييييييييدَّ السَّييييييييييحاُب الُيييييييييييرََّّآُ  

فهػػ  خايػػعة ألمػػر ، رسػػم الّشػػاعر لسػػفن أسػػطوؿ ادلمػػدوح  ػػورة  قسػػدند إأ بيػػاف وظيفدهػػا الفعليّػػة 
أعػػداء  إخافػػة   الغايػػة  مػػن وراء ىػػذه  ػػورةو ، فدحّقػػ  الّنصػػر وقعػػود بالغنػػائم، قػػروح وقغػػدو   غزوىػػا، وحػػوشلد

إذا سلػػرت عبػػاب البحػػر مدوّجهػػة  ، الّػػذين لػػن يصػػمدوا أمامهػػا، الّرعػػب   نفػػوس جنػػودىم وإشػػاعة  ، ادلمػػدوح
 .  إليهم

 الّػػذ  اجلليػػل ّرىبػػة، فػػإّف ادلويػػفبػػالهوؿ واخلػػوؼ وال الّشػػعراء لػػد  ققػػرتف وإذا عانػػ   ػػورة البحػػر
 الع ػيم أسػطوؿ ادلمػدوح مػن مدهّيب ػا أليّػع ػا يػعيف ا البحر الّصورة، فبدا يعغس أف منو قطّلب ابن ىذيل عاينو
للّدشػػبيو، فشػػّبو  اعر   البيػػ  األخػػًن مػػن الطّبيعػػة الّسػػماويّة مػػاّدة  الّشػػ واسػػدمدّ للقػػاء أعػػداء ادلمػػدوح،  الّسػػائر

الّسػػحاب  ادلسػػدلة علػػ  جنبػػات سػػفن األسػػطوؿ، بسػػحاب مػػرتاعم   الّسػػماء، ومشػػهد   الّسػػدارات الطّػػواؿ
  ادلرتاعم ادلنذر بالهنوؽ والّرعود،   فسحة الّسماء الواسعة، من مشاىد الطّبيعة اجلليلة.

، ال ٔنرج   غايدها عن غايػة ابػن ىػذيل، شخيص  ورة  لس فن أسطوؿ احل غ م ادلسدنصر ابنورسم 
ػػػػم بعيػػػػد ، مػػػػن فعػػػػل ىػػػػذه األسػػػػاأليل، ّرعػػػػب   يلػػػػوب األعػػػػداء  إيقػػػػاع ال فقػػػػاؿ   يصػػػػيدة  ىنّػػػػأ فيهػػػػا احل غ 

 : )الّطويل((ٖ)ىػٖٓٙاأليح    سنة 

َْ  َوَلّييييييييييييييييييا  ُجنُيييييييييييييييييوُد ُ  بِيييييييييييييييييالُيحي ِ  َأ ا َييييييييييييييييي
 

 سيييييييييفالَ  َوًل عليييييييييواا َ ييييييييي َّْيهِ  ِمييييييييينْ  تُيْ ييييييييي ِ  فَيلَيييييييييآْ  
 ِمثْيَليييييييييييا َوالَيييييييييييْوجَ  الفّلييييييييييياءَ  َتْخيييييييييي  ُ  َسييييييييييَرتْ  

 
 (4)الييييرَّْمالَ  يَيْعَتِسيييي ُ  الييييدَّْ ناءِ  فييييي لفّعيييينُ ا َسييييًر 

 َوَميييييييييييرَّْت ِإلييييييييييي  َأْقصييييييييييي  الَج ا ِيييييييييييِر َتْجتَييييييييييي ي 
 

 (5)َعيييييِن اليييييياِء بِاإِلَّْثييييياِر ِميييييْن َ ْ يييييِيتا الييييي َيْقال 
 َأسييييييييييا يُل ُ يييييييييينَّ الَيييييييييييْوُت  َأْو فييييييييييي ِ  اِعييييييييييهِ  

 
يييييييييييييييييا  َوِإْت اِعتيييييييييييييييييا ُرُسيييييييييييييييييال   إِليقاِعتيييييييييييييييييا َبْ شا

فشػّبهها ابػن شػخيص بػال  عن ، ـ الّليل ٔنػوض مػوج البحػر ضلػو غايدهػاأُنرت سفن ادلمدوح   ظبل 
ا مػػاّدة قشػػبيهو مػن البيئػػة البدويّػػة،   سػًنىا فػػوؽ رمػػاؿ الّصػػحراء    ػػورة ققليديّػػة قغػػّررت   شػػعر ، مسػػدمد 

                                         
سن وجو الغبلـ. : م ْن ال يعقل اجلوابآ َ بْ األَ :  ار أسًن ا. استأسرَ ( ٔ)  ، وال ػل 
 ما عاف بعضو فوؽ بعضو ا خر. آ: رََّّ اليُ ( ٕ)
 . ٓٚ( ابن شخيص: شعره، صٖ)
 : الفبلة.  ناءالدَّ ( ٗ)
 : ما ليس بشجر. ال َيْقل: األعل بأيص  األيراس، وملء الفم بادلأعوؿ. آ ْ الخَ ( ٘)



ٔٛٔ 

 

قػبطش فهػ  ، إأ بيػاف الوظيفػة الفعليّػة ذلػذه األسػاأليل، واندقل ابن شخيص من ىذه الّصورة. (ٔ)األندلسّيٌن
 .  فصارت موق ا ز ؤام ا إذا ما أغارت عل  األعداء أو حّل    سواحلهم، بأعداء احل غ م وهتلغهم

وقفصػػػػيل و ػػػػف حرعدهػػػػا ، ومػػػػن الّشػػػػعر الّػػػػذ  جػػػػاء   بيػػػػاف وظيفػػػػة سػػػػفن األسػػػػطوؿ األندلسػػػػ ّ 
 : )الّسريس((ٕ)الّرماد ّ  يوؿ  هتا وسرعدها وآال

 َوالس يييييييييييييييييييييييفُن قَيييييييييييييييييييييييْد َجلََّلتيييييييييييييييييييييييا قارُ يييييييييييييييييييييييا
 

 
 

 (3)نَّتييييييييييييييييييييييييييييييييا َأْعييييييييييييييييييييييييييييييييراُء ُ ْ شييييييييييييييييييييييييييييييييانِ ََّأَ  
 ََّأَنَّتيييييييييييييييييييييييييييييييا فيييييييييييييييييييييييييييييييي داِر ِمْ ييييييييييييييييييييييييييييييييارِ ا 

 
َ ْييييييييييييييييييييييييييييييييل  ُيَصييييييييييييييييييييييييييييييينيَّْعَن ِليْييييييييييييييييييييييييييييييييدانِ  

(4) 
 ََّأَنَّتيييييييييييييييييييييييييييييييييييا َواليييييييييييييييييييييييييييييييييييياُء مْييييييييييييييييييييييييييييييييييييدانُتا 

 
َق َّيييييييييييييييييييييييُة ِعْق يييييييييييييييييييييييانِ    فيييييييييييييييييييييييي الَجيييييييييييييييييييييييوم ُمنيْ

 تَيييييييييييييييييييييييييييييييًر الَيقييييييييييييييييييييييييييييييياذيَ  بَِأْ نا ِتيييييييييييييييييييييييييييييييا 
 

 (5)ََّأَنَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييا تَيْرمييييييييييييييييييييييييييييييييييي بِِنيييييييييييييييييييييييييييييييييييرانِ  
 لِييييييييييييييًاَ  َتْيشييييييييييييييي َمْشييييييييييييييَي  يييييييييييييياَح  فَيلَييييييييييييييوْ  

 
َْ ِ ييييييييييييييييييييييْ َه َنْشييييييييييييييييييييييوانِ    جيييييييييييييييييييييياَوَز َأْمَسيييييييييييييييييييييي

 ََّييييييييييييييييييييييييييياأَلْعُيِن الُحيييييييييييييييييييييييييييوِر  َمجاذيُفتيييييييييييييييييييييييييييا 
 

 (6)ِمييييييييييييييييييييْن َ ْوِلتييييييييييييييييييييا َأْ ييييييييييييييييييييفاُر َأْجفييييييييييييييييييييانِ  
 ََّأَنَّيييييييييييييييييييييييا َأْبراُجتييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييَوف  

 
 تَيْرمييييييييييييييييييييييييي ِمييييييييييييييييييييييييَن اليييييييييييييييييييييييينيمْفِ  بِ ُيرَّييييييييييييييييييييييييانِ  

عدها ق عػػػّد   د ور  ػػػنا، بػػػدت ىػػػذه الّسػػػفن ادلطليّػػػة بالقػػػار األسػػػود عجماعػػػات مػػػن رجػػػاؿ احلبشػػػة 
ّهز دليداف ادلعرعة ، فإذا أُنرت وسلرت العبػاب بػدت   سػرعدها ععقبػاف منقّضػة، وموانئها عأهّنا خيل أ يلة ْن 

وقدمايػػل علػػ  وجػػو البحػػر لشػػّدة الّرمػػ  ، وىػػ  رلّهػػزة بادلقػػاذيف لرتمػػ  بنًناهنػػا ادللدهبػػة سػػفن  األعػػداء فدبيػػدىم
 .فدبدو عنشواف يرتّنل   مشيدو

   ىيغل أ د يقوؿ الدّعدور   ف  البحر   عصر الّدولة األمويّة ابن درّاج، لذاولعّل أع ر م ْن و  
ا، والبحار   الس فن   درّاج ابن يصفها اّلري ادلويوعات من أبرز» :هشعر    البحر أ ر عن حدي و معرض  ورعوهب 

 جزيرة، قغ ر عشبو األندلس بويس االرقباط أشدّ  قرقب  زلّلّية إيليمّية ال ّاىرة ىذه أفّ  ووايلم وأىواذل ا، 

                                         
 . ٖٛٗ( ان ر: العقيلّ : االّْناه البدوّ    الّشعر األندلسّ ، صٔ)
 . ٕٖٔ-ٖٔٔ( الّرمادّ : شعره، صٕ)
 : اجلماعات.   األعراءماّدة سوداء ق طل  هبا الس فن، ٕننس ادلاء من الّدخوؿالقار والقير: ( ٖ)
 : ي ضم رف وي هي ْأف. يصّنعن( ٗ)
 ه )احلِْنو(، وىو عّل ش ء فيو اعوجاج أو شبو االعوجاج. مفرد   : اسم األ ناء( ٘)
 ه )الش ْفر(، وىو منب  الّشعر   ج ْفن العٌن. مفرد   : اسم األ فار( ٙ)



ٕٔٛ 

 

 الدفاق ا األندلّسيٌن الّشعراء أع ر من درّاج ابن عاف البحر، ويد ألري  عن آخر إأ مغاف من فيها الّرحلة
  .(ٔ)«...والّسفن واىدمام ا هبذا وقلظ البحر إأ

حػاعم     عػامربػن أ ادلنصػور   ى زـ  فيهػاوضل     ديواف ابن درّاج بقصيدة المّية، قصّور معرعة ُنريّة 
حػػػّ   ، وبقػػػ  علػػػ  والئػػػووأألاعػػػو بعػػػد عصػػػياف لػػػو بلف  فػػػ، ادلغػػػرب زيػػػر  بػػػن عطيّػػػة، ويضػػػ  فيهػػػا علػػػ   ورقػػػو

فيهػػا  و ػػف  مثّ ، ابدػػدأىا ّنػػدح ادلصػػورالّػػري  ،  يصػػيدقوادلعرعػػة ىػػذه أحػػداث اج سػػّجل ابػػن درّ يػػد و . (ٕ)وفاقػػو
البحػر  ليػة رلّهػزة بالع ػدد الغ ػًنة، الّػري راعػ  أمػواج  ادلدميّػز ادلؤلّػف مػن مراعػب ذات أشػرعة عا أسطولو احلػر ّ 

: (ٖ)، فقػػاؿوعػػأّف ىػػذه الّسػػفن  أاػػةم ذلػػم ها، وىػػ  ٓنمػػل علػػ  مدوهنػػا مقػػاقلٌن شػػجعان ا عػػأهّنم أسػػودم دْ م  فاسػػدع   
 )الّطويل(

 ِبَجِييييييييييييَ  لَيييييييييييُه ِميييييييييييْن قا ِيييييييييييِد النَّْصيييييييييييِر عاِجيييييييييييل  
 

 
 

 ِإلَْيييييييييييييييييِه  َوِمييييييييييييييييْن َ يييييييييييييييي م الَيقيييييييييييييييييِن َدليييييييييييييييييلُ  
يييييييييييَل ِمْنيييييييييييُه الَ ْحيييييييييييُر َبْحيييييييييييراا ِميييييييييييَن الَقنييييييييييياَتحَ    يَّ

 
 يَيييييييييييييييييييييييُروُ  ِبتييييييييييييييييييييييا َأْمواَجييييييييييييييييييييييُه  َويَيُتييييييييييييييييييييييولُ  

ييييييييييييييييييييييراِ  ََّأَنَّتييييييييييييييييييييييا   ِبُ ييييييييييييييييييييييلم ُمعيييييييييييييييييييييياًلِة الشم
 

َْ ُأْسيييييييييَد الَحقييييييييياِ ِ   -   ِفييييييييييلُ  -َوقَيييييييييْد َ َيلَييييييييي
 الّنصػػػر  ف، البػػاىرة ووايػػلم اعدنػػاؤه بدصػػوير إصلازاقػػوالع ػػيم، ادلنصػػور يش اعر َنػػوايػػلم إعجػػاب  الّشػػ 

ػػا وت ؼلػػرج، وت قػػنّغس لػػو رايػػة، ىزؽلػػةالّػػذ  ت يعػرؼ  ىػػذا اجلػػيش يائػػد  ىػػو عمػا بػػٌّن لنػػا  إظّلػػا ، اعدػػداء  أو ظلم 
 . خرج لرّد ال ّلم واالعدداء عن األرض والّنفس

ُنػػر ا الّػػذ  اعدلػػ  بػػالبحر علػػ  قع ػػيم  ػػورة جػػيش ادلنصػػور، فشػػّبهو وعمػػل ابػػن درّاج
مػػّد   و  ،(ٗ)

 اجلليػل ادلويػفولعػّل  أعػداء ادلنصػور، مدهّيب ػا مػن األسػطوؿ الع ػيم الّسػائر إأ حػرب بحػرل، فبػدا اعمر ادلعػىن

                                         
 . ٕٖٓ( ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة، صٔ)
 . ٕٕٗ-ٕٓٗ( ان ر: فيبلم: العبليات الّسياسّية بٌن الّدولة األمويّة   األندلس ودوؿ ادلغرب، صٕ)
 . ٘( ابن درّاج: ديوانو، صٖ)
 ؿ ادلدنّ    جيش سيف الّدولة: )الوافر( يو    شعر ادلشارية، ومنوأو سبلحو بالبحر  قشبيو  اجليشورد  (ٗ)

 َرَمْييييييييييييييييييييييييييييييتَيُتُآ بَِ ْحيييييييييييييييييييييييييييييَر ِميييييييييييييييييييييييييييييْن َ دييييييييييييييييييييييييييييييدَ 
 
 
 

 لَييييييييييييييييييييييُه فييييييييييييييييييييييي ال َيييييييييييييييييييييييرم َ ْلَفُتييييييييييييييييييييييُآ ُع ييييييييييييييييييييييابُ  
 . ٖٗٛان ر: ديوانو، ص 

 غامل( )ال وياؿ البحرتّ    جيش شلدوحو ويد  ل الّسبلح:
ييييييييييييييييييييييالُح َأضيييييييييييييييييييييياءَ   فيييييييييييييييييييييييِه َ ِسييييييييييييييييييييييْ تهُ  َوِإذا السم

 
 
 

 بَييييييييييييييييييييييييرلا تَيييييييييييييييييييييييأَلََّ  فييييييييييييييييييييييييِه َبْحيييييييييييييييييييييييُر َ دييييييييييييييييييييييييدِ  
 . ٓٓٚ/ٕان ر: ديوانو،  



ٖٔٛ 

 

 الطّريفػة الّصػورة ىػذه عػرض   موفق ػا درّاج ابػن . ويبػدويػأت هبػذا ادلعػىن أف منػو قطلّػب درّاج ابػن عاينو اّلذ 
  .(ٔ)وقووجهن  ادلمدوح بأس الّسامس ذىن   قرّسخ أف شأهنا من بداية ادلشهد، إذ  

 الّػػذين ادلنصػػور جنػػود فأشػػاد ببسػػالة، والّدهويػػل الّدع ػػيم مػػن مزيػػد إأ ذلػػظ بعػػد درّاج ابػػن وعطػػف
ة األسود ىؤالء فيها اّلري احدشد الّسفينة وشّبو، باألسود فشّبههم، الّسفينة اسدقّلوا  .  باأل ا 

، األسػػطوؿ سػػفن ىػػذا مػػلمبل اسدقصػػاء  ، وىػػو ادلولػػس باالسدقصػػاء والّدفصػػيل، درّاج ابػػن واسػػدمرّ 
 : )الّطويل((ٕ)فقاؿ

 َْ َْ َ ييييييييييييييييْأَو الرميييييييييييييييياِح َتَخييَّلَيييييييييييييييي  ِإذا سيييييييييييييييابَيَق
 

 (3)ُ يُييييييييييييييييوًلا َمييييييييييييييييدً فُيْرسييييييييييييييييانِِتنَّ ُ يُيييييييييييييييييولُ  
َْ  فَيييييييييييِْنْ  الرميييييييييييياحُ  تُيْ جيتيييييييييييا َسيييييييييييحاِ نُ    َوفَييييييييييي

 
  َْ  (4)فُييُييييييييييييييييييولُ  النَّعيييييييييييييييييياكِ  بَِأْجيييييييييييييييييييادِ  َأنافَيييييييييييييييييي

 عجػػاج   ألريقهػػا قشػػ ّ  الّػػري بػػاخليوؿ، بسػػرعة  البحػػر  أمػػواج   قشػػ ّ  الّػػري الّسػػفن   ىػػذه درّاج ابػػن شػػّبو 
   بالّسػحاب الرّيػاح قزجيهػاحػٌن  فشػّبههاواسرتسل الّشاعر   احلدي  عػن جريهػا، ، (٘)ورشاية ِنّفة ادلعرعة
، الّنعػػػاـ عأعنػػػاؽ ألويلػػػة أعناي ػػػا الّسػػػفن ذلػػػذه فدخيّػػػل، أع ػػػر الّصػػػورة فضػػػاء  ابػػػن درّاج  وقوّسػػػس، (ٙ)سػػػرعدو
شػػعراء  اندهجػػو أمػػر وىػػو، احليوانػػات أو ػػاؼ مػػن يناسػػبها مػػا ذلػػا سػػدعارفا، ةلػػالفي عأجسػػاـ مةيػػخ وىياعػػل
 .  األندلس شعراء عليو وقابعهم، ادلشرؽ

 عػػن مدغاملػػة  ػػورة ققػػد  منػػو   رغبػػة  ، للّسػػفن احليوانػػات أو ػػاؼ اسػػدعارة  ابػػن درّاج  واسػػدمرّ 
 : )الّطويل((ٚ)فقاؿ، الّسفن ىذه

                                         
 . ٕٜٔ، ويّباين: عامريّات ابن درّاج القسطلّ ، صٖٚٔ( ان ر: ادلوس : يصيدة ادلديل األندلسّية، صٔ)
 . ٘( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
 : الغاية واألمد. الشَّأو( ٖ)
 . : ارقفس  وع بلأنا َ ( ٗ)
  فرساف  ل  اّلري الّسفن و ف   ادلدنّ   ياؿ .اعداد الّشاعر العرّ  منذ القدـ قشبيو  اخليل بالّسفينة، والّسفينة باخليل (٘)

: )البسي (  حرب إأ الّدولة سيف  الّرـو
 تَيْلقييييييييييييييييييييي  بِيييييييييييييييييييييِه ْمَ بَيييييييييييييييييييييَد التّييَّييييييييييييييييييييياِر ُمقَربَييييييييييييييييييييية  

 
 
 

 َعليييييييييييييييييي  َجحاِفِلتييييييييييييييييييا ِمييييييييييييييييييْن َنْ ييييييييييييييييييِحِه رَثَييييييييييييييييييآُ  
يييييييييييييييييييييييياُب أَْب ُِنتييييييييييييييييييييييييياُدْ ييييييييييييييييييييييييآ  َفوا   ِرُسيييييييييييييييييييييييييتا  رََُّّ

 
 َمْ يييييييييييييييييييييييييُدودة  َوِبَقيييييييييييييييييييييييييْوَك ًل ِبتيييييييييييييييييييييييييا األَلَيييييييييييييييييييييييييآُ  

 . ٕٕٗان ر: ديوانو، ص 
 )الّطويل(  ياؿ البحرتّ : .  يصائد ادلشارية قغّررت ىذه الّصورة   (ٙ)

 َسيييييييييييييييييييييييييفيَنهُ  ُأْسيييييييييييييييييييييييييُ وًلا ََّيييييييييييييييييييييييييَأنَّ  َيُسيييييييييييييييييييييييييوُقونَ 
 
 
 

 َسييييييييييييييييحاِ ُن َ ييييييييييييييييْيَ  ِمييييييييييييييييْن َجتيييييييييييييييياَك َوُمْيِ ييييييييييييييييرِ  
 . ٜٗٛ/ٕنو، ان ر: ديوا 

 . ٘( ابن درّاج: ديوانو، صٚ)



ٔٛٗ 

 

 فيييييييييييييييياِ    مَ  ُتيييييييييييييييينَّ لَ  مييييييييييييييييا ِسييييييييييييييييياكَ  ِ  يييييييييييييييياءُ 
 

 
 

  ُْ  (1)َ ييييييييييييييييييييييييييديلُ  ميييييييييييييييييييييييييياَلُتنَّ  َ ييييييييييييييييييييييييييياكَ  َوُزْر
 غػػػزالف لغّنهػػا، عػػػالغزالف  سػػريعة   ادلن ػػػر خفيفػػة   حسػػنة  اعر، عمػػا بػػٌّن لنػػػا الّشػػ ،ادلنصػػػور سػػفنقبػػدو  

 .  اذلديل يعرؼ ال  اـ لغّنو، عاحلماـ وديعة رشيقة وى ، القاقل الّسمّ  قنف 
 لنػػا فقػػّدـ، الّسػػائد عػػن الّدقليػػد يعػػزؼ أف باحل مػػاـ الّسػػفن   هوقشػػبيمػػن  ّرغمعلػػ  الػػ درّاج ابػػن واخدػػار

، العػدّو( ن ػر   مرعبػة مريعػة، ن ػر أىلهػا   وادعػة ىادئػة) رآىا عما ألبيعدها عل  الّسفينة فيها قبدو  ورة
 ،للجػػػػّو الّشػػػعورّ  للقصػػػػيدة مناسػػػبة  ، (ٕ)الّداللػػػػة مزدوجػػػة   جػػػػاءت لػػػذا، وايعيّػػػػة لديػػػو قغػػػوف الّصػػػػورة أف آ ػػػرو 

أّف   ػػبلحّية أ ػػد ومػػن الغريػػب بعػػد ىػػذا أف يػػر  الػػدّعدور،   الّدعبػػًن عػػن مويػػوع واحػػد مدجانسػػة  ، موحيػػة  
 اخلػارج ّ  الّشػبو وجػو بالدقػاط وولعػو، يليلػة أبيات الّصور   من الغ ًن حلشده وذلظ» ت يوّف  ىنا درّاج ابن
 .  (ٖ)«...واحد ويوعم عن الّدعبًن   وْنانسها ىذه الّصور إػلاء إأ الّن ر دوف

 قرىبهػا فلػم، البحػر عػرض  بد    اّلري ادلنيعة الّسفن هبذه اإلشادة إأ ذلظ بعد درّاج ابن وعطف
 : )الّطويل((ٗ)فقاؿ، العاقية األمواج

 َسيييييييييييييييا ََّييييييييييييييَأنْ  َأْو ييييييييييييييانِِتنَّ  فييييييييييييييي َسييييييييييييييواَِّنُ 
 

 
 

 تَيييييييييييييُ ولُ  الرَّاِسييييييييييييياتُ  َ ْيييييييييييييثُ  الَيييييييييييييْوجُ  ِبتييييييييييييا 
 بِال  يييييييييييييييح  ِدجَ الَتيييييييييييييييوا ا لُ  رَفَييييييييييييييي َ  ََّييييييييييييييييا 

 
َْ  فَييييييييييييييييداةَ    ُ ُيييييييييييييييييولُ  بِييييييييييييييييالَخلي ِ  اْسييييييييييييييييتَيَقلَّ

 ادلػػاء، عمػػا  ػػفحات ٕنايلػػ  فػػوؽ البحػػر ىػػاج مػػا سػػًنىا، فػػإذا   سػػاعنة ىادئػػة الّسػػفن ىػػذهقبػػدو  
 بػٌن اجلاىلّية، واسػدمّر رواجهػا منذ ادلشارية شعر   شاع  ورة بدويّة  الّرواحل. وىذه فوؽ اذلوادج قدمايل

 .  (٘)دلسّيٌنالّشعراء األن

                                         
 ه )الػم ْفح ص(، وىو مغاف ج  ـو احليوانات والطّيور. مفرد   : اسم اليفا  ( ٔ)
 . ٜ٘ٔ( ان ر: يّباين: عامريّات ابن درّاج القسطّلّ ، صٕ)
 . ٗ٘-ٖ٘(  بلحّية: و ف البحر   الّشعر األندلسّ ، صٖ)
 . ٙ-٘( ابن درّاج: ديوانو، صٗ)
 ، وما بعدىا. ٛٔٔان ر: العقيلّ : االّْناه البدوّ    الّشعر األندلسّ ، ص (٘)

 ياؿ ع  ًّن عزّة: )الّطويل( 
 َة فُييييييييييييييييييْدَوةا  َّ َو يييييييييييييييييياَج الَتييييييييييييييييييًو َأْ عيييييييييييييييييياُن َعيييييييييييييييييي

 
 
 

َْ َأقْيييييييييييييييييييييييييييرانُيُتنَّ تَ يييييييييييييييييييييييييييينُ    َوقَيييييييييييييييييييييييييييْد َجَعلَييييييييييييييييييييييييييي
َْ َعيييييييييييييييييْن منييييييييييييييييياَخ جياُلتيييييييييييييييييا  يييييييييييييييييا اْسيييييييييييييييييتَيَقلَّ  فَيَليَّ

 
: َسييييييييييييييييييييفينُ قيُ   َوَأْسييييييييييييييييييييَفْرَن بِاأَلْ يييييييييييييييييييييالِ   َُ  ْليييييييييييييييييييي

 . ٓٚٔان ر: ديوانو، ص 



ٔٛ٘ 

 

 مواجهػػػة األعػػػداء، فهػػػ  سػػػرتم  بنًناهنػػػا إف   ىػػػذه الّسػػػفن وظيفػػػة   لوحدػػػو اعر   خدػػػاـوبػػػٌّن الّشػػػ
 الّسػمّ  ىػذا قنفػ  حػّ   هتػدأ القاقػل، ولػن الّسمّ  ٓنمل اّلري األفاع  قشبو فه  العدّو، لذا سواحل إأ و ل 

   در )زير ( وم ْن معو
 : )الّطويل((ٔ)

 َلتييييييييييييا مييييييييييييا الّسييييييييييييآم  ِق َ نييييييييييييا تَيْقييييييييييييري َأراِقييييييييييييآُ 
 

 
 

َْ  ِبييييييييييييييييا   (2)الغيييييييييييييييواِة  َمقييييييييييييييييلُ  ُدونَ  َ َيلَييييييييييييييي
َْ  ِإذا   ُ ياتُتييييييييييييييا )زِيييييييييييييييري( َزْورِ  فييييييييييييييي نَيَفثَيييييييييييييي

 
 (3)َوَأليييييييييييييييييلُ  َنْ  ِ ييييييييييييييييا ِميييييييييييييييينْ  لَييييييييييييييييهُ  فَيَويْييييييييييييييييل   

لُيييييييييييييييو ُ نالِييييييييييييييي َ    َأنَّيييييييييييييييهُ  الَيْ يييييييييييييييرِ  َمْرتييييييييييييييي َ  يَي يْ
 

 (4)َوبيييييييييييييلُ  الَ ُفييييييييييييورِ  نَيْفييييييييييييٌِّ  َعليييييييييييي  َو يييييييييييييآ   
ذر بػن ػمنػطة ْسػي  ر  منها يصػيدة شليميّػة وّجههػا إأ حػاعم س  ، يصائد ُنريّة أخر و  ديواف ابن درّاج  

ووّجػو إليػو ، بعػد أف أيػاـ   عنفػو حػوام عشػرة أعػواـ، شلدوحو األ ًن بعد ادلنصور بػن أ  عػامر، ػلٍن الّدجي ّ 
شطر ا عبًن ا من شعره
(٘)  . 

بعػػد أف عجػػزت وسػػائل ، إأ رحلػػة البحػػر وبػػٌّن الّشػػاعر   ىػػذه القصػػيدة أنّػػو اندقػػل مػػن رحلػػة الػػهنّ 
شػّبهها ، وى  سفن ذات خصػائص مدميّػزة   الّسػرعة، فأّنذ الع وج عدؽلة القوائم، الّرحلة الهنّيّة ذات القوائم

 : )الّطويل((ٙ)وعأّف أعا ًن الّشماؿ ورياح اجلنوب خواؼ  ذلا ويوادـ، بالغرباف قارة  وبالّنعائم أخر 
 ا َذواُت قَييييييييييييييييييوا ِآَ وَََّييييييييييييييييييْآ َعَجييييييييييييييييييَ ْت َعنَّيييييييييييييييييي

 
 
 

 فَيُعْجنيييييييييييييييييا بِعُيييييييييييييييييوَج ميييييييييييييييييا َلُتييييييييييييييييينَّ قَيييييييييييييييييوا ِآُ  
 َجييييييييييييييييي ِجُ  ِفْربييييييييييييييييياَن َت ييييييييييييييييييُر لَنيييييييييييييييييا ِبتيييييييييييييييييا 

 
 (7)َعليييييييييييي  ِمثْييييييييييييِل َأ ْييييييييييييواِد الَفيييييييييييييافي نَعييييييييييييا ِآُ  

 َلتيييييييييييا ِميييييييييييْن َأعا ييييييييييييِر الّشيييييييييييياِل ِإذا َ يييييييييييَوتْ  
 

 (8)َ يييييييواَ   َوِميييييييْن َعْصيييييييِ  الَجنُيييييييوِب قَيييييييواِدكُ  
الّػػري قشػػاءـ ، فاسػػدقّل الّشػػاعر البحػػر  ورعػػب  إليػػو الّسػػفينة  ،  ادلمػػدوحعجػػزت الّنايػػة عػػن الو ػػوؿ إأ 

وازدادت نغمػػة ، ودفعػػو إأ ىػػذا الّدشػػبيو إحساسػػو بػػاخلوؼ والّرعػػب، منهػػا ألّف مقػػّدمدها قشػػبو  ػػدر الغػػراب

                                         
 . ٙ( ابن درّاج: ديوانو، صٔ)
 : القاقل. الّسّآ الّناق ه )األ ْريم(، وىو ذعر احلّية، اّلذ  فيو سواد وبياض. مفرد   : اسم األراقآ( ٕ)
 : الّدوّجس واألنٌن. األليل: الطّعن والغرز بش ء زلّدد الطّر ؼ. الّن  : الّصدر. الّ ور( ٖ)
 : اّلذ  ال ي سدمر أ. الوبيل (ٗ)
 . ٕٚ( ان ر: ابن درّاج: ديوانو، ادلقّدمة، ص٘)
 . ٙٙٔ-٘ٙٔ( ابن درّاج: ديوانو، صٙ)
 ه )الّطود(، وىو اجلبل. مفرد   : اسم األ واده )اجل ْؤج ؤ(، وىو الّصدر. مفرد   : اسم الج ج ( ٚ)
ْيو خ ِفي ِإذا ي م  الطّ  ريشاتم  :الخوافي( ٛ)  . من مقّدـ اجلناح ريشاتم  :القوادك. ائر  ج ناح 



ٔٛٙ 

 

الطّػائر  م ػل، اخلوؼ مرّة  أخر    البي  ال ّال  حٌن جعل ابن درّاج الّسػفينة  قصػعد وهتػب  مػن يػّوة األمػواج
 .  وىو يطًن خائف ا، اّلذ  يقبل جناحيو ويطلقهما

، فشػّبهها بالّنعػاـ، وما ي بلح    و ف ابن درّاج للّسفينة أنّو جػر  فيػو رلػر  و ػف البػدو لئلبػل
 .  (ٔ)وى  من األو اؼ ادلعدادة   و ف اإلبل، واجلباؿ   ع مها ويخامدها، والّطًن وى  هتو 

 : )الّطويل( (ٕ)فقاؿ، ت الّسفينة بصورة أ حجيةويّدـ الّشاعر للقارئ  فا
 ُيحييييييييياج  ِبتيييييييييا: ميييييييييا  اِميييييييييل   َوْ يييييييييَو راِقيييييييييد  

 
ِ   َوْ يييييييييييَو عيييييييييييا ُِآ    َوميييييييييييا  يييييييييييا ِر  فيييييييييييي َجيييييييييييوم

 َسييييييييييَرْت ِمييييييييييْن َعصييييييييييا ُموسيييييييييي  ِإلَْيييييييييييِه َقرابَيييييييييية   
 

 (3)َف َييييييييينل بَِفْليييييييييِ  الَ ْحيييييييييِر َوالصَّيييييييييْخِر  عييييييييياِلآُ  
 اقْيتَيييييييييدًَو ييييييييياَ َد َلْقيييييييييَآ الُحيييييييييوِت يُيييييييييوُنٌَّ  فَ  

 
 (4)َفغيييييييييييياَد َوسيييييييييييياَر  َوْ ييييييييييييَو لِلسَّييييييييييييْفِر ًلِقييييييييييييآُ  

وبينهػػا وبػػٌن عصػػا موسػػ  عليػػو الّسػػبلـ ، وقطػػًن   ادلػػاء وىػػ  عائمػػة، الّسػػفينة رايػػدة وٓنمػػل غًنىػػا 
فهػ  قغػدو   ، وشاىدت ىذه الّسفينة احلوت  وىو يلدقم يػونس عليػو الّسػبلـ، فغلداعلا قفلقاف البحر، يرابة

 .  بطنها ادلسافروفو ، البحر وقروح
 : )الّطويل( (٘)فقاؿ، وعاد ابن درّاج فالدف  إأ ادلمدوح

 َأعُييييييييييييييوُذ بَِقييييييييييييييْرِ  الَيييييييييييييييْوِج فييييييييييييييي َجَن اتِتييييييييييييييا
 

ييييييييييييييينَّ نييييييييييييييياِدكُ    ِإلَْييييييييييييييييَ  بِنيييييييييييييييا َأْن يَيْقيييييييييييييييَرَ  السم
وأف ينػػاؿ ىػػو وأبنػػاؤه مػػا يدمػػىّن مػػن ، ينػػدـ علػػ  رحلدػػو ىػػذه اّل البيػػ  األخػػًن أىػػذا وٕنػػىّن الّشػػاعر    

 .ادلنذر
أبػػرزوا فيػػو ع مػػة  ة،ولػػة األمويّػػٌن   عصػػر الدّ     شػػعر األندلسػػيّ ىػػذه ىػػ   ػػورة البحػػر عمػػا ْنلّػػ

 ىبة.اذليبة والرّ فوس من ىذا ادلغاف واّقساعو وامدداده وما ؼلف  من أىواؿ، وما يبع    النّ 
* * * 

                                         
 . ٖٛٗ( ان ر: العقيلّ : االّْناه البدوّ    الّشعر األندلسّ ، صٔ)
 . ٙٙٔ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
ػػاف  ع ػػل  إشػػارة إأ يولػػو قعػػاأ:  (   ىػػذا البيػػ  ٖ) ن ػػا ِإأ  م وس ػػ  أ ِف اْيػػِرب بػ ع ص ػػاؾ  اْلب ْحػػر  ف ػػانف ل    ف غ  يػْ ػػالط ْوِد ف أ ْوح  فِػػْرؽ  ع 

ػػػرِين  ( ٖٙ)اْلع ِ ػػػيمِ  ػػػ  و م ػػػن م ع ػػػو  أ ْا عِػػػٌن  ( ٗٙ)و أ ْزل ْفن ػػػا مث   اْ خ  ن ػػػا م وس  ػػػرِين  ( ٘ٙ)و أ صل يػْ (﴾. )الّشػػػعراء: ٙٙ)مث   أ ْغر يْػن ػػػا اْ خ 
 : احلاذؽ باألمور والعارؼ هبا. ال َّنّ  (.ٙٙ-ٖٙ

ف س ػاى م  ( ٓٗٔ)ِإْذ أ ب    ِإأ  اْلف ْلِظ اْلم ْشػح وفِ ( ٜٖٔ)ف  ي ون س  ل ِمن  اْلم ْرس ِلٌن  و إِ   (   ىذا البي  إشارة إأ يولو قعاأ:ٗ)
ل ل بِػ   ِ  ( ٖٗٔ)فػ ل ْوال أ ن و  ع اف  ِمْن اْلم س ب ِحٌن  ( ٕٗٔ)ف اْلدػ ق م و  احلْ وت  و ى و  م ِليمم ( ٔٗٔ)ف س اى م  ف غ اف  ِمْن اْلم ْدح ِضٌن  

ع   وف  ب ْطِنِو ِإأ  يػ ْوـِ   (.ٗٗٔ-ٜٖٔالّصافنات: ) (﴾.ٗٗٔ)يػ بػْ
 . ٙٙٔ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)



ٔٛٚ 

 

  الّصحراء: -2
فيضػعف أمامهػا ألنّػو ، ا اإلنسػاف ع يمػة  رىيبػة  الّصحراء من األماعن الطّبيعّية ادلفدوحة الّػري ػلػّس هبػ

ويشػػعر اإلنسػػاف ، بػػالهوؿ ىائلػػة يػػوح  مسػػاحة ذوإهّنػػا عػػالبحر مغػػاف ، غػػًن يػػادر علػػ  إدراعهػػا أو ٕنل غهػػا
وعلػ  الّنحػو الّػذ  قػنعغس ، عػهّن عنػو مػن خػبلؿ الدّػوقّر الػّداخل ّ في، إزاءه بالّض لة والّصغر الّقساعو وامدػداده

   .(ٔ)ّرّحالةفيو عل  ال
وعريػػوىا معػػػارض  ، واسػػدلهم شػػعراؤىم بيئػػة الّصػػػحراء   أشػػعارىم، وللعػػرب  ػػلة يويّػػة بالّصػػػحراء

، اجلنّػاف عزيػفهػا فيالّسػائر  سػمسي، سليفة مفزعة م لمة موحشة وْنّل ، فافدّنوا   االسدلهاـ والعرض، شّ  
 أو، القػػارس الػػهند وينفضػػو، قدصػػايل غػػبلبوال، يدصػػارع الػػوحش ويػػرتاء  لػػو، الرّيػػاح ودو ّ ، الػػّذئاب وعػػواء
 .  (ٕ)جباؿ رواس شّدت ُنباؿ إأ صلومو وعأفّ ، وع بدو الّليل بوألأة وػلسّ ، ذليب الّشمس ػلريو

يػد و ػفوا   شػعر  ع ػًن  ألبيعػة  ببلدىػم اخلضػراء ، وإذا عاف شعراء األندلس   عصر الّدولة األمويّػة
فػإّف ىػذا الّشػعر ،  ادية  ذلذا اجلماؿ ادلب وث   أضلاء األنػدلس عّلهػا وجاء ىذا الّشعر قراة  ، الّنضرة اجلميلة
بػػل إّف الّشػػعراء   ىػػذا العصػػر يػػد سػػاروا علػػ  هنػػ  ، بدويّػػة مشػػاىد مػػن فيهػػا ّنػػا الّصػػحراء  ػػورت ؼلػػل  مػػن 

   .(ٖ)وعريوىا عما عريها أسبلفهم، ادلشارية   اسدلهاـ بيئة الّصحراء   أشعارىم
 ليسػػ  األنػػدلس جزيػػرة شػػبو»ؤالء إأ اسػػدلهاـ بيئػػة الّصػػحراء   أشػػعارىم، ىػػو أّف ولعػػّل مػػا دعػػا ىػػ

 ىػذا أفّ  اخلصػبة، واحلػدائ  الغنّػاء، فػاحل ّ  ادلنبسػطة، واحلقػوؿ الّسػهوؿ إاّل  فيها ليس جّنة   ع ًنوف عما يدصّور
ػػػل   شػػػعر ّ  قصػػػّور  األندلسػػػّية الّسػػػهوؿ   اعاشػػػو  الطّبيعػػػة األندلسػػػّيٌن، شلّػػػن شػػػعراء نِدػػػاج   جػػػاء مػػػا عليػػػو  ِ 

الّشػػػعراء،  ىػػػؤالء و ػػف عمػػػا عل هػػا األنػػػدلس أفّ  فقػػػ ، ف ننّػػا قلػػظ األيػػػاليم ألبيعػػػة لنػػا الػػػم مرعة، مثّ  ػػػّوروا
األنػدلس، سػهوؿ وىضػاب،  بػبلد أفّ  أياليمهػا، فػالوايس بعػل الّشػعراء بو  ّور شلّا عل ها للببلد  ورة   وأخذنا

 أخػػر  األهنػػار، وفيهػػا ّنيػػاه قسػػدحمّ  بقػػاع الّشػػقّ ، فيهػػا اجلػػدب د، وفيهػػاالّسػػعي اخلصػػب وجبػػاؿ وأوديػػة، فيهػػا
   .(ٗ)«الّسماء غي  إأ قدعّطش

                                         
 . ٙٛٔ( ان ر: باشبلر: االّيات ادلغاف، صٔ)
، ومػا بعػدىا، ويػيف: قػاريخ األدب العػرّ  )العصػر اجلػاىلّ (، ٖٛٓ( ان ر: القيسػّ : الطّبيعػة   الّشػعر اجلػاىلّ ، صٕ)

 . ٕٚٔ-ٕٗٔص
العقيلّ : االّْنػاه البػدوّ    الّشػعر ، و ٖٖٔ، صابس اذلجر ّ  هناية القرف الرّ عر األندلسّ  حّ  الشّ  اىاتىين: اْنّ ( ان ر: ٖ)

 ، وما بعدىا. ٕٚٛاألندلسّ ، ص
 . ٕٓ-ٜٔ( ىيغل: األدب األندلسّ  من الفدل إأ سقوط اخلبلفة، صٗ)



ٔٛٛ 

 

 القحػػػ ، وال يعػػػرت  أىلهػػػا ال جنّػػػة  ، الّشػػػعر مع ػػػم   وجػػػدناىا عمػػػا عل هػػػا األنػػػدلس قصػػػّورنا ولػػػو
 الػػػببلد مػػػن األنػػػدلس سػػػو  إأ يقطعػػػو األندلسػػػّيوف عػػػاف الّػػػذ  الطّريػػػ  أفّ  ندصػػػّور ال احلػػػّر، فإنّنػػػا يهلغهػػػم

الػػم مرعة بالوديػاف مػّروا ادلمدّدة، عمػا الّديار الّصحار  من أرادوا ما إأ اجدازوا عذلظ، فقد
 الّدسػليم ، مػس(ٔ)

مػػػن  الّشػػاعر مدخّيلػػة ، غلعػػل الّشػػاعر عنػػد الّرحلػػة قغػػوف بادلشػػاىدة، فقػػد قػػرقب  ال الّصػػور الّشػػعريّة أفّ  بوايػػس
 القػّوة أو الّضػعف مػواألن عليػو مػن يدلّنا أف يريد ما إأ هبا ليصل يرعبها مطّية باديةال لوحة   عنا رىا ايس
 مػػن بػػوع  البدويّػػة، واسػػدلهم ادلرجعيّػػة علػػ  مع مػػو   األندلسػػّية، اعدمػػد الّشػػعريّة الّرحلػػة الػػّنفس، فػػنصّ   

   .(ٕ)روحو منو وأ شرب ، ونفس بو قشّبع  البدوّ ، اّلذ  ال ّقا ّ  وع  منو، ادلوروث  من غًن  أو الّشاعر
 الّشػػػػػعر   ْنّسػػػػػدت أّف الّصػػػػػحراء وجػػػػػدناىػػػػػذه ا راء إأ الّشػػػػػعر الّػػػػػذ  بػػػػػٌن أيػػػػػدينا،  ْناوزنػػػػػا وإذا
 عليػػو عانػػ  الّشػػعر، ومػػا   يصػػفوهنا بػػو القػػدماء الّشػػعراء عػػاف مػػا بػػأىمّ   عصػػر الّدولػػة األمويّػػة،  األندلسػػ ّ 

ػػػعدها و ػػػف العنا ػػػر: ىػػػذه وأىػػػمّ الغػػػات، م ب مػػػن الّشػػػعر ّ  بادلشػػػهد حػػػفّ  مػػػا حػػػاؿ، أو مػػػن وامدػػػدادىا،  س 
للػػػوحش  يدخّيلهػػػا الّسػػػائر فيهػػػا، أو يسػػػمعها الّػػػري ووحشػػػدها، واأل ػػػوات ظ لمدهػػػا يطعهػػػا، وو ػػػف و ػػػعوبة
   الّصحراوّ . ادلشهد بو حفل شلّا ذلظ سو  ما ادلدذلّم، إأ والّليل ادلطبقة ال ّلمة و فو واجلّن، 

، فػػبلة اّقسػػاعفيهمػػا  و ػػف دلس بيدػػاف لعبّػػاس بػػن فرنػػاسة األمويّػػة   األنػػوشلّػػا صلػػده   شػػعر الّدولػػ
 : )الغامل( (ٖ)فقاؿ

 َمْوُسييييييييييييييييوَمة  بِال ُيْعيييييييييييييييييِد َتْحَسيييييييييييييييييُن َسيييييييييييييييييْتَلتا
 

 
 

 (4)َأْلقيييييييييييييييييي  السَّيييييييييييييييييييياُء ِبَحْولِييييييييييييييييييِه َأْ نابَيييييييييييييييييييا 
 َفَ أَنَّتييييييييييييييييييييييييييا دار  تَقيييييييييييييييييييييييييياَذَ  َ ييييييييييييييييييييييييييْحُنتا 

 
 (5)لَيييييييييييييييْآ َيْجَعيييييييييييييييِل ال ييييييييييييييياني َلتيييييييييييييييا َأْبوابَيييييييييييييييا 

حػّ  ي ػّن م ػْن يراىػا أّف آفايهػا يػد اّقصػل  ، أبرز ما ؽليّػز  ػحراء الّشػاعر اق سػاع ها وب عػد  أألرافهػاإّف  
رج منها، فغان  عدار واسعة الّصحن بناىا  احبها، بالّسماء  . وت غلعل ذلا أبواب ا ؼل 

 مفػػػازة إأ مػػػن مهبػػػ فدفضػػػ ، الر عػػػب قدقػػػاذؼ ذلػػػا، فهػػػ  هنايػػػة ال بأهّنػػػا الّصػػػحراء  الر مػػػاد    وو ػػػف  
 : )ادلدقارب((ٙ)قاؿفػلّب،  نْ م   عاش   جفاه بليلِ  واالمدداد الّطوؿ ىذا أخر ، وشّبو

                                         
 ، وما بعدىا. ٖٙ( عحيلة: اخلصو ّية األندلسّية وأ وذلا اجلغرافّية، صٔ)
، والعقيلػػػػػّ : االّْنػػػػػاه البػػػػػدوّ    الّشػػػػػعر ٘ٛ( ان ػػػػػر: ىيغػػػػػل: األدب األندلسػػػػػّ  مػػػػػن الفػػػػػدل إأ سػػػػػقوط اخلبلفػػػػػة، صٕ)

 . ٕٛٛاألندلسّ ، ص
 . ٚٚٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٖ)
، بٌن األ رض والطّ حبل ألويل ي ش د  بو البي   وال (، وىوالط ْنب  ه )مفرد   : اسم األ ناب( ٗ)  . رائ س رادؽ 
 . ار، وساحة  و ْسِ  الف بلِة وضلوعلا منم د وف األ رض وس ع ِة ب طوهِناساحة  و ْسِ  الدّ :  حن الّدار: قرام  واّقسس. تقاذ ( ٘)
 . ٜٓ( الّرمادّ : شعره، صٙ)
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 نَيْفنَيفاييييييييييييييييييييييييييييييييا َق َعُييييييييييييييييييييييييييييييييوا ِإذا َورََّْيييييييييييييييييييييييييييييييينَ 
 

 
 

 (1)نَيْفنَييييييييييييييي ِ  فيييييييييييييييي ال ُيْعيييييييييييييييدُ  ِبِتيييييييييييييييآُ  رَمييييييييييييييي  
  ُوِلتييييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييييي الَفيييييييييييييييييييييييييافيَ  ََّييييييييييييييييييييييييَأنَّ  

 
 (2)ُجفيييييييييييييييي عاِ يييييييييييييييَ  قَيييييييييييييييدْ  لَيييييييييييييييياَل َعلييييييييييييييي  

ف ها بالػػػػم ضّلة، ْ ػػػالّصػػػحراوّ ، و   واالمدػػػداد االّقسػػػاع  ػػػفري إأيدػػػٌن آخػػػرين،   ب الّرمػػػاد ّ  وأيػػػاؼ 
  : )الّطويل((ٖ)بالّ ّن، وإأ ىذا أشار، فقاؿ إاّل  فيها الطّري  إأ يهددوف فبل فيها الرّعب يضلّ  أف وى 

 َويَيْتيييييييييييياَء ِمثْييييييييييييِل الَ ْحيييييييييييِر َ ْرقيييييييييييياَء ًل تَييييييييييييًر
 

 
 

 (4)يُيْتتَيييييييييدًَسييييييييي يالا ِبتيييييييييا يَيْتيييييييييدي  فَ ِيييييييييالفَّنم  
َْ ِعيِسيييييتآ   تَيييييًر الرََّّْيييييَن فيتيييييا ِميييييْن ُسيييييراً فَييييييْو

 
 ِلغَْيييييييييييييييييييييييير ِإليييييييييييييييييييييييَه راَِّعييييييييييييييييييييييييَن َوُسيييييييييييييييييييييييجَّدا 

ْلػػػس  ماىيّػػػة البحػػػر علػػػ  ، شػػػّغل الّرمػػػادّ   ػػػورة  الّصػػػحراء الواسػػػعة مػػػن خػػػبلؿ قشػػػبيهها بػػػالبحر  وخ 
فصػػورة  ، ف األندلسػّ    بيئدػػوالّصػحراء أو العغػػس إظّلػػا ىػو   حػػّد ذاقػػو ٓنديػدم دلػػا ىػػو جليػل   حيػػاة اإلنسػػا

فسع  إأ الّدبديل بينهمػا عّلمػا سػع  إأ قصػوير ، ٓنديدىا عن ىذين العنصرين الطّبيعّيٌن اجلليل ال ٔنرج  
 .  جبلؿ أحدعلا
قػد ف ،ادلعػروؼ بادلهنّػد ّمػدألػاىر بػن زلىػو  آخر شاعرم  فة  الّضبلؿ اّلذ  يغدنف الّصحراء  وأشبس  
 ويل( : )الطّ (٘)ياؿ   و فها

 َو اِمَسيييييييييييييييييِة اأَلْعيييييييييييييييييالِك ِسييييييييييييييييييَّاِن َوْسييييييييييييييييي تا
 

 
 

 (6)ُمنييييييييييُر ال  يييييييييح  َوُمْفِليييييييييُآ األُفْيييييييييِ   الِييييييييي ُ  
 َتِ ييييييييييييييل  ِبتييييييييييييييا اأَل ْييييييييييييييالُء َعييييييييييييييْن أُمَّتاتِتييييييييييييييا 

 
ييييييييييييَرُ  َلغْييييييييييييواا فييييييييييييي َذرا ييييييييييييا التَّرا ِيييييييييييي ُ   َوتُيتيْ

(7) 
َُ ِبتييييييييييييا َعْ ماييييييييييييا َوَعْ يييييييييييي اا َِّالُ يييييييييييييا   َ ييييييييييييِحْ 

 
 (8)سييييييييييييييياِد ُ  رََُّيييييييييييييييوب  أَلْ يييييييييييييييواِل الَيفييييييييييييييياِوزِ  

 

                                         
 . م ْهو   األ رض وبٌنش ء بينو  وعلّ  ،يئٌناذلواء بٌن الشّ  :النيَّْفن ( ٔ)
 ه )الف ْيفاة والف ْيفاء(، وى  الّصحراء اّلري ال ماء فيها، مس االسدواء والّسعة. مفرد   : اسم الفيافي( ٕ)
 . ٗٙ( الّرمادّ : شعره، صٖ)
 : الفبلة الواسعة، مسّي  بذلظ الطلراؽ الرّيل فيها. الخرقاء. هدد  فيها لط ري ري ال ي  األرض الّ : ياءتْ الييَ ( ٗ)
 . ٗٚٔعداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، ص  ( ابن الغّدايّن:٘)
 : البعيدة اّلري ال قدبٌّن من ب عد، أو اّلري غطّاىا الّسراب فبل ق ر . ال ّامسة( ٙ)
ػلصػل  : الس ق   وما ال يعدّد بو مػن عػبلـ وغػًنه، والوالّلغْ ه )الط بل(، وىو الّصغًن من عّل ش ء. مفرد   : اسم األ الء( ٚ)

رائػػدة. منػػو علػػ  فا ًَّ يغػػة(، وىػػ  بيضػػة مفػػرد   : اػػسم الّترا يي : مػػا عػػّن مػػن الػػرّيل البػػاردة مػػن حػػائ  أو شػػجر. اليي ه )الرت 
 الّنعاـ. 

 : ادلولس بالّش ء. السَّاد : الّسيف القاألس. ن ْ العَ ( ٛ)
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اعر ة، فالّشػػائر فيهػػا مػػن عنػػ  ومشػػقّ يػػوح  مشػػهد ىػػذه ادلفػػازة منػػذ البيػػ  األّوؿ ّنػػا سػػيغابده الّسػػ
فهػػذه الّصػػحراء ألامسػػة األعػػبلـ لػػيس فيهػػا مػػا يهدػػد  أو ىغػػذا أراد لنػػا أف ضلػػّس،  ،ب مػػن ىػػذا ادلغػػافمدهيّػػ

 قاىػ سػاعها والدػواء دروهبػا القّ ادلعػات، و  انطمػاس   وظبلم هػاالّصػحراء  ليػل   الّسائر بو بعػد أف قسػاو  عنػده
الّشػػاعر  يطعهػػا ها، وعلػػ  الػػّرغم مػػن ذلػػظ فقػػدبيضػػ الطّػػًن   فيهػػا أّمهاهتػػا، وقرعػػ  عػػن وغًنىػػا الػػوحش  ػػغار

   نافذم. وسيفم  ماض   عزـم فيها  صاحبوي
، عػػػهّن مػػػن خبللػػػو الّشػػػعراء عػػػن (ٔ)الّشػػػعر   ود روسػػػها، يػػػد  األعػػػبلـ بطمػػػوس الّصػػػحراء وو  ػػػف  

  غموض ىذا ادلغاف ووحشدو، اّلري أحّسوىا فيو عّلما اجدازوه أو ساروا فيو.
 األندلسػػّيوف الّشػػعراء ، الّػػذ  يػػرتاء  للّسػػائر فيػػو، فخّصػػو(ٕ)وشلّػػا يزيػػد   غمػػوض ىػػذا ادلغػػاف ا ؿ  

 ابوأ ػح الّشػعر، درج فيػو   يػد  منحػ  قشبيهاهتم، وىو من ع ًن ا البحر  ورة منلو  بالو ف، واسدمّدوا
   .(ٖ)ذلظ إأ وما، بالّسفائن بالبحر، واإلبل وا ؿ الّصحراء قشبيو عل 

 ادلدوار ة، عبّػاس بػن نا ػل، الّػذ  شػّبو الّصحراويّة الّصورة ىذه األندلس اّلذين اسرتفدوا شعراء ومن
 : )البسي ((ٗ)الّسفن العائمة، يقودىا ادلبّلحوف، فقاؿب بالبحر، ومراعب  الرّاحلٌن ا ؿ  

 راِفَعيييييييييييييييييةا  ا لِ  فيييييييييييييييييي َأْ يييييييييييييييييداُجُتآْ  وكُ تَيعُييييييييييييييييي
 

 
 

 (5)نَواتِيتيييييييييييييييييا تُيْ جيتيييييييييييييييييا السَّيييييييييييييييييفاِ نِ  َعيييييييييييييييييْوكَ  
و   اجديػػػازه الّصػػػحراء، ويػػػد قػػػراء  لػػػو ا ؿ  مػػػاء  مػػػن خلفػػػو ومػػػن أمامػػػو، فغػػػاف  أيض ػػػا يول ػػػ ولعبّػػػاس   

األ ا بادلاء  : )الّطويل((ٙ)عراعب البحر زل 
 َُ  َو لُييييييييييييييييهُ  ََّييييييييييييييييأَّني  ْرقاييييييييييييييييا ِبتييييييييييييييييا َق َْعيييييييييييييييي

 
 
 

ييييييييييييةَ  َوَ ْلفييييييييييييي  راَِّيييييييييييين   ميييييييييييياميأَ    الَ ْحييييييييييييرِ  ُلجَّ
 

                                         
 ( ياؿ ذو الّرّمة: )البسي ( ٔ)

 اليييييييييييي َ يييييييييييَخنِ  فيييييييييييي اأَلْعيييييييييييالكِ  َوَمْتَييييييييييييَه  ييييييييييياِمٌِّ 
 
 
 
 

 َدْيُجييييييييييييييييييييييوجِ  لَ  بِييييييييييييييييييييييالّتربِ ُمْخييييييييييييييييييييييتَ  َأْ ييييييييييييييييييييييداءِ  
 . ٖٗٗان ر: ديوانو، ص 

 . ماء واأل ْرض يرفس الش خوص ويػ ْزى اى اح  عادلاء بٌن السّ ض    ال يغوف: ىو ما ا ل( ٕ)
 ( ومنو يوؿ ذ  الّرّمة: )الّطويل( ٖ)

 تَيييييييييييييييييًر ُقوَر يييييييييييييييييا يَيْغيييييييييييييييييَرْقَن فيييييييييييييييييي ا ِل َميييييييييييييييييرَّةا 
 
 
 

 َضيييييييييييييييييْحلِ  َيْخيييييييييييييييييُرْجَن ِميييييييييييييييييْن فييييييييييييييييياِمرَ  َو ِونَيييييييييييييييييةا  
 . ٜ٘ان ر: ديوانو، ص 

 . ٚٚٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٗ)
(، وىػو وِتّ ه )الن ػمفرد   : اسم الّنواتيّ : ساؽ ودفس. زجاه )احِلْدج(، وىو مرعب للّنساء. مفرد   : اسم اأَلْ داج والُحُدوج( ٘)

 ر الّسفينة   البحر. ّلذ  يديوىو ادلبّلح ا
 . ٚٚٔالغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، ص( ابن ٙ)



ٜٔٔ 

 

وٕنػػّر مػػن خػػبلؿ ، وىػػ  قعػػهن الّصػػحراء، ويريػػبم مػػن ىػػذا يػػوؿ  عبّػػاس بػػن فرنػػاس   قصػػوير الّرواحػػل
 : )الغامل((ٔ)ا ؿ

يييييييييييييييييييييييَة  لِيييييييييييييييييييييييهِ   فََأماَمتيييييييييييييييييييييييا  يَيْفلْقيييييييييييييييييييييييَن ُلجَّ
 

 
 

 (2)يَيْلحييييييييييييي ِ  لَيييييييييييييآْ  َ ْلَفتيييييييييييييا  ييييييييييييياَد  َو َ يييييييييييييرُ  
 ْثرِ ِ بِيييييييييييييييييييييييييييِْ  َوذا َ  ُموسييييييييييييييييييييييييييي  ذا َفَ يييييييييييييييييييييييييييَأنَّ  

 
ِْ  لَيييييييييييييييييييييييآْ  َأنَّيييييييييييييييييييييييهُ  ِإًّل   ِفْرَعيييييييييييييييييييييييْونُ    يَيغْيييييييييييييييييييييييَر

علّجػػِة البحػػر، قسػػًن فيهػػا الّرواحػػل عمػػا قبحػػر الّسػػفن   البحػػر، فدفلق هػػا آلِؿ ل ػػػّجة   جعػػل الّشػػاعر لػػ 
ـّ ّنشػهد يػرآيّن يصػّور النّػّ  موسػ  عليػو الّسػبلـ، فلق دػ ٌْن،  ومّد الشاعر   عمر ادلعىن، فشػّبو ىػذا ادلشػهد العػا

ػالط ْوِد اْلع ِ ػيمِ ف   يولو قعػاأ:    ػاف  ع ػل  فِػْرؽ  ع  ن ػا ِإأ  م وس ػ  أ ِف اْيػِرب بػ ع ص ػاؾ  اْلب ْحػر  ف ػانف ل    ف غ  يػْ ( ٖٙ)أ ْوح 
ن ا م وس   و م ن م ع و  أ ْا ِعٌن  ( ٗٙ)و أ ْزل ْفن ا مث   ا خ رِين      .(ٖ)﴾(ٙٙ)مث   أ ْغر يْػن ا ا خ رِين  ( ٘ٙ)و أ صل يػْ
فػػإف قػػراء  لػػو  ، يػػرتاء  للّسػػائر فيهػػا آؿم إذا ت يغػػن فيهػػا ، لّرمػػادّ  الّصػػحراء بػػالبحر الّسػػاعنوشػػّبو ا

 : )الّطويل((ٗ)وصلد ىذا   يولو، عان  ىذه الّصحراء عبحر مزبد ؽلوج باحلرعة
 سييييييييييييييييياَِّناا ََّيييييييييييييييييالَ ْحرِ  ا لِ  بِغَْييييييييييييييييييرِ  َترا يييييييييييييييييا

 
 
 

 ُمْ بِييييييييييييَدا الَ ْحييييييييييييرَ  ِ ْلَتتييييييييييييا  ل   َّييييييييييييانَ  فَييييييييييييِْنْ  
والفيػا ،  الاىػل مقػدحم قعػرت الّػري  الّنفسػّية اخلػوؼ حالػة عأسبلفهم األندلسّيوف الّشعراء وو ف 

ػػد   يلػػب الّسػػائر ٕنػػؤل الّػػري والّرىبػػة الوحشػػة و ػػف   فأسػػهبوا  والّسػػغوف   وال ّػػبلـ   اخلػػوؼ   لػػو الفػػبلة، في جس 
ـ   ي ػر  مػا ال يػر  أنّػو الرّيػاح، ويدػوّىم    اجلػّن، ودو  الػوحش، وعزيػف   شػ ء، فيسػمس أ ػوات   عػل   واألوىػا

(٘) ،
 الّصػغًن   الّشػ ء لػو ٕن ّػل اإلنسػاف اسػدوحش وإذا»فقػاؿ: ، الّنفسػّية احلالة ىػ( ىذهٕ٘٘)ت وعّلل اجلاح 

 علػػ  ي سػػمس، وقػػوّىم ي ػػر ، ومسػػس مػػا ال مػػا ال فػػرأ  أخبلألػػو واندفضػػ  ذىنػػو وقفػػّرؽ الغبػػًن، وارقػػاب  ػػورة
قوار وىػا،  قناشػدوه، وأحاديػ  شػعر ا ذلػظ مػن قصػّور ذلػم مػا جعلػوا جليل، مثّ  ع يم أنّو احلقًن اليسًن الّش ء
 عليػو الفيػا ، وقشػدمل يدوّسػ  حػٌن أحػدىم الطّفػل، فصػار بػو عليػو الّناشػ ، ور     إؽلان ا، ونشأ بذلظ فزادوا

                                         
  .ٚٚٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٔ)
 إأ يوؿ ذ  الّرّمة: )الّطويل( البي     ىذاالّشاعر  ( ن رٕ)

 َُّّليييييييييييييييا ِبُخييييييييييييييوَص ِمييييييييييييييِن اْسِتْعراِضييييييييييييييتا الِ يييييييييييييييدَ 
 

َْ  َ يييييييييييدا ا لَ    اأَل ييييييييييياِل ِ  َ يييييييييييد  الّشيييييييييييْيٌِّ فَييييييييييييْو
 . ٕ٘٘ان ر: ديوانو، ص 

، ٗ٘، واألنفػػػاؿ: ٓ٘وف وم ػػْن معػػػو   القػػرآف الغػػػر    البقػػرة: ع ػػػرْ . عمػػػا ورد ذعػػر حاد ػػػة غػػرؽ فِ ٙٙ-ٖٙ( الّشػػعراء: ٖ)
 . ٛٚ، وألو: ٜٓويونس: 

 . ٗٙ( الّرمادّ : شعره، صٗ)
 . ٖٖٓ( ان ر: العقيلّ : االّْناه البدوّ    الّشعر األندلسّ ، ص٘)



ٜٕٔ 

 

 باألػل عػل    ػد ، ويػد رأ  بػـو ورلاوبػة  ػياح وفزعػة، وعنػد وحشػة أّوؿ احلنادس، فعنػد الّليام الِغيطاف  
   .(ٔ)«...ز ور علّ  وقوّىم

 البػدوّ  ادلدػوارث ادلعجػم فػإفّ ، األندلسػ ّ  الّشػعر   للّرحلػة الّدصػّور أو الّدصػوير ىػذا عاف مغػز  وأي ا
ا ظػػػلّ ، الّصػػحراء رلاىػػػل و ػػف   بصػػػور بدويّػػػة  فحفػػل، األندلسػػّ    عصػػػر الّدولػػة األمويّػػػة الّشػػػعر   شلدػػد 

 بػػرز، العػػاص بػػن سػػعيد  أبيػػات  ل جػػاءت بدفصػػيلالّػػري  خافػػةللم   البدويّػػة ومنهػػا الّصػػورة، م هلغةػالػػ للّصػػحراء
، وحػش وغػًنه مػن خوف ػا أنفاسػهم ػلبسػوف  ىذه الّصػحراء ادلهلغػة  الّسائروف فالرّعب، الّصوتّ  العنصر فيها

، البػػـو أ ػػوات أو األ ػػداء مسػػاع مػػن الّليػػل ىػػدأة خّيلدػػو ومػػا، م طب ػالػػ الّسػػغوف ىػػذا بػػٌن   الّصػػورة ويابػػل
 : )الغامل( (ٕ)ياؿ إذ، ادلشهد ىذام ل    ع ًن ا مساعها يرتّدد أ وات وى 

َُ َبسيييييييييييييييييياَ تاَولَييييييييييييييييييُربَّ ُمْتِلَ ييييييييييييييييييَة   َق َْعيييييييييييييييييي
 

 
 

 (3)َواللَّْيييييييييييييييييُل ُمْسييييييييييييييييَود  الَجوانِييييييييييييييييِن َأْدَ ييييييييييييييييآُ  
 يَيْتيييييييييييياُء ُيْ يييييييييييحي الَخيييييييييييْوُ  يَْينَيييييييييييُ  رَََّْ تيييييييييييا 

 
 (4)واَت َأْو يَيَتَ لَُّييييييييييييييييييواَأْن يُيْعِلنُيييييييييييييييييوا اأَلْ ييييييييييييييييي 

 وَََّأَنَّيييييييييييييييييييييا اأَلْ ييييييييييييييييييييداُء فييييييييييييييييييييي َجَن اتِتييييييييييييييييييييا 
 

ََ الفَّييييييييييييييييالِك ِإذا َ يييييييييييييييَدْت تَيتَيَلْعييييييييييييييييَثآُ    َتْحييييييييييييييي
وال سػػػّيما   ظػػػبلـ الّليػػػل ، و ػػػف سػػػعيد ادلفػػػازة ومػػػا يدعػػػّرض لػػػو سػػػالغوىا مػػػن اذلػػػبلؾ أو ادلشػػػّقة 

وػلبسوف أنفاسهم خشػية  أف ، ف عن الغبلـفيمسغو ، ويسدوم عليهم الّرعب، إذ يسدبّد هبم اخلوؼ، البهيم
 .  فينقّل عليهم، أو يندبو ذلم حيواف مفرتس، فيفدظ هبم، يطّلس عليهم لّص أو ياألس ألري 

 ػّور ، الّصػحراء   الّسػائر يغدنػف الّػذ  اخلػوؼ الرّتعيز دلعػىن بو ف شديدأف جاء الّشاعر وبعد 
أردؼ  إذ، فيصػػيبها الغلػػل وادللػػل، رّيػػاح مػػن اذلبػػوب فيهػػاواّقسػػاع أرجائهػػا إأ حػػد  قسػػأـ معػػو ال، مػػد  ىوذلػػا

 : )الغامل( (٘)بل  يائ
ْ  َتفَيييييييييييييل  ِبتيييييييييييييا الرميييييييييييييياُح ِإذا َجيييييييييييييَرتْ َ ييييييييييييي  ْر
 

َْ َت يييييييييييل  َوَتْسيييييييييييَأكُ    (6)ِميييييييييييْن َ ْيثُييييييييييييا اْنَخَرقَييييييييييي
 َ تَّييييييييييييييييي  تَيلُيييييييييييييييييوَذ ِبييييييييييييييييييا يَعييييييييييييييييين  َأماَمتيييييييييييييييييا 

 
 (7)َضيييييييييييييييييْعفاا ََّييييييييييييييييييا ًلَذْت  ُيُيييييييييييييييييور  تُييييييييييييييييييْرَأكُ  

 
                                         

 . ٕٓ٘/ٙ( اجلاح : احليواف، ٔ)
 . ٘ٚٔ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٕ)
 : األ ْسود. األد آ: األرض العريضة الواسعة. الَ ساط والَ سي ة( ٖ)
 . هدد  فيها لطري ري ال ي  األرض الّ : تياءاليَ ( ٗ)
 . ٘ٚٔألندلس، ص( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل ا٘)
 : األرض البعيدة، مسدوية عان  أو غًن مسدوية، أو ى  الفبلة الواسعة. ْرْ الخَ ( ٙ)
 : ظهر واعرتض. عنَّ ( ٚ)



ٜٖٔ 

 

 وَََّأَنَّييييييييييييييييييييييييييييييييييا سيييييييييييييييييييييييييييييييييا اتُهُ  جاَوْزتُيييييييييييييييييييييييييييييييييهُ 
 

فيييييييييييييي  ِلتيييييييييييييا الُيْلييييييييييييييَتجم  َبْحييييييييييييير  ُمْفَعييييييييييييييآُ  
(1) 

 بِيييييييييييالِعيٌِّ ُمْقنَعييييييييييية الييييييييييير ُؤوِس قَيييييييييييِد اْن َيييييييييييَوتْ  
 

َْ ُ يييييييييييييييييَّآُ فَيُوُفوُد ييييييييييييييييا فييييييييييييييييي َُّييييييييييييييييلم َ يييييييييييييييي   ْر
إأ حيػػػ  ينجػػػز لذاقػػػو خبل ػػػها مػػػن ىػػػذا ، وعلػػػ  الػػػّرغم شلّػػػا و ػػػفها بػػػو فإنّػػػو اسػػػدطاع أف غلدازىػػػا 

ػػػا لػػػوالّػػػذ  ٕن ّػػػل ، ادلغػػػاف
 
، وىػػػذه فغػػػرة يدؽلػػػة صلػػػدىا عنػػػد العػػػرب اجلػػػاىلّيٌن وأسػػػبلفهم، فضػػػاء  للمػػػوت وعادل

 لوىػػا معهػػم   وجػػداهنم بغػػّل مػػا قنطػػو  ، فغػػأهّنم وىػػم ادلهػػاجروف مػػن ىػػذه الّصػػحراء إأ حيػػ  اخلصػػب
 .  وجعلوىا نقيض ا لبيئدهم احلضاريّة اجلديدة، عليو من معاف مأساويّة

اسػػدقّر  مػػا، م هلغةػالػ ّصػػحراءال  ػػورة   حراء أّف الّشػعراء األندلسػػّيٌن يػّمنواوشلّػا يزيػػد اخلػوؼ مػػن الّصػػ
 أو يدلهػػا أو، الغػػوؿ رؤيػػة بعضػػهم يػػّدع » عػػاف فقػػد، والغػػيبلف اجلػػنّ   ػػور مػػن، وأوىػػامهم العػػرب أذىػػاف  

 .  (ٕ)«...أوقزوغلها، مرافقدها
 ىػذه الّدرجػة إأ والغػوؿ اجلػنّ  بدصّور يصلوا ت  عصر الّدولة األمويّة  األندلس ّ  الّشعر   ولغّنهم

 إظّلػػا ايدصػػروا   شػػعرىم علػػ  ذعػػر، أو يصػػرعوهنا، يدزّوجوهنػػا أو، يرافقوهنػػا ْنعلهػػم الّػػري ادلبالغػػة مػػن الع يمػػة
 الّشػػػعر   ذلػػػظ ورد مػػػا وع ػػػًن ا، أنّػػػو يسػػػمعها بل  لػػػي ادلوحشػػػة الّصػػػحراء   ادلسػػػافر ي ػػػنّ  الّػػػري، اجلػػػنّ أ ػػػوات 
 أدعػػػ  ىػػػو شلّػػا، واسػػػدبهامها اخدبلألهػػػا وىػػو، لغط ػػػا اجلػػػنّ  أ ػػوات األندلسػػػّيوف الّشػػػعراء  مسّػػيػػػد و . (ٖ)القػػد 
 : )الغامل( (ٗ)ومن ىذا يوؿ عّباس بن نا ل   و ف الّصحراء، اخلوؼ لشّدة

 َوَمُجوبَيييييييييييييييييييييييييييييييية تَيْنفييييييييييييييييييييييييييييييييي َمخافَيُتتييييييييييييييييييييييييييييييييا
 

 
 

 (5)نَييييييييييييييييييْوَك الَفتييييييييييييييييي  ِذي الييييييييييييييييييرَِّة النَّيييييييييييييييييْدبِ  
                                          

 : ع يم ادلوج. الُيلتجّ . ماء واأل ْرض يرفس الش خوص ويػ ْزى اى اح  عادلاء بٌن السّ ض    ال يغوف: ىو ما ا ل( ٔ)
 . ٕٕ٘/ٙ( اجلاح : احليواف، ٕ)
 ( من م ل يوؿ األعش : )البسي ( ٖ)

 َوبَيْليييييييييييييييييَدَة ِمثْيييييييييييييييييل َ ْتيييييييييييييييييِر التّييييييييييييييييييْرِس ُموِ َشيييييييييييييييييةَ 
 
 
 

 ِلْلِجيييييييييييييييييينم بِاللَّْيييييييييييييييييييِل فييييييييييييييييييي  افاتِتييييييييييييييييييا زََجييييييييييييييييييلُ  
 . ٜٜٕان ر: اخلطيب الّدهنيزّ : شرح القصائد العشر، ص 

 ويوؿ ذ  الّرّمة: )البسي ( 
 ِلْلِجيييييييييييييييييينم بِاللَّْيييييييييييييييييييِل فييييييييييييييييييي َأْرجا ِتييييييييييييييييييا زََجييييييييييييييييييل  

 
 
 

 َوَح يَييييييييييييييييييييْوَك اليييييييييييييييييييرميِ  َعْيُشيييييييييييييييييييوكُ ََّييييييييييييييييييييا تَنيييييييييييييييييييا 
 . ٗٗٔان ر: ديوانو، ص 

 الّرّمة عزيف اجلّن بالغناء، فقاؿ: )الّطويل(  وشّبو ذو
 َوَرْمييييييييييييييييييَل َع يييييييييييييييييييُ  الِجيييييييييييييييييينم فييييييييييييييييييي َعِقداتِييييييييييييييييييهِ 

 
 
 

 َ  ييييييييييييييييييييييي   َََّتْ ييييييييييييييييييييييراِب الُيَغنميييييييييييييييييييييييَن بِال َّْ ييييييييييييييييييييييلِ  
  . ٜ٘ان ر: ديوانو، ص 

 . ٖٚٔعار أىل األندلس ، ص( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشٗ)
 : اخلفيف   احلاجة الّسريس النجيب. النَّْدب: القّوة وشّدة العقل. اليّرة( ٘)



ٜٔٗ 

 

 لِْلِجيييييييييييييييييييييييينم فييييييييييييييييييييييييي َأْجوازِ ييييييييييييييييييييييييا َلغَيييييييييييييييييييييييي   
 

 (1)بِاللَّْيييييييييييييييييييييِل ِمثْييييييييييييييييييييل تَنييييييييييييييييييييازُِ  الشَّييييييييييييييييييييْربِ  
 َوتَييييييييييييييييييييييًر ِبتييييييييييييييييييييييا َجييييييييييييييييييييييْوَن النَّعيييييييييييييييييييييياِك ِإذا 

 
 (2)َأْ ييييييييييييييييييييييييَرْفَن  ََّييييييييييييييييييييييييالَيْتُنوَءِة الُجييييييييييييييييييييييييْربِ  

فهػػو لشػػّدة ، جػػاء الّشػػاعر بو ػػف شػػديد الرّتعيػػز دلعػػىن اخلػػوؼ الّػػذ  يغدنػػف الّسػػائر   الّصػػحراء 
الّػري يسػمعها    ومصػدر خوفػو أ ػوات  اجلػّن ادلبهمػة، لوإف عاف من أوم القػّوة والعقػ، خوفو ؼلش  أف يناـ

 . ظلمة الّليل
، شػدو ا وعزف ػا اجلػنّ  أ ػوات مػن سمعوي أنّو قوّىم حّساف ما بن األندلسّ  احلسن الّشاعر عما مّس 

 : )الّطويل((ٖ)فقاؿ
 َُ  سييييييييييييياِمعاا َأ ُ  لَيييييييييييييآْ  اأَلْرضِ  سييييييييييييياطَ بَ  َفُجْ ييييييييييييي

 
 

 
 

 (4)َ ْتييييي ِ  يفاا ِإلييييي الِجييييينم  َ ْتييييي َ يييييْدوِ  ِعْنيييييدَ   بِيييييهِ  
 
 

 َجَن اتِييييييييييييييييهِ  فييييييييييييييييي الييييييييييييييييرمي ِ  َ نييييييييييييييييينَ  ََّييييييييييييييييَأنَّ 
 

 (5)الَعييييييييْ  ِ  فييييييييي َوالَيثالِييييييييثِ  الَيثيييييييياني َ نييييييييينُ  
 الرّتعيػز قناوحهػا، وعػاف أو ودوّ  الرّيػاح ذلػظ بػٌن والعػزؼ، واػس بالّشػدو اجلػنّ   وتالّشاعر  شّبو 

 الواسػػس واالمدػػداد الّشػػديد ال ّػػبلـ وت، ألفّ الّصػػ علػػ  غالب ػػا و ػػف الّصػػحراء   اجلػػنّ  ذعػػر عنػػد الّصػػورة  
ػا اذلػوؿ ىػذا   الّسػائر ْنعػل الّػري بالوحشػة للفػبلة، ؽلػآلف الػّنفس أذنػو، فأ ػػبل  إأ يلبػو اندقػل خائف ػا مدوّجس 
   .والعزيف   ال يسمس إاّل الّدو   

 ْنسػيد ىػو إظّلػا، ةالّشعر األندلسّ    عصر الّدولة األمويّ    الّصحراء من اخلوؼ ىذا ْنسيد ولعلّ 
 يعػػػرت  الّػػػذ  والدػػػّوقر، والقلػػػ ، ادلسػػػدقبل مػػػن والدّػػػوّجس،   احليػػػاة الهػػػوؿ مػػػن اخلػػػوؼ دلعػػػىن، وأ ػػػل أوسػػػس

 ينطبػػ  ىػػذا ويػػد، (ٙ)مفاجػػ ت مػػن ر هػػا   األيّػػاـ وٓنملػػو، القػػدر ؼلّبئػػو شلّػػا األخػػصّ  والّشػػاعر علػػ  اإلنسػػاف
 عنػػػد عليػػػو احلػػػاؿ عػػػاف البػػػداوة عمػػػا   مغري ػػػا بػػػدوي ا مبدعػػػو ديعػػػ ت الّػػػذ  األندلسػػػ ّ  الّشػػػعر علػػػ  الّدفسػػػًن
 .    رلاىلها احلياة مشّقة وعابدوا الّصحراء   عاشوا شلّن، أسبلفو

ال يعػدو أف يغػوف مقطّعػػات  أو أنّػو وأىواذلػػا ورلاىيلهػا  الّصػحراء  األندلسػّيٌن قصػوير  ومػا يبلحػ   
مػػن غػػًن أف قغػػوف مقرتنػػة بدجربػػة ، مويّػػة ىيبػػة  ىػػذا ادلغػػاف ورىبد ػػو ػػّور فيهػػا شػػعراء الّدولػػة األ، أبياق ػػا مفػػردة

                                         
: القػـو الشَّيْرب: األ وات ادلبهمة ادلخدلطة الّػري ال ق فهػم. اللََّغ ه )الػج ْوز(، وىو وس  الّش ء. مفرد   : اسم األجواز( ٔ)

 الدمعوف عل  الّشراب. 
 : اجلماؿ ادلطلّية باذلناء وىو القطراف. اليتنوءة: األسود. الَجْون( ٕ)
 . ٕٚ( ابن الغّدايّن: عداب الّدشبيهات من أشعار أىل األندلس، صٖ)
 : الّصوت اجلا  العام، أو الّشديد. التت ( ٗ)
 : من أوقار العود. اليثاني واليثالث( ٘)
 . ٙٛٔ( ان ر: باشبلر: االّيات ادلغاف، صٙ)



ٜٔ٘ 

 

فصػػّور ، مػػا خػػبل ابػػن درّاج الّػػذ  بػػرع   االسػػدفادة مػػن ىػػذه ادلعػػاين وقوظيفهػػا   يصػػائده، شػػعوريّة عميقػػة
، ءمػهنز ا أىػواؿ الّسػفر   الّصػحرا، من خبلؿ رحلدػو إأ ادلمػدوح، عدد  من مدائحو   مقّدماتِ  شّدة اغرتابو

: (ٕ)أنشػػػدىا بػػػٌن يػػػد  احلاجػػػب ادلنصػػػور يصػػػيدة   أّوؿِ  و   مقّدمػػػةِ ومنهػػػا يول ػػػ. (ٔ)ومػػػا عانػػػاه   ألريػػػ  رحلدػػػو
 )الّطويل(
 ُسيييييييييييييُدوَلُه   ُميييييييييييييْرخَ  َواللَّْييييييييييييييلُ   ِبتيييييييييييييا َأُ يييييييييييييج  

 
  ََ  (3)َق ا يييييييييييييييييييييا يُيييييييييييييييييييييرا ُ  ًل َأْرضَ  َسييييييييييييييييييييي ارِي

 الُتيييييييييييدً َأْنُجيييييييييييآَ  َمْجُتوِلتيييييييييييا َعييييييييييينْ  ُأسييييييييييياِ لُ  
 

 (4)قَيييييييييييييييييييًا ا الَفْرقَيييييييييييييييييييَدْينِ  ََّيييييييييييييييييييَأنَّ  بَِعييييييييييييييييييْينَ  
 الَ يييييييًر ِميتَيييييييةِ  ِمييييييينْ  الرََّّْييييييينِ  نُيُفيييييييوسَ  َوُأْ يِيييييييي 

 
 (5)ُ ال يييييييييييا التَّيييييييييييياك اللَّْييييييييييييلُ  َع َييييييييييي َ  َوقَيييييييييييدْ  

ًَِّْرِ   َْ  الّتييييييييييييي العيييييييييييياِمِريم  َأيييييييييييييادي بِيييييييييييي  َ َييييييييييييي
 

ِْ  نَييييييييييييييييْأيِ  َعليييييييييييييييي    ُمنا ييييييييييييييييا الييييييييييييييييِ الدِ   فييييييييييييييييا
  ظلمػػة  الّصػػحراء رلاىػػل هبػػا يعػػهن ، وشػػرعالغػػر  رحػػاب ادلمػػدوح هبػػا و، ليبلػػ نايد ػػ الّشػػاعر   أ رحػػل   

 ادلمػدوح مػ  ر عػن باحلػدي  معػو ادلرٓنػل الرّعػب ادلمػدوح، معلّػبل   سػبيل هتديػو أف ّنجػـوال سػائبل  الّليل البهػيم، 
معػادال  مويػوعي ا للّشػاعر  ٕن ّػل    ىػذه األبيػات، نايػة الّشػاعر  أفّ  ويبػدوالببلد ايعهػا.  عّم  العامرّ ، اّلري

وغػدت عنصػػر ا مػن عنا ػػر معاناقػو واغرتابػو، ومػػرآة لذاقػو يبػػوح مػن خبلذلػا بغػػوامن نفسػو وآالـ يلبػػو،   نفسػو،
عما أهّنا قشارؾ الّشاعر   الّشػجاعة وْنػّد الّسػًن، فدقطػس الفلػوات خائضػة  غمػار الّنهػار ُنػرّه ويي ػو، والّليػل 

   .(ٙ)صلموب لمدو وأىوالو، وال مؤنس ذلما   رحلدهما سو  عواعب الّليل وأ
يػد ال صلػده عنػد غػًنه مػن شػعراء  وايػلم  إنسػاين   ففيهػا ب عػدم ، درّاج ابن عندالّصحراء   ورة اخدلف 

وذلػػػذا أيػػػاؼ إأ الّصػػػورة ، وفيهػػػا قفصػػػيل وقرعيػػػز يؤّعػػػداف أنّػػػو خبػػػًن بػػػأمور الّصػػػحراء عػػػارؼ مػػػا فيهػػػا، عصػػره
 : )البسي ((ٚ)يولوالّسابقة 

 ُمتيييييييييييييييييا ييييييييييييييييياَك ِجيا اأَلْق يييييييييييييييييارِ  َوُموِ َشيييييييييييييييييةِ 
 

 
 

 (1)الَق ييييييييييييييييا رََجوا ييييييييييييييييا َمييييييييييييييييري   بَِأْسييييييييييييييييرابِ  
 

                                         
 . ٚٛ: ادلوس : يصيدة ادلديل األندلسّية، ص( ان رٔ)
 . ٕٔ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
ػػ ّ َ ييجَّ: ( ٖ) ػػرح وش  ه )الس ػػهْنوت(، وىػػ  األرض مفػػرد   : اػػسم   الّسيي اريَه )الّسػػْدؿ(، وىػػو الّسػػرتمفػػرد   اػػسم دول:   السَّييج 

 القفر. 
 العٌن وما قرم  بو.  : ما يقس  ًًالقَ . ماء ال يغر بافِ صلماف   السّ  :قدانرْ الفَ ( ٗ)
 ه )الط بلة(، وى  العن . مفرد   : اسم ال  ل ( ٘)
، ودواليػػّ : الّدجربػة الّشػػعريّة عنػػد ابػػن ٖ٘ٔ( ان ػر: دعػػدور: الّصػػورة الفنّػيّػة   شػػعر ابػػن درّاج القسػطّلّ  األندلسػػّ ، صٙ)

 . ٖٛٗ، ويّباين: عامريّات ابن درّاج القسطلّ ، صٕٕٙدرّاج القسطّلّ ، ص
 . ٖٔ-ٕٔ( ابن درّاج: ديوانو، صٚ)



ٜٔٙ 

 

 َدليلُنييييييييييييييييا َ ْيييييييييييييييييٌَّ  بَيْعييييييييييييييييدَ  ِإلَْيتييييييييييييييييا َأَ ييييييييييييييييلَّ 
 

 (2)َنْحييييييييييَو َج ا ييييييييييا الِعيييييييييييٌِّ  ُ ييييييييييُدورَ  ْجنايفَيعُيييييييييي 
 ََّأَنَّتيييييييييييييييا نُيُفيييييييييييييييوسَ  ِمييييييييييييييينْ  بَقاييييييييييييييييا نُغييييييييييييييييثُ  

 
ًْ ِ  ُنُجييييييييييييوكِ  بَقايييييييييييييا   (3)فيييييييييييياَر َسيييييييييييينا ا الُقيييييييييييي

 َأْنقييييييييييييييياِض َسيييييييييييييييْفَر ََّأَنَّتيييييييييييييييا ِإلييييييييييييييي  َوُقْينيييييييييييييييا 
 

 - َْ  (4)بُرا يييييييييا ُ ييييييييي ُورُ -َ يييييييييْ راا َوقَيييييييييْد رََ لَييييييييي
 ليػاؿ مخػس بعد إليو اىددوا اّلذ  ادلاء حوؿ القطا إهّنا  حراء موحشة مهلغة، ٓنّلق  فيها أسراب 

 وأ ػػػبح  العطػػػش مػػػن يبسػػػ  الّػػػري، م طايػػػاىم علػػػ  الّرحلػػػة وا ػػػلوا مثّ  اذلػػػبلؾ، فػػػارقووا علػػػ  فيهػػػا أوشػػػغوا
  اذلزاؿ. شديدة أنقاي ا

 : )البسي ((٘)فقاؿ،   ابن درّاج إأ نايدو اّلري أعياىا الطّري والدف
 َُ  َرِذيَّيييييييييييييييةَ  ال ممييييييييييييييياكِ  فيييييييييييييييي لِِنْ يييييييييييييييوَ  َوقُيْلييييييييييييييي

 
 (6)َوجا يييييييييييا الَف ييييييييييياءِ  اأَلْرضِ  ِإلييييييييييي  َتَشييييييييييي َّ  

 راَ يييييييييييةا  تُيْعِقييييييييييينُ  الَيْنُصيييييييييييورِ  راَ يييييييييييةُ  َعسييييييييييي  
 

 (7)َعسييييييييييييييييييا ا الُعفيييييييييييييييييياةِ   مييييييييييييييييييالِ  َوَ ييييييييييييييييييْتآ   
د ػػػو بو ػػػفأحسػػػن الّشػػاعر حػػػٌن اسػػدهّل لقػػد    إأ ادلمػػػدوح، فو ػػػف الّشػػػاية، للو ػػوؿ رحلدػػو ِمْدح 

 شػػّخصيػػل البهػيم، رلاىيل هػا وسلاألر ىػػا، عمػا أحسػػن حػٌن الّصػحراء ادلوحشػة ادلهلغػػة الّػري اجدػػاز   ظلمػة اللّ 
عػب، وىػو  واحدمػاؿ الدّ صػهّن ا للدّ ، وقفاعػل معهػا، وأعطاىػا أسػباب  شلّػا أ ػاب يوائمهػا  لو اية فجعلها قدشغّ النّ 

 .ةأف سيعقبو عند ادلمدوح راح
 مػن  ػعاب فيها خايو وما   الّصحراء الّرحلة دصويرو  ديواف ابن درّاج يصائد أخر  اسدهّلها ب

 يسػدطيس، مدػوى م عػات خللػ و منػ زلاولػة  ، ولعّلهػا جػاءت فيمػا يبػدو، من أجل الو وؿ إأ ادلمػدوح، وسلاوؼ
   يقػػدر عليػػو مػػا ال علػػ ، اخليػػاؿ بقػػّوة فيقػػدر، واألىػػواؿ رادلخػػاأل عػػلّ  غلدػػاز أف اإلنسػػاينّ  علػػ  يػػعفو فيػػو

 .  احلقيقة

                                                                                                                        
 جا(، وىو ناحية عّل ش ء. : م ىن )الر  جوانالرَّ ّمة(، وى  ادلغاف اّلذ  غلدمس فيو ادلاء. ه )اجل  مفرد   : اسم الِجياك( ٔ)
 س   احلوض من ماء، أو ىو الرّتاب اّلذ  حوؿ البئر، أو احلوض ي ر  من بعيد. : ما ا   االجَ ( ٕ)
ًْ  والقُ ( ٖ) فةالُق  : الّناحية. ًْ
عل   أنف البعًن. مفرد   : اسم الُ ًر( ٗ)  ه )البػ ر ة(، وى  احللقة ْن 
 . ٖٔ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)
 : الّناية ادلهزولة من الّسًن. الّرذيّة: احلبل. الّ ماك: ادلهزوؿ. الّن و( ٙ)
 ه )العا (، وىو الّضيف وألالب ادلعروؼ. مفرد   : اسم فاةالعُ ( ٚ)



ٜٔٚ 

 

وظّفهػا خدمػة  ، ومػا فيهػا مػن عنا ػر، قصػويرم بػديسم للّصػحراءأخػر  فيهػا  ِمْدحةم  ومن ىذه القصائد
اذلػا مبلزم ػا أىو ،    ػورة يبػدو فيهػا مصػاحب ا الفيػا  والقفػار، وإبراز ا حلالو البائسة ادلدشائمة، لغرض القصيدة

 : )الّطويل( (ٔ)فقاؿ مدحّد  ا عن زوجدو الري وّدعدو، ومصاعبها
 َولَيييييييييييييييْو  ييييييييييييييياَ َدْتني َوالصَّيييييييييييييييواِ ُد تَيْلَتفيييييييييييييييي

 
 
 

ُْ السَّييييييييييييييييييراِب يَُيييييييييييييييييييورُ    (2)َعلَيييييييييييييييييييَّ َورَقْييييييييييييييييييرا
 ُأَسيييييييييييييييييلمُ  َ يييييييييييييييييرَّ التييييييييييييييييياِجراِت ِإذا َسييييييييييييييييي ا 

 
 (3)َعلييييييييي  ُ ييييييييييرم َوْجتيييييييييي  َواأَل يييييييييييُل َ جيييييييييييرُ  

 اَء  َوْ يييييييييييييييييَي بَيييييييييييييييييوارِح  َوَأْستَيْنِشيييييييييييييييييُ  النَّْ  ييييييييييييييييي 
 

 (4)َوَأْسييييييييييييييتَيْوِ ُ  الرَّْم يييييييييييييياَء  َوْ ييييييييييييييَي تَيُفييييييييييييييورُ  
 َولِْلَيييييييييييييْوِت فييييييييييييي َعييييييييييييْيِ  الَج يييييييييييياِن تَيلَييييييييييييو ن   

 
ْعِر فييييييييييييي َسييييييييييييْيِ  الَجييييييييييييرْيِء َ ييييييييييييفيرُ   ًم  َولِليييييييييييي

 لَ يييييييييييياَن َلتييييييييييييا َأنمييييييييييييي ِمييييييييييييَن ال َّييييييييييييْيِآ جييييييييييييازِ    
 

 َوَأنمييييييييييييي َعلييييييييييييي  َمييييييييييييضم الُخ ُيييييييييييييوِب َ يييييييييييييُ ورُ  
، اخلػوؼ واذلػبلؾ م ػاىر   اّل الّػري بػات ال يػر  منهػا إ، ابػو ويطعػو الػّدائم للّصػحار  ّور الّشاعر اغرت  

ا و سػػراهب  ويلفع ػػ، الّسػػفر وسػػ  بيػػداء قصػػليو بشمسػػها احلاريػػة وٓنػػّدث عػػن زوجدػػو الّػػري غادرىػػا خائض ػػا غمػػار  
عػر مػا لقيػو   الّصػحراء مػن ولعػّل   ذ ، يدلػّوف بدلّوهنػا، وذلذا رأ  قلظ العنا ر أسباب ا مدنّوعة للمػوت، ادلغهنّ 

ػػػػػا ألحاسيسػػػػػ...، والّرمضػػػػػاء، والّنغبػػػػػاء، واذلػػػػػاجرات، والّسػػػػػراب، )الّصػػػػػواخد و الّذاقيّػػػػػة الّػػػػػري قبػػػػػوح ( انعغاس 
 . وقذّمره من حالو البائسة، بدشاؤمو

عػػّد نفسػػو أمػػػًن ا ، وبعػػد أف  ػػّور ابػػن درّاج ْنربػػػة ارٓنالػػو   الّصػػحار  ومعاناقػػػو أىػػواؿ  الّسػػفر فيهػػػا
مفدخر ا ببسالدو قاؿف، مصاحب ا سيفو اّلذ  يدفس بو قلظ األخطار، ها رلرّب ا أخطارىاعلي

 : )الّطويل( (٘)
 َأمييييييييييييير  َعليييييييييييي  فَييييييييييييْوِل التَّنيييييييييييياِ ِ  مييييييييييييا لَييييييييييييهُ 

 
 
 

 ِإذا رِيييييييييييييييييييييييييييييَ  ِإًّل الَيْشييييييييييييييييييييييييييييَرِفيَّ َوزيييييييييييييييييييييييييييييرُ  
أضلائهػا بعزؽلػػة ال  وىػػو ؼلػوض جلػ  الفيػػا  سػاري ا  وعػاد فدحػّدث عػن زوجدػػو الّػري ٕنػىّن لػػو أهّنػا قػراه  

قرقعػػد لػػو  ولػػزئًن األسػػد   آذانػػو ويػػسم  بل  م عدسػػف ا ادلومػػاة لػػي، وحرعػػة دائمػػة يسػػامر َنلبدهػػا عزيػػف اجلػػنّ ، قفػػرت
 : )الّطويل( (ٙ)الفرائص رعب ا

 َولَييييييييْو َبُصييييييييَرْت بييييييييي َوالس ييييييييًر ُجييييييييل  َعْ َمتييييييييي
 

 َوَجْرسيييييييييييييييييييي ِلِجنَّييييييييييييييييييياِن الَفيييييييييييييييييييالِة َسيييييييييييييييييييييرُ  
 

                                         
 . ٖٓٓ-ٜٜٕابن درّاج: ديوانو، ص( ٔ)
 : يدحّرؾ. ييور: عّل ما لو بصيص وقؤللؤ. الّرقراْدة(، وى  اذلاجرة. ه )الّصاخِ مفرد   : اسم الّصوا د( ٕ)
 : الوي  بعد العصر إأ ادلغرب. األ يلرة(، وى  نصف الّنهار عند اشدداد احلّر. ه )اذلاجِ مفرد   : اسم التاجرات( ٖ)
 : شّدة احلّر. الّرْم اءلرّيل اّلري هتلظ ادلاؿ، وٓنبس ادلطر. : ا اء ْ النَّ ( ٗ)
 . ٖٓٓ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)
  .ٖٓٓ( ابن درّاج: ديوانو، صٙ)



ٜٔٛ 

 

 َة فييييييييييي َفَسييييييييييِ  الييييييييييد ج َوَأْعَتِسييييييييييُ  الَيْومييييييييييا
 

 (1)َوِلُ ْسييييييييييييِد فييييييييييييي ِفيييييييييييييِل الِغييييييييييييياِض زَ يييييييييييييرُ  
فاندقػػػل إأ ، و  فسػػحة الّصػػحراء الواسػػػعة وجػػد الّشػػػاعر فسػػحة للّن ػػػر إأ الّسػػماء الواسػػػعة الرّائعػػة 

 : )الّطويل((ٕ)حٌن ياؿ، و فها
َْ زُْ ييييييييييييييُر الن ُجييييييييييييييوِك ََّأَنَّتييييييييييييييا  َوقَييييييييييييييْد َ وََّميييييييييييييي

 
 اِ ِ  ُ ييييييييييييورُ ََّواِعييييييييييييُن فييييييييييييي ُ ْ ييييييييييييِر الَحييييييييييييد 

 َوداَرْت ُنُجيييييييييييييييوُك الُق ْيييييييييييييييِن َ تّييييييييييييييي  ََّأَنّتيييييييييييييييا 
 

ييييييييييييييا واليييييييييييييي  ِبِتيييييييييييييينَّ ُمييييييييييييييديرُ    (3)َُّييييييييييييييُ وُس َمتا
ُْ الَيَجييييييييييييييرَِّة َأنَّتييييييييييييييا  َْ  ُييييييييييييييْر  َوقَييييييييييييييْد َ ييَّلَيييييييييييييي

 
 (4)َعلييييييييييييي  َمْفيييييييييييييِرِْ اللَّْييييييييييييييِل الَ تييييييييييييييِآ قَتييييييييييييييرُ  

فجمػػس بػػٌن  ػػورة ، ع ػػااسػػدطاع ابػػن درّاج أف يوفّػػ  ّنبلح دػػو العميقػػة بػػٌن م ػػاىر الّسػػماء واألرض م 
عػػذلظ جعػػل نػػور الػػرّة شػػيب ا وخػػ  ،  فهػػذه يػػديرىا الّسػػاي  وقلػػظ قػػدور   الّسػػماء، الّنجػػـو و ػػورة الغػػؤوس

 .  حلغة الّليل اّلذ  اسدعار لو مفري ا عمفرؽ الّشعر الفاحم
اف سػبيلو إأ وعػ، ّنا ػلّفها من ىوؿ وسلػاألر وظػبلـ مػروّع، واجداز الّشاعر  الّصحراء  الواسعة  ادلخيفة  

 : )الّطويل((٘)وأنّو جدير بعطف ادلنصور وعرمو، ويقٌن  اب  أنّو سيح   ّنا يدمىّن ، اجديازىا عـز  ايب
 َوثاِقييييييييييييييييييين َعْ مييييييييييييييييييييي َوالفَّييييييييييييييييييييالُك ُمييييييييييييييييييييَروم   

 
 َوقَييييييييييييييْد فَييييييييييييييضَّ َأْجفيييييييييييييياَن الن ُجييييييييييييييوِك فُيتُييييييييييييييورُ  

َْ َأنَّ الُينيييييييييييي   َييييييييييييْوُ  ِ يَّتييييييييييييي   َلَقييييييييييييْد َأيْيَقنَيييييييييييي
 

 العيييييييييييييييييييياِمِريم َجييييييييييييييييييييديرُ  َوَأنمييييييييييييييييييييي بَِع ْيييييييييييييييييييي ِ  
يييييييييييييييييييييييَي زاِجييييييييييييييييييييييير    ًَِّْراُ  ِلَتيم  َوَأنميييييييييييييييييييييييي بِييييييييييييييييييييييي

 
 َوَأنميييييييييييييييييييييييَي ِمْنيييييييييييييييييييييييُه لِْلُخ ُيييييييييييييييييييييييوِب نَيييييييييييييييييييييييًيرُ  

 ػار  ادلدرعػة ٕنام ػا أّف زوجهػا، ٔنّلص الّشاعر من مشهد الّرحلة بهناعة من خبلؿ اإلشػارة إأ زوجدػو 
 . نواؿ ادلنصور ورعايدو و ايدوجهد أف ػل   بوأنّو يسدحّ  بعد ما بذلو من ، يريب ا من ٓنقي  أملو

شػعراء عصػػر الدولػة األمويػة   األنػدلس، وعملػػوا   أشػعارىم ىػذه ىػ   ػورة الصػحراء الػػري رمسهػا 
 يبة واخلوؼ.من عنا ر قوح  باذلادلغاف الواسس ادلرتام  األألراؼ ا ذى عل  إبراز ما  من خبلذلا 

* * * * 
   ةاجلليلػػاىرة ة يػػد أدرعػػوا ال ّػػولػػة األمويّػػٌن   عصػػر الدّ األندلسػػيّ ، صلػػد أّف وىغػػذا، وشلّػػا سػػب  بيانػػو

شػػػغل احليّػػػز الّػػػذ  شػػػغلو ا ت قرىم، غػػػًن أهّنػػػاشػػػعأ  إدراعهػػػم ىػػػذا   الّدعبػػػًن عنهػػػا  وْنلّػػػ ، بيعػػػةاحليػػػاة والطّ 

                                         
 : سار عل  غًن علم وال ىداية. اعتس َ ( ٔ)
 . ٖٓٓ( ابن درّاج: ديوانو، صٕ)
 : البّلور. تااليَ ( ٖ)
 : الّشيب أو أّوؿ ما ي هر منو. القتير( ٗ)
 . ٖٓٓ( ابن درّاج: ديوانو، ص٘)



ٜٜٔ 

 

اعر اجلميل   ىذا الّشػعر، وت يدنػوّع عدنّوعػو، ولعػّل ىػذا عائػد إأ ألبيعػة األنػدلس مػن جهػة وإأ ألبيعػة الّشػ
األندلسػػػػّ  مػػػػن جهػػػػة أخػػػػر ، فم ػػػػاىر اجلمػػػػاؿ   البيئػػػػة األندلسػػػػّية و  حيػػػػاة األندلسػػػػّيٌن ع ػػػػًنة ومدنوعػػػػة، 

ّن اىر اجلبلؿ ادلب و ػة   حيػاهتم  ايل، وت يصل إأ مسدواه انفعال ػهموانفعاؿ نفوسهم هبذه ادل اىر يوّ  وو 
  هم   أعماؽ ال ّاىرة اجلميلة.و  ألبيعدهم، وت يغو وا   أعماؽ ال ّاىرة اجلليلة غو   

   قصوير:من ىذه ال ّاىرة  جوانب    شعر األندلسيٌن   ومس ىذا فقد ْنلّ 
 :وأعياله جالل اإلنسان -أ
 جل:الرّ  -1

جػبلؿ  الّرجولػة الّشػعراء فقػد  ػّور ، عصر الّدولػة األمويّػة عر  ش و حيّػزم عاف جلبلؿ اإلنساف وأعمال
وابنػو احل غػم ادلسندصػر ومػن بعػدعلا ادلنصػور زلّمػد بػن مػن حّغػاـ يرألبػة عالّنا ػر  عدد   ادلدمّ ل    شخصّياتِ 

بعػػد أف وّحػػدوا ، وب عػػد   ػػيد هم، فقػػد اشػػدهرت أيّػام هم، الّػػذين ع ػػّدوا ُنػػّ  مػػن أع ػم يػػادة األنػػدلس، أ  عػامر
ونعمػػ  ، االزدىػػار ة  فبلغػػ  األنػػدلس   عهػػودىم ذرو ، ويضػػوا علػػ  ال ّػػػّوار وادلدمػػّردين، الػػببلد بعػػد انقسػػامها

، وأحػػػّبهم الّشػػػعب األندلسػػػ ّ ، فع  مػػػ  أمػػػور ىم   داخػػػل األنػػػدلس وخارجهػػػا، بالّرخػػػاء واألمػػػن واالسػػػدقرار
 .  وسعوا إأ مهادندهم وعسب رياىم، ومّدوا إليهم يد  اإلذعاف، وىابدهم القادة وادللوؾ  

ء احلّغػػاـ   أيّػػاـ سػػْلمهم عنػػػد اجلػػبلؿ الّػػري عاينوىػػا   ىػػؤال و ػػّور الّشػػعراء   يصػػائدىم مشػػاىد  
مػػدفوعٌن بػػدافس ، الّصػػمود وال ّبػػات و  حػػروهبم عنػػد ويػػوفهم موايػػف  ، اسػػدقباؿ ادلهّنئػػٌن وادلوفػػدين والّسػػفراء

 .  اذليبة منهم والّدقدير ذلمب ىؤالء وأفعاذلم، معهّنين عن شعور  اإلعجاب بشخصّيات 
 الجي : -2

سػػػّ    عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة مػػػن خػػػبلؿ قصػػػوير الّشػػػعراء وْنلّػػػ  م ػػػاىر اجلػػػبلؿ   الّشػػػعر األندل
الّػػػذ  اىػػػدّم بػػػو حّغػػػاـ يرألبػػػة اىدمام ػػػا ، فقػػػد  ػػػاغوا   يصػػػائدىم مشػػػاىد رائعػػػة للجػػػيش، جػػػيش  األنػػػدلس

سػػب ذلػػا حسػػاب، ملحوظ ػػا وجػػاءت ىػػذه ادلشػػاىد مػػهنزة  ع مػػة  ، جعػػل منػػو يػػّوة ع يمػػة ال ي سػػدهاف هبػػا وػل 
فانصػػّب قرعيػػز الّشػػعراء   قصػػويرىم علػػ  ، س األعػػداء الّرىبػػة  والفػػزع  منػػوو ر    نفػػاجلػػيش وىيبدػػو ليويػػس الّشػػع

حرعػػػة ىػػػذا اجلػػػيش الع ػػػيم وأ ػػػوات جنػػػوده وع ػػػرهتم ويػػػّوهتم وبأسػػػهم وخيػػػوذلم وأسػػػلحدهم الفّداعػػػة القاقلػػػة 
لدحقيػػػ  ، خػػػافدهمالقػػػّوة لؤلعػػػداء وإ مػػػن وراء ذلػػػظ علّػػػو إظهػػػار   والقصػػػد  ، ايػػػاهتم اخلّفايػػػة بدصػػػاويرىا ادلرعبػػػةر و 

 .  الّنصر عليهم
ػدث ، واسدعاف الّشعراء إلبراز ع مة ىذا اجليش بصور  من الطّبيعة وما فيهػا مػن عنا ػر وم ػاىر ٓن 

، فاسػػد مروا  ػػورة  البحػػر الواسػػس بأمواجػػو ادلضػػطربة ادلدبلألمػػة،   نفػػس ادلدلّقػػ  شػػعور ا باذليبػػة والّرىبػػة أمامهػػا
عمػا أهّنػم اسػددعوا مشػاىد أخرويّػة ع يمػة ٓنػّدث ،  صوير اجليش األندلسػ ّ و ورة  الّليل البهيم بسغونو   ق

 .مّدغئٌن   ىذا عل   قافة ادلدلّق  الّدينّية، ورفخ   الصّ عمشهد احلشر والنّ ،  عنها القرآف الغر 
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 الحرب: -3
، وميّػػػةبػػػرزت احلػػػرب   الّشػػػعر األندلسػػػّ    عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة حػػػد  ا رىيب ػػػا يفػػػوؽ األحػػػداث الي

ا للهػوؿ والّرىبػػة، عمػػا  ػّورىا الّشػػعراء   يصػائدىم،  وجػاءت وقنّوعػ  الّصػػور الّػري شػػّغل هبػا الػػوع  ، ْنسػػيد 
ـّ حلالػػة اجلػػبلؿ، ولغّنهػػا مػػن حيػػ  اجلػػوىر واحػػدة، الّشػػعرّ  احلػػرب   ومػػا يدبعهػػا مػػن ، وال ٔنػػرج عػػن ادلعػػىن العػػا

 .  ا ر أسهم    قشغيل ىذه الّصوروما برز فيها من عن، شعور سليف ّنا حدث فيها من أمور
وال ؼلفػػػ  أّف مػػػا يؤّسػػػػس ىػػػذا الّدشػػػغيل اجلمػػػػاّم للحػػػرب ىػػػػو زلاولػػػة الّشػػػاعر إعػػػػبلء شػػػأف يادهتػػػػا 

عػػػن  ػػػورة احلػػػرب وىوذلػػػا ينطػػػو  علػػػ  إيػػػرار يػػػميّن، وإعجػػػاب عامػػػل هبػػػا ألهّنػػػا مػػػن  ومقاقليهػػػا، فالغشػػػف  
يلػػة مهيبػػة لػػو ولغػػل مػػا يدعلّػػ  بػػو، ق ػػهنز احلػػرب  منجػػزات ادلمػػدوح، الّػػذ  يسػػع  الّشػػاعر إأ رسػػم  ػػورة جل
  ماىّية  االّية  من حي  ى  ييمة عليا، أال وى  ييمة اجلهاد.

 جالل ال ّ يعة: -ب
 ػػػػّور عػػػذلظ جػػػبلؿ  الطّبيعػػػة وم اىر ىػػػػا ، وعمػػػا  ػػػّور الّشػػػعر  األندلسػػػػّ  جػػػبلؿ  اإلنسػػػاف وأعمال ػػػو

. وشلّػا  ػوره ىػذا فيضػعف أمامهػا وال يقػدر علػ  إدراعهػا، يبػة  الرّي ػلّس هبا األندلسػّ  ع يمػة  ورى، وأمغند ها
 الّشعر:

 ال حر: -1
مغان ػػا واسػػع ا  ىػػذا الّشػػعرويػػد ظهػػر   ، مسػػاحة واسػػعة عصػػر الّدولػػة األمويّػػة عر  شػػ شػػغل البحػػر

 .  وشلدد ا ومصدر  خوؼ  ويل   لئلنساف الّضعيف وادلقهور أمامو
ووفّػر ذلػا الّشػاعر مػا ، ساع وع مػةواقّ  ما اّقصف بو من عهن  يام   ورة البحر   ىذا الّشعر عل  و 

مسدعري ػػا مػػا فيػػو مػػن ظلمػػات وسلػػاألر ومهالػػظ يػػد قػػود  ، يويػػس   نفػػس ادلدلّقػػ  الّرىبػػة  والّرعػػب  والّدىشػػة  
 .ُنياة اإلنساف

ورافقػػػ   ػػػورة البحػػػر ىػػػذه  ػػػور الّسػػػفن واألسػػػاأليل األندلسػػػية الػػػري عانػػػ  ٕنخػػػر عبابػػػو   عصػػػر 
عمػػا رآىػػا الشػػعراء األندلسػػيوف أو عمػػا أرادوا ذلػػا أف قػػهنز، ع يمػػة  عبػػًنة ، قسػػدمّد األمويػػة، ويػػد بػػرزت  الدولػػة 

     ىيبدها ورىبدها. من الغايات ادلوّجهة إليهاأو من أ حاهبا 
 الّصحراء: -2

ا، ها فيػو أيض ػحراء مسػاحد  ، عػاف للّصػواسػعةم  وعما عاف للبحر   شعر عصػر الّدولػة األمويّػة مسػاحةم 
ايػد بػػرزت   ىػػو  ويػػد ، ائر فيػػو  نفػػس اإلنسػػاف الّسػػلػػ  اخلػػوؼ والقلػػ  يبعػػ  ع ذا الّشػػعر مغان ػػا واسػػع ا شلدػػد 

وامدػدادىا  فس، مػن خػبلؿ و ػفهم اّقسػاع الّصػحراءما يويس ىذه األحاسيس   النّ  األندلسّيوف الّشعراءوّفر 
 و عوبة يطعها، وظلمدها ووحشدها وليلها ادلدذلّم، واأل وات اّلري يسمعها م ْن يسًن فيها. 
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يػػو ذلػػذا ادلغػػاف هم عػػن ٓندّ ن فيهػػا عػػدد مػػعػػهّن ، حراء    مقطّعػػات ويصػػائدوجػػاء قصػػوير الّشػػعراء الّصػػ
وإبػػراز ا دلعاناقػػو ، ومػػنهم م ػػِن اسػػدطاع أف يوظّػػف بهناعػػة   ػػورة  الّصػػحراء خدمػػة  لغػػرض يصػػيدقو و،مود فيػػوالّصػػ

 .  وما ٓنمّلو من مشاّؽ   سبيل ٓنقي  ىدفو
* * * 
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 الفصل الثّالث
 في الّشعر األندلسيّ ُبُطولّي ال

 في عصر الّدولة األمويّة
 

 
 

 . أّوًًل: تأسػػػػػػػػٌٌّ  نهػػػػػػػػريي لفف ػػػػػػػػـو الُبطػػػػػػػػولّي فػػػػػػػػي تػػػػػػػػاري  الف ػػػػػػػػر ال فػػػػػػػػاليّ 
 ني. البطولة عند الّشعوب البدائية وعند اليونانيّ  -أ  

 
 

 البطولة عند العرب.  -ب 
 الُبطػػػػولّي فػػػػي الّشػػػػعر األندلسػػػػّي فػػػػي عصػػػػر الّدولػػػػة األمويّػػػػة.  ثانػػػػػًٌّا: ت ّتٌّػػػػات

 «.  هػ( منوذًجإٗٛالقائد سعيد بن جودّي )ت»ُب عهد اإلمارة:  -أ  
 «.  هػ( منوذًجآٖ٘اطتليفة عبد الّرزتن الّناصر )ت»ُب عهد اطتالفة:  -ب 
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 الفصل الثّالث

 الُبُطولّي في الّشعر األندلسيّ 
 في عصر الّدولة األمويّة

 
 أّوًًل: تأسٌٌّ  نهريي لفف ـو البطولي في تاري  الف ر ال فالّي.

وينشػ  عػػن اظتػػ ج ، فهػػو عمػػم نييماػني: اصتمػػاؿ واصتػػالؿ، البطػوّه مػػن القػيم اصتماليّػػة اةساسػػّية اظترّ بػة
، بصػػفات أىػػرل رتيلػػة، ومهػػا مػػن الّصػػفات اصتليلػػة، بطػػي يّاصػػ  إن جانػػب القػػّوة والّشػػجاعةفال، (ٔ)بينهمػػا

هػػػػلص الّصػػػػفات ُب اما اجهػػػػا تشػػػػّوي و  ...منهػػػػا الوػػػػـر و ػػػػـر الّنمحػػػػب والعّفػػػػة وزتايػػػػة اصتػػػػار ونصػػػػرة الّ ػػػػعي 
لا فالبطػي رتيػي وعلػ  هػ، وال انفواؾ بينها،  ما أّف هلص الّصفات مقرتنة ببع ها،  وتالزتها مفهـو البطوهّ 

 .  وجليي ُب آف واحد
 البطولة لدى الّشعوب البدائٌّّة والٌّونانٌٌّّّن: -أ

ميوػػن ، ترتػػّد إن غتموعػػة مػػن اةسػػباب، ال شػػّ  أّف للبطولػػة والبطػػي ُب آداب اةمػػم موانػػًة سػػامقة
محػػاف علػػ  ممحػػاول الّا  يػػد علػػ   ال ػػة منهػػا: أّوعتػػا: جػػالؿ اظتوانػػة اظتاميّػػ ة الّػػي يشػػنلها البطػػي ُب حيػػاة اإلن

، و انيهػػا: يبيعػػة البطػػي اظتافػػّردة علػػ  ممحػػاول الّاوػػوينني اطتَْلقػػّ  واطتُُلقػػّ  علػػ  حػػد  سػػوا . الفػػرد أو اصتماعػػة
وتفمّحػػػر هػػػلص . (ٕ)َمثي والقيمػػػةػأو بالػػػ، وآىرهػػػا: انفطػػػار اظتالّقػػػ  ُب يبيعاػػػء علػػػ  االنياػػػدا  بػػػالّنموذج والقػػػدوة

وتػػدعو فيمػػا تقّدمػػء إن  ػػػرورة ، راع بافّونيػػء وتفػػّردصوتُػػػ، نػػّ  اهاّمػػءتا، اآلداب حػػوؿ البطػػي اةسػػباب دترػػورَ 
 .  والّارّل  بشمائلء وىصالء، الّاممّح  بء
بقػػػػػػدرة البطػػػػػػي بوصػػػػػػفء فػػػػػػرًدا ؼتالًفػػػػػػا عػػػػػػن   ػػػػػػاف اإلعجػػػػػػاُب بفوػػػػػػرة البطولػػػػػػة مػػػػػػدعاًة طتلػػػػػػ  إميػػػػػػافٍ و 
حترّ ػػػػػػء وال سػػػػػػّيما ًول ىفيّػػػػػٍة واالعاقػػػػػػاد بوجػػػػػود نيػػػػػػ، اىاالفًػػػػػػا يلّهلػػػػػء لقتيػػػػػػاف باطتػػػػػارؽ ُب صػػػػػػراعء، اصتماعػػػػػة

 ػػػػػػػانوا   ُب عهػػػػػػػود اإلنمحػػػػػػػانّية اةون، حػػػػػػػّا لُيطلػػػػػػػُ  علػػػػػػػ  بعػػػػػػػ  مراحلهػػػػػػػا مرحلػػػػػػػَة عبػػػػػػػادة اةبطػػػػػػػاؿ، حػػػػػػػني
، أو بعبػػػػػارة أىػػػػػرل رمػػػػػوزًا ةشػػػػػيا  إعتيّػػػػػة مقّدسػػػػػة، يػػػػػرتاَ ْوف ِلَمػػػػػْن حػػػػػوعتم رمػػػػػوزًا لقػػػػػًول ىفيّػػػػػٍة  يبيّػػػػػٍة غتهولػػػػػة

، يػػػػػة َمػػػػػْن حػػػػػوعتم اػػػػػا يػػػػػ توف بػػػػػء مػػػػػن معجػػػػػ ات القػػػػػّوة والّشػػػػػجاعةبػػػػػي   مّنػػػػػا اآلعتػػػػػة هػػػػػ  الػػػػػي أؾتبػػػػػاهم ضتما
م و ػػػػػي  مػػػػػا  ف هػػػػػا  ٌُ وهػػػػػ  معجػػػػػ ات دفعػػػػػد النّػػػػػاس إن عبػػػػػادٌم أحيانًػػػػػا  ػػػػػ حّيم حق ػػػػػا آعتػػػػػٌة بيػػػػػدهم حيػػػػػا

                                         
 . ٕٜ( ان ر: بّلوز: علم اصتماؿ، صٔ)
 . ٖٙ( ان ر: عّياد: البطي ُب اةدب واةسايري، صٕ)
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أف ميالػػػػػػػػ  اإلنمحػػػػػػػػاُف ، واضتػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػلل ، ليصػػػػػػػػبر مػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػروريّ ، علػػػػػػػػيهم مػػػػػػػػن أسػػػػػػػػباب الػػػػػػػػّرزؽ والبقػػػػػػػػا 
 .  (ٔ)اًل بط

وهػػو يعػػ  ، بطػػوّه ُب تفمحػػري الاػػاريً واحػػًدا مػػن أنيػػدـ الّافمحػػريات الّػػي عرفهػػا اإلنمحػػافويعػّد االّجػػاص ال
فقػػػد سػػػاد اعاقػػػاد ُب حقبػػػة مػػػن ، أّف أعمػػػاؿ الّرجػػػاؿ الِع ػػػاـ هػػػ  الّػػػي تصػػػنم أحػػػداَث الاّػػػاريً ُب هػػػلا العػػػام

 . ّف هلال  أشت  من عاّمة البشرو اف الّناس يعاقدوف أ، الّااريً أّف عربة الّااريً  رّ ها أبطاٌؿ ػتاربوف أشّدا 
 ػػػػػػػري أّف م اهرهػػػػػػػا ، البطولػػػػػػػة نػػػػػػػاهرة إنمحػػػػػػػانّية موجػػػػػػػودة منػػػػػػػل القػػػػػػػدً لػػػػػػػدل الّشػػػػػػػعوب  ل هػػػػػػػاإّف 

فقػػػػػد  ػػػػػاف االعاقػػػػػاد البػػػػػدائّ  عػػػػػن هػػػػػلال  اةبطػػػػػاؿ أحّيػػػػػم ، ومػػػػػن زمػػػػػن آلىػػػػػر، ختالػػػػػ  مػػػػػن شػػػػػعب آلىػػػػػر
فقػػػػػػػد ،   الّشػػػػػػػمص والعاصػػػػػػػفةل ىارنيػػػػػػػة ُب الطّبيعػػػػػػػة   ػػػػػػػو لقػػػػػػػوً  أو جمحػػػػػػػيداتٌ ، مػػػػػػػن المّحػػػػػػػما  دن لػػػػػػػ آعتػػػػػػػةٌ 

وم توػػػػػػن هػػػػػػلص العبػػػػػػادات انػػػػػػ ل عػػػػػػن االلابػػػػػػاس بػػػػػػني ، لعبػػػػػػادة اةسػػػػػػالؼ شػػػػػػّيد اإل ريػػػػػػ  القػػػػػػدما  اظتعابػػػػػػدَ 
ونيػػػػػد يوػػػػػوف . أو الّرجػػػػػاؿ الع ػػػػػاـ اظتػػػػػلعّتني، إذ أُيلقػػػػػد لف ػػػػػة البطػػػػػي علػػػػػ  أنصػػػػػاؼ اآلعتػػػػػة، البطػػػػػي واإللػػػػػء

مػػػػػن تعبػػػػػريص  عػػػػػن ونيفػػػػػة أ ػػػػػ  ويعػػػػػّ  اعػػػػػة، اصتمهػػػػػلا البطػػػػػي اةسػػػػػطورّي ىلًفػػػػػا للػػػػػّروح فهػػػػػو ميثّػػػػػي وجػػػػػداف 
وهػػػػػػػػ  جػػػػػػػػّدُد اضتيػػػػػػػػاة ُب القبيلػػػػػػػػة والطّبيعػػػػػػػػة وانبعػػػػػػػػاث الّشػػػػػػػػباب وعػػػػػػػػودة اطتصػػػػػػػػب بعػػػػػػػػد ، عػػػػػػػػن ش ّصػػػػػػػػياء

وهػػػػػػو بػػػػػػلل  ال يشػػػػػػعر  ػػػػػػدود . شػػػػػػعائري ا ال عالنيػػػػػػة لػػػػػػء ب بطػػػػػػاؿ الاّػػػػػػاريً اًل فيوػػػػػػوف بػػػػػػلل  بطػػػػػػ، اصتفػػػػػػاؼ
إذ  وػػػػػ  نػػػػػ وع اإلنمحػػػػػاف إن اظتعرفػػػػػة ،   واظتموػػػػػنفهػػػػػو فػػػػػوؽ الطّبيعػػػػػ. (ٕ)فاصػػػػػلة بينػػػػػء وبػػػػػني العػػػػػام والػػػػػّ من

أّمػػػػػػا البطػػػػػػي ُب اظتالحػػػػػػم . واسػػػػػػاملناس اظتاػػػػػػوّحع والّانلّػػػػػػب علػػػػػػ  الّ مػػػػػػاف واظتوػػػػػػاف، والوشػػػػػػ  عػػػػػػن ا هػػػػػػوؿ
ةنّػػػػػء اظتثػػػػػاؿ الّػػػػػلي ابادعػػػػػء وجػػػػػداف ، ولونّػػػػػء لػػػػػيص فػػػػػرًدا بلاتػػػػػء اطتاّصػػػػػة، فهػػػػػو إنمحػػػػػاف االػتػػػػػء وش صػػػػػّياء

والبطػػػػػػي اظتلرمػػػػػػّ  ُب صػػػػػػراع ، فهػػػػػػو اّقػػػػػػ  ةحالمهػػػػػػا ور ائبهػػػػػػا، ادهػػػػػػااصتماعػػػػػػة ليوػػػػػػوف منوذًجػػػػػػا لوػػػػػػّي أفر 
 .  (ٖ)فهو يمحاثري اظتوت عندما يووف ُب نيّمة إرادة اضتياة سعًيا لل لود، دائم مم اظتوت
  البطولة عند العرب: -ب

 احالّػػد البطولػػة ممحػػاحة واسػػعة ُب حيػػاة العػػرب، ةحّيػػا تّاصػػي باػػار هم وِسػػِجّي أفعػػاعتم الّػػي صػػارت
 نقػ  عنػد معانيهػاونيبي الّشروع ُب اضتديث عن البطولة عند العػرب،  .مو م ف ر واعا از عل  مّر اةجياؿ

ـّ الّلنػوّي  ُب الّلنة العربّية، وأّوؿُ  ىاير ينصرؼ إليء الّلهن، عند اضتديث عن البطولة مػن جانػب مػدلوعتا العػا
اؿ، وهػػػلا هػػػو اظتعػػػ  الّشػػػامي القػػػدً اظتاجػػػّدد واةديّب، إمّنػػػا هػػػو الّشػػػجاعة: شػػػجاعة القلػػػب واصتمحػػػد ُب القاػػػ

عػّدة ظتفهـو البطولة. ولعّي الّاعري  الّلنوّي ظتع  البطي والبطولة يػدعم هػلا الػرّأي، فقػد وردت البطولػة اعػاف 

                                         
 . ٛٚ، ووهبء واظتهندس: معجم اظتصطلرات العربّية ُب الّلنة واةدب، صٗٔ( ان ر:  ارليي: اةبطاؿ، صٔ)
 . ٔٛ-٘ٚ( عّياد: البطي ُب اةدب واةسايري، صٕ)
 . ٕ٘( ان ر: ّعياد: البطي ُب اةدب واةسايري، صٖ)
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ـّ عتػػػػلص الولمػػػػةية واضتدميػػػػة القديّػػػػُب اظتعجمػػػػات الّلنو  َبطَػػػػَي قػػػػد ورد فيهػػػػا: ف، ثػػػػة، ولعّلهػػػػا تّافػػػػ  ُب اظتعػػػػ  العػػػػا
، أو هػػػو الّػػػلي ء وال يوػػػرتث عتػػػاجراَحػػػ يُ ِطػػػبْ طُػػػُي بُطْػػػاًل: َذَهػػػب بػػػاِياًل، والَبطَػػػُي: الّشػػػجاُع الّػػلي يػُ ّشػػ ُ : يَػبْ ال

 الع ػػائمَ  يُ ِطػػبْ اًل ةنّػػء يػُ طَػػبَ  يُ طَػػاًل، وشُتّػػ  البَ طَػػإذا صػػار بَ  طولػػةً بُ  الّرجػػيُ  يَ طُػػونييػػي: بَ يُعػػر ض نفمَحػػء للَماػػاِل ، 
عنػػػػدص، فػػػػال يُػػػػْدَرؾ عنػػػػدص  يُ طُػػػػبْ وف عنػػػػدص، ويقػػػػاؿ: الػػػػّدما  تػَ لُػػػػطُ بْ اةشػػػػّدا  يػَ  فّ اًل ةطَػػػػ، ونييػػػػي: شُتّػػػػ  بَ بمحػػػػيفء
 .  (ٔ)...  رٌ 

، البطولة ُب الّلنة النلبػة علػ  اةنيػراف»إذ إّف ، وال يباعد اظتع  الّلنوّي ظتفهـو البطي عن هلا اظتدلوؿ
. (ٕ)«وإ بػػػارًا اًل ميػػػف نفوسػػػهم إجػػػالارتفاًعػػػا ، وهػػػ   لبػػػة يرتفػػػم عػػػا البطػػػي عّمػػػن حولػػػء مػػػن النّػػػاس العػػػادّيني

ويامثّػػي اظتعػػ  اةّوؿ للبطػػي ب نّػػء القػػوّي واػػارب ، ويارػػّدد معػػ  البطولػػة اصػػطالًحا مػػن حتديػػد معػػ  البطػػي
فالّشػجاعة ونيػّوة اصتمحػد وف ػيلاء أّوؿ مػا . وهو اّللي يارّدل ع ائم اةمور واظتشػوالت الع يمػة، والّشجاع

 . يرتبط بالبطولة
 يّاصػػ الّاصػػور العػػريّب ظتعػػ  البطػػي اظتنرػػ  اةسػػطورّي اظتنػػرؽ ُب اظتثاليّػػة، فالومػػاؿ الّػػلي بّػػي ياقال و 

ال ينفصػػم عنػػء وال ياجػػاوز ، يػػدور ُب فلػػ  الوانيػػم،  مػػاؿ ؽتوػػن،  العػػريّب القػػدً الفعػػي البطػػوّه، ُب الّشػػعربػػء 
م يعرفػوا نيػدميًا البطولػة اظتمحػرحّية »عرب فػال، (ٖ)و ػري مولّػي باةسػطوريّة، إنّء مػ ّأ مػن مالبمحػات الػوهم. آفانيء

بطولػة يرتفػم فيهػا صػاحبها عػن اةشػ اص العػادّيني مػن ، وإمّنا عرفػوا البطولػة الوانيعيّػة، وال البطولة اةسطوريّة
، مػن ذات أنفمحػهم ال مػن سػاللة اآلعتػة، وهػو مػنهم، حولء بقّوتػء وبمحػالاء وإنيدامػء وجرأتػء وتنّلبػء علػ  أنيرانػء

وبطولاػػػء لػػػلل  تافّجػػػر مػػػن وجػػػودص ، بشػػػٌر سػػػوّي ال يعلػػػو علػػػ  اضتػػػدود البشػػػريّة اإلنمحػػػانّية، وأنصػػػاؼ اآلعتػػػة
ُتمحػَاَمّد مػن بػي ، بطولػة إنمحػانّية ال تّاشػر بقػًول ىفيّػة، اإلنمحاّي البشرّي ال مػن ينػابيم إعتيّػة أو سػرريّة  يبيّػة

ب ًسػا يػدفم  ائلػة ، د والب س الّشػديدبطولة تمحاند عل  نيّوة اصتمح من اطتياؿ وىوارنيء، وه ال الوانيم وحقائقء 
عػّدة ، الوحع والقبائي ا اورة بوّي ما اساطاع البطي العريّب القدً ُب صػررائء مػن اخّتػاذص عػّدًة لػء ُب القاػاؿ

سػػوا  الػػّدرع أو المّحػػي  أو ، بػػي  ّلهػػا مػػن صػػنم اإلنمحػػاف، لػػيص فيهػػا مػػا صػػنعاء اآلعتػػة  ػػ  تعينػػء علػػ  الّنصػػر
 .  (ٗ)«...مّحهاـالّرمر أو القوس وال

                                         
، ور ػا: معجػم ابن من ور: لمحاف العرب، ماّدة )ب ط ؿ(، والفريوزآبادّي: القاموس اػيط، مػادة )ب ط ؿ(( ان ر: ٔ)

  .ٖٛٓ/ٔمنت الّلنة، 
 . ٜ(  ي : البطولة ُب الّشعر العريّب، صٕ)
 . ٖٔٔ-ٕٔٔية ُب الّشعر اصتاهلّ (، ص( ان ر: ىليي: ُب الّنقد اصتماّه )رؤ ٖ)
 . ٖٔ(  ي : البطولة ُب الّشعر العريّب، صٗ)
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فلػػم تقػػ  البطولػػة العربيّػػة نيػػدميًا عنػػد ، ّما  انػػد مالمػػر هػػل البطػػي وش صػػّياء نيريبػػة مػػن الوانيػػمػولػػ
بػػػػي اّتمحػػػػعد اعناهػػػػا حػػػػّا  لػػػػد البطولػػػػة ، وم تقاصػػػػر علػػػػ  جانػػػػب الّشػػػػجاعة والّا ػػػػرية، اصتانػػػػب اضتػػػػريبّ 

عػػن  اًل ف ػػ، لم والّصػػ  علػػ  الّشػػدائد واضتػػـ  ػػاضت،  وهػػ  بطولػػة أّدت إن  ثػػري مػػن الّشػػمائي الرّفيعػػة، الّنفمحػػّية
 .  (ٔ) الوـر والوفا  واصترأة واإلنيداـ،  الّصفات اةىالنيّية

وحّا عصػور ماػ ّىرة مػن تػاريً ، وترتبط البطولة ُب الّشعر العريّب القدً من بدايات العصر اصتاهل ّ 
، فات البدنيّػة  ػ  اصتمحػم ويولػء وصػالباءوتشػمي الّصػ، بالّصػفات البدنيّػة وبالّصػفات الّروحيّػة، الّشعر العريبّ 

 .  (ٕ)أّما الّصفات الّروحّية فاشمي مواـر اةىالؽ
اسػامد الّشػعرا  اصتػاهلّيوف صػورة البطػي و ، ولعّلنا ندرؾ أّف ترا نا العريّب  ّ  اشاهد البطوّه ومناذجػء

فقػد  انػد شػبء . (ٖ)قيّػة للبطولػةمن وعيهم اصتماّه لوجودص بوصفء اساجابة لشروط البيملة ومن ؽتارسػاء اضتقي
والبطػي هػو ، تقااػي فيهػا العشػائر والقبائػي، اصت يرة العربّية نيبي اإلسالـ بصررائها القاسػية سػاحَة حػرب  بػرية

فهػو ، ويوػافر ةجػي بقائهػا، ويبػ  غتػدها، ويرفػم شػ حيا، و م  ِذمارها، اّللي يلود عن القبيلة وعن زتاها
وعتػػلا  لّػػء  ػػاف مفهػػوـُ البطػػوّه اظتفهػػوـَ ، وال يرتػػّد عنػػدما تػػدعتّم اطتطػػوب، لقاػػاؿاظتنػػوار الّػػلي ال يوػػّي عػػن ا

 .  (ٗ)اصتماّه اة ثَر بروزًا ُب الّشعر اظتلرمّ  الننائّ  عند العرب اصتاهلّيني
ومهمػػػػا  انػػػػد ، ذاَت تناني ػػػػات دراميّػػػة، العػػػريبّ  الننػػػػائ ّ  اظتلرمػػػ ّ وجلّػػػد صػػػػورة البطػػػي ُب الّشػػػػعر 

فإحّيػا عػّ ت ،  جمّحػدت عػا دراميّػة صػورة الفػارس ُب الّشػعر العػريّب القػدً  ريبػًة ومثػريَة للّامحػاؤؿاةشواؿ الّػي
، عػػاى ُب الونيػػد نفمحػػء، فالفػػارس الّػػلي أذاؽ أعػػدا ص اظتػػوت ب ػػرباتء القويّػػة. عػػن تناني ػػات الوانيػػم اضتقيقيّػػة

 .  (٘)ة نيدومءإحمحاًسا حاد ا وإميانًا بقربء وحاميّ 
وهػػػم الّصػػػعالي  ، عُػػػّدت مػػن اةبطػػػاؿ فملػػػةٌ ُب اصتاهليّػػة ونيػػػد نهػػػرت ، حربيّػػةٌ  بطولػػػةٌ  ربيّػػػةُ الع والبطولػػةُ 

ىػػروجهم هػػلا  ايػػة، فُهػػم فقػػرا ، ولوػػّن الفقػػر م يقػػ  للقبيلػػة، وعتػػم ُب الّػػلين ىرجػػوا علػػ  الّاقاليػػد العاّمػػة 
و انػػد عتػػم لػػّلة ىاّصػػة ُب  ،و المهػػم ُب أجمحػػامهم وفاػػّوةٌ  ونيػػّوةٌ  عائًقػػا أمػػامهم وأمػػاـ شػػجاعاهم، فلهػػم أنفػػةٌ 

                                         
  .ٗٔ، ص ي : البطولة ُب الّشعر العريبّ ( ان ر: ٔ)
 ، وما بعدها. ٙٔ، صالمّحاب ( ٕ)
 . ٖٙٔ( ان ر: ز ريد: القيم اصتمالّية بني الّشعر اصتاهلّ  وشعر صدر اإلسالـ، صٖ)
، وىليػي: ٖٚ، واظترعػ : الػوع  اصتمػاّه عنػد العػرب نيبػي اإلسػالـ، صٚٔ( ان ر: ي : البطولة ُب الّشعر العػريّب، صٗ)

 . ُٗٔٔب الّنقد اصتماّه )رؤية ُب الشعر اصتاهل (، ص
عر اصتػاهلّ (، ، وىليي: ُب الّنقد اصتمػاّه )رؤيػة ُب الّشػٗٗ( ان ر: اظترع : الوع  اصتماّه عند العرب نيبي اإلسالـ، ص٘)

 . ٛٚ، ووهبء واظتهندس: معجم اظتصطلرات العربّية ُب الّلنة واةدب، ٖٓٔ-ٕٛٔص



ٕٓٚ 

 

، ةنّػػء نيػػدرهم الّػػلي ال ياػػػ ّىر، فلػػم يعبػػػ  هػػلال  بػػاظتوت وم  شػػوص. حتػػّدي اةنيويػػا  والعطػػ  علػػ  الّ ػػعفا 
 .  (ٔ)وبلل  حّق  البطي ُب الّصعلوة ما عج  الفرد العادّي عن حتقيقء

بطولػػػػػػة نابعػػػػػػة مػػػػػػن  فهػػػػػػ ،  ّلهػػػػػػا  وانبهػػػػػػاالّػػػػػػي صػػػػػػّورها الّشػػػػػػعر جأّمػػػػػػا البطولػػػػػػة ُب صػػػػػػدر اإلسػػػػػػالـ، 
فلػػػػػػػػم تعػػػػػػػػد البطولػػػػػػػػة نصػػػػػػػػرًا يقػػػػػػػػّدـ للقبيلػػػػػػػػة علػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػاس الّاناصػػػػػػػػر ُب اضتػػػػػػػػّ  ، صػػػػػػػميم الػػػػػػػػّدين اإلسػػػػػػػػالم ّ 

واناصػػػػػرت ُب حػػػػػروب اإلسػػػػػالـ بطولػػػػػة الػػػػػّدين . فقػػػػػد صػػػػػار الػػػػػوال  لفّمػػػػػة اإلسػػػػػالمّية ال للقبيلػػػػػة، والبايػػػػػي
وبػػػػػوف بعيػػػػػد بػػػػػني بطولػػػػػة ال . الناقػػػػػاـومػػػػػا يابعهػػػػػا مػػػػػن اةىػػػػػل بالثّػػػػػ ر وػتبّػػػػػة ا، اضتنيػػػػػ  علػػػػػ  بطولػػػػػة الو نيّػػػػػة

وبطولػػػػػػػة ، باعػػػػػػث عتػػػػػػػا سػػػػػػول الػػػػػػػّا ّلّ مػػػػػػن عػػػػػػػار القعػػػػػػود عػػػػػػػن يلػػػػػػب الثّػػػػػػػ ر وعػػػػػػن الصػػػػػػػريً واالسػػػػػػانا ة
و ػػػػػاف الّرسػػػػػوؿ صػػػػػّل  ا عليػػػػػء وسػػػػػّلم . (ٕ)باعثهػػػػػا اصتهػػػػػاد ُب سػػػػػبيي ا تعػػػػػان وسػػػػػبيي نشػػػػػر دينػػػػػء الع ػػػػػيم

ويصػػػػػّور عتػػػػم ُب  ػػػػػّي فعػػػػػي ، محػػػػػع  بػػػػني أصػػػػػرابءي اضتػػػػّ  الّػػػػػليمػػػػػوذج نّ ، الهػػػػو الّنمػػػػػوذج اإلسػػػػالمّ  للبطػػػػػي
أو مػػػػػا  ػػػػػاف جهػػػػػاًدا ُب ، سػػػػػوا  مػػػػػا  ػػػػػاف منهػػػػػا ُب البنػػػػػا  والعمػػػػػي، مػػػػػن أفعالػػػػػء صػػػػػورة للبطولػػػػػة اإلسػػػػػالمّية

 .  (ٖ)ساحات اضترب
ودتيّػػ ت البطولػػة ُب العصػػر اةمػػوّي وُب شػػعرص ب حّيػػا ذات نيػػيم داىلػػة بػػني أصػػوؿ ماعػػّددة منهػػا ترا يّػػة 

ومنهػػػا ماػػػ  ّرة باضتيػػػاة ، ومنهػػػا إسػػػالمّية ماػػػ  ّرة بػػػالقرآف والثّقافػػػة اإلسػػػالمّية، اإلسػػػالـيقودهػػػا عصػػػر مػػػا نيبػػػي 
، يناقػػػػػي مػػػػػم رٍ فْوػػػػػ ورجػػػػػيَ  حػػػػػدثٍ  لقػػػػػد  ػػػػػاف البطػػػػػي اةمػػػػػوّي رجػػػػػيَ ..والمّحياسػػػػػّية.ماعيّػػػػػة واالنياصػػػػػاديّة االجا

 .  (ٗ)دافهمو ّق  أه، نييمهم أمي أبنائها اا يّاف  مم يرسماةحداث، ويعّ  عن يموح اةّمة، و 
والّػػػػػػػػي ، ُب اضتػػػػػػػػروب بػػػػػػػػني العػػػػػػػػرب والػػػػػػػػّرـو صػػػػػػػػور  ثػػػػػػػػرية لفبطػػػػػػػػاؿ وبػػػػػػػػرزت ُب العصػػػػػػػػر العّباسػػػػػػػػ ّ 

وجلػػػػػػػ  ، ونيػػػػػػػد تنػػػػػػػّ  الّشػػػػػػػعرا  ببطػػػػػػػوالت العّباسػػػػػػػّيني، نلّػػػػػػػد نيائمػػػػػػػة علػػػػػػػ  نيػػػػػػػدـ وسػػػػػػػاؽ ُب هػػػػػػػلا العصػػػػػػػر

                                         
، وىليػػػي: ُب الّنقػػػد اصتمػػػاّه )رؤيػػػة ُب الّشػػػعر ٔٗ-ٓٗ( ان ػػػر: اظترعػػػ : الػػػوع  اصتمػػػاّه عنػػػد العػػػرب نيبػػػي اإلسػػػالـ، صٔ)

 . ٘ٙٔ-ٗٙٔعر صدر اإلسالـ، ص، وز ريد: القيم اصتمالّية بني الّشعر اصتاهلّ  وشٖٓٔاصتاهلّ (، ص
، ٔ٘-ٛٗ، ٕٙ-ٕٗ، ٗٔ-ٔٔ، ومػػػػػا بعػػػػػدها، والباشػػػػػا: البطولػػػػػة، صٖ٘(  ػػػػػي : البطولػػػػػة ُب الّشػػػػػعر العػػػػػريّب، صٕ)

، الّشػػل : البطولػػة ُب الّشػػعر العػػريّب زمػػن ٗٚٔوز ريػػد: القػػيم اصتماليّػػة بػػني الّشػػعر اصتػػاهلّ  وشػػعر صػػدر اإلسػػالـ، ص
 . ٕٛالّرسوؿ، ص

 ، وما بعدها. ٖ٘ي: اةبطاؿ، ص( ان ر:  ارليٖ)
، واصتلػػ : البطولػػة ٜٔ، وعبّػػاس: البطػػي ُب الّشػػعر اةمػػوّي، صٓٙ-ٛ٘( ان ػػر:  ػػي : البطولػػة ُب الّشػػعر العػػريّب، صٗ)

 ، وما بعدها. ُٚٗب شعر عبيد ا بن اضتّر اصتعفّ ، ص
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الرّفعػػػػػػػة مفهػػػػػػـو البطػػػػػػوّه ُب شػػػػػػعرهم مػػػػػػن ىػػػػػػالؿ صػػػػػػورة  البطػػػػػػي الّشػػػػػػجاع الّػػػػػػلي ياماّػػػػػػم بػػػػػػالقّوة والعػػػػػػ ّة و 
 .  (ٔ)والوـر و ـر الّنمحب والعّفة وزتاية الِعرض والوفا  بالعهد

********** 

                                         
، وحلػ : اظتفػاهيم اصتماليّػة ُب ٖٙطولػة، ص، ومػا بعػدها، والباشػا: البٕٙ( ان ر:  ي : البطولة ُب الّشعر العريّب، صٔ)

 ، ما بعدها. ٖ٘، والرّاوّي: شعر البطولة ُب العصر العّباسّ  الثّاي، صٖٛٔالّشعر العّباسّ ، ص
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 ثانًٌّا: ت ّتٌّات الُبطُولّي في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة.
فػػ عط  ، ز نييمػػة البطػػوّه ُب اضتيػػاة ػػاف لطبيعػػة اضتيػػاة المّحياسػػّية ُب اةنػػدلص أ رُهػػا الوا ػػر ُب إبػػرا

حػّا ال ميوػن لنػا أف نقػرأ هػلا ، ندلمحّ  ُب عصر الّدولة اةمويّػة ممحػاحًة واسػعًة للبطولػة ُب نصوصػءالّشعر اة
و ػاف الّشػعرا  يصػدروف عػن روح الّشػعب ُب دتجيػد أمرائػء وأبطالػء ُب . الّشعر من  ػري االهامػاـ عػلا اصتانػب

 .  (ٔ)عصر سيادة نيريبة  د أعدا  بالدصو م من أمري أموّي أبل  بالً  حمحًنا ُب ، اظتعارؾ الّدامية الطّاحنة
، هػػػػ(ٖٕٚوؽتّػػػن عػػػرؼ بػػػني اةندلمحػػػّيني بالبطولػػػة ُب هػػػلص اظترحلػػػة الػػػوزير هاشػػػم بػػػن عبػػػد الع يػػػ  )ت

والقائػػد  الػػب الّناصػػري ، هػػػ(ٖٓ٘هػػػ( واطتليفػػة عبػػد الػػّرزتن الّناصػػر )تٕٗٛوالقائػػد سػػعيد بػػن جػػودّي )ت
واضتاجػػب اظتنصػػور ػتّمػػد بػػن أيب عػػامر ، هػػػ(ٖٖٚ)ت وجعفػػر بػػن علػػّ  بػػن زتػػدوف اةندلمحػػ ّ ، هػػػ(ٖٔٚ)ت
 .  و ريهم، هػ(ٕٜٖ)ت

عػػـ  وجلّػػ  مفهػػـو البطػػوّه ُب اةنػػدلص مػػن ىػػالؿ صػػورة البطػػي الّػػلي ياماّػػم بالّشػػجاعة والقػػّوة وال
وسػػنق  ُب هػػلا الفصػػي عنػػد  ػػالث ش صػػّيات والرّفعػػة والوػػـر و ػػـر الّنمحػػب والػػّدفاع عػػن اةرض والػػّدين. 

 لا العهػدهػ م ؾتػد ُب ابة، وسنعرض عػن عهػد الفانػة، إذ ال ة عهود، ه  اإلمارة واطتالفة واضتج أندلمحّية ُب
 َمْن ياجّل  فيء مفهـو البطولة. 

 «. هػ( نفوذًجإٗٛالقائد سعٌّد بن جودّي )ت»في ع د اإلمارة:  -أ
 الّهروؼ الّتي ظ ر فٌّ ا سعٌّد بن جودّي:  -ٔ

إذ دت نيػػػد ، مرحلػػػة فػػػنت و ػػػورات، عمػػػر الّدولػػػة اةمويّػػػة هػػػػ مػػػنٖٓٓ-ٖٕٛ انػػػد اظتػػػّدة بػػػني سػػػني 
واسػػاقّلوا  وػػم ، وحػػدة اةنػػدلص ونيػػاـ الثّػػػّوار ُب أؿتائهػػا بشػػّ  عصػػا الطّاعػػة علػػ  اضتوومػػة اظتر  يّػػة ُب نيريبػػة

وهوػػلا . وتقلّػػّ نفػػوذ أمػػرا  بػػ  أميّػػة وأصػػبر سػػلطاحيم ال ياعػػّدل نيريبػػة ونواحيهػػا، اظتنػػاي  الّػػي  ػػاروا فيهػػا
، يػػػػد اةىطػػػػار بدولػػػػة بػػػػ  أميّػػػػة الّػػػػي  انػػػػد جاػػػػاز ونياهػػػػا مرحلػػػػًة مػػػػن أدّؽ مراحػػػػي تار هػػػػا المّحياسػػػػ ّ أحا

فمػػن ال بػػر موسػػ  بػػن ذي النّػػوف ، وتعػػّددت أجنػػاس أمػػرا  الػػّدويالت اظتمحػػاقّلة، فافّووػػد الوحػػدة المّحياسػػّية
وّلدين عبػد الػّرزتن بػن مػرواف الػػمُ ن ومػ، رَت ْشػبَ محاعربني عمر بن حفصوف ُب بػُ الػمُ ومن ، اّللي اساقّي ُب جّياف

 .(ٕ)ونةمُ رْ بيلية ونيػَ شْ ومن العرب إبراهيم بن حّجاج ُب إِ ، ةدَ س ومارِ وْ يػَ لْ طَ يقّ  ُب بَ ل  اصتِ 
هػػ(  انػد اةحػواؿ تنػلر بافّوػ  اةنػدلص إن ُدويػالت ٖٓٓوُب أيّاـ اةمري عبد ا بن ػتّمػد )ت

ا ػػطرمد نػػار الفانػػة والثّػػورة ُب عػػدد مػػن عمػػر بػػن حفصػػوف، و   ةً الثّػػػّوار و ػػاف أشػػّدهم شػػو إذ ؾتػػم ، (ٖ)صػػنرية
                                         

 . ٔٛ-ٓٛ، البطولة ُب الّشعر العريّب، صٖٛٔ( ان ر:  ي : الّشعر ويوابعء الّشعبّية عل  مّر العصور، صٔ)
 . ٖٕ٘ةمويّة ُب اةندلص، صولة ا( ان ر: نعنع : تاريً الدّ ٕ)
 . ٖٖٔ( ان ر: غتهوؿ: أىبار غتموعة ُب فار اةندلص، صٖ)
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اجامػػم العػػرب إن زعامػػة  إذ، الّػػي اشػػاعلد فيهػػا الفانػػة بػػني العػػرب واظتولّػػدين بػػريةلْ إِ نػػواح  اةنػػدلص، ومنهػػا 
 و ػػاف سػػعيد نيائػػًدا. (ٔ)وتػػرّأس اظتولّػػدين رجػػٌي مػػنهم، سػػّوار بػػن زتػػدوف القيمحػػّ  ٍبّ إن سػػعيد بػػن جػػودّي بعػػدص

 ابػػنَ  بَ وحػػارَ ، هم علػػ  أعػػدائهم اظتولّػػدينرَ وناَصػػ، النرنػػايّيني مػػن ذوي اةصػػوؿ العربيّػػة أعلػػ   لمػػةَ ، شػػجاًعا
 نيريبة.  حّا هابء هلا اظتامّرد اّللي م يهب حوومة، وأحرز عليء اناصارات، حفصوف

 حٌّاة سعٌّد بن جودّي ومالمح شخصٌّّته البطولٌّّة: -ٕ
فهػو سػعيد بػن سػػليماف بػن جػودّي ابػن أسػباط بػػن ، ة هػػوازف العربيّػةتنمحػب اظتصػادر سػعيًدا إن نيبيلػ

وه جد ص اةنيػرب جػودّي ، إدريص المّحعدّي من هوازف من ُجند دمش  الّداىلني إن اةندلص ُب عهد الوالة
ُب  أساسػ    عربيّػة معيػارٌ وهػلا االنامحػاب إن نيبيلػة ، (ٕ)هػػ(ٕٙٓتبن أسباط الّشريَة لفمري اضَتَوم الرّب ّ  )

و ػاف جػديرًا بػ ف يقػود العػرب ، فقػد  ػاف أحػد  ػّوار الػّدعوة العربيّػة ُب منطقاػء، تقًو ش صّية سعيد البطوليّػة
 .  بعد مقاي نيائدهم سّوار بن زتدوف

َممحاظتة من أهػي تلػ  ػبرية اظتنازعني للموّلدين واللْ صرب سعيٌد سّواَر بَن زتدوف ااريّب أمري عرب إِ 
ـَ نشػػوب  وحتيّػػ  سػػّوار ب صػػرابء إن حصػػن  رنايػػة . الفانػػة العصػػبّية عػػا ةّوؿ عهػػد اةمػػري عبػػد االوػػورة أيّػػا

و ػاف موصػوفًا بالفروسػّية ، واخّتػل سػعيَد بػن جػودّي أهػمع ممحػاعد لػء، فملوء وداند لء العرب ُب تل  اةؿتا 
 .  (ٖ)واصتود والبطولة والبمحالة واةدب والّشعر

أف ي ىػػػل  ػػػ ر زعػػػيم العػػػرب نيبلػػػء ُب تلػػػ  ، عهػػػد رئاسػػػاء للعػػػرب اسػػػاطاع سػػػّوار بػػػن زتػػػدوف ُب أّوؿ
ُب ونيعػة ع يمػة الاقػ  فيهػا ، آالؼ إذ نياػي مػنهم سػبعةَ ، (ٗ)اظتنازعة مم اظتولّػدين وأصػراعم:  ػن بػن صػقالة

الّػلي حّر ػء ، بػرية َجْعػد بػن عبػد النػافرلْ ومعهػم عامػي اةمػري عبػد ا علػ  إِ ، وّلدينالػػمُ جيع سّوار وجيع 
، وب سػر َجْعػد بػن عبػد النػافر، واناهد هلص اظتواجهة باناصار سػّوار وَمػْن معػء، وّلدوف عل  مواجهة سّوارػمُ ال

 .  (٘)وُعرفد هلص اظتواجهُة بونييعة َجْعد
                                         

 . ، وما بعدهاٖٚٓ( نعنعّ : تاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص، صٔ)
، و ريهػػػػا، ٕٙٔ-ٖٕٔ، ٙٙ-ٗ٘، ٖٓ-ٜٕ(، صبػػػن حيّػػػػاف: اظتقاػػػبص، )نشػػػرة أنطونيػػػا( تررتػػػة سػػػعيد وأىبػػػارص ُب: إ)

، وابن ٖٜٖ/ٕ، والّ ّ ّ: بنية اظتلامص، ٖٖٓ: جلوة اظتقابص، ص، واضتميديّ ٘٘ٔ/ٔبالد اةندلص،  وغتهوؿ: ذ ر
، وابػػػػن عػػػػلاري: البيػػػػاف الػػػػػُمنرب، ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕ، وابػػػػن سػػػػعيد: الػػػػػُمنرب، ٓٙٔ-ٗ٘ٔ/ٔاةبّػػػػار: اضتلّػػػػة المّحػػػػريا ، 

 . ٕٚ، أعماؿ اةعالـ، صٕٚٚ-ٕ٘ٚ/ٗ، و ريها، وابن اطتطيب: اإلحاية، ٖٗٔ/ٕ
 . ٘ٓٔ/ٕ( ابن سعيد: الػُمنرب، ٖ)
وّلدين وال»(  اف  ن أّوؿ  ّوار الّدعوة العربّية ُب منطقة ال اجي، وٗ)

ُ
رابء أع ُم آفة، إن عجم منء ومن أصُصبع عل  اظت

 . ٛٗٔ/ٔابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، «. أف أصابوا منء  رًّة، فثاروا بء بناًة، ونيالوص
 . ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٔ، وابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٘٘(، ص: اظتقابص، )نشرة أنطونيابن حّياف( ان ر: ا٘)
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وأيلقػػػد سػػػيادة ، وّلدينالػػػػمُ دعمػػػد هػػػلص اظتعر ػػػة اناصػػػار سػػػّوار علػػػ  حػػػا م اظتدينػػػة وَمػػػْن معػػػء مػػػن 
 .  (ٔ)اا ُب ذل  مدينة  رناية اّلي اخّتلها سّوار نياعدًة لءالعرب عل  حصوف اظتنطقة ونيالعها 

 ػػػػػري أّف ، وأبلػػػػػ  فيهػػػػػا بػػػػػال  اةبطػػػػػاؿ، وال ريػػػػػب أّف سػػػػػعيد بػػػػػن جػػػػػودّي نيػػػػػد شػػػػػهد هػػػػػلص الونييعػػػػػة
ُموّلدين ػأنّػػػػء رمػػػػػ  الػػػػػ، ومػػػػا يُػػػػػرج ر وجػػػػود سػػػػػعيد ومشػػػػار اء ُب القاػػػػػاؿ، باسػػػػم سػػػػػّوار اّل اظتصػػػػادر ال تصػػػػػرّح إ
ا فيهػػػػا بلمحػػػػػاف اصتماعػػػػة بيانًػػػػػا عػػػػػن اةىػػػػل بثػػػػػ ر زعػػػػيم العػػػػػرب  ػػػػن بػػػػػن صػػػػػقالة منشػػػػػدً ، بُشػػػػعلة مػػػػػن شػػػػعرص

وجػػػػػػػاوز ، يفػػػػػػر الويػػػػػػي مػػػػػػنهملػػػػػػػّما وّلدين الػػػػػػػمُ وأحّيػػػػػػم  ػػػػػػػاروا علػػػػػػ  ، َسػػػػػػَل  زعػػػػػػيمهم سػػػػػػّوار بػػػػػػن زتػػػػػػدوف
 : )اطتفي ((ٕ)وّلدوف حدودهمالػمُ 

 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد تََتْبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِثَْأرِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فَػَقتَػْتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (ٖ)ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنُ ُ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرٍؽ َوَعنٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد قَػتَػْتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ ُ  بٌَِّْ ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإفْ  

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ُحْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  اإِللَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَفْرُدودِ  

 ِهْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُعبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِد لٌُُّوثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 لَػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َيُ ونُػػػػػػػػػػػػػػػػوا َعػػػػػػػػػػػػػػػػْن ثػػػػػػػػػػػػػػػػارِهْ  بُِقعُػػػػػػػػػػػػػػػػودِ  
 فَاْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطَُتوا َحر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّوؼٍ  

 
 (ٗ)تَػَتته ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّْ ُ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَوُقودِ  

ُ ونَ     ػػػػػػػػػػػػػػػػا ِعَوًجػػػػػػػػػػػػػػػػا َحتّػػػػػػػػػػػػػػػػػلَػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َتنالُػػػػػػػػػػػػػػػػوا تَػبػْ
 

 (٘)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َوَرْدتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لِْتَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوِت َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ُوُرودِ  
وإرسػػاؿ الوػػالـ مػػن  ػػري عنايػػة  ة عاليػػة،يّػػبقريػػر وإىبػػار ونػػ ة ىطاوال  فػػ  مػػا ُب ف ػػر سػػعيد مػػن ت 

ا ف ػػر باصتماعػػة ، فلػػم يف ػػر سػػعيد بنفمحػػء وإمّنػػابم اصتمػػاع ّ هػػلا الف ػػر بالطّػػور،  مػػا ال  فػػ  احافػػاظ بالّصػػ
   اهر ُب ف رص.ا منها، وعتلا نرل  مري اصتماعة هو ال ّ نفمحء فردً  دّ ي يعالّ 

الّػلي واصػي مػا بػدأص ، وأشاد سعيد بالقائد اصتديػد سػّوار بػن زتػدوف ذي الّصػفات اضتميػدة الوثػرية
 : )اطتفي ((ٙ) ن يالًبا   َر نيـو أُباة ال ُيمحود عن  يمهم

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإَُ   ماِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد يَػُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُد ِإلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّْ  
 

ٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُ ُ  َ ِفثْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل اأُلُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودِ ِفتػْ  نػْ
 ماِجػػػػػػػػػػٌد قَػػػػػػػػػػْد َجػػػػػػػػػػرى ِإلػػػػػػػػػػ  الَفْ ػػػػػػػػػػِد َحت ػػػػػػػػػػ  

 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ بِالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبِ   ايَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة الت ْف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ  
 َونََفْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه لِْتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِد  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُإ ِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدؽٍ  

 
 َوُجػػػػػػػػػػػػػػػُدوٌد مػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػثْػُتُ ْ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُجػػػػػػػػػػػػػػػػُدودِ  

 
                                         

 . ٖٓٔ( ان ر: نعنعّ : تاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص، صٔ)
 . ٚٚ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٕ)
ين لُنُلّوص فيء ىرجلي لّ الفارؽ: ا( ٖ)  . من الد 
 نياس  حّرها.  ت  الّناَر:طَ اصْ ( ٗ)
 ، و ريمها. ٘ٗ، واةعراؼ: ٜٜانياباس نيرآّي. ان ر: آؿ عمراف: « تبنوحيا عوًجا»نيولء:  ( ُب٘)
 . ٛٚ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٙ)



ٕٕٔ 

 

 ِهْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرِزيي ُمَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٌب ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن نِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنارٍ 
 

 (ٔ)َوَعفٌّػػػػػػػػػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمثْػتُػػػػػػػػػػػػػػػػُه ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن َعفػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ  
ـٍ    َيْطتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَر ثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَر قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـٍ  ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ وا بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُعُ وِد بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد العُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ودِ  

   ُ  فَاْسػػػػػػػػػػػػػَتباَح الَ ْفػػػػػػػػػػػػػراَإ لَػػػػػػػػػػػػػْ  يَػْبػػػػػػػػػػػػػَ  ِمػػػػػػػػػػػػػنػْ
 

ػػػػػػػػػػػػػػُر عػػػػػػػػػػػػػػاٍف فػػػػػػػػػػػػػػي قَػٌّْػػػػػػػػػػػػػػِدِ  َمْصػػػػػػػػػػػػػػُفودِ    (ٕ)َ ٌّػْ
 قَػػػػػػػػػػػػػْد قَػتَػْتنػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػْنُ   أُُلوفًػػػػػػػػػػػػػا َففػػػػػػػػػػػػػا يَػْعػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػدُؿ قَػْتػػػػػػػػػػػػػػػُل الَ ػػػػػػػػػػػػػػػريِ  قَػْتػػػػػػػػػػػػػػػَل الَعبػػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ  

حػػني اساػػػناـ إن العهػػود  (ٖ)ّفء سػػعيد رأيَهػػم الّػػلي نيػػادهم إن النػػدر ب ػػيفهم  ػػن بػػن صػػقالةٍبّ سػػ 
 : )اطتفي ((ٗ)معهم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؼ ِإلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْ    قَػتَػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  َلف 
 

تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْأٍي َرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ    لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن قَػتػْ
ـٌ    قَػتَػَتْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َعبٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍإ لِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر َحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ    َوفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ الَعبٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد َ ٌّػْ

 وا الر شػػػػػػػػػػػػػػػػاَد ِفٌّفػػػػػػػػػػػػػػػػا َأتَػػػػػػػػػػػػػػػػػْو ُ لَػػػػػػػػػػػػػػػػْ  ُيِصػػػػػػػػػػػػػػػػٌّبُ  
 
 

 ًل! َوًل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُه  ِبَسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ  
 قَػػػػػػػػػػْد  َػػػػػػػػػػَدْرتُ  بِػػػػػػػػػػِه بَنػػػػػػػػػػي الت ػػػػػػػػػػْ ـِ ِمػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْت بُِعُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػودِ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد يَفػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍّن قَػػػػػػػػػػػػػػػػػْد ُأ  

و ػػّم ، رتّػػًة مػػن موػػاـر اةىػػالؽ اًل وراح يػػ بّن القائػػد اظتنػػدور بػػء  ػػن بػػن صػػقالة الّػػلي رتػػم ىصػػا 
 : )اطتفي ((٘)الّدينّيَة المّحاميَة من إ ا ة اظتلهوؼ والّاقول والورعإليها اظتعاَي 

تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدرًَة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فَِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف قَػتػْ
 

 (ٙ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن ْ ِ   ًل  َوًل الر ْعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
  ػػػػػػػػػػػػاَف لٌَّْثًػػػػػػػػػػػػا َيْ فػػػػػػػػػػػػي الُ ػػػػػػػػػػػػُروَب َوِحْصػػػػػػػػػػػػًنا 

 
 َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًذا َوِعْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفَة الَفْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُفودِ  

 َوالبػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاَف فٌّػػػػػػػػػػػِه الت قػػػػػػػػػػػ  َمػػػػػػػػػػػَ  الِ ْتػػػػػػػػػػػ ِ  
 

 ِس  وُجػػػػػػػػػػػػػػػػوٌد مػػػػػػػػػػػػػػػػا مْثتػػػػػػػػػػػػػػػػُه ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُجػػػػػػػػػػػػػػػػودِ  
  

                                         
 . اةسد، واواظتقداـ ُب  ّي ش  : الِ ْبِرِزيّ ( ٔ)
يووف البياض  الًبا : العجم لبيا هم، وةّف الّشقرة أ لب اةلواف عليهم. و اند العرب تقوؿ للعجم اّللين ال فراإ( ٕ)

 عل  ألواحيم مثي الّرـو والفرس وَمْن صانيَبهم: إحّيم اضتمرا . 
م »( عقد  ن مم الػُموّلدين أمانًا ملّ ًدا، ٖ) حلفوا عليػء أميانًػا منّل ػة تو ّػ  عػا مػنهم، وايمػ ّف إلػيهم فجعػي يػ ٌب حا ػٌر

بػن حيّػاف: اظتقاػبص، ا)«. بناػًة ونيالػوصء إلػيهم، فثػاروا بػء ينوؿ فيها ويقيم اةيّاـ، وهم يرصدوف منػء  ػرّة ُب بعػ  نيدماتػ
 . (٘٘(، ص)نشرة أنطونيا

 . ٛٚ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٗ)
 . ٜٚ-ٛٚ، صالمّحاب ( ٘)
. الّن  ( ٙ)  : اصتباف. الّرعديد: اظتقّصر عن  اية الوـر



ٕٖٔ 

 

: (ٔ)ء بالػػػػّدعا  ليرػػػػن بػػػػ ف ينػػػػاؿ  ػػػػواب الّشػػػػهدا  والّصػػػػّديقني ُب جنّػػػػة َعػػػػْدفوىػػػػام سػػػػعيد نيصػػػػيدتَ 
 )اطتفي (

 عػػػػػػػػػاَل  َمْ ػػػػػػػػػَد اأَلْم ػػػػػػػػػاِد َمْ ػػػػػػػػػُدَؾ يػػػػػػػػػا َيْ ػػػػػػػػػػ
 

 (ٕ)ػػػػػػػػػػػػػػػٌّ  قَػػػػػػػػػػػػػػديًفا  َوفُػػػػػػػػػػػػػػّ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػل  َم ػػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ  
 َفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناَؾ اإللَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َجن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدفٍ  

 
 َحٌّْػػػػػػػػػػػػػُث ُيْ ػػػػػػػػػػػػػنى الث ػػػػػػػػػػػػػواَب ُ ػػػػػػػػػػػػػل  َش ػػػػػػػػػػػػػػٌّدِ  

ّوار بػن ػمػن عمػر بػن عبػد ا بػن ىالػد وسػ ال  برية  ُ لْ وبعد ونيعة َجْعد َونع اةمرُي عبُد ا عل   ورة إِ  
ولوػن ، وىرج سّوار إن اظتناي  اّلي  ومها ابن حفصػوف فػ ونيم عػم وأ ػار علػيهم، (ٖ)زتدوف واليًة مشرت ةً 

َممحاظتة وعجػػػم اةنػػػدلص ػوّلدين نوثػػػوا العهػػػد مػػػم سػػػّوار وحشػػػدوا مػػػم َمػػػْن أيّػػػدهم مػػػن الػػػالػػػػمُ مػػػن بػػػرية إلْ أهػػػي ِ 
وبػرز سػّوار إلػيهم ُب ، وىرجوا ؿتو سّوار إن حصن  رنايػة ُب أ ثػر مػن عشػرين ألًفػا، رتوَعهم من  ّي جهة

 ػدع ىصػومء ويلاػّ  علػيهم دارت اضترب بني الطّرفني اساطاع سّوار عل  نيّلة َمػْن معػء أف لػّما و ، عدد نيليي
 .  (ٗ)وُعرفد هلص اضتاد ة بونيعة اظتدينة. ويه مهم ويقاي منهم مقالة ع يمة وي سر  ثريًا

، وافا ػر بالّنصػر واماػدح الافػاؼ العػرب مػن نييمحػّية ومينيّػة، وىّلد سعيد هلص اضتر ة اّلي اشرتؾ فيهػا
وّلدوف العػرَب مػػن  الػػمُ بػدأها  وايػػة مػا توّعػد بػػء ، موّلدين اظتهػ ومني وَمػػْن معهػالػػمُ ُب نيصػيدة ملاهبػة رمػ  عػػا 

 : )الّطويي((٘)فقاؿ،  ثرة الَعدد والُعدد
 يَػُقػػػػػػػػػػػوُؿ بَػنُػػػػػػػػػػػو الَ ْفػػػػػػػػػػػراِإ: لَػػػػػػػػػػػْو أف  ِجْنَ نػػػػػػػػػػػا

 
 (ٙ)ِبُشػػػػػػػػػػػػػػػػْ بُوِب وابِػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  َيطٌّػػػػػػػػػػػػػػػػُر َلَعّشػػػػػػػػػػػػػػػػاُ  ْ  

 َوِ ػػػػػػػػػػْقُتْ  بِػػػػػػػػػػػِه َذْرًعػػػػػػػػػػػا َوجاَشػػػػػػػػػػػْ  نُػُفوُسػػػػػػػػػػػُ   
 

 عاِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمنَػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتُ ْ  مانِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُت الفَ  
وأّف العػػرب ، وّلدين ب سػػهَي مػػن رّد الػػّلبّاف ويػػرد الػػّدودالػػػمُ وسػػرعاف مػػا رّد علػػيهم بػػ ّف العػػرب صػػّدوا  

 : )الّطويي((ٚ)أمطروهم بوابي اظتنّية
 فَػَقػػػػػػػػْد  ػػػػػػػػاَف تَػػػػػػػػْرُد الِ ػػػػػػػػْنِح ِإْذ تػػػػػػػػاَر َنْ َونػػػػػػػػا

 
 (ٛ)شٍّ  َأْو َ ػػػػػػػػػػػػػػُدوِد الَفنابِػػػػػػػػػػػػػػلِ َ ػػػػػػػػػػػػػػُ بّاِف َحػػػػػػػػػػػػػػ 

 ُ تُػػػػػػػػػػػػػػوِؼ َعتَػػػػػػػػػػػػػػٌُّْ  َوهاَجػػػػػػػػػػػػػػْ  شػػػػػػػػػػػػػػ بٌُّ  ال 
 

 ِبَرْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد َوبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرٍؽ ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍ  َوَهواِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  
                                          

 . ٜٚ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٔ)
 قصورة ُب )عان( صيانًة للوزف. ( ُ ف  صوت اةل  اظتٕ)
  .ٙ٘ص (،ابن حّياف: اظتقابص )نشرة أنطونياان ر: ( ٖ)
 . ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔ( ان ر: ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٗ)
 . ٕٜ( ابن جودّي: غتموع شعرص، ص٘)
 : الّدفعة من اظتطر، واصتمم: شآبيب. الّش بوب( ٙ)
 . ٖٜ-ٕٜ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٚ)
 . : اظت رج لق ا  اضتاجةالَ ّش والُ ّش والِ شّ ( ٛ)
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م عل    : )الّطويي((ٔ)وّلدينالػمُ واسرتسي سعيد ُب وص    ب العرب و وٌر
 َوظَت ػػػػػػػػػْ  ُسػػػػػػػػػٌُّوُؼ الِ ْنػػػػػػػػػِد َتْ صػػػػػػػػػُد َجْفَعُ ػػػػػػػػػ 

 
 َحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد ُزُروٍع َأيْػنَػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  لِْتَفناِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 :)الّطويي((ٕ)وه ميَاهم الّنورا  اّلي ُمنوا عا، هموصّور اعتجوـَ الواسر اّللي شّنء العرب علي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رََأْونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راِجِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّن ِإلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْ  ُ   َوَلف 

 
 (ٖ)تَػَول ػػػػػػػػػْوا ِسػػػػػػػػػراًعا َخػػػػػػػػػْوَؼ َوقْػػػػػػػػػِ  الفناِصػػػػػػػػػلِ  

 َفِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرنا ِإلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْ   َوالر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُح تَػُنوُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ   
 

 (ٗ)َ َوقْػػػػػِ  الص ٌّاِصػػػػػػي ت ػػػػػَ  َرْهػػػػػػِ  الَقسػػػػػػاِتلِ  
ػػػػػػػػػػػُر عػػػػػػػػػػػاٍف ُمَصػػػػػػػػػػػف دٌ َولَػػػػػػػػػػػْ  يَػْبػػػػػػػػػػػَ  ِمػػػػػػػػػػػْنُ    َ    ٌّػْ

 
 يُقػػػػػػػػػػػػػاُد َأسػػػػػػػػػػػػػًٌّرا ُموثَػًقػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي الس الِسػػػػػػػػػػػػػلِ  

 َو َخػػػػػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػػػػػْنُ   هػػػػػػػػػػػػاِرٌب قَػػػػػػػػػػػػْد َت ػػػػػػػػػػػػايَػَق ْ  
 

 (٘)بِػػػػػػػػػِه اأَلْرُض يَػْعػػػػػػػػػُدو ِمػػػػػػػػػْن َجػػػػػػػػػًوى َوَبالبِػػػػػػػػػلِ  
 : )الّطويي((ٙ)وأ   عل  شجاعة الفرساف والفاياف وإنيدامهم، ووص  جيع العرب 

 ّرةَلقٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت  لَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمْتُفوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 

 (ٚ)ُت ٌّػػػػػػػػػُد ِ ػػػػػػػػػراَب ال ػػػػػػػػػاـِ َتْ ػػػػػػػػػَ  الَعوامػػػػػػػػػلِ  
 ِب ػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػْن بَنػػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػػْدناَف ِفْتٌّػػػػػػػػػػػػاُف  ػػػػػػػػػػػػارَةٍ  

 
 (ٛ)َوِمػػػػػػػػػػػػػْن  ِؿ َقْ طػػػػػػػػػػػػػاَف َ ِفثْػػػػػػػػػػػػػِل اأَلجػػػػػػػػػػػػػاِدؿِ  

ومَدَحػػء برفيػػم اطِتصػػاؿ مػػن نمحػػب  ػػًر ، وتنػػاوؿ ش صػػّيَة القائػػد سػػّوار بػػن زتػػدوف بالّاقػػدير والثّنػػا  
 : )الّطويي((ٜ)ابء الّشديد علا القائد الباسيمعبّػرًا عن إعج، ونييادة وشجاعة

 ـٌ بارِ يَػُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُدُهُ  لٌَّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌث ِهَنبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػُر خاِمػػػػػػػػػلِ َ ػػػػػػػػػمِ    (ٓٔ)ش  ُحػػػػػػػػػُروٍب ماِجػػػػػػػػػٌد َ ٌّػْ
    

                                         
 . ٖٜ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٔ)
 . ٖٜ، صالمّحاب ( ٕ)
 ٌّيلوا للررب.  :: َرَجَ  القوـُ راجفٌّن( ٖ)
ص دُ مفػػػػر  : رتػػػػمٌ القسػػػػاتلدل والل ْرمػػػػة. وهػػػػ  شػػػػو ة اضتائػػػػ  يمحػػػػّوي عػػػػا المحعػػػػ يصػػػػة(،الص  ص )مفػػػػردُ  : رتػػػػمٌ الّصٌّاصػػػػي( ٗ)

 )الَقمْحَطي(، وهو النبار. 
 : شّدة اعتّم والوساوس. البالبلُب الّصدر.  : اضت ف، ودا ٌ الَ وى( ٘)
 . ٖٜ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٙ)
 : ا امعة. الَفْتفومة والُفَتْفتة( ٚ)
 ص )اَةْجدؿ(، وهو الّصقر. مفردُ  : رتمٌ األجادؿ( ٛ)
 . ٜٗ-ٖٜ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٜ)
نارهػا مونيػد : ال ػرب ش  َ ػمِ اصتػري  علػ  اةعػدا .  سػد، واػارب: اةالّ ػباـر: اةسد، والّشػديد الّصػلب. ْبرالِ نَ ( ٓٔ)

 . وملج جها
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 َأرومتُػػػػػػػػػػػػػُه ِمػػػػػػػػػػػػػْن َخٌّْػػػػػػػػػػػػػِر قَػػػػػػػػػػػػػػٌٍّْ  نَفػػػػػػػػػػػػػا بِػػػػػػػػػػػػػهِ 
 

 (ٔ)ِإلػػػػػػػ  الَفْ ػػػػػػػِد قػػػػػػػدًما َوالُعتػػػػػػػ  ُ ػػػػػػػل  فاِ ػػػػػػػلِ  
 َأُخػػػػػػػػػػػػػو ثَِقػػػػػػػػػػػػػٍة َمْ ػػػػػػػػػػػػػُ  الن  ػػػػػػػػػػػػػاِر ُمَ ػػػػػػػػػػػػػ  بٌ  

 
 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َحَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  زاٍؾ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريُ  اأَلوائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 : )الّطويي((ٕ)وّلدين ودفاعء عن العرب وعن الّدينالػمُ وبنّي سعيد أ ر هلا القائد ُب ه مية  
 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورٌَة قَػٌِّْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّ ٌة َعَربٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

 
 (ٖ)ِب ػػػػػػػا ذاَد َعػػػػػػػْن ديػػػػػػػِن الُ ػػػػػػػدى ُ ػػػػػػػل  جاِهػػػػػػػلِ  

 َلَقػػػػػػػػػػػػػػػْد َسػػػػػػػػػػػػػػػل  َسػػػػػػػػػػػػػػػّواٌر َعتَػػػػػػػػػػػػػػػٌُّْ   ُمَ نّػػػػػػػػػػػػػػػًدا 
 

 بِػػػػػػػػػػػػػػِه ال امػػػػػػػػػػػػػاِت َحػػػػػػػػػػػػػػن  الَففاِصػػػػػػػػػػػػػػلِ  َي ػػػػػػػػػػػػػن   
: (ٗ)وأشػػار إن تعػػّديهم علػػ  العػػرب وحتػػّ عم  ػػّدهم، وّلدين بػػ حّيم أهػػي اإلفػػ  والبايػػيالػػػمُ ووصػػم  

 )الّطويي(
 بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه قَػتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل ا ُ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يَن َتَ ن بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 
 َعَتٌّْنػػػػػػػػػػػػػػػا وَ ػػػػػػػػػػػػػػػانُوا َأْهػػػػػػػػػػػػػػػَل ِإفْػػػػػػػػػػػػػػػٍ  َوباِتػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 :(٘)ُموّلدين اةرضَ ػاّللي مف عل  الوربط بني القائد البطي واصتيع الع يم  
 َسػػػػػػػػػػػفا لَِبنػػػػػػػػػػػي الَ ْفػػػػػػػػػػػراِإ ِإْذ حػػػػػػػػػػػاَف حٌّػػػػػػػػػػػنُػُ  

 
 ِبَ ْفػػػػػػػػػػػػػػٍ  َ ِفثْػػػػػػػػػػػػػػِل الط ػػػػػػػػػػػػػػْوِد َأْرَعػػػػػػػػػػػػػػَن راِفػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 َت ػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّ  بِػػػػػػػػػػػػػػػػِه اأَلْرُض الَف ػػػػػػػػػػػػػػػػاُإ  ػػػػػػػػػػػػػػػػبارـٌ  
 

 َعهػػػػػػػػػػٌٌّ  َشػػػػػػػػػػديُد الػػػػػػػػػػر ْ ِ  َجػػػػػػػػػػ   الص ػػػػػػػػػػواِهلِ  
علػيهم  اًل فوانػد وبػا، لين أداروا رح  اضتربعلال  الّ سعيد ُب آىر نيصيدتء اضتماسّية هلص و د  

 : )الّطويي((ٙ)أفناهم بء ا تعان اًل وموتًا عاج
 َأَدْرتُػػػػػػػػػػػ  رَحػػػػػػػػػػػ  َحػػػػػػػػػػػْرٍب فَػػػػػػػػػػػداَرْت َعتَػػػػػػػػػػػٌُّْ  

 
 (ٚ)عاِجػػػػػػػلِ  -قَػػػػػػػْد اْفنػػػػػػػاُ   بِػػػػػػػِه ا ُ  -ِبَ ْتػػػػػػػٍ   

 اّل الّية م يبَ  منهػا إومن ذل  نيصيدة د، ويبدو أّف شعرًا زتاسي ا  ثريًا لمحعيد ن مء ُب تل  اضتروب 
 : )الّطويي((ٛ)هلا البيد

 َومػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػاَف ِإًّل سػػػػػػػػػػػػػاَعًة  ثُػػػػػػػػػػػػػّ   ُػػػػػػػػػػػػػوِدروا
 
 
 

 َ فثْػػػػػػػػػػػػِل َحصػػػػػػػػػػػػٌٍّد فَػػػػػػػػػػػػػْوَؽ َظْ ػػػػػػػػػػػػِر َصػػػػػػػػػػػػعٌّدِ  
 
 

                                         
 : اةْصي. األرومة( ٔ)
 . ٜٗ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٕ)
 ّدة. : اضتِ الس ْورة( ٖ)
 . ٜٗ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٗ)
 . ٜٗ، صالمّحاب ( ٘)
 . ٜٗ، صالمّحاب ( ٙ)
 مه ة القطم ُب )أفنا م(  رورٌة.   ( تمحهييُ ٚ)
  .٘ٚ، صابن جودّي: غتموع شعرص( ٛ)
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وألّػ  بينهػا ُب ، ُب شػعرص اضتماسػّ  اظتعػاَي اضتماسػّية العربيّػة ما هػو وا ػر،  ،اسار ر سعيدلقد 
ث الّػػي عاشػػها اقػػدرة شػػاعر بػػارع نيػػادر علػػ  اسػػا داـ ووصػػ  اةحػػدا، تناسػػ  وا ػػر وتمحلمحػػي ملرػػوظ

واناقػػػا  ألفانػػػء الّدالّػػػة واظتعػػػّ ة واظتوحيػػػة ُب أسػػػلوب بػػػارع يػػػلّ رنا ، واسار ػػػار اظتشػػػاهد اظتاررّ ػػػة، أدوات فنّػػػء
عّمػن زتػي  اًل ةنّػء صػدر فعػ، وم تفرت ُب شػعرص هػلا حػرارة االنفعػاؿ بػاظتوني ، بوبار شعرا  العرب اضتماسّيني

 .  وجهر بالّصوت مًعا، ي المحّ 
 ػاف للمولّػدين  ػلل  ،  ومثلما  اف للعصبّية العربّية شعرا   اةسػدّي وسػعيد و ريمهػا يػدافعوف عنهػا

ويصػػػفوف مػػػا عػػػري لقػػػومهم علػػػ  أيػػػدي العػػػرب مػػػن الونيػػػائم ، شػػػعراؤهم الّػػػلين  ّر ػػػوحيم وينا ػػػلوف عػػػنهم
 : )الوافر((ٕ)فقاؿ، د اناصاراٌم عل  العربومن شعرا  اظتوّلدين العبلّ  اّللي ذ ر أح، (ٔ)اظت  ية

 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد انْػَقَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفْ  قَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتُػُ ُ   َوذل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 

 َوزُْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَِع رُْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُن ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هُ  اأَلَذؿ   
 : )الوافر((ٖ)مطلعها، فنانَيَ ها شاعر العرب اةسدّي بقصيدة يويلة 

 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد اْحتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  اأَلِحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة  َواْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَػَقت وا
 

 (ٗ)َنَأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِلطٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتِ ْ  بَِتٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل  َواحَ  
معجبًػا ببمحػالاء مشػيًدا ، ن مهػا ُب صػديقء ونيائػدص ُب اظتعػارؾ، هم سػعيد بقصػيدة ما ناني ها فارسُ  

، ُب رنيػاعم وحّوػم المّحػي َ ، حّا ألبمحػهم الػّلّؿ واطت ػوع والّصػنار، وأفناهم فقد ػت  سّوار اةعدا َ ، ببطولاء
 : )الوافر((٘)نياؿ ُب مطلعها، أيديهم عقابًا عل  الّلنب اّللي انيرتفاء، فيهم وأحّي القايَ 

 ِلَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّواٍر َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأَلْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِإ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْ ٌ 
 

 (ٙ)َأبػػػػػػػػػػػػػػػاَد َذِوي االَعػػػػػػػػػػػػػػػداوِة   فَاْ ػػػػػػػػػػػػػػػَفَ ّتوا 
أو شػػػػػػػػػػعر اطتصػػػػػػػػػػومات وُب ونيػػػػػػػػػػوؼ الّشػػػػػػػػػػعر مػػػػػػػػػػم العصػػػػػػػػػػبّية مػػػػػػػػػػا ميثّػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػورة مػػػػػػػػػػن الّنقػػػػػػػػػػائ   

ين إن جانػػػػػػػػػب الّصػػػػػػػػػراع إذ عػػػػػػػػػّ  هػػػػػػػػػلا الّشػػػػػػػػػعر عػػػػػػػػػن الّصػػػػػػػػػراع اةديّب بػػػػػػػػػني العػػػػػػػػػرب واظتولّػػػػػػػػػد، (ٚ)اظتشػػػػػػػػػرنيّية

                                         
  .ٖٕٚ، صحّا حياية القرف الرّابم اعتجريّ  عر اةندلمح ّ اهات الشّ ( ان ر: ه : اجّ ٔ)
 .ٗٙ(، صبن حّياف: اظتقابص، )نشرة أنطونيا( إ)
 .ٗٙ، صالمّحاب ( ٖ)
 : اجامعوا. احنأّلوا: النّػّية، واصتهة البعيدة. والطٌّّّة( ٗ)
 . ٜٚ( ابن جودّي: ػتموع شعرص، ص٘)
 ( ُب غتموع شعرص )العدوة(، وعا ُيومحر الوزف و اّي اظتع . ٙ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔبني اصتمود والاطّور، ص ان ر: الوفراوّي: الّشعر العريبّ ( ٚ)



ٕٔٚ 

 

و ػػػػػاف شػػػػػعرا  العػػػػػرب هػػػػػم نيػػػػػادٌم مثػػػػػي سػػػػػّوار بػػػػػن ، وفيػػػػػء مػػػػػن اصتانػػػػػب العػػػػػريّب الف ػػػػػر بالقبيلػػػػػة، المّحياسػػػػػ ّ 
 .  (ٔ)وسعيد بن جوديّ  زتدوف

شتػم يوًمػا منشػًدا ينشػد نيػوَؿ  إذ، وإن جانب نقائ  سػعيد وأشػعارص اضتماسػّية  انػد لػء معار ػات
 : )المّحريم((ٕ)الّشاعر اصتاهلّ  أيب نييص بن اةسلد

 قَػػػػػػػػػػػػػػػْد َحّصػػػػػػػػػػػػػػػِ  البَػٌَّْ ػػػػػػػػػػػػػػػُة رَْأسػػػػػػػػػػػػػػػي َففػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر تْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعِ    (ٖ)أْتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  نَػْوًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ ٌّػْ
 َأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػع  َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػل  بَنػػػػػػػػػػػػػػػػػي مالِػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  

 
 ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  اْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرٍئ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأنِِه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعِ  

وُب هلا دليي عل  شاعريّاء ونيدرتء عل  اسالهاـ اظتعػاي البطوليّػة ، فقاؿ سعيد معارً ا عل  البديهة 
 )المّحريم( :(ٗ)وصو ها

 الػػػػػػػػػػػػػػد رُْع قَػػػػػػػػػػػػػػْد صػػػػػػػػػػػػػػاَرْت ِشػػػػػػػػػػػػػػعاري  َففػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (٘)َأْبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  حاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاها لِتْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعِ  
 َوالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّْ  ِإْف َقص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرُ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِن ٌ  

 
 َتو لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـَ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَو   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي 

 َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ َفٌّْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبُفْستَػْقِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

 ِإذا َدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني لِت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داعِ  
 َهػػػػػػػػػػػػػػػػ ا الّػػػػػػػػػػػػػػػػ ي َأْسػػػػػػػػػػػػػػػػع  لَػػػػػػػػػػػػػػػػُه جاِهػػػػػػػػػػػػػػػػًدا 

 
 «َشػػػػػػػػػػػػػػػػْأنِِه سػػػػػػػػػػػػػػػػاعِ ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  اْمػػػػػػػػػػػػػػػػرٍئ فػػػػػػػػػػػػػػػػي » 

 
 

ا، وصارت الّدرع، لقد صار سعيد إلَ  سالح وربيَب حرب لباَسػء ، عل  الّر م من شّدٌا ونيمحػاٌو
وهػػػلا ؽتّػػػا يصػػػّور نيّوتػػػء وشػػػّدة ب سػػػػء ، وفراَشػػػء الّػػػلي يفػػػرتش بػػػػء اةرَض إف أراد النّػػػـو، الّػػػلي يباشػػػر جمحػػػدص

وال يمحػػػان  ، د ال ينمحػػػ  رفيقيػػػء: سػػػيفء وحصػػػانءوال ريػػػب أّف فارًسػػػا  محػػػعي، واسػػػاعدادص الػػػّدائم للقػػػا  عػػػدّوص
ليبػنّي بعػد هػلا  لّػء ، وال ريػب أف نػراص يػل رمها ويانػّ  بفعلهمػا، فهما عونػء وسػندص ُب الّلقػا  واصتػالد، عنهما

، « ػّي امػرئ ُب شػ نء سػاع»ممحػاعيًنا علػ  بيػاف مػا ذهػب إليػء باظتثػي المّحػائر ، جاهػًداإليػء أّف هلا ما يمحػع  
 .  (ٙ)ش نء غتُِد   ُب إصالحِ  امرئٍ  أي  ي  

                                         
، ، وعيمحػػػػػ : اعتجػػػػػا  ُب اةدب اةندلمحػػػػػ ّ ٜٚندلمحػػػػػّ  )عصػػػػػر سػػػػػيادة نيريبػػػػػة(، ص( ان ػػػػػر: عبّػػػػػاس: تػػػػػاريً اةدب اةٔ)

« اظتقاػبص»أشػار صػاحب  .ٕٕٚ، صحػّا حيايػة القػرف الرّابػم اعتجػريّ  عر اةندلمح ّ الشّ اهات ، وه : اجّ ٖٛ-ٕٛص
 (.٘ٙإن أّف لمحّوار نيصيدًة يويلة ذ ر منها بياني. )ان ر: ابن حّياف: اظتقابص، )نشرة أنطونيا(، ص

 . ٚ٘ٔ/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٕ)
 : اطتوذة. البٌّ ة: َحْل  الّشعر. الَ صّ ( ٖ)
 . ٛٛ-ٚٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٗ)
 . يابنمحاف دوف ما سواص من الثّ اإل محدَ جَ  ما وه: الش عار( ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ( ان ر: اظتيداّي: غتمم اةمثاؿ، ٙ)



ٕٔٛ 

 

إن »فلجػ  ابػن حفصػوف ، ونّي سعيد يدافم عن نيومء بمحيفء ولمحانء حّا لق  منء اظتوّلدوف ما لقػوا
فقػاؿ سػعيد وهػػو ، (ٕ)«حػػّا نيػب  عليػء وصػار أسػػريًا لديػء، (ٔ)إذ عجػػ  عنػء بػالقّوة واةَيْػد، اضتيلػة فيػء والويػد

: (ٖ)ويػدعو صػاحبيء إن الّصػ يصػ  إن أف تانػرّي حالػء، ةّف اضتػّر ، تػءُب أسرص يعلن ارتياحػء للّصػ  علػ  مرار 
 )الّطويي( 

ًرا راَحػػػػػػػػػُة الُ ػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػي الص ػػػػػػػػػْبِر   َختٌّتَػػػػػػػػػي  َصػػػػػػػػػبػْ
 

 َوًل َشػػػػػػْيَإ ِمثْػػػػػػُل الص ػػػػػػْبِر فػػػػػػي الَ ػػػػػػْرِب لِْتُ ػػػػػػر   
 فَػػػػػػػػػػػػال تَػٌَّْأسػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػْن فَػْرَحػػػػػػػػػػػػٍة بَػْعػػػػػػػػػػػػَد تَػْرَحػػػػػػػػػػػػةٍ  

 
 (ٗ)ْن بَػْعػػػػػػػػِد مػػػػػػػػا ُعْسػػػػػػػػرِ َوَأْف تَػْبأَيػػػػػػػػا بِالٌُّْسػػػػػػػػِر ِمػػػػػػػػ 

 : )الّطويي((٘)واسعةتعان ُب فرج نيريب فإّف رزتة ا  الفارس اةسريوأمي  
 َفَ ػػػػػػػػْ  ِمػػػػػػػػْن َأسػػػػػػػػٌٍّر  ػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػي الِقػػػػػػػػد  ُموثَػًقػػػػػػػػا

 
 (ٙ)!فََأْتَتَقػػػػػػػػػػُه الػػػػػػػػػػر ْحَفُن ِمػػػػػػػػػػْن َحتَػػػػػػػػػػِ  اأَلْسػػػػػػػػػػرِ  

ولػػو ، ولػػيص ُب معر ػػة أو نػػ اؿ، عػػةً وعػػّ ل سػػعيد نفمحػػء واعاػػلر إن َمػػْن يلومػػء ب نّػػء أُسػػر َ ػػْدرًا وىدي 
 : )الّطويي((ٚ)ودافم عنء الفرساف اّللين يقودهم، النياص آسروص ُب معرتؾ ضتم  نفمحء بشجاعاء وسالحء
 لَػػػػػػػػػػػػػِ ْن ُ ْنػػػػػػػػػػػػػُ  َمػػػػػػػػػػػػػْأُخوًذا َأسػػػػػػػػػػػػػًٌّرا  وَُ ْنُتفػػػػػػػػػػػػػا

 
 (ٛ)فَػتَػػػػػػػٌَّْ  َعتػػػػػػػ  َحػػػػػػػْرٍب َوَلِ ػػػػػػػْن َعتػػػػػػػ   َػػػػػػػْدرِ  

 صػػػػػػابَنيَولَػػػػػػْو ُ ْنػػػػػػُ  َأْخشػػػػػػ  بَػْعػػػػػػَ  مػػػػػػا قَػػػػػػْد أَ  
 

 َأتْػػػػػػػػػػػػػػػػػراُؼ الر َديِْنٌّّػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػْفرِ  َحَفْتنػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  
 : )الّطويي((ٜ)وف ر الّشاعر بنفمحء ووصفها بالفاّوة والفروسّية واإلنيداـ 

 فَػَقػػػػػػػػػػػػػػػػْد َعِتػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الِفْتٌّػػػػػػػػػػػػػػػػاُف َأنّػػػػػػػػػػػػػػػػي َ ِفٌّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـُ فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػاَعِة الػػػػػػػػػػػ  ْعرِ    َوفاِرُسػػػػػػػػػػػ ا الِفْقػػػػػػػػػػػدا
فهمػا ُب أسػوأ حػاٍؿ ، فبعث إليهما بمحالمء حتّيًة عتما، لديءوالافد سعيد الافاتًة إنمحانّيًة رنييقة إن وا 

 : )الّطويي((ٓٔ)ِلما حّي بولدمها
 فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػا ظاِعنًػػػػػػػػػػػػػػػػا َأبِْتػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػالمي َتِ ٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػةً 

 
 ِإلػػػػػػػػػػػػ  َوالِػػػػػػػػػػػػَدي  ال ػػػػػػػػػػػػائَِفٌِّْن لَػػػػػػػػػػػػدى ِذْ ػػػػػػػػػػػػري 

                                          
 : القّوة. األَْيد( ٔ)
 . ٖٗٔ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٕ)
 . ٗٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٖ)
 : رفعها وف ر عا. : َفَ َر، وب ل نفمحءبأى( ٗ)
 . ٗٛ( ابن جودي: غتموع شعرص، ص٘)
 : المحعرْي يُػَقّد من جلد  ري مدبوغ. القدّ ( ٙ)
 . ٗٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٚ)
 إشارة إن حيلة ابن حفصوف ُب اإليقاع بء وأسرص. « ولون عل   در»أي: و ناما يليقني. وُب نيولء « و ناما( »ٛ)
 . ٗٛرص، ص( ابن جودّي: غتموع شعٜ)
 . ٗٛ، صلمّحاب ( آٔ)



ٕٜٔ 

 

بصػػوت هػػادئ ونػػ ة شػػجّية فيهػػا ، و ّفػػ  عنهػػا، وعػػ ع عتػػا، وراح يواسػػيها،  مػػا الافػػد إن زوجػػء
 : )الّطويي((ٔ)وهّم  بري يواد يووف أ   من هّم القاي واةسر، ح ف وحنني

 َوَأد  ِإلػػػػػػػػػػػػ  ِعْرسػػػػػػػػػػػػي الس ػػػػػػػػػػػػالـَ َوقُػػػػػػػػػػػػْل َل ػػػػػػػػػػػػا:
 

 (ٕ)َعَتٌّْػػػػػػػػػِ  َتِ ٌّّػػػػػػػػػاتي ِإلػػػػػػػػػ  َمْوِقػػػػػػػػػِ  الَ ْشػػػػػػػػػرِ  
ػػػػػػػػػػػػػِ  َأْلقػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػاِلقي يَػػػػػػػػػػػػػػْوـَ َمػػػػػػػػػػػػػْوِقفي   ِبَ ف 

 
 وََ ْربُػػػػػػػػِ  َأْق ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػَن الَقْتػػػػػػػػِل َواأَلْسػػػػػػػػرِ  

واإلشػػفاؽ واعتػػّم ل وجاػػء ، طػػ  سػػعيد ُب آىػػر نيصػػيدتء ب اعػػة بعػػد الػػّلّؿ واضتنػػّو والّرزتػػة لوالديػػءوانع 
فػػإف م يّامحػػػم لػػء نيػػػ  اةرض ذات ، فمثلػػء َمػػػْن مػػات ع يػػ ًا ُب سػػػاحة اظتعر ػػة، ليقػػ  فارًسػػا شػػػجاًعا ذا بػػ س

 : )الّطويي((ٖ)الّطوؿ والعرض  اف ني ص ُب بطوف الّنمحور والطّيور اصتارحة
ػػػػػػػػػػػػٌر فََأْحسػػػػػػػػػػػػُن َمْوِتنًػػػػػػػػػػػػاوَ   ِإْف لَػػػػػػػػػػػػْ  َيُ ػػػػػػػػػػػػْن قَػبػْ
 

 ِمػػػػػػػػػػػػػَن الَقْبػػػػػػػػػػػػػِر لِْتِفْتٌّػػػػػػػػػػػػػاِف َحْوَصػػػػػػػػػػػػػَتُة الن ْسػػػػػػػػػػػػػرِ  
وتاجلّػ  ُب أبياٌػا صػورة الفػارس ، مو ػوع اَةْسػريّات  ػمنَ  مػا هػو وا ػٌر وتدىي هػلص القصػيدة   

. والّصػ  مػن  ػر بشػجاعاءوالّػلي يف، اةسري اّللي يص  ُب سجنء من  ري أف يلّؿ ُب نييدص أو يهوف آلسرص
 .  (ٗ)الّ واهر الوا رة ُب شعر الّشعرا  المّحجنا  واةسرل من المحياسّيني أو رجاؿ الّدولة

، وم يلبػث سػّوار. (٘)أيلػ  سػراحء مقابػي مػاؿ وفػري، سػعيد عنػد ابػن حفصػوف شػهورًا وبعد أف أُِسػر
أحػػػد ولمحػػػعيد َمْر ِيَػػػٌة ُب ، هػػػػٕٚٚسػػػنة  أف نيُاػػػي  يلػػػة دبّرهػػػا اظتولّػػػدوف ُب، بعػػػد حاد ػػػة أسػػػر سػػػعيد وإيالنيػػػء

 : )الّطويي((ٙ)نياؿ فيها، ورّاا ر   عا سّوارًا هلا، ؿابطاة
رُ   َأُمْستَػْنِصػػػػػػػػػػػًرا بِالص ػػػػػػػػػػػْبِر قَػػػػػػػػػػػْد ُدِفػػػػػػػػػػػَن الص ػػػػػػػػػػػبػْ

 
ػػػػػػػػػػرُ    َمػػػػػػػػػػَ  الَ َسػػػػػػػػػػِن الَفػػػػػػػػػػْأُموِؿ ِإْذ َ ػػػػػػػػػػف ُه الَقبػْ

 فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعَ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػا لِْتَقْبػػػػػػػػػػػػػػػػػِر ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػف هُ  
 

 ْ ُل اأَلْرِض َيْخشػػػػػػػػاُ  َوالػػػػػػػػَوْعرُ َوقَػػػػػػػػْد  ػػػػػػػػاَف َسػػػػػػػػ 
 
 

 َومػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػاَت ذاَؾ الفاِجػػػػػػػػػػػُد الَقػػػػػػػػػػػْرـُ َوْحػػػػػػػػػػػَد ُ 
 
 
 
 

رُ   ـُ َوالبَػػػػػػػػْأُس َوالص ػػػػػػػػبػْ  (ٚ)بَػػػػػػػػِل الُ ػػػػػػػػوُد َواإِلقْػػػػػػػػدا
 َوِإْف َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِن الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْطاُف زَيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن خٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةً  

 
 ِلقاتِِتػػػػػػػػػػِه فػػػػػػػػػػػي الُ ْفػػػػػػػػػػِر بَػػػػػػػػػػػْل ُدونَػػػػػػػػػػُه الُ ْفػػػػػػػػػػػرُ  

 
                                         

  .ٗٛ، صابن جودّي: غتموع شعرص( ٔ)
 ء. امرأتُ  :لجُ الر   ِعْرسُ ( ٕ)
 . ٘ٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٖ)
، وواه: الفػنت والّنوبػات اطتاّصػة وأ رهػا ُب الّشػعر ٗ٘٘، ٜٚٗ-ٛٚٗ( ان ر: الب رة: اةسر والمّحػجن عنػد العػرب، صٗ)

 . ٖ٘ص اةندلمحّ ،
 . ٖٗٔ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٘)
 . ٔٛ-ٓٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٙ)
 ي، والمّحّيد. رْ : الفَ ـرْ القَ ( ٚ)



ٕٕٓ 

 

 داِف نُػػػػػػػػػػورِ ِ َفَشػػػػػػػػػػْفُ  ال  ػػػػػػػػػػ   تَػْرجػػػػػػػػػػو ِلُفْقػػػػػػػػػػ
 

 َوبَػػػػػػػػػػْدُر الػػػػػػػػػػد ج  يَػْب ٌّػػػػػػػػػػِه  َواألَْنُ ػػػػػػػػػػُ  الن ْهػػػػػػػػػػرُ  
فػ معروص موانَػء ُب ، وم عد العرب أح ع بال ععامػة بعػد سػّوار مػن صػاحبء وممحػاعدص سػعيد بػن جػوديّ  

د وُب أىبػار سػعي. فمحار عل  حيج َسلفء سّوار ُب مواجهة ابن حفصوف وَمػْن ورا ص مػن اظتولّػدين، (ٔ)زعاماهم
فقػػد نياتلػػء وأصػػرابء مػػن  ػػّي جهػػة ف هػػر ، مػػا يلّ ػػد بطولػػة هػػلا القائػػد وشػػّدة ب سػػء أمػاـ ىصػػمء، علػ  نيّلاهػػا

ولقػد دعػاص ُب ، عػالص وه مػء اّل إذ م يلقء نيػّط إ، وهابء ابن حفصوف هيبًة م يهبها أحًدا ؽتّن مارسء»، عليهم
ونيػػد ، وواجهػػء يوًمػػا ُب بعػػ  أيّػػاـ اصتِػػالد، ءوحػػاد عنػػ، بعػػ  أيّػػامهم إن اظتبػػارزة فلػػم عبػػء ابػػن حفصػػوف إليهػػا

فمػا ، واجالبػء إن اةرض، فعالص سػعيد وهجػم عليػء وألقػ  عليػء ذراعػء، سعيد وأىب ال  يد عنء (ٕ)بء ثَ بَ  َ 
 .  (ٖ)«من يدص ف نقلوا عمرَ ، أصرابُء اّللين انقّ وا عل  سعيد اّل ؾّتاص منء إ

بػػػاضَتْرب »ع يًمػػػا عنػػػدما عار ػػػء سػػػعيد  اًل وبػػػا، وهػػػو أشػػػّد الثّػػػائرين شػػػو ةً ، لقػػػد لقػػػ  ابػػػن حفصػػػوف
وهػػلا مػػا يلّ ػػد حق ػػا بطولػػة هػػلا القائػػد ، (٘)«و ػػايقء ُب سػػبيلء هنػػاؾ ويريقػػء، حػػّا أ ّصػػء بريقػػء، (ٗ)واضتَػػَرب

مثػػريًا فػػيهم ، الّػػلي نػػّي يػػلود عّمػػن ورا ص مػػن العػػرب ذيػػاَد اةبطػػاؿ سػػبَم سػػنني، الباسػػي: سػػعيد بػػن جػػودي
 .  ظتنازلة ىصومهم اضتماسَة واضتمّيةَ 

ش صػػّية سػػعيد البطوليّػػة تػػرّدد صػػداها إن حػػّد  بػػري ُب ش صػػّية أيب  أفّ عر ػػء سػػب   اوال  فػػ  ؽتّػػ
فانيهمػػػػػا ُب عػػػػػدد مػػػػػن اظت ػػػػػاهر والمّحػػػػػمات:  ػػػػػالف ر الفػػػػػردّي مػػػػػن حيػػػػػث اتّ ، هػػػػػػ(ٖٚ٘فػػػػػراس اضتمػػػػػداّي )ت

 . (ٙ)والقيم الّلاتّية، وذ ر عّدة اضترب، رومونيفهما من اةس، واضتنني إن اةهي، والّرم  القياديّ ، واصتماع ّ 
تصّورص ػتاربًا نيوي ا شديد الب س ُب اضترب، ودتثّلء ػتب ا لػنّي العريوػة أشعار   لّية، ولمحعيد أيً ا بع  

، ش صػػّياء جانبيهػػا نيولػػء . وؽتّػػا يصػػّور(ٚ)وفيهػػا تاجلػػ  ش صػػّية الفػػارس بػػاظتع  الّاقليػػدّي للولمػػةُب اضتػػّب، 
 : )البمحيط( (ٛ)نَػْهَج َل   الن ؿ باضتماسةونيد نَػَهَج 

 ًل َشػػػػػػػػػْيَإ َأْمتَػػػػػػػػػُح ِمػػػػػػػػػػْن سػػػػػػػػػاٍؽ َعتػػػػػػػػػ  ُعنُػػػػػػػػػػ ِ 
 

 َوِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُمناقَػتَػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َ ْأًسػػػػػػػػػػػػػػػػا َعتػػػػػػػػػػػػػػػػ  تَبَػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  
 

                                         
 . ٘٘ٔ/ٔ، وابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٜٕ(، صص )نشرة أنطونيا( ان ر: ابن حّياف: اظتقابٔ)
 : نيب  عليء بوّفء، وهو أشّد القب . َ َبَث به( ٕ)
 . ٘٘ٔ/ٔ. وان ر: ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٖٓ-ٜٕ(، صبن حّياف: اظتقابص )نشرة أنطونياا( ٖ)
 : المّحْلب. الَ َرب( ٗ)
 . ٖٗٔ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٘)
 ، وما بعدها. ٘ٛ( ان ر: البهادّه: الفروسّية بني أيب فراس اضتمداّي والمّحعدّي اإللبريّي، صٙ)
 . ٚٙٔاةدب اةندلمحّ  من الفار إن سقوط اطتالفة، ص( ان ر: هيوي: ٚ)
 . ٜٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٛ)



ٕٕٔ 

 

 َوِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُمواَصػػػػػػػػػػػػػػػػَتٍة ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػِد َمْعَتبَػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 َوِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُمراَسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِة اأَلْحبػػػػػػػػػػػػػػػػػاِب بِالَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَدؽِ  
 َجَريْػػػػػػػػُ  َجػػػػػػػػْرَي َتُفػػػػػػػػوٍح فػػػػػػػػي الص ػػػػػػػػبا تَتَػػػػػػػػػًقا 

 
ْهِر َعػػػػػػػْن تََتقػػػػػػػي   َومػػػػػػػا َخَرْجػػػػػػػُ  ِلَصػػػػػػػْرِؼ الػػػػػػػد 

 َوًل انْػثَػنَػٌّْػػػػػػػػػُ  لِػػػػػػػػػداعي الَفػػػػػػػػػْوِت يَػػػػػػػػػػْوـَ َو ًػػػػػػػػػ  
 

 َ فػػػػػػػػا انْػثَػنَػٌّْػػػػػػػػُ  َوَحْبػػػػػػػػُل الُ ػػػػػػػػ   فػػػػػػػػي ُعُنقػػػػػػػػي 
 مػػا فعػػي نيبلَػػء القائػػد الفػػارس  ،بشػػجاعاء يشػػوعاالّشػػاعر الفػػارس  وال  فػػ  علػػ  نيػػارئ اةبيػػات أفّ  

الافػد إليػء صػاحب  وهلص شتة ُب شعر سعيد. (ٔ)ُب   لّياتءهػ( ٕٕ٘)ت   الِعْجل ّ لَ دُ  الّشاعر العّباسّ  أبو
د أيب ُدلَػ  القاسػم بػن عيمحػ  ػتشبء مقاصمقاصدص ُب   لء اظتشوب بشجاعاء »فقاؿ: إّف ، «اضتّلة المّحريا »

 .  (ٕ)«لء أيً ا رئاسة و ورة العجلّ ، و اند
فهػاـ ، عها ُب نيريبة تنّ  لفمػري عبػد ا ُب إمػارة أبيػءُب جارية ُتمحّم  جيراف شت ءء نيولُ   لّيات ومن

وفيهػػا نيػػاؿ ب سػػلوب م ، هػػاـ عػػا دهػػرًارتل جاريػػة شتّاهػػا جيرػػاف باشتهػػا، ومػػم ذلػػ  م ينمَحػػها، بػػي واشػػ، عػػا
 : )البمحيط((ٖ) ُي من رنيّة ودما ة ولني

 َسػػػػػػػْفعي َأبػػػػػػػ  َأْف َيُ ػػػػػػػوَف الػػػػػػػر وُح فػػػػػػػي بَػػػػػػػَدني
 

 ْنػػػػػػػػػػػػػُه َلْوَعػػػػػػػػػػػػػَة ال ػػػػػػػػػػػػػنفِ فَاْعتػػػػػػػػػػػػػاَض قَػْتبِػػػػػػػػػػػػػَي مِ  
 َأْعطٌَّْػػػػػػػػػػػُ  جٌّْ ػػػػػػػػػػػاَف ُروحػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػْن تَػػػػػػػػػػػ َ  رِها 

 
 َهػػػػػػػػػػػػ ا َولَػػػػػػػػػػػػْ  َأَرهػػػػػػػػػػػػا يَػْوًمػػػػػػػػػػػػا  َولَػػػػػػػػػػػػْ  تَػَرنػػػػػػػػػػػػي 

 فَػُقػػػػػػػػػػْل ِل ٌّْ ػػػػػػػػػػاَف: يػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػْ لي َويػػػػػػػػػػا َأَمتػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػًرا بِػػػػػػػػػُروٍح زاَؿ َعػػػػػػػػػْن بَػػػػػػػػػَدفِ    (ٗ)اْستَػْوصػػػػػػػػػي َخٌّػْ
 َ ػػػػػػػػػػػػػػأَنّني َواُسػػػػػػػػػػػػػػُف ا  َوالػػػػػػػػػػػػػػّدْمُ  ُمْنَسػػػػػػػػػػػػػػِ  ٌ  

 
 تِػػػػػػػػػي  راِهػػػػػػػػػٌ  َصػػػػػػػػػّت  َعتػػػػػػػػػ  َوثَػػػػػػػػػنِ ِمػػػػػػػػػْن ُمْقتَ  

ولػػء  شػعرص ا مػوع وُب مصػػادر تررتاػء. ُب جيرػػافَ وهػلص القطعػة هػػ  الوحيػدة الّػي ذ ػػر فيهػا سػعيٌد  
فقػػػاؿ اًل،  عر ػػػد عنػػػء ورمػػػد بطرفهػػػا إن اةرض ىجػػػفىػػػال عػػػا اريػػػة زُتلػػػد إليػػػء مػػػن نيريبػػػة، جبياػػػاف ُب 
 : )الّطويي( (٘)ُب ع ّة و رامة  ايبها

 َة األَْل ػػػػػػػػػػػػػػػاِظ َعن ػػػػػػػػػػػػػػػي ِإلػػػػػػػػػػػػػػػ  األْرضِ َأمائِتَػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 َأَهػػػػػػ ا الّػػػػػػ ي تُػْبػػػػػػِديَن  َوْيَ ػػػػػػِ   ِمػػػػػػْن بُػ ْػػػػػػِ   
 َأْهتَػػػػػػػػػهُ  -َوا ِ  -فَػػػػػػػػػِ ْف  ػػػػػػػػػاَف بُػْ ً ػػػػػػػػػا َلْسػػػػػػػػػُ   

 
 َوَوْج ػػػػػػػػي بِػػػػػػػػ اَؾ الت ْ ػػػػػػػػِ  َأْولػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػَن اأَلْرضِ  

 

                                         
 . ٕٛٔ( ان ر:  ي : تاريً اةدب العريّب )عصر الّدوؿ واإلمارات: اةندلص(، صٔ)
 . ٛ٘ٔ/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٕ)
 . ٓٓٔ( ابن جودّي: غتموع شعرص، صٖ)
 آىر )اساوص ( صيانًة للوزف.  ( ُ ف  صوت اليا  ُبٗ)
 . ٙٛ( ابن جودّي: غتموع شعرص، ص٘)



ٕٕٕ 

 

جاريػػة الّػػي ولػػيص ُب شػػعر سػػعيد ا مػػوع  ػػري هػػلص الن ليّػػات، ولػػيص فيهػػا  مػػا هػػو وا ػػر ذ ػػٌر لل
 مػػا زعػػم الػػدّ اور ،  (ٔ)«...ُب جاريػػة شتعهػػا ُب نيريبػػة»شػػعرص  هػػلا ينفػػ  أف يوػػوف أ ثػػرُ شتعهػػا ُب نيريبػػة، و 

 .إحمحاف عّباس ُب حديثء عن سعيد وشعرص
إذا  عنػد العػرب منػل اصتاهليّػةة البطػي ال توامػي ش صػيّ و ما  اف سعيد شاعرًا  اف ىطيًبا أيً ػا، و 

ىطػب »ورد عػن سػعيد أنّػء ، فقػد (ٕ)بال ة والبياف نيادرًا عل  اطتطابػة ونيػرض الّشػعرم يون ؽتالًوا أسباب ال
بػػني يػػدي اطتليفػػة اظتنػػلر، وهػػو حػػدث، أّوؿ مػػا أف ػػد اطتالفػػة إليػػء، وعليػػء نيبػػا  ىػػّ ، وتنّوػػب نيوًسػػا عربيّػػة، 

ّ  واظتقػػػاـ، والونانػػػة بػػػني يديػػػء. ىطػػػب ىطبػػػة بلينػػػة وصػػػلها بشػػػعر حمحػػػن، وم يػػػ ؿ اللّػػػوا  يػػػرتّدد عليػػػء ُب العػػػ
علػػ  فصػػاحة سػػعيد وبال اػػء توامػػي  . وعػػلص الّشػػهادة(ٖ)«و طػػب ُب أعلػػ  اظتنػػ  ُب اظتمحػػجد اصتػػامم بػػإلبرية

نيػد تصػّرؼ ، وفارًسػا ػِتْربًػا اًل شجاًعا بطػ»الّصورة البطولّية لش صّية سعيد بن جودّي اّللي  اف  ما ُوِصَ  
تعػػػد  لػػػء عشػػػر ، وشػػػاعرًا ػتمحػػػًنا، فا اػػػدل أديبًػػػا ؿتريػػػرًا، وحتّقػػػ  ب ػػػروب اةدب، مػػػم فروسػػػّياء ُب فنػػػوف العلػػػم

والّشػّدة ، واطتطابػة، والّشعر، واصتماؿ، والفروسّية، والّشجاعة، ىصاؿ تفّرد عا ُب زمانء ال يُدفم عنها: اصتود
 .  (ٗ)«...والّرماية، والّ رب، والطّعن

 ن اية سعٌّد بن جودّي: -ٖ
فقػد  ، ىػالؿ مالمػر حياتػء وشػعرص ومػا نقلاػء اظتصػادر عنػء وعل  الّر م ؽتّا ُعرؼ عن هلا البطي من
ولعػػػّي اإلعجػػػاب عػػػلص الّش صػػػّية دعػػػا الػػػدّ اور شػػػوني  .  انػػػد حياياػػػء القاػػػي  ػػػدرًا ب يػػػدي ا نػػػني مػػػن أتباعػػػء

و ػاف ذلػ  ، (٘)«ومن عجب أف نيُاي هػلا الفػارس البطػي  يلػًة ب يػدي بعػ  أصػرابء» ي  إن أف يقوؿ: 
 .  (ٙ)هػٕٗٛ ُب شهر ذي القعدة من سنة

لػو ، مواجهاػء والّنيػي منػء لقاتليػء علػ مػن ع ػيم الّصػفات يلّ ػد أف ال نيػدرَة  رؼ عػن سػعيدإّف مػا عُػ
، ي أعدائػػء أو بعػػ  حاسػػديءبَػػأمػػرًا مػػدبّػرًا مػػن نيِ  اّل فػػال ريػػب أّف نيالػػء م يوػػن إ، م يعمػػدوا إن اضتيلػػة والنػػدر

  .وه  الّنهاية عينها اّلي لقيها َسَلفاص  ن وسّوار

                                         
 . ٕٜ( عّباس: تاريً اةدب اةندلمحّ  )عصر سيادة نيريبة(، صٔ)
 . ٛٙ( ان ر: اظترع : الوع  اصتماّه عند العرب نيبي اإلسالـ، صٕ)
 . ٕٚٚ/ٗ( ابن اطتطيب: اإلحاية، ٖ)
 . ٘٘ٔ/ٔريا ، ة المحّ ار: اضتلّ ( ابن اةبّ ٗ)
 . ٕٛٔ(  ي : تاريً اةدب العريّب )عصر الّدوؿ واإلمارات: اةندلص(، ص٘)
 . ٖٗٔ/ٕ، وابن علاري: البياف اظتنرب، ٙٓٔ/ٕ، وابن سعيد: الػُمنرب، ٙ٘ٔ/ٔ( ان ر: ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٙ)



ٕٕٖ 

 

: (ٔ)ّي بقولػػء ْ عػػاَب الَقػػقػػّدـ بػػن مُ فر ػػاص مُ ، الّشػػعرا  ُب زمانػػء مقاػػي سػػعيد نيػػرائرَ  ونيػػد حرّ ػػد حاد ػػةُ 
 )المّحريم(

 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ذا الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي يُْطِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َأْو َيْ ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 َوقَػػػػػػػػػػػػػْد َحػػػػػػػػػػػػػوى ِحْتػػػػػػػػػػػػػَ  الن ػػػػػػػػػػػػػدى رَْمػػػػػػػػػػػػػُ   
 ًل اْخَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِت اأَلْرُض َوًل َأْوَرَؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُعوُد َوًل َأْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَقِ  الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ  

 بَػْعػػػػػػػػػػػػػَد ابْػػػػػػػػػػػػػِن ُجػػػػػػػػػػػػػوِدّي الّػػػػػػػػػػػػػ ي لَػػػػػػػػػػػػػْ  تَػػػػػػػػػػػػػػرَ  
 

 َأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرـَ ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه الِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  َواإِلنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 ُدُمػػػػػػػػػػػػػػػوُع َعٌّْنػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػػػػبٌِّل اأَلسػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٌٍّد َأبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب ُ  

 : )البمحيط((ٕ)فقاؿ، برية ػتّمد بن سعيد بن ؼتارؽ اظتعروؼ باةسديّ لْ  ما ر اص شاعر العرب ُب إِ  

 ِمػػػػػػػػْن َ ػػػػػػػػ   سػػػػػػػػاِقٌّ ا ًل سػػػػػػػػاَ ِ  الػػػػػػػػر اُح لػػػػػػػػي
 

 َحتّػػػػػػػػػػػػػػػ  تُقػػػػػػػػػػػػػػػر َب نَػْفسػػػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن َتَفن ٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػا 
 َوَأْف َأرى الَخٌّْػػػػػػػػػػػػػػػَل تػػػػػػػػػػػػػػػْردي فػػػػػػػػػػػػػػػي َأِعن ِت ػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 لِثػػػػػػػػػػػاِر َمػػػػػػػػػػػْن  ػػػػػػػػػػػاَف قَػْبػػػػػػػػػػػَل الٌَّػػػػػػػػػػػػْوـِ يُػْرِ ػػػػػػػػػػػٌّ ا 

 يػػػػػػػػػػا قاِسػػػػػػػػػػَ  بْػػػػػػػػػػَن ِعٌّػػػػػػػػػػاٍض َدْعػػػػػػػػػػَوًة فَػَتَقػػػػػػػػػػػ ْ  
 

 ُصػػػػػػػػػػػ   الص ػػػػػػػػػػػُخوِر  فَػتَػػػػػػػػػػػْ  َيْسػػػػػػػػػػػَفْ  ُمناِدي ػػػػػػػػػػػا 
 َوالَ ٌّػ ػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْن ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن ُمَ ػػػػػػػػػػػػػػػرٍ بَػت ػػػػػػػػػػػػػػػْ  رَبٌَّعػػػػػػػػػػػػػػػَة  

 
 َو َؿ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ ِإذا َحَتْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  واِدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 َو َؿ َسػػػػػػػػػػػْعٍد فَػَقػػػػػػػػػػػْد َأْ ػػػػػػػػػػػَ ْ  َولَػػػػػػػػػػػٌَّْ  َل ػػػػػػػػػػػا 
 

 راٍع َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُط َق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاها بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد راِعٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ِمػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػِد مػػػػػػػػػػػا َأتَػػػػػػػػػػػػِ  ا فػػػػػػػػػػػاُؽ ُمْ ِعنَػػػػػػػػػػػػةً  

 
 َتْوًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه  َوَأجابَػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َعواِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّ ا 

مػػػػػػن صػػػػػػفرات البطولػػػػػػة العربيّػػػػػػة ُب اةنػػػػػػدلص ُب عصػػػػػػر  واقاػػػػػػي سػػػػػػعيد يُويػػػػػػد صػػػػػػفرة مشػػػػػػرنية 
واوافقػػػػػػػة ، بػػػػػػػريةلْ فقػػػػػػػد ىلفػػػػػػػء ُب رئاسػػػػػػػة عػػػػػػػرب إِ ،  ػػػػػػػري أحّيػػػػػػػا م توػػػػػػػن الّصػػػػػػػفرة اةىػػػػػػػرية، الّدولػػػػػػػة اةمويّػػػػػػػة

الّػػػػػػلي  ػػػػػػاف مػػػػػػن أ ػػػػػػابر أبنػػػػػػا  العػػػػػػرب ُب  ػػػػػػورة ، ػتّمػػػػػػد بػػػػػػن أ ػػػػػػر  اعتمػػػػػػدايّ ، اةمػػػػػػري عبػػػػػػد ا نفمحػػػػػػء
فيرمحػػػػػػن القػػػػػػوؿ ، يقػػػػػػـو بػػػػػػني أيػػػػػػدي اةمػػػػػػرا  ُب اافػػػػػػي، أديبًػػػػػػا بلينًػػػػػػا» مػػػػػػا  ػػػػػػاف مػػػػػػم رجولاػػػػػػء ،  (ٖ)بػػػػػػريةلْ إِ 

وّلدين حػػػػػّا غتػػػػػ   الػػػػػػمُ ونػػػػػّي صػػػػػامًدا ُب وجػػػػػء الثّػػػػػائر ابػػػػػن حفصػػػػػوف وَمػػػػػْن معػػػػػء مػػػػػن ، (ٗ)«ويطيػػػػػب الثّنػػػػػا 
 .عهد عبد الّرزتن الّناصر

 

                                         
  .٘ٙ(، صبن حّياف: اظتقابص، )نشرة أنطونيا( أ)
  .٘ٙص ،المّحاب ( ٕ)
، ٖٚٔ/ٕ، وابػن عػلاري: البيػاف اظتنػرب، ٙٓٔ/ٕ، وابػن سػعيد: الػػُمنرب، ٚ٘ٔ/ٔ( ان ر: ابن اةبّار: اضتّلة المّحػريا ، ٖ)

 . ٕٚوابن اطتطيب: أعماؿ اةعالـ، ص
 . ٖٚٔ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٗ)



ٕٕٗ 

 

 :«هػ( نفوذًجآٖ٘لختٌّفة عبد الّرحفن الّناصر )تا»في ع د الخالفة  -ب
 لّتي ظ ر فٌّ ا عبد الّرحفن الّناصر ومالمح من حٌّاته الّشخصٌّّة:الّهروؼ ا -ٔ

ت ػطـر بمحلمحػلة ال حيايػة عتػا ، لبثد اةنػدلص علػ  مػدل الّنصػ  اةىػري مػن القػرف الثّالػث اعتجػريّ 
وُب مطلػػم القػػػرف الرّابػػػم . (ٔ)لػػ  بػػػ  أميّػػػة أ ػػر  علػػػ  وشػػ  االحييػػػارحػػػّا الح أّف مُ ، مػػن الثّػػػورات والفػػنت

فػاٍش ُب  ػّي  واطتػالؼُ ، نيػد يّبقػد آفػاؽ اةنػدلص والفانػةُ ، وه اطتالفػةَ »فػػ، عبد الّرزتن الّناصػر اعتجرّي نهر
ودتّوػػػن ، واسػػػاطاع أف ينقػػػل اةنػػػدلص ؽتّػػػا  ػػػاف ياهػػػّددها مػػػن اةىطػػػار اطتارجيّػػػة والّداىليّػػػة، (ٕ)«ناحيػػػة منهػػػا

فاسػػااّب لػػء ، ة ؽتالػػ  الّشػػماؿومهارتػػ، بف ػػي سياسػػاء اضتازمػػة القويّػػة مػػن إى ػػاع رتاعػػات العػػرب لمحػػلطانء
 .  (ٖ)وأصبر الفرؾتة  شوف سطوتء ُب اطتارج، الّداىياةمر ُب 

بػػن  ن عبػػد الػػّرزتن بػػن اضَتوػػمّمد بػػػػػػػػػبػػن ػتّمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ػتن ػػػػػػػػػعبػػد الّرزتلا هػػػو ػػػػػػػػه والّناصػػرُ 
ب بالّناصػػر لػػدين لُّقػػ، بػػن عبػػد اظتلػػ  بػػن مػػرواف اةمػػويّ  بػػن معاويػػة بػػن هشػػاـ بػػن عبػػد الػػّرزتن الػػّداىي هشػاـ
، دتييػػ ًا لػػء مػػن َسػػَلَفْيء عبػػد الػػّرزتن اةّوؿ الػػّداىي،  مػػا عُػػرؼ بعبػػد الػػّرزتن الثّالػػث،  ُمطّرؼػوُ ػػّ  بػػ يب الػػ، ا

 .  (ٗ)وعبد الّرزتن الثّاي اةوسط
 ،دوف بنيػػء   يػػء»الّػػلي  ػاف ، ُب بػػالط اإلمػػارة ػتبػو ا برعايػػة جػػّدص اةمػري عبػػد اعبػػد الػّرزتن نشػ  
فبايعػػء وه عبػػد الػػّرزتن اإلمػػارة ، هػػػُٖٓٓب سػػنة  ا عبػػدوبعػػد وفػػاة اةمػػري . (٘)«ويرّشػػرء ةمػػرص، ويػوم  إليػػء

أمّههػا: ، عػّدةٌ  و انػد ورا  مبايعػة البيػد اةمػوّي لعبػد الػّرزتن أسػبابٌ . (ٙ)ور وا بء أمػريًا ،بيءأ أعمامء وأعماـ
وعرفػػوا عنػػدص ، أَِنمحػػوا فيػػء نيػػّوة ورجولػػة»فقػػد ، مػػرا  اةمػػوّينيامالػػ  صػػفات وؽتيّػػ ات م تاػػوّفر لنػػريص مػػن اةء أنّػػ

ودتػّرف ، ء عاصػر  ثػريًا مػن اةحػداث الّشػديدة مػا أنّػ. (ٚ)«...وى وا اإلنيداـ والعـ  لديػء، اضتومة والّشجاعة
ات ؾتػػر ُب  ثػػري مػػن الواجبػػو ، وشػػارؾ جػػدعص ُب  ثػػري مػػن اظتهّمػػات، علػػ  حتّمػػي اظتمحػػلولّية وزتػػي أعبػػا  اضُتوػػم

                                         
 . ٖٖٚالّدولة العامريّة(، ص( ان ر: عناف: دولة اإلسالـ ُب اةندلص )اطتالفة اةمويّة و ٔ)
 . ٖ٘ٔ( غتهوؿ: أىبار غتموعة ُب فار اةندلص، صٕ)
 . ٖ٘ٔ( نعنع : تاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص، صٖ)
، وغتهػػػوؿ: ذ ػػػر بػػػالد ٖٗٔ-ٖ٘ٔ( ان ػػػر: تررتػػػة الّناصػػػر وأىبػػػارص ُب: غتهػػػوؿ: أىبػػػار غتموعػػػة ُب فػػػار اةنػػػدلص، صٗ)

، واظترا شػػػّ : ٜٖ/ٔ، والّ ػػػّ ّ: بنيػػة اظتلػػػامص، ٖٖ-ٕٖجػػلوة اظتقاػػػبص، ص ، واضتميػػػدّي:ٛٙٔ-ٜ٘ٔ/ٔاةنػػدلص، 
، وابػػن ٙٛٔ-ٔٛٔ/ٔ، وابػػن سػػعيد: الػػػُمنرب، ٕٓٓ-ٜٚٔ/ٔ، وابػػن اةبّػػار: اضتلّػػة المّحػػريا ، ٛ٘-ٓٗاظتعجػػب، ص

 . ٔٗ-ٕٛ: أعماؿ اةعالـ، ص، وابن اطتطيبٖٖٕ-ٙ٘ٔ/ٕعلاري: البياف الػُمنرب، 
 . ٚ٘ٔ/ٕلػُمنرب، ( ابن علاري: البياف ا٘)
 . ٛ٘ٔ/ٕ، وابن علاري: البياف الػُمنرب، ٗ٘( ان ر: اظترا شّ : اظتعجب، صٙ)
 . ٖ٘ٔ( نعنع : تاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص، صٚ)



ٕٕ٘ 

 

 .  (ٔ)أمرًا ماونيّػًعاللل   اف نهورص عل  رأس المح لطة ، وأّدل ذل  بانيادار  بري، اّلي أُسندت إليء ؾتاًحا باهرًا
فق ػ  علػ  ، (ٕ)علػ  اظتامػّردين و ػاف جػي  مهّػء الق ػا َ ، اةندلَص  ومة وانياػدارعبد الّرزتن  ساس

 أنيػػػدـ علػػػ ء اةمػػػر لػػػ وبعػػػد أف اسػػػاابّ . (ٖ)وأى ػػػم منػػػاي  اةنػػػدلص لمحػػػلطانء، دتػػػّرد ابػػػن حفصػػػوف وأوالدص
ؼتايباتػػػػء  هػػػػػ أف توػػػػوف الػػػػّدعوة لػػػػء بػػػػ مري اظتػػػػلمنني ُبُٖٙٔب سػػػػنة نيػػػػّرر  فقػػػػد، ّالّقػػػػب باةلقػػػػاب اطتالفيّػػػػةال

 .  (ٗ)ما عري ذ رص فيء واظت ايبات عنء ُب
: أنيمحػػػاـ ونيمّحػػػم أمػػواؿ جباياػػػء  ال ػػة، و ػػاف عبػػد الػػػّرزتن مشػػنوفًا با ػػػ يم البنيػػاف والمّحػػػلطنة واصتنػػد

 .  (٘)و  ف بانيَيء ذىريةً ، هلين من اظتصاحل  ري ُب نف  منءونيمحم يُ ، ونيمحم للبنياف، نيمحم للجند واضتروب
 مالمح شخصٌّّته البطولٌّّة  فا صّورها الّشعر: -ٕ

وػترًّ ػا ، الاّػاريً ُب عصػرص جعلػد منػء صػانمَ ، الّػي البطولة جّلد ُب ش صّية الّناصر اضتازمة مالمرُ 
علػ  اسػاقرار الػبالد داىلي ػا بعػد أف عصػفد عػا ريػاح   ػاف مػن أُون مهاّمػء العمػيُ ، فقػد  ن حولءلفحداث م

 و ػػػاع الػػبالد  اجػػة ماّسػػة إن حمحػػػم هػػلا اةسػػاس، فوبػػػدأ ياصػػّرؼ علػػ  ، و ػػادت دت نيهػػا الثّػػورات، الفانػػة
وعمػػي علػػ  ذلػػ  منػػل ن، لفرنيػػة واالنفصػػاؿ، ب سػػرع ونيػػد ؽتوػػوالق ػػا  علػػ  م ػػاهر الفانػػة وا، اةمػػور حيائي ػػا

وأذتػػػرت عهػػػًدا  لمحػػػلطاف نيريبػػػة، أعػػػادت اعتيبػػػةَ   ثػػػريةً    ػػػ واتٍ  نػػػ افنيريبػػػة، اةسػػػابيم اةون لاولّيػػػء اةمػػػور ُب 
 .  (ٙ)الّ منبعد صراع اماّد لعقود من ، مرحلة مشرنية من عمر نيريبة ورشتد مالمرَ ، أندلمحي ا جديًدا

ر شػعرا  عصػرص، ففػ   ػّي معر ػة ومػم  ػّي فػار تاجلّػ  و اف إلؾتازات الّناصر اضتربيّػة صػداها ُب شػع
ت واةغتػػاد، المػػدًحا تننّػػوا فيػػء عػػلص البطػػو  ص اضتربيّػػة، وياجلّػػ  معهػػا مػػا ن مػػء الّشػػعرا ء، وتاجلّػػ  أغتػػادُ بطولاُػػ

ويػ ٌب ، و ريمهػا ا بػن إدريػص بػن بػدر وعبيػدُ  إشتاعيػيُ  هػلال  ومػن، وأشادوا فيء بصفاتء اّلي أ ارت إعجاعم
هػػػا عػػػن وعشػػػرين عاًمػػا م ياونيّػػػ  في ُب أيّػػاـ الّناصػػػر ذتانيػػػةً  لي عػػػاشالّػػػ، (ٚ)ءماهم رتيًعػػػا ابػػػُن عبػػد ربّػػػ مقػػدّ ُب

                                         
 . ٕٗهػ(، صٖٙٙ-ٖٓٓ( ان ر: الّدليمّ : الّارّديات الّداىلّية واطتارجّية اّلي واجهد اةندلص ىالؿ الفرتة )ٔ)
 . ٕٛٔ-ٔٛٔ/ٔيد: اظتنرب، ( ابن سعٕ)
 . ٜٖ-ٖ٘ان ر: الّدليمّ : الّارّديات الّداىلّية واطتارجّية اّلي واجهد اةندلص، ص( ٖ)
 . ٜٚٔ/ٕ، وابن علاري: البياف اظتنرب، ٕٕٗ-ٕٔٗ/٘( ان ر: ابن حّياف: اظتقابص، )نشرة شاظتياا(، ٗ)
 . ٖٕٔ/ٕاظتنرب، ، وابن علاري: البياف ٖٛٔ/ٔ( ان ر: ابن سعيد: الػُمنرب، ٘)
، ونعنع : تاريً الّدولة اةمويّة ُب ٖ٘ٚ( ان ر: عناف: دولة اإلسالـ ُب اةندلص )اطتالفة اةمويّة والّدولة العامريّة(، صٙ)

-ٖٓٓ، والػػػػّدليمّ : الّارػػػػّديات الّداىليّػػػػة واطتارجيّػػػػة الّػػػػي واجهػػػػد اةنػػػػدلص ىػػػػالؿ الفػػػػرتة )ُٖٛٔب اةنػػػػدلص، ص
 . ٕٙهػ(، صٖٙٙ

، و ػػي : تػػاريً اةدب العػػريّب )عصػػر الػػّدوؿ ٖٜعبّػػاس: تػػاريً اةدب اةندلمحػػّ  )عصػػر سػػيادة نيريبػػة(، ص( ان ػػر: ٚ)
، وهيوػي: اةدب اةندلمحػّ  مػن ٖٛٔ، الّشعر ويوابعء الّشعبّية عل  مّر العصػور، صٖٚٔواإلمارات: اةندلص(، ص



ٕٕٙ 

 

مبايعػة أهػي اةنػدلص لػء أمػريًا علػيهم،  ُببقولػء  مػري عبػد الػّرزتننيػد افاػار عهػَد اةو ، اإلنااج حػّا آىػر عمػرص
 : )من ا اّث((ٔ)بعد وفاة جّدص اةمري عبد ا

 الِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُؿ َجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدابَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 

 َوالُفْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ   َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي َجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نِْعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة اِ  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  

 ِإْف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف لِتص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـِ ِفطْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

 فَأَنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  لِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ْهِر عٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
ووصػػ  حروبػء و  واتػء الّػػي ، الّناصػرَ فيهػا  غتّػد ، الّػػي(ٕ)اظتلرميّػة مػا عُػرؼ ابػن عبػػد ربّػء ب رجوزتػء  

ونػّوص بالّناصػر وحمحػبء ونمحػبء ، اسػاهّلها بالّامحػبير والّارميػد، هػػٕٕٖهػ إن سنة ٖٓٓها من سنة نيادها وسريّ 
ّّ   واتء موّزعة عل  تل  المّحنني، وتقواص  .  (ٖ)ٍبّ ني

ش صػػّياء، و ػػاف مػػن  ، الّػػي بػػرزت مػػن ىالعتػػا مالمػػرُ ابػػن عبػػد ربّػػء اػػدائر عبػػد الػػّرزتن يػػوافُ د رَ َىػػزَ و 
ء اةون باّجػػاص أرا ػػ  جنػػوب شػػرؽ اةنػػدلص ؿتػػو حصػػن الػػػُمْنِاُلوف   وتُػػومنهػػا  ،فمحػػءء   واتػػء بنأبرزهػػا نييادتُػػ

(Monteleon) ، وونيػػػػ  الّشػػػػعر مونيػػػػ  (ٗ)ودىلػػػػء بعػػػػد أف اسامحػػػػلم صػػػػاحبءاةمػػػػري حاصػػػػرص الّػػػػلي .
ا عػن الػُمشارؾ الفّعاؿ ُب هلص الن وة، فقد صّورها ابن عبد ربّء ُب عدد من نيصػائدص تصػويرًا دنييًقػا، وعػّ  فيهػ
 إذ، (٘)فرحاػػء معلنًػػا أّف جيًشػػا يقاتػػي ُب سػػبيي ا ال يُهػػـ  مػػا داـ اإلميػػاُف سػػالَحء، والعقيػػدُة الرّاسػػ ة شػػعارَص

 : )البمحيط((ٙ)نياؿ فيها
 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َأْوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَح ا ُ ِلِ ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـِ ِمْن اَجػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 

يِن َأْفواَجػػػػػػػػا   َوالن ػػػػػػػػاُس قَػػػػػػػػْد َدَختُػػػػػػػػوا فػػػػػػػػي الػػػػػػػػد 
 

                                                                                                                        
ّباس: شعر أزتد بن عبد ربّػء اةندلمحػّ ، ، والع٘ٛٔ، وػتّمد: الّشعر ُب نيريبة، صٕٕٗالفار إن سقوط اطتالفة، ص

 . ٕٛٙص
 . ٗٙ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٔ)
  لة اطتلػود ُب ن ػر أفػراد شػعبهم. وعنصػرُ ػاةبطاؿ الوينّيني اّلي ترفعهم إن من ها ونيائمُ مو وعُ  شعريّةٌ  : نيّصةٌ  فةتْ فَ ػال( ٕ)

الّنقػد طّورات اّلي يمحال مها تطّور اةحػداث. )ان ػر: هػالؿ: مم الاّ  تاوان مامشّيةً  ُب اظتلرمة، فاضتوادثُ  القّصة وا رٌ 
 (.(ٔ، حاشية )ٜٓ، صاةديّب اضتديث

، و ػي : تػاريً اةدب العػريّب )عصػر ٕٜٔ، ٙٓٔمحّ  )عصر سيادة نيريبػة(، ص( ان ر: عّباس: تاريً اةدب اةندلٖ)
، والبّيومّ : اةدب ٖٛٔ  مّر العصور، ص، الّشعر ويوابعء الّشعبّية علٜٓٔ-ٜٛٔالّدوؿ واإلمارات: اةندلص(، ص
  .ٕٖٕ، وهيوي: اةدب اةندلمحّ  من الفار إن سقوط اطتالفة، ٗٛاةندلمحّ  بني الّا  ّر والّا  ري، ص

 . ٔٙٔ/ٕابن علاري: البياف اظتنرب، ، و ٛ٘/٘ابن حّياف اظتقابص، )نشرة شاظتياا(، ( ان ر: ٗ)
 . ٓٚٔ-ٜٙٔمحّية، ص( ان ر: اظتوس : نيصيدة اظتدير اةندل٘)
 . ٖٙ-ٖ٘( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٙ)



ٕٕٚ 

 

نْ   ٌّا ِلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ ِن اَوقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد تَػَنيػ نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 َ أَن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أُْلِبَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َوْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٌّا َوِديباَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
بػػػرز فيهػػػا إعجابػػػء ، عبػػػد الػػػّرزتن صػػػرا بنالّػػػي ن مهػػػا اباهاًجػػػعبػػػد ربّػػػء ابػػػن  هػػػلص واحػػػدة مػػػن نيصػػػائد 

ِإَذا َجػػػػا  َنْصػػػػُر اللعػػػػِء ﴿نيػػػػوؿ ا تعػػػػان:  ءاسػػػػاوح  فيػػػػ واباهاجػػػػء بإؾتػػػػاز اةمػػػػري الع ػػػػيم، ونيػػػػد اباػػػػدأها اطلػػػػمٍ 
وعّ  عن حالة االباهاج والفػرح عػلص اظتناسػبة  ،(ٔ)﴾(ٕ)َورَأَْيَد النعاَس يَْدُىُلوَف ُب ِديِن اللعِء أَفْػَواًجا( ٔ)ْارُ َواْلفَ 

 .بصورة تش يصّية رتيلةف سقطها عل  الّدنيا 
ن ا إن انامائػػػء إمشػػػريً و ، معػػػّدًدا صػػػفاتء اضتميػػػدة، هػػػلص النػػػ وة اظتيمونػػػة نيائػػػدَ عبػػػد ربّػػػء  ابػػػنُ ٍبّ مػػػدح 

 : )البمحيط((ٕ)الّرزتن عبدَ  اةمريَ نياؿ ؼتايًبا فقد ني، اطتلفا  اةمويّ أجدادص 
 يػػػػػػػػا بْػػػػػػػػَن الَخالئِػػػػػػػػِ  ِإف  الُفػػػػػػػػْنَف لَػػػػػػػػْو َعِتَفػػػػػػػػ ْ 

 
 (ٖ)نَػػػػػػػػػداَؾ مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػاَف ِمْن ػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػاُإ َث  اَجػػػػػػػػػا 

 َوالَ ػػػػػػػػػْرُب لَػػػػػػػػػْو َعِتَفػػػػػػػػػْ  بَْأًسػػػػػػػػػا َتُصػػػػػػػػػوُؿ بِػػػػػػػػػهِ  
 

 (ٗ)اْهتاَجػػػػػػػا مػػػػػػػا َهٌّ َ ػػػػػػػْ  ِمػػػػػػػْن ُحَفٌّ ػػػػػػػاَؾ ال ػػػػػػػ ي 
اةصػػيلة، فهػػو سػػليي اطتلفػػا  اةمػػوّيني ُب اظتشػػرؽ واظتنػػرب، وهػػو  اةمػػري ػػـر الّنمحػػب مػػن شػػيِم  إفّ  

ء الّػػلي يُطػػاوؿ أعػػداَ ص عػػّدًة ب ُسػػلي يبػػاه  المّحػػما  سػػ اً ، و ء الّػػ رُمػػ  صآ ر ، ومػػن مػػرجػػي حػػرٍب وَرُجػػُي سػػْلم
 وعدًدا.

المّحياسػّية النػ وة الّػي حّولػد غتػرل اضتيػاة هػلص ناػائج ل وا ػرةً  صورةً أىرل  ُب ِمْدحةٍ  اعرُ ورسم الشّ 
ا ، فقػػد عػػاد اةمػػري عبػػد الػػّرزتن مػػن   وتػػء هػػلص مفااًرػػن مواسػػب ماّديّػػة ومعنويّػػةآنػػلاؾ اػػا حّققاػػء للعػػرب مػػ

: (ٙ)ُب نيولػػء ابػػن عبػػد ربّػػء ، وإن هػػلا أشػػار(٘)عاصػػماء ال ػػة أشػػهر علػػ  ىروجػػء مػػن  اضتصػػوف بعػػدعشػػرات 
 )البمحيط(

 َوٍة ِمَ تػػػػػػػػػػػا ِحْصػػػػػػػػػػػٍن ظَفػػػػػػػػػػػْرَت ِب ػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػي  َػػػػػػػػػػػنْ 
 

 (ٚ)فػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػل  ِحْصػػػػػػػػػػػػٍن  ُػػػػػػػػػػػػواٌة لِْتَعنػػػػػػػػػػػػاِجٌّ ِ  
 مػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػاَف ُمْتػػػػػػػػػػػػػػػُ  ُسػػػػػػػػػػػػػػَتٌّْفاٍف لٌُّػػػػػػػػػػػػػػػْدرَِ  ا 

 
 (ٔ)َوالُفْبَتنػػػػػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػػػػػػػػاُجوٍج َومػػػػػػػػػػػػػػػػاُجوجِ  

 

                                         
 . ٕ-ٔ( الّنصر: ٔ)
 . ٖٙ(  ابن عبد ربّء: ديوانء، صٕ)
 :  ّج اظتا : انصّب، فهو  اج  و ّجاٌج. الّثّ اج( ٖ)
ُة الن ب وأَوعُلء :الُ فٌّّا( ٗ)  . ِشدع
 . ٕٕٗ، ٔٙٔ/ٕابن علاري: البياف اظتنرب، ان ر: ( ٘)
 . ٖٛربّء: ديوانء، ص( ابن عبد ٙ)
 . ائم من اطتيي، ونييي: اصَتَوادالرّ (، وهو الُعْنُجوجُ ص )مفردُ  : رتمٌ العناجٌّ ( ٚ)



ٕٕٛ 

 

عجابػػػػػػء ودعػػػػػػاص إ، ي حازهػػػػػػاُب   وتػػػػػػء هػػػػػػلص وباظتواسػػػػػػب الّػػػػػػ قػػػػػػء اةمػػػػػػريعجػػػػػػب الّشػػػػػػاعر اػػػػػػا حقّ أُ 
، (ٕ)الػػػػػػُمل : اةّوؿ النّػػػػػّ  سػػػػػليماف عليػػػػػء المّحػػػػػالـبػػػػػػُمل  ا نػػػػػني ؽتّػػػػػن ُعرفػػػػػوا باّتمحػػػػػاع  لوػػػػػءهػػػػلا إن مقارنػػػػػة مُ 

مػػػػػا م يوػػػػػن ةحػػػػػد نيبلػػػػػء وال ، الّػػػػػلي  ػػػػػاف لػػػػػء مػػػػػن أمػػػػػور الػػػػػػُمل  واّتمحػػػػػاع الّدولػػػػػة و ثػػػػػرة اصتنػػػػػود وتنّوعهػػػػػا
َوَوِرَث ﴿: تعػػػػػان ُب القػػػػػرآف الوػػػػػًر ُب نيولػػػػػءإليػػػػػء شػػػػػارة  مػػػػػا جػػػػػا ت اإل،  (ٖ)يعطيػػػػػء ا تعػػػػػان أحػػػػػًدا بعػػػػػدص

أَيػ َهػػػػػا النعػػػػػاُس ُعل ْمنَػػػػػا َمنِطػػػػػَ  الطعػػػػػرْيِ َوأُوتِينَػػػػػا ِمػػػػػن ُ ػػػػػي  َشػػػػػْ ٍ  ِإفع َهػػػػػَلا عَتُػػػػػَو اْلَفْ ػػػػػُي  ُسػػػػػَلْيَماُف َداُووَد َونيَػػػػػاَؿ يَػػػػػا
ي ِإنعػػػػػػػَ  أَنػػػػػػػَد اْ ِفػػػػػػػْر ِه َوَهػػػػػػػْب ِه ُمْلًوػػػػػػػا الع يَنَبنِػػػػػػػ  ِةََحػػػػػػػٍد م ػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػدِ  نيَػػػػػػػاَؿ َرب  ﴿، و(ٗ) ﴾(ٙٔ)اْلُمبِػػػػػػػنيُ 
 .  (٘)﴾(ٖ٘)اْلَوهعابُ 

هػػو الفػػاتر الع ػػيم اإلسػػوندر ذو القػػرنني بػػاي سػػّد يػػ جوج ومػػ جوج وصػػاحب الفاػػوح فالثّػػاي أّمػػا 
نيَػػػاُلوا يَػػػا َذا ﴿نيولػػػء تعػػػان:   مػػػا ُب،  الّػػػلي وردت اإلشػػػارة إليػػػء ُب القػػػرآف الوػػػًر ُب سػػػورة الوهػػػ ، الوػػػ ل

ػػػػػنَػُهْم اْلَقػػػػْرنَػنْيِ ِإفع يَػػػػْ ُجوَج وَ  نَػنَػػػػا َوبَػيػْ َمػػػػػْ ُجوَج ُمْفمِحػػػػُدوَف ُب اْةَْرِض فَػَهػػػػْي ؾَتَْعػػػػػُي لَػػػػَ  َىْرًجػػػػا َعلَػػػػػ  أَف َجَْعػػػػَي بَػيػْ
ا نَػُهْم َرْدًمػا( ٜٗ)َسد  َنُوْم َوبَػيػْ ٌر فََ ِعيُنوِي بُِقوعٍة َأْجَعْي بَػيػْ اع آتُػوِي زُبػَػَر اضتَِْديػِد َحػ( ٜ٘)نيَاَؿ َما َموع   ِفيِء َريب  َىيػْ

َفَمػػا اْسػػطَاُعوا أَف (ٜٙ)ِإَذا َسػػاَول بػَػػنْيَ الصعػػَدفَػنْيِ نيَػػاَؿ انُفُ ػػوا َحػػاع ِإَذا َجَعلَػػُء نَػػارًا نيَػػاَؿ آتُػػوِي أُفْػػرِْغ َعَلْيػػِء نِيطْػػرًا
 .  (ٙ)﴾(ٜٚ)َيْ َهُروُص َوَما اْسَاطَاُعوا َلُء نَػْقًبا

وأشػاد بػاةمري الّػلي ، فمحػّجي أحػدا ها، ةهػلص النػ و  عاش ابن عبد ربّء مم اةمري عبد الػّرزتن ونيػائمَ 
د اةحػػػداث منػػػل اإلعػػػداد حػػػّا فرصػػػ، فنػػػّوص عػػػا ُب شػػػعر  ثػػػري جػػػا  ت ر ًػػػا صػػػادنيًا عتػػػلص النػػػ وة، نيػػػاـ ب عبائهػػػا

 : )البمحيط((ٛ)ونيد فصي عتلص الن وة، ومن شعرص نيولء ؼتايًبا اةمري عبد الّرزتن، (ٚ)الّنصر
 ُجْنػػػػػػػػػػػػػػػدا ا َفَصػػػػػػػػػػػػػػػْتَ   َوالن ْصػػػػػػػػػػػػػػػُر َوالت ْأيٌّػػػػػػػػػػػػػػػدُ 

 
 َوالِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ُأوًلَؾ  َوالت ْف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّن ُأْخراَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
                                                                                                                        

ؾ، ولػيص ُب  اػاب ا ا يػد مػا يػدّؿ علػ  أشػواعتم وشتػاٌم اطتلقيّػة، وانياصػر علػ  ٔ) (  يػ جوج ومػ جوج نيبيلاػاف مػن الػرت 
ه ب س ُب اةرض يشّنوف النػارات علػ  َمػْن جػاورهم، ينػ وف فيجاػاحوف أحّيم من اةنيواـ اظتفمحدين ُب اةرض،  انوا أو 

  (.ٜٕٔ ر: أبو ىليي: أيلص القرآف، صان)ديارهم وىرياٌم ويقالوف ويمحبوف. 
ان ػػػر: أبػػػو ىليػػػي: أيلػػػص القػػػرآف، )( ورد ذ ػػػر النّػػػّ  سػػػليماف عليػػػء المّحػػػالـ ُب القػػػرآف الوػػػًر ُب سػػػبعة عشػػػر مو ػػػًعا. ٕ)

 . (ٜٔص
 . ٕٛٙثري: نيصّ اةنبيا ، ص( ابن  ٖ)
 . ٙٔ(  الّنمي: ٗ)
 . ٖ٘( ص: ٘)
 . ٜٚ-ٜٗ( الوه : ٙ)
 . ٛٙٔان ر: اظتوس : نيصيدة اظتدير اةندلمحّية، ص( ٚ)
 . ٕٛٔ-ٕٚٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٛ)



ٕٕٜ 

 

 َورَْحَفػػػػػػػػػػػػُة اِ  فػػػػػػػػػػػػي ا فػػػػػػػػػػػػاِؽ قَػػػػػػػػػػػػْد ُنِشػػػػػػػػػػػػَرتْ 
 

 َواأَلْرُض تُػْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي تَباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٌّرا ِلَفْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداَ ا 
 قَػػػػػػػػػِد اْ َتَسػػػػػػػػػْ  ُحتَػػػػػػػػػاًل ِمػػػػػػػػػْن َوْشػػػػػػػػػِي َزْهَرتِ ػػػػػػػػػا 

 
 َ ػػػػػػػػػػػػَأف  زُْخُرَف ػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الُ ْسػػػػػػػػػػػػِن حا اَ ػػػػػػػػػػػػا 

ّّ عػػا  ػػريص، إن منػػػ لة عاليػػة ةمػػريارتقػػ  الّشػػاعر بش صػػّية ا   فالّنصػػرُ ، وىّصػػء بػػ مور ع يمػػة م  ػػا
بعػد أف حّقػ  للػّدين نصػرًا  عّمػد رزتػة ا تعػان اآلفػاؽَ وعتػلا ، أوالص وأىػراص والّاموػنيُ  والعػ   ، جنداص والّا ييدُ 

 .   ّفراةرض اباهاًجا وفرًحا بالقائد الع يم اظت فانرّي وجءُ ، ع ي ًا م  ّققء  ريص
 ػػػػالوـر  هػػػػا لّ ونيػػػػد رتػػػػم ُب ش صػػػػء اظتنانيػػػػب اضتميػػػػدة  ، وعػػػػّدد صػػػػفاتء، وأشػػػػاد الّشػػػػاعر باظتمػػػػدوح

 : )البمحيط((ٔ)وإن هلا أشار بقولء، والّشجاعة واظترو ة
 تََتْعػػػػػػػػػػػَ  بَػػػػػػػػػػػػٌَّْن الن ػػػػػػػػػػػدى َوالبَػػػػػػػػػػػْأِس ُمْبَتِ ً ػػػػػػػػػػػا

 
 َهػػػػػػػػػػػػػػػ ا بٌُِّْفنػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ  بَػػػػػػػػػػػػػػػْل َهػػػػػػػػػػػػػػػ ا بٌُِّْسػػػػػػػػػػػػػػػراَ ا 

اِف فػػػػػػػػػي قَػْبَ ػػػػػػػػَتْي  َ    ف ٌّْػػػػػػػػػَ  قَػػػػػػػػْد ُجِفعػػػػػػػػػاِ ػػػػػػػػد 
 

 َلْوًلُهفػػػػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػػػػْ  َيطػػػػػػػػػػػػْ  َعػػػػػػػػػػػػٌٌّْش  َوَلْوًلَ ػػػػػػػػػػػػا 
عػػػن رسػػػالٍة  دافػػػمَ ، صػػػاحب حػػػ ّ عبػػػَد الػػػّرزتن،  مػػػا بػػػدا ُب شػػػعر ابػػػن عبػػػد ربّػػػء،  الفػػػاترَ  إّف اةمػػػريَ  

 : )البمحيط((ٕ)حليفيء وللل  سيووف الّنصُر والفارُ ، وم   ُب سبيي إعال   لمة ا تعان، إنمحانّية
 َأماَمػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َنْصػػػػػػػػػػػػػػػػُر اِ  ُمْنَصػػػػػػػػػػػػػػػػِتًتا يَْف ػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 (ٖ)بِػػػػػػػػالَفْتِح يَػْقصػػػػػػػػُ  َمػػػػػػػػْن فػػػػػػػػي اأَلْرِض ناواَ ػػػػػػػػا 

ُب تصػػػػػػػويرص والّػػػػػػػلي نيّدمػػػػػػػء شػػػػػػػعر ابػػػػػػػن عبػػػػػػػد ربّػػػػػػػء ، وللبطػػػػػػػي ُب  ػػػػػػػّي مػػػػػػػا يفعلػػػػػػػء دوافػػػػػػػُم و ايػػػػػػػاتٌ  
 لػػػػػلا  انػػػػػد اناصػػػػػارات اةمػػػػػري عبػػػػػد، الػػػػػّدفاع عػػػػػن الػػػػػّدين ُب اظتقػػػػػاـ اةّوؿ هػػػػػو دافػػػػػمعبػػػػػد الػػػػػّرزتن  بطولػػػػػةَ 

مو ػػػػم ُب وهػػػػلا مػػػػا أشػػػػار إليػػػػء ابػػػػن عبػػػػد ربّػػػػء ُب أ ثػػػػر مػػػػن ، للػػػػّدين ودفاًعػػػػا عنػػػػء الػػػػّرزتن وإؾتازاتػػػػء نصػػػػرةً 
. (ٗ)انيػػػػػةزتن الثّ عبػػػػػد الػػػػػرّ هػػػػػػ ُب  ػػػػػ وة ُٖٔٓب سػػػػػنة  فػػػػػار نيَػْرُمونػػػػػةاناسػػػػػبة  ن مهػػػػػا ومنهػػػػػا نيصػػػػػيدةٌ ديوانػػػػػء، 
 : )اظتنمحرح((٘)نياؿ وفيها

ـَ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َأَوِد ْ   َأم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى فَاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتقا
 

 (ٙ)َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  َأْتنابَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ْ  
يُن بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َعثْػَرتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ    َوانْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَػَعَش الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 ِد ْ َوات َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْ  َ ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َعُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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بعد أف زتي عل  عاتقػء هػلص بالّدين،  اةمريُ  ويَ ونيَ ، و باد أر انء بفاوح اةمري وإؾتازاتء وي الّدينَ نيَ 
 ة الع يمة. اظتمحلوليّ 

أراد  ولعلّػػءء، عدلَػػابػػن عبػػد ربّػػء أبػػرز منهػػا الّػػي ، اةمػػري بشػػمائي نػػّ  مػػن الاّ  قصػػيدةهػػلص الوال ختلػػو 
 : )اظتنمحرح((ٔ)نياؿقد فحوادث جرت ُب هلص الن وة،  اإلشارَة من ورا  هلا إن

ـُ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدٍؿ َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َرِعٌّ تِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ   ِإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 َأْشػػػػػػػػػػػػػػػػػَفُ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن والِػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ْ  
 َأْحٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَؿ بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد ِمٌَّتتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  

 
 َوَرد  ُروَح الَ ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َجَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ْ  

وصػػػػػػي نيَػْرمونػػػػػػة، و ػػػػػػاف حبيػػػػػػب بػػػػػػن سػػػػػػوادة نيػػػػػػد أنهػػػػػػر  ُب ىػػػػػػ  هػػػػػػلص النػػػػػػ وة أّف عبػػػػػػد الػػػػػػّرزتنو  
وُحوصػػػػػػػر عػػػػػػػا عشػػػػػػػرين يوًمػػػػػػػا حػػػػػػػّا عّ ػػػػػػػاء ، ا فنازلاػػػػػػػء جيػػػػػػػوش أمػػػػػػػري اظتػػػػػػػلمنني، رزتػػػػػػػء»اطتػػػػػػػالؼ فيهػػػػػػػا، 

وسػػػػػػ ؿ أف ميهػػػػػػي الناقػػػػػػاؿ أهلػػػػػػء و قلػػػػػػء إن نيريبػػػػػػة ، الّنوايػػػػػػة وأىػػػػػػلت ا نقػػػػػػء ااصػػػػػػرة ٍبّ اْسػػػػػػُاْ ِمَن فَػػػػػػ ُّمن
: (ٖ)فقػػػػػاؿ، ابػػػػػن عبػػػػػد ربّػػػػػء ُب أرجوزتػػػػػء إن هػػػػػلا اطتػػػػػ  وأشػػػػػار. (ٕ)«إن ذلػػػػػ ، رزتػػػػػء ا، ف جابػػػػػء الناصػػػػػر

 )الّرج (
 َوالَ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةْ  رَي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَْع َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  

 
 (ٗ)َحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى َأْ تَُب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةْ  

 َحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَخ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُذرا قَػْرُمونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةْ  
 

 (٘)ِبَ ْتَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل َ ُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدرَِ  الط اُحونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةْ  
 َعتػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػ ي خػػػػػػػػػػػػػػاَلَ  فٌّ ػػػػػػػػػػػػػا َوانْػتَػػػػػػػػػػػػػػنى 

 
 (ٙ)يُػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػواَدٍة ِإذا اْعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػنى 

 َفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ َأْف يُْفِ تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ورَا 
 

 ثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُف َعْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُ  الَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأُمورَا 
 فََأْسػػػػػػػػػػػػػػػػَعَ  اأَلمٌّػػػػػػػػػػػػػػػػُر ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػُه مػػػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػػػَأؿْ  

 
 قَػَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلْ َوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد بِالَفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل َعَتٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه وَ  

فصػػّورص الّشػػاعر ، مػػن  ػػري أف يفر ػػء اظتونيػػ ُ ،  مػػا يبػػدو هػػو الّػػلي يفػػرض اظتونيػػ َ   إّف عبػػد الػػّرزتن  
الّػي تػػ ىب أف ، وجلّػ  ُب عفػوص عػن عػػدّوص جانػب مشػرؽ مػن ش صػػّياء وأىالنيػء، صػانم حػدث وسػّيد مونيػػ 

 ػػ وص فػػاُر الػػبالد وتوحيػػػُدها  مػػن ظتمحامحػػلمني، ونهػػر أف  ايػػَة اةمػػريتوػػوف القػػّوة فيهػػا سػػالًحا علػػ  رنيػػاب ا
 . وم يون   وص اناقاًما ؽتّن ىرج عل  سلطانء، وإى اعها لمحلطة نيريبة

                                         
 . ٖٙء: ديوانء، ص( ابن عبد ربّ ٔ)
 . ٘ٙٔ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٕ)
 . ٘ٛٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٖ)
 : هّر الولب: صّوَت دوف الّنباح. الَ ريرة( ٗ)
 : الّصدر من  ي  ش  . الَ ْتَ ل( ٘)
 . : انامحبَ تنىاعْ إن الّشّر.  : تمحرّعَ تنىانْ ( ٙ)
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ٌة عاليػٌة وع ميػٌة ما ػيٌة تُعينانػء علػ  اظت ػّ  ُب   واتػء وفاوحػء، وإحػراز الّنصػر علػ  اصر مهّػللنّ  دو ان
ئهم اللقػ الد العػدّو، فلػم ياػودّع وصػمدَ ُب بػ طػرُ نيػد  ػ ا ُب شػهر رم ػاف وأدر ػء الفِ » أعدائء، فمػن أىبػارص أنّػء

 (: )الوامي(ٕ)فيء عبيد ا بن إدريص ميدحء فقاؿ، (ٔ)«ونيد اجامعوا
 َعػػػػػػػػػػػػػػَنـَ الر حٌّػػػػػػػػػػػػػػَل ُمَصػػػػػػػػػػػػػػف ًفا فػػػػػػػػػػػػػػي ِعٌّػػػػػػػػػػػػػػِد ِ 

 
ـِ    (ٖ)ِلِشػػػػػػػػػػػػػػػػػفاِإ ُ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػِة َسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْفِه الص ْفصػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 َوَأبػػػػػػػػػػػػػ  اْسِتسػػػػػػػػػػػػػاَ َة ِفطْػػػػػػػػػػػػػرِِ  ِمػػػػػػػػػػػػػْن َصػػػػػػػػػػػػػْوِمهِ  
 

ـِ مػػػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػػػػْ  َيُ ػػػػػػػػػػػػْن لِتس ػػػػػػػػػػػػٌِّْ  فِ    طْػػػػػػػػػػػػُر ِصػػػػػػػػػػػػٌّا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل دائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل بِالتػ َرح   ًباػَيِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل التػ َرح 

 
ـِ    فػػػػػػػػػػػػػػي الَ ػػػػػػػػػػػػػػل  ُيْ ِ ُفػػػػػػػػػػػػػػُه َوفػػػػػػػػػػػػػػي اإِلبْػػػػػػػػػػػػػػرا

بعػد أف اسػاطاع الق ػا  ، عهػًدا أندلمحػي ا جديػًدا، الوثػرية ال ّػافرة و  واتػء أذترت حروب عبد الػّرزتن 
اح الفرنيػػة والّامػػّ ؽ تػػلهب باةنػػدلص فوّحػػد الػػبالد حتػػد إمرتػػء بعػػد أف  ػػادت ريػػ، علػػ  منافمحػػيء ُب الػػّداىي

وحّقػػ  عبػػد الػػرزتن . هيبػػة لػػدوؿ اصتػػوار ونيادٌػػا  مػػا جعلػػد حروبػػء اطتارجيّػػة مػػن نيريبػػة مصػػدرَ ،  أدراج الرّيػاح
محػػن نييػػادة الّناصػػر ظتعار ػػء اىايػػارُص القػػادَة الّػػلين ومػػن دالئػػي حُ ، محػػن نييادتػػءبف ػػي ع مػػء وح مػػء وحُ  هػػلا  لّػػء

م  ػاف يػدص ُب اسانػػ اؿ »أبو العبّػاس أزتػد بػن أيب عبػدة الّػلي  الباسيُ  ومنهم القائدُ ، سرّي اصتيوش حتد إمٌر
 .  (٘) اند لء مواني  مشهودة واناصارات باهرةواّللي  ، (ٗ)«الُعصاة

وم ينفي ابن عبد ربّء، وهػو يشػيد بفاػوح عبػد الػّرزتن واناصػاراتء، عػن اإلشػادة بالقائػد أيب العبّػاس، 
وؽتّػا نيالػء ، (ٙ)لين مدحهم ابن عبد ربّء ُب أيّاـ اةمري عبد ا وصػدر ىالفػة الّناصػروهو من أشهر الّرجاؿ الّ 

 : )الوافر((ٚ)نيالء فيء
 َمقٌّتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َتْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َأظْػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِؿ الَفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

 
 (ٛ)َوبَػٌّْتُػػػػػػػػػػػػػػػػَ  فَػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ َصػػػػػػػػػػػػػػػػْ واِت الِ ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػادِ  

 
                                         

 . ٕٗ/٘ ،اظتقابص، )نشرة شاظتياا(: ( ابن حّيافٔ)
 . ٕٗ/٘ ،المّحاب  (ٕ)
 : المحعي  الص لب القايم.الص ْفصامةصاـ و فْ الص  ( ٖ)
 . ٕٛٔ/ٔ( ابن سعيد: اظتنرب، ٗ)
 . ٓٚٔ، ٜٙٔ/ٕ( ان ر: ابن علاري: البياف اظتنرب، ٘)
عبػد ربّػء اةندلمحػّ ،  ّباس: شػعر أزتػد بػن، والعٜٛٔسيادة نيريبة(، ص ( ان ر: عّباس: تاريً اةدب اةندلمحّ  )عصرٙ)

 .ٕٔٔ، صابم اعتجريّ ُب القرف الرّ  الّشعر اةندلمح ّ  اتاتّػجاه، وعجلة: ٕٗٚ، ٕٕٚص
 .ٚ٘-ٙ٘( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٚ)
 أفّ  ننّ  عندما أسعد أزتد عجلةم الباحث هِ وَ ونيد . هارالنّ  نص ِ  نومةُ ه  و لولة، يْ القَ احة ُب ونيد مواف الرّ : قٌّلفَ ػال( ٛ)

الّشػعر  اتاتّػػجاهعجلػة: ان ػر: ) .«مػاحة الرّ ي تعػّ  عنهػا أسػنّ دح ب نيوالػء الّػميُ »العّباس أزتد بن أيب عبدة  اأب القائد أفّ 
 .(ٕٔٔ، صابم اعتجريّ ُب القرف الرّ  اةندلمح ّ 



ٕٖٕ 

 

 تَػَبْختَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍّص ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ِدًلصٍ 
 

 (ٔ)َوتَػْرفُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رِداٍإ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ِن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ  
 َ  لِْتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروِب َر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّ  ثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْديٍ َ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (ٕ) َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْتَ  ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  داِهٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دِ  

 َفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا الت َفن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لِتَفنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا! 
 

 وََ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا الت َ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد لِْتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِد! 
اّللي اخّتل من صػهوات اصتيػاد بياًػا لػء ، وا ر ببطولة أيب العّباس ال ختلو هلص اةبيات من إعجاب 

 اّلي شهدها واظتعارؾ اّلي ىا ها. وهلا لوثرة اظتواني  ، يرفي فيء ومن  ياب اضترب زي ا
فػػإف ، دهػػرص ء الّشػػا ي الّػػلي ال  ػػ  لػػء عنػػء، فهػػو مّاصػػي ماواصػػي يػػواؿأيب العبّػػاس شػػنلُ  جهػػادَ  إفّ 

 : )الوافر((ٖ)من يائر وفار ع يم وىري عميمػعاد منء عاد بمحعد ويُ 
ـٍ   لَػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْن عُػػػػػػػػػػػػػػػػِرَؼ الِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاُد ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 ِ ن ػػػػػػػػػػػػػػػَ  تُػػػػػػػػػػػػػػػوَؿ َدْهػػػػػػػػػػػػػػػِرَؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي ِج ػػػػػػػػػػػػػػػادِ فَ  

 َوِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػَ  حػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّن أُبْػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  َسػػػػػػػػػػػػػػػػْعدٍ  
 

 َ ِفثْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وِح  َب ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادِ  
 رََأيْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّْ  ُمْرتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِديًا ِبَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْ ٍ  

 
 (ٗ)َوعايَػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػواَد َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادِ  

فقػد  ػاف ، باسػي وتقػديٌر ملرػوظا القائد البرز ُب مدير ابن عبد ربّء أبا العّباس إعجاٌب وا ر عل 
وبمحػطد نفػوذص ، لػء إؾتػازات بػاهرة زادت ُب نيّوتػء وهيباػءزتن الفاحتػة، وحّقػ  ا من نيادة جيوش عبػد الػرّ واحدً 

ومعبّػػػػرًا عػػػن حبّػػػء لػػػء ، نيػػػاؿ ابػػػن عبػػػد ربّػػػء ُب أيب العبّػػػاس مشػػػيًدا ببطولاػػػء. مػػػن اةنػػػدلص علػػػ  منػػػاي  واسػػػعة
 : )البمحيط((٘)وإعجابء بء

 اُؤَؾ َواألَْبطػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ واِقَفػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ نَػْفسػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 
 

 َوالَفػػػػػػػػػػْوُت يَػْقسػػػػػػػػػػُ  فػػػػػػػػػػي َأْرواِح ػػػػػػػػػػا النػ َقَفػػػػػػػػػػا 
 شػػػػػػػػػػارَْ َ  صػػػػػػػػػػْرَؼ الَفنايػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي نُػُفوِسػػػػػػػػػػ  ُ  

 
 َحت ػػػػػػػػ  َتَ   ْفػػػػػػػػَ  فٌّ ػػػػػػػػا ِمثْػػػػػػػػَل مػػػػػػػػا اْحَتَ َفػػػػػػػػا 

 لَػػػػػػػػػػػْو َتْسػػػػػػػػػػػَتطٌُّ  العُػػػػػػػػػػػال جاَإتْػػػػػػػػػػػَ  خاِ ػػػػػػػػػػػَعةً  
 

 َحت ػػػػػػػػػػػػػ  تُػَقب ػػػػػػػػػػػػػَل ِمْنػػػػػػػػػػػػػَ  الَ ػػػػػػػػػػػػػ   َوالَقػػػػػػػػػػػػػَدَما 
، ونيػػ  فيهػػا مونيًفػػا جلّػػد فيػػء أع ػػم صػػور البطولػػة والثّبػػات، هػػلا البطػػي ُب معر ػػة حاشتػػة ؾتػػمُ  يَ فَػػوأَ  

، وأنهػر صػ ص ودفاعػء، و بػد القائػد وَمػْن معػء، بعد أف احيـ   ثري مػن اظتقػاتلني، يرتدّ  اّل فقد آن عل  نفمحء أ
                                         

ُ البَػرّاُؽ اَةملص: الّدًلص( ٔ)  . اللعني 
 : الّداهية. الّن د والّن دى( ٕ)
 . ٚ٘ء: ديوانء، ص( ابن عبد ربّ ٖ)
 د هلا اظتع  ُب نيوؿ اظتانّ : )الوافر( ( ور ٗ)

ـٍ   ِحفالَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ذا الُ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 
 

 َوَمْوِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ذا الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اِب َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابِ  
 . ٜٕٙان ر: ديوانء، ص 

 . ٗ٘ٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، ص٘)



ٕٖٖ 

 

معػء مػن اظتمحػلمني  دَ هِ ْشػاُ واسْ ، قائػد اظتػل ورال دَ هِ ْشػاُ فاسْ ، ونييي إنّء  اف نيد اعاقػد مػلهًبا ُب يلػب الّشػهادة»
وأشػػار ابػػن عبػػد ، هػػػٖ٘ٓو ػػاف اساشػػهادص ُب صػػائفة سػػنة . (ٔ)«ور ػػب عػػن ىػػ ي الفػػرار، َمػػْن آ ػػر الّشػػهادة

 : )الّرج ((ٕ)فقاؿ، إن هلا اضتدث ُب حوادث العاـ اظتل ورُب أرجوزتء ربّء 
ـِ   وَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 (ٖ)بِاإِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـِ  َنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػي الَعبَػػػػػػػػػػػػػػػػػاسِ  

وإحػراز  اف لػء الف ػي ُب نييػادة اصتيػوشالّػلي  ػ ،حاجُبء بدر بن أزتد ومن نيادة جيوش عبد الّرزتن 
، ىلعػػوا ياعػػة بػػ  أميّػػة الّػػلين، ومنهػػا ني ػػاؤص علػػ   ػػورة أهػػي )ِإْسػػِاجعَة(، (ٗ)اناصػػارات مهّمػػة ُب موانيػػم عػػّدة

وأضتػػػ  أعالَيهػػػا ، سػػػورها وو ػػػم بػػػاةرض نيواعػػػدها هػػػدـ» فقػػػد، لػػػلل  تعّر ػػػد مػػػديناهم للػػػّدمار علػػػ  يديػػػء
 : )الّطويي((ٙ)نياؿ ابن عبد ربّء وُب هلا .(٘)«وهدـ نينطرة حيرها، ب سافلها

 َأًل ِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتٌح يُِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه الَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتحُ 
 

 فََأو لُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعٌد  َو ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُ  ُنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُ  
ػػػػػػػػػػػػػَر َسػػػػػػػػػػػػػرِي ةٍ    َسػػػػػػػػػػػػرى القائِػػػػػػػػػػػػػُد الَفٌُّْفػػػػػػػػػػػػوُف َخٌّػْ

 
 ْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر  َوتابَػَع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتحُ تَػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َم ا نَ  

 ِعػػػػػػػػػػػػػػػػدىِإْسِتَ َة( الَألَػػػػػػػػػػػػػػػػْ  تَػػػػػػػػػػػػػػػػػَرُ  َأْردى بػػػػػػػػػػػػػػػػػِ) 
 

 َفالقُػػػػػػػػػػػوا َعػػػػػػػػػػػ ابًا  ػػػػػػػػػػػاَف َمْوِعػػػػػػػػػػػَدُ  الص ػػػػػػػػػػػْبُح  
 فَػػػػػػػػػػػػال َعْ ػػػػػػػػػػػػَد لِْتُفػػػػػػػػػػػػر اِؽ ِمػػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػِد َهػػػػػػػػػػػػِ  ِ  

 
 (ٚ)يَػػػػػػػػػػػت   َلُ ػػػػػػػػػػػْ  ِعْنػػػػػػػػػػػَد اإِلمػػػػػػػػػػػاـِ  َوًل ُصػػػػػػػػػػػْتحُ  

 تَػَول ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوا َعباديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ثَِنٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 (ٛ)ْد َمس ػػػػػػػػُ ْ  قَػػػػػػػػػْرٌح  َومػػػػػػػػا َمس ػػػػػػػػنا قَػػػػػػػػػْرحُ َوقَػػػػػػػػ 
الّشػػاعُر،  مػػا بػػدا ُب هػػلص اةبيػػات، معجػػٌب بػػالفار الع ػػيم والّنصػػر الع يػػ ، معاػػ   بالقائػػد ال ّػػافر،  

 اّللي ػت  الّثورة وأهلها، فعادت )ِإْسِاجعُة( إن ياعة اةمري، بعد أف الني  اظترّاؽ من أهلها شر ا وبياًل.
مػػػن ىػػػالؿ اظتعػػػاي اإلسػػػالمّية ، الّشػػػاعر علػػػ   قافاػػػء الّدينيػػػة ظ ُب هػػػلص اةبيػػػات اّتوػػػا ُ حػػػالومػػػا يُ 

ّّ وترا يبُػ تمحػادعيها مفػرداتُ والّػي ، الوا رة الّػي تشػيم ُب هػلص اةبيػات ، تقػّدمها نصػر»ففػ  نيولػء: ، ءالػّن
فالنيػػوا عػػلابًا  ػػاف »نيولػػء:  ، وُب(ٜ)﴾(ٔ)ِإَذا َجػػا  َنْصػػُر اللعػػِء َواْلَفػػْارُ ﴿تعػػان: اسػػادعاٌ  لقولػػء « وتابعهػػا فػػار

                                         
 . ٔٚٔ/ٕ( ان ر: ابن علاري: البياف اظتنرب، ٔ)
 . ٜٛٔيوانء، ص( ابن عبد ربّء: دٕ)
 (.ٔ، حاشية )ٜٛٔ، صلمّحاب ا( ان ر: ٖ)
 . ٕٚٔ، ٔٚٔ/ٕ( ان ر: ابن علاري، البياف اظتنرب، ٗ)
 . ٘ٔ( اضتمريي: صفة ج يرة اةندلص، ص٘)
 . ٘ٗ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٙ)
ين لُنُلّوص فيء ؽ(، وهو اطتارجص )اظتارِ مفردُ  رتمٌ  :الُفّراؽ( ٚ)  . من الد 
 : الِفَرؽ من الّناس الّلاهبوف ُب  ّي وجء. بابٌّدباديد والعَ العَ ( ٛ)
 . ٔ( الّنصر: ٜ)
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اّللين ابادعوا فاحشػة م يمحػبقهم إليهػا أحػد مػن ، اسادعاٌ  لقولء تعان ُب علاب نيـو لوط، «موعدص الّصبر
َوالَ يَػْلَاِفػػْد ِمػػنُوْم نيَػػاُلواْ يَػػا لُػػوُط ِإنعػػا ُرُسػػُي َرب ػػَ  لَػػن َيِصػػُلواْ إِلَْيػػَ  فََ ْسػػِر بَِ ْهلِػػَ  بِِقطْػػٍم م ػػَن اللعْيػػِي ﴿: (ٔ)بػػ  آدـ

وُب اسػا داـ . (ٕ)﴾(ٔٛ)َأَحٌد ِإاّل اْمرَأََتَ  ِإنعُء ُمِصيبُػَها َما َأَصػابَػُهْم ِإفع َمْوِعػَدُهُم الص ػْبُر أَلَػْيَص الص ػْبُر بَِقرِيػبٍ 
ظتعناهػػا الّػػلي جػػا  ُب سػػورة آؿ عمػػراف وهػػو ِجراحػػات اظتمحػػلمني ُب  تونيػػ ٌ ، اسػػا داـ الّشػػاعر  لمػػة )نيَػػػرْح(

ـُ نُػَداِوعُتَا ﴿وفيهما نياؿ تعان: ، (ٖ)ي بدر وأحدمعر  ِإف مَيْمَحمْحُوْم نيَػرٌْح فَػَقػْد َمػصع اْلَقػْوـَ نيَػػرٌْح م ثْػلُػُء َوتِْلػَ  اةيعػا
العػػػِليَن ﴿و، (ٗ)﴾(ٓٗٔ)بػَػػنْيَ النعػػاِس َولِػػيَػْعَلَم اللّػػُء العػػِليَن آَمنُػػواْ َويَػاعِ ػػػَل ِمػػنُوْم ُشػػَهَدا  َواللّػػُء الَ  ُِػػب  ال عػػاِلِمنيَ 
ُهْم َواتػعَقواْ َأْجٌر َع ِ     .(٘)﴾(ٕٚٔ)يمٌ اْسَاَجابُواْ لِّلِء َوالرعُسوِؿ ِمن بَػْعِد َمآ َأَصابَػُهُم اْلَقرُْح لِلعِليَن َأْحمَحُنواْ ِمنػْ

لػػػة ُب سػػػنة بْ فػػػار مدينػػػة لَ ُب  وؽتّػػػا جػػػا  ُب الثّنػػػا  علػػػ  اضتاجػػػب بػػػدر والّانويػػػء بإنيدامػػػء وشػػػّدة ب سػػػء
 : )اظتنمحرح((ٙ)فيها اةمري عبد الّرزتن دحَ ابن عبد ربّء ُب نيصيدٍة مَ  نيوؿُ ، هػٖٗٓ

 ُمهَف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ًل تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرد  َعْنَمتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ 
 

 َوَمػػػػػػػػػػػػػػػْن يَػػػػػػػػػػػػػػػػُرد  الِ تػػػػػػػػػػػػػػػاَب َعػػػػػػػػػػػػػػػْن َأَجِتػػػػػػػػػػػػػػػْه  
ـُ َعْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرو  َوبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأُس َعْنتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةٍ    ِإقْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 
 يْع ػػػػػػػػػػػػػػػػُن َعػػػػػػػػػػػػػػػػْن َ ٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػِدِ   َوَعػػػػػػػػػػػػػػػػْن ِحٌَِّتػػػػػػػػػػػػػػػػهْ  

 َنهُ َنْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن اِ  قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َتَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   
 

َ ُ  فػػػػػػػػػػػػػػػػي رَيْثِػػػػػػػػػػػػػػػػِه  َوفػػػػػػػػػػػػػػػػي َعَ ِتػػػػػػػػػػػػػػػػهْ    يَػػػػػػػػػػػػػػػػنػْ
 ِيْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ِبَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأِو اإِلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ ُمْنَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتًتا 

 
 (ٚ)َيْسػػػػػػػػػػػػػِبُ  حْ ػػػػػػػػػػػػػَر اإِلمػػػػػػػػػػػػػاـِ فػػػػػػػػػػػػػي َمَ ِتػػػػػػػػػػػػػهْ  

 ِإذا انْػَت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ  ِلَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرِؼ حاِدثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 (ٛ)يَػْ تَػػػػػػػػػػػػػػن  َ الس ػػػػػػػػػػػػػٌِّْ  ُسػػػػػػػػػػػػػل  ِمػػػػػػػػػػػػػْن َخَتتَػػػػػػػػػػػػػهْ  
وهػػو ُب ى تػػء وحنواػػء ،  ايػػة فػػال رادع ظتػػا أراد إنّػػء اضتاجػػب بػػدر القائػػد اظت ّفػػر إذا عػػـ  علػػ  حتقيػػ  

فهػػو سػػيفء الّػػلي انا ػػاص ُب  ،وبػػ مر اةمػػري يػػ دتر، ز الّنصػػروعلػػ  يديػػء ُ ػػرَ ، يفػػوؽ شػػجعاف العػػرب وفرسػػاحيم
 .  وجء أعدائء

واسابشػػر عػػلص ، حتػػد إمػػرة اةمػػري بػػدرٌ  ُب هػػلص القصػػيدة ناػػائَج مػػا نيػػاـ بػػء القائػػدُ وبػَػػنّي ابػػن عبػػد ربّػػء 
 (: )اظتنمحرح(ٔ)فقاؿائج، الّنا

                                         
 . ٖٕٗ( ان ر: ابن  ثري: نيصّ اةنبيا ، صٔ)
 . ٔٛ( هود: ٕ)
 . ٙٙ( ان ر: المّحيويّ : أسباب الّن وؿ، صٖ)
 . ٓٗٔ( آؿ عمراف: ٗ)
 . ٕٚٔ( آؿ عمراف: ٘)
 . ٛٗٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٙ)
 : الناية واةمد. الّشأو (ٚ)
 . َأْىَرَجء :انْػَت ا و، يَ  من  مدصالمحّ  َنَ ا( ٛ)
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تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُمَ م نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   فََأْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبَ ْ  لَبػْ
 

 ًل يَػْعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ِذيُب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َحَفِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهْ  
 قَػػػػػػػػػػػػػْد َوقَػػػػػػػػػػػػػَ  الّنْ ػػػػػػػػػػػػػُث َوالِخػػػػػػػػػػػػػالُؼ ِب ػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ٕ)ُوقُػػػػػػػػػػػوَؼ َصػػػػػػػػػػػ ٍّ اَب ػػػػػػػػػػػ   َعتػػػػػػػػػػػ  تََتتَػػػػػػػػػػػهْ  

 ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّْفِن اإِللَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 وَُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  َخٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر َأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِفِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ِقَبِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهْ  
نيبػي ، اة ر ُب ترسيً ُملػ  الّناصػر وتثبيػد نيواعػد ُحومػء ُب نيريبػة لا القائد الّشجاع ع يمُ  اف عت 

واسػػػا الؼ ، وزتء إن حػػػادث وفاتػػػءػػػػػػػػػبّػػػء ُب أرجار ابػػػن عبػػػد ر ػػػػػػػػػػػوأش. (ٖ)هػػػػٜٖٓأف يلػػػّ  نػػػداَ  ربّػػػء ُب سػػػنة 
 : )الّرج ((ٗ)فقاؿ، موس  بن ُحدير

 وَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َمػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُت بَػػػػػػػػػػػػػػػػػْدر بػػػػػػػػػػػػػػػػػِن َأْحَفػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ 
 

 وِؿ الَفِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الُفَ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد قُػُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػَر حاِجػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ   ـُ َخٌّػْ  َواْسػػػػػػػػػػػػػػػػَتْ َ َ  اإِلمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػَر صػػػػػػػػػػػػػػػاِح ِ   ػػػػػػػػػػػػػػػَر َمْصػػػػػػػػػػػػػػػُ وٍب  َوَخٌّػْ  َوَخٌّػْ

 ُموسػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأَل َػػػػػػػػػػػػػػػػر  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن بَنػػػػػػػػػػػػػػػػي ُحػػػػػػػػػػػػػػػػَديرِ  
 

 َعقٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  رَْأفَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َوَخٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  
علػػػػ  نيػػػػّوة م  ّقػػػػ  إؾتازاتػػػػء الع يمػػػػة واناصػػػػاراتء البػػػػاهرة، لػػػػو م يعامػػػػد  وال  ػػػػرول أّف عبػػػػد الػػػػّرزتن 

ء، تلػّ  الفردية بطولٌة رتاعّية للجيوش اّلي سػارت حتػد ألوياػ لاءقد  اند ورا  بطو فحقيقّية تمحاندص وتلازرص، 
ُب تصػوير نيػّوة هػلا اصتػيع و ػ اماء، وسػرعة حر اػء  . وافنّت شعرا  عهػد عبػد الػّرزتن(٘)ندا اتء ودتاثي أوامرص

وصػػػُ  اصتػػػيع الوثػػػري العػػػدد اظتاماسػػػ  القػػػوّي البنيػػػة، »  ػػػاف، و (ٙ)وبعػػػد ممحػػػريتء، وشػػػّدة تنويلػػػء باةعػػػدا 
 .  (ٚ)ُب اةندلص من أبرز عناصر نيصيدة اظتدير المّحياسّية «وتصويُر شجاعة القائد ونيدرتء عل  نييادة جيشء

                                                                                                                        
 . ٛٗٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٔ)
 وبء ُيومحر البيد، ولعّي الّصواب ما أ بّاء. «. يبو  عل  يللء»...( العج  ُب الّديواف: ٕ)
 . ٕٛٔ/ٕ( ان ر: ابن علاري: البياف اظتنرب، ٖ)
 . ٛٗٔديوانء، ص( ابن عبد ربّء: ٗ)
 ػػاف الّناصػػر واحػػًدا مػػن حّوػػاـ اةنػػدلص الّػػلين اهاّمػػوا اهاماًمػػا وا ػػًرا بان ػػيم اصتػػيع وتدعيمػػء وتقوياػػء باةسػػلرة  (٘)

، والمّحػػامرائّ  ٛٛٙ، ٚٛٙان ػػر: عنػػاف: دولػػة اإلسػػالـ ُب اةنػػدلص )اطتالفػػة اةمويّػػة والّدولػػة العامريّػػة(، ص. )والّرجػػاؿ
م ُب اةنػػدلص، صويػػء ومطلػػوب: تػػاريً العػػر  ، ونعنعػػ : تػػاريً الّدولػػة اةمويّػػة ُب اةنػػدلص، ٖٜٖ-ٜٖٓب وح ػػاٌر

 . (ٖٕٙ، والقرطاّي: الّدولة العامريّة ُب اةندلص، صٖٛٓ، وفوري: نيريبة ُب العصر اإلسالمّ ، صٚٙٔص
 . ٕٕٓ( ان ر: هيوي: اةدب اةندلمحّ  من الفار إن سقوط نيريبة، صٙ)
 . ٚٙٔدير اةندلمحية، ص( اظتوس : نيصيدة اظتٚ)
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ومنهػػا مػػا رشتػػء ُب نيصػػائدص ، القػػويّ اةمػػري   ثػػريٌة صػػّوَر فيهػػا اصتػػيعَ   وُب ديػػواف ابػػن عبػػد ربّػػء مشػػاهدُ 
نيػاؿ ابػن . جيًشػا عرمرًمػا ال يُقهػرفيهػا يقػود الّشجاع  اةمريُ  اف و وف(، لُ اِ نْ مُ ػُب   وة )ال ا بالّنصراةون اباهاجً 

 : )البمحيط((ٔ)عبد ربّء
 ِبَ ْ َفػػػػػػػػػػػػػػٍل َتْشػػػػػػػػػػػػػػَرُؽ اأَلْرُض الَف ػػػػػػػػػػػػػػاُإ بِػػػػػػػػػػػػػػهِ 

 
 (ٕ)َ ػػػػػػػػػػػػػالَبْ ِر يَػْقػػػػػػػػػػػػػ ُؼ بِػػػػػػػػػػػػػاأَلْمواِج َأْمواَجػػػػػػػػػػػػػا 

 هِ يَػُقػػػػػػػػوُدُ  البَػػػػػػػػْدُر ال ػػػػػػػػ ي َيْسػػػػػػػػري فػػػػػػػػي َ واِ بِػػػػػػػػ 
 

 (ٖ)َعَرْمَرًمػػػػػػػػػػػػػػػػا َ َسػػػػػػػػػػػػػػػػواِد الت ٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػِل رَْجراَجػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يَػػػػػػػػػػػػػػػَرْوَف فٌّػػػػػػػػػػػػػػِه بػُػػػػػػػػػػػػػػُروَؽ الَفػػػػػػػػػػػػػػْوِت ًلِمَعػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 (ٗ)َوَيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفُعوَف بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه لِتر ْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد َأْهناَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

، وهػلا مػا بع ماػء ونييادتػء مػ ىوذٌ  زتنرّ عبػد الػجػيع  ابن عبد ربّء،  ما بدا ُب هػلص اةبيػات، معاػ    
ُب نيصػػيدة اظتػػدير تػػ ٌب  صػػفة اصتػػيع القػػويّ  ة والع مػػة، وال ريػػب أفّ عػػلص القػػوّ دعػػاص إن تصػػوير هػػلص اصتػػيع 

 .(٘)«ت يد اظتمدوح نيّوة، وت يد الّدولة صالبة»ة لػاةندلمحيّ 
ىػػل مثلػػء ، أُ (لوفاِ نْ مُ ػالػػ)زتن وع مػػة إؾتػػازص ُب  ػػ وة ىػػل ابػػن عبػػد ربػػء بع مػػة جػػيع عبػػد الػػرّ و مػػا أُ 
 : )الّطويي((ٙ)وإؾتازاتءلا اصتيع عفيها يشيد  فقاؿ ُب أبياتٍ  ،إشتاعيي بن بدر

 ِقػػػػػػػػػػػػػػػَدْت بِالن ْصػػػػػػػػػػػػػػػِر َأْلِويَػػػػػػػػػػػػػػػٌة ِب ػػػػػػػػػػػػػػػاَلَقػػػػػػػػػػػػػػػْد عُ 
 

 رََأيْنػػػػػػػػػػػػػػا ُنُشػػػػػػػػػػػػػػوَر الَخْتػػػػػػػػػػػػػػِ  َ ٌّْػػػػػػػػػػػػػػَ  َيُ ػػػػػػػػػػػػػػوفُ  
 َفػػػػػػػػػػػ ْ ْوجِ َيسػػػػػػػػػػػٌُّر ِب ػػػػػػػػػػػا َجػػػػػػػػػػػٌٌّْش ِإذا جػػػػػػػػػػػاَش أُ  

 
ـٌ َل ػػػػػػػػػػػػػػػا َوُحػػػػػػػػػػػػػػػُنوفُ    (ٚ)ِمػػػػػػػػػػػػػػػَن اأَلْرِض َأْه ػػػػػػػػػػػػػػػا

 ابِػػػػػػػػػِه يَػػػػػػػػػػْ ِنُ  الَقْفػػػػػػػػػَر الّػػػػػػػػػ ي  ػػػػػػػػػاَف ُموِحػػػػػػػػػػشً  
 

 ُويُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِحُش ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ِنٌ  َوَقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّنُ  
اناصػػارات م يمحػػبقء زتن منػػل بدايػػة عهػػدص،   عبػػد الػػرّ فػػا  حّقػػ ْ عػػلا اصتػػيع الع ػػيم وبف ػػي نيػػادة أَ  

البطوليّػػػة  يبيعيّػػة ظتوانيفػػء نايجػػةً الّػػي جػػا ت  ء،ء هيباَػػففػػرض علػػ  َمػػػْن حولَػػالبيػػد اةمػػوّي نيبلػػء،  إليهػػا أمػػرا ُ 
 ، وأف يُػػػػػػجّلء الّشػػػػػعبُ واةمػػػػػرا ُ  واةمػػػػػر  ػػػػػلل  أف يهابػػػػػء اظتلػػػػػوؾُ  اظتمحػػػػػّلم بػػػػػءاف مػػػػػن واناصػػػػاراتء البػػػػػاهرة، فوػػػػػ

نهػػػر ةّوؿ والياػػػء مػػػن مُيػػػن يػػػائرص، وسػػػعادة جػػػد ص، واّتمحػػػاع ملوػػػء، ونيػػػّوة سػػػلطانء، وإنيبػػػاؿ »اةندلمحػػػّ ، فقػػػد 

                                         
 . ٖٙ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٔ)
 .  يووف فيء َىْيياصتيع الوثري، وال يووف ذل  حّا  :فل ْ ال َ ( ٕ)
 : الوثري. ـرمْ رَ العَ ( ٖ)
 صوت دنيي  مم ارتفاع. ، أو صوٌت ُمْطِربٌ (، وهو اعتَ َجُ ص )مفردُ  رتمٌ  :األهناج( ٗ)
 . ٓٚٔة، ص( اظتوس : نيصيدة اظتدير اةندلمحيّ ٘)
 . ٗٙ/٘اظتقابص، )نشرة شاظتياا(، : حّياف( ابن ٙ)
: رتػػػٌم مفػػػرُدص )اعتَْ ػػػم واعِتْ ػػػم(، وهػػػو اظتطمػػػملّن مػػػن اةرض، أو بطػػػن الػػػوادي. األه ػػػاـ. اهاػػػّ  وا ػػػطربوجػػػ : أُ ( ٚ)

 من اةرض. ظَ لُ : رتٌم مفرُدص )اضَتْ ف(، وهو ما  َ وفنُ ال ُ 
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تصػّورص اةوهػاـ،  دولاء، وستود نار الفانة، عل  ا طرامها بوػّي جهػة، وانقيػاد الُعصػاة لطاعاػء، مػا تعجػ  عػن
َمػػْن زاف ملَوػػء، وزاد ُب أّعاػػء، ونيػػاـ بػػ مرص أحمحػػن ...وتوػػّي ُب حتبػػريص اةنيػػالـ، ونيُػػػي   لػػء مػػن ابنػػء ووّه عهػػدص

   .(ٔ)«نيياـ، فومُي جاللُء، وجّي  مالُء
ُب االحافػاالت الّػي نيػاـ عػا ُب نيريبػة السػاقباؿ المّحػفرا  والوافػدين  وبرزت مشاهد هيبة عبد الّرزتن

عبػػد ُب أىبػػار و مػػن زعػػيم اإلسػػالـ ُب النػػرب.  واظتهادنػػةَ  والّصػػدانيةَ  اضتلػػ َ  وفنشػػدالّػػلين أنيبلػػوا ي، ظتبعػػو نيوا
، و ػػاف مػػن دواعػػ  الّشػػرؼ (ٕ)أّف غتالمحػػء الّػػي أعػػّدها السػػاقباؿ هػػلال   انػػد تبعػػث اعتيبػػة ُب الّنفػػوس الػػّرزتن

 لاء وشتػػّو ػ ػوهم، وذلػ  صتاللػػة نيػدرص وع ػػيم منػالع ػيم للملػوؾ أف يبمحػػط اطتليفػة يػػدص ليقّبلهػا سػػفراؤهم ومبعو 
 .(ٖ)مواناء

وا ػػػب اظتقامػػػات ا الػػػّلهّ ، فقػػػد وم يوػػػن الّشػػػعر اةندلمحػػػّ  اعػػػ ؿ عػػػن اضتيػػػاة اةندلمحػػػّية ُب عهػػػده
ها ُب ، أنشػػدوظتنػػلر بػػن سػػعيد البلّػػويّ  أبيػػاتٌ  .(ٗ)الوػػ ل اصتليلػػة ُب اظتواسػػم واةعيػػاد وأيّػػاـ اسػػاقباؿ الوفػػود

طاف وروعػة ٍد ت ّهَب فيء الّناصر الساقباؿ المّحػفرا  واظتبعػو ني، الّػلين أبػدوا هيبػَاهم مػن ف امػة المّحػليوـٍ مشهو 
  : )الّطويي((ٙ)وروعة ح ورص ُب هلا اظتوني  تصوير جالؿ الّرزتنُب  نياؿ منلرٌ  .(٘)اظتواف

 ِبَخٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػِر ِإمػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َأْو ُهػػػػػػػػػػػػػػػػَو  ػػػػػػػػػػػػػػػػاِئنٌ 
 

 (ٚ)وائِػػػػػػػػػػػػػلِ ِلُفْقَتبَػػػػػػػػػػػػػٍل  َأْو فػػػػػػػػػػػػػي الُعُصػػػػػػػػػػػػػوِر األَ  
 تَػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَس َأْفواًجػػػػػػػػػػػػػػػػػا يَػُ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف دارَ ُ  

 
 (ٔ)وَُ ت ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّْن راٍض َو ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 
                                         

 . ٜٜٔ-ٜٛٔ/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٔ)
 .ٕٕٓ، ٕ٘ٔ، ٖٕٔ/ٕبن علاري: البياف اظتنرب، اان ر: ( ٕ)
حا ػػرة سػػام: نيريبػػة و ، ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ( ان ػر: عنػػاف: دولػػة اإلسػػالـ ُب اةنػدلص )اطتالفػػة اةمويّػػة والّدولػػة العامريّػة(، صٖ)

دولػػػة الفرؾتػػػة ، والشػػػيً: ٖٓٚ-ٜٖٙونعنعػػػ : تػػػاريً الّدولػػػة اةمويّػػػة ُب اةنػػػدلص، ص، ٘ٙ/ٔاطتالفػػػة ُب اةنػػػدلص، 
 . ٕٓٚ-ٜٕٙ، ٕٗٙ، ٕٓٙوعالنياها باةمويني ُب اةندلص، ص

، وهيوػػػي: اةدب اةندلمحػػػّ  مػػػن الفػػػػار إن ٖٓٔ( ان ػػػر: عبّػػػاس: تػػػاريً اةدب اةندلمحػػػّ  )عصرسػػػيادة نيريبػػػة(، صٗ)
 . ٜٕٔسقوط اطتالفة، ص

ىطبًة تناسب هلا االحافاؿ، فلّما حاوؿ الّاوّلم ( أمر اضَتَوُم الفقيَء ػتّمَد بن عبد الّ  أحد أعالـ اةندلص أف  طب ٘)
هػ(، ولوّنء م يود ٖٙ٘الّاوّلم عرتء هيبُة اظتوني  فوجم، و ش  عليء وسقط عل  اةرض، فاوّلم أبو علّ  القاّه )ت

 ء من يبدأ حّا تونّي  وأُرتج عليء، فقاـ الفقيء اظتنلر بن سعيد البلويّ  وألق  ىطابًا رائًعا سّرء سر ا،   مّنا  اف  ف
، واظتّقػػػرّي: نفػػػر الطّيػػػب، ٘٘، واظترا شػػػّ : اظتعجػػػب، صٕٗٗ-ٜٖٕنيبػػػي. ان ػػػر: ابػػػن ىانيػػػاف: مطمػػػر اةنفػػػص، ص

 . ٕٖٚ، وما بعدها، ٖٗٙ/ٔ
 . ٖٖٚ/ٔ، واظتّقرّي: نفر الطّيب، ٚ٘-ٙ٘، واظترا شّ : اظتعجب، صٕٗٗ( ابن ىانياف: مطمر اةنفص، صٙ)
 «. طتري إماـ...»( ُب اظتعجب ونفر الطّيب: ٚ)



ٕٖٛ 

 

 ُوفُػػػػػػػػػػػػػػػوُد ُمتُػػػػػػػػػػػػػػػوِؾ الػػػػػػػػػػػػػػػر وـِ َوْسػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِفنائِػػػػػػػػػػػػػػػهِ 
 

 َمخافَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأٍس  َأْو رَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًإ لِنائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  
، فشػّوي الّشػػاعُر يباػػءع الّػلي عػر المّحػػفراَ  واظتبعػو نياطتليفػػة،  سػيطر عليػػء ذ ػرُ مونيًفػػا  شػهد الّشػاعرُ  

تصػوير  مػن ىػالؿ تف ػيم هػلا اظتشػهد وتع يمػءعمػي علػ  و اظتشهَد ُب صورتء اضتقيقيّػة ف ػاً  جلػياًل مهيبًػا، 
 البػػالب بشػ ّ الّناصػػر،الّشػاعر اهامػػاـ وي هػر جػػال  ُب  هػلص اةبيػات  .حر ػة اةفػواج الّػػي تػلـّ دار الّناصػػر

  ا واةمي، واطتوؼ والّرجا . عد بني الرّ ء، ونيد توزّ اضتالة النفمحّية للوافدين علي وهو يرصد
ء وسػػالماُ ، فهػػو  ػػوث  ػػي  ػتاػػاج، ُب بقػػا  الّناصػػر سالػػػًما ُمعػػاَب ور بػػةٍ  وىػػام الّشػػاعر أبياتػػء بػػدعا ٍ 

 : )الّطويي((ٕ)السامرار اطتري وتاابم العطا   مافٌ 
 َفِعػػػػػػػػػػػػػْش سػػػػػػػػػػػػػاِلًفا َأْقصػػػػػػػػػػػػػ  َحٌّػػػػػػػػػػػػػاٍة ُمػػػػػػػػػػػػػَ م اًل 

 
 (ٖ)حػػػػػػػػػػػػاٍؼ َوناِعػػػػػػػػػػػػلِ  فَأَنْػػػػػػػػػػػػَ  ِ ٌّػػػػػػػػػػػػاُث ُ ػػػػػػػػػػػػل   

 : )الّطويي((ٗ)اًل ف ايبء نيائ، المّحياسّ  ُب المّحيطرة والّاوّسم  ما عّ  الّشاعر عن يموح الّناصر 
 َسػػػػػػػػػػػػػَتْفتُ  ا مػػػػػػػػػػػػػا بَػػػػػػػػػػػػػػٌَّْن َشػػػػػػػػػػػػػْرٍؽ َوَم ْػػػػػػػػػػػػػِربِ 

 
 ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َدْرِب ُقْسػػػػػػػػػػػػػػػػػطَْنطٌَّن َأْو َأْرِض بابِػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 راودَ  سياسػػ    عػػرب والعجػػم مًعػػا، وهػػلا حلػػمٌ ال لػػ َ اعر ظتمدوحػػء باوّسػػم سػػلطانء وحيازتػػء مُ تنبّػػ  الّشػػ 
ومنهػػا ، فيهػػا إن هػػلا اضتلػػمأبيػػاٌت أشػػار  يػػُي بػػن بػػدر عبػػَد الػػّرزتنوؽتّػػا مػػدح بػػء إشتاع .ةاـ بػػ  أميّػػحّوػػ نفػػوسَ 
 : )الوافر((٘)نيولء

 َأُجػػػػػػػػػػػػػػػوُب الَقْفػػػػػػػػػػػػػػػَر بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػَد الَقْفػػػػػػػػػػػػػػػِر َأْب ػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اَؾ ِر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ الَف ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِبَػٌّْنِ  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َدَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َأفْ َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ًل يَػْبتَ  

 
 َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف َختٌَّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة بِالَفْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِقَػٌّْنِ  

ِلمػا ر ػب فيػء  إمّنا جا  تررتػةً  ،عهد عبد الّرزتن  شعرام يون من نمحج ىياؿ يبدو أّف هلا اضتلم و  
ا عليػء لنلػَب علػ  اظتشػرؽ  ص مػا لػو اّتصػي ع ُمػء فيػء، وت ييػدُ من أمرِ  اسارومَ »أنّء  رصفف  أىباوسع  إليء، 

 .(ٙ)« عن اظتنربف اًل 
 د  ػلل  ُب مشػاهدَ بػي جلّػ، اصر ُب مشاهد اسػاقباؿ الوفػود واظتبعػو ني فرمحػبالنّ  وم تاجيع هيبةُ 

، (ٔ)«والػوزراُ  نيػد حّفػوا بػء، ُب هيملػة جليلػة أبل َ  نيد ىرج يوًما عل  فرسٍ »ء فمن أىبارص أنّ ، ةمن حياتء اليوميّ 
 : )المّحريم((ٕ)ُب مو بء اظتهيب تصوير عبد الّرزتن وهو ء ُبفقاؿ ابن عبد ربّ 

                                                                                                                        
 «. بني راج وآمي»...والعج  فيهما: «. يلّموف بابء»...( الّصدر ُب اظتعجب ونفر الطّيب: ٔ)
 . ٖٖٚ/ٔ، واظتّقرّي: نفر الطّيب، ٚ٘، واظترا شّ : اظتعجب، صٕٗٗ( ابن ىانياف: مطمر اةنفص، صٕ)
 «. ف نَد رجاُ  الوي  حاٍؼ وناعيِ »( ُب اظتعجب: ٖ)
 . ٖٖٚ/ٔ، واظتّقرّي: نفر الطّيب، ٚ٘، واظترا شّ : اظتعجب، صٕٗٗ، ص( ابن ىانياف: مطمر اةنفصٗ)
 . ٔٗٔ( غتهوؿ: أىبار غتموعة ُب فار اةندلص، ص٘)
 . ٖٚٔ، صالمّحاب ( ٙ)



ٕٖٜ 

 

 بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدٌر بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َتْ تِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َأبْػتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ 
 

 (ٖ)َيْ سػػػػػػػػػػػػػػػػُد فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػُه الَف ْػػػػػػػػػػػػػػػػِرَب الَفْشػػػػػػػػػػػػػػػػِرؽُ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْرِض ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْبِ ً ا   َلف 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدْت لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه ِعٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانُ ا تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِرؽُ  

 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْو يَػْعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  األَبْػتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن فَػْوقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  
 

 ًلْختػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن ُعْ ػػػػػػػػػػػػػػػٍ  بِػػػػػػػػػػػػػػػِه األَبْػتَػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
ء أف يعطػػ  هػػلا عبػػد ربّػػ أراد ابػػنُ  ػػاف مو ػػب عبػػد الػػّرزتن ف ًمػػا نبػػياًل مػػف نيلػػوَب النػػاس مهابػػًة، و  

 ءإن رفػػػم مقامػػػ وسػػػع  مػػػن ورا  تشػػبيهء هػػػلا، بالبػػػدر ء عبػػػد الػػّرزتنفشػػػبّ ، ء مػػػن اظتهابػػة واصتػػػالؿحقعػػػ اظتشػػهدَ 
ُب نػػػػواهر الطّبيعػػػػة المّحػػػػماويّة  واوجػػػػد ، فمحػػػػار علػػػػ  حيػػػػج الّشػػػػعرا  العػػػػرب نيبلَػػػػء الّػػػػلينةنيدسػػػػيّ  هالػػػػةً  ومنرػػػػء

بالّشػمص ُب أشػعارهم  م مقرتنػنيفنػراه، يهمؽتػدوحء صػفات منػ واوعناصرها ايطة بػء مصػدرًا ىصػًبا اسػالهم
واإلشػػػراؽ والمّحػػػيادة وشػػػرؼ  المّحػػػطوع وهػػػ  عناصػػػر حتمػػػي ُب يّياٌػػػا معػػػايَ ، جػػػـو أو الػػػ ؽأو القمػػػر أو النّ 
 . (ٗ)اةصي وعرانياء

ختطّػػ   ُب هػػلص اةبيػػات، وهػػو إعجػػابٌ  ة عبػػد الػػّرزتنابػػن عبػػد ربّػػء بش صػػيّ  بُ ويػػ ز وا ػػًرا إعجػػا
، البطػي نعم ا تعان عليهم عػلا القائػدأفقد ، ا بءاف اةندلص رتيعً سوّ  فعّ  عن إعجاب ،ءفيء الّشاعر ذاتَ 

، منرا لنػػريصػم تُػػ ةً وحيويّػػ يانيػػةً  لّشػػاعر ُب عمػػر اظتعػػ  فمػػنر عبػػَد الػػّرزتنمػػّد او . اظتشػػرؽ فرمحػػدهم عليػػء أهػػيُ 
اعر أراد أف لػّما بػدا لػفرض ُب هيملاػء الّػي  ػاف عليهػا،  ػادت عيػداف الّشػجر تػورؽ لػء، و ػ ّف الّشػ فاّدع  أنّء

   .فوؽ بشريّة تعل  مقامء وت يد ُب اعتيبة منء مينرء صفاتٍ 
ّصػػورة، بػػرز  عنػػء عػػلص ال فمحػػع  إن الّاعبػػري ،زتنة عبػػد الػػرّ بش صػػيّ   مػػا بػػرز إعجػػاب ابػػن عبػػد ربػػءو 

فبػػالب ُب عبػري عػن هػلا اإلعجػاب، ء ُب الاّ عبػد ربّػ فػاؽ ابػنَ  ء ػرّي أنّػ اتبػء إشتاعيػي بػن بػدر،    ػلل  إعجػابُ 
  : )البمحيط((٘)نياؿ فيء  ايبء ، إذوا رةً  مبالنةً  ر مقاـ عبد الّرزتنتصوي

 لَػػػػػػػػػػػػػْو  ػػػػػػػػػػػػػاَف يُػْعبَػػػػػػػػػػػػػُد ُدوَف اِ  ِمػػػػػػػػػػػػػْن َأَحػػػػػػػػػػػػػدٍ 
 

 
 

نٌّ  ػػػػػػػػػػػُرَؾ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػد   ا ِبَفْعبُػػػػػػػػػػػودِ مػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاَف َ ٌّػْ
 قَػػػػػػػْد فػػػػػػػاَت قَػػػػػػػْدُرَؾ َوْصػػػػػػػَ  الواِصػػػػػػػفٌَّن َففػػػػػػػا 

 
 ِذْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراَؾ ِإًّل بَِتْ فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد َوَتْف ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  

ػػػػػػػػػا ذََ ْرتُػػػػػػػػػَ  يَػْوًمػػػػػػػػػا قُػْتػػػػػػػػػُ  ِمػػػػػػػػػْن َجػػػػػػػػػَ ٍؿ:   َلف 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا نِْعَفػػػػػػػػػػػػػػػػَة اِ  فػػػػػػػػػػػػػػػػي َأي اِمػػػػػػػػػػػػػػػػِه زِيػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 

                                                                                                                        
 . ٕٕٚ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٔ)
 . ٕٕٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٕ)
 ارتفم الّارجيي ُب نيوائمء إن الف لين.  اّللي رسُ : الفَ ت بْ األَ ( ٖ)
: واشاية، ٖٗناصي : الػَمِل  ُب الّشعر اصتاهلّ ، صو ، ٛٓٔ-٘ٓٔ( ان ر: سلماف: الّشمص ُب الّشعر اصتاهلّ ، صٗ)

 .ٜٚالقمر ُب الّشعر اصتاهلّ ، ص
 . ٕٗ٘/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٘)



ٕٗٓ 

 

ا ووصػي مقاًمػاصػفني، الو  ص وصػ َ عند  ريص، ففػات نيػدرُ  مطلبء فات ما ع ّ من الصّ  زتنرّ عبد الرتم 
مدح بػء ػاػا ال يُػ دحمُيػ البطػي أفّ  ، فػال شػ ّ وا ػرةٌ  ا فيػء بارميػد ودتجيػد، وُب هػلا مبالنػةٌ  مقرتنًػل ر إاّل ال يُ 

ء يمحػػع  فإنّػػ، بارميػػد ودتجيػػد عبػػد الػػّرزتن إن أف يقػػرتف ذ ػػرُ  اضتػػد   اعرا أف يصػػي بالّشػػأّمػػ،  ػػريص مػػن البشػػر
  . اةنبيا  من البشررتبة سامية م يصلها حّا ليجعي منء عن نيصد أو  ري نيصد ُب م

ص عبيػد ء وزيػرُ ػػػػػلن عػن اإلعجػاب بػػػػعلػ  شػاعرص و اتبػء، فقػد أع زتنرّ عبد الػجاب بػػػػم يقاصر اإلعػػػػػول
 علػػػ  نيػػػاؿ فيػػػء ب سػػػلوب لطيػػػ  يػػػنمّ  إذصػػػاحبيء،  م يبػػػالب ُب الّاعبػػػري عنػػػء مبالنػػػةَ  ء ػػػري أنّػػػ ،ن إدريػػػصػػػػػبا 

  : )الّطويي((ٔ)نيحقيقيّ  إعجاب وحب  
 ًباػَدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني َوَأْدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه ُموا ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 (ٕ)َ فػػػػػػػػػػػػا واَ ػػػػػػػػػػػػَ  البَػػػػػػػػػػػػْدُر الُفنٌّػػػػػػػػػػػػُر ُسػػػػػػػػػػػػ ا ُ  

 خاِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  مُ َوخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتََبني ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه أَ  
 

 َوَأْعهَػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َمػػػػػػػػػػػػػػػػْن َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػُفو بِػػػػػػػػػػػػػػػػِه َشػػػػػػػػػػػػػػػػَرفا ُ  
    

   
 فََأْ َ ػػػػػػػػػػػػٌُّْ  َتْرفػػػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػػػْن َسػػػػػػػػػػػػػناُ  َم ابَػػػػػػػػػػػػػةً 

 
 (ٖ)َسػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ُ َوَأْ بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر َتْرفػػػػػػػػػػػػػػػػػي َأْف َيشػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّ   

عرا  الّشػػػػ أعػػػػاروؽتّػػػػا يمحػػػػهم ُب إيقػػػػاع هيبػػػػة البطػػػػي ُب نفػػػػوس النّػػػػاس ونيلػػػػوعم من ػػػػرُص وهيملاُػػػػء، وعتػػػػلا  
ي مالمػػر ُب مبػػالناهم ُب ت ّمػػ ة انابػػاههم، وهػػلا وا ػػرٌ يّ اضتمّحػػ ة الف ػػائيَ ولػػة اةمويّػػوف ُب عصػػر الدّ اةندلمحػػيّ 

ا ت ػػػرب ُب أبعػػػاد اطتيػػػاؿ ف يبػػػدعوا صػػػورً ل عػػػم ذلػػػ  إن أ أدّ روف عػػػا ويافػػػاعلوف معهػػػا حػػػّا اظتمػػػدوحني ياػػػ  ّ 
 اص فقػاؿ ُب عبػد الػّرزتن ػمن هػلا االّجػء مدحػء ر ابن عبد ربّ ا. ونيد أد(ٗ)وتاجاوز اةشيا  إن عام الوجداف

 : )البمحيط((٘)إيّاص ُب يـو بيعاء مهّنمًلا
 يػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػْن َعَتٌّْػػػػػػػػػػػػػِه رِداُإ البَػػػػػػػػػػػػػْأِس َوالُ ػػػػػػػػػػػػػودِ 

 
 ي العُػػػػػػودِ ِمػػػػػػْن ُجػػػػػػوِد َ ف ػػػػػػَ  َيْ ػػػػػػري الفػػػػػػاُإ فػػػػػػ 

                                          
  .ٖٗ/٘ ( ابن حّياف: اظتقابص، )نشرة شاظتياا(،ٔ)
م: ومػن أمثػاؿ العػرب نيػوعتُ  .همبػء أبصػارّ  اسُ النّػ ميػارنُ  ، و ال عػ ىفػ    صػنريٌ   و ػبٌ  : ا. الس ػرَ ب وسػايػَ صاحَ :  َ وا َ ( ٕ)

 (.ٕٗٔ/ٔأبو هالؿ العمحوري: رتهرة اةمثاؿ، )ان ر:  .«ري  القمرَ ها وتُ ريها المح  أُ »
  إليء مارّقًقا ومرتنيّػًبا. ن رَ : هشامَ ين ر إليء.  : حّولء عنء ومأ    ترَفه عنه( ٖ)

 ( بمحيط: )الزين العابدين علّ  بن اضتمحنيُب مدح هػ( ٗٔٔ)تنياؿ الفرزدؽ 
  هِ تِػػػػػػػػػػػػػػػ ابَ مَ  نْ  ػػػػػػػػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػ ْ يػُ وَ   ٌّػػػػػػػػػػػػػػػاإً  ػػػػػػػػػػػػػػػي حَ  ْ يػُ 

 
 
 

  ُ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ بْ يػَ   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّنَ ًل  إِ  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  َ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُ فَ  
  .ٕٔ٘ان ر: ديوانء، ص 

 . ٛٓٔلرّابم اعتجرّي، صعر اةندلمحّ  ُب القرف ااهات الشّ عجلة: اجّ ( ان ر: ٗ)
 . ٗ٘( ابن عبد ربّء: ديوانء، ص٘)



ٕٗٔ 

 

ػػػػػػػػػػا َتطَت ْعػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػي يَػػػػػػػػػػػْوـِ الَخفػػػػػػػػػػٌِّ  لَنػػػػػػػػػػا  َلف 
 

 َوالن ػػػػػػػػػػػاُس َحْولَػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػي عٌّػػػػػػػػػػػٍد بِػػػػػػػػػػػال عٌّػػػػػػػػػػػدِ  
 َوبػػػػػػػػػػػػاَدَرْت َنْ ػػػػػػػػػػػػَوَؾ األَْبصػػػػػػػػػػػػاُر  َواْ َتَ تَػػػػػػػػػػػػ ْ  

 
 ِبُ ْسػػػػػػػػػػػػػػِن يُوُسػػػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػػػي ِمْ ػػػػػػػػػػػػػػراِب داُوودِ  

نيػد و  .عليػء المّحػالـ  يوسػ لعة وىشػوع الوجػء وهيبػة اظتػرأل يشػبء النّػ ّ ُب حمحن الطّ  عبد الّرزتن إفّ  
فلػػيص ، رتػػاؿ الّرجػػي واأف يػػ ز  واإذا أرادو  ،ا أعلػػ  للجمػػاؿمنوذًجػػ اليوسػػف    وف اصتمػػاؿَ عرا  اةندلمحػػيّ ل الّشػػاخّتػػ

وؾتػػػد بعػػػ  اةمثلػػػة الّػػػي تنمحػػػب اصتمػػػاؿ اليوسػػػفّ  إن »، جمػػػاؿ يوسػػػ  عليػػػء المّحػػػالـ مأنيػػػول مػػػن تشػػػبيهه
فصػػاحبء تنػػػ ّص عػػن ،  ػػّم معػػاَي اضتمحػػن والعفػػاؼ واطتػػري والبطولػػةومػػرّد ذلػػ  إن أنّػػء رتػػاؿ مطلػػ  ي، المّحػػلطاف

وتانػػػّ  بػػػء ، لػػػلا  ػػػدا رتالػػػء ذا يػػػابم مثػػػاّه ٌفػػػو إليػػػء أىيلػػػة الّشػػػعرا ، رِْبقػػػة اصتمحػػػد واضتمحػػػد والنػػػدر واطتػػػداع
 .  (ٔ)«نيرائرهم ُب مدائرهم المّحلطانّية

باقػول داود وحوماػء وفصػلء اطتطػاب  ف ّ اليوسػ ءحمحنَ  وزيادًة ُب إبراز هيبة عبد الّرزتن نيرف الّشاعرُ 
ِإنعا َسػ عْرنَا اصْتِبَػاَؿ ﴿من نيولء تعان ُب نبّيء داود عليػء المّحػالـ: ، ممحاوحًيا(ٕ)وعدلء ُب اضتوم بني اظتا اصمني
ْشػػػرَاؽِ  ػػػَر ػَتُْشػػػورًَة ُ ػػػي  لعػػػُء أَوعابٌ ( ٛٔ)َمَعػػػُء ُيمَحػػػب ْرَن بِاْلَعِشػػػ   َواإْلِ نَػػػاُص اضتِْْوَمػػػَة َوَشػػػَددْ ( ٜٔ)َوالطعيػْ نَا ُمْلَوػػػُء َوآتَػيػْ

ُهْم نيَػاُلوا ( ٕٔ)َوَهْي أَتَاَؾ نَػَب ُ اطتَْْصِم ِإْذ َتمَحوعُروا اْلِمْررَابَ ( ٕٓ)َوَفْصَي اطتِْطَابِ  ِإْذ َدَىُلوا َعَل  َداُووَد فَػَف َِع ِمػنػْ
نَػنَػػػػػػػػا بِػػػػػػػا ضتَْ   َواَل ُتْشػػػػػػػػِطْط َواْهػػػػػػػػِدنَا ِإَن َسػػػػػػػػَوا  اَل خَتَػػػػػػػْ  َىْصػػػػػػػػَماِف بَػنَػػػػػػػػ  بَػْعُ ػػػػػػػػَنا َعلَػػػػػػػ  بَػْعػػػػػػػػٍ  فَػػػػػػػػاْحُوم بَػيػْ

فا ارػػػػاؿ أن ػػػػار الّشػػػػعب اةندلمحػػػػّ  باضتمحػػػػن »، ويػػػػ ٌب هػػػػلا االسػػػػايرا  حمحػػػػن الونيػػػػم. (ٖ)﴾(ٕٕ)الص ػػػػرَاطِ 
وبػػػلا تػػػ داد نيػػػدرة . اليوسػػػفّ  الػػػّدائر ُب فلػػػ  ػتػػػراب داود يشػػػّوي لوحػػػة بديعػػػة تاناسػػػب وال ّينػػػة ُب يػػػـو العيػػػد

ال شػػّ  أّف صػػػفاٍت مثػػي اصتمػػػاؿ واصتػػػالؿ إذ ، (ٗ)«والاّػػػ  ري الوجػػداّي ُب نفػػػص اظتالّقػػػ ، الّصػػورة علػػػ  اإل ػػارة
هػلا إف م ، بػي إّف هػلص الّصػفات تعػادؿ ُب فعلهػا الف ػائي وتلازرهػا، والبها  واصتهارة ت يػد ُب هيبػة اظتمػدوح

 و ما ياعل  بالنواح  اضتمحية فهموه. تون فونيها
ا عػػن ا ينػػ ل عػػارتفاًعػػ عبػػد الػػّرزتناراسػػن بيػػات إن االرتفػػاع ُب هػػلص اةء ابػػن عبػػد ربّػػسػػع  لقػػد 

ُب اةندلمحػّ  عر وهػلص شتػة مػن شتػات الّشػ فاساوح  من صفات اةنبيا  ما يعينػء علػ  حتقيػ   اياػء. الوانيم،
علػيهم صػفات  ، وىلعػوان ػرة تن يػء وإجػالؿ وتع ػيم عصر الّدولة اةمويّة، إذ ن ر فيء الشعرا  إن ؽتػدوحيهم

   .(٘)اس  خبليقة تمحمو عل  ىالئ  النّ  اف أحدهم ياميّ   ما لو  ،ية ىارنيةمثال

                                         
 . ٛٓٔ( نيّباي: جّليات نيّصة يوس  ُب الّشعر اةندلمحّ ، صٔ)
 . ٖٜ٘( ان ر: ابن  ثري: نيصّ اةنبيا ، صٕ)
 . ٕٕ-ٛٔ( ص: ٖ)
 . ٜٓٔ( نيّباي: جّليات نيّصة يوس  ُب الّشعر اةندلمحّ ، صٗ)
 . ٛٓٔ، صابم اعتجريّ عر اةندلمحّ  ُب القرف الرّ اهات الشّ عجلة: اجّ ( ان ر: ٘)



ٕٕٗ 

 

ومػػػػػػا  ةي أبػػػػػػرزوا فيهػػػػػػا بطولاػػػػػػء اضتربيّػػػػػػالّػػػػػػ الػػػػػػّرزتن ُب مػػػػػػدائر شػػػػػػعرا  عصػػػػػػرص، عبػػػػػػدُ  صػػػػػػ َ هوػػػػػػلا وُ 
 ، ومػػػػػا نػػػػػاج عنهػػػػػا مػػػػػن هيبػػػػػةنييػػػػػادةٍ  محػػػػػنِ وحُ  ما ػػػػػيةٍ  وع ميػػػػػةٍ  عاليػػػػػةٍ  ةٍ قػػػػػء مػػػػػن اناصػػػػػارات وإؾتػػػػػازات عّمػػػػػحقّ 

، وهػػػػو مػػػػػن بورمػػػػء ئءعراشػػػػ نػػػػّ  ا بػػػػرز ُب هػػػػلص اظتػػػػدائر تَ وؽتّػػػػػ .الّناصػػػػر عػػػػرؼ عبػػػػد الػػػػّرزتن نْ َمػػػػ أدر هػػػػا  ػػػػيّ 
منػػػػػػػل  همعر ُب شػػػػػػػ اظتثػػػػػػاؿ ، وبػػػػػػػرزت صػػػػػػفًة مالزمػػػػػػػًة للفػػػػػػػارسنييّػػػػػػػة العاليػػػػػػة الّػػػػػػػي عرفهػػػػػػػا العػػػػػػربالقػػػػػػيم اةىال

صػػػػفًة  دنلّػػػػ فقػػػػد، معطيػػػػات الوانيػػػػم اوزِ تقػػػػـو أساًسػػػػا علػػػػ  اظتبالنػػػػة وَجػػػػ ومػػػػم أحّيػػػػا جلّػػػػد بصػػػػورٍ ، اصتاهليّػػػػة
فلػػػػػػػػم يػُػػػػػػػػَر ، ماواملاػػػػػػػػاف، ماالزماػػػػػػػػاف فهمػػػػػػػػا ىصػػػػػػػػلااف،  ػػػػػػػػروريًّة ُب البطػػػػػػػػي الّتصػػػػػػػػاؿ الّشػػػػػػػػجاعة بػػػػػػػػالوـر

 .  (ٔ)جبانًا اّل وم يُػَر الب يُي إ،  رميًا  اّل الّشجاُع إ
شتّػػوص اةىالنيػػّ  والقػػيم اإلنمحػػانّية  عػػن ص الّصػػفة ُب ش صػػّية الّناصػػر، وجػػا ت معػػّ ةبػػرزت هػػلنيػػد و 
 نهػور هػلص الّصػفة ُب مػدائر عبػد الػّرزتنوم يون . (ٕ)وأبرزوها ُب أشعارهم، فاهامع عا الش عرا ، ااّلي دتّام ع

 ، وُب أىبػارص مػا يشػري إن  رمػء حػّا رؼ عػاة عُػا عػن صػفة حقيقيّػتعبػريً  بي  ػاف، نااج ر بات الّشعرا  الّلاتّية
 : )ؼتّلم البمحيط((ٗ)ونيد ُنمحب لء نيولء. (ٖ)من ب  مرواف  َ لَ مَ  نْ مَ  أجود دّ عُ 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيٍإ فَػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُت ِإًّل 
 

 َعو َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ا ُ َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّ ا 
 ِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمنَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َخٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدي ا   تَباَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد الَخٌّػْ

 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نِْعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َعَتٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  
 

 فَِ ن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نِْعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َعَتٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ولػػة اةنػػدلص ُب عصػػر الدّ شػػعرا  عػػا تنػػّ   ية الّػػفات اظتعنويّػػمػػن الّصػػ فة واحػػدةً جػػا ت هػػلص الّصػػو  

 : )الّطويي((ٙ)معرتفًا بف لء ابن عبد ربّء فيءنياؿ فقد  .(٘)زتنومنهم عبد الرّ  اطتلفا  ُب مديرة اةمويّ 
 ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِد َأمٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر الُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ منٌَّن تَػَنبػ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ 

 
 َعتَػػػػػػػػػػػي  ِشػػػػػػػػػػػعاُب الَعػػػػػػػػػػػٌِّْش  َوهػػػػػػػػػػػَي َحواِفػػػػػػػػػػػلُ  

 بَػْعػػػػػػػػػػػػػػَد فاقَػػػػػػػػػػػػػػةٍ  َوَأْلَبَسػػػػػػػػػػػػػػني ثَػػػػػػػػػػػػػػػْوَب الِ نػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 فَأَْنَ ػػػػػػػػػػػػػَر عُػػػػػػػػػػػػػودي بَػْعػػػػػػػػػػػػػَد ِإْذ ُهػػػػػػػػػػػػػَو ذابِػػػػػػػػػػػػػلُ  
 فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْذَهَتني ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ري لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َواْمِتنانُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

 
 فَػَعْقتػػػػػػػػػػػػػػػَي ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن َهػػػػػػػػػػػػػػػ ا َوَذلِػػػػػػػػػػػػػػػَ  ذاِهػػػػػػػػػػػػػػػلُ  

                                          
بػػني الّشػػعر اصتػػاهلّ  وشػػعر  ، وز ريػػد: القػػيم صتماليّػػةٗٙ( ان ػػر: اظترعػػ : الػػوع  اصتمػػاّه عنػػد العػػرب نيبػػي اإلسػػالـ، صٔ)

ُب  ، وحلػػ : اظتفػػاهيم اصتماليّػػةٙ٘بػػن اضتػػّر اصتعفػػّ ، ص. ، واصتلػػ : البطولػػة ُب شػػعر عبيػػد اٗٗ، صصػػدر اإلسػػالـ
 . ٖٖٔ، والرّاوي: شعر البطولة ُب العصر العّباسّ  الثّاي، صٕٓٔالّشعر العّباسّ ، ص

 .ٓٔٔ، صابم اعتجريّ ُب القرف الرّ  الّشعر اةندلمح ّ  اهاتعجلة: اجّ ( ان ر: ٕ)
 . ٕٕٗ، ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٕ، وابن علاري: البياف اظتنرب، ٗٛٔ/ٔ( ان ر: ابن سعيد: اظتنرب، ٖ)
 . ٗٛٔ/ٔرب، ( ابن سعيد: اظتنٗ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ، صابم اعتجريّ ُب القرف الرّ  عر اةندلمح ّ اهات الشّ اجّ : ( ان ر: عجلة٘)
 . ٖٓٔ( ابن عبد ربّء: ديوانء، صٙ)



ٕٖٗ 

 

 : )الوافر((ٔ)ُب فار نيَػْرمونة نيولُء ء بء إشتاعيي بن بدرؽتّا ىايبو 
 َوَهػػػػػػػػػػػػػػ ا الَبْ ػػػػػػػػػػػػػػػُر يَػػػػػػػػػػػػػػػْ ُ ُر ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػَ  َعْ ػػػػػػػػػػػػػػػًدا

 
 (ٕ)اُ  نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُإ الِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرزََمٌّْنِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  َمْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 َتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه تاِمٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٌ  
 

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن اأَلْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِج ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلَإ الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفَقٌّْنِ  
 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْن جاَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َ وارِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإٍ  

 
 (ٖ)ُأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍج ًل َيُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُغ لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارَِدْينِ  

 فَأَنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الَبْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ بًا ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِ اًل  
 

 (ٗ)َعَتٌّْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِالن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر َوبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت َ ٌّْنِ  
 َفِعػػػػػػػػػػػػػػػْش فػػػػػػػػػػػػػػػي ِ ْبطَػػػػػػػػػػػػػػػٍة َوُسػػػػػػػػػػػػػػػُروِر ُمْتػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  

 
ـَ الَفْرقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْينِ    (٘)تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوـُ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َدوا

ال ريب أّف عتلص اطتصلة اضتميػدة مواناهػا ُب ش صػّية البطػي، فهػ  تمحػهم مػم  ريهػا مػن اطتصػاؿ و  
الّػػلي و  ػػ  عػػلا االهامػػاـ ، الع ػػيمَ  يمحػػارّ  البطػػي هػػلا الّلقػػبَ  فلوػػ ، اضتّقػػة ُب ا امحػػاب البطػػي البطولػػةَ 

فػإذا  انػد  ػلل  ، مػن حاجػات أبنػا  غتامعػء ال بػّد أف توػوف بطولاػء ُب غتػاؿ حاجػةٍ ، توليء اةمػم ةبطاعتػا
 .سالهج  مد البطي الوًر وشورصالّناس ألمحنة فإّف 

ة، البطوليّػ اءنػد اجملهػا ش صػيّ  وّ اصػر، و ُب شػعر عصػر النّ  د وا رةً ي جلّ فات الّ هلص ه  الصّ 
العػرب حػني وصػفوا عػا  ا عر  عػا الّشػي تنػّ  الّػ فاتا للّصػفات اماػدادً ، وجا ت هلص الصّ ةذات اطتالؿ البديع
ة، وال ن ّنهػػػا ناحيػػػة احيػػػة اةدبيّػػػث عػػػن آىػػػر هػػػلص اطتػػػالؿ وهػػػ  النّ ، وبقػػػ  أف نارػػػدّ (ٙ)ؽتػػػدوحيهم وأبطػػػاعتم

 ػػ ف يوػػوف   ،ةأدبيّػػ بصػػفة ات اةبطػػاؿ العػػرب مقرتنػػةً إذ ياظتػػا بػػرزت ش صػػيّ  ،ةة البطوليّػػ صػػيّ بعيػػدة عػػن الشّ 
 .  (ٚ)فاني  لايهماا، ونيد عمم الصّ ا أو ىطيبً شاعرً  البطيُ 

عل  عال  جانبء واسػايال  هيباػء، يرتػاح للّشػعر وينبمحػط إن أهلػء، » اف   ُعرؼ عن الّناصر أنّءونيد 
ة زتلاػء م بػء مػن ملوػة أدبيّػإن مػا  ػاف ياماّػ وا ػرةٌ  وُب هػلا إشػارةٌ . (ٛ)«ويراجم َمػْن ىايبػء بػء مػن ىاّصػاء

  .عبد ربّء ابنُ  و اف ُب مقّدماهم عرا  وأهي اةدبب إن ذويء من الشّ قرّ عر والاّ عل  االهاماـ بالشّ 

                                         
 . ٕٜ/٘، وابن حّياف: اظتقابص، )نشرة شاظتياا(، ٔٗٔ( غتهوؿ: أىبار غتموعة ُب فار اةندلص، صٔ)
 : ؾتماف من  ؾتـو اظتطر. مافزَ رْ الفِ ( ٕ)
 : اظتاحل أو اظتّر. األجاج. أعاه َمْوِجء :َ واِرُب الفاإِ  (ٖ)
 : الفّ ة. الّت ٌّن: الّلهب. الّن ار( ٗ)
 : ؾتماف ُب المّحما  ال ينرباف. الفرقداف( ٘)
  .ٚٓٔ، صابم اعتجريّ عر اةندلمحّ  ُب القرف الرّ اهات الشّ عجلة: اجّ ( ان ر: ٙ)
 . ٛٙرب نيبي اإلسالـ، ص( ان ر: اظترع : الوع  اصتماّه عند العٚ)
 . ٜٜٔ/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٛ)
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ـٌ ُب الّشػػعر ُب عصػػرص، فلػػء أبيػػاٌت مافرنيػػٌة موّزعػػٌة ُب مصػػادر تررتاػػء وللّناصػػر إسػػها
 ػػر مػػن وتاّ ، (ٔ)

 ولػػء إن جانػػب .م يصػػي فيهػػا مرتبػػة اإلجػػادة ء ػػري أنّػػ،  م وبلػػوغ اظتعػػ  بيمحػػر وسػػهولةنيدرتػػء علػػ  الػػنّ  ىالعتػػا
بػػػدا فيهػػػا الّناصػػػر علػػػ  نيػػػدر  بػػػري مػػػن ، (ٕ)بينػػػء وبػػػني زعمػػػا  اظتنػػػرب مابادلػػػةٌ  ورسػػػائيُ ، بلينػػػةٌ  شػػػعرص تونييعػػػاتٌ 

 ة.الّامّون واظتعرفة والبال 
 وفاة الختٌّفة عبد الرحفن الّناصر:  -ٖ

، واحاجػب حينًػا، أصػابء شػديدٍ  مػن بػردٍ فقػد مػرض ، هػػُٜٖٗب أوائػي سػنة  اف ابادا  عّلة الناصػر 
وعػاد ، ء أصػيب بنومحػةولونّػ، وعاد إن اصتلوس ُب القصػر، اصتاء حّا حتمّحند حالاءوأ ّب اةيّبا  عل  مع

، ر ػاص جعفػر بػن عثمػاف الػػُمصرف ّ حػ ف عليػء وؽتّػن . (ٖ)نة الااليػةإن احاجابء حا وافاص القدر ااـو ُب المحّ 
 ويي(: )الطّ (ٗ)فيء نياؿقد ف

  اػَأًل ِإف  َأي اًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َهَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  بِِ ماِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 
 

  اػَل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائَِرٌة ُمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتط ٌة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْحِت اِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـُ ُخطُوبِػػػػػػػػػػػػػ  نٌّا ِعهػػػػػػػػػػػػػا   اػفَػتَػػػػػػػػػػػػػْ  يػُػػػػػػػػػػػػػْ ِلِ  الػػػػػػػػػػػػػد 

 
  اػَوَأْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداثِ ا ِإًّل قُػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب ِعهاِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػػُر  ِفػػػػػػػػػػػػلٍ    تََأم ػػػػػػػػػػػػْل فَػَ ػػػػػػػػػػػػْل ِمػػػػػػػػػػػػْن تػػػػػػػػػػػػاِلٍ  َ ٌّػْ
 

  ا ػَلُ ػػػػػػػػػػػػػػن   َوَهػػػػػػػػػػػػػػْل ِمػػػػػػػػػػػػػػْن قاِعػػػػػػػػػػػػػػٍد ِلِقٌّاِمػػػػػػػػػػػػػػ 
 َوعػػػػػػػػػػػػاِيْن فَػَ ػػػػػػػػػػػػْل ِمػػػػػػػػػػػػْن عػػػػػػػػػػػػاِئٍش ِبر ػػػػػػػػػػػػاِع ا 

 
  ا ػِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس ِإًّل َمٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  بِِفطاِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 َ ػػػػػػػػػػػػَأف  نُػُفػػػػػػػػػػػػوَس الن ػػػػػػػػػػػػاِس  انَػػػػػػػػػػػػْ  بِنَػْفِسػػػػػػػػػػػػهِ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارى َأيْػَقنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  ِبِ فاِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    اػفَػَتف 
 َفطػػػػػػػػػػػاَر ِب ػػػػػػػػػػػا بَػػػػػػػػػػػْأُس اأَلسػػػػػػػػػػػ   َوتَقاَصػػػػػػػػػػػَرتْ  

 
 اِم ايَػػػػػػػػػػػُد الص ػػػػػػػػػػػْبِر َعػػػػػػػػػػػْن إْعواِل ػػػػػػػػػػػا  َواْحتِػػػػػػػػػػػد 

، رحي الّناصر إن جوار ربّء بعد أف  ّبد أر اف اضُتوم ُب نيريبة حا رة اطتالفة اةمويّػة ُب اةنػدلص 
ملًوػػا أزاؿ »،  مػػا نييػػي عنػػء،  فوػػاف  ميػػة اظتا ػػية،أم ػ  ستمحػػني سػػنة مػػن اصتهػػاد اظتاواصػػي والعمػػي اصتبّػار والع

                                         
بي ػوف: اةمػرا  اةمويّػوف ف  فارػ  أبػو شػوارب. )ان ػر: طوالػدّ اور مصػ،  اور إبػراهيم بي ػوفالػدّ ء ص ودرَسػشػعرَ  مَ رتَ ( ٔ)

اظتروانيّػػوف ُب اةنػػدلص أبػػو شػػارب: الّشػػعرا  ، ومػػا بعػػدها، و ٜٔٔلص )دراسػػة ُب أدب المّحػػلطة(، صالّشػػعرا  ُب اةنػػد
 (.، ما بعدهاٖ٘ٔص )دراسة حتليلّية(،

عػػدًدا مػػن رسػػائي الّناصػػر اظتابادلػػة بينػػء  فػػيالهالػػدّ اور عبػػد الع يػػ  رتػػم ). ٙٛٔ-ٗٛٔ/ٔابػػن سػػعيد: اظتنػػرب، ان ػػر: ( ٕ)
 (.ٖٜٕ-ٕٚٚ، ص اةندلص ودوؿ اظتنربالعالنيات المّحياسّية بني الّدولة اةمويّة ُب ُب  اابء وبني نيادة اظتنرب

، وابػػػػن ٛ٘، واظترا شػػػػّ : اظتعجػػػػب، صٓٗ/ٔ، والّ ػػػػّ ّ: بنيػػػػة اظتلػػػػامص، ٖٖ( ان ػػػػر: اضتميػػػػدّي: جػػػػلوة اظتقاػػػػبص، صٖ)
 . ٕٖٕ، ٖٕٕ/ٕعلاري: البياف اظتنرب، 

 . ٖٖٕ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٗ)



ٕٗ٘ 

 

، نيػػد أّسػػص اُةسػػوس و ػػرس النػػروس، البػػاديونيهػػر اةعػػادي وعػػدؿ ُب اضتا ػػر و ، وحمحػػم اةدوا  (ٔ)وا الػػّف 
 .  (ٕ)«وترؾ أعالًما بانيية إن الّنفً ُب الّصور، واخّتل اظتصانم والقصور

إن   ػاف عبػػد الػػّرزتن الّناصػػر أع ػػم أمػػرا  اإلسػػالـ ُب عصػػرص، وم تصػػي الّدولػػة اإلسػػالمّية ُب النػػرب
ا  ػػاف ياماّػػػم بػػػء مػػن ِىػػػالؿ بػػاهرة نيّلمػػػا جامػػػم ُب  ظتػػػمػػػن القػػّوة والمّحػػػلدد واعتيبػػػة والّنفػػوذ، إاّل  مػػا وصػػػلد إليػػء

 بنمػوذج لػةؽتثّ  ةاضتقّ  البطولة فورة اصرالنّ  عهد شعر ُب دتجمحّ و  ش صّية واحدة سياسّية وعمحوريّة وإداريّة.
 عجػػابإلا بإ ػػارة  فيػي هػػو مػا  فاحػػء صػاؿواتّ  حياتػػء ُب  ػاف ، ونيػػداظتثػاهّ  واضتػػا م اػارب الفػػارس اصػرالنّ 

   .واالزدهار واالساقرار اةمن فيها وأعمّ  البالد دوحّ  أف ، بعدالوي ّ  البطي صورة لدمثّ  يالّ  اءبش صيّ 
 «. هػ( نفوذًجإٜٖال اج  الفنصور م ّفد بن أبي عامر )ت»في ع د ال  ابة:  -ج
 الّهروؼ الّتي ظ ر فٌّ ا م ّفد بن أبي عامر:  -ٔ
جػػػاؿ الّدولػػة مػػػن أمثػػػاؿ جعفػػر بػػػن عثمػػػاف رػػرص  بػػػار ر فهػػػػ، ٖٙٙاضَتوػػػم اظتمحانصػػر ُب سػػػنة  وُبّ تُػػ

اظتصرفّ ، وػتّمد بن أيب عامر، و الب بن عبد الّرزتن الّناصرّي عل  تنفيل وصية اضَتوم اظتمحانصػر القا ػية 
. (ٖ)بانصيب ابنء هشاـ اظتليّػد ىليفػًة علػ  اةنػدلص، إذ وجػدوا ُب ذلػ   ػمانًا أ يػًدا ظتصػاضتهم ُب المّحػلطة

 عػامر ػتّمػد بػن الوليػد بػنهػو ػتّمػد بػن عبػد ا بػن عػامر بػن أيب و  أيب عػامر، بػنُ ديد انياـ ب مور اطتليفة اصتو 
، ونػ ؿ ارؽ بػن زيػاد إن اةنػدلصػيػدىػي جػّدص عبػد اظتلػ  مػم وأّمػء دتيميّػة، عبد اظتل  الػَمعافرّي القرطاّي، 

   .(ٗ)باصت يرة

                                         
 : الّشّدة والػمشّقة و ي  العيع. الّ ْواإ( ٔ)
 . ٖٕٕ/ٕنرب، ( ابن علاري: البياف اظتٕ)
 أحػػػػػد اظتليّػػػػػد، وتوليػػػػػة هشػػػػػاـ تنريػػػػػة إن القصػػػػػر، ومػػػػػاؿ هػػػػػلال  ُب الّصػػػػػقالبة رجػػػػػاؿ  بػػػػػارُ  يا ّعمػػػػػء آىػػػػػرُ  اّجػػػػػاصٌ  ( نهػػػػػرٖ)

 اضتوػػػػػػػػم أىػػػػػػػ  الّناصػػػػػػػػر عبػػػػػػػد الػػػػػػػّرزتن بػػػػػػػػن اةمػػػػػػػػري اظتنػػػػػػػرية علػػػػػػػ  اىايػػػػػػػارهم موانَػػػػػػػء. وونيػػػػػػػػم اةمػػػػػػػػويّ  البيػػػػػػػد أمػػػػػػػرا 
 عبػػػػد بػػػػن اظتنػػػػرية نياػػػػي مػػػػن بػػػػد ا هشػػػػاـ علػػػػ  الوصػػػػاية غتلػػػػص عػػػػد م الػػػػبالد أمػػػػن علػػػػ  اضتفػػػػاظ سػػػػبيي اظتمحانصػػػػر، وُب

، ٛٔ٘-ٚٔ٘الػػػػػػػػّرزتن. )ان ػػػػػػػػر: عنػػػػػػػػاف: دولػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػالـ ُب اةنػػػػػػػػدلص )اطتالفػػػػػػػػة اةمويّػػػػػػػػة والّدولػػػػػػػػة العامريّػػػػػػػػة(، ص
، والقرطػػػػػػػػػاّي: الّدولػػػػػػػػػة العامريّػػػػػػػػػة ُب اةنػػػػػػػػػدلص، ٕٔٗ-ٜٔٗونعنعػػػػػػػػػ : تػػػػػػػػػاريً الّدولػػػػػػػػػة اةمويّػػػػػػػػػة ُب اةنػػػػػػػػػدلص، ص

 (.ٕٗ-ٕٔص
-ٕٓٔ، واضتميدّي: جلوة اظتقابص، صٜ٘ٔ-٘ٚٔ/ٔ( ان ر تررتة اظتنصور وأىبارص ُب: غتهوؿ: ذ ر بالد اةندلص، ٗ)

، والّ ػّ ّ: بنيػة ٛٚ-ٙ٘، صٔ، ـٗ، وابن بمّحػاـ: الػّلىرية، ؽٜٖٚ-ٖٛٛ، وابن ىانياف: مطمر اةنفص، صٕٕٔ
، وابػػػن ٕٚٚ-ٕٛٙ/ٔاضتلّػػػة المّحػػػريا ، ، وابػػػن اةبّػػػار: ٗٛ-ٕٚ، واظترا شػػػّ : اظتعجػػػب، صٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔاظتلػػػامص، 

، وابػػػن اطتطيػػب: أعمػػػاؿ اةعػػػالـ، ٖٔٓ-ٕٙ٘/ٕ، وابػػن عػػػلاري: البيػػػاف اظتنػػرب، ٖٕٓ-ٜٜٔ/ٔسػػعيد: الػػػػُمنرب، 
 ، وموا م أىرل  ثرية )راجم فهارس نفر الطّيب(. ٗٓٗ-ٜٖٙ/ٔ، واظتّقرّي: نفر الطيب، ٖٛ-ٜ٘ص
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مػن منافمحػيء، الػّا ّلّ  والاّػدبري ُب أعمي اضتيلة، ، واسااّب أمرصوبعد أف شتِد اضتاُؿ بابن أيب عامر
واالسايال  عل  المّحلطة حّا م يعد لء فيهػا منػافص، وَلّمػا  ػدا الّرجػي اةنيػول ُب المّحػلطة، وصػاحب الّنفػوذ 
اةوسم ُب نيريبة، أشاع أّف المّحلطاف فّوض إليء الّن ر ُب أمر الػُمل ، وختّل  لء عنء لعبادة ربّػء. وانبػّث ذلػ  

   .(ٔ) ايم نّوا إليء، مم نيّوة  بطء وسرعة بطشءُب الّرعّية حّا 
، تنامػْد حالػء ُب العػّ  والقػدرةو ، واسػابّد بػ مر الػبالد دونػء، عػن النّػاس أيب عامر اطتليفةَ  حجب ابنُ 

والػػّدعا  لػػء علػػ  ، يقا ػػ  تمحػػمياء باظتنصػػور، هػػػٖٔٚسػػنة ُب  ف صػػدر مرسػػوًما، واسػػاقامد لػػء ياعػػة العاّمػػة
 اهػػػًدا إن أف تبقػػػ  اةسػػػرة العامريّػػػة مهيمنػػػة علػػػ  ممحػػػرح اضتيػػػاة المّحياسػػػّية ُب الّدولػػػة مػػػا سػػػع  ج. (ٕ)اظتنػػػابر
وتػرؾ اسػم ، وولػدص عبػد الػّرزتن للػوزارة، برتشػير ولػدص عبػد اظتلػ  للواليػة، هػػٖٔٛللا نياـ ُب سنة ، (ٖ)اةمويّة
 .  (ٗ)وانياصر عل  الّامحّم  باظتنصور، اضتجابة

بنػا  جبهػة أمّههػا: ، ػتػاور رئيمحػةواعامدت سياسػاء الّداىليّػة علػ   ،ساس اظتنصور البالَد بقّوة وحـ 
دتثّلػد مع ػم و . واالهامػاـ بالبنػا  والعمػراف، عػن تشػجيم العلػم واةدب اًل ف ػ، وتن يم اصتػيع، داىلّية ماينة

سػػا ا  ّلهػػا ُب مػػّدة حومػػء الّػػي اسػػامّرت  انػػد  ،  سياسػػاء اطتارجيّػػة ُب   واتػػء الّػػي نيادهػػا ضتمايػػة أمػػن نيريبػػة
   .(٘)سنةً وعشرين 
 مالمح شخصٌّّته البطولٌّّة  فا رسف ا الّشعر في ع د : -ٕ

و انػػد ُب اظتقػػاـ ، ة اةندلمحػػّية ُب أعػػ  صػػورها ُب عهػػد اضتجابػػةاظتنصػػور البطولػػ صػػّية جلّػػد ُب ش
م    غتػدٍ اساطاع من ىالعتا حتقيػ، فقد   ا يواؿ مّدة حومء ما يربو عل  ستمحني   وة، حربّيةً  اةّوؿ بطولةً 

الّػػلين ة واناصػػاراتء أ رهػػا وا ػػًرا ُب شػػعر شػػعرا  عهػػدص، . وتر ػػد إؾتازاتػػء اضتربيّػػيمحػػبقء إليػػء حػػا م أندلمحػػ ّ 
، ونيػػػد وصػػػفوص ؿي أ ػػػارت إعجػػػاعم ُب اظتقػػػاـ اةوّ الّػػػ وأغتػػػادص، وأشػػػادوا فيػػػء  محػػػن صػػػفاتء بطوالتػػػءتننّػػػوا فيػػػء ب

 .  (ٙ)اساقرار البالد ُب عهدصبالّشجاعة واإلنيداـ، وذ روا اناصاراتء وفاوحاتء و 

                                         
 . ٕٗٗص ( نعنع : تاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص،ٔ)
 . ٜٕٚ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٕ)
 . ٓٗٗ( ان ر: نعنع : تاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص، صٖ)
 . ٖٜٕ/ٕ( ان ر: ابن علاري: البياف اظتنرب، ٗ)
 . ٖٚ( ان ر: اظترا شّ : اظتعجب، ص٘)
يً اةدب العػػريّب )عصػػر الػػّدوؿ ، و ػػي : تػػار ٖٜ( ان ػػر: عبّػػاس: تػػاريً اةدب اةندلمحػػّ  )عصػػر سػػيادة نيريبػػة(، صٙ)

، ٖٚٓ-ٖٙٓ، ٕٕٗ، وهيوي: اةدب اةندلمحّ  مػن الفػار إن سػقوط اطتالفػة، صٖٚٔواإلمارات: اةندلص(، ص
 . ٖٖابن درّاج القمحطّلّ ، ص ، ونيّباي: عامريّاتٙٛٔ-٘ٛٔصّمد: الّشعر ُب نيريبة، وػت
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احػػافظ ديوانػػء الّػػلي بػػني أيػػدينا بػػا ناني الّػػلي  درّاج القمحػػطلّ ، ابػػنُ  صو ػػاف ُب مقّدمػػة شػػعرا  عهػػد
 ُب حياتػػػء ، ونيػػد  ػػػافبش صػػػّية اظتنصػػػور نيػػويّ  إعجػػػاب شػػػعور بػػػرز فيهػػا، (ٔ)مػػػا بػػػني نيطعػػة ونيصػػػيدة و ال ػػني

درّاج بش صػػػّية هػػػلا البطػػػي، وإعجػػػاب الّشػػػعب مػػػا هػػػو  فيػػػي بإ ػػػارة شػػػعور إعجػػػاب ابػػػن  احػػػءواّتصػػػاؿ  ف
وَمػػْن يقػػرأ هػػلا الّشػػعر ُب القائػػد اظتنصػػور يثػػُب بافوػػريص إن مػػدائر اظتانػػّ  لمحػػي  الّدولػػة  اةندلمحػػّ  رتيعػػء بػػء.

 .(ٕ)اضتمدايّ 
ولعػػّي أبرزهػػا البطولػػة ، ش ّصػػياء عرا  ُب عهػػدص مالمػػرُ ونيصػػائد الّشػػ سػػرية حيػػاة اظتنصػػور   ُبوتاجلّػػ

منهػػا  أبػرزَ ، ، الّػي  انػد ورا هػا دوافػم وبواعػثمػن ىػالؿ   واتػء الوثػرية ال ّػافرة وا ػرةً  بػرزت ونيػد، اضتربيّػة
أشػػار ابػن درّاج ُب نيصػػائدص إن أّف اظتنصػػور ُب  فقػد اظتقػػاـ اةّوؿ.ُب  الػػّدفاع عػن الػػّدين دافػمَ  ُب عهػػدص عرُ الّشػ

ومنهػػا ، هػػلا الػػّدافم ُب مع ػػم عامريّاتػػء رزَ وأبػػ، لػػّدين اضتنيػػ صػػرة انُ  ػػرورة عػػن شػػعور عميػػ  ب درَ حروبػػء َصػػ
هػػػ( زعػػيم نيبيلػػة ٜٖٔللق ػػا  علػػ   ػػورة زيػػري بػػن عطيّػػة )ت اصتيػػوشَ اظتنصػػوِر  جهيػػ َ ي ذ ػػر فيهػػا حاػػء الّػػدْ مِ 

 : )الّطويي( (ٗ)فيها نياؿقد ف، (ٖ)منراوة
 َأًل فػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػبٌِّل اِ   َػػػػػػػػػػػػْنُوَؾ َمػػػػػػػػػػػػْن  َػػػػػػػػػػػػوى

 
 َوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  بِػػػػػػػػػػػػػػػػِه فػػػػػػػػػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػػػػػػػػػاِ ثٌَّن َسػػػػػػػػػػػػػػػػبٌّلُ  

 لَػػػػػػػػػػػػِ ْن َصػػػػػػػػػػػػِدَئْ  َأْلبػػػػػػػػػػػػاُب قَػػػػػػػػػػػػػْوـٍ ِبَفْ ػػػػػػػػػػػػرِِه ْ  
 

 َفَسػػػػػػػػػػٌُّْ  الُ ػػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػػي راَحتَػٌّْػػػػػػػػػػػَ  َصػػػػػػػػػػػقٌّلُ  
ِه ْ    فَػػػػػػػػ ْف َيْ ػػػػػػػػَي فػػػػػػػػٌِّ ْ  بَػ ْػػػػػػػػُي جػػػػػػػػاُلوَت َجػػػػػػػػد 

 
 فََأْح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر داوٍد لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْيَ  ُمثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿُ  

 لَػػػػػػػػػػػػَدْيِ فا وِدي اله ػػػػػػػػػػػػالـُ ًدى َوتُػًقػػػػػػػػػػػػ  يُػػػػػػػػػػػػُهػػػػػػػػػػػػ 
 

 ْبِطتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّن َ فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُ َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْفِ  الفُ  
عبػػػػري عػػػػن هػػػػلين فمحػػػػع  إن الاّ ، اعرالّشػػػػ نفػػػػصَ  بالقائػػػػد ال ّػػػػافر صػػػػر واإلعجػػػػابُ بالنّ  االعاػػػػ ازُ  مػػػػف 

 ا ثني،الني النّػػ ُب سػػبيي ا تعػػان اربػػة الّ ػػعورين ُب هػػلص اةبيػػات، وبػػنّي أف  ػػ و اظتنصػػور م يوػػن إاّل الّشػػ
اسػادع  ، صور وترسػيً نيدسػّية   وتػءُب سبيي ت  يد شجاعة اظتنو  دئة.م الصّ قيي نيلوعَ فء الصّ ينيابي بمحفقد 

الّػػلي  ػػاف ػتاربًػػا ُب جػػيع ، (٘)النّػػّ  داوود عليػػء المّحػػالـ نيّصػػةَ ، وبإعػػاز شػػديد، ابػػن درّاج مػػن القػػرآف الوػػًر

                                         
 . ٜٗ( ان ر: ابن درّاج: ديوانء، مقّدمة اّق ، صٔ)
، ودواليػّ : الّاجربػة الّشػعريّة عنػد ابػن ٛٛٔ، وػتّمد: الّشػعر ُب نيريبػة، صٜٗ-ٛٗ، مقّدمة اّق ، صاب المحّ ان ر: ( ٕ)

 . ٕٙٙ-ٕٗٙ، ونيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٖٔدرّاج القمحطّلّ ، ص
نػػػدلص )اطتالفػػػة اةمويّػػػة والّدولػػػة العامريّػػػة(، ( عػػػن عالنيػػػة اظتنصػػػور ب يػػػري بػػػن عطيّػػػة ان ػػػر: عنػػػاف: دولػػػة اإلسػػػالـ ُب اةٖ)

 ، وما بعدها. ٕٙٔ، والقرطاّي: الّدولة العامريّة ُب اةندلص، صٛ٘٘-ٚ٘٘، ٘٘٘ص
 . ٘-ٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٗ)
ُوم بِنَػَهػٍر َفَمػن َشػِرَب ِمْنػُء فَػلَػْيَص َلمعا َفَصَي يَػاُلوُت بِػاصْتُُنوِد نيَػاَؿ ِإفع اللّػَء ُمْبَالِػي﴿( نياؿ تعان ُب اإلشارة إن هلص القّصة: ٘)

ُهْم فَػَلمعا َجاَوَزُص ُهَو َوالعِليَن آَمُنواْ َمَعُء نيَاُلوْا ِم   َوَمن معْ َيْطَعْمُء فَِإنعُء ِم   ِإاّل َمِن اْ اَػَرَؼ ُ ْرَفًة بَِيِدِص َفَشرِبُواْ ِمْنُء ِإاّل نيَِلياًل م نػْ 



ٕٗٛ 

 

 ُبو ، ءففلقػد رأَسػ، العػءقْ رمػاص عػا اِ  وت( ب حجارٍ الطّا ية )جالُ  واساطاع نيايَ ، ب  إسرائيي ل ِ وت( مَ )يالُ 
وال  .(ٔ)و محػػر جيشػػء، أذّؿ بػػء جنػػدص اًل وأنّػػء نياػػي )جػػالوت( نيػػا، اعة داوود عليػػء المّحػػالـداللػػة علػػ  شػػج هػػلا

علػػ   ػػورة  لي اسػػاطاع الق ػػا َ مػػن إشػػارة وا ػػرة إن بطولػػة اظتنصػػور الّػػ مػػ يّ  فػػ  مػػا ُب هػػلا االسػػادعا  الرّ 
   .زيري

وأممحػػ  اظتنصػػور ، باظتنصػػورف صػػبر الػػّدين نيوي ػػا ، اظتنصػػوَر حػػامَ  الػػّدين وُمعػػ عصابػػن درّاج  صػػّور شػػعرُ 
، بالػػّدين عػػدوعص فلػػم  شػػء اظتنصػػورُ  ءَ وواَجػػ، باظتنصػػور علػػ  مواجهػػة الوفػػر فمرقػػء الػػّدينُ  يَ وِ نيَػػ، نيوي ػػا بالػػّدين

 : )الوامي((ٕ)نصرًا ع ي ًا وفاًرا مبيًنا، بني اإلرادة اإلعتّية وع مية اظتنصور لُنصرة الّدين وعتلا أذتر الّاواف ُ 
 فَػػػػػػػػػاْحَتِ  ْ   بُػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػي ال  ػػػػػػػػػالَلةِ ِحنْ  الن ْصػػػػػػػػػرُ 

 
 َوانْػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِق ْ   اِ  ِمْن ػػػػػػػػػػػػػػػػاَواْ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػْ  لِػػػػػػػػػػػػػػػػديِن  

 قَػػػػػػػػػػػػػْد وافَػػػػػػػػػػػػػَ  التػ ْوفٌّػػػػػػػػػػػػػُ  َسػػػػػػػػػػػػػْعٌََّ  ُمْقػػػػػػػػػػػػػِدًما 
 

 ِلفػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػَنـْ  َوقَػػػػػػػػػػػْد َعػػػػػػػػػػػَنـَ الَق ػػػػػػػػػػػاإُ   فٌّ ػػػػػػػػػػػا 
 الَعنيػػػػػػػػػػػػػػِن َل ػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػًدى َفَفػػػػػػػػػػػػػػوارُِد الن ْصػػػػػػػػػػػػػػرِ  

 
 (ٖ)َوَعوائِػػػػػػػػػػػػػُد الَفػػػػػػػػػػػػػْتِح الُفبِػػػػػػػػػػػػػٌِّن َل ػػػػػػػػػػػػػا َأَمػػػػػػػػػػػػػ ْ  

فَمػْن يقػرأ سػرية ، (ٗ)ولعّي من اظتبالنة اإلنيرار أّف جػوهَر دوافػم  ػ وات اظتنصػور اصتهػاُد اظتقػّدس ال  ػري 
يريًقػا إن نيلػوب رتػاهري اظتمحػلمني ُب »وأّف   واتػء  انػد ، اظتنصور يدرؾ يقيًنا أنّء رجي سياسة ال رجػي ديػن

وأّف مطػػػامم هػػػلا الّرجػػػي ، (٘)«طانء الّش صػػػ ّ ويلّ ػػػد سػػػل، يػػػدعم عػػػا يموحاتػػػء المّحياسػػػّية ووسػػػيلةً ، إسػػػبانيا
إن جعػي ، مػ ىوذًة بنشػوة االناصػارات اظتاالحقػة، فقػد رترػد نفمحػء أحيانًػا، و اياتء ال حدود عتػا وال نييػود

، ماجاهلػػػة اضتػػػواج  اصتنرافيّػػػة والمّحياسػػػّية ونياػػػلاؾ، أن ػػػارص تاجػػػاوز حػػػدود شػػػبء اصت يػػػرة اإليبرييّػػػة وتعػػػ  البرػػػر
فقػد ، حتػد سػيادتء وُب نػّي ن امػء، ُب  ػّي أرض اإلسػالـ ّيةولة اإلسػالمدّ ال بإعادة وحدة فاصي إن الّافوري

 : )اطتفي ((ٙ)مّ  نفمحء ذات يـو ال  مصر واضتجاز ُب نيولء

                                                                                                                        
ريًَة بِػِإْذِف اللّػِء َواللّػُء ْوـَ ِجَاُلوَت َوُجنوِدِص نيَاَؿ العِليَن َي ُن وَف أَنػعُهم م النَُيو اللّػِء َ ػم م ػن ِفملَػٍة نيَِليلَػٍة َ َلبَػْد ِفملَػًة َ ثِػاَل يَانَيَة لََنا اْليػَ 
ػػػػا بػَػػػػَرُزواْ صِتَػػػػاُلوَت َوُجنُػػػػوِدِص نيَػػػػاُلواْ َربػعنَػػػػا أَفْػػػػرِْغ َعَليػْ ( ٜٕٗ)َمػػػػَم الصعػػػػاِبرِينَ  رًا َو َػب ػػػػْد أنيْػػػػَداَمَنا َوانُصػػػػْرنَا َعلَػػػػ  اْلَقػػػػْوـِ َوَلمع نَػػػػا َصػػػػبػْ

ْواَل َدفْػػُم اللّػػِء فَػَهَ ُمػػوُهم بِػػِإْذِف اللّػػِء َونيَػاَػػَي َداُووُد َجػػاُلوَت َوآتَػػاُص اللّػػُء اْلُمْلػػَ  َواضتِْْوَمػػَة َوَعلعَمػػُء ؽتعػػا َيَشػػا  َولَػػ( ٕٓ٘)اْلَوػػاِفرِينَ 
 (.ٕٔ٘-ٜٕٗ)البقرة:  .﴾( ٕٔ٘)لعَفمَحَدِت اَةْرُض َوَلِونع الّلَء ُذو َفْ ٍي َعَل  اْلَعاَلِمنيَ  النعاَس بَػْعَ ُهْم بِبَػْع ٍ 

 . ٛٛ٘-ٚٛ٘( ان ر: ابن  ثري: نيصّ اةنبيا ، صٔ)
 . ٕٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
 : القصد. اأَلَم ( ٖ)
  .ٔ٘ان ر: نيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطلّ ، ص( ٗ)
 . ٙٗٗتاريً الّدولة اةمويّة ُب اةندلص، ص ( نعنع :٘)
 . ٕ٘ٚ/ٕ، وابن علاري: البياف اظتنرب، ٕ٘ٚ/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٙ)



ٕٜٗ 

 

 َمنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّْن َأْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ وَؽ الَفناَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ُحب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا َوالَفقاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 لػػػػػػػػػػػػػػػي ُديُػػػػػػػػػػػػػػػوٌف بِالش ػػػػػػػػػػػػػػػْرِؽ ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػَد أُنػػػػػػػػػػػػػػػاسٍ  

 
 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َأَحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بِالَفْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعَرْيِن الَ راَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ِإْف َقَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوها نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُلوا اأَلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  َوِإًّل  
 

 َجَعتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا َوْزنَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رِقابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وهاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ـٍ    َعػػػػػػػػػػػػػػػْن َقريػػػػػػػػػػػػػػػٍ  تَػػػػػػػػػػػػػػػرى ُخٌُّػػػػػػػػػػػػػػػوَؿ ِهشػػػػػػػػػػػػػػػا

 
تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الن ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل َخطُُوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوالش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَما   يَػبػْ

فمنها أنّء  ػاف يعػّد العػّدة ، ش صّياءوعل  الّر م من هلا فإّف ُب أىبار اظتنصور ما يثري اإلعجاب ب 
، للمّحري جيشء حاظتػا يفػرغ مػن صػالة العيػد وم دتنعػء مناسػبة جليلػة  هػلص مػن ت جيػي موعػد ىروجػء ُب   وتػء

فاقػم لػء ،   يـو العيدا  رج إن اظتصلّ ء  اف راّ  إنّ حّا ، ـولن و الرّ  ة ُب اصتهاد، مواصاًل ة ونيّ ذا مهّ  اف »فقد 
فاابعػػػء ، الة  مػػػا هػػػو مػػػن فػػػورص إن اصتهػػػادو ػػػرج بعػػػد انصػػػرافء مػػػن الّصػػػ، فػػػال يرجػػػم إن نيصػػػرص، ة ُب ذلػػػ نيّػػػ

. (ٔ)«أراد مػن العمحػا ر نْ َمػ ونيػد ضتقػء  ػي   اّل إ، روبفػال يصػي إن أوائػي الػدّ اًل، فػ وّ  اًل وتلرػ  بػء أوّ ، العمحػا ر
 (ّطويي: )ال(ٕ)نياؿ ابن درّاج ُب إحدل عيديّاتء ؼتايًبا اظتنصور

 ِعٌّ ػػػػػػػػػػػػًداَ  مػػػػػػػػػػػػْن َخْفػػػػػػػػػػػػِ  الن عػػػػػػػػػػػػٌّ  مُ َوَحْسػػػػػػػػػػػػبُ 
 
 

 
 

 َونِفٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  ىأْرِض الِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌز إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 فَػُقػػػػػػػػػػػػػْدها ِإلػػػػػػػػػػػػػ  اأَلْعػػػػػػػػػػػػػداِإ ُشػػػػػػػػػػػػػْعثًا َ أَن  ػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ٖ)فػػػػػػػػػػػػػػػي ُشػػػػػػػػػػػػػػػ   الر بػػػػػػػػػػػػػػػا َوُصػػػػػػػػػػػػػػػُقورُ  َأراِقػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ َ  بِالن ْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر الَعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِن مُ فَػَعْنُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َخبػ 
 

 ُؾ بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَفْتِح الُفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّن َبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّرُ َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعدُ  
أف يقػود لػردع اةعػدا   اّل فمػا عليػء إ، وراحاَػء ُب اإلعػداد للرػرب، ظتنصور ُب جهي  اصتيعإّف نعيَم ا 

فع مياُػػء اظتا ػػية ختػػّ  عػػن نصػػر ، ُب الّشػػّدة والبػػ س واإلنيػػداـ، فرسػػانًا بواسػػي  ػػاةرانيم والّصػػقور، والّنيػػي مػػنهم
 .  وميُن يائرص يبّشر بفار مبني، ع ي 

، إىالًصػػػػا يػػػػدفم حاًمػػػػا إن اتّقػػػػا  اظتاعػػػػة تاطلّػػػػب، ٍي مثػػػػي اظتنصػػػػوروال ريػػػػب أّف البطولػػػػَة اضتّقػػػػة لرجػػػػ
: (٘)ء مفا ػػػػرًانيولُػػػػهػػػػلا اظتعػػػػ   الّػػػػلي يلّ ػػػػد اظتنصػػػػور بػػػػديم شػػػػعر . ومػػػػن(ٗ)باسػػػػامراروىػػػػوض  مػػػػرات اظتػػػػوت 

 )الّطويي( 
 َألَػػػػػػػػػػػػػْ  تَػَرنػػػػػػػػػػػػػي بِْعػػػػػػػػػػػػػُ  اإِلقاَمػػػػػػػػػػػػػَة بِالس ػػػػػػػػػػػػػرى

 
 َولػػػػػػػػػػػػػػٌَّن الَ شػػػػػػػػػػػػػػايا بِػػػػػػػػػػػػػػالُخٌُّوِؿ ال  ػػػػػػػػػػػػػػواِمِر  

 
                                         

 . ٖ٘ٔ/ٔ، والّ ّ ّ: بنية اظتلامص، ٕٔٔ( اضتميدّي: جلوة اظتقابص، صٔ)
 . ٖٖٓ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
م(، وهػو نيَػرْ ص )اةَ مفػردُ  رتػمٌ : األراقػ ث(، وهػو اظتنػّ  الػرّأس، الػػُمْنَاِا  الشعػعر. عَ ْشػص )الشعػِعث واةَ مفػردُ  : رتػمٌ الش ْعث( ٖ)

 . ذَ ر اضتّية، اّللي فيء سواد وبياض
 . ٖ٘( ان ر: نيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٗ)
 . ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔ( ابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ٘)



ٕ٘ٓ 

 

 ْلُ  بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد الن ْعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِف َوتٌّبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ تَػبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 

 َصػػػػػػػَدَأ الػػػػػػػد رِْع ِمػػػػػػػْن ُمْسػػػػػػػَتْ  فاِت الَفسػػػػػػػاِمرِ  
 َأُرونػػػػػػػػػػػي فَػتًػػػػػػػػػػػ  َيْ فػػػػػػػػػػػي ِحفػػػػػػػػػػػاَي َوَمػػػػػػػػػػػْوِقفي 

 
 ِإذا اْشػػػػػػػػػػػػػػَتَ َر اأَلقْػػػػػػػػػػػػػػراُف بَػػػػػػػػػػػػػػػٌَّْن الَعسػػػػػػػػػػػػػػػاِ رِ  

ء بػػإدراؾ ث عػػا نفمَحػػحػػدّ ياظتػػا  يالّػػ، اعتّمػػة العاليػػةهػػلص اظتنصػػور اصتهاديّػػة  أهػػّم مػػا مييّػػ  سػػريةَ إّف مػػن  
ّّ  نْ ث َمػػحػػدّ و ، اةمػػور معػػاه ُب صػػرح ا ػػد  لَِبنػػة رئيمحػػةوعتػػلا  انػػد مهّاػػء  ،(ٔ)بػػء اػػا يقػػم لػػء مػػن ذلػػ   ػػا
فهو بطػي مقػداـ منػامر تقػودص مهّاػء ، البطولة رتيًعا بعد أف تعانقد ُب ش صء أسبابُ ، اّللي بلنء  ّ المّحياس

ونيػػد عػػّ  الّشػػعر عػػن مهّػػة اظتنصػػور وم ػػا  ، (ٕ)ظتعػػارؾ الّشػػديدةوىػػوض  مػػار ا، العاليػػة إن انيارػػاـ اظت ػػاير
 : )الوامي( (ٖ)وف(يُ ء فيها عند نيفولء من   وة )لِ حَ ابن درّاج ُب نيصيدٍة مدَ  منها نيوؿُ ، ع مياء ُب صور  ثرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاُر تَقاَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرتْ   ِ  ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِإذا الش 
 

 (ٗ)ِهَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  َتُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ِبَفر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأقْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارُها 
 ٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػِل الِعتػػػػػػػػػػػػػػػػاِؽ َ أَن فػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػا قائِػػػػػػػػػػػػػػػػَد الخَ  

 
 

 َعَنماتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َأْرماُح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفارُها 
 لٌَّْػػػػػػػػػػػػػػٌث ُيخػػػػػػػػػػػػػػاِتُر فػػػػػػػػػػػػػػي الَفَ ػػػػػػػػػػػػػػر  بِنَػْفِسػػػػػػػػػػػػػػهِ  

 
 ِهَفػػػػػػػػػػػػػػٌ  َعهػػػػػػػػػػػػػػٌٌّ  فػػػػػػػػػػػػػػي العُػػػػػػػػػػػػػػال َأْخطارُهػػػػػػػػػػػػػػا 

اسػػامّدها مػػن ونيػػائم اةحػػداث ، اظتنصػػور فيهػػا عػػ ـُ  رزَ بَػػ  ثػػريةٌ   وارتمحػػمد ُب نيصػػائد ابػػن درّاج صػػورٌ  
يػ داد  باتًػا وع ًمػا  ّلمػا  ّشػر اظتػوُت و ، يػ ز ُب اضتػرب، اأسػطوري   بطػاًل اظتنصور فيهػا  بدا ،اّلي عاينها وشهدها

 : )البمحيط((٘)عن أنيابء
 َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِ  ٍ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّ ِ  الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنـِ بِاإِلقْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـِ مُ مُ 
 

 
 

 َوال امػػػػػػػػػػػػػػاُت ُتْخَتطَػػػػػػػػػػػػػػ ُ   ِلَ ْفػػػػػػػػػػػػػَرِة الَفػػػػػػػػػػػػػػْوتِ  
ػػػػػػػػػن  فػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػْنِ  الَفَ ػػػػػػػػػر  ِإذا ًل يَػْقػػػػػػػػػَرعُ    الس 

 
 (ٙ)الِ ْنػػػػػػػػِد  َوالَ َ ػػػػػػػػ ُ  ْ  فٌّػػػػػػػػِه بِػػػػػػػػٌّ ُ تَقاَرَعػػػػػػػػ 

 َوَأبْػػػػػػػػػػػػػػَرَز الَفػػػػػػػػػػػػػْوُت َعػػػػػػػػػػػػػْن ُمْسػػػػػػػػػػػػػَود  َأْوُجِ ػػػػػػػػػػػػػهِ  
 

عُػػػػػػػػػػػػػػػػُد  َواأَلقْػػػػػػػػػػػػػػػػراُف تَػْنَدلِػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ   ُر يَػبػْ  فَالص ػػػػػػػػػػػػػػػػبػْ
علػػ   ص ُب أصػػعب اظتوانيػػ  وأشػػّدهاوعتػػلا ؾتػػد ابػػن درّاج مفاونًػػا ببطولػػة اظتنصػػور، الّػػلي نػػ ل  نهػػورَ  

 : )الوامي( (ٔ)ونيد فصي لبع  منازيءظتنصور، ابن درّاج  ايب انياؿ الّنفوس. 

                                         
، ٖٚ-ٕٚ، واظترا شػػّ : اظتعجػػب، صٕ٘ٔ/ٔ، والّ ػػّ ّ: بنيػػة اظتلػػامص، ٕٔٔص، صاضتميػػدّي: جػػلوة اظتقاػػبان ػػر: ( ٔ)

 . ٛٚ-ٚٚوابن اطتطيب: أعماؿ اةعالـ، ص
 . ٚ٘( ان ر: نيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٕ)
 . ٜٓٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٖ)
 . يمةالمح و نُي العري ة الع ص )الشعْفرة(، وه  مفردُ  :رتمٌ الش فار( ٗ)
 . ٕٖٙ-ٖٔٙ( ابن درّاج: ديوانء، ص٘)
 (.ٜٙٔ/ٕ: اظتمحاقصػػػ  ُب أمثػػػاؿ العػػػرب، )الّ ؼتشػػػريّ «. دـِ النعػػػ نع ِسػػػ عَ رَ نيَػػػػ». ومػػػن أمثػػػاؿ العػػػرب دـَ : نَػػػالّسػػػن   عَ رَ قَػػػػ( ٙ)

 ة(، وه  نوع من الّدروع. فَ جَ ص )اضتَ مفردُ  : رتمٌ   َ ال َ 



ٕ٘ٔ 

 

 فَػتَػػػػػػػػػُرب  َمْوِقػػػػػػػػػِ  ظػػػػػػػػػاِفٍر لَػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػَو  
 

 َوالَخٌّْػػػػػػػػػػػػػػػُل تَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػِبُ   َوالبَػػػػػػػػػػػػػػػواِرُؽ تَػْبَتِسػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ  
 َوالش ػػػػػػػػػػػػػْفُ  فػػػػػػػػػػػػػي َ بػػػػػػػػػػػػػِد الس ػػػػػػػػػػػػػفاِإ َ أَن  ػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ٕ)َ ِفػػػػػػػػػػػػػػيي ُمْتتَػػػػػػػػػػػػػػِ  ْ   -َوالنػ ْقػػػػػػػػػػػػػػُ  يَػْ شػػػػػػػػػػػػػػاها- 

 اْلتَػَقػػػػػػػػػػػػ ْ  ِإذا –وََ أَن فػػػػػػػػػػػػا ِ َسػػػػػػػػػػػػُ  الَع ػػػػػػػػػػػػاِج  
 

ـْ  –ُأْسػػػػػػػُد الُ فػػػػػػػاِة    (ٖ)َسػػػػػػػ اِئٌ  َمطَػػػػػػػَرْت بِػػػػػػػَد
    

 ثُػػػػػػ   اقْػَتَ ْفػػػػػػَ  الَ ػػػػػػْرَب فػػػػػػي َ ػػػػػػْنِ  الػػػػػػَو  
 

 (ٗ)َوالَفػػػػػػػػْوُت فػػػػػػػػػي َعتَػػػػػػػػِ  الَ نػػػػػػػػػاِجِن يَػْقػػػػػػػػػَتِ  ْ  
، الّػػػلي يارػػػّدل اظتػػػوت، درّاج ُب يريقػػػة الّاعبػػػري عػػػن فػػػي  ػتّباػػػء ةمػػػريص البطػػػي ابػػػنَ  ودتّلوػػػد اضتػػػريةُ  

 : )الوامي( (٘)للا نراص نيد الافد إليء  ايبء، ُب سبيي الّنصر ميداف اظتعر ة اةهواؿَ  ُبفيقارم 
 بَػَ ػػػػػػػػػػػػػَرْت َمناِقبُػػػػػػػػػػػػػَ  ال  ػػػػػػػػػػػػػ   َوتَقاَصػػػػػػػػػػػػػَرتْ 

 
 (ٙ)َعػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُ ْنِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأَلْشػػػػػػػػػػػػػػػػػباُ  َواأَلْمثػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ  

 
 

 نَػْفسػػػػػػػػػػػي ِفػػػػػػػػػػػداُؤَؾ َوالنػ ُفػػػػػػػػػػػوُس َهَفػػػػػػػػػػػْ  ِب ػػػػػػػػػػػا
 

ـَ اأَلْجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَو   َوَتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد
 ٌُّ  تَػْتَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َواأَلِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ُة تَػْتَتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَوالبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 َوالَخٌّْػػػػػػػػػػػػُل فػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػنِ  الػػػػػػػػػػػػَو   َتْختػػػػػػػػػػػػاؿُ  

 َوَم ػػػػػػػػػػػاُؿ َوْجِ ػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػي َمواِقػػػػػػػػػػػَ  لِتػػػػػػػػػػػر دى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَػُ ن  َم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لِْتَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِتِر بَػٌّػْ
 َونَفٌَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َأْقَ ْفػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  نَػْفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ُدونَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ِإف  الن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئَ  بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنػ ُفوِس تُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ  

طوًعا ينػػػ  علػػػ  نػػػور الّ ػػػر  نفمحػػػء، وجلّػػػد منانيبػػػء عػػػن  ػػػّي مثػػػي أو سػػػطعد  ائػػػي اظتنصػػػور سػػػ 
ولعّلهػػا اظتبالنػة الّػػي اعاادهػػا الّشػعرا ، ومػػنهم ابػػن »وال  فػػ  مػػا ُب هػلا الّاصػػوير مػػن اظتبالنػة الوا ػػرة ن ػري، 

ابػن دراج نيػد  نرل . وعتلا(ٚ)«ظتثاؿ ضتام  الّدين...درّاج، مم ؽتدوحيهم اة ريين اّللين يروف فيهم الّنموذج وا
ولعّلنػػػا نػػػرل ُب بياػػػء الرّابػػػم ػتا ػػػاًة لقػػػوؿ اظتانػػػّ  ، ميّمًمػػػا وجهػػػء شػػػطر الػػػّردل شػػػجاعًة وإنيػػػداًما ىيّػػػي اظتنصػػػورَ 

 : )الّطويي((ٛ)ؼتايًبا سي  الّدولة اضتمداّي واصًفا شجاعاء و باتء

                                                                                                                        
 . ٕٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٔ)
 الاّلبص الّفْمة، وه  الّدرع.  الُفْتت   والُفْستت  :ار المّحايم. : النبالنّػْق ( ٕ)
 عة. طْ ص )الِومْح  والِومْحفة(، وه  القِ مفردُ  : رتمٌ الِ َس ( ٖ)
 ص )اصتِْنِجن واصتِْنِجنة(، وه  ع اـ الّصدر. مفردُ  : رتمٌ الَ ناِجن: الّدـ النليظ اصتامد. الَعَت ( ٗ)
 . ٓٗٗ( ابن درّاج: ديوانء، ص٘)
 . وحقيقُاء   جوهُر الشّ : الُ ْنه( ٙ)
 . ٚ٘ٔ( دواليّ : الّاجربة الّشعريّة عند ابن درّاج القمحطّلّ ، صٚ)
 . ٖٚٛص( اظتانّ : ديوانء، ٛ)



ٕٕ٘ 

 

 َوقَػْفػػػػػػػػَ  َومػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الَفػػػػػػػػْوِت َشػػػػػػػػ ي ِلواِقػػػػػػػػ ٍ 
 

 هػػػػػػػػػَو نػػػػػػػػػائِ ُ َ أَن ػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػي َجْفػػػػػػػػػِن الػػػػػػػػػر دى  وَ  
ُب  وإذا  انػػػد مهّػػػُة اظتنصػػػور العاليػػػة دافَعػػػء الػػػّلاٌبع اةنيػػػول ُب سػػػعيء لارقيػػػ  مػػػا م يمحػػػبقء إليػػػء أحػػػدٌ  

فقػد ، مػن عوامػي ؾتاحػء واسػامرار اناصػاراتء وتػواه فاوحاتػء، مهم ػا اًل من يػائرص عػامػفإّف ُب سعدص ويُػ، عصرص
آيػػػة ا ُب اتّفػػػاؽ »ّف ممحػػػرية حياتػػػء تشػػػهد لػػػء أنّػػػء  ػػػاف أ مػػػا ،  (ٔ)«وسػػػاعدتء اظتقػػػادير، نيػػػوّي الػػػّنفص  ػػػاف»

مػػن أو ػػر الػػّدالئي علػػ  »ء: عنػػ «البيػػاف اظتنػػرب»ونيػػاؿ صػػاحب . (ٕ)«ل  بَػْعػػَد بُػْعػػِدصالػػػمُ ونيربػػء مػػن ، سػػْعِدص
نيػاهرًا  اّل ومػا انصػرؼ عػن مػوين إ، ومػا توّجهػد نيػّط عليػء ه ميػة، سعدص أنّء م يُنَوػب نيػّط ُب حػرب شػهدها

وإحّيػا طتاّصػة مػا أحمحػب شػر ء ، ومػارس مػن اةعػدا  وواجػء مػن اةمػم،  ثػرة مػا زاوؿ مػن اضتػروب الًبا عل   
نيصػػػيدٌة ، ونيػػػد بػػػرز لػػػبع  صػػػوائفء، وؽتّػػػا مػػػدح ابػػػن درّاج بػػػء اظتنصػػػورَ . (ٖ)«فيهػػػا أحػػػد مػػػن اظتلػػػوؾ اإلسػػػالمّية

 : )الوامي( (ٗ)افاارها بقولء
 َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداُ  الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعُد َواإِلْقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنـٌ 

 
 َ ْعَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ُدونَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ َوعُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل تَ  

أف ينػػاؿ ا ػػد  وميػػن يػػائر، عاليػػة وع ميػػة ما ػػيةمهّػػة ِلمػػا ت ػػافر ُب ش صػػّياء مػػن  اظتنصػػورُ اسػػارّ  و  
ء فػرًدا جعلػد منػ، اا تعنيء من نيػيم وأعمػاؿ البطولة وحاز مرتبةَ ، المّحام َ  هلا اظتقاـَ  اسارّ  اظتنصورُ ، والعليا 

 : )الطويي((٘)عاشهاُب اظترحلة الّاار ية اّلي و ، ؽتيّػ ًا ُب ن ر الّناس من حولء
ُفهُ  ـَ َسػػػػػػػػػػػػػػػٌّػْ  َوَحػػػػػػػػػػػػػػػ ي ِلَفػػػػػػػػػػػػػػػْن ًلقػػػػػػػػػػػػػػػ  فََأقْػػػػػػػػػػػػػػػَد

 
 َعتػػػػػػػػػػػػػػػػ  َ َفػػػػػػػػػػػػػػػػراِت الَفػػػػػػػػػػػػػػػػْوِت َأْف يَػتَػَقػػػػػػػػػػػػػػػػد ما 

 

 
 َوَمػػػػػػػػػػْن َحَقػػػػػػػػػػَرْت ُمْسػػػػػػػػػػتَػْعَهَ  الَ ػػػػػػػػػػْوِؿ نَػْفُسػػػػػػػػػػهُ 

 
 ِإذا الَخٌّْػػػػػػػػػػػػػُل َ ػػػػػػػػػػػػػر ْت َأْف َيُ ػػػػػػػػػػػػػوَف الُفَعه فػػػػػػػػػػػػػا 

 اِؿ َحت ػػػػػػػػ  َتَ   َفػػػػػػػػ ْ َوَمػػػػػػػػْن َمػػػػػػػػل  أُنْػػػػػػػػَ  الفػػػػػػػػ 
 

 َتَ   فػػػػػػػػػػػػػاَأْف يػَ  َعتػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػَوْت َ ف ػػػػػػػػػػػػػا ُ  
 َوَمػػػػػػػػػػػػْن َحَفػػػػػػػػػػػػِ  الِعْتػػػػػػػػػػػػَ  الن فػػػػػػػػػػػػٌَّ  ُسػػػػػػػػػػػػٌُّوفُهُ  

 
 (ٙ)ِمػػػػػػػػػَن ال  ػػػػػػػػػٌِّْ  َأْف َتْختػػػػػػػػػاَر ُمْرتَػبَػػػػػػػػػَ  الِ َفػػػػػػػػػا 

 رىالَفْ ػػػػػػػػػػػػِد َأْف يُػػػػػػػػػػػػػ َأْوُجػػػػػػػػػػػػػهُ  َوَمػػػػػػػػػػػػْن تَػٌّ َفْتػػػػػػػػػػػػهُ  
 

 اتَػٌّ َفػػػػػػػػػػػػػػػػال َصػػػػػػػػػػػػػػػػًبا ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػػػػِه مُ العُػػػػػػػػػػػػػػػػ َوقَػْتػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

                                         
 . ٕ٘ٔ/ٔ، والّ ّ ّ: بنية اظتلامص، ٕٔٔ( اضتميدّي: جلوة اظتقابص، صٔ)
 . ٖٛٛ( ابن ىانياف: مطمر اةنفص، صٕ)
 . ٕٚٗ/ٕظتنرب، ( ابن علاري: البياف اٖ)
 . ٜٖٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٗ)
 . ٜٖٙ، صالمّحاب ( ٘)
(، وال أنّنها ؼتّففة من )اضَتَم (، وهو الّطني اةسػود اظتنػنت، وهػلا مػا قصريُ و  مُيَد  ): ما زتَُِ  من ش ٍ ، والِ َف الِ فا ( ٙ)

 (.ٕاشية )، حٜٖٙذهب إليء ػتّق  الّديواف. ان ر: ابن درّاج: ديوانء، ص



ٕٖ٘ 

 

ـَ إّف  ا حق ػا ء جػديرً اػجعل الػػُمل  والػّدين، أعمػاؿٌ ء ِذمػاَر َجنانء وزتاياَ  و باتَ ، ءاظتنصور وشجاعاَ  إنيدا
م تارّقػ  علػ  ، وال ريب أّف بطولة اظتنصور الفريدة البارزة مػن ىػالؿ أفعالػء الع يمػةببلوغ ا د ونيي العال. 

 أنيدر عل  ممحاندة اظتنصور من جيشء الع ػيم، فبطولػةُ ص ولي، أرض الوانيم لو م يون من ورائها ما يمحاندها
اظتمػدوح   إذ ت هػر صػورةُ ، للجيػوش العامريّػة  اند تع دها ُب أحياف عديدة بطولٌة رتاعّية»اظتنصور الفرديّة 

أو الفػػ ُع اًل،  بطػػي منػػامر يقػػود جيوشػػء الباسػػلة إن مػػوارد اظتنايػػا مػػن دوف أف يعػػرؼ اطتػػوُر إن عػػ ائمهم سػػبي
 .  (ٔ)«وعم يريًقاإن نيل

فػػ  ف ،(ٕ)وجًهػػا رئيمًحػػا مػػن وجػػوص الّنصػػر فقػػد  ػػاف، اظتنصػػورجػػيع صػػوير ت عػػن م يَنفػػي ابػػُن درّاجو 
ع مػء القػّوَة، ويعينػء علػػ   محػامّد مػػنالّػلي يػ دتر بػػ مر القائػد البطػي، وي  اصتػػيع القػويّ لا  ثػرية عتػ صػورٌ شػعرص 

م ونيّو ػد لين َدحروا نُيول العدواف بمحيوؼ أذلّػد رنيػاعَ اةبطاؿ الّ  ُب ختييلء مشهدَ  ونيد أجادحتقي   اياتء، 
 : )الوامي((ٗ)ؼتايًبا اظتنصورابن درّاج  نياؿ .(ٖ)همأيوادَ 

ـُ َجْفَعػػػػػػػػػػػػػػػػهُ   فَػػػػػػػػػػػػػػػػانْػَ ْ  ِبِ ػػػػػػػػػػػػػػػػْنِب اِ  يَػْقػػػػػػػػػػػػػػػػُد
 

 ِحْفػػػػػػػػػػػػػػػػُ  اإِللَػػػػػػػػػػػػػػػػِه  َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػْعٌَُّ  الَفْشػػػػػػػػػػػػػػػػُ ورُ  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي َجْ َفػػػػػػػػػػػػػػػػٍل َجػػػػػػػػػػػػػػػػ   الَعديػػػػػػػػػػػػػػػػِد َ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

 
 
 

 الَف ػػػػػػػػػػػػػػػػاِإ يَػػػػػػػػػػػػػػػػُدورُ  فَػتَػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  َعتػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأَلْرضِ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه اأَلْقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر ِإًّل َمْوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعا   َعف 

 
 ِفٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدو َؾ لِتس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّوِؼ َأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّرُ  

 َلِ ػػػػػػػػػػػػػػٍ  يُِ ػػػػػػػػػػػػػػص  اأَلْرَض  َوْهػػػػػػػػػػػػػػَي َعريَ ػػػػػػػػػػػػػػةٌ  
 

 َويَػػػػػػػػػػػػػُرد   َػػػػػػػػػػػػْرَب الط ػػػػػػػػػػػػْرِؼ  َوْهػػػػػػػػػػػػَو َحسػػػػػػػػػػػػٌّرُ  
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ِمْقػػػػػػػػػػػػػػػػػداـٍ َي ػػػػػػػػػػػػػػػػػاُد فُػػػػػػػػػػػػػػػػػ اُد ُ  

 
 طٌّػػػػػػػػػػػػػػػرُ َتَربًػػػػػػػػػػػػػػػا ِإلػػػػػػػػػػػػػػػ  نَػ َػػػػػػػػػػػػػػػِ  الس ػػػػػػػػػػػػػػػٌُّوِؼ يَ  

 ُمَتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرِبٍل َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدَأ الَ ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد َ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  
 

 َقَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر تَػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َض ُدونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُهورُ  
 

                                         
م تعرفها ُب أّي عهد  ع يمةً  عمحوريّةً  أنش  اظتنصور لفندلص نيّوةً . ٖٙ-ٕٙ( نيباّي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٔ)

ا للن و والّدفاع. )ان ر: عناف:  آىر، و اند هلص القّوُة ف اًل عن  وحيا دعامةَ  ٌَ سلطانء وُحومء، دعامَة اةندلص وأدا
 =، والمّحػػامرائّ  ويػػء ومطلػػوب: تػػاريًٛٛٙ، ٚٛٙنػػدلص )اطتالفػػة اةمويّػػة والّدولػػة العامريّػػة(، صدولػػة اإلسػػالـ ُب اة

م ُب اةنػػدلص، ص= ، وفوػػري: ٚٙٔ، ونعنعػػ : تػػاريً الّدولػػة اةمويّػػة ُب اةنػػدلص، صٖٜٖ-ٜٖٓالعػػرب وح ػػاٌر
 (.ٖٕٙ، والقرطاّي: الّدولة العامريّة ُب اةندلص، صٖٛٓنيريبة ُب العصر اإلسالمّ ، ص

، واظتوسػػػػ : نيصػػػػيدة اظتػػػػدير اةندلمحػػػػّية، ٜٖٔ( ان ػػػػر: هيوػػػػي: اةدب اةندلمحػػػػّ  مػػػػن الفػػػػار إن سػػػػقوط اطتالفػػػػة، صٕ)
، ونيبّػػػاّي: عامريّػػػػات ابػػػن درّاج القمحػػػػطلّ ، ٜ٘ٔ، ودواليبػػػػّ : الّاجربػػػة الّشػػػػعريّة عنػػػد ابػػػػن درّاج القمحػػػطّلّ ، صٔٚٔص
 . ٕٙص

، ٔ٘ٔ، ودواليػػػّ : الّاجربػػػة الّشػػػعريّة عنػػػد ابػػػن درّاج القمحػػػطّلّ ، صٜٛٔ-ٛٛٔ( ان ػػػر: ػتّمػػػد: الّشػػػعر ُب نيريبػػػة، صٖ)
 . ٖٛ٘ونيّباّي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، ص

 . ٖٜٖ( ابن درّاج: ديوانء، صٗ)



ٕ٘ٗ 

 

ء ٍبّ أشتعنػػا جلجلاَػػ، اعر جرفػػي اظتنصػػور بَفلَػػ  دائػػر ولوػػن ُب ف ػػا  اةرض يمحػػّد أفقهػػاشػػّبء الّشػػ
بُوماتػء  اةرضَ جيُع اظتنصػور  مف. ف انيد عل  اّتمحاعها بوثرتء، وهو اّللي عّم اةرض، أصواتء وص بَ 

ليناشػػ   ػػالوة ، وبمحػػالحء الّػػلي يػػرب للقػػا  اةعػػدا ، فاشػػاانيوا إن الطّعػػاف، الّػػلين أَلِفػػوا سػػاحات اظتعػػارؾ
 . الّنصر عل  أعدا  اظتنصور

ونيد يووف اظتدح بقّوة جيع اظتنصور باصوير ما جناص هلا اصتيع ومػا أحػرز مػن الننػائم، فقػد مػدح 
ال  ّشػجاعة وإحػراز الّنصػر مونّػيًػا عػن ذلػ  بوثػرة المّحػبايا واةسػرل، الّػلينابن درّاج جيع اظتنصور بػالقّوة وال

 : )الوامي((ٔ)ءاظتو الف  محاب أعماؿ اإلنمحاف وأفعال  صيهم إاّل الػَملواف
 َم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانُِ  ًل ُي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّ  ِبِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ِإًّل 

 
 
 

 ِحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُب ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِبَػٌِّْن ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفهٌَّْنِ  
 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  اأَلْرَض جاَإْتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى 

 
 (ٕ)َة  َأْو ِبِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعَبْي راَمتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْنِ بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوْجرَ  

 ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػل  َأ َػػػػػػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػػػػػػامي الط ػػػػػػػػػػػػػػْرِؼ ُ ت ػػػػػػػػػػػػػػ ْ  
 

 (ٖ)يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداُ  ِلِ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر بٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِقَػٌّْنِ  
 َوَأْ ٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َأْذَهتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْفاَؾ َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

 
ػػػػػػػػػػػػػػْدِؽ َعْبػػػػػػػػػػػػػػَل الس ػػػػػػػػػػػػػػاِعَدْينِ    (ٗ)َهرِيػػػػػػػػػػػػػػَ  الش 

  واتػء بػر ا   ػاف  محػُن نييػادة معار ػء وتمحػيري،  نيطّ  وال ريَب أّف نيائًدا حربي ا فل ا  اظتنصور م مُيَن ع مية 
ومػنهم ولػداص ، ومػن حمحػن نييادتػء اعامػاُدص علػ  نيػادة َأْ فػا  يمحػريوف جيوشػء إن النايػات الّػي حػّددها، و رًا

انيء واسػارق ص اضتػريبع لوالػدمها ُب بلو ػء غتػدَ  عػوفٍ  اللّػلاف  انػا ىػريَ ، الّرزتن اظتل  وعبدُ  القائداف الباسالف عبدُ 
فيهػا،  ب( وأشػاد  محػن بػال  ولديػءايانيُ نْ هنّػ ص فيهػا بالّنصػر ُب  ػ وة )َشػ والبن درّاج نيصػيدةٌ ، (٘)اظتنصور لقبَ 

 : )الوافر( (ٙ)ءومنها نيولُ 
 ْمػػػػػػػػػػػػػَ  َقريػػػػػػػػػػػػػَر َعػػػػػػػػػػػػػٌّْنِ َودُ   ْشػػػػػػػػػػػػػرىلَػػػػػػػػػػػػػَ  البُ 

 
 
 

 ِبَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَوْي َ وَْ بَػٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِقبَػٌّْنِ  
 َمتٌَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي ِحْفٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر َنَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَا  َوَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ا 

 
 تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َجٌّْنِ ِتٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناِإ مُ بِ  

 ْتٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ عُ  َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفٌّ ْي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نََفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ  
 

 

 (ٚ)ٍب فػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػّ ْرَوتَػٌّْنِ يَػْعػػػػػػػػػػػػػػرُ   َطيْ اَوِسػػػػػػػػػػػػػػب 
 

                                         
  .ٖٚٚ، صالمّحاب ( ٔ)
 : مواناف ُب بادية العرب مشهوراف بوثرة ال ّبا . َوْجرة ورامة( ٕ)
  : المّحوار.الٌّارؽ( ٖ)
 :  لي هما. َعْبُل الّساِعَدْين: واسعء، وهو وص  يُطل  عل  اةسد. َهريُ  الّشدؽ( ٗ)
 . ٜ٘ٔ( ان ر: ػتّمد: الّشعر ُب نيريبة، ص٘)
 . والقصيدة من الوافر وليمحد من الوامي،  ما هو ُمثبد ُب الّديواف. ٕٖٚ-ٖٔٚ( ابن درّاج: ديوانء، صٙ)
  يووف اظتع  أًّب وأوَب. رير ما أ بّاء، وبءلعّي الصّ ، و ...«عربٍ يَ   يطَ وسِ »ُب الّديواف:  العج ورد ( ٚ)



ٕ٘٘ 

 

َفْي عاتَِقٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَِمٌّْنِ   َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّػْ
 

 (ٔ)َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَدْي َمْفَخَريْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِمَخٌّْنِ  
ـٌ   ُب  تقػػ  الووا ػػب عػػ  ا وف ػػرًا، وبػػرزاا مر بلنػػا بف ػػي أبيهمػػ، فقػػد رفيػػمٌ  عتػػلين اةمػػريين القائػػدين مقػػا

فهمػا  و بػاف  انيبػاف عريػاف ياعػًة لوالػدمها ، هاصورة بديعة اسامّد ابن درّاج عتا مػن الطّبيعػة المّحػماويّة عناصػرَ 
وبلنػػا ذروة مػػا ، تُػو جػػا بالمّحػػنا  والرّفعػػة نشػػ ًة وشػػبابًا، مػػن سػػاللة ملػػوؾ الػػيمن اضتمرييّػػني ، ومهػػاالقائػػد ال ّػػافر

فباتػا منيعػػني ، ل  والػػّدينالػػمُ حػازا شػػرؼ زتايػة ، ونيػػرّة عينػء، ومهػا مبعػث ف ػػر والػدمها، ىلّػ  أجػداد العػػرب
 : )الوافر((ٕ)حّا أَِنمحاها، جهد هلين البطلني الّللين ر عا لباف اضترب حصينني

 َوقامػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػػػػػػفاِإ عُػػػػػػػػػػػػػػػػػالَؾ نُػػػػػػػػػػػػػػػػػورًا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْينِ   ـَ النػ ٌّػ   (ٖ)َوِإْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراقًا َمَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئطٌَّْنِ لفُ َف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَط ا 

 
ينُ    َأْمنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َمْعِقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْنِ  َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 ِب اِجػػػػػػػػػػػِ  َشػػػػػػػػػػػػْفِ  َدْولَػػػػػػػػػػػػِة َعْبػػػػػػػػػػػػِد َشػػػػػػػػػػػػْف ٍ  
 

 َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْ  اِ  ِمْن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْينِ  
 َوناِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِها ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفَنْ  ظُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ  

 
 ِحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الثػ  ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْيِن ِمْن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأَلْعَتٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْنِ  

 َحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْربِ   َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْوتَػُ فا لِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافَ  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإلٌَّْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ِنَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّْنِ تَػرَْ تَػ ُ  
إذ إّف  ثػػػريًا ، ت ر ًػػا صػػػادنيًا ةغتػػاد اةسػػرة العامريّػػةابػػن درّاج حق ػػػا مالحػػَم بطوليّػػة و  بػػدْت عامريّػػات 

، واسػاق  ابػن درّاج فيهػا ماّدتػء مػن الوانيػم، منها اّتصي ببطوالت اظتنصػور وزتالتػء اظتوفّقػة علػ  ؽتالػ  إسػبانيا
يوػوف  يّ  ػدوص اةمػي بارقيػ  إؾتػاز عمحػور ، ونيد ميّم وجهء شػطر الػّردل، من ىالعتا صورة اظتنصورلاطالعنا 
 .  (ٗ)اظتنصوروالدمها  بلنا ش ًوا ع يًما ُب نييادة جيوشالّللاف ، ومعء ولداص، الرّائد فيء

رحلػػػة  إمّنػػػا  انػػػد حتمػػػي معهػػػا مالمػػػر اظت، وم توػػػن هػػػلص العامريّػػػات ت ر ًػػػا لفسػػػرة العامريّػػػة فرمحػػػب
الّػػػي اّتصػػػي عػػػا اةندلمحػػػّيوف مػػػن ىػػػالؿ معػػػار هم مػػػم ، مػػػن أشتػػػا  الػػػبالد اإلسػػػبانّية ففيهػػػا  ثػػػريٌ ، أيً ػػػا  املػػةً 

 ػػػػ وَة ولعػػػػّي . (٘)الّػػػػلين اّتصػػػػلوا بالّدولػػػػة اإلسػػػػالمّية، اظتلػػػػوؾ واةمػػػػرا  اإلسػػػػباف  مػػػػا فيهػػػػا أشتػػػػا ُ ،  الّشػػػػمالّيني
ىػرج ، أشػهر  ػ وات اظتنصػور وأع مهػاهػ  عامريّػات، فهػلص ال من أهّم اةحداث اّلي أّرىد عتػا ب(يانيُ )َشْنا

                                         
 : اصتبي الع يم. الط ْود. َمْنوب والُعُن ػما بني ال: العاِت ( ٔ)
 . ٕٖٚ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
 : الّشمص والقمر. النػ ٌّ راف( ٖ)
 . ٙ٘ت ابن درّاج القمحطّلّ ، ص، ونيّباي: عامريّاٖٛ( ان ر: عناي: تاريً اةدب اةندلمحّ ، صٗ)
، وعنػػاي: تػػاريً اةدب اةندلمحػػّ ، ٖٕٖ-ٕٕٖ( ان ػػر: هيوػػي: اةدب اةندلمحػػّ  مػػن الفػػار إن سػػقوط اطتالفػػة، ص٘)

 . ٖٛص



ٕ٘ٙ 

 

ػا أمنػَم منػاي  إسػبانيا، (ٔ)هػٖٚٛإليها  ازيًا بالّصائفة ُب سنة  وأبعػدها عػن مانػاوؿ ، وه  تعّد لن يها ووعوٌر
 .  (ٕ)الفاحتني

نصػور اظت وجهد ُب أ نا  تصػويرص بطولػةَ ، ونيد ىّلد ابن درّاج أحداث هلص الن وة ُب أ ثر من نيصيدة
ة امانعػػد ووصػػي إن معانيػػي رتّػػ، ا  ثػػريةفػػار فاوًحػػ»الّػػلي ، يّ القائػػد العمحػػور  فيهػػا أف يع ّػػم مػػن موانػػة هػػلا

 قػػالع واضتصػػوف الّػػي اىرتنيهػػا اظتنصػػوروصػػ  اظتوفّػػ  والػػّدنيي  للالويّا ػػر مػػن ىػػالؿ . (ٖ)«ء ػػاف نيبلػػ  نْ علػػ  َمػػ
 : )الوامي((ٗ)اءانب بطولمن جو ، جانًبا بوّي ب س ونيّوة ُب هلص الن وة واجااز موانعها

 ب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػاِمَخِة الػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واِئِ  َوالػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رايػػػػػػػػػػػػػػػػػا رُ 
 

 
 

 َأْوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَت َأْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـَ الُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى َأْعالَم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 َأْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْعَ  تَػْنُ وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِقِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػنائِ ٍ  

 
 (٘) انَػػػػػػػػػػػػْ  َهػػػػػػػػػػػػواِدي الُفْقَربػػػػػػػػػػػػاِت ِسػػػػػػػػػػػػ اَم ا 

 الػػػػػػػػػػػػػػػر يُح َأْحَسػػػػػػػػػػػػػػػُر َمػػػػػػػػػػػػػػػػْن يَػػػػػػػػػػػػػػػػُ ـ  َمَ ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يَػػػػػػػػػػَدْي َمػػػػػػػػػػْن راَم ػػػػػػػػػػػا َوالػػػػػػػػػػن ْ ُ  َأْدنػػػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػػػػنْ  
 وَف ا ُ فَػَ َتْ ػػػػػػػػػػػػػػَ  بِػػػػػػػػػػػػػػالِبٌِّ  الر قػػػػػػػػػػػػػػاِؽ ُسػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (ٙ)ْرِد الِعتػػػػػػػػػػػػاِؽ ِختاَم ػػػػػػػػػػػػاَوَفَ ْ ػػػػػػػػػػػػَ  بِػػػػػػػػػػػػال ُ  

  ِّ بػي ، اظتنصػور ها اضتاجبُ اّلي رفعها فونيَ ، هلص اضتصوف والقالع عل  أعالـ اعتدل  وخُ  م يمحاع
ومػػم هػػلا فقػػد وصػػي ، َمػػْن راـ الوصػػوؿ إليهػػا يْ دَ ليَػػ اًل والػػّنجم أنيػػرب منهػػا نػػوا، إّف الػػرّير ال تنػػاؿ مػػن مقامهػػا

 .  إليها اظتنصور بع مء وبقّوة سالحء
لاوػػػوف اإليػػػار اظتثػػػاّه ، ونّػػػ  ابػػػن درّاج صػػػفات اظتوانيػػػم الّػػػي أى ػػػعها اظتنصػػػور وأذعّتػػػا ونػػػاؿ منهػػػا

ظتبالنػػة ا ونيالعهػػا وصػػًفا  مػػي شتػػة فعمػػد إن وصػػ  حصػػوف اظتدينػػة، إلنهػػار نيػػدرات هػػلا البطػػي وإمواناتػػء
)شػػػاؼتة  ودلّػػػي علػػػ  منعاهػػػا بصػػػور رتيلػػػة، فهػػػ  منيعػػػة عصػػػّية، لبيػػػاف ف ػػػائي البطػػػي ال ّػػػافر وؽتّي اتػػػء اًل سػػػبي

فػػػ ن ؿ ب هلهػػػا الػػػّلّؿ ، ومػػػم ذلػػػ  فإحّيػػػا م دتانػػػم علػػػ  البطػػػي، (...والػػػّنجُم أدى، ..الػػػرّيُر أحمحػػػرُ ، الػػػّلوائب
 . وأر مهم عل  االنصياع واالسامحالـ

و انػػد ُب ء،   واتُػػاظتنصػور و  معػػارؾُ  الّػػي جػػرت فيهػا اظتوا ػم ات ابػن درّاج صػػورُ وتعػّددت ُب عامريّػػ
ذ رهػػا حػػظ مػػن ىالعتػػا نالجيػػوَش أعدائػػء، و  يػػء اظتنصػػورُ داميًػػا  لػػب ف اًل مع مهػػا نيالًعػػا وحصػػونًا شػػهدت نػػ ا

                                         
 . ٚٙ، وابن اطتطيب: أعماؿ اةعالـ، صٜٕٙ-ٜٕٗ/ٕ( ان ر: ابن علاري: البياف اظتنرب، ٔ)
، والقرطػاّي: الّدولػة العامريّػة ُب ٜ٘٘)اطتالفػة اةمويّػة والّدولػة العامريّػة(، ص( ان ر: عناف: دولة اإلسالـ ُب اةندلص ٕ)

 . ٜ٘ٔاةندلص، ص
 . ٖ٘ٔ/ٔ، والّ ّ ّ: بنية اظتلامص، ٕٔٔ( اضتميدّي: جلوة اظتقابص، صٖ)
 . ٜٕٙ( ابن درّاج: ديوانء، صٗ)
 . ي ُ م َرْت للر  وب: الّ الػُفْقَرباُت من الخٌّل( ٘)
 ص )المح ْج (، وهو المح رت. مفردُ  : رتمٌ ؼالّس و ( ٙ)



ٕ٘ٚ 

 

وعلػػ  إعجػػاب ، دلمحػػّيةالّشػاعر بالػػ  اةمونػػة ارتبايًػػا و يًقػا يػػنّم علػػ  ن وعػػء للبيملػة اةن ارتبػػاطَ واإلشػارة إليهػػا 
. (ٔ)لقػػيم العػػ ّة والّنصػػر اًل اةمػػا ن حػػام ذ ػػرُ صػػار  وعتػػلا، شػػديد باظتنصػػور الّػػلي فػػار تلػػ  اضتصػػوف والقػػالع

نيػاؿ ابػن درّاج يملاها جيوش اظتنصور ُب حالػة دمػار. ي بدت بعد أف و الّ ، وف(يُ ولعّي من أبرز تل  اظتوا م )لِ 
 : )الوامي((ٕ)شءجي اصارناُب نيصيدٍة هّن  فيها اظتنصور ب

 َوتَػرَْ ػػػػػػػػػػػػػػَ  َأْرَض )لٌُّػػػػػػػػػػػػػػوَف(  َوْهػػػػػػػػػػػػػػَي َ أَن  ػػػػػػػػػػػػػػا
 

 لَػػػػػػػػػػػػػْ  تَػ ْػػػػػػػػػػػػػَن بِػػػػػػػػػػػػػاأَلْمِ  الَقريػػػػػػػػػػػػػِ  ِديارُهػػػػػػػػػػػػػا 
  ػػػػػػػػػػػػػػاال َأْعالمُ َمْرُفوَعػػػػػػػػػػػػػػًة لَػػػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػػػي العُػػػػػػػػػػػػػػ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػا  َػػػػػػػػػػػػػػػػَدْت بِػػػػػػػػػػػػػػػػَ  عاِفًٌّػػػػػػػػػػػػػػػػا  ثارُهػػػػػػػػػػػػػػػػا   َلف 

ء أف ويملهػػا جيُشػػ ُب حيايػػة معػػر اهم مػػم اظتنصػػور، بعػػد بائمحػػة لػػديار اةعػػدا  ةً صػػور  اجرسػػم ابػػن درّ  
واّتوػ  ابػن  .«  حّيا م تنن باةمص»فيها  حياةَ ال  موحشةً  ىرابًا، وبدت ، فصارتوالّدمارَ  عتا اعتالؾَ  اًل حام

ا مػػن القػػرآف الوػػًر مػػا يعػػّ ز هػػلص الّصػػػورة ، وف( علػػ   قافاػػء الّدينيّػػةيُػػدرّاج ُب تصػػويرص دمػػار أرض )لِ  ممحػػػامد 
نْػَيا َ َما  أَن َْلَناُص ِمَن المحعػَما  فَػاْىاَػَلَط بِػِء ﴿ًيا نيولء تعان:وممحادع، ويرّس ها ُب ذهن اظتالّق  َا َمَثُي اضْتََياِة الد  ِإمنع

ـُ َحػػاعَ ِإَذا َأَىػػَلِت اَةْرُض ُزْىرُفَػَهػػا َوازعيػعنَػػْد َونَػػنع أَهْ  َف ُلَهػػا أَنػعُهػػْم نيَػػاِدُرو نَػبَػػاُت اَةْرِض ؽتعػػا يَْ ُ ػػُي النعػػاُس َواةَنْػَعػػا
َهػػػػآ أَتَاَهػػػػا أَْمرُنَػػػػا لَػػػػْياًل أَْو نَػَهػػػػارًا َفَجَعْلَناَهػػػػا َحِصػػػػيًدا َ ػػػػَ ف معْ تَػْنػػػػَن بِػػػػاَةْمِص َ ػػػػَلِلَ  نُػَفص ػػػػُي ا آليَػػػػاِت لَِقػػػػْوـٍ َعَليػْ

   .(ٖ)﴾(ٕٗ)يَػاَػَفوعُروفَ 
 ػرج  درّاج مفػابن ، منوػرةً  ر اشػهد ه ميػة اةعػدا  ه ميػةً ضت ػات الّنصػر اظت ّفػ الّشاعرُ  و ثريًا ما تّوج

الّػػلين ، الّنصػػر وناائجػػء علػػ  اةعػػدا  نفػػي تصػػويرَ ولػػلل  م يُ ، بقصػػيدة اظتػػدح المّحياسػػّية عػػن منهجهػػا العػػاـّ 
رًا مْحػػنيَ  تصػػوير ابػػن درّاج زَُمػػَر اةعػػدا  ػتاصػػرةً ومػػن هػػلا . (ٗ)دمػػائهموا هػػاربني بعػػد أف ارتػػوت المّحػػيوؼ مػػن ولّػػ

 : )الوامي((٘)نّنها منيعة وم ينُج َمْن الذ  صوفٍ ، فّر منهم َمنْ  وعتلا م ينفم الفرارُ جند اظتنصور، 
ػػػػػػػػػػػػػػػَوةً   ِشػػػػػػػػػػػػػػػٌٌَّ  َحواهػػػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػػػد  َسػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْفَ  َعنػْ

 
 (ٙ)ْقبػػػػػػػػػػػػ  اإِلنِْتقػػػػػػػػػػػػاـِ ُقصػػػػػػػػػػػػارُهاَوعُ   َأْ ػػػػػػػػػػػػَ  ْ  

 
 

 َوفُػتُػػػػػػػػػػػػػػوُؿ َمػػػػػػػػػػػػػػْن فػػػػػػػػػػػػػػاَت الِفػػػػػػػػػػػػػػراَر بِنَػْفِسػػػػػػػػػػػػػػهِ 
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَإْت يُعاِجُت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِفرارُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 َحٌّاتِ ػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػػِدما عػػػػػػػػػػػػػاَذْت ِبِ ْفػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
 بِبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروِج َمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  لِتن ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـِ ِجوارُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
                                         

 . ٕٕٚ-ٕٕٙ: الّاجربة الّشعريّة عند ابن درّاج القمحطّلّ ، ص( ان ر: دوالي ّ ٔ)
 . ٓٔٗ-ٜٓٗ( ابن درّاج: ديوانء صٕ)
 . ٕٗ( يونص: ٖ)
  .ٜ٘، ونيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٖٚٔ( ان ر: اظتوس : نيصيدة اظتدير اةندلمحّية، صٗ)
 . ٓٔٗ( ابن درّاج: ديوانء ص٘)
 : اصتهد والناية وآىر اةمر. الُقصارى. ُب )االناقاـ(  رورةٌ الوصي مه ة ( نَيطُم ٙ)



ٕ٘ٛ 

 

وهػلا ، الّػلي أ ػفاص الّشػاعر علػ  أ لػب معانيػء  ّ العم  الّنفمحػ ابن دراج براعًة بروزُ  وؽتّا زاد وص َ 
ي يػد موانػَة اظتنصػور عػ  ا أف ميعػن ُب تصػوير ذّؿ اةعػدا  ل اّل و ػ ّف الّشػاعر أىب إ، ما ؾتدص بوثػرة ُب العامريّػات

وهػو صػاحب هػلص ، ة عمػي ابػن درّاج علػ  تصػوير اعت ميػة الّنفمحػّيةيّػفػإن جانػب تصػوير اعت ميػة اظتادّ ، (ٔ) رامةً و 
ومػن هػلا ،   عػا اةعػدا  إن جانػب اعت ميػة اظتاّديّػةتصػوير اعت ميػة الّنفمحػّية الّػي ُمػ نفػي نييمػةَ فهو م يُ ، الّلفاات

 : )الّطويي((ٕ)من بع    واتء اظتنصورُ ونيد صدر ،  حياية اظتعر ةُب ء(جُ ػبن شانْ  َيءسِ رْ ) َ  ء واصًفا حالةنيولُ 
  ُ يَػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُذ ِبُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الر اِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّاِت َوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ رُ 

 
 
 

 (ٖ)َأْو َسػػػػػػػْفحُ  خاتِػػػػػػػلِ ِمػػػػػػَن الط ػػػػػػػْوِد ِشػػػػػػػْعٌ  لِْتفُ  
 َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ِإًّل ناِدبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلَفعاِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  

 
 َولَػػػػػػػػػُه التػ ػػػػػػػػػْرحُ   البػػػػػػػػػاقي ِب ػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػَ  الَفػػػػػػػػػَرحُ  

 

 
 

 َوف ػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ مُ  ْسػػػػػػػػػػػػػػػػهُ ْتػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  لَػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َيسُ ب  عِ َويػػػػػػػػػػػػػػػػا رُ 
 

 ُ  ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  َوبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دُ   ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودٌ  فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوفػ َر ُ  
نَػٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َمقاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ِ    تَػرَْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِلَعٌّػْ

 
 َ  ػػػػػػػػػػػا الُقػػػػػػػػػػػْبحُ َأْوجُ  مػػػػػػػػػػػا َحت ٌّْػػػػػػػػػػػ َ  َوَأْحَسػػػػػػػػػػػنُ  

 ْتِ ػػػػػػػػػػػػهِ َوَأْوتَػػػػػػػػػػػػْأَت َأيْػػػػػػػػػػػػدي الَخٌّْػػػػػػػػػػػػِل بَػٌَّْ ػػػػػػػػػػػػَة مُ  
 

 (ٗ)ح  َوًل ُمػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػاؾَ فَػػػػػػػػػػػػَأقْػَتْعَن ًل قَػػػػػػػػػػػػػٌٌّْ  هُ  
ر اظتلػػوؾ ْسػػأَ  مشػػاهدُ ، إن جانػػب تصػػوير مشػػاهد اعت ميػػة اظتنوػػرة الّػػي ُمػػ  عػػا أعػػدا  اظتنصػػورزت بػػر و  

بعػػد ، د( ملػػ  نَيْشػػاالةْنػػذلَ َ ْرِسػػَيء بػػن فرْ ) رْسػػأَ  نيريبػػة حاد ػػةُ ر الّػػي شػػهدٌا ْسػػومػػن أهػػّم حػػوادث اةَ ، واةمػػرا 
سػػػػػنة ُب  ء(يَ ِسػػػػػرْ تّوجهػػػػػا ب سػػػػػر ) َ و ، أحػػػػػرز فيهػػػػػا اظتنصػػػػػور اناصػػػػػارات بػػػػػاهرةحػػػػػروب ياحنػػػػػة دارت بينهمػػػػػا 

 : )الوافر((ٙ)وفيها نياؿ ابن درّاج، (٘)هػٖ٘ٛ
نٌّا َبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّرٌ  يَن َوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   الِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّػْ ِن  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 
 

 (ٚ)َوالَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداإِ   بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)َ ْرِسٌَِّة( اأَلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
 ْنٍ  َأْعَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ ِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدًماِبُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 الر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإِ  َأَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  َوَقص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ُدونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

 ْن َحٌّػػػػػػػػػػػػػػػػاةٍ ألػػػػػػػػػػػػػػػػ   َعتػػػػػػػػػػػػػػػػ  الَفسػػػػػػػػػػػػػػػػاِمِ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػفاإِ    َوَأْنَ ػػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػػػي النػ ُفػػػػػػػػػػػػػػوِس ِمػػػػػػػػػػػػػػَن الش 
 ْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىَوبُ   فٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فَػْتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلُفْفتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتحٍ  

 
 َويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرًأى لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراإِ   ِلُفْنَتِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  

 
                                         

 . ٜ٘، ونيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٖٚٔ( ان ر: اظتوس : نيصيدة اظتدير اةندلمحّية، صٔ)
 . ٜٖٛ، ٖٚٛ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
 . ما انْػَفرََج بني َجبَػَلني :الش ْع بي. : اصتالط ْود( ٖ)
 . ُمرعُة: ُصْفرة البي ػُمر  والػش ٍ : ىالصء. وال ُمر   يّ  :الُفحّ . نِيشرُة البَػْي ة الُعْليا اليابمحةُ : القٌّ ( ٗ)
 . ٜٙ-ٛٙ، وابن اطتطيب: أعماؿ اةعالـ، ص٘ٗ، صٔ، ـٗ( ان ر: ابن بمّحاـ: الّلىرية، ؽ٘)
 . ٖٙٗوانء، ص( ابن درّاج: ديٙ)
بػ)الـ اةمر( وهػلا « لِيَػْهِن...»، وال ممحوّغ صتـ  هلا الفعي، إاّل أف تووف الّرواية «فَػيَػْهِن...»البيد ُب الّديواف  رُ دْ ( صَ ٚ)

 وهلا ما أ بّاء، ولعّلء الّصواب. 



ٕٜ٘ 

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدُؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾٍ َأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٌّر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػاَوى فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػداإِ َوعػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُ  
سػػليي  وهػػ، و سػػريوع ّػػم ابػػن درّاج مػػن نييمػػة حاد ػػة اةسػػر هػػلص مػػن ىػػالؿ رسػػم صػػورة ع يمػػة لف 

 : )الوافر((ٔ)وزعيم نيومء ومالذهم، ملوؾ الفرؾتة الع ما 
 َزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٌّ  بِالَ تائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ   َوالَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ي

 
 (ٕ)َوالر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإِ   ثِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌؿ لِتر عايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 َوبَْأًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌِّْفِه قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًمامُ  
 

 الت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرِب بِالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هاإِ  َوَمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُفوعُ  
 َوَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل لِْتَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنـِ  َواإِلقْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـِ يَػْوًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 َعن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُعوُدَؾ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِإ  ِإذا 

ء وعلػد  ّد سيفء وعملػء اصتػاّد الػّدؤوب وع مياػء اظتا ػية، فجػّي مقاُمػ ص اضتريبع لقد حاز اظتنصور غتدَ  
 أّرىػػػد وُب ديػػػواف ابػػػن درّاج نيصػػػائدُ هػػػا  طبػػػوف وّدص، هػػػا وأمراؤُ وجػػػا ص ملو ُ اصتػػػوار،  ء، وهاباػػػء ؽتالػػػ ُ مواناُػػػ

الّ ػػو  علػػ   المّحػػفاريّة تمحػػليطُ  هػػلص القصػػائدومػػن شتػػات ، آملػػًة عفػػوص وصػػفرء راظتنصػػو  أّمػػد بػػالطَ  سػػفاراتٍ 
يناسػػب  هػػا بػػالّاع يم والّاف ػيم، وهػػو أمػػرٌ ومػػن شتاٌػا أيً ػػا افاااحُ ، ع مػة اظتنػػػ لة الّػػي حازهػا اظتنصػػور سياسػػي ا

 .  (ٖ)المّحفارة ص نيصيدةُ اصتليي اّللي تصّور  اظتقاـ
( ءيَ ِسػػرْ ء بػػن  َ جُ ػااّه )شانْػػْشػػا ابػػن درّاج اناسػػبة وفػػود اةمػػري القَ ن مهػػ ومػػن هػػلص المّحػػفاريّات نيصػػيدةٌ 

م حتػػّد نا عنهػػا  وهػػ  سػػفارةٌ ، االةْشػػلَ  ُب نيَ الػػػمُ  نيبػػي أف يلػػ َ ، ني و الذتملػػةنعلػػ  اظتنصػػور ُب سػػنة ا ناػػني وذتػػا
 : )البمحيط( (٘)بن درّاج ُب مطلعها  ايب اظتنصورنياؿ ا. (ٗ)الّاار ّية اظتراجمُ 
 َ  ِمْنػػػػػػػػػػػػػَ  ِفػػػػػػػػػػػػػراُر الخػػػػػػػػػػػػػاِئِ  الَوِجػػػػػػػػػػػػػلِ ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػ
 

 
 

 َوفػػػػػػػػػػػػػي يَػػػػػػػػػػػػػَدْيَ  َأمػػػػػػػػػػػػػاُف الفػػػػػػػػػػػػػاِرِس الَبطَػػػػػػػػػػػػػلِ  
فػػال ، وإبػػراز ع ماػػء وهيباػػء، ال ختػػرج هػػلص القصػػيدة مػػن أّوعتػػا إن آىرهػػا عػػن إيػػار مػػدح اظتنصػػورو  

يلػػػوذ بػػػء ء اظتلجػػػ  اآلمػػػن الّػػػلي ةنّػػػ، فػػػ  فلوػػػء يػػػدور وإليػػػء يعػػػودص فوإف نهػػػر  ػػػريُ ، هػػػو اّل يوػػػاد ي هػػػر فيهػػػا إ
 . وُب جنابء باةمن يشعروف، اطتائفوف

                                         
 . ٖٚٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٔ)
 : الِنياث. الث فاؿ. مُ ويَػْنقط عْدُوصب يَْله لي: الّ من اطتَْيي ص )الػُملَّ  (، وهومفردُ  : رتمٌ الف ا ي( ٕ)
، ودواليبػػػػػّ : الّاجربػػػػة الّشػػػػعريّة عنػػػػد ابػػػػن درّاج القمحػػػػطّلّ ، ٕٖٗ، ٕٔٗ، ٕٓٗ، ٜٖ٘( ان ػػػػر: ابػػػػن درّاج: ديوانػػػػء، صٖ)

 . ٛٙ-ٚٙ، ونيّباي: عامريّات ابن درّاج القمحطّلّ ، صٙ٘ٔص
 .حاشية اّق ، ٕٔٗ( ان ر: ابن درّاج: ديوانء، صٗ)
 . ٕٔٗ، صالمّحاب ( ٘)



ٕٙٓ 

 

 ي أف يوػػػوف ُب اظتنصػػػور حقيقػػػةً فاناقػػػي ؽتّػػػا يُقبَػػػ، وتوّسػػػم ابػػػن درّاج ُب الّصػػػورة الّػػػي رشتهػػػا للمنصػػػور
فمنرػء مونيًعػا ػتوري ػا مر  ي ػا يمحػاقطب مػا حولػء وَمػْن ، من باب ا از قبي أف يووف فيء إالّ إن ما ال يُ ، اووانيعً 
 : )البمحيط( (ٔ)نياؿ ، إذحولء

 َواْجَتَفَعػػػػػػػػػػػػػػ ْ   تَقابَػتَػػػػػػػػػػػػػػْ  َنْ ػػػػػػػػػػػػػػَوَؾ ا فػػػػػػػػػػػػػػاؽُ 
 

 
 

 ُبلِ َوالس ػػػػػػػػػػػػ َعتػػػػػػػػػػػػ  يَفٌّنِػػػػػػػػػػػػَ  َشػػػػػػػػػػػػت   الط ػػػػػػػػػػػػْرؽِ  
 ْعِتَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً اأَلْرض مُ  َويَف َفْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ُمتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾُ  

 
 َواإِلبِػػػػػػػػػػػػػػلِ  ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػػَ  نَػػػػػػػػػػػػػػص  َن ػػػػػػػػػػػػػػاِإ الَخٌّْػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 فَػػػػػػػػػػالبَػر  َوالَبْ ػػػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػػػْن  تٌّػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػي ُشػػػػػػػػػػُ لٍ  
 

 ال َػػػػػػْرُب ِمػػػػػػْن راجٌّػػػػػػَ  فػػػػػػي َجػػػػػػَ ؿِ َوالش ػػػػػػْرُؽ وَ  
عػػّ  فيهػػا عػػن إعجػػاب حقيقػػّ  بش صػػّية هػػلا الّرجػػي، الّػػلي  رائعػػةً  رسػػم الّشػػاعر للمنصػػور صػػورةً  
جػء إليػء أف ياّ  ومػا داـ اةمػر  ػلل  فمػن البػده ّ تقابلد ؿتوص اآلفاؽ، واجامعد عل  ميينػء الطّػرؽ والمّحػبي، 

 لػػَمْن عػاين هيبػةَ  وال مفػرع  ها، اّللي تدور حولػء.اةرض ونيطبُ  عام ومر  ُ ال اةرض، حّا بات   نّء نِيْبلةُ  ملوؾُ 
 من االسامحالـ واطت وع وإعالف الطّاعة لء.  ،اظتنصور وأحّص برهباء
 انػػػد ت يػػػد  قػػػة ،  ة اظتنصػػػور يػػػائعني مػػػلعننيونيػػػد أّمػػػوا سػػػدّ ، مشػػػاهدة اظتلػػػوؾ واةمػػػرا  وال ريػػػب أفّ 

 : )البمحيط( (ٕ)وؿ مًعااـ والدّ ل  اةرض واةيّ لء ا فيقرّ ، اعر بمحياسة ؽتدوحءالشّ 
 ًعاػالػػػػػػػػػػػػػِبالِد َمػػػػػػػػػػػػػ َوَأْسػػػػػػػػػػػػػَتَفْ  لَػػػػػػػػػػػػػَ  َأْمػػػػػػػػػػػػػالؾُ 

 
 

 

ـِ َأِعن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة الفُ    َوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َوؿِ  ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َواألَي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 َ   ِإْذ قاَرْعػػػػػػػػػػػػػػَ  َأْرُؤَسػػػػػػػػػػػػػػ ا  ِقػػػػػػػػػػػػػػْدحُ  َوفػػػػػػػػػػػػػػازَ  

 
 (ٖ)ِبطاَعػػػػػػػػػػػػػػػِة الػػػػػػػػػػػػػػػد ْهِر َواأَلْديػػػػػػػػػػػػػػػاِف َوالِفتَػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

لين حػازوا أشتػ  الّػ هلال  الوافػدين، فمػا هػم إالّ ملػوؾ الػبالد وسػادٌاقيقة اج برصد حابن درّ  هامّ وا 
هػلال ، ونيػد أمػوا الػبالط العػامرّي، مقػاـ حقيقػة  ة ُب بالدهم، وال  ف  أّف إبرازة واالجاماعيّ ياسيّ اظتراتب المحّ 

 . وهيبةً  ةً ع ّ  من ش نء أف ي يد موانة اظتنصور
هػلص  دعػاص إن ن ػملي الّػ القصػيدة، وذ ػر اضتػدثَ  ػرض إن  ماتبعػد هػلص اظتقػدّ اناقي ابػن درّاج و 
 : )البمحيط( (ٗ)ر، فقاؿ( عل  اظتنصو ءيَ سِ رْ ء بن  َ جُ ػااّه )شانْ شْ وفود اةمري القَ ، وهو القصيدة

 َوقَػػػػػػػػػػػػػػْد تَػػػػػػػػػػػػػػػٌَّف َ  )َشػػػػػػػػػػػػػػْنٌ ( ِمْنػػػػػػػػػػػػػػَ  عائِػػػػػػػػػػػػػػدةً 
 

 
 

 (٘)ِمػػػػػػػػػْن ُسػػػػػػػػػٌُّوِؼ الَ ػػػػػػػػػْرِب َوالَوَهػػػػػػػػػلِ   ُ ُت ٌّػػػػػػػػػرُ  
 

                                         
  .ٗٔٗ، صلمّحاب ( أ)
  .ٗٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
مػن بػني  دحٌ نيِػإذا ىػرج ة و اف العرب ُب اصتاهليّػر، محِ يْ مَ ػُب اليمحا دمء صاحبء  أو سهمٌ صنرية  ىشبٍ  نيطعةُ  :حدْ القِ ( ٖ)

 . َ حُ دْ فاز نيِ  يقولوف لصاحبء:امحامهني، مُ ػداح النيِ 
 . ٘ٔٗ-ٗٔٗبن درّاج: ديوانء، ص( اٗ)
 : الَف َع. الَوَهل( ٘)



ٕٙٔ 

 

   هُ ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػ ْوفٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  يَػْقدُ َوقػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد َنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَؾ  وَ 
 

 الس ػػػػػػػْ ِل َوالَ بَػػػػػػػػلِ  َجًٌّْشػػػػػػػا ِمػػػػػػػَن الػػػػػػػػ  ؿ  ِمػػػػػػػْلإَ  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَػْعِطًفا ِلَ ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍة َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  َمْطَتبُ مُ  

 
 ْسػػػػػػػتَػْعِطِ  الر ُسػػػػػػػلِ َأْو مُ   ْبِتػػػػػػػِ  الُ ْتػػػػػػػ َعػػػػػػػْن مُ  

 ْسػػػػػػػػػػَتْخِ يًا ِلُسػػػػػػػػػػٌُّوِؼ الن ْصػػػػػػػػػػِر حػػػػػػػػػػٌَّن َأبَػػػػػػػػػػ ْ مُ  
 

 (ٔ)َفػػػػػػػػػػلِ ِمػػػػػػػػػػْن ديػػػػػػػػػػِن تاَعتِػػػػػػػػػػِه قَػػػػػػػػػػػْوًًل بِػػػػػػػػػػال عَ  
 َو َػػػػػػػػػػدا  َختّػػػػػػػػػػ  الَ تائػػػػػػػػػػ  َقْسػػػػػػػػػػًرا َواله بػػػػػػػػػػ  

 
 َعػػػػػػػػػػػػػػِن اأَلِحب ػػػػػػػػػػػػػػِة َواأَلْشػػػػػػػػػػػػػػٌّاِع فػػػػػػػػػػػػػػي ُشػػػػػػػػػػػػػػُ لِ  

    
 هُ عػػػػػػػػػػػػػاٍف َجػػػػػػػػػػػػػل  َمْطَتبُػػػػػػػػػػػػػ  ِ ؿ  َصػػػػػػػػػػػػػْفَ ةِ اُمػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ٕ)ْبَتِ ػػػػػػػػػػػػلِ داٍع ِإلػػػػػػػػػػػػ  َصػػػػػػػػػػػػْفِ َ  الَفػػػػػػػػػػػػْأُموِؿ مُ  
  ُ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّعٍة َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْت ُذًًل قُػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبَػ ُ  

 
 نا ُذلُػػػػػػػػػػػػػػػػلِ ػ ا لِْتَقػػػػػػػػػػػػػػػػػْبٍل ِإلٌَّْػػػػػػػػػػػػػػػػُسػػػػػػػػػػػػػػػػ وجُ نُػُ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

د رصػَد الّشػاعر براعػًة وؽتّػا زا ر ودىولػء عليػء،علػ  اظتنصػو  ااهّ ْشػاةمػري القَ  وفػودَ ب اعػة رصد الّشاعر 
 ،  مػػا ؾتػػد ُب نيولػػء:العمػػ  النفمحػػّ  الّػػلي أ ػػفاص علػػ  معانيػػء، معبّػػػرًا عنػػء بلنػػة تصػػويريّة ختػػدـ مو ػػوعء بػػروزُ 

   (....وبَػهم حيوجُ لذال  ني )يقود جيًشا من الّلّؿ، ملّؿ صفرة عاف، مفت
مػػػن صػػػفر اظتنصػػػور  ُب ذؿ  وى ػػػوع، ولوػػػن مػػػن  ػػػري يػػػ سؿتػػػو اظتنصػػػور أنيبػػػي اةمػػػري مػػػم أصػػػرابء 

 : )البمحيط((ٖ)، إذ ياظتا عايشوا ع مة سلطانء عند الّلقا ، ٍّب عفوص عند رجا  الّصفر واظتنفرةوعفوص
 َ ّ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّن َيُسػػػػػػػػػػػػػػػػوُقوَف النػ ُفػػػػػػػػػػػػػػػػوَس ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػ مُ 
 

 
 

 (ٗ)َوالنػ َفػػػػػػػػلِ  ْ ِفػػػػػػػػَ  َسػػػػػػػػْوَؽ الس ػػػػػػػػْبيِ ِإْنفػػػػػػػػاِذ حُ  
 ْسَتْبِشػػػػػػػػػػػػػريَن ِبفػػػػػػػػػػػػػا َأْحٌَّػٌّْػػػػػػػػػػػػػَ  ِمػػػػػػػػػػػػػْن َأَمػػػػػػػػػػػػػلٍ مُ  

 
 ْسَتْسػػػػػػػػػػػِتفٌَّن ِلفػػػػػػػػػػػا َأْمَ ػػػػػػػػػػػٌَّْ  ِمػػػػػػػػػػػْن َأَجػػػػػػػػػػػلِ مُ  

فّصي ابن درّاج ُب وص  مشهد اضتْشػد الّػلي مػّر مػن ىاللػء الوافػد وَصػْرُبء، وصػوالً إن اظتنصػور و  
: (٘)عػػن جاللػػة اظتونيػػ  ورهباػػء ةُ اظتعػػ ّ  اظتوحيػػةُ  الّصػػورُ ُب وصػػفء  فقػػد توالػػد اعػػة أمامػػء،ة الػػوال  والطّ ليلقػػ  حتيّػػ
 )البمحيط( 

 َوَأْ ػػػػػػَ ِ  اأَلْرُض فػػػػػػي رَْحػػػػػػِ  الَفػػػػػػال ُلَ ً ػػػػػػا
 

 (ٙ)سػػػػػػػػاَلْ  َعتَػػػػػػػػٌِّْ ْ  بِبِػػػػػػػػٌِّ  الِ ْنػػػػػػػػِد َواأَلَسػػػػػػػػلِ  
 َواأُلْسػػػػػػػػػػػػػُد بارِقَػػػػػػػػػػػػػُة األَْل ػػػػػػػػػػػػػاِظ فػػػػػػػػػػػػػي َأَجػػػػػػػػػػػػػ ٍ  

 
 (ٔ)ْشػػػػػػػػػػػَتِعلِ ِمػػػػػػػػػػَن الَقنػػػػػػػػػػػا ِبَ ِبٌّػػػػػػػػػػػِ  البَػػػػػػػػػػػػٌِّْ  مُ  

 
                                         

 .  مَ : ىَ استخ ى( ٔ)
 وبء ُيومحر الوزف، ولعّي الّصواب ما أ بّاء. « ملؿ  صفرةَ »( ُب الّديواف ٕ)
 . ٘ٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٖ)
 : الننيمة واعتبة. النػ َفل( ٗ)
 . ٘ٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، ص٘)
   ب فيها من َأيراؼ اَةِسنعة. ُر  ِلما، المح ناف، ونييي للَقنا َأَسيٌ  َيَرؼُ وهو  لة(،سَ ص )اةَ ردُ مف : رتمٌ لسَ األَ ( ٙ)



ٕٕٙ 

 

 رَق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َ الئُِتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرًدا َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَنػ ُ  ُ 
 

 (ٕ)تَػػػػػػػػػػػػلِ بَػُتوا لُػػػػػػػػػػػػْبَ  رَقْػػػػػػػػػػػػراٍؽ ِمػػػػػػػػػػػػَن ال َتَسػػػػػػػػػػػػرْ  
 َوالص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفناُت َت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َأِعن ِت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ٖ)َ الِ ٌّػػػػػػػػػِد يَػػػػػػػػػػْرفُػْتَن بَػػػػػػػػػػٌَّْن الَ ْتػػػػػػػػػِي َوالُ تَػػػػػػػػػلِ  

 َوخاِفقػػػػػػػػػػػػػػػاٌت َ َأْمثػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ الَ شػػػػػػػػػػػػػػػا َخَفَقػػػػػػػػػػػػػػػ ْ  
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْعِر َوالَوَجػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  َرْوعاتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػا َخطَػػػػػػػػػػػػػػػػراتُ  
 تَػَنيػ نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  ِبُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ وِف الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأِش ثابِتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 َواْسَتْشػػػػػػػػػػػػَعَرْت َهَفػػػػػػػػػػػػواُت الط ػػػػػػػػػػػػاِئِش الَوِجػػػػػػػػػػػػلِ  

علػػ  اّتمحػػاعها واػػا فيهػػا  ب سػػلوب تصػػويرّي تفصػػيلّ  بػػارع مياػػ ج فيػػء الوانيػػم باطتيػػاؿ، صػػارت اةرضُ  
 .  ماحاةضتاظ ُب  ابة من الرّ  رساف أسوًدا بارنيةمن بشر  رًا ميوج بالمّحالح، وصار الفُ 

 ةَ فمحػػيّ النّ  اضتالػةَ ب اعػة اج رصػد ابػػن درّ ونيػد وصػػي إن اظتنصػور،  الع ػيمَ    الوافػد هػػلا اصتمػمَ فػإذا ختطّػ
  : )البمحيط((ٗ)ُب نيولء عتلا الوافد

 تٌّػػػػػػػا  َوقَػػػػػػػْد ُقِسػػػػػػػَف ْ َحت ػػػػػػػ  انْػَت ػػػػػػػ  يَػػػػػػػدَؾ العُ 
 

 َوالَعَ ػػػػػػػػػػلِ   بَػػػػػػػػػػػٌَّْن َأيْػػػػػػػػػػدي الر يْػػػػػػػػػػثِ  َأْحشػػػػػػػػػػاُؤ ُ  
 َهٌّْبَػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َحَ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ  ِإذا َونَػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  ِبُخطػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ  

 
 اأَلَمػػػػػػػػػػػػػػػلِ  ْسػػػػػػػػػػػػػػػتَػْع بُ َعَتٌّْػػػػػػػػػػػػػػػِه ثػػػػػػػػػػػػػػػاَر بِػػػػػػػػػػػػػػػِه مُ  

لي تفػرد بػء اظتنصػور وال  رابة بعد هػلا أف يعلػن الّشػاعر عػن إعجابػء واعاػ ازص عػلا اليػـو الع ػيم، الّػ 
  : )البمحيط((٘) ريٍ أو نَ  يٍ ثَ ء عن  ّي مَ وجّي في

 بِػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  ْنتَ األَي ػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ فُػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـٌ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػنَ 
 

 فَػػػػػػػػػػػْرًدا ِمػػػػػػػػػػَن الِفثْػػػػػػػػػػِل فٌّ ػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػائُِر الَفثَػػػػػػػػػػلِ  
بدواـ المّحرور والمّحالمة واضتيػاة اعتانملػة ُب نػي  وارٍؼ  عا  للمنصورهلص بالدّ  ِسفاريّػَاءاج وأحي  ابن درّ  

  (بمحيط: )ال(ٙ)فقاؿ ،من العّ  وا د، و بات الػُمل  اّللي ور ء عن أجدادص
 لُعْتٌّػػػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػػػػي َقُصػػػػػػػػػػػَرتْ الر تَػػػػػػػػػػػُ  ا فَػْتتَػْ نِػػػػػػػػػػ َ 

 
ُ ن  سػػػػػػػػػػػػػػاِمٌَُّة البِػػػػػػػػػػػػػػْرِجٌِّ  َأْو زَُحػػػػػػػػػػػػػػلِ    (ٚ)َعػػػػػػػػػػػػػػنػْ

 فَاْسػػػػػػػػػػػػػَتْ   َوًل زاَؿ ِعػػػػػػػػػػػػػن  الُفْتػػػػػػػػػػػػػِ  ُمت ِصػػػػػػػػػػػػػاًل  
 

 ِمػػػػػػػػػػػػْن يَػْعػػػػػػػػػػػػُرٍب َوبَنٌّػػػػػػػػػػػػِه َحٌّْػػػػػػػػػػػػُث لَػػػػػػػػػػػػْ  يَػػػػػػػػػػػػػَنؿِ  
َفِصػػػػػػػػ ٍ    فػػػػػػػػي َخْفػػػػػػػػِ  َعػػػػػػػػٌٍّْش َوُمْتػػػػػػػػٍ  َ ٌّْػػػػػػػػِر ُمنػْ

 
 َوِظػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّ َوَأْمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن َ ٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػِر ُمْنَتِقػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 
                                                                                                                        

 ص )البَػْي ة(، وه  اطتوذة. مفردُ  : رتمٌ البَػٌّْ  وه  الّشجر الوثري اظتلاّ . ص )اَةرَتة(،مفردُ  : رتمٌ اأَلَج ( ٔ)
 . حتد الثّيابلبص ي  يُ  وب رنياللة(، وه  ص )النِ مفردُ  : رتمٌ الَ الئل( ٕ)
 . ةابعو َػَنْد ُسْنُبَ  الرّ نيوائم  نيامد عل   الثاصتياد اّلي  :افناتالصّ ( ٖ)
 . ٘ٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٗ)
 . ٙٔٗ، صالمّحاب ( ٘)
 . ٙٔٗ، صاب المحّ ( ٙ)
 شرتي. مُ ػ:  و ب الٌّ جِ رْ البِ ( ٚ)



ٕٖٙ 

 

 بعػد أف سػع  ابػن درّاج ُب سػفاريّاء هػلص إن رسػمِ  تع يم اظتنصور، مقاـَ  هلص اطتادتة مناسبةً جا ت 
صػا رين مػلعورين تصػوير اةمػري الوافػد مػم أصػرابء ُب مقابػي لء تّامحم بالقّوة، وتوح  باعتيبػة والّرهبػة،  لوحةٍ 

 نادمني معلنني الوال  والطّاعة. 
، موانػػة اجاماعيّػػة ال تقػػي  ع مػػًة عػػن المّحياسػػّية، ياسػػّية الع يمػػةإن جانػػب مواناػػء المحّ ، وللمنصػػور

ومنها مشهد هيبػة اظتنصػور أمػاـ ، (ٔ)وأجاد الاقاط صورها، اظتشاهد اّلي أبدع ابن درّاج ُب تقدميهاُب  وجّلد
ونيػد أجػاد ، ةاء البطوليّػواّلي اسػاومي عػا مالمػر ش صػيّ ، ي اشاهر عاالّ  مآ رص وتُعد اعتيبة من أهمّ ، عبالشّ 

ومشػػرنية باشتػػة ُب رحػػاب ، ةفاريّ ة ؼتيفػػة أمػػاـ وفػػود اةعػػدا  المّحػػ  نيويّػػفهػػ  هيبػػة تاجلّػػ اج ُب تصػػويرها،ابػػن درّ 
ونيػد ، ةعيّػواصػًفا حالػة الرّ نياؿ ابن درّاج  . ّ عب اةندلمحة ُب نفوس الشّ إذ ياظتا ولدت هلص اعتيبة ابّ ، ةعيّ الرّ 
 الّرمي(: )(ٕ)د لاهنملة اظتنصور بالعيدأنيبل

 َحَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروا اإِلْذَف الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ْدتَػُ  ْ 
 

 َ ِهفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِإ الط ٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر َأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابًا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِدْ  
 ْ  َهٌّْبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدنَػْوا  َواْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَػْوقَػَفتػْ ُ  

 
 
 

 (ٖ)ْ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروٍر َوُزُؤدْ َم َتْػُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ا وصػػلوا فلّمػػ ة عليػػء،ريّػػلقػػا  الاّ إلماعّطشػػني لاهنملاػػء بالعيػػد مالّهفػػني ة علػػ  اظتنصػػور عيّػػالرّ  أنيبػػي أفػػرادُ  

نيػػد اج ابػن درّ  لعػيّ و . مػػن مقامػء العلػ ّ  ورهبػةً ُ محػن مػرآص ا ي مفٌػم سػرورً إليػء ودنػوا منػء، اسػاونيفاهم هيباػء الّػػ
اعتيبػػػة  وهػػػ  ،أرتػػػي هيبػػػة للملػػػوؾ د العػػػرب بػػػ فّ إذ ياظتػػػا تننّػػػ، اظتنصػػػور باعتيبػػػة مػػػدح ذروةَ  الثّػػػايُب بياػػػء بلػػػب 

 .  (ٗ)ةاظتقرتنة بابّ 

محػػمد نيلػػوعم ونيػػد نيُ ، نيصػػرص ُب هم اظتنصػػورسػػاقبلالين ملػػني الّػػاج ُب تصػػوير حالػػة اظتهنّ رّ م ابػػن دتوّسػػو 
 مي(: )الرّ (٘) وصلوا إن رحابءحّا ، وؽهبة والشّ بني الرّ 

 فَػَتوانَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوا بُِقتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍب لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرـْ 
 

 
 

 ْ  ُجُسػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َتَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ ثُػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َأْدنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػْ ُ  
 ْتٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػيثُػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َأم ػػػػػػػػػػػػػػػػػوا الر اَحػػػػػػػػػػػػػػػػػَة العُ  

 
نٌّا َأمانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفدْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   (ٙ)َعف 

 
                                         

 . ٙٙٔاج القمحطّلّ ، ص( ان ر: نيّباّي: عامريّات ابن درّ ٔ)
 . ٖٔٚ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
 : الّرهبة واطتوؼ. الن ُؤد( ٖ)
 : )الّطويي( اةمنيَ  اس ّ العبّ  اطتليفةَ ميدح هػ( ٜٜٔ)ت ( نياؿ أبو نواسٗ)

ـٌ   َوَمَ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  َهٌّْبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  َعَتٌّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  ِإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 
 
 

 الُفَ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ   ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ الفُ  ذاؾَ  َأًل َحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا 
 . ٕٛ: ديوانء، صان ر 

 . ٖٔٚ( ابن درّاج: ديوانء، ص٘)
 : العطا . الص َفد( ٙ)



ٕٙٗ 

 

 َيْسَتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّ وَف ِبَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفٍ  تَْتَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُلوَف بِِ قْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـِ َأَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ َويُ  
 ْ   ثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ًلزاَؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَورىفَػَ نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهُ  

 
 دْ دُ ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػػػػػي َأثْػػػػػػػػػػػػػػػػواِب  مػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ ُجػػػػػػػػػػػػػػػػ 

بػدا و  .لػّدنيا أمانًػا وعطػا ً ، الّػي عّمػد الػة بلػثم ميينػءة اظتامثّ ريّػالاّ  يلقوا عليءل دنا اظتهّنملوف من اظتنصور 
حتمػػػػي الّصػػػػورتاف ُب و ، علػػػػ  عرشػػػػء  مًحػػػػا وأسػػػػًدا مًعػػػػا اًعػػػػمرتبػّ اعر، ء الّشػػػػاظتنصػػػػور ُب هػػػػلص الّلوحػػػػة  مػػػػا ختّيلػػػػ

ُب البيػد اةىػري علػ   اعر للمنصورالشّ  م َ لا رَ وعت، اضتياة والبقا  أسبابَ  ،تباينهمامن  م عل  الرّ  ،داىلهما
 .اءعيم لرعيّ ثاؽ حياة النّ د ُب انبء اةمي اظتاجدّ أنّ 

، العيػػد وا باظتنصػور بعػد أدائػػء صػالةَ لين حّفػػني الّػاظتصػػلّ  هنملػة مشػهدُ اعر مػن صػػور الاّ ا الاقطػء الّشػػوؽتّػ
هم آمػػػٌي أف واحػػػد مػػػن و ػػػي  ، هليػػػيوبري والاّ فصػػػدحد حنػػػاجرهم بػػػالاّ ، وؽ ُب نيلػػػوعمونيػػػد ا ػػػطرمد نػػػار الّشػػػ

وهػػو اضتػػا م الّػػلي حػػاز مػػن ا ػػد مػػا جعػػي ، نًػػا وبر ػػةالػػبالد ميُ  يمحػػعفء ح ّػػء باقبيػػي ميػػني اظتنصػػور الّػػي عّمػػد
: (ٔ)هػػػػػٕٖٛ ػػػػر  ُب سػػػنة عيػػػد اة ُبابػػػػن درّاج نيػػػاؿ . اس بػػػػي ملػػػو هم يا ػػػػا لوف أمػػػاـ ع ماػػػػءسػػػادة النّػػػ
 )الوامي(

ػػػػػػػػػػػػػػػرٌ   فَاْسػػػػػػػػػػػػػػػَعْد بِعٌّػػػػػػػػػػػػػػػٍد عػػػػػػػػػػػػػػػاَد  َوهػػػػػػػػػػػػػػػَو ُمَبش 
 

 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن عٌِّ   َوبِالَبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِإ اأَلتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوؿِ  
 ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َأْعٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُدونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ فُ َوِبَفْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍد لِتْ  

 
 
 

 ْقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة الُفَتَأم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ َومُ   الت بٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  ِفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 الَخالئِػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  واِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي َأْبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ  َأم ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ  

 
 نُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍر بِتَػْع ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروِر اأَلْعَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػت    فَػػػػػػػػػػػػػػػػانْػثَػنَػْواوَؾ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػَن الفُ َوتَػٌَّف ُفػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 َ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  َوُمَ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِعٌَّن بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّْن مُ  
 يَفػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍّن َأْصػػػػػػػػػػػػػػػػػَبَ  ْ  تَػػػػػػػػػػػػػػػػػناِحفٌَّن َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػ مُ  

 
 َقب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ َومُ   َمْبُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتًَة ِلُفَ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ  

من ػػرُص  لػػوب الوافػػدين عليػػءوني ُب نفػػوس رعّياػػء  ػػاف لػػء اإلسػػهاـ الوا ػػر ُب إيقػػاع هيبػػة اظتنصػػوروؽتّػػا   
فن ػػػػروا إن  هم،أعػػػػار الّشػػػػعرا  اةندلمحػػػػّيوف ُب عصػػػػر الّدولػػػػة اةمويّػػػػة الف ػػػػائَي اضتمّحػػػػّية انابػػػػاهَ وهيملاُػػػػء، ونيػػػػد 

ن افاانػػوا اج ؽتّػػو ػػاف ابػػن درّ . (ٕ)ة ىارنيػػةعلػػيهم صػػفات مثاليّػػ ، وىلعػػوا يء وإجػػالؿ وتع ػػيمػن ػػرة تنػػ دوحيهمؽتػػ
ظتػػا  ملػػء ذلػػ  مػػن ، فػػ    عليػػء أجػػّي الثّنػػا ، (ٖ)وجهػػءانصػػّب اهامامػػء علػػ  نيػػد و  ،ةيّ بف ػػائي اظتنصػػور اضتمّحػػ

د ُب مدائرػػء تشػػبيء فنػػراص يػػردّ ، لمّحػػريرةا وصػػفا ، ونقػػا  العِػػرض، دالالت ارتبطػػد عنػػد العػػرب بعرانيػػة اةصػػي

                                         
 . ٕٔٗ-ٕٓٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٔ)
 . ٛٓٔ، صابم اعتجريّ عر اةندلمحّ  ُب القرف الرّ اهات الشّ عجلة: اجّ ( ان ر: ٕ)
  .ٜٓٔ، صالمّحاب  ان ر:( ٖ)



ٕٙ٘ 

 

دت ُب مػدائرهم هػلص لين تػردّ الّػ، ا علػ  عػادة القػدما جريًػ، أىػرل وبػالقمر تػارةً  مص تػارةً وجء اظتنصور بالشّ 
 : )الوامي((ٕ)ءومن هلا نيولُ ، (ٔ)اظتعاي

 ْتػػػػػػػػػػػػػػِ  فَػػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ َجبٌّنِػػػػػػػػػػػػػػهِ الفُ  َيْختػػػػػػػػػػػػػػاُؿ تػػػػػػػػػػػػػػاجُ 
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َأ ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَرـَ َمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػنِ    (ٖ)ؿِ َلف 
 ال  ػػػػػػػػػػ   َفَ ػػػػػػػػػػَأف  َصػػػػػػػػػػْفَ َة َوْجِ ػػػػػػػػػػِه َشػػػػػػػػػػْف ُ  

 
 َ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ ِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْ  بِبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدٍر بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن ُ وـِ مُ وُ  

د لػم عػتصػوير إشػراؽ وجػء اظتنصػور، فا فيػء علػ  عني اػليمحػالف ػا  الّرحػب، ببصرص إن االّشاعر رنا  
ُب الوػػػوف ادر النّػػػور والّ ػػػيا  جػػػد دتاهيًػػػا بػػػني مصػػػو  بعػػػد أف ،عينػػػء علػػػ  ذلػػػ اإاّل الّشػػػمص والقمػػػر والّنجػػػـو ل

بػػارة( ػتّوًمػػا اظتنصػػوَر ُب ء( ملػػ  )نَ يَ ِسػػرْ ء الثّػػاي بػػن  َ )شػػاؾتُْ  ُب وفػػادةابػػن درّاج  نيػػاؿ .وإشػػراؽ وجػػء اظتنصػػور
 : )الّطويي((ٗ)نفمحء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرا  ُيَ ٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اأَلمٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر بِالَ ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِة ُمَبش 
 

 َوِإْف  ػػػػػػػػػػػاَف قَػػػػػػػػػػػْد فاجػػػػػػػػػػػاُ  بِػػػػػػػػػػػالَفْوِت ُمْعِتَفػػػػػػػػػػػا 
 ا ًلقػػػػػػػػػػػػػػػاُ  ِقْرنًػػػػػػػػػػػػػػػا ُمسػػػػػػػػػػػػػػػاِورًاَوقَػػػػػػػػػػػػػػػْد تاَلفػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (٘)فَػَوْشػػػػػػػػػػػ اَف مػػػػػػػػػػػػا ًلقػػػػػػػػػػػػاُ  ِحْنبًػػػػػػػػػػػػا ُمَسػػػػػػػػػػػػت َفا 

 َ ػػػػػػػػػػػػَأف  الن ُ ػػػػػػػػػػػػوـَ الن ْهػػػػػػػػػػػػَر َحف ػػػػػػػػػػػػْ  ِبَوْجِ ػػػػػػػػػػػػهِ  
 

 فََأد تْػػػػػػػػػػػػػػُه َمْ ُروًسػػػػػػػػػػػػػػا ِإلػػػػػػػػػػػػػػ  َقَفػػػػػػػػػػػػػػِر الس ػػػػػػػػػػػػػػَفا 
 تَػو ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامُ  بِالَ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  َوْجً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َفقابَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ  

 
 
 

 َخت َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامُ  بِالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاحِ  َ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوقَػب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ  
وعػا  يلعاػء البهيّػة، عػن ماّديّػات اظتنصػور،  ُب تصػويرص إشػراؽ وجػء ،  ما هو وا ػٌر،ابن درّاج رّفمت 

رتػااًل أسػطوري ا،  ػا   رتػاؿ أبطػاؿ اةسػايري الرّامػ   ءأف يرسم لػآ ر و  اةرض اّلي ال تلي  ارا اة ؽتدوحء،
 .إن اطتصب واظتاوّحد مم الّن اـ الوويّ 

سػع  إن  اّل إوتع ػيم منػػ لاء وزيػادة هيباػء  سبًبا من أسػباب إعػال  شػ ف اظتنصػور وم يّدىر ابن درّاج
فػػإذا  انػػد القػػّوة والّشػػجاعة والقيػػادة والمّحػػيادة دتثّػػي ، (ٙ)مػػا يعينػػء علػػ  ذلػػ العريػػ   فوجػػد ُب نمحػػبء، تونيفػػء
وال تقػػّي أمهّيّػػة  فاتء،مػػن صػػ مهّمػػةٌ  صػػفةٌ  ءمحػػبفػػإّف عرانيػة نُب ش صػػّية اظتنصػػور، اةبػػرز لنمػػوذج البطػػي  الّاجلّػ َ 

                                         
، واشاية: ٖٗ، صعر اصتاهل ّ   ُب الشّ لِ مَ ػال، وناصي : ٛٓٔ-٘ٓٔ، صعر اصتاهل ّ مص ُب الشّ الشّ سلماف: ( ان ر: ٔ)

 .ٜٚ، صعر اصتاهل ّ القمر ُب الشّ 
 . ٕٓٗ-ٜٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
ـَ لَ  َ نػَ : الف افَ  تَػبَػّوأ( ٖ)  . بء ء وأنيا
  .ٜٜٖ، صابن درّاج: ديوانء( ٗ)
 أو الُوْ   ُب الّشجاعة. : اظتقاـو ُب شّدة الب س، الِقْرف( ٘)
  .ُ٘ٔٔب القرف الرابم اعتجري، ص الّشعر اةندلمح ّ  اتاتّػجاه( ان ر: عجلة: ٙ)



ٕٙٙ 

 

معيػاٌر أساسػّ  ُب تقػًو الّش صػّية البطوليّػة و  ،اّلي يقػـو عليهػا مفهػـو البطػوهّ  فه  من الرّ ائ عن سابقاٌا، 
   .(ٔ)عند العرب منل اصتاهلّية

ُب صػػػػػورة بطلػػػػػء ابػػػػػن درّاج أّف أصػػػػػالة الّنمحػػػػػب مػػػػػن اظتعػػػػػاي الرّئيمحػػػػػة الّػػػػػي سػػػػػع  إن إبرازهػػػػػا وؾتػػػػػد 
معيػػػػػػػارًا  ءُب مدائرػػػػػػ جلّػػػػػػ  فقػػػػػػد ُب نفػػػػػػوس رعّياػػػػػػء،مػػػػػػا يلّديػػػػػػء هػػػػػػلا اظتعػػػػػػ  مػػػػػػن تػػػػػػ  ري عميػػػػػػ  لِ اظتنصػػػػػػور، 

و انػػػػػد ...ء َمعػػػػػافربُ مَحػػػػػونَ ، ُبء وافػػػػػرمَحػػػػػحَ »فػػػػػػ، وهػػػػػو العػػػػػريّب اةبػػػػػوين، أساسػػػػػي ا ُب تقػػػػػًو ش صػػػػػّية اظتنصػػػػػور
اظتنصػػػػػػػػور  ُبن درّاج ابػػػػػػػػنيػػػػػػػػاؿ . (ٕ)«واْلَاَرػػػػػػػػَ  ا ػػػػػػػػد اُْطَرفَػْيػػػػػػػػء، أّمػػػػػػػػء دتيميّػػػػػػػػة  فرػػػػػػػػاز الّشػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػن َيَرفَػْيػػػػػػػػء

 : )الّطويي((ٖ)مشيًدا بنمحبء
 َويَػْعػػػػػػػػػػػػػػُربٍ   َتالقَػػػػػػػػػػػػػػْ  َعَتٌّْػػػػػػػػػػػػػػِه ِمػػػػػػػػػػػػػػْن َتفػػػػػػػػػػػػػػٌّ ٍ 

 
 
 

 ُشػػػػػػػػػػػػػػُفوٌس تَػػػػػػػػػػػػػػالًل فػػػػػػػػػػػػػػي العُػػػػػػػػػػػػػػال َوبُػػػػػػػػػػػػػػُدورُ  
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الِ ْفٌَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِي ٌَّن ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يَن َأُ ف ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 َوُبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػورُ   َسػػػػػػػػػػػػػػػػ اِئُ  تَػْ فػػػػػػػػػػػػػػػػي بِالن ػػػػػػػػػػػػػػػػدى 

 َذُوو ُدَوِؿ الُفْتػػػػػػػػػػػػػِ  ال ػػػػػػػػػػػػػ ي َسػػػػػػػػػػػػػَتَفْ  ِب ػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َأْعُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر َمْوُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَلٌة  َوُدُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُ  
 َلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػْ  بَػػػػػػػػػػػػػػػػَ َؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػد ْهُر األَبِػػػػػػػػػػػػػػػػي  ِقٌّػػػػػػػػػػػػػػػػاَد ُ  

 
ـَ  َوْهػػػػػػػػػػػػػػَي نَػُفػػػػػػػػػػػػػػورُ    َوُهػػػػػػػػػػػػػػْ  َسػػػػػػػػػػػػػػ  ُنوا األَي ػػػػػػػػػػػػػػا

 َوُهػػػػػػػػػػػػْ  َ ػػػػػػػػػػػػَربُوا ا فػػػػػػػػػػػػاَؽ َشػػػػػػػػػػػػْرقًا  َوَمْ رِبًػػػػػػػػػػػػا 
 

 ِبَ ْفػػػػػػػػػػػػػٍ  َيسػػػػػػػػػػػػػٌُّر الن ْصػػػػػػػػػػػػػُر َحٌّْػػػػػػػػػػػػػُث َيسػػػػػػػػػػػػػٌّرُ  
 اِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ َوُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِقت وَف الَ ٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَة ِلر  

 
 َوَيْسَتْصػػػػػػػػػػػػػػػِ ُروَف الَخطْػػػػػػػػػػػػػػػَ   َوْهػػػػػػػػػػػػػػػَو َ بٌّػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

ِة َوالُ ػػػػػػػػػػػدى   َوُهػػػػػػػػػػػْ  َنَصػػػػػػػػػػػُروا ِحػػػػػػػػػػػْنَب الن بُػػػػػػػػػػػػو 
 

 َولَػػػػػػػػػػػػػػػٌَّْ  َل ػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػاَلفٌَّن َنصػػػػػػػػػػػػػػػٌّرُ  
ػػػػػػػػػػػػػػا َأتػػػػػػػػػػػػػػاُه ُ    َوُهػػػػػػػػػػػػػػْ  َصػػػػػػػػػػػػػػد ُقوا بِػػػػػػػػػػػػػػالَوْحِي َلف 

 
 َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُس ِإًّل عانِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد وََ ُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُ  

ِقػػػد لػػػء ال لنػػريص، ةنّػػػء االبػػػن البػػػاّر الطّيّػػػب اظتنبػػػد واظتنػػػرس، ر عُ إّف لػػوا  الػػػػُمل  الّػػػلي  ملػػػء اظتنصػػػو  
 لين تر ػػوا أ ػػرًا بػػارزًا ُب تػػاريً العػػرب نيدميػػء وحديثػػء بنبيػػيالّػػ ،المّحػػادةو الّػػلي  ػػلو حػػلو أجػػدادص مػػن اظتلػػوؾ 

  .والرّفعة ل الػمُ   اـ، ورث عنهمفهو سليي اضتمريّيني ملوؾ اليمن العِ  ،فعاعتم

                                         
بػني الّشػعر اصتػاهلّ  وشػعر  ، وز ريػد: القػيم اصتماليّػةٖٚالػوع  اصتمػاّه عنػد العػرب نيبػي اإلسػالـ، ص( ان ر: اظترعػ : ٔ)

، والػػرّاوي: شػػعر البطولػػة ُب ٜٕٔ-ٕٛٔ الّشػػعر العّباسػػّ ، ص، وحلػػّ : اظتفػػاهيم اصتماليّػػة ُبٖٖٕ، صصػػدر اإلسػػالـ
 . ٕٕٕالعصر العّباسّ  الثّاي، ص

 : رداٌ  من اطتّ  مربّم ذو أعالـ. الػُفْطَرؼ. ٕٗٚ/ٕ( ابن علاري: البياف اظتنرب، ٕ)
 . ٖٔٓ( ابن درّاج: ديوانء، صٖ)



ٕٙٚ 

 

الػرّتاث اظتشػرنيّ  ليجلػو أحػدا ًا منػء ويػل ر  عػودة بلا رتػء إنعػن ال ما هو وا ٌر،  اعرم ياواَف الشّ 
ربط بني أيّاـ اظتنصور اةندلمحّية وأيّاـ أجػدادص اةفػلاذ وي، ُب زمن اصتاهلّية أو ُب صدر اإلسالـأعالًما ُعرفد 

 .  (ٔ)ُب أزماحيم البعيدة
،  لاهمػحتػّدث عػن نمحػب اظتنصػور وأجػدادص وورعهػم ومنػ إذ، ة أىػرلنراص يرّدد هلص اظتعاي ُب عامريّ و 

 لة سػامية ػوعتلا ن لػوا منػ، ونيد حّقد عتم من أّوعتم إن آىرهم، فهم اّللين تداولوا سيادة اضُتوم سبًقا ومقدرةً 
 : )الوامي((ٕ)و اند عتم نيدرًا مواوبًا من ا تعان، ُب بيد الّنبّوة تًق  وهدايةً 

 بٍ ُذؤابَػػػػػػػػػػػػػػػِة يَػْعػػػػػػػػػػػػػػػرُ َمِتػػػػػػػػػػػػػػػٌ  تَػَوس ػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن 
 

 
 

 (ٖ)َتَخٌّّػػػػػػػػػػػػػػػِر الُفتَػَنّخػػػػػػػػػػػػػػػلِ فػػػػػػػػػػػػػػػي الَ ػػػػػػػػػػػػػػػْوَهِر الفُ  
 ْتػػػػػػػػػػػػػٍ  َأْشػػػػػػػػػػػػػَرَق ْ َبَسػػػػػػػػػػػػػَقْ  بِػػػػػػػػػػػػػِه َأْعػػػػػػػػػػػػػراُؽ مُ  

 
 (ٗ)فػػػػػػػػػػي َشػػػػػػػػػػَرِؼ الَفَ ػػػػػػػػػػل  الُفْعَتتػػػػػػػػػػي بِعُػػػػػػػػػػال ُ  

ـٍ َعػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  َمْعػػػػػػػػػػػػػػػػُدوـِ الَقػػػػػػػػػػػػػػػػريِن مُ    َ ػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ مُ  َعه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِل ٌّنَ َومُ    َب  
 

 
 

 َفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ُمْعِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  العائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوَف ِبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 

اِفُعوَف ِلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  َخطْػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ُمْعِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ    َوالػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
ػػػػػػػػػػػػػػػٌّاَدَة  ػػػػػػػػػػػػػػػاِبًرا َعػػػػػػػػػػػػػػػْن  ػػػػػػػػػػػػػػػاِبرٍ    َورِثُػػػػػػػػػػػػػػػوا الس 

 
 
 

 َواْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَػْوَجُبوها  ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َأو ؿِ  
ِة َوالُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى   َوتَػبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُأوا داَر الن بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
ًعا َوتَػْف ػػػػػػػػػػػػٌّاًل ِمػػػػػػػػػػػػَن الَفِتػػػػػػػػػػػػِ  الَعِتػػػػػػػػػػػػي   ُصػػػػػػػػػػػػنػْ

 ِتٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُه ُ فَػَتَخٌّػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ْحَفُن  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرا لِتن بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الُفْرَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ    دارًا َوقَػبػْ
 َوتَػَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُدوا بِالَفْ ُرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت  َوَأْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرُزوا 

 
ػػػػػػػػػػػػػَنؿِ    َجػػػػػػػػػػػػػْنَؿ الث نػػػػػػػػػػػػػاِإ ِمػػػػػػػػػػػػػَن الِ تػػػػػػػػػػػػػاِب الُفنػْ

ناصية الف ي واإل ػراـ  فقد امالووا ،رجاتبع يم أفعاعتم أس  اظتراتب وأشت  الدّ  نيـو اظتنصور حاز 
سّيًدا بعػد الرّفيعة  لاها ػمن فور وا المّحيادة واسارّقوا، الّلود عن البالد والعباد شرؼَ  اساروذواو ،  ابرًا وحا رًا

وهػػػ  شتػػػات اؿتػػػدرت إلػػػيهم مػػػن بيػػػد الّنبػػػّوة وت ّصػػػلد ُب ىالئقهػػػم ، ذوو تقػػػ  وحمحػػػن يويّػػػةوهػػػم ، سػػػّيد
صػػل   ،نًػا لمُحػو  النّػّ  ػتّمػدةر ػهم موا ص تعػاناف اىايػار  ػػوعتػلا  ، مػن ا عػّ  وجػيّ وإف ػااًل وفعػاعتم هبػًة 

  .ُب حياتء وني ًا صتمحدص الّشري  بعد ؽتاتءا عليء وسّلم، 
النّػّ  صػل  ا عليػء وسػّلم،  الرّبط بػني ذ ػرص نيػ َ بديعة   اج من لفااتوال  ف  ما ُب معاي ابن درّ 

ونيػد سػع  مػن  ،ا لنبيّػء اظتصػطف و رل أجداد اظتنصور اّللين اصطف  ا تعان ِجػوارهم وجعلػء ممحػوًنا ٍبّ نيػ ً 
   .(ٔ)ُب عيوف الّرعّيةإر ا  اظتمدوح، وإبراز مقامء إن  ّ  تونيًفا مباشرًا،توني  اظتواف الّدي ىالؿ

                                         
 . ٖٕٗ-ّٕٕٗلّ ، ( ان ر: دواليّ : الّاجربة الّشعريّة عند ابن درّاج القمحطٔ)
 . ٜٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
 . أنَْيدارِهم وَأشرافهم وَذو : ذؤابة يعرب( ٖ)
 : ًّب يولء. بس َ ( ٗ)



ٕٙٛ 

 

الافػػػد إن اظتنصػػػور لي هػػػرص رتّاًعػػػا لالػػػ  ، حّقهػػػم مػػػدًحا و نػػػا ً نيػػػـو اظتنصػػػور  الّشػػػاعرُ  وبعػػػد أف وَبّ 
ليمنػػم عػػا زتػػ  ، الّػػلين نيلّػػدوص سػػيوؼ الّنصػػر أمانػػةً ، عػػن أسػػالفء الع ػػاـ اطتصػػاؿ واعتبػػات المّحػػامية الّػػي ور هػػا

 : )الوامي((ٕ)ما ًيا ُب سبيي ا تعان، الّدين
 ُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َأْنَ بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَؾ َوقَػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوَؾ ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّوفَػُ  ْ 

 
 لِتن ْصػػػػػػػػػػػػػػِر تُػْبتػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػي اإِللَػػػػػػػػػػػػػػِه  َوتَػْبَتتػػػػػػػػػػػػػػي 

اسػػاقّي  إذهػم ُب اصتهػاد، وحيػج حيجَ  هم، وسػار علػػ  درعػم ُب الوفػاح،ورث اظتنصػور عػن آبائػء غتػدَ  
، ونالوا  نا  رب العاظتني عليهم ُب  اابء الع ي .   آبا  اظتنصور وأجدادص بوي فعي  ًر

ا حّققػػػػء مػػػػن ا اػػػػمعجبًػػػػبطولاػػػػء اضتربيّػػػػة  فيهػػػػا أبػػػػرزو  ،ُب مالزتػػػػء اج اظتنصػػػػورَ هوػػػػلا وصػػػػ  ابػػػػن درّ 
مػن هيبػة أدر هػا   هػلا ، ومػا نػاج عػنءنييادتػء جيوَشػ اظتا ػية وحمحػن العاليػة وع مياػء اػءاناصارات وإؾتازات عمّ 

 ةٌ ىلقيّػ نييمػةٌ اظتنصػور. والوػرـُ  ء بوـرتنّنيابن درّاج  محمالا برز ُب وؽتّ وشهد موانيفء، ، عاين اظتنصور نْ مَ   يّ 
   .(ٖ)اظتثاؿ صفًة  رويًّة مالزمًة للفارسُب شعرهم وبرزت  ،منل اصتاهلّية عرفها العرب ساميةٌ 

ولػػػة عػػػا شػػػعرا  اةنػػػدلص ُب عصػػػر الدّ  ي تػػػروّ ة الّػػػفات اظتعنويّػػػمػػػن الّصػػػ فة واحػػػدةً وجػػػا ت هػػػلص الّصػػػ
إن  ، فقػد أشػاربطولاػءبوهػو يشػيد اج ابن درّ  مدائر ُب وبرزت وا رةً ، (ٗ)ب اظتنصوراجاضت ُب مدحة اةمويّ 
لي وػـر اإليػار الّػة ػتمػودة عنػد العػرب، فوػاف التل  البطولة ُب ساحة اظتواجهة نيػد انيرتنػد بقيمػة ىلقيّػ أفّ 
انػ ل يلّصػي هػػلص الّصػفة ُب ؽتدوحػػء  لػػلا، ة ومنرهػػا اصتانػب اةىالنيػ ّ اعر ُب إىػػراج البطولػة اضتربيّػ  الّشػفّػوُ 

 : )البمحيط((٘)البطي
 ِمػػػػػػػػػْنُ ْ  ِإلَػػػػػػػػػٌُّْ ْ  َمسػػػػػػػػػاعي الَفْ ػػػػػػػػػِد تَػْنَصػػػػػػػػػِرؼُ 

 
َعِطػػػػػػػػػػػػػػػػػ َوَنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوَُ ْ  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػْنُ  ُ     ُ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ تَػنػْ

ـُ ِب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا َوُرب  َمْ ُرَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     لِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 تَِقػػػػػػػػػػػ ُ  َأْ ػػػػػػػػػػػَ ْ  َذلُػػػػػػػػػػػوًًل َعتػػػػػػػػػػػ  َأْهػػػػػػػػػػػواِئُ  ْ  
َعػػػػػػػػػػػػػَرٌج    َوَأيْػػػػػػػػػػػػػَن بِػػػػػػػػػػػػػالَبْ ِر َعػػػػػػػػػػػػػْن َمثْػػػػػػػػػػػػػواُ  ُمنػْ

 
 َعػػػػػػػػػػػْن َمْ ػػػػػػػػػػػراُ  ُمْن ػػػػػػػػػػػَرُؼ  َوَأيْػػػػػػػػػػػَن بِػػػػػػػػػػػالن ْ  ِ  

 َمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا يُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازُِعُ   َأْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـَ َمْ ُرَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 َوالَفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ُمت ِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّ   َوُمط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؼ  
 

                                                                                                                        
 . ٜٕٗ( ان ر: دواليّ : الّاجربة الّشعريّة عند ابن درّاج القمحطّلّ ، صٔ)
 . ٜٔٗ( ابن درّاج: ديوانء، صٕ)
بػػني الّشػػعر اصتػػاهلّ  وشػػعر  ، وز ريػػد: القػػيم صتماليّػػةٗٙبػػي اإلسػػالـ، ص( ان ػػر: اظترعػػ : الػػوع  اصتمػػاّه عنػػد العػػرب نيٖ)

، وحلػػ : اظتفػػاهيم اصتماليّػػة ُب ٙ٘بػػن اضتػػّر اصتعفػػّ ، ص. ، واصتلػػ : البطولػػة ُب شػػعر عبيػػد اٗٗ، صصػػدر اإلسػػالـ
 . ٖٖٔ، والرّاوي: شعر البطولة ُب العصر العّباسّ  الثّاي، صٕٓٔالّشعر العّباسّ ، ص

 .٘ٔٔاّجاهات الّشعر اةندلمحّ  ُب القرف الرّابم اعتجرّي، ص: ن ر: عجلة( اٗ)
 . ٖٛ٘( ابن درّاج: ديوانء، ص٘)



ٕٜٙ 

 

ـْ َمػػػػػػػػػػػػػػػْن يُبػػػػػػػػػػػػػػػاري ُ   َسػػػػػػػػػػػػػػػبًقا ِإلػػػػػػػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػَرـٍ   ُ َأ
 

 (ٔ)ُمْعتَػػػػػِرُؼ   بِالَفْ ػػػػػدِ اَوالبَػػػػػػْرُؽ َعػػػػػْن َشػػػػػْأوُِ ْ   
وفطرتػػء، وبػػلا  رّد هػػلص الف ػػيلة إن يبيعاػػء، لػػلا ُب  رمػػء أف يوػػوف ماميّػػ اً  درّاج للمنصػػور ابػػنُ أراد  

 يقّيدص نييد. ارتق  ؽتدوحء إن أشت  درجات اصتود، اّللي ال يُوازل وال ُعارل فال  ّدص حّد، وال
 أف اػء إاّل ال دتلػ  رعيّ ، محػ ؿويعطػ  نيبػي أف يُ ، رتيػيٍ  ا هلص سػجاياص يمحػارع إن  ػّي فعػيٍ ؽتدوحً  إفّ و 

، لي اناجػػػم ا ػػد واضتيػػػاة الورميػػػةاج الّػػوهػػػلا هػػػو شػػ ف ابػػػن درّ ، نػػػا  والعرفػػافتلهػػػج لػػء بالثّ حتبّػػء وتُعجػػػب بػػء و 
 : )الوامي((ٕ)أف يقصد سواص ـ عل  نفمحءحرّ نراص نيد للا ، فوجدمها ُب نّي اظتنصور

 َعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف َوَأْهِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  َفَ ْفَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرف  
 

ـِ    ِبِصػػػػػػػػػػػػػػػالِت ُجػػػػػػػػػػػػػػػوٍد ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن نَػػػػػػػػػػػػػػػداَؾ  ِػػػػػػػػػػػػػػػرا
 َأْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبْ َن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُدوَف الت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ ِوقايَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 َوِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَؾ َوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَّتتي َوِذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي 

صػػػػاحبها  نريّػػػػة عناصػػػػر مافاعلػػػػة دتػػػػالوػػػػـر إن جانػػػػب ماطّلبػػػػات البطولػػػػة اظتاد اج أفّ وجػػػػد ابػػػػن درّ  
مهػػم  مػػن روافػػد إىػػراج اظتقاتػػي بصػػورة البطػػي  رافػػدٌ  فػػالورـُ ، اظتواصػػفات اظتلّهلػػة عتػػلا الّاقػػًو العػػاه بػػني الّرجػػاؿ

 .  وبلل  تارّق  اظتاطّلبات اظتاديّة واظتعنويّة للبطي، اظتطلوبة
ّياء ش صػػػ جلّػػػد وا ػػػرًة ُب شػػػعر ابػػػن درّاج، و ّونػػػد اجموعهػػػا الّػػػياظتنصػػػور فات هػػػلص هػػػ  صػػػ

  العػػػػرب حػػػػني وصػػػػفوا فرسػػػػاحيم ، وجػػػػا ت هػػػػلص الّصػػػػفات اماػػػداًدا للّصػػػػفات الّػػػػي تنػػػػّ  عػػػػا الّشػػػعراةالبطوليّػػػ
 احيػػة اةدبيّػػة، وال ن ّنهػػاوهػػ  النّ  أف نارػػّدث عػػن آىػػر صػػفات اظتنصػػورؾتػػد مػػن اظتناسػػب هنػػا و  .(ٖ)أبطػػاعتمو 

   .(ٗ)ةؿ العرب مقرتنًة بصفة أدبيّ عن الّش صّية البطولّية، إذ ياظتا برزت ش صّيات اةبطا بعيدةً 
مفريًػا ُب إ ػراـ َمػن يُنمحػب إن شػ   ، مػل رًا لػفدب،  اف ػتب ا للعلػـو»أنّء  رؼ عن اظتنصورعُ فقد 

و ػػاف للمنصػػور نفمحػػء . (٘)«ومشػػار اء فيػػء، ويلبػػء لػػء،  محػػب ح ّػػء منػػء، بػػء اًل ويفػػد عليػػء ماوّسػػ، مػػن ذلػػ 
أديبًػػا  ػػاف »ابػػن ِعػػلاري: عنػػء  ونيػػد نيػػاؿ، وإف م يوثػػر، ر والّنثػػرإذ أجػػاد نيػػوؿ الّشػػع، حػػظ  ُب ميػػداف اةدب
 : )الّطويي((ٔ)بنفمحء ومن بديم شعرص نيولء مفا رًا. (ٙ)«ػتمحًنا، وعالػًما ُمافنػ ًنا

                                         
  رير ما أ بّاء، وبء يووف اظتع  أًّب وأوَب.، ولعّي الصّ ...«وال ُؽ عن ش وِ م با دِ »ّديواف: ( ورد العج  ُب الٔ)
  .ٕٙٗ، صابن درّاج: ديوانء( ٕ)
  .ٚٓٔ: اّجاهات الّشعر اةندلمحّ  ُب القرف الرّابم اعتجرّي، صعجلة( ان ر: ٖ)
 . ٛٙ( ان ر: اظترع : الوع  اصتماّه عند العرب نيبي اإلسالـ، صٗ)
 . ٕٖ، واظترا شّ : اظتعجب، صٕ٘ٔ/ٔ، والّ ّ ّ: بنية اظتلامص، ٕٔٔ( ان ر: اضتميدّي: جلوة اظتقابص، ص٘)
 . ٕ٘ٚ/ٕ( ابن علاري: البياف، ٙ)



ٕٚٓ 

 

 رََمٌّْػػػػػػػػػػػػػُ  بِنَػْفسػػػػػػػػػػػػػي َهػػػػػػػػػػػػػْوَؿ ُ ػػػػػػػػػػػػػل  َعهٌَّفػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 
 

 (ٕ)َوخػػػػػػػػػػػػاَتْرُت  َوالُ ػػػػػػػػػػػػر  الَ ػػػػػػػػػػػػريُ  ُمخػػػػػػػػػػػػاِترُ  
 َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّّ ٌ َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِحبي ِإًّل َجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف مُ  

 
 (ٖ)َوَأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفُر َخط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي َوَأبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَُّ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِرُ  

 َوِمػػػػػػػػػػػْن ِشػػػػػػػػػػػٌَّفي َأن ػػػػػػػػػػػي َعتػػػػػػػػػػػ  ُ ػػػػػػػػػػػل  تالِػػػػػػػػػػػ ٍ  
 

 َأُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُد ِبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ ًل تَقٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه الَفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذرُ  
ػػػػػػػػػػػػػاُإ الُ ٌُّػػػػػػػػػػػػػوِش ِإلػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػَو     َوِإن ػػػػػػػػػػػػػي َلَنج 

 
 (ٗ)ُأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌد ُتالقٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌد َخػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِدرُ  

 َلُسػػػػػػػػػػػػػْدُت بِنَػْفسػػػػػػػػػػػػػي َأْهػػػػػػػػػػػػػَل ُ ػػػػػػػػػػػػػل  ِسػػػػػػػػػػػػػٌّاَدةٍ  
 

 (٘)وَ ػػػػػػػػػاثَػْرُت َحت ػػػػػػػػػ  لَػػػػػػػػػْ  َأِجػػػػػػػػػْد َمػػػػػػػػػْن ُأ ػػػػػػػػػاثِرُ  
 َومػػػػػػػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػػػػػػػْدُت بُػْنٌّانًػػػػػػػػػػػػػػا  َوَلِ ػػػػػػػػػػػػػػْن زِيػػػػػػػػػػػػػػاَدةً  

 
 (ٙ)َعتػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا بَنػػػػػػػػػ  َعْبػػػػػػػػػُد الَفتٌّػػػػػػػػػِ  َوعػػػػػػػػػاِمرُ  

 
 

 رَفَػْعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَعوالي َحديثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ 
 

 (ٚ)َوَأْورَثَناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػديِ  َمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفرُ  
ونيػػػػد نقلهػػػػا لنػػػػا ابػػػػن بمّحػػػػاـ وابػػػػن ، الّػػػػلي مػػػػات فيػػػػء اظتلػػػػ  ُب مر ػػػػء ومػػػػن نثػػػػرص وصػػػػّياء البنػػػػء عبػػػػد 

ة ُب يّػػػمػػػا عتػػػا مػػػن أمهّ لِ ، اريً اإلسػػػالم ّ ة ُب الاّػػػياسػػػيّ هػػػلص الوصػػػية مػػػن أشػػػهر الوصػػػايا المحّ  وتعػػػدّ . (ٛ)اطتطيػػػب

                                                                                                                        
، )مػا عػدا اةبيػات الثّػاي والثّالػث والرّابػم ٖٕٓ/ٔ، وابن سػعيد: الػػُمنرب، ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٔابن اةبّار: اضتّلة المّحريا ، ( ٔ)

، )ما عدا ٓٓٗ/ٔ، )ما عدا البيد الثّالث(، واظتّقرّي: نفر الطّيب، ٕٗٚ/ٕواطتامص(، وابن علاري: البياف اظتنرب، 
 البياني الثّالث والرّابم(.

وىػػايرُت، واضتػػر  »، والعجػػ  ُب اظتنػػرب ونفػػر الطّيػػب: «رميػػُد بنفمحػػ  هػػوَؿ  ػػي   ريهػػةٍ » البيػػاف اظتنػػرب: ( الّصػػدر ُبٕ)
ًُ  ايرُ   «. الور

 نياؿ الّشنفرل مفا رًا: )الّطويي( : الّشجاع. الُفشٌّّ : القلب. الَ ناف( ٖ)
 َثالثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة َأْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٍب: فُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٌد ُمَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّ  ٌ 

 
 ُإ َعٌّْطَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُ َوأَبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَُّ  ِإْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتٌٌّ   َوَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفرا 

 . ٓٙ: ديوانء، صان ر  
ر(، ص )اطتػادِ مفػردُ  : رتػمٌ الخػوادر: اضتػرب أو  منمػة اةبطػاؿ ُب حومػة اضتػرب. الػو  :  ثػري المّحػوؽ والػّدفم. الّنّجاإ( ٗ)

 وهو اةسد. 
 ( ُب نفر الطّيب:٘)

 َفُسػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُت بِنَػْفسػػػػػػػػػػػػػػػػػي َأْهػػػػػػػػػػػػػػػػػَل ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّاَدةٍ  
 

 ُأفػػػػػػػػػػػػاخرُ َوفػػػػػػػػػػػػاخْرُت َحت ػػػػػػػػػػػػ  لَػػػػػػػػػػػػْ  َأِجػػػػػػػػػػػػْد َمػػػػػػػػػػػػْن   
 

 

 «. وما شدُت بيًاا ه...»( ُب اظتنرب: ٙ)
يػػة(، وهػػ  ص )العالِ مفػػردُ  : رتػػمٌ العػػوالي«. َرفعنػػا اظتعػػاؿ بػػالعواه حديثػػةً »، وُب البيػػاف: «بػػالعواه َبمحػػالةً »...( ُب اظتنػػرب: ٚ)

 أعل  نيناة الّرمر، أو رأس الّرمر. 
. وأشار إن مقّدمة الوصّية ٕٛ-ٔٛب: أعماؿ اةعالـ، ص، وابن اطتطيٚٚ-ٙٚ، صٔ، ـٗ( ابن بمّحاـ: الّلىرية، ؽٛ)

 . ٜٗ-ٖٜ، ٕٜ/ٖاظتّقرّي ُب نفر الطّيب، 



ٕٚٔ 

 

ُب  ياسػ ّ حالػة االسػاقرار المحّ  اسػامرار ُب تطبيقها اضتػرُبّ  ُب تو ير أ ر ٍبّ ، ة لفندلصياسيّ تو ير اضتالة المحّ 
 .  (ٔ)بد اظتل  ابن اظتنصورعهد ع

 وفاة ال اج  الفنصور: -ٖ
صػػنعء مػػن ، وػػاف  مػػي معػػء  فنػػء ُب   واتػػءف ،ُب سػػاحة اصتهػػاد صػػور أف يدر ػػء اظتػػوت وهػػواظتن دتػػّ  

مر بػ ف يػنف   بػار  يػ (ٕ)إن سػرادنيء ما انصرؼ من نيااؿ العدوّ و اف  لّ ،   ؿ بناتء واشرتاص من مالء اظتوروث
اػا اجامػم مػن ذلػ   ة أمػرَ ا ح ػرتء اظتنيّػفلّمػ، مػم و ػافظ بػءوأف عُ ، ا معر ػة القاػاؿي ح ر فيه بار  يابء الّ 

 .  (ٖ)أف ينثر عل   فنء إذا و م ُب ني ص
هػػػ إن أرا ػػ  ٕٜٖفقػػد نيػػاـ بن وتػػء اةىػػرية ُب سػػنة ، ونيػػد حّقػػ  ا تعػػان لػػء هػػلص اةمنيػػة الع يمػػة

 اّل إ، اناصػر ونياػػي وسػد وهػػدـ علػ  عادتػػء إذ، (Burgosع  ُ رْ واز مدينػة )بػُػػاالة، ووصػي عػػا حػّا أحػػْشػنيَ 
، حيػث اشػاّدت عليػء ويػ ة العلّػة، عل  ػتّفة حّا مدينة سام اًل فعاد ممحرًعا ػتمو ، أّف اظترض واإلعيا  دامهاص

 : )الوامي((ٗ)ني ص هلاف البيااف عل ونُِقع ، فمات هناؾ وُدفن
  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُُ  تُػْنِبٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َأْخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ ِ 

 
 
 

 (٘)ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  بِالِعٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ُ َحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َ أَ  
 تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ  ًل يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأتي الن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف ِبِفْثِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  

 
 (ٙ)َأبَػػػػػػػػػػػػػػػًدا  َوًل َيْ فػػػػػػػػػػػػػػػي الثػ  ُػػػػػػػػػػػػػػػوَر ِسػػػػػػػػػػػػػػػوا ُ  

ُب اةنػػػدلص ُب اظتشػػػرنية واظتشػػػرّفة البطولػػػة العربيّػػة  ويػػػول معػػء آىػػػَر صػػػفرات يػػول اظتػػػوُت اظتنصػػػورَ  
اػاؿ وسػاحات الػو   َمػْن  مػي راياػء وياػابم ممحػريتء ، فبعػد موتػء م ي هػر ُب ميػادين القعصر الّدولة اةمويّػة

رؼ بػء ابنػء وىليفاػء عبػد اظتلػ  اظت ّفػر مػن عػـ  وإنيػداـ ويصوف لفندلص وحدٌا و راماها، وعل  الّر م ؽتّا عُػ
   ليرم  ب يراؼ اةسّنة غتد أبيء الع يم. ء م يون ُب ممحاول أبيء، وم مياّد بء العمر بعدصوشجاعة فإنّ 

* * * 

                                         
 . ٕٕٛ( ان ر: حوالة: وصّية اظتنصور بن أيب عامر العامرّي اةندلمحّ ، صٔ)
 . ما أحاط بش ٍ  من حائط أو ِمْ َرب أو ىبا   ي  : الس رادؽ( ٕ)
، ٗٛ، واظترا شػّ : اظتعجػب، صٖ٘ٔ/ٔ، والّ ّ ّ: بنيػة اظتلػامص، ٕٕٔ-ٕٔٔص( ان ر: اضتميدّي: جلوة اظتقابص، ٖ)

 . ٕٛٛ/ٕ، وابن علاري: البياف اظتنرب، ٗٛص
، ٖٔٓ/ٕ، وابػن عػلاري: البيػاف اظتنػػرب، ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔ، وابػن سػعيد: اظتنػرب، ٖٕٚ/ٔ( ابػن اةبّػار: اضتلّػة المّحػريا ، ٗ)

 . ٜٖٛ/ٔواظتّقرّي: نفر الطّيب، 
 «. .عن أوصافء»..( ُب اظتنرب: ٘)
 ( البيد الثّاي ُب البياف اظتنرب:ٙ)

 تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الَ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَة ِمثْػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  
 

 َحًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوًل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد الُ ٌُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَش ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ُ   
 

 



ٕٕٚ 

 

 ُب دوجلّػ، البطولػة عرفػوا نيػد ةاةمويّػ ولػةالدّ  عصػر ُب نياةندلمحػيّ  أفّ  نػرل، بيانػء سػب  اوؽتّ ، اوهول
 مػن عهػود  ال ػة ُب نياةندلمحػيّ  حيػاة ُب فارنيػة عالمػات و ػانوا اظترحلػة تاريً صنعوا ،أبطاؿ  ال ةات ش صيّ 
 ليالفانػػة، الّػػ عهػػد ُب للبطػػوهّ  ماظتعػػا وا ػػرة صػػورة ؾتػػد واضتجابػػة، وم واطتالفػػة اإلمػػارة وهػػ  ،العصػػر هػػلا

  .الفو   اءوعمّ  أحدا ء ا طربد
 وجودهػػػا تمحػػػامدّ  ةوانيعيّػػػبشػػػريّة  ، منػػػاذجمػػػن ش صػػػياٌم مالمػػػر نػػػاتبيّ  لينالّػػػ هػػػلال  اةبطػػػاؿ و ػػػاف

 ىيػػػاؿ نمحػػػج مػػػن أو ةأسػػػطوريّ  مػػػاذجالنّ  هػػػلص توػػػن وأىالنيػػػء، وم ا امػػػم نيػػػيم ومػػػن اسالنّػػػ وانيػػػم مػػػن وحياٌػػػا
 ةيّػواالجاماع ةياسػيّ المحّ  اضتيػاة ل ػروؼ اساجابةً  ةالبطوليّ  ةالبشريّ  ماذجالنّ  هلص نش ت قدفىني، لرّ واظت عرا الشّ 
   اٌم:من ش صيّ  مالمرَ  اساعر نالين وهلال  اةبطاؿ الّ . فيها جدواوُ  يالّ 

 :جوديّ  بن سعٌّدالقائد العربّي  -أ
 مػػن عبة، فوػػافالّصػػ الػػبالد نػػروؼ ايً نينػػاة، مارػػدّ  لػػء تلػػني ال مبادئػػء عػػن امػػدافعً  حياتػػءسػػعيد عػػاش 

 صػػ النّ  ُب اشتػػء ؾتػػمنيػػد ة، و واالجاماعيّػػ ةوالعمحػػوريّ  ةياسػػيّ المحّ  اضتيػػاة ُب اة ػػر ذات ةاةندلمحػػيّ  ات صػػيّ الشّ 
 ُب بػػريةلْ إِ  منطقاػػء ُب ةياسػػيّ المحّ  اضتر ػػة ُب مشػػار اء قػػءوت لّ  ءتشػػهر  غتػػاؿ فالػػث، و ػػاالثّ  اعتجػػريّ  القػػرف مػػن ايالثّػػ

 نيليلػة آ ػار ُب لنا نهرت يالّ  اءة، وشاعريّ عوبيّ الشّ  ةللعصبيّ  تتصدّ  يالّ  ةالعربيّ  ةالعصبيّ  ُب ناءاةندلص، وموا
 ُب لػػء وزتاسػػة و نػػا  مػػدح بػػني إليػػء عرا الّشػػ أن ػػار ءُ توّجػػ هػػو آىػػر عامػػيٌ  العوامػػي هػػلص ترا ػػء، وفػػوؽ مػػن بانييػػة

  .ءموت بعد دصقْ لفَ  ولوعة حياتء، ور ا 
 تل  ُب اةندلص مناي  ُب  فالشّ  ذات منطقاء ُب ةاوريّ  ة صيّ الشّ  جوديّ  بن سعيد  اف

 العرب لةبْ نيِ  زتدوف، و اف بن ارسوّ  فءلَ سَ  بعد إليء اةمور صارت وات، حنينس ذتاي ؿتو مدل اـ، عل اةيّ 
 لشعرص  افو . غتاورة أىرل ومناي  منطقاء ُب سبيلهم ُب عنهم، واظتقاتي واظتدافم ش حيم وصاحب وحاميهم
 بن ارسوّ  يفاءلوى قالةص بن  ن حر ة ُب اومعينً  اممحاعدً  ف ا مل ،اةحداث سري ُب مهمّ  أ ر اضتماس ّ 
 ةاظتروانيّ  اإلمارة من موافقةٍ ذاتء، و  ُب وجدارةٍ  اسالنّ  من  قةٍ  عن إليء وصلد يالّ  ياسةبالرّ  دصتفرّ إن زتدوف، 

 اسُ  ادرة، والنّ  أيد ا االاء أف إن وينافر عن أهلها الي ني يدافم عنهابرية، لْ إِ   ورة عل  لء نيريبة ُب
  .وشجاعاء ساءازت إن يوونوف ما أحوجُ 

 ، ذات ّ الّػ اظتنػايق ّ  البطػي صورةَ  جاعالشّ  والفارس بييالنّ  العريبّ  القائد سعيد ش صية لدمثّ لقد 
اةنػػدلص،  شتػػا  ُب اسػػريعً  هػػاؾتمُ  يَ فَػػأَ  يلّػػة، واواضتياتيّػػ ةواةدبيّػػ ةاتيّػػاللّ  جوانبهػػا ُب اظتاناسػػقة الوثػػرية فاتالّصػػ

ا ُب أىػػػرل، فانيػػػد ةبطوليّػػػ ةش صػػػيّ  ؾتػػػم مواحيػػػا ُب ليػػػافة  ةش صػػػيّ  وهػػػ سػػػعيد،  ةش صػػػيّ  وأ رهػػػا شػػػهٌر
   .دػتمّ  بن زتنالرّ  عبد ا لدين اصرالنّ  اطتليفة

 الختٌّفة عبد الرحفن الناصر: -ب



ٕٖٚ 

 

 صجػدّ  عهػد ُب القيػادة سدتػرّ  نيػد  افو اطتالفة،  عهد ُب ةاةندلمحيّ  البطولة اصرالنّ  ةش صيّ  ُب دجلّ 
 نيريبػة، بعػد سػلطاف علػ  اطتػارجني علػ  دّ الرّ  ُب اضتـ  سياسة لبعدص، واختّ  ولةالدّ  أمور ا، وتوّن  عبد اةمري
 يالّػ، الوثػرية   واتػء ُب بنفمحػء نيػادص انيوي ػ اجيًشػ معهػم، ف عػدّ ُب الّاعامػي  محػاهيوالاّ  نياللّػ سياسة أىفقد أف
 وحػػيّ  الػػبالد دتملوػػء، فاوّحػػ واماػػدّ  لمحػػلطانء اةمػػر  ثػػرية، فاسػػاقرّ  ومواسػػب بػػاهرة اناصػػارات فيهػػا  حّقػػ

 نيريبػػػػة دسػػػيّ  مػػػن وسػػػفراؤها، تطلػػػب اصتػػػوار دوؿ وفػػػودُ  اهػػػاهػػػا، ف مّ هيباُ  بػػػةيلقر  تداعػػػواالسػػػاقرار، و  اةمػػػن
  .دانيةوالصّ  ةاظتودّ  عالنيات معء يوّ ق ا، وتالرّ  البطي وحا مها

 تنػّ   ة، فقػدالبطوليّػ اصػرالنّ  ةش صػيّ  مػن ةعدّ  اصر، جوانبالنّ  عهد ُب اةندلمح ّ  عرالشّ  روّ ص ونيد
جيشػء،  أفػراد ببطولػة صجيوشػء، ونػوّ  ةدنيا ببطولة بنفمحء، وأشاد نيادها يالّ  الوثرية   واتء ُب الباهرة باناصاراتء

 ب صػػػلء اإلشػػػادة ىػػػالؿ مػػػن ءاش صػػػيّ  تصػػػوير شػػػعبء، واسػػػاومي أعػػػني وفػػػودص، وُب أمػػػاـ مواناػػػء مػػػن موع ّػػػ
  .ائمالرّ  اليوسف ّ  اض، وحمحنءالفيّ  فيم، و رمءالرّ 

 اارب الفارس اصرالنّ  بنموذج لةً ؽتثّ  ةاضتقّ  البطولة فورة اصرالنّ  عهد شعر ُب دتجمحّ  قدل
 لدمثّ  يالّ  اءبش صيّ  عجابإلا بإ ارة  فيي هو ما  فاحء صاؿواتّ  حياتء ُب  اف ، ونيداظتثاهّ  واضتا م
  .واالزدهار واالساقرار اةمن فيها وأعمّ  البالد دوحّ  أف ، بعدالوي ّ  البطي صورة

 د بن أبي عامر:ال اج  الفنصور م فّ  -ج
 ليالّػػ ،عػامر أيب بػػن دػتّمػ اظتنصػور اضتاجػػب  ػري عنػدص الونيػػوؼ يمحػار ّ  بطػاًل  اصػػرالنّ  بعػد ؾتػد وال

 بقػػػةالطّ  صػػػفوؼ مػػػن ىػػػرج اضتجايػػػة، ونيػػػد عهػػػد ُب صػػػورها أعػػػ  ُبة اةندلمحػػػيّ  البطولػػػة اءش صػػػيّ  ُب دجلّػػػ
 يصػػي م ةوالقػػوّ  لطافالمّحػػ مػػن مرتبػػةً  وصػػي ياسػػة، حػػّا والرّ  لطافالمّحػػ إن اػػءومهّ  بمحػػاعدص يريقػػء وشػػ ّ  الوسػػط 
 اػػا عليػء اماػاز لقػػد سػبقء، بػي نْ َمػ عهػػد عػن يّ قػي ال عهػدص نيبلػء، و ػػاف دلصنػاة أمػرا  أعػػانم مػن أحػد إليهػا
  .ةاإليبرييّ  اصت يرة شبء ُب ةالعمحوريّ  ةوالقوّ  لطافالمحّ  ُب ع يم ؽتفوّ  من أحرزص

 ديػػ    دافػػمٌ  ا، يدفعػػءنصػػبً  تعػػرؼ م بع ميػػة اظتاواصػػي اصتهػػاد ُب هػػا لّ  حومػػء سػػنوات ورصػػاظتن أم ػػ 
  ػ وة ستمحػني علػ  يربػو امػ   ا ىيلء، فقد سناب  تط ها أف ميون أرض أيّ  بلوغ إن  ص   ش موحٌ يو  نيوي  
 وشػػجاعاء بطولاػػء فيهػػا ، وأ بػػدما ػػيةٌ  وع ميػػةٌ  عاليػػةٌ  ةٌ مهّػػ فيهػػا اةم ػػ  صإحػػداها، وعاػػادُ  ُب ةاعت ميػػ يعػػرؼ م

 ، ونيػادةنيػويّ  جػيع علػ  واعامادص نييادتء حمحن إليء، بف ي محب يُ  م احربي   اغتدً  ىالعتا من  وإنيدامء، وحقّ 
   .أ فا 

اج، درّ  ابػن  ل ػل اريً، فعػيالاّػ ُب دهاوىلّػ نياللدّ  وأذاعها ولةالدّ  سي  بطوالت اظتانّ   صور و ما
 ُب اظتنصػور دوافػم إن اتػءعامريّ  ُب ف شػار ،موذجالنّ  البطي اظتنصور صورة ةاظتلرميّ  نيصائدص ُب ـيقدّ  أف فجهد
يػػائرص،  منػويُػػ وع مياػػء، وسػػعدص اظتنصػػور ةعّمػػ نيصػػائدص، وتنػػّ   مع ػػم ُب ينالػػدّ  دافػػم إبػػراز إن وسػػع ، حروبػػء
 اظتنصػػور جػػيع ةبقػػوّ  نويػػءالاّ عػػن  اجدرّ  نابػػ ينفػػي سػػيفء، وم  ػػدّ  ا ػػد لنيػػي وسػػعيء وشػػجاعاء إنيدامػػء روصػػوّ 
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 هيبػػػة تصػػػوير ُب اتءيّ ر سػػػفا ُب وأمػػػرائهم، وأبػػػدع ملػػػو هم رْسػػػوأَ  أعدائػػػء ه ميػػػة مشػػػاهد رنيادتػػػء، وصػػػوّ  و فػػػا ة
 رسػم ُب زيعػ ّ  مػا  يّ  اجدرّ  ابن ىريدّ  ومبعو يها، وم اصتوار دوؿ سفرا  من عليء للوافدين دجلّ  يالّ  صورناظت

 ش صػػية تصػػوير عػػا ليمحػػاومي وعطائػػء، بورمػػء صوّ نػػو  العريػػ  بنمحػػبء نيصػػائدص ُب ف شػػاد للمنصػػور، ةعيّػػ صػػورة
 اةنػػػدلص حػػػدود ُب البطولػػػة شػػػروط اسػػػاومي أف ، بعػػػدالقػػػوم ّ  البطػػػي صػػػورة لػػػدمثّ  ية، الّػػػالبطوليّػػػ اظتنصػػػور
 .عريبّ  فاتر انيدم نيبلء تط ها م اأر ً  صانيدم لاط  اهاة، وختطّ اصتنرافيّ 

 * ** * * 
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 الفصل الّرابع
 في الّشعر األندلسيّ مأساوّي ال

 في عصر الّدولة األمويّة
 

 
 

 أّوًًل: تأسػػػػػظٌر نلػػػػػريل لمفوػػػػػـو المأسػػػػػاوّي فػػػػػي تػػػػػاري  الف ػػػػػر ال مػػػػػالّي  
 مفهـو اؼبأساوي عند الفالسفة اليونانّيٌن والغربّيٌن.  -أ  

 
 

 امالّية اخأرر.. عالقة مفهـو اؼبأساوّي باؼبفاهيم اعب -ب 
 ثانػػػًظا: ت ّيظػػات المأسػػاوّي فػػي الّشػػعر األندلسػػّي فػػي عصػػر الّدولػػة األمويّػػة  

 مأساة اؼبوت:  -أ  
 مأساة اؼبوت ورثاء الّنفس.  -  

 مأساة اؼبوت ورثاء اآلرر.  -ٕ  
 مأساة الّسجن:  -ب 
 .  تَبّدُؿ أحواؿ الّسجناء -ٔ  
   عذاب الّسجن وآالـ الكيد. -ٕ  

 االستعطاؼ سبيٌل إىل اػبالص من عذاب اؼبأساة.  -ٖ  

 اغبنٌن إىل اؼباضي اعباميل، والّشوؽ إىل اخأهل واخأحّبة.  -ٗ  

 الّصامود ُب وجه الّشامتٌن.  -٘  

 مأساة الّسكوط.   -ج 



ٕٚٙ 

 

 الفصل الرابع
 المأساوّي في الّشعر األندلسيّ 
 في عصر الّدولة األمويّة

 
 ريل لمفوـو المأساوّي في تاري  الف ر ال مالّي أّوًًل: تأسظٌر نل

وُتطلَػػػف  ػػػفة اؼبأسػػػاوّي علػػػ   ػػػّل أمػػػر ،  ٔ)مػػػن الكػػػيم اعباماليّػػػة اخأساسػػػّيةأو )الّّتاجيػػػدّي  اؼبأسػػػاوّي 
ا، أو مػوت إنسػاف، ُمفجػ  ؿُبػ ف فػػن ن ، ع  ػ نا علينػا أـ  ػًن ع  ػ ، سػواء أ ػاف هػذا اانسػاف قر بنػا لنػا أـ بعيػدن
فػػ)الّّتاجيد ا  ُب أساسػها حيا ػة آالـ و ػوارث ، ث اعبلل ُتستثار فينا عاطفة ح ف قو ّػة جاؿبػةأماـ هذا اغبد

ػػػػػا »و ، ٕ)تفضػػػػػي إىل اؼبػػػػػوتقػػػػػد  رُبػػػػػِدُث فينػػػػػا اليارثػػػػػة اؼبأسػػػػػاو ّة أو اؽب يبػػػػػة اؼبأسػػػػػاو ّة انطباعنػػػػػا مرّوعنػػػػػا مفعامن
 .   ٖ)«باخأس 

وقػػػد ربػػػّدث عنػػػه ، تػػػار ل الفيػػػر اعبامػػػا ّ  ة ُبمػػػن أقػػػدـ اؼبفػػػاهيم اعباماليّػػػ واحػػػدٌ  اؼبأسػػػاويّ  ومفهػػػوـُ 
 ف.و ف والغربيّ و الفالسفة اليونانيّ 

 ن:د الفالسفة الظونانّظظن والغربّظظمفوـو المأساوّي عن -1
وترجػػػ  آثارهػػػا اخأوىل إىل الكػػػرف اػبػػػامس ،   أو اؼبأسػػػاة ُب اليونػػػافTragedyبػػػدأت )الّّتاجيػػػد ا 

فاؼبأسػاة هػي الّصػراع بػٌن قػون. ذات أنبّيّػة عاّمػة ، اانساف وقَػَدر وتكـو عل  فيرة الّصراع بٌن ،  ٗ)قبل اؼبيالد
و البنػا مػا ، وتنتهػي اؼبأسػاة يا ػة ؿب نػة. وىبتتم ُّػا ُّ يبػة اانسػاف وإرفاقػه، وجود ّة أو تارىبّية عاؼبّية، مصًن ّة

بػل ربرّ ػه ، ؼ واغبػ ف اغبكيكػيّ أّيػا ال تولّػد لػد. اؼبتلّكػي  ػعور اخأو واػبػو  اّل إ، تتجّسد الّنها ة بػاؼبوت اعبليػل
 .   ٘)وتعاّمف وعيه وتنّكي عواطفه، وهت ّ 

فاؼبأسػاوّي ،  اما أّف  راع اانساف مػ  اغبيػاة وتناقضػاهتا وؿباولتػه الّتغلّػه عليهػا  ّتصػا باؼبأسػاويّ 
أسػاوّي هػو و ر. أحد اؼبفّير ن أّف أساس الّصراع اؼب. والّتفاهة واعبالؿ،  كـو عل  الّصراع بٌن الكبح واعباماؿ

                                         
 . ٕٓٔ  انظر: بّلوز: علم اعباماؿ، صٔ)
 . ٓٓٔ/ٕؿ اؼبار سّي الّلينييّن، اماصباعة من اخأساتذة الّسوفييت: أسس علم اعب  انظر: ٕ)
 . ٜٗ/ٕ، الّسابف  ٖ)
 . ٖٖ/ٔموسوعة اؼبصطلح الّنكدّي،  :، وؾباموعة من اؼبؤّلفٌنٚٔٔ  انظر: مًن نت، وليش: اليوميد ا والّّتاجيد ا، صٗ)
 . ٕٖ٘، ووهبه واؼبهندس: معجم اؼبصطل ات العربّية ُب الّلغة واخأدب، صٕٓٔ  انظر: بّلوز: علم اعباماؿ، ص٘)
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ثػػل اخأعلػػ 
َ
فػػاؼبوت ُب الّصػػراع مػػ  الطّبيعػػة أو مػػن أجػػل قضػػّية إنسػػانّية أو اجتاماعيّػػة أو قوميّػػة  عػػّد ، ه يبػػة اؼب
ثل اخأعل  قد ُدحر ُّذا اؼبوت، مأساو ًّا

َ
 .   ٔ)خأّف اؼب

البطػػل  الّّتاجيػػدّي هػػو حػػ ف »وليػػّن ح ننػػا علػػ  ، وكبػػن حػػٌن نشػػعر بسػػكوط البطػػل اؼبأسػػاوّي كبػػ ف
، علػ  عػدـ إقبػاز َمثلنػا اخأعلػ  ُب اعبامػاؿ نا عليه هػو رػوؼٌ وروفُ ،   أنفسنا وعل  افتكار الَكيٍّم اجتاماعيًّاعل

سػػكوطه ال وبيػػل إىل  أي إفّ ، الكػػبح والّتفاهػػة ُب اغبيػػاة االجتاماعيّػػة إذ إّف سػػكوط ذلػػب البطػػل  عػػين اسػػتف اؿَ 
 .   ٕ)«واؼبرذوؿ اجتاماعيًّا بتذؿالػامُ بل وبيل أ ضنا إىل  يوع ، م وحسهيٍّ افتكاد الكَ 
فبّػػا  عػػين ، ر الّشػػفكة واػبػػوؼو عة للامأسػػاة حػػٌن رأ. فيهػػا إثػػارةن لشػػأّ ػػد )أرسػػطو  الّناحيػػة الّنفسػػيّ و 

 .   ٖ)تطهًن اانساف من مثل هذ ن االنفعالٌن
بيلػػة تسػػتأثر دبناقشػػة نبػػـو الطّبكػػة الُعليػػا وقضػػا اها، أي الطّبكػػة النّ   انػػت اؼبأسػػاة ُب العصػػر اليونػػا ّ و 

ذهػه ظبعػه  ». وهػي ـبتّصػة فػياَمْن  ٗ)«ؿبا اة ِلاَمْن هم أفضل مّنا»ُب اَّتام ، فكد رأ. )أرسطو  أف اؼبأساة 
 حػػّ  مطلػػ  الكػػرف الّتاسػػ  عشػػر، إذ. واسػػتامّر اخأمػػر علػػ  هػػذا اؼبنػػواؿ  ٘)«ُب النّػػاس، وترادفػػت علػػيهم الػػنٍِّعم

ليػػا للامجتامػػ . يػػرنا علػػ  الطّبكػػة العُ و  عػػد اخأمػػر حِ أ ػػب ت اؼبأسػػاة تنػػاقش نبػػـو عاّمػػة الّشػػعه وقضػػا اهم، و 
وهنػػاؾ اعػػّتاؼ  ػػامل أّف ، تراجيػػد ّات  اليونػػانّيٌن أعامػػاؿ )إ سػػ)ولوس  و)سػػوفو ليس  و) ور بيػػدس ومػػن )

والّػػػػ  تعػػػػّد مػػػػن اخأعامػػػػاؿ الفنّػيّػػػػة الكليلػػػػة ، هػػػػذ  اخأعامػػػػاؿ مػػػػن )الّّتاجيػػػػد ّات  اليػػػػ . الّػػػػ  عرفهػػػػا اانسػػػػاف
 .   ٙ)الّشاـبة
   ػاف ؽبػا الّػ، ات )ِسػينيا ومنهػا مسػرحيّ ،  انت هنػاؾ )تراجيػد ّات  التينيّػة تعػرض علػ  اؼبسػارحو 

اا ر ػػػف ُب اغبصػػػوؿ علػػػ  اؼبػػػادة  علػػػ و ػػػاف )ِسػػػينيا   عتامػػػد ، أعظػػػم اخأثػػػر ُب عصػػػر الّنهضػػػة ُب )إقبلػػػّتا 
 .  ٚ)اؼبوضوعية ؼبسرحّياته

                                         
 . ٖٓٔ  انظر: بّلوز: علم اعباماؿ، صٔ)
 . ٖٕٔ، صُب الّشعر العريّب اغبد ث    ليه: الكيم اعبامالّيةٕ)
، ٖٚ/ٔ، وؾباموعػة مػن اؼبؤّلفٌن:موسػوعة اؼبصػطلح الّنكػدّي، ٕٓٔوميد ا والّّتاجيػد ا، صمًن نت، وليش: الي  انظر: ٖ)

 . ٕٖ٘، ووهبه واؼبهندس: معجم اؼبصطل ات العربّية ُب الّلغة واخأدب، صٕٓٔوبّلوز: علم اعباماؿ، ص
 . ٖٗ  أرسطو: فّن الّشعر، صٗ)
 . ٖ٘، صالّسابف  ٘)
 . ٔٔٗراسة صبالّية وفلسفّية ، ص  انظر: ستولنيتػ : الّنكد الفيّنّ )دٙ)
 . ٖٛ/ٔ، وؾباموعة من اؼبؤّلفٌن: موسوعة اؼبصطلح الّنكدّي، ٕٓٔ  انظر: مًن نت وليش: اليوميد ا والّّتاجيد ا، صٚ)
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و ػػػار ، ارتبػػػاط بفيػػػرة العػػػرض اؼبسػػػرحيّ  ُب العصػػػور الوسػػػط  عػػػن مصػػػطلح )الّّتاجيػػػد ا   ػػػل  زاؿ و 
و انػت )الّّتاجيػد ا  ُب العصػور الوسػط  ؾبػّرد قّصػة تنتهػي يا ػة ،  ُطلف عل  مبط من أمباط الّسػرد الكصصػيّ 

 .   ٔ) ًن سعيدة
 ، بػػل  ػػاميم الوجػػود، وُب العصػػر اغبػػد ث رأ. ) ػػانط  ُب اؼبأسػػاة  ػػاميم اغبيػػاة اانسػػانّية الّروحيّػػة

 .   ٕ)«خأّف الّتناقض بٌن اغبرّ ّة والطّبيعة ُمطلف ال حّل له، ة ُب جوهرهااغبياة مأساو ّ »فػ
بػػػػل أرفػػػ  نػػػػوع وأعامػػػف نػػػػوع مػػػن أنػػػػواع ، وعػػػّد )تشًنتيشفسػػػػيي  اؼبأسػػػاوّي نوعنػػػػا مػػػن أنػػػػواع اعبليػػػل

واؼبأسػػػػاوّي ُب .  ٗ)«أو هال ػػػػه، هػػػػو عػػػػذاب اانسػػػػاف»اخأّوؿ ، وقبػػػػد لد ػػػػه تعػػػػر فٌن للامأسػػػػاويّ .  ٖ)اعبليػػػػل
 .   ٘)«رعه ُب اغبياة اانسانّيةالػامُ »ا الثّا  هو الّتعر 

وعلػ  هػذا فػػ ّف ، ّف اؼبأسػاوّي ال  يػوف مأسػػاو ًّا مػن  ػًن وجػود الّصػػراعوال بػّد مػن اا ػارة هنػػا إىل أ
، فامػوت إنسػاف كببّػه، وأبعػد  عػن العلاميّػة، قد وّس  مفهـو اؼبأسػاويّ ، )تشًننيشفسيي  ُب تعر فيه الّسابكٌن

اَمثل ػالّػذي وبيػػل إىل  ػراع الػػ، إذا ًّب مػن رػػالؿ الّصػراع اّل إ،  ػًن أنّػه ال  عػػّد )تراجيػد ًّا ، هأمػر مفجػ  ومرعػػ
 .   ٙ)اخأعل  مثل الكبح والّتفاهة

 امػػػا أّف هػػػذ ن الّتعػػػر فٌن قػػػد أدرػػػال ُب مفهػػػـو )الّّتاجيػػػدّي  ةػػػواهر اجتاماعيّػػػة صباليّػػػة ال تسػػػتغرقه  
أو بيلامػػة أرػػر.: إّف . لبطػػل اؼبأسػػوّي وال بػػّد مػػن مكاومػػة العػػذاب إذ إّف اؼبعانػػاة )وحػػدها ال تصػػن  ا.  ّليًّػػا

 .  دوف إقباز  أو ربكيكهمن سكط إذا ذبّسد دبثله اخأعل  و  اّل البطل ال  يوف )تراجيد ًّا  إ
 عالقة مفوـو المأساوّي بالمفاهظم ال مالّظة األخرى: -2

الّػ  تكػـو ، ر مػن الغناييّػة إىل الّدراميّػة اف لدروؿ مفهـو اؼبأساوّي إىل الّشعر فضٌل ُب انتكاؿ الّشع
إّف بنػاء مبػوذج فػيّنّ )تراجيػدّي   تطلّػه تكنيّػة إذ ، وابتعػاد  عػن الفرد ّػة الّذاتيّػة، عل  الّصراع وتعّدد اخأ ػوات

إّف ، لّدراميّػػة ت ػػّوؿ الّشػعر مػػن الغناييّػة الّذاتيّػػة الّصػرفة إىل الغناييّػػة ا إذ، وهػػي الّتكنيػة الّدراميّػػة، فنّػيّػة راّ ػػة بػه

                                         
 . ٖٛ/ٔ، وؾباموعة من اؼبؤّلفٌن: موسوعة اؼبصطلح الّنكدّي، ٕٔٔ  انظر: مًن نت وليش: اليوميد ا والّّتاجيد ا، صٔ)
 . ٕٓٔعلم اعباماؿ، ص  بّلوز: ٕ)
 . ٖٛ  انظر: تشًننيشفسيي: عالقات الفّن اعبامالّية بالواق ، صٖ)
 . ٖ٘، ص  الّسابفٗ)
 . ٖ٘، صالّسابف  ٘)
 . ٖٖٕ، صالّشعر العريّب اغبد ثُب    انظر:  ليه: الكيم اعبامالّيةٙ)
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نبّيّػػػة الّصػػػراع ُب وذلػػػب بسػػػبه أ، ومػػػن دوف ذلػػػب  صػػػعه إنتػػػاج مبػػػوذج )تراجيػػػدّي  متيامػػػل،  ػػػّح الّتعبػػػًن
 .   ٔ))الّّتاجيدّي 

،  ػػًن ةػػاهر للوهلػػة اخأوىل الن و تػػدارل مفهػػـو اؼبأسػػاوّي مػػ  بعػػض اؼبفػػاهيم اعباماليّػػة اخأرػػر. تػػدار
 .  اهيم اعبامالّية اخأرر.خأّف هنالب فروقنا دقيكة بينه وبٌن تلب اؼبف

فكػػد رأ نػػا أّف مفهػػـو اؼبأسػػاوّي  كػػـو علػػ  ، إّف مفهػػومي البطػػوّ  واؼبأسػػاوّي  تػػدارالف إىل حػػّد  بػػًن
وجػود بطػل مأسػاوّي ىبػوض الّصػراع ضػّد مػا  عّتضػه مػن حػوادث تػؤّدي  تفّتض هذ  الفيػرةو ، فيرة الّصراع

رأ نػا  إذا، لػه أنبّيّػةٌ  فػرأيٌ ، اوّي أفضػل منّػا  امػا رأ. )أرسػطو وإذا  ػاف البطػل اؼبأسػ.  ٕ)به إىل الّنها ػة اؼبفجعػة
ثػل اخأعلػ  الّػذي نسػع  إليػه، ُب اخأفضلّية معىن روحيًّا فالبطل )الّّتاجيدّي  هو أفضل مّنا

َ
إنّػه . خأنّه هبّسػد اؼب

َثل أ ضنا، وأ ثرنا حبًّا للاَمثل اخأعل ، أ ثرنا بطولةن 
، سػبه أفضػلّيته الّروحيّػةإنّػه ب، وأ ثرنا تض يةن من ذلب اؼب

 .  من أجل إقباز َمثلنا اخأعل  ُب اعباماؿ، و يا  نبغي أف نيوف،  عّلامنا  يا  نبغي أف تيوف اغبياة
 ػػًن أّف ، فهنػػاؾ مبػػاذج مأسػػاو ّة جليلػػة، وهنالػػب تػػدارل أ ضنػػا بػػٌن مفهػػـو اعبليػػل ومفهػػـو اؼبأسػػاويّ 

ػا  امػا أّف هػذا التّػدارل ىبػتّا بالّنامػاذج البشػر ّة ،  جليلػة فهنػاؾ مبػاذج مأسػاو ّة  ػًن، هذا التّػدارل لػيس دايامن
والّسػػػبه هػػػو أّف )الّّتاجيػػػدّي  ال عالقػػػة لػػػه بالطّبيعػػػة ، فػػػال قبػػػد ذلػػػب التّػػػدارل، أّمػػػا علػػػ   ػػػعيد الطّبيعػػػة»

 .   ٖ)«حيث إنّه ةاهرة اجتاماعّية ُب ُمبتدا  وُمنتها ، إطالقنا
ف نّنػػػا مػػػن ، وبعػػػض اؼبفػػػاهيم اعباماليّػػػة اخأرػػػر. وإذا  نّػػػا هنػػػا نت ػػػّدث عػػػن تػػػدارالت بػػػٌن اؼبأسػػػاويّ 

ػا ، توّحد واندماجواعباميل ردّبا سنت ّدث عن عالقة ناحية العالقة بٌن اؼبأساوّي  فالبطػل اؼبأسػاوّي صبيػل حتامن
ػػا بالّشػػفكة واخأسػػ  واخأسػػا» ، ومػػن دوف ذلػػب ال يبيػػن أف ىبلّػػا ذلػػب البطػػل ُب الػػّذات اعباماليّػػة إحساسن

خأّيػػػػا رأت ُب سػػػػكوط   اّل إ، ُب تلّكيهػػػػا )للّّتاجيػػػػدّي ، اسػػػػيس ال تنتػػػػاب الػػػػّذات اعباماليّػػػػةدبعػػػػىن أّف تلػػػػب اخأح
فالّدمعػػػػة الّػػػػ  نػػػػذرفها مػػػػن أجػػػػل البطػػػػل ،  ٗ)«أو افتكػػػػادنا للكػػػػيٍّم اجتاماعيًّػػػػا، سػػػػكوطنا للجامػػػػاؿ، ذلػػػػب البطػػػػل

االجتامػػػاعّي اعبامػػػاّ  وعلػػػ  َمثلنػػػا اخأعلػػػ  ، ن روفنػػػا علػػػ  اعبامػػػاؿعػػػ ػػػادرة ، ُب اغبكيكػػػة، )الّّتاجيػػػدّي  هػػػي
وليػػن قبػػل أف  ت ػػّوؿ إىل )تراجيػػدّي  ، فبّػػا وبيػػل إىل أّف البطػػل )الّّتاجيػػدّي  هػػو نفسػػه البطػػل اعباميػػل، أ ضنػػا

 . ُب سكوطه اؼبروّع

                                         
 . ٖٕٛ، صُب الّشعر العريّب اغبد ث  ليه: الكيم اعبامالّيةانظر:    ٔ)
 . ٛٙ/ٔ، كديّ ، وؾباموعة من اؼبؤّلفٌن: موسوعة اؼبصطلح النّ ٔٗٔوليش: اليوميد ا والّّتاجيد ا، ص ،: مًن نت  انظرٕ)
 . ٖٕٓ، صُب الّشعر العريّب اغبد ث    ليه: الكيم اعبامالّيةٖ)
 . ٖٕٓ-ٜٕٕ، ص  الّسابفٗ)
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فػ ّف هنالػب ارتالفنػػا ، وإذا  انػت هنػاؾ تػدارالت بػٌن اؼبأسػػاوّي و ػلم مػن اعباميػل والبطػػوّ  واعبليػل
إذ إّف مفهـو اؽبَػْ ّ   ػنهض ، صباليًّا مفهـو اؼبأساويّ  فامفهـو اؽبَْ ّ   ناقض. )اليوميدّي  بٌن اؼبأساوّي واؽبَْ  ّ 

إّف أسػاس اؼبكابلػة بػٌن )الّّتاجيػدّي  »أو بعبػارة أرػر.: ، أّما مفهـو اؼبأساوّي فيػنهض مػن اعبامػاؿ، من الكبح
أّمػػا الثّػػا  ، أو مػػن اعبامػػاؿ بعاّمػػة، يًّػػا يامػػن ُب أّف اخأّوؿ  ػػنهض مػػن الظّػػاهرة الكّيامػػة اجتاماع، و)اليوميػػدّي 

ولكػد  ػاف )تشًننيشفسػيي  علػ  حػّف ، أو مػن الكػبح والّتفاهػة بعاّمػة، فينهض من الظّاهرة اؼبرذولة اجتاماعيًّا
حػػػػٌن أّ ػػػػد أّف )الكبػػػػيح الّتافػػػػه  ُنسػػػػه إىل اؽبػػػػ ّ   إذ إّف سػػػػكوط الكبػػػػيح أو الّتافػػػػه هػػػػو سػػػػكوط ) وميػػػػدّي  

 .  ٔ)«أف  يوف سكوطنا )تراجيد ًّا  البّتة وال  يبين، بالّضرورة
********** 

 

                                         
 . ٜٕٕ-ٕٕٛ، صُب الّشعر العريّب اغبد ث    ليه: الكيم اعبامالّيةٔ)
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 ثانًظا: ت ّيظات المأساوّي في الّشعر األندلسّي في عصر الّدولة األمويّة 

هػذ  الكيامػة  تلػمثّ  ، فكػدةولػة اخأمو ّػُب عصػر الدّ  ذبّلت قيامة اؼبأساوّي واض ةن ُب الّشعر اخأندلسيّ 
منهػػا مػػا و ػػاف ، ُب هػػذا العصػػر  عػػانوا منهػػا واؼبآسػػي الّػػباخأندلسػػّيٌن  حػػلّ  الّػػ  ن الّنيبػػاتعػػ ادؽَ الّصػػ عبػػًنَ التّ 

ـّ.   هو فردّي راّص، ومنها ما هو صباعّي عا
، ولعػػّل أ ثرهػػا بػػروزنا ُب الّشػػعر مرها ػػعأهػػذ  اؼبآسػػي والّنيبػػات ُب  وفاخأندلسػػيّ  اءعر وقػػد  ػػّور الّشػػ

اؼبسػػتو. اعبامػػاعّي مأسػػاة سػػكوط قرطبػػة، وهػػذ   علػػ  اؼبسػػتو. الفػػردّي مأسػػاة اؼبػػوت ومأسػػاة الّسػػجن، وعلػػ 
   اَّاالت عل  تعّددها تغين ذبربة الّشاعر اابداعّية، ُب مستو ي الّشيل واؼبضاموف.

 مأساة الموت:  -أ
وفيػه قبػد جػ ءنا ، إّف اؼبأساوّي ُب  ورة من  ور   عين موت اعباميل اّلذي كبّبه وقبلّػه وننجػذب إليػه

و أنّنػا فكػدنا  ػي نا مػن ، الّشػعور باؼبأسػاة  نشػأ لػد نا حػٌن نشػعر بَفكػد هػذا اعباميػلولػذا فػ ّف ، من ذواتنا كبػن
 .  ذواتنا كبن

ومهامػػا ، هػػو فبّػػا اعتػػاد عليػػه البشػػر ُب  ػػّل زمػػاف وميػػاف، أّف الّنظػػر ُب أمػػر اغبيػػاة واؼبػػوت وال  ػػبّ 
 .  ط  أحد ردَّ فلم  تعدَّ أف  يوف قدرنا ؿبتومنا و  ست، ارتلفت الّرؤ. ُب معاعبة أمر اؼبوت

إّف  ر  الّناس لألمور اؼب عجة  اارفػاؽ والّتعاسػة والّشػكاء واؼبػرض ؾبتامعػةن ال  عدلػه  ػرُههم للامػوت 
ولعػّل أحػد أهػّم اخأسػباب الّػ  تػدعو إىل  ػر  اؼبػوت ومكػت الّت ػّدث عنػه واػبػوؼ ، ونفورُهم منػه ومكػُتهم لػه
ل ُب الّتوّ ػل إىل حػّل  ثػًن مػن اؼبشػيالت واخأزمػات أّف اانسػاف قػد  يػوف لد ػه أمػ، منه والكلف من حدوثػه
ا إنّه مرض اخأمػراض الّػذي ال  ػفاءَ ، أّما اؼبوت فليس  امثله  يء،  ومنا ما أو بطر كة ما  عػالج وال، منػه أبػدن

 .   ٔ)إنّه يا ٌة غبياٍة ُدنيا ال يبين أف  ستعيدها اانساف  اما  انت أو  بيهةن دبا  انت، له مطلكنا
فكػد نظػم الّشػعراء قصػايد منػذ أقػدـ ، ّية اؼبوت بالّشعر أ ثر من أّي فّن من فنوف اخأدبوترتبط قض

الن مػػن اخأحاسػػيس، الّػػ  ونّبهػػت الّشػػجوف اؼبرتبطػػة بػػاؼبوت سػػي، العصػػور تعػػّ  عػػن قلكهػػم ورػػوفهم مػػن اؼبػػوت
أقػػرب إىل هػػذا فلػػيس  ػػاؼبوت مػػا هػػو ، فػػ ذا  ػػاف الّشػػعر موسػػيكا ح  نػػة، ها العػػرب ُب قالػػه  ػػعرّي مثػػًنسػيب

 .   ٕ)اُمنَػغَّمػواغب ف ال، الّنغم اغب  ن
إذ  ػاف »، ةاعباهليّػ ذرؼ عنػدهم منػذي عُػالّػثػاء، قبد تصو ر مأساة اؼبػوت عنػد العػرب ُب  ػعر الرّ و 

ثنػػٌن علػػ  رصػػاؽبم، وقػػد نٌن ؽبػػم مُ ؤبّ ا  نػػدبوف اؼبػػوت ،  امػػا  ػػانوا  كفػػوف علػػ  قبػػورهم ُمػػجػػاؿ صبيعنػػسػػاء والرّ النّ 

                                         
 . ٕٔ-ٔٔعبد اػبالف: قلف اؼبوت، ص  انظر: ٔ)
 . ٕٔ، صالّسابف  انظر: ٕ)
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لألندلسػػّيٌن إسػػهاـ و  . ٔ)«فيًن ُب مأسػػاة اغبيػػاة وبيػػاف عجػػر اانسػػاف وضػػعفه أمػػاـ اؼبػػوتلتّ بػػاىبلطػػوف ذلػػب 
   . ٕ)بٌن رثاء الّنفس ورثاء اآلررعندهم توزّع  ، اّلذيُب تصو ر مأساة اؼبوت ُب  عر الرثاء واضح

 مأساة الموت ورثاء الّنفر:   -1
و عػيش مػ  نفسػه هػ ّ  مػن اخأعامػاؽ،   نياٌ ع اّلذي  شعر بدنّو أجله  عورٌ تل  ُب نفس اانساف ىب

حػػّه   ر ػػ ةَ  اؼبأسػػاو ّةُ  هػػذ  الّل ظػػاتُ فيػػه   ػػّرؾتف، نيا ومػػا فيهػػاغبظػػات عصػػيبة، فهػػو مػػدرؾ أنّػػه مفػػارؽ الػػدّ 
وهػػػػم  فػػػارقوف دنيػػػاهم مػػػػن ورايهػػػم، إىل حفػػػػرة »نػػػدب الّشػػػػعراء أنفَسػػػهم، ؽبػػػذا و  ،الػػػّذات والّطامػػػ  ُب البكػػػػاء

رج اؼبشػػّيعوف مػػػن حػػػوؽبم وورايهػػػم، وباملػػوف نعو ػػػهم إىل قبػػػورهم، و ػػػدفنويم ُب ها سػػػاعات ٍبّ ىبػػػػمظلامػػة، إنّػػػ
   . ٖ)«ه ُب حياتهغبودههم و وارويم الّّتاب و عودوف، لُيتمَّ  لٌّ منهم دورتَ 

وو تت)ػػػلَّ اخأنػػػدلس عػػػن هػػػذا ،  ٗ)ُب اخأدب العػػػريّب منػػػذ الكػػػدم واضػػػ ة اؼبعػػػاو  ػػػايعةٌ  الػػػّنفس ةػػػاهرةٌ  ورثػػػاءُ 
ػػا مػػن  الن وأقببػػت رعػػي، أسػػهامت بكسػػط وافػػر منػػه ُب الّشػػعر هاػبػػل إنّػػ، وو تعػػدـ أسػػبابه، ا ّ الغػػرض اانسػػ مهامًّ

  . ٘)توّزعوا عل  العصور الّسياسّية  ّلها، الّشعراء أسهاموا فيه

وانعػداـ ، الّػ  عػّ  قايلوهػا عػن  أسػهم مػن اغبيػاة الّشػعر ّةَ  ُب عصر الّدولة اخأمو ّػة الّنامػاذجَ ال نعدـ و 
ومػػن أوىل هػػذ  الّنامػػاذج أبيػػاٌت ،  ٙ)ُمْعػػرِبٌن عػػن إحساسػػهم بالّلوعػػة واخأسػػ ، لشػػعورهم بػػدنّو أجلهػػم اخأمػػل
ِلامػا وبّسػػه ، وأرػذ  ت ا ػد  أسػه مػػن اغبيػاة، عػّ  فيهػا عاّمػػا آلػت إليػه حالػه بعػػد أف بلػع مػن اليػ  عتيًّػػا، للغػ اؿ

 : )الّطو ل   ٛ)وؽبذا قاؿ،  ٚ)«رىب عليهاوقيل: أ، ُعامٍّر حّ  قارب م ة عاـ»فكد ، من ضعا ُب أرذؿ العامر

 )الّطو ل  

 َأَلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى َأف  ال  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػواني
 

 
 

 (9)َوبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َؿ َخْي؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ   َوبَرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
    

                                         
 . ٚ  ضيا: الرّثاء، صٔ)
 ، وما بعدها.ٖٕٖوؿ واامارات: اخأندلس ، ص  ضيا: تار ل اخأدب العريّب )عصر الدّ ٕ)
  .ٖٓ  ضيا: الرّثاء، صٖ)
 ، وما بعدها. ٖٓ، ص  انظر: الّسابفٗ)
 . ٘ٔاخأندلسّي، ص   انظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر٘)
  .ٖٗٚهين: اذّباهات الّشعر اخأندلسّي حّ  يا ة الكرف الرّاب  اؽبجرّي، ص  انظر: ٙ)

 . ٓ٘ٔ  ابن دحية: اؼبطرب، صٚ)
 . ٜٚ  الغ اؿ: د وانه، صٛ)
 : أَْهَ َؿ وَأْضَعَا. رىبَ   ٜ)
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ػػػػػػػػػػػػًوا  فَػيَػػػػػػػػػػػػْم يَػػػػػػػػػػػػدَعْ  ْْ ػػػػػػػػػػػػًوا فَػُع ْْ  َتَحظػ َفنػػػػػػػػػػػػي ُع

 
 (1)َوِلسػػػػػػػاني ًحا َوْحػػػػػػػَد ُ ِسػػػػػػػوى اْسػػػػػػػمي َ ػػػػػػػحظ 

 َولَػػػػػػػػػػػْو  انَػػػػػػػػػػػػِا اأَلْسػػػػػػػػػػػػماُء يَػػػػػػػػػػػػْدُخُيوا الِ يػػػػػػػػػػػػ  
 

 َلَ؟ػػػػػػػػػػػػػػْد بَِيػػػػػػػػػػػػػػَي اْسػػػػػػػػػػػػػػمي ًلْم ِػػػػػػػػػػػػػػداِد زَمػػػػػػػػػػػػػػاني 
ػػػػػػػػػػػػػػػةً    َومػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػَي ًل َأبْيػػػػػػػػػػػػػػػ  لِِ ْسػػػػػػػػػػػػػػػعظَن ح  

 
 َوَسػػػػػػػػػػػػػػػْ ٍع َأتَػػػػػػػػػػػػػػػْا ِمػػػػػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػِدها َسػػػػػػػػػػػػػػػَن افِ  

 ِإذا َعػػػػػػػػػػػػػن  لػػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػػػْ ٌ  َتَ ظ ػػػػػػػػػػػػػَل ُدونَػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٍب  َأْو َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظُ  ُدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ   َُ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظُ  
 فَظػػػػػػػػا راِ  ًػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الَعػػػػػػػػْظِ  ِإْف ُ ْنػػػػػػػػَا عػػػػػػػػػاِقاًل  

 
 ِإًّل ُدوَف َلْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ِعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َوْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ   

و ػػب ه ُمطبػػف ، ال ؿبالػػةَ ، الّشػػاعر بنبضػػات الّرحيػػل فػػاؼبوُت آتٍ   تجلّػػ  ُب هػػذ  اخأبيػػات إحسػػاسُ  
ا و  بػَف آؿ إليهػا  ػي)ورٍة و ، إىل  ػًن رجعػة و ػّتاف بػٌن  ػباٍب وىّل ، عل  ـبّيلتػه ا هامػدن ا رامػدن  ػًّنته جسػدن

 . إليهاما اؽب اؿ االسم والّلساف   ي ٌن و يبتدّ  اّل منه إ
 ًن قليل مػن اعبػّدة والطّرافػة والّدقّػة واالبتيػار واستشػعار « لكد بلي اظبي المتداد زما »وُب قوله: 

ا لشػبابه ورقّتػه وؽبػو ، الّػذي  ضػ  يا ػة لوجػود  بعػػد أف  ػًّن الػّ من رلكػه، اؼبػوت وُب هػذا إجابػػة ، ووضػ  حػػدًّ
 .  وتر ته أثرنا بعد عٌن،  روؼ تلب الّليا  دهتهلكد  ،«؟ألست تر...»عل  سؤاله االستنيارّي 

مستشػعرنا فيهػا  ربتػه بػٌن ، داليّػة مػؤثّرة لػه ُب رثػاء الػّنفسله وُب موض  آرر من د واف الغ اؿ نطال  
قػػاؿ ، موتػػه ومراسػػيم دفنػػه الن مت)ػػيّ ، حػػّ  علػػ  ؿبنتػػه وضػػعفه، وهػػو ال  سػػلم مػػن حسػػدهم، أجيػػاؿ ال تعرفػػه

 : )البسيط   ٕ)فيها
 َ ْحُا  َواهلِل  َمْحُسػػػػػػػػػػػػوًدا َعيػػػػػػػػػػػػ  َأَمػػػػػػػػػػػػدِ َأْ ػػػػػػػػػػػػ

 
 
 

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػَن الَحظػػػػػػػػػػػػػػػػاِة َقصػػػػػػػػػػػػػػػػظٍر َ ْظػػػػػػػػػػػػػػػػِر ُمْم َػػػػػػػػػػػػػػػػد   
 َح  ػػػػػػػػػػػ  بَ؟ظػػػػػػػػػػػُا  ِبَحْمػػػػػػػػػػػِد اهلِل  فػػػػػػػػػػػي َخيَػػػػػػػػػػػ ٍ  

 
ػػػػػػػػػػػنَػُوْم  ِمػػػػػػػػػػػْن َخْشػػػػػػػػػػػَظٍة  َوْحػػػػػػػػػػػدي   َ ػػػػػػػػػػػأَن ني بَػظػْ

 َومػػػػػػػػػػػػػػػػػا أُفػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرُؽ يَػْوًمػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن أُفارِقُػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

 ِإًّل َحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ُا ِفراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر الَعْوػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
 لُػػػػػػػػػػػػػْر ِإلَػػػػػػػػػػػػػي  ِإذا ُأْدرِْ ػػػػػػػػػػػػػُا فػػػػػػػػػػػػػي َ َفنػػػػػػػػػػػػػياُنْ  

 
 َواْنلُػػػػػػػػػػػْر ِإلَػػػػػػػػػػػي  ِإذا ُأْدرِْ ػػػػػػػػػػػػُا فػػػػػػػػػػػي الي ْحػػػػػػػػػػػػدِ  

 َواقْػعُػػػػػػػػػْد قَيػػػػػػػػػظاًل  َوعػػػػػػػػػاِيْن َمػػػػػػػػػْن يُ؟ػػػػػػػػػظُم َمعػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػْن ُيَشػػػػػػػػػػػػػػظ ُع نَػْعشػػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػػْن َذوي ُود ي   ِمم 
 َهْظوػػػػػػػػػػػػػػاَتش ُ ِيُوػػػػػػػػػػػػػػػُم فػػػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػػػػْأنِِ  َلِعػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  

 
 َخػػػػػػػػػػػد ي يَػْرمػػػػػػػػػػػي ال ِػػػػػػػػػػػراَب  َوَيْح ُػػػػػػػػػػػوُ  َعيػػػػػػػػػػػ  

ُب  ػػػعر  قبػػل  ػػًن  مػػػن  ذبلّػػ ، واضػػٌح مػػن أبيػػػات الغػػ اؿ أّف مػػا اعػػػّتا  مػػن إحسػػاس عاميػػػف بػػاؼبوت 
ا الن وقػد أدرؾ جػي، لػذهاب جيلػه، بػٌن النّػاس اوحيػدن نفَسػه ُب هػذا الػّنّا فكد  ّور ،  عراء اخأندلس ، جد ػدن

                                         
 . يَء: َأرذ من جوانِبه ونواِحيهالشّ  حّظ َ تَ   ٔ)
 . ٚٗ-ٙٗ  الغ اؿ: د وانه، صٕ)



ٕٛٗ 

 

فهػػم ، عنػػه مػػ  أّيػػم مػػن أهلػػه وأتباعػػه هه وانشػػغاؿ مشػػّيعيوزبيّػػل موتَػػ،  يػػاد  يػػوف منكطعنػػا عنػػه المتػػداد زمانػػه
 .  و غادرونه ُب ق  ، وبثوف الّّتاب عل  وجهه

فػاغِبَيم الّػ  ، وهي اّل  قادت أفيار ، وال  ّب أّف عاطفة الّشاعر ُب هذ  اخأبيات  ادقة وعاميكة
لػػذا ، فَػْكػػد اغبيػػاة تسػػودها اؼبػػرارُة: مػػرارةُ ، جػػاءت عاميكػػة طبيعيّػػة ال مصػػطنعة، انثالػػت عليػػه وتنػػاثرت ُب أبياتػػه

 .   ...، أدرجت ُب  فين، أفارؽ، وحدي، هيامنت عل  اخأبيات ألفاظ اليأس اؼبر ر: )من رشية
وُب عُبَػػػػػػػػ  الظّػػػػػػػػروؼ الّسياسػػػػػػػػّية اؼبضػػػػػػػػطربة واؼبؤؼبػػػػػػػػة الّػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػفت باخأنػػػػػػػػدلس ُب عهػػػػػػػػد اامػػػػػػػػارة 

بػػػػػػاؼبوت  ػػػػػػراود  هػػػػػػػ  الّشػػػػػػاعر اؼبطبػػػػػػوع غبظػػػػػػاٍت أحػػػػػػّس فيهػػػػػػا ٖٓٓعػػػػػػاش اخأمػػػػػػًن عبػػػػػػد ا بػػػػػػن ؿباّمػػػػػػد )ت
ف ػػػػػػػاوؿ تسػػػػػػػجيل هػػػػػػػذ  الّل ظػػػػػػػات مػػػػػػػن رػػػػػػػالؿ عدسػػػػػػػته الّشػػػػػػػعر ّة اغبّساسػػػػػػػة ُب نّصػػػػػػػٌن ، و كػػػػػػػّتب منػػػػػػػه

و بػػػػػدو أّف اخأمػػػػػًن اؼبتػػػػػد ّن بطبيعتػػػػػه قػػػػػد نػػػػػ ع إىل الّشػػػػػعر ال  هػػػػػدّي الّػػػػػذي  ػػػػػاف تعبػػػػػًننا  ػػػػػادقنا عػػػػػن ،  ػػػػػعرّ ٌن
الّػػػػذي بلػػػػع بػػػػه ،  ٔ)اخأمػػػػًنومػػػػا رافكػػػػه مػػػػن معانػػػػاة  ػػػػد دة انعيسػػػػت مبا ػػػػرة علػػػػ  ، واقػػػػ  اغبػػػػاؿ ُب عهػػػػد 

 : )ؾب وء اليامل  ٕ)من الّدنيا أف قاؿ الّ هدُ 
ُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  اأَلَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلْ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن يُراِو

 
 
 

ـَ يُػْيوظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  اأَلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل    (3)َح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ـَ ًل َتْ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دى   َح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 وََ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْؿ  

 َأَ فْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن  َيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ِة َوًل َن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَة ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل  
 َهْظوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَتش َتْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغُيَ  الُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 (4)َوَلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوـُ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغلْ  

 َفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  يَػْوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ  
 

 وََ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  نَػْعظَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ؿْ  
الفتنة فتػنّغا  واضطرمت نارُ ، اَّتام  ُب اخأندلس وازداد سبّ ؽُ ، تصاعدت انة ُب عهد اخأمًنوقد  

فانيفػػأ ، قػػادرنا علػػ  الّتصػػّدي ؽبػػذ  اؼبوجػػة العاتيػػة أو الّت)فيػػا مػػن انػػدفاعهاوو  عػػد اخأمػػًن ،  ٘)هعليػػه ملُيػػ
ا ربت تأثًن تلب انة  : )الوافر  ٙ)وراح  رّدد، نفسه وقورنا  امضنا زاهدن
                                         

 . ٛٛٔ، وبيضوف: اخأمراء اخأمو ّوف الّشعراء ُب اخأندلس، صٚٛٔ  انظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، صٔ)
، )مػػا عػدا البيػػت اخأرػػًن ، ٕٕٔ/ٔ، وابػن اخأبّػػار: اغبلّػة الّسػػًناء، ٖ٘ٔ  ؾبهػوؿ: أربػػار ؾباموعػة ُب فػػتح اخأنػػدلس، صٕ)

  .٘٘ٔ/ٕوابن عذاري: البياف اؼبغرب، 
 ...«.  ا َمْن  ُراِوُ ُه »  ُب اغبّلة الّسًناء: ٖ)
   البيت ُب اغبّلة الّسًناء:ٗ)

 َهْظوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَت َيْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغُيَ  الر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 
 

 ُء َوًل يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوـُ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغلْ  
 

 

 . ٕٔٔ/ٔ، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕٓٔ/ٔ  انظر: ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٘)
 . ٘٘ٔ/ٔ، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕٕٔ/ّٔسًناء،   ابن اخأبّار: اغبّلة الٙ)



ٕٛ٘ 

 

 َأرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدنْظا َتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظُر ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ 
 

 
 

 َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِفظوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيٍء ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن بَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ًلوٍ    فَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدْر بِاِ نابَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة َ ظػْ

 
 (1)َعيػػػػػػػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػْيٍء َيصػػػػػػػػػػػػػػػظُر ِإلػػػػػػػػػػػػػػػ  فَنػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 َ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػَ  قَػػػػػػػػػػػػػػػْد ُحِمْيػػػػػػػػػػػػػػػَا َعيػػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػػريرٍ  
 

 (2)َو ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر َ ديػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ُحْسػػػػػػػػػػػػػػػػػِنَ  لِْيػػػػػػػػػػػػػػػػػَ الءِ  
 فَػنَػْفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  فَاْبِ وػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َأْو نُػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َعَيْظوػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (3)فَػُربػ َ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رُِحْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الُ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

هػػػا، فبعػػػد أف أقػػػّر اخأمػػػًن الّشػػػاعر الّشػػػد د مػػػن اغبيػػػاة والّ هػػػد فيذبلّػػػت ُب هػػػذا الػػػّنّا مالمػػػح اليػػػأس  
ُ ػل  ﴿حبتامّية فَناء الّدنيا، وضرورة الّت)ّلي عن  لٍّ  يٍء  صًن إىل فنػاء، ُب إ ػارة واضػ ة إىل اآل ػة اليريبػة: 

َهػػا فَػافٍ  نػػاء، فلػم  بػػف لد ػػه لػػ  والفَ أنّػه مػػات وضُبػػل علػ  الػػّنعش، وقػػد  لػه البِ ه ، زبيّػػل نفَسػػ ٗ)﴾ ٕٙ)َمػْن َعَليػْ
فعسػ  أف  يػوف لػه هػذا البيػاء رضبػةن ُب ، هػذ  الػّدنيا ندمنا عل  ما ضّي  ُب ،ياء أو الّنواح عل  نفسهإاّل الب
 .  اآلررة

ما لبثت اخأ ّػاـ أف أسػبغت عليهػا ، قد ا تسه  )صّية ح  نة، إّف اخأمًن اّلذي ورث ُملينا  تداع 
ة وحػػػػدة الّدولػػػػة والّتصػػػػّدي لألزمػػػػات بعػػػػد إرفاقػػػػه ُب اسػػػػتعاد، بػػػػدا  أنّػػػػه استسػػػػلم لليػػػػأسف، مرارهتػػػػا وقسػػػػوهتا
م  ةهػور ؾباعػة  ػد دة قابلهػا تراجػ  ، عن االجتاماعّية اّل  بلغت أوجها ُب منتصا وال ته الن الّسياسّية فض
 .   ٘)اقتصاديّ 

بػدا للجاميػ  أّف  إذ، ومن هذا اؼبنظور ف ّف  عر اخأمًن  اف معبّػرنا عن مرحلة قاسبة ُب تػار ل اخأنػدلس
وعلػػػ  ، بعػػد اسػػػتف اؿ اػبطػػػر ُب الػػػّدارل، نسػػػ  ريوطهػػػا الّسػػوداء ُب تلػػػب الػػػبالد البعيػػػدةالّنها ػػة أرػػػذت ت

 . الّت)ـو
لتبػدو أ ػدؽ وأعامػػف ، وتسػتامّر نغامػة اخأسػ  بػالّظهور ُب  ػػعر رثػاء الػّنفس ُب عصػر الّدولػػة اخأمو ّػة

أبيػات قاؽبػا قبػل موتػه بأحػد فلػه ، ومنهم ابن عبد ربّػه، وألصف بالّتجربة الّذاتّية اّل  عا ها  عراء هذا العصر
 : )الّطو ل   ٚ)فكاؿ، عّ  فيه عن إحساسه بدنّو أجله،  ٙ)وهي آرر  عر قاله، عشر  ومنا

                                         
 : لو. عليه: عطا عليه والتفت إليه. ًلو«. باانابة  ًن واف»...  ُب البياف اؼبغرب: ٔ)
 «. و ّيه حسن وجهب ُب الثّراء»  عج  البيت ُب البياف اؼبغرب: ٕ)
   بدؿ هذا ُب البياف اؼبغرب:ٖ)

 لَْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ فَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفْر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الِ ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َواْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنْ  إِ 
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظْن َرب  الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماءِ   ُِ  َلَعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  تُػْر
 

 

 . ٕٙ  الّرضبن: ٗ)
 . ٜٓٔ-ٜٛٔ  انظر: بيضوف: اخأمراء اخأمو ّوف الّشعراء ُب اخأندلس، ص٘)
 . ٖٜٔ/ٔ، والّضّّبّ: بغية اؼبلتامس، ٗ٘ٔ  انظر: اغباميدّي: جذوة اؼبكتبس، صٙ)
 . ٙٙٔ-٘ٙٔ  ابن عبد ربّه: د وانه، صٚ)



ٕٛٙ 

 

 
 ِ النػػػػػػػػػػػػػػي ِلمػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػاِذَلي   َ فػػػػػػػػػػػػػػاني

 
 
 

 (1)َ َويْػػػػػػػػػػػػػػػػػُا زَمػػػػػػػػػػػػػػػػػاني بُػْرَهػػػػػػػػػػػػػػػػػًة  َو َػػػػػػػػػػػػػػػػػواني 
 بَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا َوَأبْػَيْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي وََ ِرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (2) َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِورافِ َو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرفاِف ِل َي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ ُمعْ  

ػػػػػػػػػػػػػػػةً    َومػػػػػػػػػػػػػػػا لِػػػػػػػػػػػػػػػَي ًل َأبْيػػػػػػػػػػػػػػػ  ِلَسػػػػػػػػػػػػػػػْ عظَن ح  
 

 َوَعْشػػػػػػػػػػػػػػٍر َأتَػػػػػػػػػػػػػػْا ِمػػػػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػػػِدها َسػػػػػػػػػػػػػػَن اِف  
 فَػػػػػػػػػػػػػػال َتْسػػػػػػػػػػػػػػَأًلني َعػػػػػػػػػػػػػػْن تَ ػػػػػػػػػػػػػػاريِ  ِعي  ػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 (3)َوُدوَنُ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي تَػَريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  

بلتػػػه الّليػػػا  فكػػػد بلػػػي وأ، بعػػػد أف بلػػػع مػػػن اليػػػ  عتيًّػػػا، أعلػػػن ابػػػن عبػػػد ربّػػػه ت ّمػػػه مػػػن هػػػذ  الػػػّدنيا 
، بعػػد أف عػػاش عامػػرنا طػػو ، و ػروؼ اخأ ّػػاـ فامػػرآ  رػػًن  ػػاهد ، وال حاجػػة ِلاَمػػْن  ػرا  أف  سػػأله عاّمػػا حػػّل بػػهالن

 .  عل  حاله
فتجلّػ  ، ال  نسػ  فضػل ا تعػاىل عليػه، عل  الّر م فبّا حػّل بػه مػن اليػأس والبػؤس،  ًن أّف الّشاعر

 الّطو ل  : ) ٗ)إيبانه الرّاسل بعفو  وفضله ُب قوله
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِي ِ  ْْ  َوِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبَحْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد اهلِل راٍج ِلَف

 
ػػػػػػػػػػػػػمافِ   َُ ػػػػػػػػػػػػػُر  ػػػػػػػػػػػػػماِف اهلِل َخظػْ َُ  َولػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػْن 

 َوَلْسػػػػػػػػػػػػػػُا أُبػػػػػػػػػػػػػػالي َعػػػػػػػػػػػػػػْن تَ ػػػػػػػػػػػػػػاريِ  ِعي  ػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ِإذا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َعْ؟يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي باِقظًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوِلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 ِم بػػػػػػػػيِيػػػػػػػػحػػػػػػػػاٍؿ تُ ُهمػػػػػػػػا مػػػػػػػػا ُهمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػل   

 
 فَػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػارِمي فظوػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوَذاؾ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػناني 

وبعػد هػذا فهػو ال  بػا  دبػا حػّل ، موقن بالفوز برضبته الواسػعة، ه راٍج لفضل ا تعاىلإّف ابن عبد ربّ  
 .  فهاما عّدته وفيهاما قواـ أمر ، به ما داـ عكله ولسانه   ي ٌن
، قػػاؿ فيهػػا بنغامػػة ح  نػػة هاديػػة، اؼبػػوت النّػػاس وذ ػػرِ  ُب الّ هػػد ووعػػ ِ  أبيػػاتٌ واّمػػد بػػن عبػػد الّسػػالـ 

 : )الّطو ل   ٘)واررباله، لغربةوقد تذّ ر حاله ُب ا
 َ ػػػػػػػػػَأْف لَػػػػػػػػػْم َيُ ػػػػػػػػػْن بَػػػػػػػػػػْظٌن  َولَػػػػػػػػػْم تَػػػػػػػػػُ  فُػْرقَػػػػػػػػػةٌ 

 
 
 

 ِإذا  ػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمػػػػػػػػػػػػػػْن بَػْعػػػػػػػػػػػػػػِد الفػػػػػػػػػػػػػػراِؽ َتالقػػػػػػػػػػػػػػي 
 َ ػػػػػػػػػػػػػػَأْف لَػػػػػػػػػػػػػػْم تُػػػػػػػػػػػػػػػَ ر ْؽ بِػػػػػػػػػػػػػػالِعراقَػْظِن ُمْ؟َي ػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 (6)َولَػػػػػػػػػْم َتْمػػػػػػػػػِر َ ػػػػػػػػػِ  الش ػػػػػػػػػْوِؽ مػػػػػػػػػاَء َمػػػػػػػػػ قي 

 
                                         

 . اخَأمَر: سلَّامه. ووََ َله ِإىل رأْ ه: تر ه وََ ل إليه:  الني  ٔ)
  اعتورا الّشيَء وتعّورو  وتعاورو : تبادلو  فياما بينهم.: مع وراف  ٕ)
  ح ، وهو العذاب واؼبشّكة.  ْ   )التَّ مفردُ  : صب ٌ الّ  اري   ٖ)
 . ٙٙٔ-٘ٙٔ  ابن عبد ربّه: د وانه، صٗ)
 . ٛٓٔ  اغباميدّي: جذوة اؼبكتبس، ص٘)
   )الػاُموؽ والػاُمْؤؽ ، وهو حرؼ العٌن اّلذي  لي اخأنا. مفردُ  : صب ٌ الم قي. استدرّ : رىمَ   ٙ)



ٕٛٚ 

 

   
ػػػػػػػػػػِومْ َولَػػػػػػػػػػْم َأُزِر اأَلْعػػػػػػػػػػراَب فػػػػػػػػػػي َخْ ػػػػػػػػػػِا أَ  ُِ  ْر

 
 (1)وى ِمػػػػػػػػػػػػػْن راَمػػػػػػػػػػػػػٍة َوبُػػػػػػػػػػػػػراؽِ بِػػػػػػػػػػػػػ اِت الي ػػػػػػػػػػػػػ 

 َولَػػػػػػػػْم َأْ ػػػػػػػػ َِ ْ  بِالِ ظػػػػػػػػػِد ِمػػػػػػػػْن قَػْوػػػػػػػػَوِة الن ػػػػػػػػػوى 
 

 (2)ِبَ ػػػػػػػػػػػػػػػػْأٍس َسػػػػػػػػػػػػػػػػ؟انظوا الِفػػػػػػػػػػػػػػػػراُؽ ِدهػػػػػػػػػػػػػػػػاؽِ  
نا ػػ نا النّػػاس بػػالّت ّود ل رػػرة ، و غػػًّن حالػػه، و يػػا  ػػ ور مضػػجعه، وانتكػػل إىل اغبػػد ث عػػن اؼبػػوت 

:  ٖ)وهػػػػو أسػػػػلوب الفكهػػػػاء الكػػػػايم علػػػػ  الػػػػوع  وهتو ػػػػل اؼبكػػػػاـ، الّػػػػذي ال بػػػػّد منػػػػه واالسػػػػتعداد ليػػػػـو الّرحيػػػػل
 )الّطو ل 

ػػػػػػػػػػَ عي ْْ  بَيػػػػػػػػػػ   وََ ػػػػػػػػػػَأف  الَمػػػػػػػػػػْوَت قَػػػػػػػػػػْد زاَر َم
 

 
 

 (4)َفَحػػػػػػػػػػػػو َؿ ِمن ػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػنػ ْفَر بَػػػػػػػػػػػػػْظَن َتراقػػػػػػػػػػػػي 
 َأخػػػػػػػػػػػػػػػػي ِإن مػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػِدنْظا َمَحي ػػػػػػػػػػػػػػػػُة فُػْرقَػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  

 
 َوداُر  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروٍر  َذنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا بِِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽِ  

 َ و ْد َأخػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػْن قَػْ ػػػػػػػػِل َأْف َتْسػػػػػػػػُ َن ال  ػػػػػػػػرىتَػػػػػػػػػ 
 

 (5)َويَػْي َػػػػػػػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌؽ لِيِنُشػػػػػػػػػػػػػػػػػوِر ِبسػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽِ  
ونر. هنا الّشاعر، اّلذي يل من  نابي  الثّكافػة العربيّػة، قػد اسػتلهم ُب أبياتػه هػذ  آ ػاٍت مػن الكػرآف  

 ، فاست ضػر الّصػورة الكرآنيّػة: اليرم تصّور حاؿ َمْن حانت وفاته، وهو ُب موقا الّتفّج  علػ  ذاتػه ومصػًن 
ِإىَل   ٜٕ)َواْلتَػفَّػِت السَّػاُؽ بِالسَّػاؽِ   ٕٛ)َوةَػنَّ أَنَّػُه اْلِفػرَاؽُ   ٕٚ)َوِقيػَل َمػْن رَاؽٍ   ٕٙ)َ اّل ِإَذا بَػَلغَػْت التػَّرَاقِػيَ ﴿

   . ٙ)﴾ ٖٓ)َربٍَّب  َػْوَمِ ٍذ اْلاَمَساؽُ 
 اّل فامػا عليػه إ، طػواؿ عامػر  لّػ   تناسػاها اانسػافُ ا، إنّه إقرار من الّشاعر ُّذ  اغبكيكة: حكيكة اؼبوت

 .  ال عودَة منها أف  ت ّود بالّتكو. والّصالح قبل الّرحيل إىل دارٍ 
ذبربػػُة ابػػن ، مػػ  اؼبػػوت ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة أندلسػػيٌّ  ولعػػّل أ ػػدَؽ ذبربػػة مأسػػاو ّة عا ػػها  ػػاعرٌ 

فكػد عُػرؼ ُّػذا ، ولػه ُب ذلػب قصػايد عػّدة، نفسػهم بكػّوةوهو من الّشػعراء الّػذ ن عػانوا اؼبػرض وَرثَػوا أ،  هيد
 امػا أنّػه ،  اغبر ػة ه وأث)نػه بػاآلالـ ومنعػه احتامػاؿَ الّػذي أوهػن جسػامَ  ه إليه اؼبػرضُ وباعثُ ، الّنوع من رثاء الّنفس

، ودفُنيػه بالّسػجن مػّدةن علػ   ػد اؼبعتلػي بػن ضبّػ، واحد من الّشعراء اّلذ ن أضّرت ُّم فتنة قرطبة ضررنا بالغنا
وُب أوارػر ، فاجتامعت عليػه العّلتػاف معنػا، ٍبّ أ ابه الفاِب، وُأ يه دبرض الّنسامة وهو ضيف الّتنّفس أو الرّبو

                                         
 مواض  ُب الباد ة. راؽ: وى ورامة وبُ ذات الي  : ما اّتس  من اخأرض. ا ْ ال َ   ٔ)
 : اؼبّتعة اؼبامتل ة. الّدهاؽ: َ ِرَب الصَّبوح، وهو  ّل ما ُ رب ُ دوةن. ا    َ   ٕ)
 . ٛٓٔ  اغباميدّي: جذوة اؼبكتبس، صٖ)
  ر والعاتف من اعبانبٌن. بٌن ثغرة النَّ  و لٍ    )التػَّْرقوة ، وهي عظمُ مفردُ  : صب ٌ الّ راقي  ٗ)
 : البعث. الّنشور  ٘)
 . ٖٓ-ٕٙ  الكيامة: ٙ)



ٕٛٛ 

 

حػّ  إنّػه و  يػن  ت اّمػل أف وبرّ ػه أحػد ، فيػاف  ػاغبجر ال  ػ ح وال  تكلّػه، أ ّامه لػـ  فرا ػه مػن  ػًن حػراؾ
واستسػلم لػه ، لػوال أنّػه آثػر الّرضػا بكضػاء ا تعػاىل وقػدر ، لعظيم أوجاعه لدرجة أنّه هّم بالّت)ّلا من حياته

 .   ٔ)هػٕٙٗحّ  وافته منّيته ض    ـو اعبامعة آرر  ـو من صباد. اخأوىل سنة 
،  ٕ)فلػػػه ُب هػػػذا الغػػػرض قصػػػايد عػػػّدة مػػػؤثّرة، وابػػػن  ػػػهيد أ ثػػػر  ػػػعراء الّدولػػػة اخأمو ػػػة رثػػػاءن للػػػّنفس

، وضػػيكه ُّػػذ  اغبيػػاة فبّػػا دفعػػه إىل الّتفيػػًن ُب االنت ػػار، الّػػ  عا ػػها ومنهػػا قصػػيدة بػػٌّن مطلُعهػػا  ػػّدة اؼبعانػػاة
 : )الّطو ل  ٖ)فكاؿ

َيوػػػػػػػػػػػػػا  َأنُػػػػػػػػػػػػوُح َعيػػػػػػػػػػػػ  نَػْفسػػػػػػػػػػػػػي  َوَأنْػػػػػػػػػػػػدُب نُػ ػْ
 

 
 

َيوػػػػػػػػػػػػػا  ْ ػػػػػػػػػػػػر اِء َأْزَمْعػػػػػػػػػػػػُا قَػ ػْ  ِإذا َأنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي ال
ػػػػػػػػػػػػػاَء اهلِل فػػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػػل  حالَػػػػػػػػػػػػػةٍ   ػػػػػػػػػػػػػظُا قَْ  رَُ

 
 
 

 واَعيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   َوَأْح اًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػظَػ؟ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدلَ  
اِر َتْ نُ ُنػػػػػػػػػػػػػػي الَعصػػػػػػػػػػػػػػا   َأظَػػػػػػػػػػػػػِل َقعظػػػػػػػػػػػػػػَد الػػػػػػػػػػػػػد 

 
 
 

ػػػػػػػْعِ  سػػػػػػػاٍؽ َأْوَهػػػػػػػَن الِسػػػػػػػْ؟ُم رِْ َيوػػػػػػػا  َُ  َعيػػػػػػػ  
ـَ عػػػػػػػػػػػػػػػاِماًل    َوَأْنعػػػػػػػػػػػػػػػ  َخِسظسػػػػػػػػػػػػػػػاِت ابْػػػػػػػػػػػػػػػِن  َد

 
ِْػػػػػػػػػػػػػِر َنْصػػػػػػػػػػػػػَيوا   ِبراَحػػػػػػػػػػػػػِة ِ ْفػػػػػػػػػػػػػٍل َأْحَ ػػػػػػػػػػػػػَم ال

تػػػاز بػػػه مػػػن نبيػػػل ومػػػا يب، وعلػػػ  حياتػػػه اؼباضػػػية اغبافلػػػة بػػػأنواع اؼبسػػػرّات، بيػػػ  الّشػػػاعر علػػػ  نفسػػػه 
وقػد ، الّػ  ذهبػت أدراج الرّ ػاح خأنّػه ُب حالػة وهػن وعجػ  ال  سػتطي  أف  فعػل  ػي نا، اػبصاؿ و رم الّسجا ا

 .  ففّير ُب االنت ار، درله اليأس وحّل به التشاـؤ فضاؽ ُّذ  اغبياة
 وتظهػر بعػد، اؤؿتكابلهػا حالػٌة أرػر. هػي حالػة الّتفػ ابػن  ػهيدليّن حالػة الّتشػاـؤ الكاسبػة ُب نفػس 

 ػًن أّف مػا ، ه بكضػاء ا تعػاىل و ػ   علػ  الّشػدايدوتسػليامَ ، الّشػاعر اّلذي  غامر قلػهَ  وُت ز اايبافَ ، اؼبطل 
 .  دبساعدة العصا اّل اغبر ة إ  ًن قادر،  كلكه هو حالة الّضعا اّل   يابدها وهو قعيد الّدار
والّػػذي أ سػػبه ، فهػو راض دبػػا  صػيبه ُب صبيػػ  أحوالػه، ر دَ أةهػر الّشػػاعر الّرضػا بكضػػاء ا تعػاىل وقَػػ

. عد اّل وو وله إىل حكيكة اخأمر بأّف ما  صيبه ليس إ، الكناعة بذلب زواُؿ الّشّب عن قلبه  الن
والّػ  جػاءت لتامثّػل ، وفبّا يبّي  قصايَد رثاء الػّنفس عنػد ابػن  ػهيد  ػيوُع معػا  الف)ػر بالػّذات فيهػا

 : )الّطو ل  ٗ)اّلذي انسّل  طله روح الّشاعر، ُب مواجهة اؼبوت، حالةن من الّتامّسب باغبياة
 َأًل ُرب  َخْصػػػػػػػػػػػػػػػػٍم قَػػػػػػػػػػػػػػػػْد َ َفْظػػػػػػػػػػػػػػػػُا  وَُ ْربَػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

 
 
 

 (1)َ َشػػػػػػْفُا  َوداٍر ُ ْنػػػػػػُا فػػػػػػي الَمْحػػػػػػِل َوبْػَيوػػػػػػا 
 

                                         
والّنيبػػػات ، ووا : الفػػػ  ٕٖٛ، صٔ، ـٔ، وابػػػن بّسػػػاـ: الػػػّذرًنة، ؽٕٔ  انظػػػر: ابػػػن راقػػػاف: مطامػػػح اخأنفػػػس، صٔ)

 . ٕٛ، ورحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، صٛٔٔاػباّ ة وأثرها ُب الّشعر اخأندلسّي، ص
 . ٖ٘  انظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، صٕ)
 . ٓٔٔ  ابن  هيد: د وانه، صٖ)
 . ٓٔٔ، ص  الّسابفٗ)



ٕٜٛ 

 

 َوُرب  قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَ ريِ  بَػَعْ  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ 
 

 (2)ِإلػػػػػػػػػ  خْ  َػػػػػػػػػٍة ًل يُػْنِ ػػػػػػػػػُر الَ ْمػػػػػػػػػُع َفْصػػػػػػػػػَيوا 
، اسػػػتطاع أف  كهػػػر رصػػػومه إذ،  ػػػد مػػػن تػػػأّو الّشػػػاعر هػػػو حياتػػػه الّسػػػابكة وماضػػػيه اعباميػػػلإّف مػػػا     

تلػػػب اغبيػػػاة ُب نفسػػػه  ػػػي نا مػػػن الي  ػػػاء أبكػػػت  قػػػدو ، و يػػػوف علػػػ  رأس الّشػػػعراء واليتّػػػاب دبػػػا  صػػػدر عنػػػه
 .  ُب مرضه  عّ ي ُّا نفسهاّل  راح ، وزرعت فيه الثّكة بالّنفس، والّشاموخ

فيػػاف مػػن ، الّػػذ ن طاؼبػػا سػػعد بصػػداقتهم وأنػػس بلكػػايهم، الّشػػاعر مػػن أ ػػدقايهولػػيس أدر. حبػػاؿ 
 : )الّطو ل  ٖ)أف  ذُ َرهم و ذ ٍَّرهم دباضيه اؼبسّلم به

 «َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُمْ ِيػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الِفْ ظػػػػػػػػػػػػػػػػاِف َأف  َأخػػػػػػػػػػػػػػػػاُهمُ »
 

 
 

 (4)َأُخػػػػػػػػو فَػْ َ ػػػػػػػػٍة َ ػػػػػػػػْنعاَء مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاَف َ ػػػػػػػػْ يوا  
ْ ػػػػػػػػػُ  الػػػػػػػػػر     دىَعيَػػػػػػػػػْظُ م َسػػػػػػػػػالـٌ ِمػػػػػػػػػْن فَػ ًػػػػػػػػػ  َع

 
 واػًنا َأثْػَ  َػػػػػػػػػػػْا فظػػػػػػػػػػػِ  نَػْ يػػػػػػػػػػػػَولَػػػػػػػػػػػْم يَػػػػػػػػػػػػْنَر َعْظػػػػػػػػػػػ 

 يَ ػػػػػػػػػػػػػظُن  وََ ػػػػػػػػػػػػػِ  الَمػػػػػػػػػػػػػْوِت ي يػػػػػػػػػػػػػُع نْفَسػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

 واػوا ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل يُػَوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُف ثُْ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوداِخيُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
إمّبػػا سػػأؿ ، وهػػو ُب وقػػت أحػػوج مػػا  يػػوف إلػػيهم، و  سػػأؿ ابػػن  ػػهيد عػػن أحػػد مػػن أهلػػه وراّ ػػته 

حبًّػا  هػّوف عليػه قسػوة اؼبػرض ؽبػم  فكػد  ػاف  يػنّ ، ليهم سػالـ مػودّعوسّلم ع، عن أ  ابه الفتياف وأ دقايه
 . اّلذي  كاسي آالمه و ّدته

لنا اغبالة الّنفسّية الّسّي ة الّػ   وهي تبٌّن ، وتظهر فيها الّشيو.، تسيطر اخأح اف عل  هذ  الكصيدة
ما  ػاف  طامػح إليػه بضػياع وم  عج   بسبه إحساسه بأنّه و وبّكف ،  عيشها ابن  هيد م  أسكامه ووحدته

وأ ػػد  مػػرارة علػػ  الػػّنفس مػػن اؼبػػوت »، وإحساسػػه بػػااٍب خأنّػػه و  يػػن علػػ  جانػػه مػن الّتكػػو.، عامػر  ُسػػدن.
وهػػذا ااحسػػاس هػػو الّػػذي ،  ٘)«هػػو إحسػػاس اؼبػػرء بأنّػػه سػػوؼ يبػػوت دوف أف  يػػوف قػػد عػػاش حكًّػػا، نفِسػػه

 .   عر به ابن  هيد فياما  بدو

                                                                                                                        
 الّض)م الَكْطر.  : اؼبطر الّشد دالَوْبل والوابل  ٔ)
 :  صا اؼبوت. الَ َرض والَ ري   ٕ)
 . ٓٔٔ  ابن  هيد: د وانه، صٖ)
 هػ ، وعج  : )الّطو ل  ٛٙ   در هذا البيت للفارس البطل ُعبيد ا بن اغبّر اعبعفّي )تٗ)

 «أَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُدونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌب َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٌد َوحاِجبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهْ »
 . ٖٔٔ/ٙانظر: الّط ّي: تار ل الّرسل واؼبلوؾ،  

 . ٕ٘ٔاة، ص  إبراهيم: مشيلة اغبي٘)
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، تصّورُ  لتجاربػه الّذاتيّػة، روبة ابن  هيد ُب قصايد  الفر دة ُب رثايه نفَسهومن بد   ما جادت به ق
  اّل فلػم  لفػػه إ، فأرػذ  تأّمػل مػػا اقّتفػه، وبيػاء اغبيػاة اؼبولّيػة الّػػ  قضػ   ػطرنا منهػػا الهينػا عابثنػا مسػرفنا ُب اللّػػّذة

 : )الّطو ل  ٔ) صفكة راسر
ت  يتََأم ْيػػػػػػػػػػُا مػػػػػػػػػػا َأفْػنَػْظػػػػػػػػػػُا ِمػػػػػػػػػػْن  ُػػػػػػػػػػوِؿ ُمػػػػػػػػػػد 

 
 
 

 فَػيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم َأرَُ  ِإًّل َ َيْمَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِظرِ  
 َوَحص ػػػػػػػػْيُا مػػػػػػػػا َأْدرَْ ػػػػػػػػُا ِمػػػػػػػػْن  ُػػػػػػػػوِؿ لَػػػػػػػػ  تي 

 
 فَػيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم أُْلِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ِإًّل َ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفَ؟ِة خاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  

 َومػػػػػػػػػػػا َأنػػػػػػػػػػػا ِإًّل َرْهػػػػػػػػػػػُن مػػػػػػػػػػػا قَػػػػػػػػػػػد َمْا يَػػػػػػػػػػػدي 
 

 ِإذا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدُروني بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظَن َأْهػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الَم؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبرِ  
طبكة علػػ  الػػػامُ ف ػػاوؿ أف  فلػػت مػػن ربكػػة الّصػػدمة ، عّلتػػهه ُب ت إليػػه حالُػػتأّمػػل ابػػن  ػػهيد مػػا آلػػ 

فارتػػّد تأّملػػه رايبنػػا ، عيامػػه وتكل بػػه ُب الّلهػػو ػػبابه ونو  وعػػاد بذهنػػه إىل ماضػػيه، فواجههػػا بفنّػػه،  ػػعور  و يانػػه
، فامػػػا رحبػػػت  ػػػفكته، فكػػػد ا ػػػّت. الّضػػػاللة باؽبػػػد.، إذ وىّل  ػػػّل  ػػػيء بسػػػرعة، وبصػػػر  راسػػػ نا وهػػػو حسػػػًن

 .  قد استبدؿ اّلذي هو أدىن باّلذي هو رًنفج ع خأنّه 
اّلذي يل مػن  نػابي  الثّكافػة العربيّػة، قػد اّتيػأ علػ  معػا  الكػرآف، وهػو ُب موقػا ، ونر. ابن  هيد

، ُمِكػرًّا ُّػذ   ٕ)﴾ ٖٛ)ُ ػل  نَػْفػٍس دبَػا َ َسػَبْت َرِهينَػةٌ ﴿الّتفّج  عل  ذاته ومصًن ، فاست ضر الّصػورة الكرآنيّػة: 
 اّل  تناساها طواؿ عامر  حّ  وقعت الواقعة. اغبكيكة 

أ ػػ ابه الّػػذ ن  بػػالّتفّج  علػػ  مػػا آؿ إليػػه مػػن ضػػعا وأوجػػاع، راح  ػػذ ر وُب مواجهػػة هػػذا الّشػػعور
:  ٖ)و يػػا سػػييوف بيػػاؤهم عليػػه بعػػد أف  ّيبػػه الثّػػر.؟ فكػػاؿ، و يػػا سػػيتلّكوف نبػػأ موتػػه، أحبّػػو  وأُعجبػػوا بػػه

 )الّطو ل 
 ا َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  ُوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَهُومْ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؟  اهللُ ِفْ ظانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ُوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  َمصػػػػػػػػػػػػػػػػػابظِ  الِنُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوـِ ال  واِهػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  

 ِإذا ذََ ُرونػػػػػػػػػػػػػي  َوال  ػػػػػػػػػػػػػرى فَػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ َأْعلُمػػػػػػػػػػػػػي   
 

 َبَ ػػػػػػػػػػػػػػػػْوا بُِعظُػػػػػػػػػػػػػػػػوٍف َ الس ػػػػػػػػػػػػػػػػحاِب الَمػػػػػػػػػػػػػػػػواِ رِ  
 «َأْودى َأبُػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػاِمِر العُػػػػػػػػػػػػػػال»يَػُ؟ولُػػػػػػػػػػػػػػوَف:  

 
 َأِقيِػػػػػػػػػػػػػػػوا  َفِ؟ػػػػػػػػػػػػػػػْدًما مػػػػػػػػػػػػػػػاَت  بػػػػػػػػػػػػػػػاُء عػػػػػػػػػػػػػػػاِمرِ  

أّف فبّػػػػا  ُػػػػدرل علػػػػ  نفسػػػػه الفػػػػرح ،  ػػػػاحه الّلام ػػػػات الّنفسػػػػّية الّدقيكػػػػة وهػػػػو، وجػػػػد ابػػػػن  ػػػػهيد 
، فصػػّور حػػاؽبم وقػػد ذ ػػرو  بألسػػنتهم أو مػػّر تػػذّ ر  خبػػواطرهم، هػػو ذ ػػر أحبابػػه لػػه وبيػػاؤهم عليػػه، والّسػػلواف

ال بػػل ربػػّوؿ إىل ، حيػػث  يػػوف الػػّّتاب هػػو اؼبهػػيامن فػػوؽ جسػػد ، وهػػو علػػ  حػػاؿ مػػن العجػػ  وفَػْكػػد اؼبيانػػة
 . بدم     ر أف  بيوا عليه اّل فاما  يوف منهم لصدؽ أرّوهتم و داقتهم إ، ـعظا
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حػّ  بعػػد أف فَػَكػد ميانتػػه ، ف نّػػه ال  نسػ  وفػػاء أ ػدقايه لػػه، ومػ  أّف الّشػػاعر مهامػـو الكلػػه دبصػًن 
هػو زبفيا حّدة هذا الّصراع  ػًن اؼبتيػافب بينػه و  الن ؿباو ، فيجيبهم بكوؿ ال ىبلو من حيامة وموعظة، وجاهه

 ف نّػػه رطػػهٌ ، وبػػٌن اؼبػػوت الكػػّوة الكػػاهرة: إذا  ػػاف أبػػو عػػامر العػػال قػػد هلػػب، وُبتضػػر و لفػػ  أنفاسػػه اخأرػػًنة
 . كد مات آباؤ  قبلهف، فيه إىل العجه أو اعب ع ال داعيَ   سًنٌ 

فػاؼبوت ال  ػّتؾ ، ُمبيّػننػا أف ال سػبيل إىل رّد اؼبػوت أو ردعػه، ُب حيامتػه الن ومض  ابن  هيد مسّتسػ
فهو قد صب  بٌن هػاتٌن اؼبكػدرتٌن ، ولعّله أ ار ُّذا إىل نفسه، وال  ُدَف  عن الّشاعر اؼبتامّين، يَه اؼبفّو َ اػبط

 : )الّطو ل  ٔ)اخأدبّيتٌن: اػبطابة والّشعر
 ُهػػػػػػَو الَمػػػػػػْوُت لَػػػػػػْم ُيْصػػػػػػَرْؼ بِػػػػػػَأْ راِس خاِ ػػػػػػ ٍ 

 
 بَيظػػػػػػػػػػػػػٍ   َولَػػػػػػػػػػػػػْم يُػْع َػػػػػػػػػػػػػْ  بِأَْنفػػػػػػػػػػػػػاِس  ػػػػػػػػػػػػػاِعرِ  

 لِْيػػػػػػػػػػػػَ ْ ِ  ُمْوَ ػػػػػػػػػػػػَة قػػػػػػػػػػػػاِدرٍ َولَػػػػػػػػػػػػْم َيْ َ نِػػػػػػػػػػػػْ   
 

ْ ػػػػػػػػػػػػػػػػْعِ  ُمْوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػَة  ػػػػػػػػػػػػػػػػاِفرِ    قَػػػػػػػػػػػػػػػػِوي   َوًل لِي
 َيحػػػػػػػػػػػػِل عُػػػػػػػػػػػػرى الَ   ػػػػػػػػػػػػاِر فػػػػػػػػػػػػي داِر ُمْيِ ػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
 َويَػْوُفػػػػػػػػػػػػػػػو بِػػػػػػػػػػػػػػػنَػْفِر الش ػػػػػػػػػػػػػػػاِرِب الُمَ سػػػػػػػػػػػػػػػاِ رِ  

ا مكػّررنا وأ امل الّشاعُر  ػورَ  اؼبتالحكػة   فلػيس بػدعنا أف ، أّف اؼبػوت  ػأٌب علػ  اعباميػ  وال  ػّتؾ أحػدن
 امػػا أنّػػه ال ،  فيبتعػػد عػػن طػػر كهم ؼبيػػانتهم أو قػػّوهتم، فػػاؼبوت ال  هػػاب العظامػػاء والوجهػػاء، صػػيه أبػػا عػػامر 

 . فاؼبوت ال ىباؼ وال  رحم،  ّتؾ الّضعفاء والفكراء لضعفهم وفكرهم
، خأّف اؼبػوت هبػوز اغِبجػاب إىل َمػْن أىب، مػن دنػّو أجلػه، ُب رتاـ مرثيته هذ ، وو  عجه ابن  هيد

ابيػػػد أ واْلِتياعػػػه الضػػػطراـ هػػػذا اؽبػػػو. بػػػٌن ، نّػػػه َعِجػػػَه مػػػن انسػػػياقه ُب سػػػاعاته اغبرجػػػة وراء هػػػوا  اؼبتوقّػػػد أبػػػدن
 : )الّطو ل  ٕ)جواكبه

 َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػْظَر َع ظ ًػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػداَنْا َمِنظ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ُيَصػػػػػػػػػػػػػػػد ُؽ فظوػػػػػػػػػػػػػػػا َأو لػػػػػػػػػػػػػػػي َأْمػػػػػػػػػػػػػػػر  ِخػػػػػػػػػػػػػػػري 
 َوَلِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َع ظ ًػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأف  بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظَن َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػواِنحي 

 
 لَ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرِة الُمَ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِيرِ َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػًوى َ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِر ا 

 ُيَحر ُ نػػػػػػػػػػػػػػػي  َوالَمػػػػػػػػػػػػػػػْوُت َيْحفػػػػػػػػػػػػػػػُ  ُمْوَ  ػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 َويَػْو ػػػػػػػػػػػػػػاُ ني  َوالػػػػػػػػػػػػػػنػ ْفُر ِعْنػػػػػػػػػػػػػػَد َحنػػػػػػػػػػػػػػاِ ري 
، عاّمػا ألفنػا  مػن معػا  الّشػعراء الّ ّهػاد، وم  أّف ابن  هيد و ىبرج ُب أبياته هذ  وهو  صا اؼبػوت 

وهػػػو حػػػّ  ُب اعتاللػػػه وضػػػعفه ، مػػػن قػػػدرة علػػػ  الّتصػػػو ر أنّػػػه فػػػاؽ  ثػػػًننا مػػػن  ػػػعراء الرّثػػػاء دبػػػا امتػػػاز بػػػه اّل إ
فكػػد رسػػم سػػطوة اؼبػػوت و ولّيتػػه ليػػّل اخأحيػػاء جبّػػارهم ، وهواجسػػه هبػػيء دبػػا ربػػيط بػػه مليتػػه الطّّيعػػة الكػػد رة

فػػال  ػػرَو أف  ػػرزح ابػػن  ػػهيد ربػػت وطػػأة آمالػػه وآالمػػه ُب الي ػػة الكضػػاء ، ومستضػػعفهم قػػو ّهم وضػػعيفهم
 . الّرهيبة
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 امػا  ،  ميانػة ُب مراثيػهؽبػم   ر خأ ػدقايه، و انػتدايػم الػذّ  هه أنّػحظه ُب رثاء ابن  هيد نفسَ وما نال
ولعػػّل هػػذ  ، ميتفينػػا بيلامػػة )فتيػػاف ، فكػػد أ ػػار إلػػيهم ُب أ ثػػر مػػن قصػػيدة،  انػػت ؽبػػم ميػػانتهم ُب حياتػػه

 ت ػّدث عػن ؿبنتػه ورثايػه وهػو ،  امػا ُب قولػه،  إذ نػرا   يّررهػا ُب مواضػ  أرػر. مػن د وانػه، الّلفظة أثًنة لد ه
 : )الّطو ل  ٔ)اغبياة
 «َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُمْ ِيػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الِفْ ظػػػػػػػػػػػػػػػػاِف َأف  َأخػػػػػػػػػػػػػػػػاُهمُ »
 

 
 

 َأُخػػػػػػػػػو فَػْ َ ػػػػػػػػػٍة َ ػػػػػػػػػْنعاَء مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػاَف َ ػػػػػػػػػْ يوا  
 : )البسيط  ٕ)ُب مثل قوله، وقد ظبّاهم ُب موض  آرر )إرواننا  

 َأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َػْودُِع اهللَ ِإْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواني َوِعْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرتَػُوْم 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػ  الَعْيظػػػػػػػػػػػػػػػاِء َسػػػػػػػػػػػػػػػ  اؽِ وَُ ػػػػػػػػػػػػػػػل  ِخػػػػػػػػػػػػػػػْرٍؽ إِ  
 : )البسيط  ٖ)ُب مثل قوله،  اما ظبّاهم ُب قصيدة أرر. )أ  ابنا  

 اقْػػػػػػػػػر الس ػػػػػػػػػالـَ َعيػػػػػػػػػ  اأَلْ ػػػػػػػػػحاِب َأْ َمِعِوػػػػػػػػػْم 
 

 َوُخػػػػػػػػػػػػػػ   َعْمػػػػػػػػػػػػػػًرا بِػػػػػػػػػػػػػػَأزْ   نُػػػػػػػػػػػػػػوِر َتْسػػػػػػػػػػػػػػيظمِ  
م اعبػػ ء فهػػم جػػ ء منػػه بػػل لعّلهػػ، هػػو تعّلكػػه دباضػػيه اعباميػػل اآلفػػل، إّف تعلّػػف ابػػن  ػػهيد باخأ ػػ اب 

وا تسػػه وّد عػػدد مػػن رجػػاؿ العلػػم ، ومػػن اؼبعػػروؼ عنػػه أنّػػه أنشػػأ ُب قرطبػػة عالقػػات إروانيّػػة طّيبػػة، اخأهػػمّ 
وذبامعهػػػم بػػػه ؾبػػػالس ، و كػػػر وف لػػه باخأؼبعيّػػػة وحسػػػن اؼبعشػػػر، الّػػذ ن  ػػػاف  ػػػأنس ُّػػػم و أنسػػػوف بػػػه،  ٗ)واخأدب

وال ، و ػػانوا وبضػػروف ؾبلػػس  ػػرابه، البيػػافمنتػػد. اخأعيػػاف ومسػػرح »ُب منػػػ له الّػػذي  ػػاف ، اخأنػػس أو اخأدب
 .   ٘)« غيبوف عن بابه

د اؼبػوت أحػػدهم وإذا طالػت  ػػ، واسػتامرار خأثػػر ، إّف بكػاء أ ػػ اب ابػن  ػػهيد بعػَد  هػػو بكػاء لػػذ ر 
و ػاف ، وقد نُعي إليه  د كه الّلامايّي الّػذي  ػاف مػن أ ػدقايه اؼب)لصػٌن لػه فيامػا  بػدو، ُب حياته ح ف وج ع

خأنّػػه هػػو ، وتعاميكنػػا احساسػػه بػػاغب ف والكلػػف، لّصػػد ف  عػػين فَػْكػػد الّشػػاعر ؼبرحلػػة زاهيػػة مػػن حياتػػهفَػْكػػد  ؽبػػذا ا
قػػاؿ ، وأنشػػد ُب رثػػاء  ػػد كه هػػذا قصػػيدةن مػػؤثّرة، اآلرػر  كػػّتب مػػن اؼبػػوت لشػػّدة اؼبػػرض الّػػذي  ن)ػػر جسػد 

 : )البسيط  ٙ)فيها
 فَػُ؟ْيػػػػػػػػُا  َوالِسػػػػػػػػْ؟ُم َمْنُشػػػػػػػػوٌر َعيػػػػػػػػ  َ َسػػػػػػػػدي

 
 

 الػػػػػػػػػػػػر دى  َورِداُء الَعػػػػػػػػػػػػْظِ  َم ْػػػػػػػػػػػػِوِي:َيْحػػػػػػػػػػػػُدو  
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 . ٖ٘ٔورحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، ص
 . ٜٔٔ  ابن راقاف: مطامح اخأنفس، ص٘)
 . ٘ٗٔ  ابن  هيد: د وانه، صٙ)



ٕٜٖ 

 

 َأْهػػػػػػػػػػػػػدى الّيمػػػػػػػػػػػػػاِِِي ِمػػػػػػػػػػػػػْن َأْزهػػػػػػػػػػػػػاِر ِفْ َرتِػػػػػػػػػػػػػ ِ 
 

 َنْشػػػػػػػػػػػػًرا  َف؟ػػػػػػػػػػػػاَؿ الػػػػػػػػػػػػِد  : َمػػػػػػػػػػػػر  الّيمػػػػػػػػػػػػاِِيِ  
 َف؟ظػػػػػػػػػػَل: مػػػػػػػػػػاَت  َف؟ػػػػػػػػػػاَؿ الي ْظػػػػػػػػػػُل: قػػػػػػػػػػاَرَب ذا 

 
 فَانْػَوػػػػػػػػػػػػػػل  ِمػػػػػػػػػػػػػػْن ُمْ؟َي ػػػػػػػػػػػػػػي نَػػػػػػػػػػػػػػػْوٌء ِسػػػػػػػػػػػػػػماِ يِ  

 اَوبِػػػػػػػػػػػػػػِا فَػػػػػػػػػػػػػػػْرًدا أُنػػػػػػػػػػػػػػا ي ُمْ؟َي ػػػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػػػَغفً  
 

اِر ِ ن ػػػػػػػػػػػػػػػيِ    َ ػػػػػػػػػػػػػػػأَن ني فػػػػػػػػػػػػػػػي نُػُ؟ػػػػػػػػػػػػػػػوِب الػػػػػػػػػػػػػػػد 
ػػ  رطػػاَب َمػػْن  سػػام  و عػػي  فكػػاؿ ، والتفػػت ابػػن  ػػهيد اؼبفجػػوع بصػػاحبه الفكيػػد وراطبػػه حبػػهم وأسن

 : )البسيط  ٔ)له
 ًل ِعْشػػػػػػػُا ِإْف ِمػػػػػػػا  لػػػػػػػي يػػػػػػػا واِحػػػػػػػدي َأبَػػػػػػػًدا

 
 

 َوَمْوتُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد  ًل َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    َمْرِِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِي  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػاَت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِحُ  ُ ِإف  الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػريَم ِإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 َأْودى بِػػػػػػػػػػػػػػِ  الَوْ ػػػػػػػػػػػػػػُد  َوالِ ْ ػػػػػػػػػػػػػػُل ال   ظِعػػػػػػػػػػػػػػيِ  

يَػػػػػػػػػَ  ًل تَػْعَ ػػػػػػػػػْ   فَػػػػػػػػػُ و َأَمػػػػػػػػػػلٍ    ِإْف ِمػػػػػػػػػِا قَػ ػْ
 

 قَػػػػػػػػػػػػْد ُحػػػػػػػػػػػػم  ِمػػػػػػػػػػػػْن ُدونِػػػػػػػػػػػػِ  يَػػػػػػػػػػػػػْوـٌ ِحمػػػػػػػػػػػػاِميِ  
 َأْو ِمػػػػػػػػػا  قَػْ يػػػػػػػػػي َفمػػػػػػػػػا َمْنعػػػػػػػػػاَؾ لػػػػػػػػػي َعَ ػػػػػػػػػ ٌ  

 
 ِإف  الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػريَم ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأَلْ ػػػػػػػػػػػػػػػػحاِب َمْنِعػػػػػػػػػػػػػػػػيِ  

ٍبّ ُب بكايػػػه ، مأسػػػاة ابػػػن  ػػػهيد مػػػ  اؼبػػػوت تتجّسػػػد ُب  ػػػّدة اخأو الّػػػذي  فتػػػب بػػػه مػػػن الواضػػػح أفّ  
ا  صارع اؼبرض اّلذي ُ سهر  الّليا   .  بعد فَػْكد  لصد كه اؼب)لا اخأثًن لد ه، وحيدن

لينّػه ، وت داد أح اف الّشاعر ُب اخأبيات اخأرػًنة مػن اؼبرثيػة بسػبه  ػّدة مرضػه واالقػّتاب مػن يا تػه
 : )البسيط  ٕ)منكاد خأمر  العليّ ، راض حبيم ا تعاىل، مرضه  ابر عل 

 زاَد الػػػػػػػػػػػػػػػَ الُء َعيػػػػػػػػػػػػػػػ  نَػْفسػػػػػػػػػػػػػػػي  فََأْعػػػػػػػػػػػػػػػَدَموا
 

 اع
 

 َ ػػػػػػػػػْ ري  َفَصػػػػػػػػػْ ري َعَيْظػػػػػػػػػَ  الظَػػػػػػػػػػْوـَ َوْحِشػػػػػػػػػيِ  
 َح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َأُهػػػػػػػػػػػػػػػػػم  بَِ؟ْ يػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  داِ ظَػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  

 
ـَ َهػػػػػػػػػػػ ا قَػْ ػػػػػػػػػػػُل ِإْنِسػػػػػػػػػػػِي    يػػػػػػػػػػػا قَػػػػػػػػػػػػْوـُ َهػػػػػػػػػػػْل را

 ِمػػػػػػػػػػػْن ُعْ؟ ػػػػػػػػػػػ  بُِيظػػػػػػػػػػػُا ِبوػػػػػػػػػػػا ِإن ػػػػػػػػػػػي ِإلػػػػػػػػػػػ  اهللِ  
 

 َ ػػػػػػػػػػػػرى ِبوػػػػػػػػػػػػا الُحْ ػػػػػػػػػػػػُم  َواأَلْمػػػػػػػػػػػػُر اِ َلِوػػػػػػػػػػػػيِ  
، الباعث عل  هذا اغب ف و  ين فكػداف الّصػد ف فكػط و بدو أفّ ،  سيطر اغب ف عل  هذ  الكصيدة 

م فهػو و  لجػأ إىل الثّنػاء علػ  اؼبيػت  امػا  فعػل معظػ، بل اغبسرة عل  مصًن اانساف ُب هذ  اغبياة الفانية»
، وهػػػو برثايػػػه خأ ػػػدقايه، بػػػل عبػػػأ إىل الّتفيػػػًن ُب رحلتػػػه إىل اؼبػػػوت، وو  بػػػب عليػػػه و ػػػنح و نػػػدب، الّشػػػعراء

 .   ٖ)«وزبليد  لذ راهم  نّبب عن رثايه لنفسه وزبليد  ؽبا ُب مواجهة اؼبوت اّلذي  تهّدد  و ّتّبا به
تعبػػػًننا واضػػػ نا عػػػن طبيعػػػة ت أّيػػػا عػػػ ّ ؾباموعػػػة مػػػن مراثػػػي الػػػّنفس عنػػػد ابػػػن  ػػػهيد  وفبّػػػا ُ الحػػػ  ُب

وحسػن  العالقات االجتاماعّية الّسايدة ُب قرطبة، وعن وجود  داقات قو ّة وـبلصػة تسػودها ابّػة واالحػّتاـ

                                         
 . ٘ٗٔ  ابن  هيد: د وانه، صٔ)
 . ٘٘ٔ-٘ٗٔ، ص  الّسابفٕ)
 . ٕٓٗ  ؿباّمد: الّشعر ُب قرطبة، صٖ)



ٕٜٗ 

 

ا مػن  ومنهػا قصػيدته الّػ  رػّا ُّػا ابػنُ ،  ٔ)قصايد  ُب تود   اغبيػاة ، وهذا ما دّلت عليهالعشرة  ػهيد واحػدن
 تػه إليػه إذ  ، وذلب هو  د كه اغباميم علّي بن حػـ ، ع إليه ُب الّنايبات هر ، بٌن هؤالء اارواف اؼب)لصٌن

طالبنا منه أف  ؤبّنه و يثر من ذ ر ؿباسنه،  ٕ)أبياتنا هي آرر  عر قاله
 : )الّطو ل   ٖ)

ػػػػػػػػػػػػػػػا رََأيْػػػػػػػػػػػػػػػُا الَعػػػػػػػػػػػػػػػْظَ  َول ػػػػػػػػػػػػػػػ  ِبرِْأِسػػػػػػػػػػػػػػػ ِ   َوَلم 
 

 
 

 َوَأيْػَ؟ْنػػػػػػػػػػػُا َأف  الَمػػػػػػػػػػػْوَت  ًل َ ػػػػػػػػػػػ    ًلِح؟ػػػػػػػػػػػي 
 ُا َأن ػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػاِ ٌن فػػػػػػػػػػػػػػػػي َ ظابَػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ َتَمنػ ْظػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (4)بِػػػػػػػػَأْعي  َمَوػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػر يِ  فػػػػػػػػػي رَْأِس  ػػػػػػػػػاِه ِ  

ػػػػػػػػػػػِل عظَشػػػػػػػػػػػةٍ   ْْ َِ الَحػػػػػػػػػػػ   ِمػػػػػػػػػػػْن َف  َأُذِر َسػػػػػػػػػػػ؟ظ
 
 

 َوحظػػػػػػػػػػػًدا  َوَأْحُسػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػاَء ثنػػػػػػػػػػػي المفػػػػػػػػػػػاِل ِ  
 ،وأّف اؼبػػػوت الحػػف بػػه ال ؿبالػػػة، وأّف اغبيػػاة ألػػػوت برأسػػها عنػػه، أدرؾ ابػػن  ػػهيد أّف عامػػػر  ُب نفػػاد 

 .  وسبّسينا باغبياة، و أّف ُب هذا الّصعود قباةن من اؼبوت، وم  هذا  ّله سبىّن أنّه سا ن ُب أعل  جبل  اهف
وال ، وال سػػػبيل إىل الّنجػػػاة، فامػػػا أسػػػرع اؼبلتكػػػ ، واؼبػػػوت ُب إقبػػػاؿ كبػػػو ، إّف عامػػػر الّشػػػاعر ُب إدبػػػار

، إىل االنتكاؿ من تصو ر  راعه م  اؼبػوتولعّل هذا ما دعا  ، مناَص من االستسالـ واالعّتاؼ بغلبة اؼبوت
 : )الّطو ل   ٘)فكاؿ معّتفنا، إىل رطابه رليليه عل  عادة اعباهلّيٌن

ـَ الَمِنظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةً   َخيظيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن را
 

 فَػَ؟ػػػػػػػػػػػػْد رُْمُ وػػػػػػػػػػػػا َخْمسػػػػػػػػػػػػظَن  قَػْولَػػػػػػػػػػػػَة  ػػػػػػػػػػػػاِدؽِ  
 َ ػػػػػػػػػأَن ي  َوقَػػػػػػػػػْد حػػػػػػػػػاَف اْرِتحػػػػػػػػػالَي  لَػػػػػػػػػْم َأفُػػػػػػػػػػ ْ  

 
 نْظا بَِيْمَحػػػػػػػػػػػػػػػِة بػػػػػػػػػػػػػػػاِرؽِ قَػػػػػػػػػػػػػػػديًما ِمػػػػػػػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػػػػػػػدِ  

، إذا  اف الّشاعر قد سع  إىل الّتامّسػب باغبيػاة مػن رػالؿ حر ػة الّصػعود والفػرار ُب اخأبيػات اخأوىل 
فكػد طلػه اؼبػوت ، ف نّه سػع  ُب هػذ  اخأبيػات إىل اػبػالص مػن اغبيػاة فػرارنا مػن آالـ اؼبػرض الّػذي  عػا  منػه

 .   ر بته ُب اؼبوتوُب قوله )قولة  ادؽ  تأ يد عل، طبسٌن مرّة
 : )الطو ل   ٙ)فال بّد من و ّية  و ي ُّا، اخأمر عل  هذا الّن و دبا أفّ و 

 َفَمػػػػػػػػْن ُمْ ِيػػػػػػػػٌ  َعن ػػػػػػػػي ابْػػػػػػػػَن َحػػػػػػػػْ ـٍ  وَ ػػػػػػػػاَف لػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػػاتي  َوِعْنػػػػػػػػػػػػَد َمْػػػػػػػػػػػػايِ؟ي:   يَػػػػػػػػػػػػًدا فػػػػػػػػػػػػي ُمِيم 
ـُ اهلِل ِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرؽٌ    َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 
 ؽٍ َوَحْسػػػػػػػػػػػػػػػػُ َ  زاًدا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن َح ظػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ُمفػػػػػػػػػػػػػػػػارِ  

 
                                         

 . ٕ٘ظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، ص  انٔ)
 . ٕٔٓ-ٕٓٓ  انظر: ابن راقاف: مطامح اخأنفس، صٕ)
 . ٔٓٔد وانه، ص  ابن  هيد: ٖ)
ُهْم اَل تَػْكتُػلُػواْ  ُوُسػَا َوأَْلُكػوُ  ُب َ َيابَػِة اعْبُػهٍّ ﴿: ما سػّتؾ منػه. ومنػه قولػه تعػاىل:  ّل  يء   ظابةُ   ٗ)  َػْلَتِكطْػُه  قَػاَؿ َقآيِػٌل مَّػنػْ

  .ٓٔ) وسا:  .﴾ ٓٔ)بَػْعُض السَّيَّاَرِة ِإف ُ نُتْم فَاِعِلٌنَ 
  .ٔٓٔ  ابن  هيد: د وانه، ص٘)
 . ٕٓٔ، ص  الّسابفٙ)
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ومثيلػه ، و ر يه ُب أ ّػاـ ؾبػد  وعػ ّ ، إنّه سؤاؿ عن ابن حـ   د ف الّشاعر اؼب)لا و فّيه ورليله
إىل ظبػّو أرػالؽ ابػن ، وال زبف  اا ارة الواض ة من رالؿ هذ  اخأبيات وأَُرر  ًنها، ُب تكّله اخأحواؿ به

وال سػػػّياما ُب هػػػذ  ، رص علػػػ  وّدهػػػم الوفػػػاء و ػػػدؽ اؼبعا ػػػرة واالنتظػػػاـ مػػػ  اعباماعػػػة واغبػػػ،   ػػػهيد وِراللػػػه
 . اخأبيات اّل   دعو فيها  د كنا فكيهنا ُعرؼ بصراحته و دقه

:  ٔ)فكػػػاؿ،  ػػػرع ببيػػػاف و ػػػّيته لػػػه، ووّدعػػػه وداع مفػػػارؽ، وبعػػػد أّف سػػػّلم ابػػػن  ػػػهيد علػػػ  ابػػػن حػػػـ 
 )الطو ل 

 فَػػػػػػػػػػػػػال تَػػػػػػػػػػػػػػْنَر تَػػػػػػػػػػػػػْأبظني ِإذا مػػػػػػػػػػػػػا فَػَ؟ػػػػػػػػػػػػػػْدتَني
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػَل خَ   ْْ  الِِ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػيَوتػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  اَر َأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػامي  َوَف
 َوَحػػػػػػػػػػػػر ْؾ لَػػػػػػػػػػػػُ   بِػػػػػػػػػػػػاهلِل  ِمػػػػػػػػػػػػْن َأْهػػػػػػػػػػػػِل فَػن نػػػػػػػػػػػػا 

 
 (2)ِإذا َ ظ  ُػػػػػػػػػػػػػػػػوني  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػْوٍم ُ رانِػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  

ػػػػػػػػ ُ   َْ  َعسػػػػػػػػ  هػػػػػػػػاَم ي فػػػػػػػػي الَ؟ْ ػػػػػػػػِر َتْسػػػػػػػػَمُع بَػْع
 

 بَػ َػْر ظػػػػػػػػػػػػػػػػِع  ػػػػػػػػػػػػػػػػاٍد  َأْو بَِ  ريػػػػػػػػػػػػػػػػِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػاِرؽِ  
 فَيػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي اد  ػػػػػػػػػػاري بَػْعػػػػػػػػػػَد َمػػػػػػػػػػْوتَي راَحػػػػػػػػػػةٌ  

 
 (3)اِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َتْمنَػُعونظوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُعاللَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة ز  

 َوِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أَلْرُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهللَ فظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َماْ  
 

ػػػػػػػػػػػػػا َدرى ِمػػػػػػػػػػػػػْن َح؟ػػػػػػػػػػػػػاِِ؟ي   ُذنُػػػػػػػػػػػػػوبي بِػػػػػػػػػػػػػِ  ِمم 
ػػا منػػه أ، ُب ـباطبػػة  ػػد كه، توّسػػل الّشػػاعر بثناييّػػة الّنهػػي )ال تَػػػْنَس  واخأمػػر )َحػػرٍّْؾ    نسػػ   اّل ملتامسن

فهػػو حػػر ا علػػ  زبليػػد ذ ػػرا  ُب الػػّدنيا ، وأف  نشػػد  مراثيَػػه لعلّػػه  سػػامعها ُب قػػ  ، وأف  رعػػ  ذ ػػرا ، تأبينػػه
 . وعبكت سًنته بٌن الّناس، إذا انتشر طيه ذ را  اّل و أّف روحه ال هتدأ إ

فكػػد اعتكػػد العػػرب قػػديبنا أّف الكتيػػل ، ووبيلنػػا قولػػه )هػػام   إىل اعتكػػاد العػػرب الكػػدماء بسػػيينة الػػّروح
فكد استعاض عن اخأرذ بالثّػأر باانشػاد علػ   الن يبت قتي وخأّف الّشاعر و،  ٗ)إذا أُرذ بثأر  اّل ال هتدأ روحه إ

وسػيينة ، د ذ ػر  ُب الػّدنيازبليػوهيذا سع  الّشػاعر إىل ، لروحه ذ ر فضايله سيينةٌ   بفيأّف رثاءَ ، عل  ق  
 .  روحه ُب اآلررة

وآرر ما نكا عند  من رثاء ابن  ػهيد لنفسػه أبيػاٌت أو ػ  بيتابتهػا علػ   ػاهدة قػ  ، وهػذا فبّػا 
نظاموهػا هػم ؽبػذ  الغا ػة، قبػورهم،  علػ  أبيػاتٌ  ُتيتػه أفهم مػن  ثًنٌ  أو  ع بٌن الّشعراء والعلاماء، فكد  ا 

                                         
 . ٕٓٔ  ابن  هيد: د وانه، صٔ)
ـّ، واعبام  الغرانيف والغرانكة. الغران   ٕ)  : الّشاب اخأبيض اعباميل، والّتا
 : ما  ُتعّلل به. الُعاللة  ٖ)
 . ٛٛٔ-ٚٛٔ  انظر: عباد، و اهٌن: اخأساطًن واؼبعتكدات االجتاماعّية ُب الّّتاث الّشعرّي اخأندلسّي، صٗ)
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 إ ػػػفاؽ نظػػػرة اؼبػػػوت إىل فيػػػه، و نظػػػروف حػػػدث ومػػػا اؼباضػػػيَ  فيهػػػا ،  ػػػذ روفأو سبثّلػػػوا ُّػػػا مػػػن أ ػػػعار  ػػػًنهم
   . ٔ)آثاـ من حياهتم ُب ارتيبو  ما وعل ،  جاعتهم أنفسهم، وعل  عل  وترّقه، و بيوف

مػن  فكػد أو ػ   ثػًنٌ ، ةاهرةن بارزة ُب اخأندلس، و انت ةاهرُة  تابة رثاء الّنفس عل   واهد الكبور
.  ٕ)بعػػػد اؼبػػػوت، الّشػػػعراء اخأندلسػػػّيٌن أ ػػػدقاءهم وذو هػػػم بيتابػػػة أبيػػػات مػػػن نظامهػػػم علػػػ   ػػػواهد قبػػػورهم

 : )ـبّل  البسيط  ٖ)وهذا الّنظم، ومنهم ابن  هيد فكد أمر أف  ُيته عل  لوح ق   أسطٌر من الّنثر
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِح ي قُػػػػػػػػػػػػػػػػػْم  فَػَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َأ َْينػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 

 َأَنْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُن  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَؿ الَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ُهُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُد  
 َف؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن نَػُ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ ِمْنوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
ـَ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن فَػْوِقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعظدُ    (4)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دا

اؼبػػوت  أف  شػػار ه ف عػػه مػػن الن أو نا ػػد  ػػاحبنا مت)ػػيّ ، جػػّرد الّشػػاعر مػػن نفسػػه إنسػػاننا أمامػػه ىباطبػػه 
، وذبلّػػ  ُب اخأبيػػات  ػػعور اخأسػػ  علػػ  الّت ػػّوؿ إىل هػػذ  الػػّدار الّػػ  ال  كػػـو منهػػا أهلهػػا، اؼبطبػػف علػػ  ريالػػه

 ،ابن  هيد  ػاحبنا وبػاور  دارػل الكػ  وو  ين زَبي لُ . فكد رتامت حبجارة ال تفّض حّ   ـو البعث والّنشور
 .  نساف اؼبغلوب وبٌن قدر  الغالهزبفيفنا غبّدة الّصراع  ًن اؼبتيافب بٌن اا اّل إ

أو مػػذّ رنا  ػػاحبه بيثػػرة ، وُب سػػبيل  ػػّد  راسػػة اؼبػػوت اؼبطبػػف علػػ  فيػػر  هػػرع ابػػن  ػػهيد متػػذّ رنا
وهم  شعروف أّف  ّل ليلة من ليا  الّلهػو  أّيػا ليلػة عيػد ؼبػا فيهػا مػن ، الّليا  اّل   اف  لهو فيها م  أ  ابه

الّػػ  تيػػـر اخأرض  اؼبػػاء مػػن الّسػػ ابة ن الّليػػا  هطػػل علػػيهم الفػػرح  امػػا  نػػ ؿبػػل ُب  ثػػًن مػػ، اؼبتػػ  والّشػػهوات
 : )ـبّل  البسيط  ٘)والّناس خبًنها

يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َلَوْونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ُ ُر َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم لَظػْ
 

 شفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِظي وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوال  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 وََ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروٍر َهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َعَيْظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (6)شَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابًَة ثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ًة َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودُ  

وليػّن ذلػب  لّػه فػين ، يا و فلتػه عػن هػذا اؼبصػًن اتػـورور  وؽبػو  ُب الػّدناستذ ر ابن  هيد أ ّػاـ سػ 
 موجػػودنا أمامػػه  ػػوـَ الّشػػاعر سػػًنا  ، فهػػو بػػاؽ و  ػػ ؿ، وبكػػي  ػػـؤ تلػػب الّليػػا  وذنوُّػػا، وانكطػػ   ػػأف و  يػػن
 : )ـبّل  البسيط  ٚ)اغبساب عند ا تعاىل

                                         
 . ٕٖ  انظر: ضيا: الرّثاء، صٔ)
 . ٖٔ، وزماف:  عر الّتعازي والكبور ُب اخأندلس، صٚٓٔ، ٖٚ  انظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، صٕ)
 . ٚٙص  ابن  هيد: د وانه، ٖ)
 : تراب اخأرض. الّصعظد  ٗ)
 . ٚٙ  ابن  هيد: د وانه، ص٘)
 يثًنة اؼباء. ال: ال ّػّرة  ٙ)
 . ٚٙ  ابن  هيد: د وانه، صٚ)
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ْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلل  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْف لَػػػػػػػػػػػػػػػػػْم َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػْن  تَػَ؟
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر َع ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ َوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ مُ   ُِ  ُ  حا
 َحص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيُ   اتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  َحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ٌ  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدٌؽ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظدُ   َُ  َو

َ ْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َويْػَينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإْف تَػَن  
 

 (1)رَْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َبْ ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدُ  
اؼبتعػػة وبكػػي  كػػد مضػػتف، وسػػرعاف مػػا رحلػػت، ورآ   سػػ ابة جػػادت، ه ُب دنيػػا نعياَمػػ ذ ػػر الّشػػاعرُ  

ردات الكػػرآف اليػػرم ومعانيػػه مػػا عػػّ  بػػه عػػن هػػذ  اغبكيكػػة،  امػػا ُب قولػػه واسػػتامّد ابػػن  ػػهيد مػػن مفػػ .هػػابُ نػْ ذَ 
 . ٕ)﴾ ٛٔ)َما  َػْلِفُ  ِمن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْ ِه َرِقيٌه َعِتيدٌ ﴿تعاىل: 

ومضػػػػ  ابػػػػن  ػػػػػهيد ُب اسػػػػتلهامه معػػػػاَ  الكػػػػػرآف اليػػػػرم، للّتعبػػػػػًن عػػػػن حكيكػػػػة حالػػػػػه ومػػػػآؿ أمػػػػػر ، 
  ٓٔ)َوِإفَّ َعلَػػْيُيْم غَبَػػػاِفِظٌنَ ﴿كولػػػه تعػػاىل :  ر اغبيػػيم،  مػػػن الػػذّ  آ ػػاتٍ ُب هػػػذ  اخأبيػػات ه فاسػػتدعت  لاماتُػػ
َوَجػػػاءْت ُ ػػػل  نَػْفػػػػٍس مََّعَهػػػا َسػػػػاِيٌف ﴿: وقولػػػػه جػػػلَّ وعػػػػال،  ٖ)﴾ ٕٔ) َػْعَلاُمػػػػوَف َمػػػا تَػْفَعلُػػػوفَ  ٔٔ)ِ رَامنػػػا َ ػػػاتِِبٌنَ 

َوقَػاَؿ َقرِ نُػُه َهػَذا   ٕٕ)ِ طَػاءَؾ فَػَبَصػُرَؾ اْليَػػْوـَ َحِد ػدٌ  َلَكْد ُ نَت ُب َ ْفَلٍة مٍّػْن َهػَذا َفَيَشػْفَنا َعنػبَ   ٕٔ)َوَ ِهيدٌ 
 .   ٘)﴾ ٕٔ)فَّ َبْطَش َربٍَّب َلَشِد دٌ إِ ﴿قوله تعاىل: و ،  ٗ)﴾ ٖٕ)َما َلَديَّ َعِتيدٌ 

وا ، بػذنه نفسػه ورطا اهػا خأنّػه أعلػم النّػاسوسأؿ الّشاعُر اَ تعاىل ُب آرر بيت العفَو اؼبطلف، 
إف ، فهػػو اؼبتصػػّرؼ ُب أمورنػػا، وكبػػن عبيػػد مكّصػػروف ذباهػػه عػػّ  وجػػلّ ، الّسػػّيد واؼبػػوىل اؼبالػػب لألمػػرهػػو تعػػاىل 

 : )ـبّل  البسيط  ٙ)وإف  اء عّذبنا بعدله،  اء  فر لنا برضبته
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َرب  َعْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًوا  فَأَنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوًل 

 
 َقص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َأْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرَؾ الَع ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  

ا تعػػاىل، لػػذلب سػػأله  والغفػػراف، ـبافػػَة أاّل تشػػامله رضبػػة ه العفػػوإليػػفػػ ع ابػػن  ػػهيد إىل ربّػػه  طلػػه  
َمػا  ُػبَػػدَُّؿ ﴿إىل قولػه عػّ  وجػّل: منػه بعػدؿ ا تعػػاىل، ُب إ ػارة  هػو مػوقنٌ الّرضبػة، واعػّتؼ بتكصػًن ، و اؼبغفػرة و 

ـٍ لٍّْلَعِبيدِ   . ٚ)﴾ ٜٕ)اْلَكْوُؿ َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظالَّ

                                         
 : َعَدؿ عنه. تنّ     ٔ)
 . ٛٔ  ؽ: ٕ)
 . ٕٔ-ٓٔ  االنفطار: ٖ)
 . ٖٕ-ٕٔ  ؽ: ٗ)
 . ٕٔ  ال وج: ٘)
 . ٚٙ  ابن  هيد: د وانه، صٙ)
 . ٜٕ  ؽ: ٚ)
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، وهػذا هذ  اخأبيات وأَُرػر  ًنهػا  ثػًننا مػن آ ػات الكػرآف اليػرم ُب اما هو واضٌح وّةا ابن  هيد  
بػل ، و تيػن مسػتودعنا خأحاسػيس الّشػاعر وموقفػه مػن اؼبػوت واغبيػاة ف سػه ا يبّي  مراثي ابن  ػهيد فهػيفبّ 

 .   ٔ)عامد إىل إ داعها ما ا تسبه من ثكافة د نّية واّطالع عل  آي الكرآف اليرم
ػػا إىل  ػػًن  مػػن  ػػعراء عصػػر ، وهػػذ  اليثػػرة ُب رثػػاء الػػّنفس دليػػل  ًنٌ ابػػن  ػػهيد لنفسػػه  ثػػ ورثػػاءُ  قياسن

علػػ  اهتامامػػه البػػالع بالّشػػعر، وعػػدـ اسػػتغنايه عنػػه ُب  ػػّل  ػػأف مػػن  ػػؤوف اغبيػػاة، بػػل إنّػػه و  فارقػػه ُب أ ػػّد 
 . ٕ)الّتجارب قسوةن، وأعظم اخأقدار بطشنا باانساف: اؼبوت

ـُ ابػػُن حػػـ َمػػْن نكػػا عنػػد  ُب  ػػعر رثػػاء ا رُ وآِرػػ الّػػذي ، لػػّنفس واستشػػعار الّنها ػػة ودنػػّو اخأجػػل اامػػا
واسػػػتكالؿ  ػػػّل واٍؿ ، فعا ػػػر اكبػػػالؿ اػبالفػػػة اخأمو ّػػػة، عػػػاش ُب عصػػػر مضػػػطرب زارػػػر باخأحػػػداث الّسياسػػػّية

إىل اخأحػػواؿ الّسياسػػّية الّػػ  عا ػػرها ابػػن  نػػاظر وإذا ن. و ػػهد اؼبرحلػػة اخأوىل مػػن عهػػد ملػػوؾ الّطوايػػا، بوال تػه
فلػػػم  ػػػذؽ طعػػػم ، ُب اخأنػػػدلس سػػػو. مرحلػػػة اكبالؽبػػػا ـ وجػػػدنا أنّػػػه و  شػػػهد مػػػن عهػػػد اػبالفػػػة اخأمو ّػػػةحػػػ  

فشػػػهد مػػػن ألػػػواف الفػػػ  ، ٍبّ  ػػػاف عهػػػد االنكسػػػامات واالضػػػطرابات الّسياسػػػّية، االسػػػتكرار ُب  ػػػبا  ورجولتػػػه
ب الّػػذي حػػّل بكرطبػػة علػػ  وال  ػػّب ُب أّف اػبػػرا، واػػن مػػا جعلػػه  أسػػا ؼبصػػًن الوحػػدة العربيّػػة ُب اخأنػػدلس

الّػػذي امػػة اؼبسػػلامٌن عػػن تفػػّرؽ  ل الن فضػػ، قػػد تػػرؾ أثػػرنا عاميكنػػا ُب نفػػس ابػػن حػػـ ، أثػػر الفػػ  الّػػ  قػػاـ ُّػػا ال بػػر
 أّف ابػن حػـ  قػد تػأثّر ال ر ػهَ و .  ٖ)عل  ت ا د إحساس ابن حـ  بانة الي . اّل   انت ذبتازها بػالد  عامل
 : )الّطو ل  ٗ)قاؿ إذ، عنها حب ف وأس  فعّ  ، ُّذ  اخأحواؿ والوقاي  تأثّر

ْهُر ِإًّل مػػػػػػػػػػػػػا َعرفْػػػػػػػػػػػػػ  ناػنا َوَأْدرَْ ػػػػػػػػػػػػػػَهػػػػػػػػػػػػػِل الػػػػػػػػػػػػػد 
 

 
 

اتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  تَػْفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    َف اِِعُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  تَػْ ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َوَل  
 ِإذا َأْمَ نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَعةٍ  

 
 تَػَول ػػػػػػػػْا َ َمػػػػػػػػر  ال  ػػػػػػػػْرِؼ  َواْسػػػػػػػػَ ْ َيَفْا ُحْ نػػػػػػػػا 

، ابػن حػـ  بأقػّل مػن اػن الّػ  اجتامعػت علػ   ػد كه ابػن  ػهيد وو تين ان اّل  اجتامعت علػ  
 امػا أنّػه ،  فلم  سػلم مػن سػجن ونفػي، فكد عاىن هذا العاو الفكيه من  ثًن من ان اّل  نّغصت عليه حياته

                                         
 . ٖٛرحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، ص   انظر:ٔ)
 . ٖٚ، صالّسابف  انظر: ٕ)
 . ٕٔ-ٕٓ  انظر: إبراهيم: ابن حـ  اخأندلسّي اؼبفّير الظّاهرّي اؼبوسوعّي، صٖ)
: د وانه، صٗ)  . ٜٙ  ابن حـ 
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  ػػًن أّف تعبػػًن  عػػن هػػذ  اػػن واؼبصػػايه و  يػػن ُب اؼبسػػتو. الّػػذي نتوقعػػه مػػن  ػػاعرٍ ،  ٔ)د ار  وأهلػػهُفجػػ  بػػ
 : )الّطو ل  ٕ)قاؿ فيهاُب رثاء الّنفس، مكطوعة  اّل فليس له إ، هثلِ م

 َ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػَ  بِػػػػػػػػػػػػػػػالِ و اِر لػػػػػػػػػػػػػػػي قَػػػػػػػػػػػػػػػْد تَ ػػػػػػػػػػػػػػػاَدُروا
 

 
 

 َوقظػػػػػػػػػػػػَل َلُوػػػػػػػػػػػػْم: َأْودى َعِيػػػػػػػػػػػػِي بْػػػػػػػػػػػػُن َأْحَمػػػػػػػػػػػػدِ  
 فَظػػػػػػػػػػػػػػػا ُرب  َمْحػػػػػػػػػػػػػػػُ وٍف َهنػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ  َوُػػػػػػػػػػػػػػػاِح ٍ  

 
 (3)وََ ػػػػػػػػػػػػْم َأْدُمػػػػػػػػػػػػٍع تُػػػػػػػػػػػػػْرزى  َوَخػػػػػػػػػػػػد  ُمَ ػػػػػػػػػػػػد دِ  

 ًناػَعن ػػػػػػػػػػػػػػي يَػػػػػػػػػػػػػػػْوـَ َأْرَحػػػػػػػػػػػػػػُل ظاِعػػػػػػػػػػػػػػَعفػػػػػػػػػػػػػػا اهللُ  
 

 َعػػػػػػػػِن اأَلْهػػػػػػػػِل َمْحُمػػػػػػػػوًًل ِإلػػػػػػػػ  ُػػػػػػػػظِ  َمْيَحػػػػػػػػدِ  
 َوَأتْػػػػػػػػػػػػػػُرُؾ مػػػػػػػػػػػػػا قَػػػػػػػػػػػػػْد ُ ْنػػػػػػػػػػػػػُا ُمْغَ ِ  ًػػػػػػػػػػػػػا بِػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
 َوَأْل؟ػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػ ي  َنْسػػػػػػػػػػػُا َدْهػػػػػػػػػػػًرا بََمْرَ ػػػػػػػػػػػدِ  

ًمافَػػػػػػػػػػػػػػػػ   وا راَح ػػػػػػػػػػػػػػػػي ِإْف  ػػػػػػػػػػػػػػػػاَف زادي ُمَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 َويػػػػػػػػػػػػػػػا َنَصػػػػػػػػػػػػػػػ ي ِإْف ُ ْنػػػػػػػػػػػػػػػُا لَػػػػػػػػػػػػػػػْم َأتَػػػػػػػػػػػػػػػػَ و دِ  
فُي)ػ وف ،  سػألوف عنػه، رؼ من معينهل ابن حـ  أّف زّوار  اّلذ ن  أتوف إليه للّت ّود من علامه والغَ زبيّ  

ػػا ، بأنّػػه قػػد مػػات فييػػوف هػػذا اػبػػ   الّصػػاعكة علػػ  اؼب)لصػػٌن مػػنهم بسػػبه فَػْكػػِدهم  ػػد كنا وعالػػػامنا وفكيهن
فُيتػاح ؽبػم اَّػاؿ ، ّسػاد فػ ّيم  سػعدوف بوفاتػهأّمػا اآلرػروف وهػم اغب، فيذرفوف الّدموع الِغ ار ح ننا عليه، وأد بنا

فجػاءت  ،اعر   عيشػها الّشػاخأسػ  الّػ ولعّل هذا ما زاد حالػةَ . للو وؿ إىل ما و  صلوا إليه ُب حياة الّشاعر
تكػـو لػد. بعػض معا ػر ه، ولتيشػا أرالقنػا اجتاماعيّػة سػلبّية ،  بصدؽ عػن عاميػف ح نػههذ  اخأبيات لتعّ  

 .   ٗ)ء والّتشّفي دبوت اآلررداإةهار العِ  عل 
لػػن  غػين عنػػه أ ػ ابه وأهلػػه  إذ، اعر ةهػر  ؽبػػؤالء وهػؤالء والتفػػت إىل مػا هػػو أهػّم وأعظػموأدار الّشػ

نغامػػػة اغبسػػرة واغبػػػًنة ُب البيػػػت  تةهػػر   ومػػػ  مػػا قػػػّدمت  ػػدا  ُب دنيػػػا . و مصػػًن فهػػػو ُب مواجهػػة مػػػ   ، ػػي نا
وإف و  يػن قػد تػ ّود ُب دنيػا  آلررتػه ُب دنيػا ،  ا  ػاف لػه زادٌ بػٌّن فيػه أنّػه سػي ظ  بالرّاحػة إذالّػذي  ،اخأرًن

ػػَر الػػ َّاِد التػَّْكػػَو. َواتػَُّكػػوِف  َػػا أُْوِ  ﴿إىل قولػػه تعػػاىل: ُب هػػذا اؼبعػػىن فالّتعػػه نصػػيبه، ولعلّػػه أ ػػار  َوتَػػػَ وَُّدواْ فَػػِ فَّ َريػْ
 . ٘)﴾ ٜٚٔ)اخأَْلَبابِ 

أدّؽ تعبػػًن  هم ُب قصػػايد عػّ تأنفَسػُب اخأنػػدلس ة ولػة اخأمو ّػالدّ رثػ   ػػعراء  ، امػا الحظنػػا ،هيػذا
و ػػػّورت عػػن معػػا  الّتفّجػػػ  ُب رثػػاء الػػػّذات والَفػػَرؽ مػػػن اؼبػػوت، وبعثػػت ااحسػػػاس بػػاغب ف العاميػػػف الغػػامر، 

                                         
ّّبّ: بغيػػػػة ، والّضػػػػٕ٘ٗ-ٜٗٗ، واغباميػػػػدّي: جػػػػذوة اؼبكتػػػػبس، ٕٕٛ-ٜٕٚ  انظػػػػر: ابػػػػن راقػػػػاف: مطامػػػػح اخأنفػػػػس، صٔ)

 . ٘ٗ٘-ٖٗ٘/ٕاؼبلتامس، 
: د وانه، صٕ)  . ٜٙ  ابن حـ 
 : رّدَد الّل ُم وزبّدد: ه ؿ وضعا.  ّددالمُ   ٖ)
 . ٕٙ  انظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، صٗ)
 . ٜٚٔ  البكرة: ٘)
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تػػػّتاء. أمامػػػه،  اَمنّيةػُب وقػػػت عصػػػيه  عيشػػػه الّشػػػاعر، فالػػػ ذاتيّػػػةن  قصػػػيدة رثػػػاء الػػػّنفس ُب هػػػذا العصػػػر معانػػػاةن 
 ه.وسبثل بٌن عيني
 مأساة الموت ورثاء اآلخر: -2

نظرنػػػا إىل  ػػػعراء  وإذا، بػػػل رثَػػػوا أ ضنػػػا َمػػػْن وببّػػػويم و ُػػػؤثرويم، هم ف سػػػهو  ػػػرِث الّشػػػعراء أنفَسػػػ
ا  ولػػذلب رثػػوا، خأنّػػه  فػػّرؽ بيػػنهم وبػػٌن َمػػْن وبّبونػػه، اخأنػػدلس قبػػد أّف اؼبػػوت  ػػاف  كلكهػػم ووبػػ يم أول ػػب زبليػػدن

مأساة اؼبوت ُب الّشعر اخأندلسػّي ُب عصػر الّدولػة اخأمو ّػة علػ  تصػو ر العلّػة فلم  كتصر تصو ر ،  ٔ)لذ راهم
، بػػل  ػػّور مآسػػَي الّشػػعراء مػػ  اؼبػػوت الّػػذي ارتطػػا َمػػْن حػػوؽبم، وهػػي ُب طر كهػػا إىل يا تهػػا، ورثػػاء الػػّنفس
 .  ٕ)بشعرهم الّصادؽ وعاطفتهم الّنبيلة، والكادة واخأبطاؿ، واخأ دقاء، فَرثَوا اخأقارب
فيػاف ،  ػاخأب واخأخ والولػد والّ وجػة،  عّل أ دؽ عاطفة ُب هذا اؼبكاـ عاطفة اانساف كبو أقاربهول

لنجلػػو مػػن راللػػه ظبػػات هػػذ  اؼبأسػػاة الّػػ  عا ػػها الّشػػعراء ُب ، حر ًّػػا بنػػا الوقػػوؼ عنػػد هػػذا النّػػوع مػػن الرّثػػاء
 .  اخأندلس ُب عصر الّدولة اخأمو ّة

ولػيس هنػاؾ أ ػػدؽ ، مػػن  ػعر رثػاء اخأقػارب رثػاُء اخأب ةاخأمو ّػ ولػةعصػر الدّ ُب  مػا كبظػ  بػه وأّوؿُ 
مػن اغبػ ف  لػألب اغبػا  الّػذي رلّػا برحيلػه أعا ػًنَ   ثػًنةٌ   وُب الّشػعر العػريّب  ػورٌ ، من ح ف االبن عل  أبيه

سػاة وو ىبػُل الّشػعر اخأندلسػّي ُب عصػر الّدولػة اخأمو ّػة مػن مبػاذج لرثػاء اخأب وتصػو ر مأ،  ٖ)ال تعرؼ اؽبػدوء
عػّ  ، لعامر بن أضبػد ابػن اخأمػًن ؿباّمػد بػن عبػد الػّرضبن اخأوسػط رثػ  فيهػا أبػا   ا يةٌ  ومنها قصيدةٌ ،  ٗ)رحيله

وهتػػاو.  ربّطامػػت أر ػػاف اؼبعػػا و ، ت أبيػػهو موع ؼبػػكػػد ايامػػرت الػػدّ ف، وَأَو اغبرمػػاف، مػػن رالؽبػػا عػػن مػػرارة الَفكػػد
 : )الّطو ل  ٘)ا  غين البياء وال العو لوم، اليـو الن و ار الّضاحب باخأمس ُمْعوِ ، بنيايا

َوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الُعظُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُف  َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَمعُ   ِلَفْ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدَؾ تَػنػْ
 

 
 

َوػػػػػػػػػػػػػػػػِد َأرْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف الَمعػػػػػػػػػػػػػػػػالي  َوَتْ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ    َوتَػنػْ
 َويُػْعػػػػػػػػِوُؿ َمػػػػػػػػْن قَػػػػػػػػْد  ػػػػػػػػاَف بِػػػػػػػػاأَلْمِر ُػػػػػػػػاِحً ا 

 
 (6)ِلَغْفَي ِػػػػػػػػػػػػػػِ  فػػػػػػػػػػػػػػي ِظػػػػػػػػػػػػػػل  نُػْعمػػػػػػػػػػػػػػاَؾ يَػْرتَػػػػػػػػػػػػػػعُ  

 

                                         
 . ٕٕ٘  انظر: ؿباّمد: الّشعر ُب قرطبة، صٔ)
  .ٕٓٗالكرف الرّاب  اؽبجرّي، صدلسّي ُب الّشعر اخأن اهات  انظر: عجلة: اذبّ ٕ)
 . ٕٗ  انظر: ضيا: الرّثاء، صٖ)
 : اذّباهػات الّشػعر اخأندلسػيّ عجلة، و ٖٗٓالرّاب  اؽبجرّي، ص يا ة الكرف حّ   عر اخأندلسيّ اهات الشّ هين: اذبّ   انظر: ٗ)

  .ٜٕٗالكرف الرّاب  اؽبجرّي، صُب 
  .ٕٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٘)
  وته بالبياء والّصياح.  : رف َ وعّوؿَ  أعوؿَ   ٙ)
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إذ  ػػّيد الّشػػاعر للامعػػا  ، عػػن فداحػػة اػبطػػه وعظػػم اؼبصػػاب نبػػبوتُ ، تّتشػػح هػػذ  الّصػػورة بالّسػػواد
، علػ  هػذا الفكيػد  ػد دٌ  واغبػ فُ . فلػم تعػد تكػـو لػه قايامػة، ودبوت أبيه ربّطم هذا البنػاء، بناءن وجعل له أر اننا

ح ننػا وج عنػػا ، ارتفػػ   ػوته بالبيػاء اليػػـو، نػػاب هػذا اخأب اليػرمو ػنعم ُب جَ ، فاَمػْن  ػاف  ضػػ ب ُب اخأمػس
 .  يهعل

 : )الّطو ل  ٔ)فكاؿ، وتوّجه الّشاعر باػبطاب إىل الك  اّلذي ضّم جثاماف والد  داعينا له بالس كيا
ػػػػػػػػػػػػم  ِ ْسػػػػػػػػػػػػػَم ُ  َُ ػػػػػػػػػػػػُر ال ػػػػػػػػػػػػػ ي   َأًل َأيِوػػػػػػػػػػػػا الَ؟ ػْ

 
 
 

 (2)َسػػػػػػػػػػػػ؟اَؾ ِمػػػػػػػػػػػػَن األَنْػػػػػػػػػػػػواِء َه ّػػػػػػػػػػػػاُف ُمْمػػػػػػػػػػػػرِعُ  
وبكيػت ، درج عليهػا الّشػعراء اعبػاهلّيوف ةٌ للك  بالس ػكيا عػاد والّدعاءُ ، دعا الّشاعر لك  والد  بالس كيا 

مػن  فكػد دعػوا بػه ُب  ثػًنٍ ، وسار اخأندلسّيوف عل  يجهػم.  ٖ)وإف تغًّن مفهـو اؼبسلامٌن للس كيا، ُب ااسالـ
 .   ٗ)قصايدهم

،   ُب عػػػدد مػػػن اخأبيػػػاتوعػػػّدد ؿبامػػػدَ ، مناقػػػه والػػػد  الفكيػػػدعػػػن عامػػػر بػػػن أضبػػػد  وبعػػػد أف ربػػػّدث
 : )الّطو ل  ٘)فبيا  إ فاقنا وحسرةن عليه، وسبّليه اعب عُ  استبّدت به اغبسرةُ 

 َبَ ْظ ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِإْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاقًا َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َوَحْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةً 
 

 
 

َفػػػػػػػػػػػعُ   ِة الَوْ ػػػػػػػػػػػِد يَػنػْ  َلَعػػػػػػػػػػػل  الُ  ػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػْن ِ ػػػػػػػػػػػد 
 فَػَيْسػػػػػػػػػػػػُا ِلَشػػػػػػػػػػػػْيٍء بَػْعػػػػػػػػػػػػَد فَػْ؟ػػػػػػػػػػػػِدَؾ فارًِحػػػػػػػػػػػػا 

 
 َوًل ِلُمصػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍب بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػَد فَػْ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػِدَؾ َأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ عُ  

حػػّ  و  عػػد فيهػػا بعػػد ، فكػػد اسػػوّدت الػػّدنيا ُب وجهػػه، عر أو ىبّفػػا عنػػهلعػػّل البيػػاء  سػػعا الّشػػا 
و ػل  ، فيل  رطه بعػد   سػًنٌ ، وليست هناؾ مصيبة تدعو للج ع بعد فَػْكد ، أبيه ما ُ ست سن أو ُ ستاملح

 .  مصيبة أمرها هٌّنٌ 
                                         

 . ٕٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٔ)
 ء ، وهػػو الػػّنجموْ   )النػَّػػمفػػردُ  : صبػػ ٌ األنػػواء. الػػوزفي إىل  سػػر ذلػػب سػػيؤدّ  ،  ػػًن أفّ  افهتّػػ)  مػػن الواجػػه تنػػو ن  لامػػة ٕ)

 : أمرع اؼبياف: أرصه وأ أل. الممرعر. : ه  اؼبطُر والّدمُ : قطالوّ افاّلذي  يوف به اؼبطر. 
   قاؿ أوس بن حجر ُب رثايه لفضالة بن  لدة، ودعا لك   أف  صب ه اؼبطر ويبسيه: )البسيط  ٖ)

 ًل زاَؿ ِمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  َورَْيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َأرَجٌ 
 

 
 

 َعيػػػػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػػػػداَؾ ِبصػػػػػػػػػػػػافي الي ػػػػػػػػػػػػْوِف َسْيسػػػػػػػػػػػػاؿِ  
 َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؟ي َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداَؾ َوَمْمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ  َومصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح  

 
 ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َمْحُفػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌؼ بِػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْظالؿِ رفْػًوػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوَرمْ  

 .ٙٓٔ-٘ٓٔ: د وانه، صانظر 
 ُب رثاء أريها  )ر: )الّطو ل  هػ  ٕٗ)توقالت اػبنساء 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم َن َ ْ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  َْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر َت  فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْف قَػ ػْ
 

 
 

 الَ؟ ْػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػِل واِ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ َو ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػِ    
 .ٛٗانظر: د وايا، ص 

 . ٕ٘ص   انظر: زماف:  عر الّتعازي والكبور ُب اخأندلس،ٗ)
 . ٕٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٘)
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فيطيه بذلب نفسنا، وأرًننا سّلم عامر عل  أبيه وسبىّن أف هبامعه اؼبوت وإ ّا 
 : )الّطو ل  ٔ)

ـُ اهلِل ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ذي ُمصػػػػػػػػػػػػػػػػظَ ةٍ   َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػال
 

 
 

 لَػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ُمْوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َنْحػػػػػػػػػػػػػػػػَو الَمنايػػػػػػػػػػػػػػػػا َت َي ػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
ا عػػن حػػ يم وا فيهػػعػػ ّ الّػػ  ، ُب أ ػػعارهم ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة آبػػاَءهم ندلسػػّيوفرثػػ  اخأهيػػذا  

 ادقة. هم الصّ عواطف هات فيذبلّ و  ،موأساهم لفكده
وهػػو إبػػداع اجتامػػاعيٌّ ،  ٕ) خأب ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة  لكانػػا رثػػاُء اارػػوةجانػػه  ػػعر رثػػاء ا وإىل

فهػو  عػّ  عػن اغباجػة الّنفسػّية ، عػد عػن الّتاملّػف االجتامػاعيّ ه مػن  ػدؽ العاطفػة والبُ عليػ اما وبتويلِ ، وإنسا ٌّ 
ثنػػػا الّشػػػعرّي بػػػألواف وقػػػد حفػػػل ترا. ُب أ ػػػعه اخأمػػػور وأدّقهػػػا أحاسيسػػػهللّتعبػػػًن عػػػن انفعاالتػػػه و ، عنػػػد الرّاثػػػي

 .   ٖ)ـبتلفة من  عر رثاء ااروة

و لكانػػا مػػن اخأندلسػػّيٌن ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة اؼبطػػّرُؼ ابػػن اخأمػػًن ؿباّمػػد ابػػن اخأمػػًن عبػػد الػػّرضبن 
 : )الّطو ل   ٗ)فكاؿ، م  أنهيعّدد فيه مآثر  ونّو  بعظ، اخأوسط ُب رثاء أريه عبد الّرضبن

 رِِع الن ػػػػػاُس َأْ ػػػػػَ َحاْ َأخػػػػػي   ػػػػػاَف  ِإْف لػػػػػم يُْمػػػػػ
 

 
 

 (5)َمواِه ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  لِين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس  َوْهػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي َمرابِػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
 َ  ظػػػػػػػػػٌر َعَيْظػػػػػػػػػَ  الحػػػػػػػػػْ ُف ِمػػػػػػػػػْن ُ ػػػػػػػػػل   انِػػػػػػػػػ ٍ  

 
 َ مػػػػػػػػػػػػا َ  ُػػػػػػػػػػػػػَرْت ِمػػػػػػػػػػػػْن راَح َػْظػػػػػػػػػػػػَ  الص ػػػػػػػػػػػػناِِعُ  

ـُ اهلِل  إف  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى لَػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ    َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 

 َزواٌؿ  َوِإف  الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعَي بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدَؾ ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِِعُ  
وفاضػػت ، ؽبػػذا  ثػر اغبػ ف عليػه، يبػرعهم وىبصػبهم إذا أجػدبوا، يػُد  وثنػا للنّػاس ومػػالذنا ؽبػم ػاف الفك 

 .  بكدر ما فاضت  ّفا  بالعطاء، دموع الّناس بالبياء
ومعبّػػرنا بعاطفػة ، موقننا بأّف مػآؿ  ػّل  ػيء إىل زواؿ، وبالّسالـ عل  اخأخ الفكيد رتم الّشاعر مرثيته

 . عظيم وإع اب  بًن ُّذا اخأخ الرّاحلح  نة  ادقة هادية عن حهم 
أقػرب إىل الثّنػاء  وبياءن عل  اخأخ الرّاحل، بل بدتنواحنا  وما  الح  ُب هذ  اخأبيات أّيا و تين

ػا دبنػ  لته، و أنّػه أراد ػمنه إىل اغب ف اػبالا، فكد رّر هذا الّنجم الاّلم  من ظباء اَّتام ، فأ اد به أرو  منّوهن
االجتاماعّي، فهػو و  عػّ  عػن ح نػه هػو  بينه ضربنا من الّتعاطاالّناس فيه، ومن هنا  اف تأأف  صّور رسارة 

                                         
  .ٕٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٔ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ  انظر: هين: اذّباهات الّشعر اخأندلسّي حّ  يا ة الكرف الرّاب  اؽبجرّي، صٕ)
 . ٚٔ-ٗٔ  انظر: ضيا: الرّثاء، صٖ)
 . ٕٛٔ/ٔ، وابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٕٗٔ-ٖٕٔ  ابن فرج اعبّياّ : اغبدايف واعبناف، صٗ)
  ، بَ   )الػامرْ مفردُ  : صب ٌ المرابع: أ ابوا اليأل فأرصبوا. أمرع الّناس...«. أٌخ  اف، إف »  ورد  در البيت ُب اغبّلة: ٘)

   ، وهو اؼبوض  اّلذي  ُكاـ فيه ُب زمن الرّبي . بَ )الػامرْ 
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وإمّبػػػا عػػػّ  عػػػن حػػػ ف اعباماعػػػة ومػػػا فكدتػػػه ُب هػػػذا الفػػػرد اؼبهػػػّم مػػػن أفرادهػػػا، ولػػػذلب سػػػّجل فضػػػايله وأّبّ ُب 
   من.تسجيلها، و أنّه  ر د أف وبفرها ُب ذا رة الّتار ل حّ  ال تُنس  عل  مّر ال ّ 

وعػػّ وا عػػن حػػ يم ومأسػػاهتم الّػػ  حلّػػت ، و امػػا رثػػ  اخأندلسػػّيوف ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة آبػػاَءهم وإرػػوهتم
بػػل لعّلهػػا  انػػت أعامػػَف ، وو تيػػن مأسػػاهتم أقػػلَّ منهػػا ُب رثػػاء آبػػايهم وإرػػوهتم،  ٔ) رثػػوا  ػػذلب أبنػػاَءهم، ُّػػم

 . أثرنا وأبعَد  ورنا ُب نفوسهم

خأنّػه  عػّ  عػن زفػرات الّشػاعر اؼبلتهبػة علػ  فلػػذِة  ، بنػايهم مػن أ ػدؽ أنػواع الرّثػػاءو عػّد رثػاء اآلبػاء خأ
الّػػ   ػػرؽ أ ػػ اُّا ُب حبػػػر  ،ألبنػػاءاآلبػػػاء ل مراثػػيوقػػد حفػػػل تراثنػػا الّشػػعرّي بػػأروع ،  بػػٍد ذهبػػت ولػػن تعػػود

فػػػ ّف هػػػذ   ،قػػػد ارتفعػػػت علػػػ  مػػػّر العصػػػور مػػػ  مػػػوت اارػػػوة واآلبػػػاء حياو وإذا  انػػػت أ ػػػوات النّػػػ .الػػػّدموع
 .   ٕ)ت م  موت اخأبناءاخأ وات قد حبُّ 

 ،ولػػػػة اخأمو ّػػػػةُب عصػػػر الدّ  و ر مأسػػػاة رحػػػػيلهم ُب الّشػػػعر اخأندلسػػػػيّ ػػػػػػػػرثػػػػاء اخأبنػػػاء وتص ُبانا ػػػػػػلك و 
رثػ  فيهػا أحػد أبنايػه، تعػّ   بن أضبد بن ؿباّمد، أحد أحفاد اخأمًن عبد الػّرضبن اخأوسػط، فلػه مكطوعػةٌ  مُ ػيَ ػاغبَ 

 : )البسيط  ٖ)فكد قاؿ، آالمه وتفصح عن ه،عن مأسات
 َعْظنػػػػػػػػػػػػػػػػي َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػوُد ِبَمْسػػػػػػػػػػػػػػػػُ وٍب َوُمْوػػػػػػػػػػػػػػػػراؽِ 

 
 
 

 فَالَحْمػػػػػػػػػػػػػُد هلِل  مػػػػػػػػػػػػػا لِْيَمػػػػػػػػػػػػػْوِت ِمػػػػػػػػػػػػػْن بػػػػػػػػػػػػػاؽِ  
 وََ ْظػػػػػػػػػػػػَ  َأْب؟ػػػػػػػػػػػػ  بِػػػػػػػػػػػػال نُػػػػػػػػػػػػوٍر  بِػػػػػػػػػػػػال َبَصػػػػػػػػػػػػرٍ  

 
ـْ َ ْظػػػػػػػػػػَ  يَػْن ُػػػػػػػػػػُا َلْحػػػػػػػػػػٌم زاَؿ َعػػػػػػػػػػْن سػػػػػػػػػػاِؽ    َأ

 ًل يُػْ ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْنَ   بُػنَػػػػػػػػػػػػػػػػػي   اهللُ ِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  قَػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ  
 

 ًلقَػْظػػػػػػػػػَا مػػػػػػػػػا ُ ػػػػػػػػػِل َمػػػػػػػػػْن فػػػػػػػػػي َظْورِهػػػػػػػػػػا ًلؽِ  
الّشاعر  اما  بدو لنا ح  ٌن عل  فراؽ ولػد ، ومصػابُه بػه عظػيٌم،  ػًن أّف مػا رّفػا مػن ح نػه وهػّوف  

.  عليه مصيبته،  كيُنه أّف اؼبوت مصًن  لٍّ حيم
و  سػػه إذ ال  بغػػي و  كػػم علػػ  نفػػ  أفهػػو أ ػػدُؽ أنػػواع الرّثػػاء،  اءبنػػا اخأاخأقػػارب وال سػػّيام ورثػػاءُ 

الّشاعر من وراء رثايه إاّل الّتعبًن عن موقفه وذبربته و عور  بغّض الّنظػر عػن متلّكيػه، و يػوف اػّرؾ اخأّوؿ هػو 
وفبّػػػن حلّػػػت ُّػػػم هػػػذ  اؼبصػػػيبة الػػػوز ر  اعبػػػ ع لَفْكػػػد االبػػػن، و تجلّػػػ  اعبػػػ ع ُب  ػػػورة عاطفػػػة ح  نػػػة  ػػػادقة.

 : )الّطو ل  ٗ)فكاؿ، ُة من بٌن  د ه ابَنهإظباعيل بن بدر اّلذي ارّتمت الػاَمنيّ 
ػػػػػػػػػػػػظً ا َزْعَ َعْ ػػػػػػػػػػػػُ  يَػػػػػػػػػػػػُد الػػػػػػػػػػػػر دى  َ َرْسػػػػػػػػػػػػُا قَْ

 
 

 
 

 َفَ يِػػػػػػػػوا ُدُمػػػػػػػػوَع الَعػػػػػػػػْظِن تَػْ ػػػػػػػػِ  َعيػػػػػػػػ  َ ْرسػػػػػػػػي 
                                          

عجلػػة: اذّباهػػات الّشػػعر ، و ٜٕٓ-ٕٛٓلكػػرف الرّابػػ  اؽبجػػرّي، صاخأندلسػػّي حػػّ  يا ػػة اهػػين: اذّباهػػات الّشػػعر   انظػػر: ٔ)
  .ٜٕٗاخأندلسّي ُب الكرف الرّاب  اؽبجرّي، ص

 . ٚٔ  انظر: ضيا: الرّثاء، صٕ)
 . ٖٕٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٖ)
 . ٕ٘٘/ٔ، الّسابف  ٗ)
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ـُ األَيْػػػػػػػػػػػػػِ  يَػْ  ػػػػػػػػػػػػػي َهدييَػػػػػػػػػػػػػ ُ   َوَهػػػػػػػػػػػػػ ا َحمػػػػػػػػػػػػػا
 

 َفمػػػػػػػػػػػػا ِلَوػػػػػػػػػػػػدييي ًل تَػػػػػػػػػػػػُ وُب لَػػػػػػػػػػػػُ  نَػْفسػػػػػػػػػػػػي  
علػ  أمػل أف  نامػو و يػ  ، سػه الوالػد طر ًّػا ُب اخأرض اف هذا الولد الرّاحل  كضػيه مػن نبػات  ر  

فلتنهامر دموع عػٌن الوالػد ،  ًن أّف اؼبوت قد عاجله فانت عه قبل أف  شتّد و كو.، فتكّر به عٌن والد ، و ثامر
 .  اؼبفجوع ح ننا عل  ولد 

لػّر م وعجه إظباعيل بن بدر ُب البيػت الثّػا   يػا ال تػذوب نفسػه ح ننػا علػ  فػراؽ ولػد ، علػ  ا
، الّػػ  د لبيػػاء اغبامػػاـ الػػّدايم علػػ  اؽبَػػ أسػػطورةَ  مػػن  ػػّدة ح نػػه و ثػػرة بيايػػه. واسػػتدع  وهػػو ُب مكػػاـ اغبػػ ف

 .   ٔ)وةّفها  عراء اخأندلس ُب أ عارهم
، عّ  فيها عن ح نه عل  فراقػه، واظباعيل بن بدر أبيات أرر. ُب رثاء ولد  وتصو ر مأساة رحيله

 : )الّسر     ٕ)فكاؿ
 ْ ُف يَػْعُ؟ػػػػػػػػػػػػػػػوَب َعيػػػػػػػػػػػػػػػ  يُوُسػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ مػػػػػػػػػػػػػػػا ُحػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 
 

 َأَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُحْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َأَحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
 َأْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد َمْيُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌد  فَػَوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل َنْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ وي 

 
 َوذاَؾ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم يُػْ؟ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر  َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم يُػْيَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد  

 وَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف يَػْرُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   َوَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل َأْرَت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ُ  بِالظَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد   ْْ  َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  َوقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َ م 
  ولػػد ، اسػتدع  مػػن الكػرآف اليػػرم جانبنػا مػػن قّصػة النّػػّّب ُب سػبيل تأ يػد حػػ ف الّشػاعر وج عػػه علػ 

  وسػا وأبيػػه  عكػوب عليهامػػا الّسػػالـ، فكػد  ػػاف  وسػػا أثػًننا عنػػد أبيػه وببّػػه وىبّصػػه دوف بنيػه، الّػػذ ن حكػػدوا
بعػػد أف اسػػتكّر ُب نفوسػػهم أّف  وسػػا قػػد ، فكػػّرروا تغييبػػه لينفػػردوا دب بّػػة أبػػيهم، علػػ  أرػػيهم الّصػػغًن  وسػػا

وأةهػػروا لػػػه ، معهػػػم لًنعػػ  و لعػػػه ه أف  رسػػػل  وسػػاَ وطلبػػػوا إليػػ، فاحتػػالوا علػػػ  أبػػيهم، م هػػذ  ابّػػػةنػػازعه
، فلاّمػػػا أرػػػذو  معهػػػم أصبعػػػوا علػػػ  إلكايػػػه ُب  يابػػػة اعبػػػهّ ، وأرفػػػوا العػػػداوة والػػػبغض،  ػػػدؽ الّسػػػر رة والّنوا ػػػا

ف  ف عليه ح ننا عظيامنا، واّدعوا أماـ أبيهم أّف الّذيه قد أ له
(ٖ   . 

عل  فػراؽ ولػد  أضبػد، بػل إّف ح نػه  فػوؽ حػ ف  عكػوب علػ  فػراؽ ولػد   وسػا  ح  نٌ  ّف إظباعيلَ إ
 ، فكػد ةػّل  بيػي  وسػاَ مبلغنا عظيامنا  اما تصّور  اآل ات اليريبة عكوب قد بلع اغب ف من عليهاما الّسالـ، و 

ُهْم َوقَػػػاَؿ  َػػػا َأَسػػػَف  َعلَػػػ  َوتَػػػػَوىلَّ َعػػػ﴿ حػػػّ  ابيّضػػػت عينػػػا  مػػػن اغبػػػ ف، قػػػاؿ تعػػػاىل ُب تصػػػو ر حالػػػة  عكػػػوب: نػْ
                                         

ػا مػن جػوارح د ل  اف فررنا عل  عهػد نػوح عليػه الّسػالـ، و   زعم اخأعراب أّف اؽبَ ٔ) مػات ضػيعةن وعطشنػا، وقيػل: إّف جارحن
انظر: ابػن منظػور: لسػاف العػرب، مػاّدة )هػػ د ؿ ، )الّطًن قد  اد ، فليس من ضبامة إاّل وتبيي عليه إىل  ـو الكيامة. 

، ٜٓٔصوعبػػاد، و ػػاهٌن: اخأسػػاطًن واؼبعتكػػدات االجتاماعيّػػة ُب الػػّّتاث الّشػػعرّي اخأندلسػػّي ُب الكػػرف الرّابػػ  اؽبجػػرّي، 
ٜٔ٘  . 

 . ٕ٘٘/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٕ)
 . ٖٓٓ-ٜٕٚ  انظر: ابن  ثًن: قصا اخأنبياء، صٖ)
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َناُ  ِمَن اغْبُْ ِف فَػُهَو َ ِظيمٌ  قَاُلواْ تَا تَػْفتَػأُ تَػْذُ ُر  ُوُسػَا َحػ َّ َتُيػوَف َحَرضنػا أَْو َتُيػوَف   ٗٛ) ُوُسَا َوابْػَيضَّْت َعيػْ
َا َأْ ُيو بَػثٍّي َوُحْ ِ  ِإىَل الّلِه َوأَ   ٘ٛ)ِمَن اؽْبَاِلِيٌنَ   .   ٔ) ﴾ٙٛ)ْعَلُم ِمَن الّلِه َما اَل تَػْعَلاُموفَ قَاَؿ ِإمبَّ

حػ ف  عكػوب علػ  ولػد  مػا  عينػه  عن عاميف ح نه عل  ولد  الفكيػد، فوجػد ُب أف  عّ  اعر أراد الشّ 
ُب مكدار اغب ف عل  ولد هاما، خأّف أضبد ابن الّشػاعر مػات وضػاّمه  افال  ستو  ًن أنّه بٌّن أّياما ذلب،  عل 

أّمػػا  وسػػا فلػػم يبػػت وو  ُػػدفن، و ػػاف  عكػػوب  رجػػو لكػػاء ولػػد ، وعػػاش علػػ  أمػػل عودتػػه الكػػ  بػػٌن جنباتػػه، 
إليػػه، فػػأشبر  ػػ  ، وانكشػػ   ػػيم  ربػػه، و ّ ػػل عينيػػه برؤ ػػة  وسػػا، وو  فجعػػه ا بػػه، أّمػػا الّشػػاعر فػػال أمػػل 

  لد ه، بعد أف دفن ابنه بيد ه.
ٌن لييشػػػا لنػػػا عػػػن ثكافػػػة الّشػػػاعر وجػػػاء هػػػذا الّتوةيػػػا اؼبناسػػػه احػػػد. قصػػػا اخأنبيػػػاء الّسػػػابك

النّػػّّب  عكػػوب وح نػػه  بعػػد أف وجػػد ُب قّصػػة، وليػػ ز لنػػا قسػػامات اغبػػ ف واؽبػػّم تعلػػو وجهػػه وتغامػػر قلبػػه، الّد نيّػػة
 .   ٕ)ن نبّه ومعاناتهع الن فعبه ما عّ  ، عل  ابنه  وسا عليهاما الّسالـ

عبػد ربّػه  عبػد ربّػه، وو تيػن مصػيبته من  عراء هذا العصر اّلذ ن أ ػابتهم مصػيبة مػوت الولػد ابػنُ و 
هصػػر اؼبػػوُت  صػػَن أ  نبػػا وهػػو ُب ، فكػػد امػػُتِ ن بَفكػػد اثنػػٌن مػػن أبنايػػه، بأقػػلَّ مػػن مصػػيبة إظباعيػػل بػػن بػػدر

ا الثّػػػا  فيػػػاف  ػػػبيًّا و  ػػػ ح زمػػػن أّمػػػ، ومػػػن حػػػد ث الّشػػػاعر عنػػػه  بػػػدو أنّػػػه بلػػػع مبلػػػع الّرجولػػػة، ر عػػػاف  ػػػبابه
الّشػاعر وؿبنػة هػػ ، ٕٚ)ت ػه اؽبػذّ  ؤ أيب ذالّشػاعر ابػن عبػد ربّػه ُب ولد ػه  ام نػة  و انػت ؿبنػة.  ٖ)الطّفولة

ا تلو اآلرر، هػ ٖٕٛ)ت ابن الّروميّ   .  الّلذ ن فكدا أوالدنبا واحدن
و ػػاف نتػػاج هػػذ  ، لػػذلب رثانبػػا مػػن أعامػػاؽ قلبػػه، ع  ػػ  ن عليػػه،  ػػاف ولػػدا ابػػن عبػػد ربّػػه أثػػًن ن لد ػػه

 : )اليامل  ٗ)منها قوله، لّشاعر اؼبفجوع بولد ه عددنا من الكصايد اؼبؤثّرةاؼبأساة اّل  عا ها اخأب ا
 َقَصػػػػػػػػػػػػػػَد الَمنُػػػػػػػػػػػػػػوُف لَػػػػػػػػػػػػػػُ   َفمػػػػػػػػػػػػػػاَت َف؟ظػػػػػػػػػػػػػػَدا

 
 

 
 

 َوَمْػػػػػػػػػ  َعيػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػْرِؼ الُ  ُػػػػػػػػػوِب َحمظػػػػػػػػػَدا 
 ً ا َأفْػَرْدتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ ػبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَبي َوأُم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هالِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 قَػػػػػػػػػػػػػْد  ػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػػل  الُعيُػػػػػػػػػػػػػوـِ َفريػػػػػػػػػػػػػَدا 

 ًْا بِػػػػػػػػػػػػػ ِ ػَحْا بِظػػػػػػػػػػػػػُسػػػػػػػػػػػػػوُد الَم؟ػػػػػػػػػػػػػاِبِر َأْ ػػػػػػػػػػػػػ َ  
 

 

ْ ػػػػػػػػػػػػػماِِِر ُسػػػػػػػػػػػػػوَدا   َو َػػػػػػػػػػػػػَدْت لَػػػػػػػػػػػػػُ  بِػػػػػػػػػػػػػظُ  ال
 

                                         
 . ٙٛ-ٗٛ   وسا: ٔ)
  مثّػػل  عكػػوب رمػػ نا لل ػػ ف اخألػػيم،  امػػا مثّػػل اغبيامػػة والّصػػ  اعباميػػل ب يبانػػه العاميػػف بالعدالػػة ااؽبيّػػة. واسػػتوح  الّشػػعراء ٕ)

كػوب اغبػ ف ُب اؼبكػاـ اخأّوؿ، و عكػوب الّصػ  ُب اؼبكػاـ الثّػا . )انظػر: قبّػا : ذبّليػات قّصػة  وسػا اخأندلسّيوف رم  ّػة  ع
  .ُٚٚب الّشعر اخأندلسّي، ص

، والعبّػاس:  ػعر أضبػد بػن عبػد ربّػه ٕٖٗ  انظر: ضيا: تار ل اخأدب العريّب )عصر الّدوؿ واامارات: اخأنػدلس ، صٖ)
 . ٚ٘والّنيبات اػباّ ة وأثرها ُب الّشعر اخأندلسّي، ص، ووا : الف  ٖٗٔاخأندلسّي، ص

 . ٜ٘-ٛ٘  ابن عبد ربّه: د وانه، صٗ)



ٖٓٙ 

 

وبػٌّن أّف اؼبكػابر قػد أنػارت حبلػوؿ ،   بأبيػه وأّمػهعّ  ابن عبػد ربّػه عػن حسػرته وأؼبػه ووؽبػه بتفد تػه ولػدَ 
 : )اليامل  ٔ)وتاب  فكاؿ، بيناما اسوّدت حياة ؿبّبيه ح ننا عليه، جسد  ُب ثراها

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ُرِزِْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد ُ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػْم نػُػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرزَُ   َلم 
 

 (2)َوِإِف اْسػػػػػػػػػػػػػػػػ َػَ؟ل  بِػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الَمنُػػػػػػػػػػػػػػػػوُف َوحظػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
ػػػػػػػػػػػػػػػدٍ    َلِ ػػػػػػػػػػػػػػػْن ُرِزِْنػػػػػػػػػػػػػػػا ال؟اِسػػػػػػػػػػػػػػػَم بْػػػػػػػػػػػػػػػَن ُمَحم 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػِيِ   َواأَلْسػػػػػػػػػػػػػػػَوَد بْػػػػػػػػػػػػػػػَن يَ يػػػػػػػػػػػػػػػَدا  ْْ  فػػػػػػػػػػػػػػػي َف

 َوابْػػػػػػػػػػػػػَن الُم ػػػػػػػػػػػػػاَرِؾ فػػػػػػػػػػػػػي الر قػػػػػػػػػػػػػاِِِ  ُمْ  ِػػػػػػػػػػػػػًرا 
 

 َوابْػػػػػػػػػػَن الُمَسػػػػػػػػػػظ ِ  فػػػػػػػػػػي الَحػػػػػػػػػػديِ  َسػػػػػػػػػػعظَدا 
 َفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَحًة َوَبال َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  َواأَلْخَفَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظنِ  

 
 َواأَلْعَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَػْظِن ِروايَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة َوَنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَدا 

فجعلػه  الكاسػم بػن ؿباّمػد بػن أيب بيػر الّصػّد ف ، انتكل ابن عبػد ربّػه إىل تعػداد ؿباسػن ولػد  الفكيػد 
و اخأسػػود بػػن    ػػد الن )عػػّي عػػاو اليوفػػة ُب ، أحػػد فكهػػاء اؼبد نػػة الّسػػبعة ُب علامػػه و ػػالحه، رضػػي ا عنػػه

و سػعيد بػن اؼبسػّيه سػّيد ، و عبد ا بن اؼببارؾ ُب اغبد ث والفكه والعربيّػة، وذلب ُب حفظه وعلامه ،عصر 
 والّشعر.  واخأعشيٌن ُب الّروا ة، و اخأرفشٌن ُب الفصاحة والبال ة والّتفسًن، الّتابعٌن ُب فكهه وزهد 

الؿ ذلػب لُيظهػر مػن رػ، إليػهومػد. احتياجػه ، ٍبّ عرّج الوالد اؼبفجوع علػ  بيػاف ميانػة ولػد  عنػد 
 : )اليامل  ٖ)فكاؿ، هه به بَفْكد  وفجيعتَ نيبتَ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف الَوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ِإذا َأَرْدُت َوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ةً 
 

 َوالُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ فاَد ِإذا  ََيْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا ُمفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
 لًاػلًا فػػػػػػػػػػػػػػي اأَلِذم ػػػػػػػػػػػػػػِة حاِفػػػػػػػػػػػػػػػَولّػػػػػػػػػػػػػػ  َحفظػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 َوَمْػػػػػػػػػػػػػػػ  َوُدوًدا فػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػَورى َمػػػػػػػػػػػػػػػْوُدوَدا 

 ي ػػػػػػػػػػػػػِة َوالػػػػػػػػػػػػػًدامػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػاَف ِمْ يػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي الر زِ  
 

 ظَِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْت يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداُ  ِبِمْ ِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َمْولُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَدا 
 َح  ػػػػػػػػػػػػػػ  ِإذا بَػػػػػػػػػػػػػػ   الس ػػػػػػػػػػػػػػواِبَ  فػػػػػػػػػػػػػػي العُػػػػػػػػػػػػػػال 

 
ُُػػػػػػػػػػػػػػػػػم َن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػْيُوُ  َمْيُحػػػػػػػػػػػػػػػػػوَدا   (4)َوالِعْيػػػػػػػػػػػػػػػػػِم 

 ًواػيػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػْن يُػَفن ػػػػػػػػػػػػػُد فػػػػػػػػػػػػػي الُ  ػػػػػػػػػػػػػاِء ُمَول ػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (5)مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػاَف يسػػػػػػػػػػمُع فػػػػػػػػػػي الُ  ػػػػػػػػػػا تَػْفنظػػػػػػػػػػَدا 
 ِلَ سػػػػػػػػػػػػػػػػ تَػػػػػػػػػػػػػػػػْأب  الُ؟يُػػػػػػػػػػػػػػػػوُب الُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ظَنُة  

 
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َأْف َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف ِح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًَة َوَحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 

 ِإف  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد الِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروُر ِبَمْوتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ُحْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُ  لَِظ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
 

                                         
  .ٜ٘-ٛ٘  ابن عبد ربّه: د وانه، صٔ)
  يه. : أُ ئزِ رُ   ٕ)
 . ٜ٘-ٛ٘  ابن عبد ربّه: د وانه، صٖ)
 :  له. َب     ٗ)
 وأضعفه.  : َرطّأ فّند الّرأيَ   ٘)
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 ر والػػدٌ ومػػا ةفػػ، واؼبستشػػار إذا أراد مشػػورة، فهػػو الو ػػّي إذا أراد و ػػّية،  ػػاف هػػذا الولػػد سػػند أبيػػه
ب اذّبػػه ابػػن عبػػد ربّػػه إىل َمػػْن ا ػػتّد ُب لومػػه علػػ   ػػّدة وجػػد  و ثػػرة ولػػذل، هفجيعتَػػمثلػػه، وال ُفجػػ  أٌب  بولػػدٍ 
فلػم تفكػد  ، ه، وأقلكػه وجػدُ وقَػَلَه لوَمه عليه، خأنّه ما  اف  سام   ومنا لومنػا لبػاؾ وال حػ  ن حػًّن  ح نُػ، بيايه
ولػػد  الّػػذي   امػػا أّ ػػد ِلاليامػػه أفّ .  ٔ)لتصػػبح  ػػلدة بػػاردة جامػػدة صبػػوَد اغبجػػارة واغبد ػػد هاإحساَسػػ الكلػػوب

ا بعد   .   ٕ)ذهه الّسرور بذهابه ما  اف ح نه عليه لينتهي أبدن
الّػذي أسػهه ُب ااربػار ، التفػت إىل ولػد  الفكيػد، وعندما انته  ابن عبد ربّه من الػّرّد علػ  اليامػه

 : )اليامل  ٖ)فكاؿ له و أنّه وبّس و سام ، عاّما حّل بفكد 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْف َحَويْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثًِرا  اآلَف َلم 

 
 َأْعظَػػػػػػػػػػػػػْا َعػػػػػػػػػػػػػُدو ا فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػَورى َوَحُسػػػػػػػػػػػػػوَدا 

 َورََأيْػػػػػػػػػػػػُا فظػػػػػػػػػػػػَ  ِمػػػػػػػػػػػػَن الص ػػػػػػػػػػػػالِح َ ػػػػػػػػػػػػماِِاًل  
 

 َوِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماِح َدًلِِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل َوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُووَدا 
 َأْب ػػػػػػػػػػػػػػػي َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػَ  ِإذا الَحماَمػػػػػػػػػػػػػػػُة َ ر بَػػػػػػػػػػػػػػػاْ  

 
 َوْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اِح  َو َػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َدْت تَػْغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 

 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوًل الَحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء  َوَأْف ُأَزف  بِِ ْدَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

ُدُ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَورى تَػْعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدامِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   (4)م 
 َلَ َعْيػػػػػػػػػػػػُا يَػْوَمػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػي الَمنػػػػػػػػػػػػاِِِ  َمْأَتًمػػػػػػػػػػػػا 

 
 َوَ َعْيػػػػػػػػػػػػُا يَػْوَمػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػي الَموالِػػػػػػػػػػػػِد عظػػػػػػػػػػػػَدا 

، عػػػدّو ُب الوجػػػود ؾ العظيامػػػة الّػػػ  أعيػػػت  ػػػلَّ اّما  ثػػػرت مػػػآثرُ ػ: لػػػالن راطػػػه ابػػػن عبػػػد ربّػػػه ولػػػد  قػػػاي 
، بارتطافػػب فاجػػأ  اؼبػػوتُ ، بب وعلػػت  ايلُػػةهػػر  ػػالحُ  وبعػػد أف، ُب قلػػه  ػػّل حاسػػد وأضػػرمت النّػػارَ 
أو  ػّردت مظهػرةن ، ُب الّصػباح معلنػةن ح يػا لػذلب سػأةّل أبيػي عليػب  ّلامػا هػدلت ضبامػةٌ ، وفجعين بَفْكػدؾ

ػػػا مػػػا عشػػػت، و ػػػـو  ولػػػوال اغبيػػػاءُ . فرحهػػػا يبنعػػػين ورشػػػي  أف أُرمػػػ  باالبتػػػداع، عبعلػػػت  ػػػـو موتػػػب مأسبنػػػا دايامن
ا     .تف  بهوبُ مولدؾ عيدن
 

                                         
 قاؿ: )الّطو ل   لّرومّي ُب هذا اؼبعىن، إذبابن ا  تأثّر ابن عبد ربّه ٔ)

َفِ ػػػػػػػػػػػػػػػػْر لَػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ   َعِ ْ ػػػػػػػػػػػػػػػػُا ِلَ؟ْي ػػػػػػػػػػػػػػػػي َ ْظػػػػػػػػػػػػػػػػَ  لَػػػػػػػػػػػػػػػػْم يَػنػْ
 

 
 

 َولَػػػػػػػػػػػْو أَن ػػػػػػػػػػػُ  َأْقسػػػػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػػػػَن الَحَ ػػػػػػػػػػػِر الص ػػػػػػػػػػػْيدِ  
 . ٕ٘ٙ/ٕانظر: د وانه،  

    ستشعر الكارئ تأثّر ابن عبد ربّه بابن الّرومّي ُب قوله: )الّطو ل  ٕ)
 ِإْذ َثِ ْي ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  َثِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروري ُ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ 

 
 
 

 َوَأْ ػػػػػػػػَ ْحُا فػػػػػػػػػي لَػػػػػػػػ  اِت َعْظشػػػػػػػػػي َأخػػػػػػػػا زُْهػػػػػػػػػدِ  
 . ٕٙٙ/ٕ: د وانه، انظر 

 . ٜ٘  ابن عبد ربّه: د وانه، صٖ)
 : اهّتم. أزفّ   ٗ)



ٖٓٛ 

 

وعػػّ  مػػن رػػالؿ ، ُب قصػػيدة أرػػر. عػػرض فيهػػا ؼبأسػػاة فَػْكػػد  هػػذا الولػػدَ ، وبيػػ  ابػػن عبػػد ربّػػه ولػػَد 
 : )اؼبنسرح  ٔ)فكاؿ، مفرداهتا و ورها عن ح نه الّشد د عليه

 َواَ  ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد تَػَ؟  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا َ  ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
 

 (2)َوَحر قَػْ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِعُ  الَ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
 َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَت َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل ِلَمظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍا أَ  

 
 

 
 

 َأْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ُر ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن والِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
  الّػػ   بػػدَ   كػػد قطّػػ  موتُػػهف، نادبنػػا ولػػد  الّػػذي فكػػد ، اسػػتهّل الّشػػاعر قصػػيدته بتعبػػًن حػػ  ن )وا بػػدا  

 حػػػ فُ لػػػيس ف ،ُب هػػػذا معػػػذورٌ  امػػػا بػػػٌّن هػػػو  عليػػػه، و ه الكاتػػػل ه بػػػه وح نُػػػوفجيعتُػػػ، ه الّشػػػد د لولػػػد أحرقهػػػا حب ػػػ
   الوالد عل  ولد  وفلذة  بد . من ح ف أ دَّ آرر  عل  إنسافٍ  إنسافٍ 

:  ٖ)ا تعػػػػاىل فكػػػػاؿ ـباطبنػػػػا رضبػػػػةَ ، وانتكػػػػل مػػػػن مكّدمتػػػػه الّنواحيّػػػػة ا نػػػػة إىل الػػػػّدعاء لولػػػػد  بالّرضبػػػػة
 )اؼبنسرح 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رَْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة اهلِل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِوِري َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدثًا
 

 (4)َدفَػْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا ِفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ُحشاَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بِظَػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َونَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ري ظُْيَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة الُ؟ ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورِ  

 
 َمػػػػػػػػػػػػػْن لَػػػػػػػػػػػػػْم َيِصػػػػػػػػػػػػػْل ظُْيُمػػػػػػػػػػػػػُ  ِإلػػػػػػػػػػػػػ  َأَحػػػػػػػػػػػػػدِ  

 َمػػػػػػػػػػػػػػْن  ػػػػػػػػػػػػػػاَف ِخْيػػػػػػػػػػػػػػًوا ِمػػػػػػػػػػػػػػْن ُ ػػػػػػػػػػػػػػل  باَِِ؟ػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 (5)َو َظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػِروِح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِهَر الَ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  
دفػػن فيػػه أ لػػ  مػػا يبلػػب: ، لكػػ ٍ  وطلػػه إليهػػا أف تيػػوف ؾبػػاورةن ، نػػاد. ابػػن عبػػد ربّػػه رضبػػَة ا تعػػاىل 

تعػاىل رضبػة ا  أقػّل مػن أف  طلػه إىل فػالطرَّ إىل دفنػه والبعػد عنػه، اغبياة، فػ ف  ػاف قػد اضػروحه ومتعته ُب 
ا حّ   ظلم عليه قػ   لم  ظلم هذا االبنف، وأف تنّور ةلامته، أف تيوف له أنيسةن ُب ق   هػو أجػدر أف و ، أحدن
 ثػػػػػًننا ُب  ػػػػػعر الكػػػػ  مػػػػػن اؼبعػػػػا  الّػػػػػ  تػػػػرّددت   ت برضبػػػػػة ا تعػػػػاىل وتنػػػػػو رُ للاميّػػػػ  يػػػػوف منػػػػػًننا لػػػػه. والػػػػػّدعاءُ 

 .   ٙ)اخأندلسّيٌن
و ػػػأّف اؼبػػػوت إنسػػػاف ، وانتكػػػل ابػػػن عبػػػد ربّػػػه مػػػن رطػػػاب الّرضبػػػة إىل رطػػػاب اؼبػػػوت رطػػػاَب عتػػػاب

 : )اؼبنسرح  ٚ) سام  و عي ما  كوله هذا اخأب اؼبيلـو

                                         
 . ٔٙ  ابن عبد ربّه: د وانه، صٔ)
 ة ، وهي اغبرقة واخأو. جَ   )الاّلعِ مفردُ  : صب ٌ الّيواع   ٕ)
 . ٔٙ، ص  ابن عبد ربّه: د وانهٖ)
 : بكية الّروح ُب جسد مر ض  ُعاِب سيرات اؼبوت. الُحشا ة: الك . الَ َدث  ٗ)
 : الّشّر والظّلم، واعبام  )بوايف .ال اِ؟ة  ٘)
 . ٙ٘، ٖٗ  انظر: زماف:  عر الّتعازي والكبور ُب اخأندلس، صٙ)
 . ٔٙ  ابن عبد ربّه: د وانه، صٚ)
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 يػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػْوَت َيْحظػػػػػػػػػػػػػ  َلَ؟ػػػػػػػػػػػػػْد َذَهْ ػػػػػػػػػػػػػَا بِػػػػػػػػػػػػػ ِ 
 

يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َوًل َنِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ    (1)لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظَر ِبُ م ظػْ
 َأقَػْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َع ْػَرتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمْوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يَػْوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْو تَػرَْ  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ِلغَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  

 يػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػْوُت لَػػػػػػػػػػػػػػْو لَػػػػػػػػػػػػػػْم َتُ ػػػػػػػػػػػػػػْن تُعاِ يُػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػَة ال َػيَػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ   َْ  (2)َل ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف  ًل َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ    بَػْظ
 َأْو ُ ْنػػػػػػػػػػػػػػَا راَخْظػػػػػػػػػػػػػػَا فػػػػػػػػػػػػػػي الِعنػػػػػػػػػػػػػػاِف لَػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
 حػػػػػػػػػػػػػاَز العُػػػػػػػػػػػػػال  َواْح َػػػػػػػػػػػػػوى َعيػػػػػػػػػػػػػ  اأَلَمػػػػػػػػػػػػػدِ  

فعاتبػػه علػػ  إسػػراعه بارتطػػاؼ ولػػد  ، ذ ر ؿباسػػن ولػػد لػػ الن ازّبػػذ الّشػػاعر مػػن رطػػاب اؼبػػوت مػػدر 
ليػػاف ؽبػػذا ، أو تر ػػه ؼبسػػتكبله، وسبػػىّن لػػو أقػػاؿ اؼبػػوت عثرتػػه،  ػػ ي نا الن الّػػذي و  يػػن جباننػػا ضػػعيفنا وال خبػػي

 .  وبلع منته  الرّفعة أو حاز اؼبعا َ ، فلردّبا  ار عظيامنا من عظاماء البلد، الولد  أف عظيم
:  ٖ)فكػػػػاؿ، بغػػػػرض تعظػػػػيم  ػػػأف الفكيػػػػد، سػػػتنيرناسػػػػتفهامنا مُ رطػػػػاب اؼبػػػوت مُ وتػػػاب  ابػػػػن عبػػػد ربّػػػػه 

 )اؼبنسرح 
 َأي  ُحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيْ َا َرْونَػَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  

 
 َوَأي  ُروٍح َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيْيَا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد  

 َوَأي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ َق َْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدـٍ  
 

ُْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد    َوَأي  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َأزَلْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َع
وهػو الّسػاؽ الّػ  ، عظيامة طّيبػة اّل  سّلها روحٌ  والّروحُ ،  ُّاءَ  وتُ إّف ولد  هو اغبساـ اّلذي سلبه اؼب 

ومػػ  هػػذا فكػػد ارتطفػػه اؼبػػوت مػػن بػػٌن ، فهػػو  ػػد د اغباجػػة إليػػه، واليػػّا الّػػ  ُّػػا  عامػػل، يبشػػي عليهػػا أبػػو 
 .   د ه

 : )اؼبنسرح  ٗ)والتفت إىل ولد  فنادا ، هاؼبوت وعتابَ  وترؾ اخأب الّشاعر رطابَ 
 َأْ َحػػػػػػػػػػػػػػػَ  الُ ُسػػػػػػػػػػػػػػػوُؼ بِػػػػػػػػػػػػػػػ ِ يػػػػػػػػػػػػػػػا َقَمػػػػػػػػػػػػػػػًرا 

 
 قَػْ ػػػػػػػػػػػػػػػػَل بُػيُػػػػػػػػػػػػػػػػوِغ الس ػػػػػػػػػػػػػػػػواِء فػػػػػػػػػػػػػػػػي الَعػػػػػػػػػػػػػػػػَددِ  

 ًشا لَػػػػػػػػػػػػػػػػْم تَػػػػػػػػػػػػػػػػُ ْب لَػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َأَسػػػػػػػػػػػػػػػػًفا ػَأِي َحػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 َوَأِي َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظٍن َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد  
َر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُ   َوًل َ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ    ًل َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػْ

 
 ُفِ ْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا بِالص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ِر ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َوالَ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  

 َ َمػػػػػػػػػػػػػػًدالَػػػػػػػػػػػػػػْو لَػػػػػػػػػػػػػػْم َأُمػػػػػػػػػػػػػػْا ِعْنػػػػػػػػػػػػػػَد َمْوتِػػػػػػػػػػػػػػِ    
 

 َلُحػػػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػػػي َأْف َأُمػػػػػػػػػػػػػػوَت ِمػػػػػػػػػػػػػػْن َ َمػػػػػػػػػػػػػػدي 
 واػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلْوَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اُؿ ًلِعُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 يَػْ؟ػػػػػػػػػػػػػػػَدُح نػػػػػػػػػػػػػػػاَر اأَلسػػػػػػػػػػػػػػػ  َعيػػػػػػػػػػػػػػػ  َ  ِػػػػػػػػػػػػػػػدي 
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 وتصػػػو رُ ، قبػػػل أف  يتامػػػل بػػػدرنا فصػػػّور  قامػػػرنا عاجلػػػه اػبسػػػوؼُ ، التفػػت الّشػػػاعر إىل رطػػػاب الفكيػػػد
الّػذي  ػاف  ، توَبّ الػػامُ ء العػرب منػذ اعباهليّػة وسػيلةن ابػراز قيامػة ازّبذ  الّشػعرا، اؼبرثّي قامرنا قدٌم ُب الّشعر العريبّ 

وقػد ،  ٔ)عن إةهار الفراغ الّػذي تر ػه بعػد موتػه الن فض،  ثًننا ما  و ا بصفات حسنة ترف  قدر  بٌن البشر
ا مػن الػّدالالت الّنفسػّية والّرم  ّػةيسه فاجعتَ عامد ابن عبد ربّه إىل هذا الّتصو ر ليُ   ػي تتػواز.  ،ه بابنػه م  ػدن

 . وروحه عة )الّّتاجيديٍّ  ُب نفس الوالدم  عامِف الفاج
لػه بعػد رحيلػه،    ػ َ فػال، أنّه فَػَكَد   َ  بعد فَػْكد  ولَد ، هوفبّا زاد ُب نيبة الّشاعر وضاعا مصيبتَ 

ح نػػه الّشػػد د  وؽبػػذا فػػ فّ ،  امػػا ُفِجػػ  بولػػد ،  لكػػد ُفِجػػَ  ابػػن عبػػد ربّػػه بالّصػػ  واعبَلػػد، ه علػػ  فراقػػهلػػ وال قػػدرةَ 
 . عل  ولد  قد  ُودي به

ذبلّػػػ  فيهػػػا حػػػ ف ، والبػػػن عبػػػد ربّػػػه ُب رثػػػاء ولػػػد  قصػػػيدة أرػػػر. أقػػػو. وأةهػػػر عاطفػػػة مػػػن سػػػابكتها
 : )البسيط  ٕ)قاؿ فيها، الّشاعر واض نا

 ًل بَػْظػػػػػػػػػػػػػػػَا ُيْسػػػػػػػػػػػػػػػَ ُن ِإًّل فػػػػػػػػػػػػػػػاَرَؽ الس ػػػػػػػػػػػػػػػَ َنا
 
 

 
 

 اْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ال ح نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَوًل اْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ال فَػَرًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإًّل  
 َعيػػػػػػػػػػ  َمظ ػػػػػػػػػػٍا مػػػػػػػػػػاَت الِسػػػػػػػػػػُروُر بِػػػػػػػػػػ ِ َلْوفػػػػػػػػػػي  

 
يَن  َوالِسػػػػػػػػػنَػَنا   لَػػػػػػػػػْو  ػػػػػػػػػاَف َحظ ػػػػػػػػػا أَلْحظػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػد 

لعػّل الّشػاعر قػد اسػتوح  و ، بالّنيبػات وربػّوؿ اؼبسػرّات إىل أحػ اف اصبيعنػ ّناسَ ال اؼبتكّلبةُ الّدنيا تصيه  
اـ اخأنػػدلس وأقػػواهم عبػػد منػػا ُب قرطبػػة، ُب ةػػّل أفضػػل حّيػػحياتػػه، فكػػد عػػاش  ػػاعرنا ميرّ  هػػذ  الّصػػورة مػػن

د أعػػّ  َمػػْن وبػػّه وهػػو ْكػػالػػّرضبن الّنا ػػر، و انػػت الّسػػعادة تأتيػػه مػػن  ػػّل جانػػه، وليػػّن اغبػػ ف درػػل عليػػه ُب فػَ 
   ابنه، فامأل عليه حياته ح ننا بعدما  انت ملي ة بالفرح والّسعادة.

ػا وعكػكػد فػاؽ  ػًنَ ف، همكاَمػ راح  علػيو ولَد  الّشاعر  وناد. ،   علامن وهػو ، إنّػه متكػّدـ علػ  أبيػهبػل الن
 : )البسيط  ٖ)هّر بة ُب اؼبوت لييوف معه، و دنو منوسبىّن اخأمنية اّل  تسليه وهي ال، فرحه وسعادته

 واًهػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعَيْظػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػا َبْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػَرد َدةً 
 

 لَػػػػػػػػػػػْو َسػػػػػػػػػػػ  َنْا َوَلًوػػػػػػػػػػػا  َأْو فَػ ػ ػػػػػػػػػػػَرْت َ ػػػػػػػػػػػَ َنا 
 ِإذا ذََ ْرتُػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  يَػْوًمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قُػْيػػػػػػػػػػػػػػػػػُا: واَحَ نَػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 َومػػػػػػػػػػػػػػػا يَػػػػػػػػػػػػػػػػُرِد َعيَػػػػػػػػػػػػػػػي  الَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػْوُؿ: واَحَ نَػػػػػػػػػػػػػػػا  

 يػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػظ دي َوَمػػػػػػػػػراَح الػػػػػػػػػِروِح فػػػػػػػػػي َ َسػػػػػػػػػدي 
 

 َهػػػػػػػاّل َدنػػػػػػػا الَمػػػػػػػْوُت ِمن ػػػػػػػي حػػػػػػػظَن ِمْنػػػػػػػَ  َدنَػػػػػػػا  
 َح  ػػػػػػػػػػػػ  يَػعُػػػػػػػػػػػػوَد بِنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي قَػْعػػػػػػػػػػػػِر ُمْلِيَمػػػػػػػػػػػػةٍ  

 
 َناػَلْحػػػػػػػػػػػػػػٌد  َويُػْيِ ُسػػػػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػػػي واِحػػػػػػػػػػػػػػٍد َ َفػػػػػػػػػػػػػػ 
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وال  هاّمػػػه ، وهػػي الّرجػػوع  امػػا  انػػا ُب الّسػػابف سػػو ّةن  ،اعر  ا تػػه مػػن حضػػور اؼبػػوت إليػػهوذ ػػر الّشػػ
  اف ُب قعر مظلامة، وُب  فن واحد. حّ  لو  ، بل اؼبهّم عند  أف  يوف م  ابنه ُب أّي مياف، اؼبياف

 : )البسيط  ٔ)فكاؿ، ورتم ابن عبد ربّه مرثيته هذ 
ػػػػػػػػػػػم ُ  بَػػػػػػػػػػػَدفٌ  َُ  يػػػػػػػػػػا َأْ ظَػػػػػػػػػػػَ  الن ػػػػػػػػػػػاِس ُروًحػػػػػػػػػػػا 

 
 ذاَؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِروَح َوال َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدنَاَأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َػْودُِع اهللَ  

ػػػػػػػػػػةً   َُ  لَػػػػػػػػػػْو ُ ْنػػػػػػػػػػُا ُأْع ػػػػػػػػػػ  بِػػػػػػػػػػِ  الػػػػػػػػػػِدنْظا ُمعاَو
 

 ِمْنػػػػػػػػػػػػػُ  َلمػػػػػػػػػػػػػا  انَػػػػػػػػػػػػػِا الػػػػػػػػػػػػػِدنْظا لَػػػػػػػػػػػػػُ  ثََمنَػػػػػػػػػػػػػا 
مػػن اؼبعػػا  الّػػ  تػػرّددت  ثػػًننا ُب  ػػعر  بدنَػػه عنػػد ا تعػػاىل، وهػػذاابنػػه اؼبتػػوَّب و روَح  الّشػػاعرُ اسػػتودع  

، ؼبػػا رضػػي ُّػػا ّلهػػا نيا  الػػدّ  البػػد لُ  ، ولػػو  ػػافولػػد بػػد الن هػػذا الغػػًن ضػػ  بأعلػػن أنّػػه ال  ر  امػػا   .  ٕ)اخأندلسػػّيٌن
 .  إىل نفسه منها   أ ل  وأحه  ففكيدُ 

قاؽبػػا ملتاعنػػا وقػػد حلّػػت بػػه ، ه بأبيػػات أرػػر.فجػػادت قروبتُػػ، وةػػّل اغبػػ ف يب)ػػر قلػػه اخأب اؼبفجػػوع
 : )اليامل   ٖ)ذ ر. وفاة ولد 

 دُ بَِيظَػػػػػػػػػػػػػػػػْا ِعلاُمػػػػػػػػػػػػػػػػُ   َواأَلسػػػػػػػػػػػػػػػػ  يَػَ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 
 

 
 

َفػػػػػػػػػػػػػػػدُ   َفػػػػػػػػػػػػػػػُد  َوالُ  ػػػػػػػػػػػػػػػا ًل يَػنػْ ُر يَػنػْ  (4)َوالص ػػػػػػػػػػػػػػػ ػْ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اِِ ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًل يُػْرَت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِ يابِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
 َوِل؟اِِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ   ُدوَف الِ؟ظاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة  َمْوِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  

ْنَ  ُ   ُُػػػػػػػػػػػػػػػم   مػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػاَف َأْحَسػػػػػػػػػػػػػػػَن َمْيَحػػػػػػػػػػػػػػػًدا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػم  َأبػػػػػػػػػػػػػػاَؾ ذاَؾ الَمْيَحػػػػػػػػػػػػػػدُ   َُ  لَػػػػػػػػػػػػػػْو  ػػػػػػػػػػػػػػاَف 
 بِالظَػػػػػػػػػػػػػػػػػْأِس َأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػُيو َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ًل بَِ َ يِػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 
 َهْظوػػػػػػػػػػػػػاَتش َأيْػػػػػػػػػػػػػَن ِمػػػػػػػػػػػػػَن الَحػػػػػػػػػػػػػ يُن َتَ يِػػػػػػػػػػػػػُد  

وال ، ولػذلب فهػػو دايػػم البيػاء فاقػػد الّصػػ ، و أنّػه قػػد رحػػل عنػه تػػوًّا، ذبػّدد أسػػ  الّشػاعر علػػ  ولػػد  
   .الن منهالك  بد ، فتامىّن لو أنّه ُببه متعّذرٌ سّياما أّف الّلكاء 

،   طفػػػدَ َكػػػفكػػد ُفجػػػ  بولػػػد آرػػر فػَ ، انػػػةعبػػد ربّػػػه مػػػرّة أرػػر. مػػػن سػػػهاـ االبػػتالء و  وو  سػػلم ابػػػنُ  الن
 : )الّطو ل   ٘)كاؿ فيهف، اغب ف واخأس  ف ّرؾ ُب نفسه لواع َ 

رُ   َعيػػػػػػػػػ  ِمْ ِيوػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػْن َفْ َعػػػػػػػػػٍة خػػػػػػػػػانَني الص ػػػػػػػػػ ػْ
 
 

 
 

 ِفػػػػػػػػػػػػػػػػراُؽ َح ظػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ُدوَف َأْوبَ ِػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الَحْشػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
    

   
                                         

  .ٚٙٔ  ابن عبد ربّه: د وانه، صٔ)
 . ٘٘  انظر: زماف:  عر الّتعازي والكبور ُب اخأندلس، صٕ)
 . ٛ٘-ٚ٘  ابن عبد ربّه: د وانه، صٖ)
 : فين وذهه. نَِفد  ٗ)
 . ٚٙ  ابن عبد ربّه: د وانه، ص٘)



ٖٕٔ 

 

 َولػػػػػػػػػػي َ  ِػػػػػػػػػػػٌد َمْشػػػػػػػػػػػ ُورٌَة فػػػػػػػػػػي يَػػػػػػػػػػػِد اأَلسػػػػػػػػػػػ 
 

 (1)ى ]َ ػػػْ ٌرَ َوفَػػػػْوؽ ال  ػػػرى َ ػػػْ رُ فَػَ ْحػػػَا ال  ػػػر  
 يَػُ؟ولُػػػػػػػػػػػػػػوَف لػػػػػػػػػػػػػػي: َ ػػػػػػػػػػػػػػ ػ ْر فُػػػػػػػػػػػػػػ اَدَؾ بَػْعػػػػػػػػػػػػػػَد ُ  

 
ُرش   فَػُ؟ْيػػػػػػػػػُا َلُوػػػػػػػػػْم: مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػي فُػػػػػػػػػ اٌد َوًل َ ػػػػػػػػػ ػْ

ا مػات  ػغًننا دَ كَ فػَ   ، حػّ  إنّػه و  سػتط   ػ نا وال تصػبّػرنا، فآؼبػه فَػْكػُد  وعظامػت فجيعتػه، الّشاعر ولدن
فػارؽ ه  بيبُ ف

ُ
 الّشػاعر علػ  ولػد  وحػ فُ  .ُب أرض اشػر  ػـو الكيامػة اّل معػه إ وال لكػاءَ ،  الػّدنيالػه ُب ال أوبػةَ اؼب
ر ن: أحػدنبا ربػت الثّػر.،  بد  مشطورة  ػط  عّ  عنه بصورة موحية باخأو واؼبعاناة واخأس ، إذ  ّور،  د دٌ 
 . فوقه واآلرر

بو ػّية َمػْن قػاؿ لػه:  الن عامػ، بلػوا أو ليػت لػه فػؤادنا حيًّػا  صػّ   علػ  ، علػ  الّشػاعر وليت اخأمر هػٌّن 
فػػأّي فػػؤاد  صػػّ  ؟ وأّي  ػػ   تػػ ّود بػػه؟ وقػػد ذهػػه ، وهػػذا مطلػػه مثػػًن لعجبػػه ودهشػػته.  ػػّ  فػػؤادؾ بعػػد 

:  ٕ) فػػرٍخ و  نبػػت لػػه ر ػػشٌ   بػػداالّػػذي  ،هػػذا الولػػد علػػ  فػػراؽوال  ػػ  ، فػػال قلػػه لػػه، مػػوت ولػػد  ُّامػػا معنػػا
 )الّطو ل  

 لَحواِ ػػػػػػػِل مػػػػػػػا اْ َ سػػػػػػػ فُػػػػػػػػَرْيٌ  ِمػػػػػػػَن الُحْمػػػػػػػِر ا
 

ػػػػػػػػرُ   ػػػػػػػػم ُ  الَمػػػػػػػػْوُت َوالَ؟ ػْ َُ  ِمػػػػػػػػَن الػػػػػػػػر يِ  َح  ػػػػػػػػ  
 ِإذا قُػْيػػػػػػػػػػُا: َأْسػػػػػػػػػػُيو َعْنػػػػػػػػػػُ   هاَ ػػػػػػػػػػْا َبالبِػػػػػػػػػػلٌ  

 
ُدُ  ِذْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ   ُدها ِفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ُيَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ُيَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػَر قَػْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ ِ    َوَأْنلُػػػػػػػػػػػػػػػػػُر َحػػػػػػػػػػػػػػػػػْولي ًل َأرى َ ظػْ
 

ػػػػػػػػػػػرُ    َ ػػػػػػػػػػػَأف  َ مظػػػػػػػػػػػَع اأَلْرِض ِعْنػػػػػػػػػػػدي لَػػػػػػػػػػػُ   قَػ ػْ
فػ ّف الّشػاعر ، ، وعل  الّر م من  غر  وقّلة ميوثػه معػهالك ُ اؼبوُت وحضَنه ه ا وضامّ    غًنن لدُ رحل و  

، فولػُد  ُب فيػر ،  نا ةن عن ذبّدد اغب ف ودوامػه،  و ّلاما حاوؿ الّنسياف هاجت بالبل قلبه، ال  ستطي  نسيانه
 .  ا اغب ففيتجّدد ُّام، وبتجّدد الذّ ر.  تجّدد الفير، وذ را  متجّددة دايامنا

 : )الّطو ل   ٖ)ورتم الّشاعر رثاَء  لطفله بكوله
 َأفَػػػػػػػػػػػػْرَخ ِ نػػػػػػػػػػػاِف الُ ْيػػػػػػػػػػػِد ِ ػػػػػػػػػػػْرَت ِبُمْوَ  ػػػػػػػػػػػي

 
ْ ػػػػػػػػػػريِ  لَػػػػػػػػػػُ  وَ َولَػػػػػػػػػػْظَر ِسػػػػػػػػػػوى قَػْعػػػػػػػػػػِر    ْ ػػػػػػػػػػرُ ال

وتطفػػح حبػػ ف الفاقػػد  ،قصػػايد  الّػػ  تكطػػر منهػػا اآلهػػاتُب علػػ  ابنيػػه  ابػػن عبػػد ربّػػه مكصػػورٌ  ورثػػاءُ  
قصػايد ، ُب  الّل ػن الػرّييس عل  فَػْكدنبا هػو مؤّ ر عل   دؽ العاطفة ُب  عر ، فاغب فُ ولوعة الَفْكد، وهذا 

   . ٗ)وهو الّداف  اّلذي حّرؾ أحاسيسه، فجاءت هذ  الكصايد ربيي هذا اغب ف بصورة واض ة

                                         
 ولعّل الّص يح ما أثبّته. ...«. رنا طْ ر.  َ الثَّ  تَ  ْ تَ فػَ »  عج  البيت ُب الّد واف: ٔ)
 . ٚٙ  ابن عبد ربّه: د وانه، صٕ)
 . ٚٙ، صالّسابف  ٖ)
 . ٖٗٔ، والعّباس:  عر أضبد بن عبد ربّه اخأندلسّي، صٗٙٔ  انظر: رحيم: رثاء الّنفس ُب الّشعر اخأندلسّي، صٗ)



ٖٖٔ 

 

هػر مػن مظػاهر رثػاء اآلرػػر  ػاف رثػاء اخأبنػاء وتصػو ر مأسػاة رحػيلهم أجلػ  مظهيػذا  امػا الحظنػا  و 
 .وج عهم لرحيلهم، الّشعراء بصدؽ عن أساهم لفكدهم أبناَءهمفيه عّ  ولة اخأمو ّة، دّ ال عصرُب 

لّشػػعر ُب الػػه و  وآرػػر مػػا نكػػا عنػػد  ُب رثػػاء اآلرػػر ومػػا ضبػػل مػػن غبظػػات مأسػػاو ّة، رثػػاُء الّ وجػػة،
ػػػ . ٔ)وافػػػرٌ العػػػريّب نصػػػيٌه  ا مػػػن رثػػػاء وال قبػػػد ُب الّشػػػعر اخأندلسػػػّي ُب عصػػػر الّدولػػػة اخأمو ّػػػة، إاّل مبوذجن ا واحػػػدن

ح ننػػا عاميكنػػا وألػػػامنا دفيننػػا، و  سػػتط  مػػوت زوجتػػه أورثػػه ذي الّ وجػػة وذ ػػر مأسػػاة رحيلهػػا، وهػػو البػػن حػػـ  الّػػ
حػػٌن ارتطفهػػا اؼبػػوت   ػػد دةن  لوعػػةن  عينػػه، فالتػػاعَ فكػػد  انػػت قػػرّة ، نفسػػه الػػّدهر أف ىبّفػػا مػػن  لوايهامػػا ُب

 : )الّطو ل  ٖ)، وفبّا رثاها به قوله ٕ)«طوؽ اغبامامة»ه ، ورثاها ُب رسالتمنه، وح ف عليها أبلع اغب ف
ػػػػػػػػػَ عي بَػْعػػػػػػػػػَد َهػػػػػػػػػْدَأةٍ  ْْ  َأتػػػػػػػػػ   َْظػػػػػػػػػُ  نُػْعػػػػػػػػػٍم َم

 
 

 
 

 َولِي ْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي اٌف َوِظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل ُمَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دُ  
 َوَعْوػػػػػػػػػػػػدي ِبوػػػػػػػػػػػػا َتْحػػػػػػػػػػػػَا ال ِػػػػػػػػػػػػراِب ُمِ؟ظَمػػػػػػػػػػػػةً  

 
 َو ػػػػػػػاَءْت َ مػػػػػػػا قَػػػػػػػْد ُ ْنػػػػػػػُا ِمػػػػػػػْن قَػْ ػػػػػػػُل َأْعَوػػػػػػػدُ  

   َوعػػػػػػػػػػػػػػػػاَد زَمانُنػػػػػػػػػػػػػػػػافَػعُػػػػػػػػػػػػػػػػْدنا َ مػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (4)َ مػػػػػػػا قَػػػػػػػْد َعِوػػػػػػػْدنا قَػْ ػػػػػػػُل  َوالَعػػػػػػػْوُد َأْحَمػػػػػػػدُ  
وهػو  علػم أّيػا راقػدة ُب ق هػا ومػن فوقهػا الػّّتاب ، نُػْعػم بػابن حػـ  ُب ةالـ الّليل وسيونه أوّ طيػاُ  

فت ّكػف ، قبػل وذبّلت  اما  اف  عرفها مػن، وسبثّلت له بشرنا سو ًّا، وم  هذا فكد حضرت إليه طيفنا، واغبجارة
، وعػػادا  امػػا  انػػا، الّػػذي مضػػ  وبعػػودة نُػْعػػم عػػاد مػػن جد ػػد الّ مػػافُ ، البػػن حػػـ  ُب ريالػػه مػػا سبنّػػا  ُب واقعػػه

 .«أضبدُ  ودُ العَ »و
دفعػػه إىل تػػػذّ رها  ػػوقنا إليهػػػا ، حػػـ  لػػػُنعم  ينّػػه ابػػػنُ  وال ىبفػػ  مػػا ُب هػػػذ  اخأبيػػات مػػػن حػػهم  بػػػًنٍ 

 وو ، ه ُّػاجباماؽبػا حيّػةن فتعلّػف قلبُػ هالّػ  سػ رت فهػي ،ونَعِػَم فيػه بصػ بتها، اقضػا  برفكتهػ صبيػلٍ  وحنيننا إىل زمنٍ 
 .ها معه  اما  اناعيد عهدَ لي، ها   ور طيفُ  أرذفكد  موهُتا أف  بعدها عنه ستط  

أسػًن حبّػه ؽبػا  ا  ػافوإذوم  أّف اؼبوت ارّتمها منه فتّيةن، ةّلت ماثلةن له ُب رياله ال تفارقُػه ذِ راهػا، 
، كػدعػد والفَ  م مػن البُ وهذا ما دعا  إىل ـباطبتهػا علػ  الػرّ  ةّل أسًن ح نه عليها بعد رحيلها،فكد حياهتا، ُب 

 و ل : )الطّ  ٘)هعل   ياُّا تأ ل قلبَ  فكاؿ واغبسرةُ 
 
 

                                         
 . ٕ٘  انظر: ضيا: الرّثاء، صٔ)
: رسايله، مكّدمة اّكف، ٕ)  . ٗٚ/ٔ  ابن حـ 
 . ٖٖٕ/ٔ،   الّسابفٖ)
 .  ٖ٘-ٖٗ/ٔانظر: اؼبيداّ : ؾبام  اخأمثاؿ، )«. ضبدُ ُد أَ وْ العَ »  ُب البيت توةيا للامثل العريّب: ٗ)
: رسايله، ٘)  . ٕٕٗ/ٔ  ابن حـ 
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 َ ػػػػػػػػػػػػػػػأَن َي لَػػػػػػػػػػػػػػػْم  نَػػػػػػػػػػػػػػػْر بِأَْلفاِظػػػػػػػػػػػػػػػِ  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػي
 
 

 
 

 (1)َعيػػػػػػػػػػػػ  ُعَ؟ػػػػػػػػػػػػِد األَْل ػػػػػػػػػػػػاِب ُهػػػػػػػػػػػػن  نَواِفػػػػػػػػػػػػ ُ  
ػػػػػػػػػػػػػػ   ْم فػػػػػػػػػػػػػػي اأَلمػػػػػػػػػػػػػػاني َ ػػػػػػػػػػػػػػأَن نيَولَػػػػػػػػػػػػػػْم َأَتَح  

 
 ِ فْػػػػػػػػػػػػراِط مػػػػػػػػػػػػا َح  ْمػػػػػػػػػػػػُا ِفػػػػػػػػػػػػظِون   عابِػػػػػػػػػػػػ ُ  

ف ّيامػا و  يونػا ، ابن حػـ  بفجيعتػه ب وجتػه إحساسِ  وم  أّف ُب هذ ن الّشاهد ن ما  نّم عل  عامفِ  
ففجعتػػػين ُّػػػا »قػػػد عػػػّ  عػػػن ح نػػػه العاميػػػف الّصػػػادؽ عليهػػػا ُب قولػػػه:  وإذا  ػػػاف، كػػػدهاُب حجػػػم مأسػػػاته بفَ 

يّن حػػٌن وفاهتػػا دوف العشػػر ن وِسػػ، الػػّّتاب واخأحجػػار و ػػارت ثالثػػةَ ، الّنهػػار وارّتمتهػػا الّليػػا  ومػػر  ، داراخأقػػ
، وال تفػػّت   دمعػػة، فلكػػد أقامػػت بعػػدها سػػبعَة أ ػػهر ال أذبػػّرد عػػن ثيػػايب، و انػػت هػػي دو  ُب  الّسػػن، سػػنة

 .  ستو. اؼبأساة اّل  عا ها وقاساهاف ّف  عر  و  رَؽ إىل م،  ٕ)«...، عل  صبود عيين وقّلة إسعادها
ر بصػػػدؽ جػػػاءت لتصػػػوّ   الّػػػ ،رحيػػػل أقػػػارُّم ُب مػػػراثيهم وف مأسػػػاةَ لسػػػيّ دعراء اخأنر الّشػػػهيػػػذا  ػػػوّ 

 واُب دّوامػػػة مػػػن اغبػػػ ف واؽبػػػّم واعبػػػ ع، فنظامػػػ م، وألكػػػت ُّػػػوا غبظاهتػػػا ػػػٍة عاعصػػػيب تٍ اوقػػػأالّذاتيّػػػة ُب  معانػػػاهتم
ولتيػػػػوف حبػػػػّف مسػػػػتودعنا  ػػػػادقنا لالسػػػػت)بار عػػػػن العالقػػػػات ، ة  نػػػػاغب مُّو عػػػػن رلجػػػػات قلػػػػ واليعػػػػ ّ  ممػػػػراثَيه

 .  ُب عصر الّدولة اخأمو ّة اَّتام  اخأندلسيّ ُب االجتاماعّية اخأسر ّة 
 مأساة الّس ن: -ب

وت رػػػر  تػػػه اخأوايػػػل ،  ػػػاف للعػػػرب اعبػػػاهلّيٌن ُب  ػػػبه ج  ػػػرهتم أمػػػا ن ـبّصصػػػة لألسػػػر واالعتكػػػاؿ
ولػػو أُفػردت قصػايد  ومكطوعاتػػه وأربػار قايليػػه ُب  تػاب ؼبػػألت ، ُب الّسػجوفدبنظػـو  ثػًن فػػاض عػن الكػػرايح 

وجػاء علػ  ألسػػن ، فكػد تعػّرض قسػػم مػن  ػعراء اعباهليّػة وااسػالـ لعكوبػػة الّسػجن واخأسػر،  ػًن سػفر عظػيم
ىبػػػاِب  وُب الّتعبػػػًن عاّمػػػا، وميارههػػػا، وتصػػػو ر اخأ ػػػالؿ، هػػػؤالء  ثػػػًن مػػػن الّشػػػعر الرّايػػػ  ُب و ػػػا الّسػػػجوف

 .   ٖ)فوسهم من أحاسيس وتأّمالتن
ـٌ  بًٌن ومشار ٌة واض ٌة ولألندلسّيٌن  هػذا اؼبصػاب عػن  همسػو فجػاء تع  ػةن لن،  عر الّسجنُب إسها

، تناولوا فيه موضوعات متعّددة دارت ُب فلب الّتجربة اؼبأساو ّة الّرهيبة اّل  مّروا ُّا، وما تر تػه اّلذي حّل ُّا
أعط  الّشعر اخأندلسّي ُب عصر الّدولػة اخأمو ّػة مسػاحةن واسػعةن ؼبأسػاة الّسػجن  قد. و  ٗ)ُب نفوسهم من آثار

. وجػػاء تر يػػ  الّنصػػوص  ٘)ُب نصو ػػه، حػػّ  ال يبيػػن لنػػا أف نكػػرأ هػػذا الّشػػعر مػػن  ػػًن االهتامػػاـ ُّػػذا اعبانػػه

                                         
. )الَفلَػػف: ﴾ ٗ)ُعَكػػدِ َوِمػػن َ ػػرٍّ النػَّفَّاثَػػاِت ُب الْ ﴿البيػػت قػػوؿ ا تعػػاىل: : السَّػػواِحر. اسػػتدع  الّشػػاعر ُب هػػذا الّنواِفػػ   ٔ)

ٗ.  
: رسايله، ٕ)  . ٕٕٗ/ٔ  ابن حـ 
 . ٔٓٔ: الّسجوف وأثرها ُب اآلداب العربّية، ص، والّصامدٜٚ  انظر: الب رة: اخأسر والّسجن ُب  عر العرب، صٖ)
 . ٗٙ  انظر: اػبطيه: ذبربة الّسجن ُب الّشعر اخأندلسّي، صٗ)
 . ٖٖ٘، ص يا ة الكرف الرّاب  اؽبجريّ حّ   الّشعر اخأندلسيّ  اذّباهات: هين  انظر: ٘)



ٖٔ٘ 

 

ػػػا طبيعيًّػػػػا لل يػػػاة الّسياسػػػػّية واالجتاماعيّػػػة الّػػػػ اخأندلسػػػػّيوف ُب   عا ػػػها علػػػ  تصػػػػو ر مأسػػػاة الّسػػػػجن انعياسن
 .   ٔ)أ ثر العهود اّل  قاس  فيها الّناس مرارة الّسجنمن عهد ن  انا 

ا مػػػن هػػػذ ن ، هػػػػ  الّػػػذي اسػػػتامّر سػػػتًّا وعشػػػر ن سػػػنةن ٕٜٖنصػػػور )ت ػػػاف عهػػػد اغباجػػػه اؼب واحػػػدن
، غَبيػماستطاع فيه أف وُبيم قبضته اغبد د ّة عل  مكاليد اغُبيم ُب زمػن اػبليفػة هشػاـ اؼبؤ ّػد بػن ا، العهد ن

والكضػاء علػ   ، بتصػفية اػبصػـو الن و ػاف حػاف،  ٕ)فشهد هذا العهد استبدادنا وسيطرة واسعة من قبػل اؼبنصػور
فكػد  ػاف اؼبنصػور سػببنا ُب اا كػاع بعشػرة ،  ٖ) ّل من تسّوؿ له نفسه الكياـ عل  اؼبنصػور أو االنكػالب عليػه

َهػٍم سبػّس الػّد ن وهػي الػ   ػاف اؼبنصػور  تكّصػ  والحكهػم بسػبه تػُ ،  عراء سجنهم انتكامنا منهم وبطشنػا ُّػم
 .  ٗ)ومنهم َمْن ُسجن عل  رلفّية مؤامرة سياسّية، أهلها و ت رّاهم و وق  عليهم العكوبات

،    ػػػهدت فوضػػػ  سياسػػػّية  بػػػًنةحكػػػة وهػػػي مرحلػػػة الفتنػػػة ال بر ّػػػة ُب قرطبػػػة الّػػػاّل وتػػػأٌب اؼبرحلػػػة ال
 مػػن عشػػر ن سػػنة، أ ثػػرَ واسػػتامّرت هػػذ  اغبػػاؿ ، ؿ الػػبالد والعبػػاداغُبيػػم وسػػاءت أحػػوا أمػػورُ فيهػػا واضػػطربت 
و ػػػاف أولػػػو اخأمػػػر فيهػػػا  عاملػػػوف علػػػ  الكضػػػاء علػػػ  رصػػػومهم بشػػػّ  . فيهػػػا الّت)ر ػػػُه والتّػػػدمًن غبػػػف قرطبػػػةَ 

مػػن  عػػددٍ  سػػجنِ  حػػوادثَ  وأوردت اؼبصػػادرُ . والكتػػل والّتنييػػل حيننػػا آرػػر، الوسػػايل  الّسػػجن واالعتكػػاؿ حيننػػا
ػػا ُب »،  ٘)الّػذ ن نػاؽبم مػػا نػاؿ  ػًنهم ُب  امػار الفتنػة، و ػاف مػنهم الّشػعراء، الّش)صػيات ال خأّيػم  ػانوا دايامن

 صيبه ما  صيه رجػل الّسياسػة ، وإمّبا خأّف الّشاعر  اف ُب الوقت نفسه  )صّية سياسّية،  فوؼ اؼبعارضة
 .   ٙ)«...من حاؿ إىل حاؿ واضطراب حباؿ اخأهواء، وا طداـ اؼبطام  اؼبتبا نة، عند تكّله اخأوضاع

وذبلّػػػت مأسػػػاة الّسػػػجن بوضػػػوح ُب أ ػػػعار الس ػػػجناء الّشػػػعراء ُب هػػػاتٌن اؼبػػػرحلتٌن، فكػػػد عػػػانوا مػػػن 
وطأهتا وذاقوا مرارهتا، ورس)ت ُب وعػي  ػّل واحػد مػنهم، فعػّ وا عنهػا بوضػوح مػن رػالؿ  ػور فنّػيّػة دقيكػة، 

 اآلتية:   اتنأساة من رالؿ اؼبضامو أبعاد هذ  اؼب ويبين الوقوؼ عل  بلغة معّ ة موحية.
 
 

                                         
 . ٔٙ-ٛ٘  انظر: اػبطيه: ذبربة الّسجن ُب الّشعر اخأندلسّي، صٔ)
 . ٚٓٗ/ٕ  ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕ)
 ، وما بعدها. ٕٕ  نعنعي: تار ل الّدولة اخأمو ّة ُب اخأندلس، صٖ)
 . ٜٖٙ، وؿباّمد: الّشعر ُب قرطبة، ٜ٘-ٛ٘ص  انظر: اػبطيه: ذبربة الّسجن ُب الّشعر اخأندلسّي، ٗ)
، وفورار: الّشعر ٖٛٛ، وؿباّمد: الّشعر ُب قرطبة، صٔٙ-ٜ٘انظر: اػبطيه: ذبربة الّسجن ُب الّشعر اخأندلسّي، ص  ٘)

 . ُٖٛٔب اخأندلس رالؿ الكرف اػبامس اؽبجرّي، ص الّشعر الّسياسيّ 
 . ٓٓٔ  عّباس: تار ل اخأدب اخأندلسّي )عصر سيادة قرطبة ، صٙ)
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 : ناءت ّدؿ أحواؿ السِ  -1
ووجػد هػؤالء ،  ٔ)ُب الّسػجن مو ّػةاخأالّدولػة عراء ب اّل  دعت إىل وجود عدد مػن  ػتعّددت اخأسبا

وهػػػذ  مصػػػيبة  ، ومػػػن العظامػػػة إىل اؼبهانػػػة، أنفَسػػػهم ُب قلػػػه اؼبأسػػػاة الّػػػ  بػػػّدلت أحػػػواؽبم مػػػن العػػػّ  إىل الػػػّذؿّ 
فامأسػػػػاة الّسػػػػجن  ػػػػد دة الوقػػػػ  علػػػػ  أمثػػػػاؿ هػػػػؤالء الّػػػػذ ن  انػػػػت ؽبػػػػم ميانػػػػة مرموقػػػػة ُب اَّتامػػػػ  ،  ػػػػ .

ومػػػن هػػػؤالء اغباجػػػه الػػػػاُمْصَ فّي الّػػػذي ذبػػػرّع ُب سػػػجنه  .  ٕ)بعػػػد العػػػ ّة اؽبػػػوافَ  ٍبّ أذاقهػػػم الّ مػػػافُ ، اخأندلسػػػيّ 
 و ل : )الطّ  ٖ)اماآؿ إليه نذ قاؿ ُب  أسه وذلّه اللّ كد ف،  ؤوس الّذّؿ واؼبهانة

ػػػػػػػػػػػػػػا تَػَول ػػػػػػػػػػػػػػاِ   َ ػػػػػػػػػػػػػػ َػْرُت َعيػػػػػػػػػػػػػػ  األَي ػػػػػػػػػػػػػػاـِ َلم 
 

َرها  فَاْسػػػػػػػػػػػػػَ َمر تِ    َوَأْلَ ْمػػػػػػػػػػػػػُا نَػْفسػػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػػ ػْ
 فَػػػػػػػػػػػػػوا َعَ  َػػػػػػػػػػػػػا لِْيَ؟ْيػػػػػػػػػػػػػِ  َ ْظػػػػػػػػػػػػػَ  اْع رافُػػػػػػػػػػػػػُ   

 
 (4)َولِيػػػػػػػػػنػ ْفِر بَػْعػػػػػػػػػَد الِعػػػػػػػػػ   َ ْظػػػػػػػػػَ  اْسػػػػػػػػػَ َ ل ِا  

 َومػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػنػ ْفُر ِإًّل َحْظػػػػػػػػػػُ  َيْ َعُيوػػػػػػػػػػا الَف ػػػػػػػػػػ  
 

 ْا تاقَػػػػػػػػػػػػػػػػْا  َوِإًّل َتَسػػػػػػػػػػػػػػػػي اِ فَػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْف َ ِمَعػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 وَ انَػػػػػػػػػػػػػْا َعيػػػػػػػػػػػػػ  األَي ػػػػػػػػػػػػػاـِ نَػْفسػػػػػػػػػػػػػي َع ِيػػػػػػػػػػػػػَ ةً  

 
ػػػػػػػػػػػا رََأْت َ ػػػػػػػػػػػْ ري َعيػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػِ ؿ  َذل ػػػػػػػػػػػاِ    فَػَيم 

 فَػُ؟ْيػػػػػػػػػػُا َلوػػػػػػػػػػا: يػػػػػػػػػػا نَػْفػػػػػػػػػػُر ُمػػػػػػػػػػوتي َ ريَمػػػػػػػػػػةً  
 

 فَػَ؟ػػػػػػػػػػػػْد  انَػػػػػػػػػػػػِا الػػػػػػػػػػػػِدنْظا لَنػػػػػػػػػػػػا  ثُػػػػػػػػػػػػم  َول ػػػػػػػػػػػػاِ  
لوحيد اّلذي وجد فيه ع اء  بعد أف دارت عليه دوايػر فهو اؼبالذ ا، حاوؿ الّشاعر أّف  ت ّل  بالّص  

وعلػػ  الػػّر م فبّػػا أحػػّس بػػه مػػن ، عػػ ّ الالّػػ  ذلّػػت بعػػد ، وعلػػ  نفسػػه، وأحػػّس أّف الّصػػ  قػػاٍس علػػ  قلبػػه، اخأ ّػػاـ
 .فّضل أف  عيش ويبوت أيبَّ الّنفس  ريبنافكد ، ُب أعاماقه ألػمٍ 

أبػػو عبػػد اؼبلػػب  اخأمػػوي   فكػػد  ػػاف مػػنهم اخأمػػًنُ  ،وو  سػػلم أمػػراء البيػػت اخأمػػوّي مػػن سػػجن اؼبنصػػور
أمضػػ   إذ، يػػهّور ُب  ػػعر  أثػػَر مأسػػاة الّسػػجن فالّػػذي  ػػ، مػػرواف بػػن عبػػد الػػّرضبن اؼبعػػروؼ بالّشػػر ا الطّليػػف
فكػػاؿ ُب  ػػورة ، عػػاش نّبهػػا حػػّ  تسػػّرب الّشػػيه إىل رأسػػه، سػػّتة عشػػر عامنػػا مػػن عامػػر  وراء قضػػباف الّسػػجن

 : )البسيط  ٘)صبيلة
                                         

 . ٜٖٙ، وما بعدها، وؿباّمد: الّشعر ُب قرطبة، صٕٖ  اػبطيه: ذبربة الّسجن ُب الّشعر اخأندلسّي، صٔ)
 .ٖٗ٘، صحّ  يا ة الكرف الرّاب  اؽبجريّ  الّشعر اخأندلسيّ نظر: هين: اذّباهات   إ)

 . ٕٓٚ/ٕ، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔابن راقاف: مطامح اخأنفس، ص  ٖ)
ُب د وانه من حيث اؼبوسيكا والّلغة، م    هػ٘ٓٔت)ثًّن ع ّة ليُ  تأثّر اؼبص فّي ُب هذ  اخأبيات واض نا بكصيدةٍ  و بدو

 قوله: )الّطو ل   ارتالؼ ُب اؼبوضوع، ومن قصيدة  ثًّنٍ 
 فَػُ؟ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا َلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُمِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَ ةٍ 

 
 
 

 ِإذا و ّنػػػػػػػػػػػػػْا يَػْوًمػػػػػػػػػػػػػا َلوػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػنػ ْفُر َذل ػػػػػػػػػػػػػاِ  
 . ٜٚانه، ص: د و انظر 

 «.  يا ا طبار ؟»...ُب البياف اؼبغرب:   ٗ)
 .ٛٚ-ٚٚ  الطّليف: د وانه، ص٘)
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 ّ ػػػػػػْا يَػػػػػػػُد الػػػػػػد ْهِر رَْأسػػػػػػػي بِالَمشػػػػػػظِ  َأًسػػػػػػػ وَ 
 

َوػػػػػػػػػػٍ  ِبَسػػػػػػػػػػنا الِمْصػػػػػػػػػػ اِح َمْوِ ػػػػػػػػػػي     (1)فػػػػػػػػػػي َ ظػْ
 فَػػػػػػػػػػػَدب  فظػػػػػػػػػػػِ  َدبظػػػػػػػػػػػَ  الن ػػػػػػػػػػػاِر فػػػػػػػػػػػي َفحػػػػػػػػػػػمٍ  

 
 يَػْنفػػػػػػػػػػػػػػػػي ُد ػػػػػػػػػػػػػػػػاُ  بِيَػػػػػػػػػػػػػػػػْوٍف َ ْظػػػػػػػػػػػػػػػػِر َمْنفػػػػػػػػػػػػػػػػي   

 واػَ أَن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ِبَمشظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَن َ    َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحظَفٌة َ َ َ ْ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  أُم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   
وأبػرزت هػذ    ُب جسػامه، اؼبنصػور أثػرُ  سػجنِ  اعر وراء قضبافِ ذي أمضا  الشّ و ل الّ الطّ   اف للوقت 

فكػػد  ػػاب ، هػػذا اخأثػػرَ هر رأسػػي باؼبشػػيه  ت  ػػد الػػدّ ة اعباميلػػة الّػػ  رظبهػػا للّشػػيه )وّ ػػش)يصػػيّ الّصػػورة التّ 
 ومض  به العامر. عر رأسه 

شػتغل نوو هبػد  ػًن    ،اس أصبعٌن وتفرّغ لهأّف الّ ماف ترؾ النّ  ُب سجنه أ كنالطّليف ة ما عاىن ولشدّ 
 : )الّطو ل  ٕ)به، و هدي إليه مصايبه

 تَػَفػػػػػػػػػػػػػر َغ لػػػػػػػػػػػػػي َدْهػػػػػػػػػػػػػري َفَصػػػػػػػػػػػػػظػ َرني ُ ػػػػػػػػػػػػػغالَ 
 

ػػػػػػػػػ َي الَمْحػػػػػػػػػالَ   َُ ػػػػػػػػني ِمػػػػػػػػػْن خْصػػػػػػػػِ  َرْو َُ  َوَعو 
 يُ الِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  بِال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأِر الن  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل َ أَن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 يَػػػػػػػػػػػرى الِنْ ػػػػػػػػػػػَل ِمْنػػػػػػػػػػػُ  بَػػػػػػػػػػػػْظَن َأْحشػػػػػػػػػػػاِِِ  نَػػػػػػػػػػػػْ الَ  

 انػػػػػػػػت ، و  ٖ)ضػػػػػػػػ  ُب سػػػػػػػػجنه ثلػػػػػػػػَث حياتػػػػػػػػهبعػػػػػػػػد أف أم مػػػػػػػػن اػبػػػػػػػػالصالّشػػػػػػػػر ا الطّليػػػػػػػػف  ػػػػػػػ س  
، فيػػػػأّف الّ مػػػػػاف ال  ر ػػػػػد أف يبػػػػّن عليػػػػػه بػػػػػالفرج، ال  رقػػػػػه ؽبػػػػػا يا ػػػػة قر بػػػػػةأسػػػػاة تتجػػػػػّدد عليػػػػه  ػػػػػّل  ػػػػػـو فػػػػاؼب

ليػػػػػػه مػػػػػػّر ع ُب قولػػػػػػه ُب عيػػػػػػدٍ  اؼبعانػػػػػػاة الّػػػػػػ  عاناهػػػػػػا وتّتضػػػػػػح  ػػػػػػورة. فرمػػػػػػا  ُب ثكػػػػػػل الكيػػػػػػود وضػػػػػػيف اؼبيػػػػػػاف
 : )الّطو ل   ٗ)هناؾ

ػػػػػػػح  لِنَػْفسػػػػػػػي َ ػػػػػػػوى َأًسػػػػػػػ  ُْ  َلَ؟ػػػػػػْد َهػػػػػػػظ َ  اأَل
 

 الَمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  لِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػ ْفِر َأْرَوحُ  َ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  بَػَعْظنػػػػػػػػػػػػػػػػي َحْيػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  َذبظَحػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  

 
 بِػػػػػػػػػػػػػِ   َوَبَصػػػػػػػػػػػػػْدري قَػْيُ وػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػظَن تُػػػػػػػػػػػػػػْ َب ُ  

وبامػل ُب  ػدر  عػذاب  اينػات اخأرض وهػو ، سّر ُب سجنه بكدـو عيد وال بغػًن  مػن اخأ ّػاـإنّه ال  ُ  
ػػػا بيػػػـو العيػػػد فيػػػأّف قلوُّػػػا الّنازفػػػة تسػػػين قلبػػػه، صبيعهػػػا فػػػاخأو مسػػػتامّر ، حػػػّ  حػػػٌن تػػػذبح اخأضػػػاحي ابتهاجن

 .  ومتجّدد ُب ةالؿ الكيود رلا الكضباف

                                         
 :  ّدة سواد الّليل. و ظْ الغَ   ٔ)
 .ٚٚ  الطّليف: د وانه، صٕ)
ُسجن وهو ابػن سػّت عشػرة سػنة، وميػث ُب الّسػجن سػّت عشػرة سػنة، وعػاش بعػد »قد  الطّليف   أ ار الّضّّبّ إىل أفّ ٖ)

 . ٙٗ٘/ٕ. الّضّّبّ: بغية اؼبلتامس، «ّسجن سّت عشرة سنةإطالقه من ال
 . ٘ٚ  الطّليف: د وانه، صٗ)
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و ػاف الّشػػاعر أبػػو اخأ ػبع عبػػد الع  ػػ  بػن اػبطيػػه  ػػر. سػجنه عايكنػػا ومانعنػػا لػه مػػن اؼبشػػار ة ُب أّي 
، مػػّر عليػػه وهػػو ُب الّسػػجن  ػػًن قػػادر علػػ  اؼبشػػار ة فيػػه فكػػد اعتػػذر ليػػوـِ عيػػد اؼبهرجػػاف، الّػػذي، نشػػاط آرػػر

 : )الوافر  ٔ)سجنه فقضباأعاقته من ذلب قيوُد  و  منعْتهُ 
 ُرَويْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدَؾ َأيِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُؽ الُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ  ي

 
 لِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابَ ي بِالَمْوَر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَ    نػػػػػػػػػػػػػػػػػاسٍ  َلَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َأذَْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػْرَت ِمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ ظػْ
 

ػػػػػػػػػػػػػػَر وانِػػػػػػػػػػػػػػي   َوِهْ ػػػػػػػػػػػػػػَا لِػػػػػػػػػػػػػػَي الص ػػػػػػػػػػػػػػ ابََة َ ظػْ
 َأيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـَ الَمْوَر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف اْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْر  َفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي 

 
 َتراهػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػَ الِء َ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا َترانػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 نْ ، ور بتػػه العاميكػػة باغبرّ ّػػة واالنعتػػاؽ، وو هبػػد َمػػادؽالّصػػاعر الّشػػ إحسػػاسُ   ُب هػػذ  اخأبيػػات  تجلّػػ 
ػا متألّ فأحسسػنا بػه ح  ننػُب  ـو اؼبهرجاف،  أذ   نار  بابته ذيالّ  وؽالشّ   هامس له ب حساسه ور بته  ًنَ  ا امن

وؿ بينػػه وبػػٌن االنطػػالؽ إىل ه وبػػطبُكػػمُ و  نشػػاط، عيكػػه عػػن أيّ ُب حػػاؿ مػػن الػػبالء تُ  فهػػو ،ه و  شػػارؾ فيػػهخأنّػػ
    حه.الرّ  فضار اغبياة
جنه مػا عانػػا   ػػعراء الّشػػعراء الّػذ ن ألكػػت اخأ ّػاـ بثكلهػػا علػ   اهلػػه الّرمػادي ، فكػػد عػاىن ُب سػػمػن و 

لت حالػػػه ُب وقػػػد تبػػػدّ وا ػػػفنا مأسػػػاته غببيبتػػػه  قرطبػػػة الّسػػػجناء، ووجػػػدنا   عػػػّ  عػػػن سػػػوء حالػػػه وراء الكضػػػباف
 : )الّطو ل  ٕ)رت ؿبنته فيه، فكد قاؿسجنه، وأثّ 

 ُنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُِِيوا: َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّل َ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؾ ُنُحولُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ 
 

 (3)َوَنْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ُ ُ   َأْو َدْمعُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َوُهُمولُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
َوةٌ َتَ نػ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  هَ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف: َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ٌو َوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػْ  م 

 
 فَػ ُػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظِ  الُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َوَعُ ولُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 فَػػػػػػػػػػِ ْف َيْسػػػػػػػػػػػَ ِ ْن فػػػػػػػػػػي َوْ ِوػػػػػػػػػػػِ  َهػػػػػػػػػػِم سػػػػػػػػػػػْ ِن ِ  
 

 فَػَ؟ػػػػػػػْد  ػػػػػػػػاَب فػػػػػػػػي اأَلْحشػػػػػػػػاِء َعْنػػػػػػػػِ  َدخظيُػػػػػػػػ ُ  
 ُمَعن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِبِ ْ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف الَح ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َوُح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
 فَػػػػػػػػػػػػػػِ ْف يَػْ؟ ُػػػػػػػػػػػػػػِل الِ ْ مػػػػػػػػػػػػػػاُف  َفوػػػػػػػػػػػػػػَو قَ ظيُػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

ػا، جسامه ونفسه ّية واقعّية خأثر هذ  اؼبأساة ُبورة حكيكرسم الّشاعر     ظهػر ، فهو كبيػل بػاٍؾ دايامن
وهػذاف ، فهػو سػجٌن عا ػف، وهػذا لػيس  افينػا لبيػاف حكيكػة معاناتػه، ُب وجهه الّشاحه هم  الّسجن وآالمػه

 . فال  عود فيه رمف وال رونف من اغبياة، اؽباّماف  أرذاف منه  ّل مأرذ
لت أحػػػواؽبم كيلػػػة، فكػػػد تبػػػدّ جن الثّ مػػػن وطػػػأة الّسػػػ امػػػا بػػػدا لنػػػا،  ،عػػػاىن  ػػػعراء عهػػػد اغبجابػػػةلكػػػد 

اـ وألكػػػتهم بػػػٌن مػػػرارة، فكػػػد أطاحػػػت ُّػػػم اخأ ّػػػ وسػػػاءت أوضػػػاعهم، وو تيػػػن معانػػػاة  ػػػعراء عهػػػد الفتنػػػة أقػػػلّ 

                                         
 . ٙٔٗ  اغباميدّي: جذوة اؼبكتبس، صٔ)
 . ٖٓٔ  الّرمادّي:  عر ، صٕ)
 : الّداء والبالء. الّنص ة  ٖ)
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وهػػػو ُب ر  ػػعالّػػذي   ػػػهيد نِ عػػاش حيػػاة ر يػػػدة ُب بػػالط اؼبنصػػور،  ػػابْ  نْ و ػػاف مػػػنهم َمػػجوف، جػػدراف الّسػػ
 : )الّطو ل  ٔ)فيه والّذؿَّ والعذاَب اّلذي وق  اؽبمَّ  وهذا ما زاد عليه،  الّنفسّية واؼبيانّيةالغربتٌنبسجنه 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٌؽ َوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ٌن َواْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ظاٌؽ َوذل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 
 

 َوَ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر ُحف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍظ َعيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  َع ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
وعػػاش  ،كػػاءامر واللّ هر والّسػػحػػاب اؼبنصػػور بليػػا  الّسػػرِ ُب  مَ عِػػلت أحػػواؿ ابػػن  ػػهيد، فبعػػد أف نَ تبػػدّ  

وهػػذا نػػوع مػػن ، ومػػ  أنّػػه و  ُكيّػػد .انهه لسػػجّ تػػه وذلّػػا، ابتلػػي ُب سػػجنه بفػػراؽ أحبّ ا  ريبنػػه ع  ػػ ن اـ حياتِػػأصبػػل أ ّػػ
 عػػين لػػه  ػػي نا وهػػو مسػػلوب  فلػػم  يػػن هػػذا، االمتيػػاز للّسػػجٌن أو نػػوع مػػن زبفيػػا وطػػأة الّسػػجن عػػن  اهلػػه

 : )الّطو ل  ٕ)اغبرّ ّة
 بِػػػػػػػػػػػػػػػ ي قَػْظػػػػػػػػػػػػػػػٍد يَػػػػػػػػػػػػػػػرِف  َوِإن مػػػػػػػػػػػػػػػاَوَلْسػػػػػػػػػػػػػػػُا 

 
ِِ اِ مػػػػػػػػاـِ قُػظُػػػػػػػػودُ    َعيػػػػػػػػ  الي ْحػػػػػػػػِ  ِمػػػػػػػػْن ُسػػػػػػػػْ 

أحوالػه ُب عهػد  ، فكػد تبػّدلت وأسنػ وحػ فٍ  من همم ابن  هيد و  سلم ابن حـ  فبّا أ اب  احَبه و  
ته دبػا فيهػا و ػا مأسػاوقػد ، ن، ُب  ياهػه الّسػجعاش نّبها وعػذاُّاف، عليه ثكيلةن  ا انت وطأهتُ الفتنة، اّل   
 : )البسيط  ٖ) قولهُب، من  ربة وذؿّ 

يْػػػػػػػػػػػػػػِ  َأْدُمعُػػػػػػػػػػػػػػ ُ   ُمَسػػػػػػػػػػػػػػو ُد الَ؟ْيػػػػػػػػػػػػػػِ  فػػػػػػػػػػػػػػي َخد 
 

ػػػػػػػػػُيُع ُ   ُْ  قَػػػػػػػػػْد  ػػػػػػػػػاَؿ مػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػرَِقْا بِالَوْ ػػػػػػػػػِد َأ
اِر نازُِحوػػػػػػػػػػػػػا   وانػػػػػػػػػػػػػي الُوُمػػػػػػػػػػػػػوـِ بَعظػػػػػػػػػػػػػُد الػػػػػػػػػػػػػد 

 
 رَْ ػػػػػػػػػػػُع األَنػػػػػػػػػػػػظِن َسػػػػػػػػػػػػ ظُ  الػػػػػػػػػػػػد ْمِع ُمْفَ عُػػػػػػػػػػػػ ُ  

 ِ ػػػػػػػػػػػػػػػُرهايَػػػػػػػػػػػػػػػْأوي ِإلػػػػػػػػػػػػػػػ  زَفَػػػػػػػػػػػػػػػراٍت لَػػػػػػػػػػػػػػػْو يُ ا 
 

 َأْ َمعُػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  واقًػػػػػػػػػػػػػػػا ذابَ فَ قاسػػػػػػػػػػػػػػػي الَحديػػػػػػػػػػػػػػػِد  
 َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ ُحي  ُػػػػػػػػػػػػػػػػُ  فػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاتِػػػػػػػػػػػػػػػػِ  فَػ َػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 

 
ْهُر بِػػػػػػػػػػػػػاأَلْحراِر َيْصػػػػػػػػػػػػػنَػُعُ      ثػػػػػػػػػػػػػاَر مػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػد 

ـُ ُ    َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ    ِ ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم َتَ و نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِا األَي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (4)َفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد َ الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر ُ  َوَمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمُع ُ  
بػػٌن امػػا أوّ بػػه  فيػػه عػػن ح نػػه وأؼبػػه لِ عػػّ   ،اا  ػػادقن يكنػػاخأبيػػات دق  الػػه ُب هػػذو ػػا ابػػن حػػـ  غبجػػاء  

، بعيػػد الػػدار،...  و جػػدراف سػػجنه، وأسػػهامت  ت، قَ رِ  ، َ ػػُمػػدْ )أَ  داتػػهمفر ترا يبػػه )مسػػّهد الكلػػه، وا  اؽبامػػـو
 ي.ة عالية ُب نكل  عور  إىل اؼبتلكّ اؼبش ونة بطاقة تعبًن ّ  َزَفرات،... 

اف متعّلكنػػػا دبوضػػػوع اليػػػالـ علػػػ  تغػػػًّن الّ مػػػاف وتبػػػّدؿ  ػػػو  ،حػػػد ث الّسػػػجناء عػػػن مأسػػػاهتم هػػػذا هػػػو
رت ُب   أثّػػػُّػػػم ُب سػػػجويم، الّػػػ روا فيػػػه مػػػا حػػػلّ ، و ػػػوّ اخأحػػػواؿ، مػػػن الغػػػىن إىل الفكػػػر، ومػػػن العػػػّ  إىل الػػػّذؿّ 

   نفوسهم وأجسادهم.

                                         
 . ٖٙ  ابن ُ هيد: د وانه، صٔ)
 . ٗٙ، صالّسابف  ٕ)
: د وانه، صٖ)  . ٜٙ  ابن حـ 
 ف الّصغًنة. : الكربة اػبَلَ الّشنّ   ٗ)
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 ع اب الّس ن و ًلـ ال؟ظد: -2
 كةٌ ضػيّ  مظلامػةٌ  م، وهػي أمػا نُ هتِ م ومعتكالسجويَ  ،همروف مآسيَ وهم  صوّ  ،جناءعراء السّ و ا الشّ 

اـ   أمضوا فيهػا أصبػل أ ّػاء، الّ رطبة الف)امة ور اضها الغنّ هم ُب قصور قوِ هم وؽبَْ فِ رَ تػَ  ا أما نَ تناقض سبامن رانكة 
بعػػػد أف  ، ػػػدمةن قو ّػػػةن  هيبػػػةاؼبظلامػػػة ومعػػػتكالهتم الرّ اخأمػػػا ن إىل سػػػجويم  حيػػػاهتم، و ػػػاف انتكػػػاؽبم مػػػن هػػػذ 

 . الكهر والعذاب والبؤسليس فيها  ًن  ما نَ أُب وجدوا أنفسهم 
 كػػارف بػػٌنراح   ، الّػػذيالطّليػػفُ  الّشػػر اُ وةلامتػػه، مػػن  ػػعراء قرطبػػة الّػػذ ن عػػانوا مػػن ضػػيف الّسػػجن و 

 : )اليامل   ٔ)هلُب قو ، الن ضاء ليالػامُ قصر الّ هراء اؼبظلم الي يه و ه سجن
 فػػػػػػػػػػػػػػػي َمْنػػػػػػػػػػػػػػػػِ ٍؿ َ الي ْظػػػػػػػػػػػػػػػِل َأْسػػػػػػػػػػػػػػػَوَد فػػػػػػػػػػػػػػػاِحمٍ 

 
 (2)واحي ُمْلِيػػػػػػػػػػػػػػػػِم األَثْ ػػػػػػػػػػػػػػػػاجِ دا ػػػػػػػػػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوِد  َوال  ْهػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُء ُتْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؽ َحْولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ    
 

 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِحْ ِر ُأودَِع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دواِة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجِ  
ُب ، الّسػػيادة واغبرّ ّػػػة فهػػي ربامػػل معػػا َ ، ِلامػػا هػػو مفكػػود ُب حيػػػاة الّشػػاعر لٌ بػػد  إّف الّ هػػراء اؼبشػػرقة 

وال  ػّب »، كابل بينهامػاوالظّلم وتكييد اغبر ّة، فالكهر  عا َ وبامل م ،اّلذي  ار الّشاعر إليهحٌن أّف الّسجن 
   . ٖ)«أّف ُب اؼبكابلة بٌن الّسجن، ومد نة الّ هراء ما  وحي باغب ف العاميف واؼبعاناة اّل   تيّبدها

قػػاؿ  صػػا بأقػػلَّ مػػن معانػػاة الّشػػر ا الطّليػػف، فكػػد   ٗ)وو تيػػن معانػػاة البّجػػاّ  ُب سػػجنه ُب اؼبطبػػف
 : )البسيط  ٘) أنّه الك ف  يّ سجنه الضّ 

 فػػػػػػػػػػي َمْنػػػػػػػػػػػِ ٍؿ ِم ْػػػػػػػػػػِل ُػػػػػػػػػػظِ  الَ؟ْ ػػػػػػػػػػِر َأْوَسػػػػػػػػػػُع ُ 
 

 َدَخْي ُػػػػػػػػػػػػػُ  َفَحِسػػػػػػػػػػػػػْ ُا اأَلْرَض تَػْوػػػػػػػػػػػػػِوي بػػػػػػػػػػػػػػي 
اؼبظلػػم افػػور ُب بػػاطن اخأرض دبػػا فيػػه مػػن ضػػيٍف وهػػمم وةلامػػٍة ورهبػػٍة، ال ىبتلػػا   إّف سػػجن الّشػػاعر 

إىل  هباليػأس مػن اػبػروج منػ اا عاميكنػ ػعورن ُب نفسػه اؼبيػاف هذا ؾ تر قد ، و لك  اؼبظلم الّرطه البارد ثًننا عن ا
 .حٌن درله هتوي به حسه اخأرضَ وؽبذا ، اخأحياءعاو 

                                         
 . ٛٚ  الطّليف: د وانه، صٔ)
   ، وهو وسط الّشيء ومعظامه. بَ   )الثَّ مفردُ  صب ٌ األث اج:   ٕ)
 . ٖٕٔ  عامارة:  عر بين أمّية ُب اخأندلس حّ  يا ة يا ة الكرف اػبامس، صٖ)
اد، و وحي اظبُه بصفته، فكد  اف  ُطبف عل  َمْن فيه، : هو أهوؿ الّسجوف اعبوفّية، و رج  تارىبه إىل بناء بغدالػُم     ٗ)

فال  ر. ضوء الّنهار، و اف ُب بغداد أ ثر من مطبف واحد، إذ  اف اظبنا ليّل سجن ربت اخأرض ُب بغداد أو  ًنها. 
سػػتعاروا مػػن الّسػػجوف ُب عوا ػػم العػػاو ااسػػالمّي، واسػػتعار اخأندلسػػّيوف اظبػػه لسػػجويم،  امػػا ا وظُبّػػي بالػػػاُمطبف  ثػػًنٌ 

، والبػػ رة: اخأسػػػر ٜٕٚ، تعليػػف رقػػػمٕٖ٘ص)ربكيػػف مّيػػػي ، ؼبػػديم أظبػػاء مػػػدف الّشػػرؽ. )انظػػػر: ابػػن حيّػػػاف اؼبكتػػبس، 
  .ٕٕ، واػبطيه: ذبربة الّسجن ُب الّشعر اخأندلسّي، صٛٔٔوالّسجن ُب  عر العرب، ص

 . ٗٙ٘، صٔ، ـٔ  ابن بّساـ: الّذرًنة، ؽ٘)
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ومػػ  ذلػػب ف نّػػه لػػيس بأحسػػن مػػن ذلػػب ، بػػل فػػوؽ بػػرج عػػاؿٍ ، ومػػن الّسػػجوف مػػا  ػػاف فػػوؽ اخأرض
ا فبّػن ُسػػجنوا ُب سػػجن عػػاؿٍ و ػػاف الّشػاعر عبػػد اؼبلػػب ابػػن إدر ػس اعَب  ػػرّي واحػػ، اؼبطامػور ُب بػػاطن اخأرض ، دن

 : )اليامل  ٔ)ُب و فه فكاؿ
 فػػػػػػػػػػػي رَْأِس َأْ ػػػػػػػػػػػَرَد  ػػػػػػػػػػػاِهٍ  عػػػػػػػػػػػالي الػػػػػػػػػػػِ رى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن مَ    ْعمػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُ  ِلُمَوح 

 يَػػػػػػػػػػػػػػػػػْأوي ِإلَْظػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػِل َأْعػػػػػػػػػػػػػػػػػوَر ناِعػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  
 

 (2)َوتَػُوػػػػػػػػػػػػػػِ  فظػػػػػػػػػػػػػػِ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػِل ريػػػػػػػػػػػػػػٍ  َ ْرَ ػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 َوَي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُد َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن يَػْرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِإلَْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةً  

 
 ُعْمػػػػػػػػػػػػرِِ   َيْشػػػػػػػػػػػػُ و اْنِ؟ ػػػػػػػػػػػػاَع األَبْػَوػػػػػػػػػػػػرِ  فػػػػػػػػػػػػي 

 َفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  َمْعُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَر الَمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزِؿ َحْولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظً؟ا َوِإْظالًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمالِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد َمْ؟ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ   ُِ 
د دة تػػػأوي إليػػػه  ربػػػاف الّشػػػـؤ الّناعبػػػة، وهتػػػّه عليػػػه الرّ ػػػاح الّشػػػسػػػجٌٌن ُب ميػػػاف عػػػاٍؿ الّشػػػاعر  إفّ  

  ة ما  عا  ُب و وله إليه.ليرّة لشدّ لن  عاود اصعد إليه مرّة ف ، وَمْن العا فة
اخأندلسػػّيوف ُب  إىل مناعتهػػاوقػػد أ ػػار ، منيعػػةٌ  اهكةُ الّشػػ أو اؼبرتفعػػةُ  ّيكةُ الضػػ اؼبظلامػػةُ  الّسػػجوفُ وهػػذ  

بػػػنغم ها ػػػم بػػػن عبػػد الع  ػػػ  قػػاؿ  .اجناء فيهػػػإحػػد. أسػػػباب معانػػػاة الّسػػ فكػػػد  انػػػت ،ةعصػػر الّدولػػػة اخأمو ّػػ
 : )الّطو ل  ٖ)«عاج»ه جار ت جّي وإ كاع وييد  ناجي 

 َوِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداني َأْف َأُزوَرِؾ ُمْ  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ُ   َْ  َوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌب َمنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌع بِالَحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ُم
  أمر  اّلذي  سػت ّف العطػا والرّثػاء، وقػد عيا اؼبغلوب علدبظهر الضّ ُب هذا البيت اعر  ظهر الشّ  

 الّشػاعر د باخأقفاؿ، وهػذا مػا تػرؾ ُب نفػسمو كيل الثّ  اغبد ديّ  هبابُ ف ،مناعُة الّسجنجار ته  ةِ ر من ز ا منعته
اخأهػػػل   يػػػوفاليػػػأس مػػػن اػبػػػروج مػػػن هػػػذا الّسػػػجن إىل عػػػاو اغبرّ ّػػػة، حيػػػث ب.  ػػػعور  اغبػػػ ف واخأسػػػ ، وقػػػوّ 

 واخأحباب  نتظروف عودته إليهم.
قػاؿ وعذابػه فيػه. اانساف  ووحدةَ  هو فوا وحشتَ ومعاناهتم فيه، عة الّسجن، او اما  ّور الّشعراء من

:  ٗ) شػػيو سػوء حالتػػه ُب سػجنه، وهػو  ػػر. فيػه مػػن ضػروب الّتعػذ ه مػػا هبعػل الكلػػه  نفطػر لػػه ُ ػهيدبػن ا
 )الّطو ل 
 
 

                                         
  .ٜٗ-ٛٗ  اعب  رّي: قصيدته، صٔ)
 د دة الّصوت. شّ الد دة ال د، أو شّ ال: الّصر ر  ٕ)
 . ٙٔٔ/ٕ، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٓٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٖ)
 . ٗٙ-ٖٙ  ابن  هيد: د وانه، صٗ)
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 َفَمػػػػػػػػػػػػػػْن ُم ِيػػػػػػػػػػػػػػُ  الِفْ ظػػػػػػػػػػػػػػاِف َأن ػػػػػػػػػػػػػػَي بَػْعػػػػػػػػػػػػػػَدُهمْ 
 

 (1)ُم؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػظٌم بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِر الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلمظَن َوحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 ُم؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػظٌم بِػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍر سػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ ُنوها ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػَن اأَلذى 

 
ـٌ َعيػػػػػػػػػػػػػ  َ ْمػػػػػػػػػػػػػِر الِحمػػػػػػػػػػػػػاـِ قُػعُػػػػػػػػػػػػػودُ    (2)ِقظػػػػػػػػػػػػػا

 وُيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمُع لِيِ نّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ َن اتِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ٌِ َ  َػْر ظػػػػػػػػػػػػػػِع الص ػػػػػػػػػػػػػػدى َوَنشػػػػػػػػػػػػػػظدُ    (3)َبسػػػػػػػػػػػػػػظ
ػػػػػػػػػػػْ ِن ِإًّل تَػَف  ػػػػػػػػػػػَرتْ    َومػػػػػػػػػػػا اْه َػػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػاُب الس 

 
 قُػيُػػػػػػػػػػػػػػوٌب لَنػػػػػػػػػػػػػػا َخػػػػػػػػػػػػػػْوَؼ الػػػػػػػػػػػػػػر دى وَُ  ُػػػػػػػػػػػػػػودُ  

  ػػعور و ، والوحػػدة ُب سػػجنه الغػػارؽ ُب الوحشػػةابػػن  ػػهيد  إحسػػاسُ ا ُب هػػذ  اخأبيػػات  ػػ ز واضػػ ن  
  .عذ ه واػبوؼ واخأذ.من ضروب التّ   ثًنٌ اّلذي فيه   ،هيهيف ُب اؼبياف الرّ بالضّ 

 ه ابػػن  ػػهيد قبلَػػه،منػػه  ػػاحبُ  جن وقسػػوته  امػػا  ػػيامػػن ضػػيف الّسػػُب أبيػػاٍت لػػه ابػػن حػػـ   او ػػي
ر راسػػ)ةن ُب وعػػي الّشػػاع، مالزمػػةن الّسػػجنَ ة ولػػة اخأمو ّػػُب  ػػعر عصػػر الدّ  الّػػذي ةلّػػت  ػػورتهبػػالك ،  و ػػّبهه
  : )البسيط  ٗ)، فكد قاؿتؤّ د أنّه ليس أحسن من ق ، الّسجٌن

ـْ َ ْظػػػػػػػػػػػػػَ  حالَػػػػػػػػػػػػػُة َحػػػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػػاِ ٍن َ ػػػػػػػػػػػػػَدثًا  َأ
 

 يَػْرنُػػػػػػػػػػػػػػػو بَِعػػػػػػػػػػػػػػػْظِن َأسػػػػػػػػػػػػػػػظٍر َعػػػػػػػػػػػػػػػ   َمْ َمعُػػػػػػػػػػػػػػػػُ   
ػػػػػػػْ ِن َمْح ُسػػػػػػػ ُ    قَػػػػػػػْد  ػػػػػػػاَؿ فػػػػػػػي هاِويػػػػػػػاِت الس 

 
 َواْنَشػػػػػػػػػػا  ِمػػػػػػػػػػْن َ ػػػػػػػػػػْمِيِ  مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػاَف َيْ َمعُػػػػػػػػػػ ُ  

جػاءت هػػذ  و  فييػا تيػوف حالتػه؟ فػن ُب قػ  وهػو حػػّي،دُ  نْ جٌن   الػػة َمػّسػحالػة ابػن حػـ  ال إفّ  
 اػبانف الّضّيف. جٌن وروفه من هذا اؼبياف اؼبرعهعن حالة السّ  ةن ورة مع ّ الصّ 

، فهػػػػي تعػػػػيكهم عػػػػن اغبر ػػػػة وتػػػػؤذي واخأ ػػػػالؿ جناء ُب سػػػػجويم الكيػػػػودُ معانػػػػاة الّسػػػػُب ا    ػػػػد فبّػػػػو 
ُب  او ػػػفوهقػػػد و  ، ػػػد دة مػػػن الكيػػػود معانػػػاةٌ جناء الّسػػػاخأندلسػػػّيٌن راء عالّشػػػ ومعانػػػاةُ  .أجسػػػادهم ونفوسػػػهم

:  ٘)قاؿ الّشر ا الطّليف ُب َ ْبله وقيود ، اّل  تشػبه حيواننػا  ػنكّض عليػه و فّتسػه. أ عارهم بأو اؼ متعّددة
 )الّطو ل 

 َ ػػػػػػػػػػػػػػَأف  زَمػػػػػػػػػػػػػػاني فَػػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ سػػػػػػػػػػػػػػاِقي  قػػػػػػػػػػػػػػاِب ٌ 
 

 لِظَػْ؟ُصػػػػػػػػػػَر بػػػػػػػػػػاعي َعػػػػػػػػػػْن عُػػػػػػػػػػال ُ ػػػػػػػػػػل  َمْ يَػػػػػػػػػػ ِ  
 

                                         
 )الّطو ل   ُب سجنه: عبيد ا بن اغبّر اعبعفيّ بكوؿ  تذ ًنٌ « فامن مبلع الفتياف»  ُب قوله ٔ)

 ْ ِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الِفْ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َأف  َأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُهمُ َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن مُ 
 

 
 

 أَتػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُدونَػػػػػػػػػػػػػػػػُ  بػػػػػػػػػػػػػػػػاٌب َ ػػػػػػػػػػػػػػػػديٌد َوحاِ  ُػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ  
 . ٖٔٔ/ٙانظر: الّط ّي: تار ل الّرسل واؼبلوؾ،  

 : قضاء اؼبوت وقدر . الِحماـ  ٕ)
   )اعباّف ، وهي حّية ال تؤذي،  ثًنة ُب الد ور. مفردُ  : صب ٌ ال ّناف  ٖ)
: د وانه، ص  ٗ)   .ٓٚابن حـ 
 . ٗٛالطّليف: د وانه، ص  ٘)



ٖٕٖ 

 

 َفِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن زُبَػػػػػػػػػػػػػػػػِر اأَلْقظػػػػػػػػػػػػػػػػاِد ُمػػػػػػػػػػػػػػػػد  ِبسػػػػػػػػػػػػػػػػاِعدٍ 
 

 (1)َوِمػػػػػػػػػػْن َحَي؟ػػػػػػػػػػاِت الَ ْ ػػػػػػػػػػِل ُ ػػػػػػػػػػد  ِبمْ يَػػػػػػػػػػ ِ  
الػّدنيا  مبػاه َ  سػلبته اؼبصػايهُ  وهػو سػجٌنٌ  ،الكيػد ه وعذابػه  ػًنَ  شػيو إليػه نبّػ نْ و هبد ابن حـ  َمػو  

 : )البسيط  ٕ)قاؿ كد، فوؿباسنها
 تَناَه َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا نػُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدنظا َمحاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن ُ 

 
ػػػػػػػػػػػػُع ُ   ُِ ػػػػػػػػػػػػْ ُن َمْو ْ ػػػػػػػػػػػػْظُم َمْيَ ُسػػػػػػػػػػػػُ   َوالس   (3)فَال

 َيْشػػػػػػػػُ و ِإلػػػػػػػػ  الَ؟ْظػػػػػػػػِد مػػػػػػػػا يَػْي؟ػػػػػػػػاُ  ِمػػػػػػػػْن َألَػػػػػػػػمٍ  
 

 فَ ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألَنظِن لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ واُ  يُػْرِ عُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هاِ ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوالر زايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًل تُػَ ر قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
 قُػػػػػْل َ ْظػػػػػَ  يَػْوَ ػػػػػُع َمػػػػػْن فػػػػػي الَ ْ ػػػػػِل َمْوَ عُػػػػػُ   

 الص ػػػػػػػػػػػػػػػْ َر َأْيَسػػػػػػػػػػػػػػػُر ُ َفَ ػػػػػػػػػػػػػػْم زَفظػػػػػػػػػػػػػػػٍر يَػُ؟ػػػػػػػػػػػػػػػِد  
 

 ش(4)وََ ػػػػػػػػػػػػػْم َأنػػػػػػػػػػػػػظٍن بِنػػػػػػػػػػػػػاِر الَوْ ػػػػػػػػػػػػػِد َيْشػػػػػػػػػػػػػَفُع ُ  
علػػ  الباعػػث علػػ   ػػعور اؼبتلّكػػي بػػاغب ف  اخأبيػػات ب حسػػاس ابػػن حػػـ  الغػػارؽ ُب اؽبػػمّ تفػػيض هػػذ   

 نْ ال هبػػد َمػػ ،ادن ا مكيّػػجن وحيػػدن  ، وألكػػت بػػه بػػٌن جػػدراف الّسػػتػػه وميانتػػه وعػػ ّ  ّ نيا حرّ سػػلبته الػػدّ بعػػد أف  حالػػه،
 نْ ا، وهػو  نػادي َمػا و ػدقن يف عامكنػوالّضػ واخأ ػالؿ. و ػ داد إحسػاس ابػن حػـ  بػاؽبمّ   الكيودَ إاّل  هإليه نبَّ  شيو 

هتا، )ر لكسػوهتا و ػدّ الّصػ هزفراتُػ، تكػّد مغلػوؿٌ  دٌ مكيّػ ـو سجٌنٌ  يا  هنأ بالنّ مستنيرنا  و سأله  ،ناـ قر ر العٌن
 الوجد ُب قلبه. نارَ  هاتُ أنّ تلهه و 

اؼبؤذ ػة للجسػد  كةيّ الّشعراء اخأندلسػّيوف الّسػجناء معانػاهَتم ُب سػجويم، اؼبوحشػة الّضػهيذا و ا 
عراء اؼبو ػدة بػأبواب حد د ػة ثكيلػة، سبنػ  الّشػاخأبػراج العاليػة، ُب  افورة ُب باطن اخأرض أو اؼبعّلكة، الّنفسو 

 من االنطالؽ إىل عاو اغبر ة الرحه.
 ع اب المأساة: اًلس ع اؼ س ظٌل إل  ال الص من -3

هم، و ػػػاف و سػػػجنذ ن الّػػػ اـّيػػػة ُب أ ػػػعارهم اغبُ ولػػػة اخأمو ّػػػجناء ُب عصػػػر الدّ عراء الّسػػػاسػػػتعطا الّشػػػ
. لكػد طػرؽ الّشػعراء الّسػجناء هػذا  ٘)اقّتفػو عاّمػا  الّصفحو  ل العفو عاّما فعلو ،الغرض من وراء استعطافهم ني

                                         
   )ال  ْبرة ، وهي الكطعة الّض)امة من اغبد د. مفردُ  : صب ٌ الّ بر  ٔ)
: د وانه، ص  ٕ)   .ٓٚابن حـ 
   )الّنايبة ، وهي اؼبصيبة. مفردُ  : صب ٌ الّنوب والّنواِ  والّناِ ات  ٖ)
 :    د . يشفع   ٗ)
 يا ػة حػّ   عر اخأندلسػيّ اهػات الّشػ، وهػين: اذبّ ٖٓٔة قرطبػة ، صندلسّي )عصػر سػياد  انظر: عّباس: تار ل اخأدب اخأ٘)

 .ٖٖ٘، صاب  اؽبجريّ الكرف الرّ 
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 عػػاو اغبرّ ّػػة مػػن جد ػػد، فيانػػتالنطػػالؽ إىل هػػذا اؼبوضػػوع، خأنّػػه يبثّػػل لػػد هم أمػػل اػبػػالص مػػن الّسػػجن، وا
 . ٔ)ن يبّتوف بصلة إىل اغبّياـذار والتاماس  فاعة مواالعتارهم تدور حوؿ االستعطاؼ أ ع

، ص فيّ امُ ػالػػ اغباجػػهُ ة ولػػة اخأمو ّػػُب عصػػر الدّ ُب أ ػػعارهم  االسػػتعطاؼُ  ذ ن  ثػػرُ عراء الّػػومػػن الّشػػ
 ومنهػػا قولُػػهقلبػػه، لػػٌن هػػا إىل مكػػاـ اغباجػػه اؼبنصػػور لتُ عَ فػَ ة، ورَ يّ جالّشػػالرّقيكػػة  اؼبكطوعػػاتنظػػم  ثػػًننا مػػن كػػد ف

 )اؼبتكارب  : ٕ)عيم الوارفة  عا ها ُب ةالؿ النّ اهية الّ بصوت  جّي  ًن معهود ُب  عر اؼبرحلة ال ّ 
 َعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهللُ َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َأًل رَْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

 
 َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُد بَِعْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِوَؾ ِإْف َأْبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 

 َأْعَ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْد ُ لَػػػػػػػػػػػػػػػػِ،ْن َ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  َذنْػػػػػػػػػػػػػػػػٌ   َولَػػػػػػػػػػػػػػػػْم  
 

 فَأَنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َأَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل  َوَأْعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
 َألَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر َعْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْورَ ُ  

 
 َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوًل  َعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوَر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظًدا َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  

 َوُمْفِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َأْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر َتالفَػْظ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

 َفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد  فََأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيَ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
 َأِقْينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َأقالَػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ؿْ  

 
 يَ؟ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ   َوَيْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُؼ َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دى 

وتيشػػا  بػػدو اؼبصػػ فّي ُب هػػذ  اخأبيػػات راضػػعنا ذلػػيالن ُمكػػرًّا بذنبػػه،  ا تُػػه اػبػػالُص مػػن سػػجنه،  
البيػػػػاف » امػػػػا و ػػػػفه  ػػػػاحه   ،اسالنّػػػػ ُب ؿبنتػػػػه أرػػػػورَ يبػػػػة ُب حياتػػػػه، و ػػػػاف عػػػػن عامػػػػف أثػػػػر النّ ه هػػػػذ  حالُػػػػ

بػػػٌن أمسػػػه  د دةُ الّشػػػ اؼبفارقػػػةُ  ،  مػػػن اخأبيػػػات امػػػا  تجلّػػػ  ،يبػػػةمرجػػػ  عامػػػف إحساسػػػه بالنّ  . ولعػػػلّ  ٖ)«اؼبغػػػرب
،  وقفنػا علػ  عنػا  ٗ)اا دراميًّػومصػًن  تصػو رن  ابػن راقػاف نيبػة اؼبصػ فيّ  وقػد  ػّور وحاضر  اؼبظلػم. اؼبشرؽ

ؽبػػذا نػػرا   سػػتعطا اؼبنصػػور ُب قطعػػة أرػػر. ا، و عػػة، وهػػو مػػا جعػػل  ػػوته  ػػجيًّ اعر ومأسػػاته اؼبروّ نيبػػة الّشػػ
 : )البسيط  ٘)ىباطبه قاؿكد ففه و ي)ورته،  شفف عليه و رحم ضع و رجو  أف ،استعطاؼ العاج 

ػػػػػػػػػػُل َوالَ ػػػػػػػػػػَرـُ  ْْ  َهْ نػػػػػػػػػػي َأَسػػػػػػػػػػْأُت  فَػػػػػػػػػػأَْيَن الَف
 

ـُ    (6)ِإْذ قػػػػػػػػػػػػػاَدني َنْحػػػػػػػػػػػػػَوَؾ اِ ْذعػػػػػػػػػػػػػاُف َوالن ػػػػػػػػػػػػػَد
ػػػػػػػػَر َمػػػػػػػػْن ُمػػػػػػػػد ِت األَيْػػػػػػػػدي ِإلَْظػػػػػػػػِ   َأمػػػػػػػػا   يػػػػػػػػا َخظػْ

 
 تَػْرثػػػػػػػػػػػػػػي ِلَشػػػػػػػػػػػػػػْظٍ  نَعػػػػػػػػػػػػػػاُ  ِعْنػػػػػػػػػػػػػػَدَؾ الَ؟يَػػػػػػػػػػػػػػُم  

 
                                         

، وفػػػػورار: الّشػػػعر الّسياسػػػػّي ُب اخأنػػػػدلس رػػػالؿ الكػػػػرف اػبػػػػامس اؽبجػػػػرّي، ٕٔٛ  انظر:هييػػػل: اخأدب اخأندلسػػػػي، صٔ)
 . ٔ٘ٔص

 . ٕٛٙ/ٕرب، ، وابن عذاري: البياف اؼبغٓٙٔ-ٜ٘ٔ  ابن راقاف: مطامح اخأنفس، صٕ)
 .ٕٛٙ/ٕابن عذاري: البياف اؼبغرب،   انظر: ٖ)
 .ٙ٘ٔ-ٖ٘ٔ  انظر: ابن راقاف: مطامح اخأنفس، ٗ)
  .ٕٙٛ/ٕ، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕ٘ٙ/ٔالّسًناء، ، وابن اخأبّار: اغبّلة ٜٙ، صٔ، ـٗ  الّذرًنة: ابن بّساـ، ؽ٘)

ٕ/ٕٛٙ.  
 «. ؟العفو واليرـُ  فأ نَ »...ًناء والبياف اؼبغرب:   ُب اغبّلة السّ ٙ)
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ِِ  فَ   اْ ػػػػَفْ  َ ػػػػْفَ  ُمْ؟ َػػػػِدرٍ باَلغْػػػػَا فػػػػي الِسػػػػْ 
 

 ِإف  الُميُػػػػػػػػػػػػػوَؾ ِإذا مػػػػػػػػػػػػػا اْسػػػػػػػػػػػػػ ُػْرِحُموا رَِحُمػػػػػػػػػػػػػوا 
فامػػا زاد  ذلػػب »، و ػػارت  ػػرراتُه ُب واٍد سػػ يف، هػػا إىل قلػػه اؼبنصػػوروو ذبػػد هػػذ  اخأبيػػات طر كَ  

ا اّل إ ا اّل وال أفادتػػػه اخأبيػػػات إ، َحنَػكنػػػا وِحْكػػػدن حػػػّ  بػػػات مػػػن ، نػػػهفلػػػم  صػػػفح اؼبنصػػػور ع،  ٔ)«...تضػػػر منا وَوقْػػػدن
 ال ر ػه أفّ و . وهػو ُب أقصػ  حػاالت التّػذّلل واػبضػوع، الواضح أّف يا ته اؼبأسػاو ّة سػتيوف ُب هػذا الّسػجن

ذي قػػاـ الّػػ ،عصػػر اؼبنصػػور سػػتامّد منهػػا مالمػػحُ ، تُ ةوثيكػػة مهاّمػػ  عػػدّ  ر مأسػػاة اؼبصػػ فيّ  ػػوّ  ذيعر الّػػهػػذا الّشػػ
 . ٕ)ةدّ ة والشّ عل  العنا والكوّ 

الّسجناء اّلذ ن وجدنا ؽبم أبياتنا  ستعطفوف ُّا قله اؼبنصور، الّشاعُر قاسم بػن ؿباّمػد ومن الّشعراء 
وُ ِهد عليػه عنػد الكضػاة دبػا  وجػه الكتػل،   ٖ)قُِرؼ»اّلذي سجنه اؼبنصور خأنّه اؼبرواّ  اؼبعروؼ بالّشبانسّي، 

 : )اليامل  ٘)و ستعطفه اؼبنصور ، فكد قاؿ ىباطه ٗ)«فُسِجن
 ْحمػػػػػػػػػػػاُ  اْسػػػػػػػػػػ َػغَْ ُا َوُحػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػْن ِبرُ 

 
 (6)]ِمْنػػػػػػػػػػػُ  الِغظػػػػػػػػػػػاث  اْسػػػػػػػػػػػ ُػْر َعيَػػػػػػػػػػػي  َدِمػػػػػػػػػػػيَ 

 ًل َأبْػَ غػػػػػػػػػػػػػي فظػػػػػػػػػػػػػِ  ِسػػػػػػػػػػػػػوى َسػػػػػػػػػػػػػَنِن الُوػػػػػػػػػػػػػدى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػَظِة الِ  ػػػػػػػػػػػػػػاِب الُمْحَ ػػػػػػػػػػػػػػمِ   ِْ ػػػػػػػػػػػػػػا  َوَأْق ًُ  َ َر
 َوتَػ َ ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِا الَمْنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِر َمْوًلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ِدنا الُمَوف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الَ؟ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء الُمْيَوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِِ ِ لَِظُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَت َأْو يَ    ْحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بَِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدِؿ قَْ
 

 فَػظَػػػػػػػػػػػرى الَظ؟ػػػػػػػػػػػظَن ِعظػػػػػػػػػػػاُف َمػػػػػػػػػػػْن لَػػػػػػػػػػػْم يَػْعيَػػػػػػػػػػػمِ  
 ناَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُتَ  اهللَ الَعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَم َوَح؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
ـِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الُمَ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدَؾ الُم َػَوس 

 ِبَوسػػػػػػػػػػػػػػػػػاِِِل الَمػػػػػػػػػػػػػػػػػْدِح الُمعػػػػػػػػػػػػػػػػػاِد َنشػػػػػػػػػػػػػػػػػظُدها 
 

 فػػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػػل  َمْ َمػػػػػػػػػػػػػِع َموْ ِػػػػػػػػػػػػػٍ  َأْو َمْوِسػػػػػػػػػػػػػمِ  
 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َأْرعاَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ ًل ُيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ِ ْ  ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  حِ  

 
 (7)يػػػػػػػػا َمػػػػػػػػْن يُػػػػػػػػرى فػػػػػػػػي اهلِل َأْحمػػػػػػػػ  ُمْحَ ِمػػػػػػػػي 

 

                                         
 . ٕٙٛ/ٕ  ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٔ)
  .ٖٗ٘، صهين: اذّباهات الّشعر اخأندلسّي حّ  يا ة الكرف الرّاب  اؽبجريّ   انظر: ٕ)
م. ُقِرؼ  ٖ)  : اهت 
 . ٛٛ٘/ٕ، والّضّّبّ: بغية اؼبلتامس، ٘ٛٗ  اغباميدّي: جذوة اؼبكتبس، صٗ)
، ٕٜ٘/ٖ، واؼبكػػػري: نفػػػح الطيػػػه، ٜٛ٘-ٛٛ٘/ٕ، والّضػػػّّبّ: بغيػػػة اؼبلػػػتامس، ٙٛٗ  اغباميػػػدّي: جػػػذوة اؼبكتػػػبس، ص٘)

 الثة اخأرًنة فكط .)اخأبيات الثّ 
 .«مػن الغظػاث عػالؾ اسػ رع  دمػػي»، وُب البغيػة: «منػ  الغظػاث عػالؾ اسػ ر عيػّي دمػي»ُب اعبػذوة: البيػت   ُجػعَ   ٙ)
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، أ ّد اعب ع حٌن رُمي بػه ُب الّسػجن، فأرسػل أبياتػه  سػتعطا ُّػا اؼبنصػورَ  اما  بدو، ج ع الّشاعر  
 نظػػر ُب  ػدؽ االهّتػػاـ أف  ت ػّر. اغبكيكػػة ُب أمػر ، و قبػػل اغُبيػم عليػػه أف و رجػو  ، منػػه ُب طلػػه العفػو و لػحّ 
 ، وهو موقن بعدؿ اؼبنصور،  كيَنه ب اءته من هتامته. رُمي بهاّلذي 

فعػل  ،  امػاالعفػو عنػه   له عند من سجنه بغيةَ  شف،  في ٍ وقد  رسل الّسجٌن استعطافه عن طر ف 
ا مػن اؼبتػآمر ن مػ  عبػد ا ابػن اغباجػه اؼبنصػور ، عبػد الع  ػ  اؼبعػروؼ بػاغبجرعبد ا بػن  الّػذي  ػاف واحػدن
عبػػػد اؼبلػػػب إىل ابن اؼبنصػػػور الثّػػػا  بػػػ ، فظفػػػر بػػػه اؼبنصػػػور وسػػػجنه ُب اؼبطبػػػف، فكػػػاؿ  ستشػػػف رللوثػػػوب عليػػػه

   : )اؼبتدارؾ  ٔ)أبيه
 َأًلَ َأيِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحاِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الُمْرَت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 َوَأْ ػػػػػػػػػػػػػػػَرـُ َمػػػػػػػػػػػػػػػْن  ػػػػػػػػػػػػػػػاَف  َأْو َمػػػػػػػػػػػػػػػْن َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػوفْ  

 َدَعْوتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َدْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَة ُمْسَ ْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرخٍ  
 

 َأحا َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ   َواْثَ َنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الَمنُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفْ  
 فَػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْف لَػػػػػػػػػػػػػػػػْم تُِغْ نػػػػػػػػػػػػػػػػي َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ذا الّػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 

 
 يَػيُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُذ بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُِِ  الُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ظْن  

 َوِإْف َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  َذنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فَأَنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا الَ يظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُ  
 

 َوَهػػػػػػػػػػػػػػػْل لَػػػػػػػػػػػػػػػَ  فػػػػػػػػػػػػػػػظَمْن َعَيْظوػػػػػػػػػػػػػػػا قَػػػػػػػػػػػػػػػريْن  
ػػػػ االسػػػػتعطاؼَ ُب أ ػػػػعار الّسػػػػجناء وقبػػػػد    ػػػػاف موالينػػػػا  ذيا باؼبػػػػدح ُب  ػػػػعر ابػػػػن  ػػػػهيد، الّػػػػفب وجن

سػػجنه اؼبعتلػػي بسػػبه زمػػن الفتنػػة ال بر ّػػة ُب قرطبػػة، فو وبػػَ  مػػ  اغبامػػودّ ٌن بعالقػػة طّيبػػة ُب  لينّػػه، لألمػػوّ ٌن
ه ومأسػػػاته ُب  شػػػرح فيهػػػا حالَػػػ طو لػػػةن  مػػػن سػػػجنه قصػػػيدةن  هيػػػابػػػن  ػػػهيد إلَوّجػػػه ، ف ٕ)و ػػػا ة ُسػػػعي ُّػػػا إليػػػه

 )الّطو ل : ٕ)ابن  هيد وُب آررها قاؿ ،الّسجن، ويبدحه ُب سياؽ استعطافه واعتذار  إليه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعابي َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ َوٌة َعَيِوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  َُ  َورا

 
 َلوػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌؽ َنْحػػػػػػػػػػػػػػػَو الن ػػػػػػػػػػػػػػػدى  َورُعُػػػػػػػػػػػػػػػودُ  

 تَػُ؟ػػػػػػػػػوُؿ الّ ػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػْن بَػْظِ وػػػػػػػػػا َخػػػػػػػػػ   َمرَْ  ػػػػػػػػػي: 
 

ـْ نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواَؾ بَعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد    َأقُػْربُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  داٍف  َأ
 فَػُ؟ْيػػػػػػػُا َلوػػػػػػػا: َأْمػػػػػػػري ِإلػػػػػػػ  َمػػػػػػػْن َسػػػػػػػَمْا بِػػػػػػػ ِ  

 
 ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػ  الَمْ ػػػػػػػػػػػػػػػػِد  بػػػػػػػػػػػػػػػػاٌء لَػػػػػػػػػػػػػػػػُ   َوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػُدودُ  

راح و ، وعػػػاىن فبّػػػا عانػػػا ، وسػػػجن وؿبنػػػة  ػػػهيد مػػػن هػػػمم  ه ابػػػنَ  ػػػد كَ  وأ ػػػاب ابػػػَن حػػػـ  مػػػا أ ػػػاب 
 : )البسيط  ٖ)، ُب قولهدبَْن دعا  باغباجه اؼبرذب  ُب سجنه عند اػبليفة  ستشف 

 َأقُػػػػػػػػػػػػػوُؿ َوالػػػػػػػػػػػػػد ْهُر  قَػػػػػػػػػػػػػْد  الَػػػػػػػػػػػػػْا َ واِِيُػػػػػػػػػػػػػ ُ 
 

 
 

ِ  ِمن ػػػػػػػػػػػػػػػي َم انًػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػاَف يَػْرفَػعُػػػػػػػػػػػػػػػُ :   َوَحػػػػػػػػػػػػػػػ
 

                                         
 . ٜٕٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٔ)
 . ٜٛٔص، مطامح اخأنفسابن راقاف: انظر:   ٕ)

  .ٗٙ  ابن  هيد: د وانه، صٕ)
: د وانه، صٖ)  . ٔٚ  ابن حـ 
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 َل ػػػػػػػػػػػاُِِ  َمػػػػػػػػػػػػْن ًل َ ػػػػػػػػػػػْيَء يُػْعِ ػػػػػػػػػػػػُ  ُ َعسػػػػػػػػػػػ  
 

 عُػػػػػػػػػػػػ ُ َعيػػػػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػػػػْمِينا يَػْوًمػػػػػػػػػػػػا  فَػَ ْ مَ  َتْحنػػػػػػػػػػػػو 
 ِبُمْ َ نػػػػػػػػػػػػػي الَمْ ػػػػػػػػػػػػػِد ُمػػػػػػػػػػػػػْ  ُحي ػػػػػػػػػػػػػْا َتماُِِمػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػُع ُ   ِْ َْْع  ِبَحْظػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ًل نػُػػػػػػػػػػػػػػػػَوُب الػػػػػػػػػػػػػػػػِدنْظا ُت

 ِبَحْظػػػػػػػػػػػػُ  َيْشػػػػػػػػػػػػَ ِ ُر الَ   ػػػػػػػػػػػػِي فػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػَفدٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػعُ   ُِ  (1) ُ َويَػْفِ ػػػػػػػػػػػػُم الس ػػػػػػػػػػػػظَ  ذا بَػػػػػػػػػػػػْأٍس  َويُػْر
 بِالحاِ ػػػػػػػػػػػػػِ  الُمْرَت ػػػػػػػػػػػػػ  الس ػػػػػػػػػػػػػامي َأُروَم ُػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
 أبػػػػػػػػػػػػػي ِهػػػػػػػػػػػػػالؿ الّػػػػػػػػػػػػػ ي بالس ػػػػػػػػػػػػػْعِد َمْ َيعُػػػػػػػػػػػػػ ُ  

و ثػػر االسػػػتعطاؼ ُب أ ػػعارهم، فيػػاف هػػػذا  ،اسػػتعطا ابػػػن حػػـ  و ػػعراء قرطبػػػة سػػّجانيهمهيػػذا  
ل ؽبػػم ُب  ثػػًن مثّػػه خأنّػػ، ُب عصػػر الدولػػة اخأمو ّػػة جناءعراء الّسػػالّشػػ اطرقهػػالّػػ   تااؼبوضػػوع مػػن أهػػمّ  اؼبوضػػوع

ل ا بػػػػٌن متػػػػذلّ ووجػػػػدنا ُب اسػػػتعطافهم هػػػػذا تفاوتنػػػػ، ة مػػػػن جد ػػػػد ّػػػػمػػػن اخأحيػػػػاف أمػػػػل اػبػػػػالص واسػػػتعادة اغبرّ 
ومػنهم مػن  توّسػل ُب اسػتعطافه ، وُب  ّل ذلػب يب جػوف بػٌن اؼبػدح واالسػتعطاؼ، للّسّجاف وبٌن معتّ  بنفسه

 . ه و سامح اؼبسيء لته عند الّسّجاف هبعله  عفو عن اؼبذنػبشفي  له من
 الحنظن إل  الماُي ال مظل والّشوؽ إل  األهل واألحّ ة: -4

هػػو ة واللّ  ّػػاـ اغبرّ اؼباضػػية اعباميلػػة، أ ّػػ مامهأ ّػػ اءنجر الّسػػوبػػٌن جدرانػػه البػػاردة  تػػذ ّ ُب ةلامػػة الّسػػجن 
 .   ٕ)ه ُب سجويمرباّمل ما و لوا إلي فيتشّبثوف ُّا عساها تنًن ؽبم حاضرهم اؼبظلم وتعينهم عل فاء، والصّ 

  ، إذهماـ عػ ّ أف  لتفتػوا إىل أ ّػ ،الء اؼبساجٌن اؼبسا ٌنضييف عل  هؤ ولع ُب التّ وقد بُ  ،م بهمن اؼبسلّ و 
ُب حػػد ث ذ ر اتػػه  قبػػد  ذيالّػػ ،باؼبصػػ فيّ جناء عراء الّسػػالّشػػكبظػػ  مػػن بػػٌن و ، علػػيهم نيا مكبلػػةن  انػػت الػػدّ 

 : )الّطو ل  ٖ)ؿقاكد بٌن حاضر  اؼبؤو وماضيه الّسعيد، ف  كارف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا ِلَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظِيوا َْ ـٌ َم  فَِيي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 فَػػػػػػػػػػػػػػػػِ ن َي ًل َأْنسػػػػػػػػػػػػػػػػ  َلوػػػػػػػػػػػػػػػػا َأبَػػػػػػػػػػػػػػػػًدا ِذْ ػػػػػػػػػػػػػػػػَرا 

 َت افَػػػػػػػػػػػػػْا ِبوػػػػػػػػػػػػػا َعن ػػػػػػػػػػػػػا الَحػػػػػػػػػػػػػواِدُث بُػْرَهػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 َوَأبْػػػػػػػػػػػػَدْت لَنػػػػػػػػػػػػا ِمْنوػػػػػػػػػػػػا ال  القَػػػػػػػػػػػػَة َوالِ ْشػػػػػػػػػػػػَرا 
 لَظػػػػػػػػػػػػػػػػاِلَي لَػػػػػػػػػػػػػػػػْم يَػػػػػػػػػػػػػػػػْدِر ال  مػػػػػػػػػػػػػػػػاُف َم انَنػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 اِدثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رَاَوًل َنلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْت ِمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َحو  

فعا ػػها بالّسػػعادة الّػػ  ةّنهػػا ، ْصَ فّي علػػ  تلػػب اخأ ّػػاـ الّػػ  انكضػػت ُب  فلػػة مػػن الّ مػػافالػػػامُ ربّسػر  
 .  فألكا  ُب ؿبنة عظيامة ال وبسد  عليها حاسد، حّ  قله له الّ ماف ةهر اَّنّ ، ال تنتهي

، خأّف فػػيهم  ر اتمػػن حػػد ث الػػذّ  ؽبػػم نصػػيهٌ مػػن معػػاو اؼباضػػي اعباميػػل، و  جػػ ءٌ  واخأحبػػابُ  واخأهػػلُ 
ا إىل ا إلػيهم و ػوقن ثوا عػن أهلهػم حنيننػعراء قػد ربػدّ قبػد الّشػ اوؽبػذتواسػي الكلػه اَّػروح،  أمالن  تجّدد، وتع  ػةن 

                                         
 : َتدارَل وَتشابَب.ا  َ رَ   ٔ)
، وهػين: اذّباهػات الّشػعر اخأندلسػّي حػّ  يا ػة ٖٓٔدة قرطبػة ، صاخأندلسّي )عصػر سػيا  انظر: عّباس: تار ل اخأدب ٕ)

 .ٖٚ٘الكرف الرّاب  اؽبجرّي، ص
  .ٔٙٔ  ابن راقاف: مطامح اخأنفس، صٖ)
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، ه مػػن  ػػًن زبصػػيا،  اؼبصػػ فيّ  ػػذ ر ُب  ػػعر  أهلَػػ نْ مػػنهم َمػػقبػػد   قضػػوها معهػػم، و ، الّػػامهم اعباميلػػةأ ّػػ
أعلن عن حنينه إىل أنفاسهم اّل   تنّفسػويا، فهػي تبعػث اغبيػاة ف ،من أهله بٌ  تاإليه ُب سجنه  ذي و له الّ 

 : )الّطو ل  ٔ)ُب نفسه، و ته إليهم
 َأِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِن ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َأْنفاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ْم  فََأظُِنوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 بَواِعػػػػػػػػػػػػَ  َأْنفػػػػػػػػػػػػاِس الَحظػػػػػػػػػػػػاِة ِإلػػػػػػػػػػػػ  نَػْفِسػػػػػػػػػػػػي 

 َوِإف  زَمانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرُت فظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ُمَ؟ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا 
 

ػػػػػػوى  وَ   ُْ ػػػػػػَظُ  ِمػػػػػػْن رَْمػػػػػػرِ ألَثْػَ؟ػػػػػػُل ِمػػػػػػْن َر ُْ  (2)َأ
امػػػا فعػػػل ّن إليػػػه،  ػػػػػػػػذ ر  ووبػػػػػػػدنا دوف سػػػوا ، فيله وأحبابػػػه فػػػر ػػػػػػػجٌن مػػػن أهػػػػػػػاعر السّ الّشػػػ وقػػػد ىبػػػاّ  

ـباطبنا جار ته  توّج  إليها من مناعة سجنه فكد قاؿ، ُب سجنهبن عبد الع    ها م 
  : )الّطو ل  ٖ)

  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ َوِإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِني َأْف َأُزوَرِؾ ُم ْ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ُ   َْ  َوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌب َمنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌع بِالَحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ُم
ػػػػػػػػػػػا َأ ػػػػػػػػػػػابَِني   فَػػػػػػػػػػػِ ْف تَػْعَ  ِػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػاُج ِمم 

 
ػػػػػػػػػػ ُ    َفِفػػػػػػػػػػي رَيْػػػػػػػػػػِ  َهػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػد ْهِر مػػػػػػػػػػا يُػ َػَع  

وعلامػػه  ه،يف فيػػ م مػػن إحساسػه بالّضػػجار تػػه عػاج، وهػػو قػػاب  ُب سػػجنه، وعلػ  الػػرّ ها ػػم إىل  حػنّ  
فهػو وراء ه ال  سػتطي  رؤ تهػا، وأنّػإليهػا ىب هػا حبنينػه  إليهػا، فيتػه نينػهه و  كػاـو ح أنّ ه هالب ال ؿبالة إاّل أنّ 

ػػ عجيػػهٍ  دهػػرٍ   ػػروؼِ  ة واارادة،  كاسػػي مػػن ّػػالكضػػباف مسػػلوب اغبرّ  ُب هػػذ   ولعػػلّ  .اا وح ننػػمػػأل نفسػػه  امًّ
 . ٗ)فهو و  ذ ر  ًنها وو ىباطه سواها اعر،اعبار ة ُب نفس الشّ  ا ؼبيانةطيفة إبرازن فتة اللّ اللّ 

هم اغبنػٌن إلػيهم، فهػم وؽ ُّػم، و هػ ّ الّشػ جناء،  ذ رويم حػٌن  سػتبدّ  عر السّ  من ولألبناء نصيهٌ 
ُب عصػر الّدولػة اخأمو ّػة أ ػدؽ مػا قيػل ُب و ػا اخأبنػاء  أ بادهم تر وهم بال معيل أو  فيل. ولعػلّ  فلذاتُ 
مأسػػػاتَه الّػػ  تضػػػاعفت ببعػػػد  عػػػن  اوذ ػػَر فيهػػػالّػػػ  قاؽبػػػا ُب سػػػجنه،  ،ُب قصػػػيدته اؼبشػػهورة للج  ػػػريّ  أبيػػاتٌ 

أوالد ، فوّجػػػػه إلػػػػيهم قصػػػػيدته، وراطػػػػه فيهػػػػا ابنػػػػه اخأ ػػػػ ، وطلػػػػه إليػػػػه أف  بلػػػػع ربّياتػػػػه إىل سػػػػاير إروتػػػػه، 
   : )اليامل  ٘)فكاؿ

 يػػػػػػػػػػػػػػا عابِػػػػػػػػػػػػػػَد الػػػػػػػػػػػػػػر ْحَمِن ُ ن ْ ػػػػػػػػػػػػػػَا اأَلسػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػَمرِ   ْْ  َ ػػػػػػْم ِمػػػػػػْن أًسػػػػػػ  لَػػػػػػَ  فػػػػػػي الَ ػػػػػػواِنِ  ُم
 ْنفاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ تَػ َػَ؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع الِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعداُء أَ  

 
 َوبَِفػػػػػػػػػػػػػػػػػْظِ  َأْ فػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  َوِإْف لَػػػػػػػػػػػػػػػػػْم َأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُعرِ  

 

                                         
 . ٙٙٔ  ابن راقاف: مطامح اخأنفس، صٔ)
 : الك . رمْ الر  : جبل ُب اؼبد نة. ُوىرَ   ٕ)
 . ٓٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار: اغبّلة الّسًناء، ٖ)
 . ٙٔٔ بانة: اعبواري وأثرهّن ُب الّشعر العريّب ُب اخأندلس، ص  انظر: ٗ)
  .ٚٗ  اعب  رّي: قصيدته، ص٘)
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َوَؾ أن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  َأبِْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  ُع َػْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد اهلِل ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػْ
 

 (1)ِلِفراِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َ الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدِر الُمَ َحظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 ِعْي؟ػػػػػػػػػي الن ِفػػػػػػػػػظَر الَ  ػػػػػػػػػَر َأْفديػػػػػػػػػِ  ِمػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػػ 

 
 (2)ػػػػػػػػػػػػَ ْ ِ  الُمِيػػػػػػػػػػػم  ِبُ ػػػػػػػػػػػل  ِعْيػػػػػػػػػػػٍ  ُمْ ِ ػػػػػػػػػػػرِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا هلِل دَ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ وُمَحم   ِر ُمَحم 
 

 (3)َزْهػػػػػػػػػػػػػػػٌر تَػَفػػػػػػػػػػػػػػػ  َ  ِ ػػػػػػػػػػػػػػػ   ُمػػػػػػػػػػػػػػػْ ٍف ُمْمِ ػػػػػػػػػػػػػػػرِ  
وقػد تػرؾ وراء  ، مػن الوحػدة والع لػة ُب حالةٍ ، وهو ُب سجنه، ذبرّع هذا الّشاعر مرارة اخأس  واغب ف 

 .  وراؼ عليهم من قوارع الّدهر، أوالد  اّلذ ن هم أنفس ما لد ه
عػػذاباُت الّشػػاعر ُب سػػجنه   تهػػاحّر و ػػادقٍة  سػػاميةٍ  ةٍ  ّػػأبو  ةٍ فػػُب هػػذ  اخأبيػػات مػػن عاطوال ىبفػػ  مػػا 

أنّػه تػرؾ ابننػا  ػغًننا،  ػاف مػن وآالمػه وفبّػا زاد ُب أح انػه أبنايػه،    عػنعدِ ه ببُ تضاعا إحساسُ أف  ، بعدوآالُمه
 : )اليامل  ٗ)أحّه أبنايه إىل قلبه، وإليه أ ار بكوله

 َوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغظرَُ ْم َعْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد الَع يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ   فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ن ني
 

 ِلُفْرقَ ِػػػػػػػػػػػػػػػِ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػًوى لَػػػػػػػػػػػػػػػْم َيْصػػػػػػػػػػػػػػػُغِر  َأ ْػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ـُ فػػػػػػػػػػػػػػػي الُفػػػػػػػػػػػػػػػ اِد َوِإْف  َػػػػػػػػػػػػػػػدا   ذاَؾ الُمَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 (5) فػػػػػػػػػػً ا َلُ ػػػػػػػػػػْم فػػػػػػػػػػي الُمْنَ مػػػػػػػػػػ  َوالُعْنُصػػػػػػػػػػرِ  

 ِإف  الَ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف الَ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر َأْ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌء َمًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َوالَحْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُي ُدوَف َ مظِعوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لِْيُ ْنُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 َوِإذا الَف ػػػػػػػػػػػػ  فَػَ؟ػػػػػػػػػػػػَد الش ػػػػػػػػػػػػ اَب َسػػػػػػػػػػػػما لَػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
 الَ نػػػػػػػػػػػػػػػػظن  َوًل َ ُحػػػػػػػػػػػػػػػػ   اأَلْ ػػػػػػػػػػػػػػػػَغرِ ُحػػػػػػػػػػػػػػػػِ   

وقػػد أزر. بػػه »نظامهػػا اعب  ػػرّي ، وتعػػّد قصػػيدة اعب  ػػرّي هػػذ  مػػن أ امػػل الو ػػا ا االجتاماعيّػػة وأسبّهػػا 
 .   ٙ)«إذ قاؽبا وهو  عا  ةلامة السجن ومرارة اال ّتاب و ّصة الّذلّة بعد الع ّة، اخأمل واقّتب اخأجل
ذاتػه،  بػاؽبمٍّ ابػن حػـ  أحّس اخأبناء، اخأهل و فراؽ  ُّمٍّ  اماُب سجنه اعَب  ري  و  اؼبص في   أحسّ ومثلاما 
ا، فكاؿ  تشّوؽ إىل أهله الفتنة عليه ثكيلةن  و انت وطأةُ   : )البسيط  ٚ)جدًّ

 يػػػػػػػػػػػػا راِحػػػػػػػػػػػػاًل ِعْنػػػػػػػػػػػػَد َحػػػػػػػػػػػػي  ِعْنػػػػػػػػػػػػَدُ  رََمِ؟ػػػػػػػػػػػػي
 

 (8)اقْػػػػػػػػػػػَر الس ػػػػػػػػػػالـَ َعيػػػػػػػػػػ  َمػػػػػػػػػػْن لَػػػػػػػػػػْم ُأَود عُػػػػػػػػػػ ُ  
 َأَيْحَفلُػػػػػػػػػػػػػُ  َوَسػػػػػػػػػػػػػْيُ  بػػػػػػػػػػػػػاهلِل َعػػػػػػػػػػػػػْن َعْوػػػػػػػػػػػػػِدي  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظػ ُع ُ   َُ  فَػَعْوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدُ  ِبَم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف ًل ُأ

 
                                         

. الّسادر: اخأخ الّشكيف. الّصنو  ٔ)  : الػاُمت ًنٍّ
 : الّنفيس من  ّل  يء. الِعْي   ٕ)
 : آرر الّشيء. الغ ّ   ٖ)
 . ٛٗ  اعب  رّي: قصيدته، صٗ)
 : اخأ ل. العنصر  ٘)
 . ٛٚٔاـ: الو ا ا ُب اخأدب اخأندلسّي، ص  انظر: ع ّ ٙ)
: د وانه، صٚ)  . ٔٚ  ابن حـ 
 أف هب ـَ الفعل،  ًن أّف به ُ يسر الوزف، وتضطرب  لامة الكافية. « و أوّدُعهُ »...   اف الواجُه ُب قوؿ الّشاعر: ٛ)



ٖٖٓ 

 

 وََ ْظػػػػػػػػػػػػَ  يونػػػػػػػػػػػػا  َوَمػػػػػػػػػػػػْن أمسػػػػػػػػػػػػ  ُيَصػػػػػػػػػػػػ ّػُرُ  
 

ـْ َ ْظػػػػػػػػػػػػػَ  بَػْعػػػػػػػػػػػػػَد بعػػػػػػػػػػػػػاِدي َعْنػػػػػػػػػػػػػُ  َأْربُػعُػػػػػػػػػػػػػُ     َأ
 وا  ُػػػػػػػػػػوَؿ َ ػػػػػػػػػػْوقاُ  مػػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػػد  ال عػػػػػػػػػػاُد ِبِوػػػػػػػػػػمْ  

 
 ِإلَػػػػػػػػػػػػػػػػْظِوُم ُمػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػَعْوا لِْي َػػػػػػػػػػػػػػػػػْظِن َأْفلَعُػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 ي  فَػيَػػػػػػػػػػػػػػْم أَرُهػػػػػػػػػػػػػػمْ لَػػػػػػػػػػػػػػِ،ْن تَ اَعػػػػػػػػػػػػػػَد ُ ْ مػػػػػػػػػػػػػػانِ  
 

 الَ؟ْيػػػػػػػػػػػػُ  َأْ َمعُػػػػػػػػػػػػ ُ  -َوَأبظػػػػػػػػػػػػَ   -َفِعْنػػػػػػػػػػػػَدُهم  
امهم اؼباضػية اعباميلػة اؼبشػرقة، فكػارنوا بينهػا وبػٌن عراء وهػم ُب سػجويم أ ّػر الّشػهيذا  اما رأ نا تػذ ّ  

عػن   نوؽ وهم وراء الكضباف إىل أهليهم وذو هػم، فػذ روهم ُب أ ػعارهم معػ ّ هم الشّ عيس، وه ّ حاضرهم التّ 
 هم ؽبم وحنينهم إليهم.حبّ 

 الّصمود في و   الّشام ظن: -5
الّػػػذ ن سػػػعوا ُّػػػم عنػػػد أو  ، تنػػػاوؿ الّشػػػعراء الّسػػػجناء ُب أ ػػػعارهم اغبػػػد ث عػػػن اغبّسػػػاد واػبصػػػـو

ليػػػّن اغبػػػد ث عػػػنهم  ػػػاف  أرػػػذ  ػػػيل الّت ػػػذ ر والّتلػػػو ح ؽبػػػم بػػػأّف اؼبصػػػًن الّػػػذي القػػػو  ، اخأمػػػر فػػػأوقعوا ُّػػػم
ا طوىل تناؿ اعبامي ، أ ضناسوؼ  القونه هم   .وأّف لأل ّاـ  دن

ىباطػػػػه  مػػػػاف،ه بػػػػه ال ّ ذي تكلّػػػػالّػػػ ها ػػػػم بػػػػن عبػػػػد الع  ػػػػ ، الػػػوز رَ الّسػػػػجناء قبػػػد مػػػػن بػػػػٌن هػػػػؤالء و 
هػػػا   سػػػكا  منوسيشػػػربوف مػػػن  أسػػػه الّػػػ ،ا مػػػن يا تػػػهيػػػا تهم لػػػن تيػػػوف رػػػًنن  اهم أفّ ا إ ّػػػرن مػػػذ ّ  امتٌن بػػػهالّشػػػ
 : )الّطو ل  ٔ)هرالدّ 

 ُ  َمْسػػػػػػػػػػػػػػػُرورًا ِبحػػػػػػػػػػػػػػػالي فَِ ن ػػػػػػػػػػػػػػػ ُ َفَمػػػػػػػػػػػػػػػْن يَػػػػػػػػػػػػػػػ
 

َوُل فػػػػػػػػي  اِسػػػػػػػػي َو ػػػػػػػػظً ا  َوَيْشػػػػػػػػَربُ    (2)َسػػػػػػػػظَػنػْ
و ػػػيٍء مػػػن اغبيامػػػة واجػػػه ُّػػػا ها ػػػم حّسػػػاد   وربػػػدم   ػػػامودٍ  وال ىبفػػػ  مػػػا ُب هػػػذا البيػػػت مػػػن نػػػ ةِ  

  والشامتٌن به.
وضػػرب  ،بػػالظّلم واعبهػػل ُب حيامهػػم عليػػه، واهّتػػم الّشػػاعر عبػػد اؼبلػػب بػػن إدر ػػس اعب  ػػرّي رصػػومه

:  ٖ)فكػػاؿ،  امػا  فعػػل الّصػيكل الرتبػار سػػيفه بالنّػار قبػػل  ػكله،  وبػػٌّن ؽبػم أّف مػػا وقػ  لػه ارتبػػار، ؽبػم اخأمثلػة
 )البسيط 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُلوا َ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ  َثالثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  َ ر بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ 
 

 فَػيَػػػػػػػػػػػػػػػْظَر يَػْرُ ػػػػػػػػػػػػػػػو َلَديْػػػػػػػػػػػػػػػِ  ُحلْػػػػػػػػػػػػػػػَوًة َأبَػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
  ػػػػػاُروا َومػػػػػا َعػػػػػدُلوا فػػػػػي الَ؟ػػػػػوِؿ بَػػػػػْل َحَ ُمػػػػػػوا 

 
 َم؟ػػػػػػػػػػاديِر َ ْوػػػػػػػػػػاًل  ًل ُهػػػػػػػػػػُدوا َرَ ػػػػػػػػػػَداَعيػػػػػػػػػػ  ال 

 َألَػػػػػػػػػػػػْظَر يُوِقػػػػػػػػػػػػُد َنْصػػػػػػػػػػػػَل الس ػػػػػػػػػػػػْظِ  ُػػػػػػػػػػػػػارِبُ ُ  
 

ػػػػػػػػػػػػػًة َعػػػػػػػػػػػػػَدَدا    قَػْ ػػػػػػػػػػػػػَل الص ػػػػػػػػػػػػػ؟اِؿ ِمػػػػػػػػػػػػػرارًا َ م 
 

                                         
 . ٙٔٔ/ٕ، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٔٗٔ/ٔ  ابن اخأبّار اغبّلة الّسًناء، ٔ)
 :  رب أّوؿ الّشرب. نول«. َفاَمْن َ ُب أَْمس   اِمتنا يب فَِ نّهُ »ُب البياف اؼبغرب:  در البيت   ٕ)
 . ٜٗٔ  ابن اخأبّار: إعتاب اليّتاب، صٖ)
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يْػػػػػػػػػػػػػػِ  ريِومػػػػػػػػػػػػػػا  َح  ػػػػػػػػػػػػػػ  ِإذا مػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػ؟  َحد 
 

 َواْه َػػػػػػػػػػػػػ   لَػػػػػػػػػػػػػدنًا َدعػػػػػػػػػػػػاُ : الص ػػػػػػػػػػػػػاِرـَ الَفػػػػػػػػػػػػػرَدا 
ومػػػ  ذلػػػب ال تنػػػاؽبم بػػػأذ. ، اؼبتاميّػػػ  ن اّل ال تصػػػيه إ ومػػػنهم َمػػػْن عػػػّد ذبربػػػة الّسػػػجن ذبربػػػة متاميّػػػ ة 

واقػّتب مػن . ٍبّ ىبػرج بتّػارنا عنػد النػػّ اؿ، بل ىبرجوف منها أقو.  الّسيا اّلذي  ُودَع ُب جفنػه مػّدة، وانيسار
 : )الّطو ل  ٔ)هذا اؼبعىن الّشر ا الطّليف اّلذي قاؿ

 فَػػػػػػػػػػػػال ُتْشػػػػػػػػػػػػِمُا الُحس ػػػػػػػػػػػػاَد ِ ػػػػػػػػػػػػد ُة حػػػػػػػػػػػػالَِ ي
 

 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواٌد ًل ُيَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ِعنانُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ن ي 
 َومػػػػػػػػػػػػا َأْلَصػػػػػػػػػػػػَ؟ْا بِػػػػػػػػػػػػاأَلْرِض َخػػػػػػػػػػػػد ي ِإدالَػػػػػػػػػػػػةٌ  

 
 (2)َوَلِ ن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِرْمِ  ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنانُ ُ  

عػػن مػػواقفهم مػػن معػػّ ةن بوضػػوح ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة جػػاءت هػػذ  الّنامػػاذج مػػن  ػػعر الّسػػجناء  
 .  اػبصـو والّشامتٌنمفص ةن عن حالة ربدم و امود ُب وجو  اغبّساد والوا ٌن،

وهيػػذا نػػر. أّف مأسػػاة الّسػػجن ذبلّػػت ُب أ ػػعار الس ػػجناء الّشػػعراء ُب مػػرحلتٌن مػػن مراحػػل الّدولػػة 
ورسػ)ت ُب وعػي  ، فكد عانوا من وطػأة هػذ  اؼبأسػاة وذاقػوا مرارهتػا، نبا اغبجابة والفتنة، اخأمو ّة ُب اخأندلس
وهػذا  ؤّ ػد أّف الّشػعر . بلغػة معػّ ة موحيػة، فنّػيّػة دقيكػة فعّ وا عنها بوضوح من رػالؿ  ػور،  ّل واحد منهم

اخأندلسػػّي  ػػاف قػػادرنا علػػ  نكػػل تفا ػػيل الواقػػ  الّػػذي عا ػػه الّشػػاعر اخأندلسػػّي الّػػذي  ػػاف بارعنػػا ُب تطو ػػ  
 . يهتعر ته أسباب اؼبأساة وآثارها ف ُب، قةاّل اؼباّدة الّشعر ّة امياناته الّتعبًن ّة اػب
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 ونعامػػت،  ٖ)هػػػٜٜٖ-ٖٓٓبلغػػت قرطبػػُة حاضػػرُة الّدولػػة اخأمو ّػػة ُب اخأنػػدلس ذروَة اَّػػد بػػٌن سػػن  

فػػػػػازدهرت سياسػػػػػيًّا واقتصػػػػػاد ًّا وعامرانيًّػػػػػا وعلاميًّػػػػػا ، ُب ةػػػػػّل حّيػػػػػاـ هػػػػػذ  اؼبػػػػػّدة بالّررػػػػػاء واخأمػػػػػن واالسػػػػػتكرار
هػػد جد ػػػد عػػاىن فيػػػه أهلهػػا أ ػػػدَّ مػػا تيػػػوف دواـ اغبػػػاؿ مػػن اػػػاؿ، فكػػد بػػػدأ ُب قرطبػػة ع  ػػًن أفّ .  ٗ)وثكافيًّػػا
) ػػػػنجوؿ  ابػػػػن اغباجػػػػه اؼبنصػػػػور عبػػػػد الػػػػّرضبن اغباجػػػػه دبكتػػػػل هػػػػػ ُٜٜٖب سػػػػنة  هػػػػذا العهػػػػدبػػػػدأ اؼبعانػػػػاة، 

                                         
 . ٘ٛ  الطّليف: د وانه، صٔ)
 : الَغَلبة. ا دالة  ٕ)
هػػػػ ، ٖٙٙوابنػػػه الػػػػَ يم اؼبستنصػػػر )تهػػػػ ، ٖٓ٘  حيػػػم قرطبػػػَة ُب هػػػذ  اؼبػػػّدة علػػػ  التّػػػوا : عبػػػد الػػػّرضبن الّنا ػػػر )تٖ)

 هػ .ٜٜٖهػ ، وابنه عبد اؼبلب اؼبظّفر )تٕٜٖواغباجه اؼبنصور )ت
، وساو: قرطبة حاضرة اػبالفة ُب ٛٗٗ  انظر: عناف: دولة ااسالـ ُب اخأندلس )اػبالفة اخأمو ّة والّدولة العامر ّة ، صٗ)

، ٕٓٚ-ٜٕٙ، ٕٓٙوعالقتهػػػػا بػػػػاخأموّ ٌن ُب اخأنػػػػدلس، ص، ومػػػػا بعػػػػدها، والّشػػػػيل: دولػػػػة الفرقبػػػػة ٓٙ/ٔاخأنػػػػدلس، 
، ودو ػػدار: اَّتامػػ  ٜٙٗ-ٚٙٗ، ٖٔٗ-ٚٓٗ، ٖٖٛ-ٖٛٚ، ٜٖٙة ُب اخأنػػدلس، صونعنعػػي: تػػار ل الّدولػػة اخأمو ّػػ

 . ٜٖٙ-ٖٛٛ، ٖٗٙ-ٖٓٗ، ٖٕٓاخأندلسّي ُب العصر اخأموّي، ص
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مػن اػبلفػاء واخأمػراء  عػددٌ ، واستامّر أ ثر من عشر ن سنة، سػيطر فيهػا علػ  قرطبػة ورليفته عل  عرش قرطبة
 .   ٔ)والكادة

ا منهػا الّت)ر ػُه والػّدماُر  آثػارٌ نتجػت عنهػا  ا مرّوعػةن أحداثن  هدقرطبة ُب هذا الع و هدت رطػًنة جػدًّ
 امػا  ػػاف  . ٕ)عامايرنبػا ا وزبر ػهُ امػمبانيه اؼبرّوعػاف اللّػذاف حػاّل بكرطبػة، ويػُه مػد ن  الّ هػػراء وال ّاهػرة وتػدمًنُ 

 ةاخأدبيّػو  ةالعلاميّػ هضػةالنّ  اعػدقو  ت ّ تهفػاشػر د، والتّ  بػاؼبوت واخأدبػاء العلامػاء مػن  ثًنٍ  عل اء كضالمن آثارها 
الّصػرح البػد    أرطر هذ  اآلثار اييارَ  لعلّ و  . ٖ)واؼبنصور اؼبستنصرالّنا ر و  عهد عل  ازدهرت  الّ والثّكافّية 

اػبالفة والّدولة اخأمو ّة معنااّلذي  اد  بنو أمّية ُب اخأندلس، واييار 
(ٗ   . 

فعّ وا عاّما  ػاهدو  وعا شػو  بشػعٍر ، دبا أوّ بعا امة اػبالفة ،عا وا اؼبأساةاّلذ ن وقد تأثّر الّشعراء 
ُب الّشػػعر رثػػاء اؼبػػدف لغػػرض . وجػػاء هػػذا الرّثػػاء فاربػػةن عظػػم اؼبصػػيبة وفداحػػة اػبطػػه وا ػػّور و  ،رثػػوا فيػػه قرطبػػة
علػػ   الفػػنّ  او ػػاف هػػذ، ولعػػّل قطػػرنا إسػػالميًّا و تُبػػب بلدانُػػه  امػػا بُييػػت مػػدُف اخأنػػدلس وبلػػدايا، اخأندلسػػيّ 

فكد وجدوا ُب مآسػي اخأنػدلس الّداميػة مػا ، وبرع فيه الّشعراء براعة مشهودة،  وعهرة والذّ درجة  بًنة من الشّ 
 .   ٘)ُب قلوُّم أذ   عواطا اغبسرة

                                         
، ومػػػا بعػػػدها، واؼبرا شػػػّي: ٗٗ/ٔيػػػة اؼبلػػػتامس، ، ومػػػا بعػػػدها، والّضػػػّّبّ: بغٖٛ  انظػػػر: اغباميػػػدّي: جػػػذوة اؼبكتػػػبس، صٔ)

، ومػا ٕٙٗ/ٔ، وما بعدها، واؼبّكرّي: نفح الطّيه، ٓ٘/ٖ، وما بعدها، وابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٛٛاؼبعجه، ص
 بعدها. 

 . ٕٓٔ، ٙٚ-٘ٚ، ٘ٙ-ٗٙ/ٖ  انظر: ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕ)
، وفيػػػري: قرطبػػػة ُب ٕٕٙ، ٓٗٗة اخأمو ّػػػة والّدولػػػة العامر ّػػػة ، ص  انظػػػر: عنػػػاف: دولػػػة ااسػػػالـ ُب اخأنػػػدلس )اػبالفػػػٖ)

 . ٜٓٔ/ٔ، وساو: قرطبة حاضرة اػبالفة، ٕٔٔالعصر ااسالمّي، ص
حسٌن: ثورات ال بر ُب اخأندلس ُب عصر اامارة اخأمو ّة، ، و ٜٚ/ٔاػبالفة ُب اخأندلس،    انظر: ساو: قرطبة حاضرةٗ)

 .، وما بعدهاٗ٘، ٖ٘-ٔٗ ،ٔٗ-ٖ٘، ٖ٘-ٖٔ، ٖٓ-ٕٛ، ٖٕ-ٓٔص
، ومّيي: دراسات أندلسػّية ُب اخأدب والتّػار ل ٖٛٔ  انظر: عّباس: تار ل اخأدب اخأندلسّي )عصر سيادة قرطبة ، ص٘)

والّسػبهاّ : اؼبيػاف ُب الّشػعر ، ، ومػا بعػدهاٖٕٚعر اخأندلسػّي، صالػّدقّاؽ: مالمػح الّشػو ، ٖٕٔ، ٕٗٓوالفلسفة، ص
، وعيػػد: ٕٕٔ، والبيّػومّي: اخأدب اخأندلسػػّي بػػٌن التّػأثّر والتّػػأثًن، صٕٜسػػكوط اػبالفػػة، صاخأندلسػّي مػػن الفػػتح حػّ  

، ومػا بعػدها، وال ّ ّػات: رثػاء اؼبػدف ُب ٕٓٗ، وؿبامػد: الّشػعر ُب قرطبػة، صٖ٘الّشعر اخأندلسّي و د. الّنيبػات، ص
 . ٙٛٔاػبامس اؽبجرّي، ص: الّشعر الّسياسّي ُب اخأندلس رالؿ الكرف وفورار، ٘٘الّشعر اخأندلسّي، ص
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لػػه أ ػػوٌؿ ، وال بػػّد مػػن اا ػػارة هنػػا إىل أّف بيػػاَء اؼبػػدف ال ّاهػػرة  ػػعرنا حػػٌن تػػأٌب عليهػػا الفػػ  اؼبػػدّمرة
 سػػاحكة هػػي بغػػدادُ  حاقػػت ُّػػا  ارثػػةٌ  مد نػػة وأّوؿُ ، الّػػ  سػػكطت لّشػػعراء العػػرب اؼبػػدففكػػد نػػدب ا، مشػػرقّية
 .   ٔ)، فبياها  عراؤهم بشعر ح  ن مؤثّرالعّباسّيٌن عا امةُ 

مػػػن هػػػؤالء ابػػػن و ؾبػػػدهم العظػػػيم،  حػػػّل بكرطبػػػة مػػػا حػػػّل ببغػػػداد، فبيػػػ   ػػػعراء اخأنػػػدلس عا ػػػامةَ و 
وزر خأحػػػد و ، وسػػػكوط اػبالفػػػة اخأمو ّػػػة، فكػػػد عا ػػػر الفتنػػػة، ذي قُػػػّدر لػػػه أف  شػػػهد تلػػػب اؼبأسػػػاةالّػػػ،  ػػػهيد

ومػػا ابتليػػت بػػه مػػن رػػراب ، ورأ. مػػا أ ػػاب مد نتػػه اغببيبػػة مػػن ؿبنػػة، اخأطػػراؼ اؼبتسػػّببة ُب الفتنػػة والّسػػكوط
 .   ٕ)هي أوَب نام ُب د وانه  صّور مأساة الّسكوط، ه خأف ذبود بكصيدةٍ قروبتَ  ههذا  ل  حّرؾ و ، وتدمًن

وذلػب بعػد أف أمسػت ، وتفّج  فيها علػ  مػا  ػارت إليػه حاؽبػا، يد قرطبَة ُب قصيدتهبي  ابن  ه
خأّف ، وناداهػا وليّنهػا و ذببػه، قرطبػة أطػالؿؼبشػارقة سػار ابػن  ػهيد فوقػا علػ  وعل  درب ا، رربة الن أطال

بعػػد أف ، ذا البلػػدوتػػأّو عبػػور الّ مػػاف علػػ  هػػ، خأنّػػه أدر. دبػػا حػػّل ُّػػم، فسػػأؿ الفػػراؽ، أهلهػػا اخأحبّػػة فارقوهػػا
 : )اليامل   ٖ)تفّرؽ أهله ُب  ّل ناحية

 مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي ال ِيُػػػػػػػػػػػوِؿ ِمػػػػػػػػػػػَن اأَلِح  ػػػػػػػػػػػِة ُمْ  ِػػػػػػػػػػػرُ 
 

 
 

 َفَمػػػػػػػػػػػػػِن ال ػػػػػػػػػػػػػ ي َعػػػػػػػػػػػػػْن حاِلوػػػػػػػػػػػػػا َنْسػػػػػػػػػػػػػَ ْ ِ ُر  
 ًل َتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأََلن  ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى الِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِؽ  فَِ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  

 
ـْ  َػػػػػػػػػػػػػو ُروا   ُوْم َأْنَ ػػػػػػػػػػػػػُدوا  َأ  (4)يُػْنِ ظػػػػػػػػػػػػػَ  َعػػػػػػػػػػػػػنػْ

 ْظوُم  فَػ َػَفر قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر ال  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف َعيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  ناِحظَػػػػػػػػػػػػػػػػٍة  َوبػػػػػػػػػػػػػػػػاَد اأَلْ  َػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 َ ػػػػػػػػػػَرِت الُ  ُػػػػػػػػػػوُب َعيػػػػػػػػػػ  َمَحػػػػػػػػػػل  ِديػػػػػػػػػػارِِهمْ  

 
 َوَعيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظوُم  فَػ َػغَظػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْت َوتَػغَظػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروا 

 فَػػػػػػػػػػػػدَِع ال  مػػػػػػػػػػػػاَف َيُصػػػػػػػػػػػػوُغ فػػػػػػػػػػػػي َعَر ػػػػػػػػػػػػاتِِومْ  
 

 (5)«نُػػػػػػػػػػػػورًا َت ػػػػػػػػػػػػاُد لَػػػػػػػػػػػػُ  الُ؟يُػػػػػػػػػػػػوُب تَػنَػػػػػػػػػػػػػػو رُ » 
 

                                         
، ومػػػا بعػػػدها، واليفػػػاو ن: الّشػػػعر العػػػريّب ُب رثػػػاء الػػػّدوؿ واخأمصػػػار حػػػّ  يا ػػػة سػػػكوط ٓٗ  انظػػػر: ضػػػيا: الرّثػػػاء، صٔ)

 . ٗٙ، ٔ٘اخأندلس، ص
   ذ ػػر الػػدّ تور ؿبامػػود علػػّي مّيػػي أّف ابػػن  ػػهيد و ػػا فتنػػة سػػكوط قرطبػػة، ورثاهػػا بكصػػايد مػػؤثّرة،  ػػًن أنّنػػا و قبػػد ُبٕ)

مّيػػي:  انظػػر:)هػػذ  الكصػػيدة الّػػ  بػػٌن أ ػػد نا. د وانػػه اؼبطبػػوع ومصػػادر ترصبتػػه مػػن هػػذ  الكصػػايد الّػػ  أ ػػار إليهػػا إاّل 
  . ٓٗٔص الّتشّي  ُب اخأندلس،

 . ٙٚ  ابن  هيد: د وانه، صٖ)
 ، وهو ما البفض من اخأرض. الَغْورَ   أَتَ  :وتَػَغو رَ   اَر وَ ّورَ   ٗ)
 اـ، و در : )الّطو ل    عج  البيت خأيب سبّ ٘)

 =«ا ِلُظُهورِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَأْضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْت َتُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُغ بُُطوُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ»
بناء.  ر ة ، وهي البكعة الواسعة بٌن الد ور ليس فيها  )العَ مفردُ  : صب ٌ والِعراص والَعَر ات. ٜ٘ٔصانظر: د وانه، = 

 وعر ة الّدار: ساحتها. 
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وو  عػد شبّػة ، الّػذ ن جػار الّ مػاف علػيهم، ا آؿ إليػه مصػًن اخأحبّػة مػن أهػل قرطبػةالّشاعر عل  علم دبػ
مػػن نفسػػه  إذ جػػّرد، ومػػ  هػػذا ف نّػػه اسػػت)  عػػن حػػاؿ اؼبد نػػة، إذ ال ـبػػ  عػػنهم سػػو. الفػػراؽ، مػػا هبامعػػه ُّػػم

   نبّه وحًنته. أف  شار ه الن أو نا د  احبنا مت)يّ ، إنساننا أمامه ىباطبه
وذلب خأنّػه و هبػد ،   إبراز دايرة اخأو ُب نفسه حٌن جعل قصد الّتلّكي موّجهنا إليهارّ   الّشاعر عل

لػذلب نػرا   رجػ  إىل نفسػه ليسػتيك  علػ  اغبكيكػة الواقعػة بػأّف ذلػب مػن فعػل ، هو أحّف منهػا ُّػذا اخأمػر نْ مَ 
وفَػَعػَل الفػراؽ فعلَػه ُب تشػتيت ، فغًّنت أحواؽبا من االزدهػار إىل االييػار، اّلذي طرقت رطوبه اؼبد نة، الّ ماف

 : )اليامل   ٔ)فلامثل هذ  اغبالة ُحفَّ للّشاعر أف  ستكّل    ر البياء، أهلها بعد أف أفىن أ ثَرهم
 فَِيِم ْػػػػػػػػػػػػػػػػِل قُػْر ُ َػػػػػػػػػػػػػػػػٍة يَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػِل بُ ػػػػػػػػػػػػػػػػاُء َمػػػػػػػػػػػػػػػػنْ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ    يَػْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بَِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظٍن َدْمُعوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُم َػَف  

 داٌر َأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ اهللُ َع ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَة َأْهِيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (2)َوا  َوتَػَغر بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  َوَتَمص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروافَػَ  َػْربَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ ] 
ُومُ    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ناِحظَػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َفريػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػْ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ    ُم َػَف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ِلِفراِقوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمَ َحظػ 

ا  مػػن أف  نتكػػل مػػن اؼبأسػػاة اػباّ ػػة إىل اؼبأسػػاة لفػػراؽ، بعػػد أف استشػػعر أو ا، و هبػػد ابػػن  ػػهيد بػػدًّ
وبػػٌّن أف ، ىل اغبػػد ث عػػن قرطبػػة اغب  نػػة اؼبنيوبػػةإ، فانتكػػل مػػن اغبػػد ث عػػن طلػػوؿ اخأحبّػػة، العاّمػػة اليػػ .

اليبػًن  بػداف  اغبػهّ حػة اػبطػه وعظػم اؼبصػيبة، و إذا مػا قػيس بفدا، البيػاء قليػلٌ  بياَء َمْن  بيي عليهػا أ ػدَّ 
 . اّلذ ن تفرقوا أ ادي سبأ، تعاىل أف  كيل عثرة أهلها اَ الّشاعُر ذي  ينه لكرطبة وأهلها دعا الّ 

عػػػػػن  يػػػػػاب اؼبد نػػػػػة   ػػػػػورةن ح  نػػػػػةمػػػػػن قصػػػػػيدته  اخأحبّػػػػػة ُب البيػػػػػت اخأّوؿ يػػػػػابَ عػػػػػّد ابػػػػػن  ػػػػػهيد  
 : )اليامل   ٖ)فكاؿ، ما استذ ر  من ماضيها اؼبشرؽ اؼبؤنسكل اهتامامه إىل نٍّب ، وسكوطها

 َعْوػػػػػػػػػػػػدي ِبوػػػػػػػػػػػػا  َوالش ػػػػػػػػػػػػْمُل فظوػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػاِمعٌ 
 

ػػػػػػػػػػػػػرُ   َْ  ِمػػػػػػػػػػػػػْن َأْهِيوػػػػػػػػػػػػػا  َوالَعػػػػػػػػػػػػػْظُ  فظوػػػػػػػػػػػػػا َأْخ
 وُح َعيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظومُ َورِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُح َزْهَرتِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػيُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (4)بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرواٍِِ  يَػْف َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر ِمْنوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَعْن َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

 ػػاف  ػػل اخأحبػػاب ُب قرطبػػة ؾبتامعنػػا، وعيشػػهم فيهػػا   إذالكر ػػه، رجػػ  الّشػػاعر بذا رتػػه إىل اؼباضػػي  
ا،  فت)ػػروف ُّػػا علػػ  سػػاير الػػبالد، فهػػي درّة جبػػٌن اغبضػػارة ت هػػو بعامرايػػا ومنشػػآهتا و ػػوارعها الواسػػعة  ر يػػدن

 .  وحدايكها اّل  تتاما ل م هرة  ذ ّة، اؼبضاءة

                                         
 . ٙٚ  ابن  هيد: د وانه، صٔ)
 . ٘ٓٔه من أعاماؿ اخأعالـ، صما أثبت   لعج  البيت الّسابف، والّصوابُ   واف تيرارٌ هذا البيت ُب الدّ    عج ُ ٕ)
 . ٙٚ  ابن  هيد: د وانه، صٖ)
 : نوع من الطّيه.  رنْ العَ : تألخأ، وافّّت فالف: ابتسم وبدت ثنا ا . اف ّر ال رؽ  ٗ)
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ُب وسػطها  كػ  قصػر اامػارة ، لب ودار اػبالفػةالػػامُ فهػي قصػبة ، وال عجه أف تيوف قرطبة  ػذلب
لتنػافس ، وال ّاهرة الّػ  بناهػا اؼبنصػور وبػالع ُب ربسػينها، وبكرُّا تكـو مد نة ال هراء اّل  بناها النا ر، واػبالفة

الّػػػذي تتػػػاب  عليػػػه اخأمػػػراء واػبلفػػػاء بال ّ ػػػادة ، ُب هػػػذا اَّػػػاؿ جػػػام  قرطبػػػة اليبػػػًن وال  ُنسػػػ ، قرطبػػػَة نفَسػػػها
حّ   دا آ ة ُب الّروعة ومنارنا للعلم والعبادة، والّت سٌن

 : )اليامل   ٔ)
ػػػػػػػػػػػػػَرَب الَ مػػػػػػػػػػػػػاُؿ ُرواقَػػػػػػػػػػػػػ ُ  َُ اُر قَػػػػػػػػػػػػػْد   َوالػػػػػػػػػػػػػد 

 
 (2)فظوػػػػػػػػػػػػا  َوبػػػػػػػػػػػػاُع الػػػػػػػػػػػػنػ ْ؟ُ  فظوػػػػػػػػػػػػا يَػْ؟صػػػػػػػػػػػػرُ  

 وا تَػغَظِػػػػػػػػػػػػػػػػَر ُحْسػػػػػػػػػػػػػػػِنواَوالَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػْوـُ قَػػػػػػػػػػػػػػػْد َأِمنُػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (3)فَػ َػَعم ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ِبَ ماِلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأز ُروا 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َػُوْم بُِ؟ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػورِها َوُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدورِها   

 
 َوبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدورُها بُِ؟ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورِها تَػَ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رُ  

 َوالَ؟ْصػػػػػػػػػػػػػػػػُر َقْصػػػػػػػػػػػػػػػػُر بَنػػػػػػػػػػػػػػػػي أَُمظ ػػػػػػػػػػػػػػػػَة واِفػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػل  َأْمػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  َوالِ الفَػػػػػػػػػػػػػػػػُة َأْوفَػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 را ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  تْ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ َوال  اِهرِي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة بِالمَ  

 
 َوالعاِمرِي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة بِالَ وا ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  تْعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

 َوال ػػػػػػػػػػػػػاِمُع اأَلْعيػػػػػػػػػػػػػ  يَغػػػػػػػػػػػػػِ  ِبُ ػػػػػػػػػػػػػل  َمػػػػػػػػػػػػػنْ  
 

يُػػػػػػػػػػػػػػو َوَيْسػػػػػػػػػػػػػػَمُع مػػػػػػػػػػػػػػا َيشػػػػػػػػػػػػػػاُء  َويَػْنلُػػػػػػػػػػػػػػرُ    يَػ ػْ
 َوَمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلُ  اأَلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِؽ َتْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوُد َأن وػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ًل َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ِ؟ِل ِبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلِ ظوا الَمْحَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

، اغبيػػاة الّر يػػدة الّػػ   انػػت عليهػػا قرطبػػة قبػػل الفتنػػة مػػن جوانػػهَ ،  امػػا هػػو واضػػح ،و ػػا الّشػػاعر 
وأعكػه و ػفه هػذا دبػا  ػذّ ر ، ورفلػت ُب ثػوب مػن نعػيم اغبضػارة العلاميّػة والعامرانيّػة، وقد رّيم عليها اخأمػاف

 : )اليامل   ٗ)وقاؿ، فالتفت إىل قرطبة، دبصًنها اؼبأساويّ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا َ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػًة َعَصػػػػػػػػػػػػػػػػَفْا ِبوػػػػػػػػػػػػػػػػا َوبَِأْهِيوػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 وى  فَػ َػػػػػػػػػػػػػػػػػَدم َرْت  َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػَدم ُروارِيػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  سػػػػػػػػػ  َعَيْظػػػػػػػػػِ  ِمػػػػػػػػػَن الَممػػػػػػػػػاِت  َوُحػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػي 
 

 ِإْذ لَػػػػػػػػػػْم نَػػػػػػػػػػػَ ْؿ بِػػػػػػػػػػِ  فػػػػػػػػػػي َحظاتِػػػػػػػػػػِ  نَػْفَ ػػػػػػػػػػرُ  
حػػػٌن جعػػػل منهػػػا ، وظبػػػا ُّػػػا بػػػداف  اغبػػػّه وااعجػػػاب، ارتكػػػ  ابػػػن  ػػػهيد بكرطبػػػة إىل أعلػػػ  مكػػػاـ 

   ّمرت وتدّمر أهلها.،  ًن أّف ر ح الّنو. قد عصفت ُّذ  اعبّنة فتد ٘)جّنةن 
  انكلػػه فيهػػا  ػػل   ػػيء إىل علػػ  مػػوت قرطبػػة، الّػػباخأسػػ  ابػػن  ػػهيد  و تجلّػػ  واضػػ نا إحسػػاس

نكيضػػه، وبكػػدر مػػا زايػػا اغبسػػُن واالزدهػػار عاّمهػػا اػبػػراُب والتّػػدمًن، فبينامػػا  انػػت موضػػ  الف)ػػر ُب حياهتػػا إذ 

                                         
 . ٚٚ-ٙٚ  ابن  هيد: د وانه، صٔ)
. : مسافة ما بٌن اليّفٌن إذا اال اع  ٕ)  نبسطت الّذراعاف يبيننا و االن
 . اؼب  رَ  : لبسَ تأّزر. عل  رأسه العامامةَ  : وض َ تعّمم  ٖ)
 . ٚٚ  ابن  هيد: د وانه، صٗ)
 . ٖ٘ٔ  انظر: اعبنايّب: و ا اعبّنة ُب الّشعر اخأندلسّي، ص٘)
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اغببيبػة قػد ذوت وماتػت فػ ّف الّشػاعر اػّه  ػدعو البياء واخأس . وما دامػت اؼبد نػة  تة تست فّ هي اليـو ميّ 
   : )اليامل  ٔ)ها ربيا من جد د وت هرؽبا بالس كيا، لعلّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً    انَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا ِعراُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  لِْيُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظم ِم َم  
 

 (2)يَػػػػػػػػػػػْأوي ِإلَْظوػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػاُِِفوَف  ]لظُػْنَصػػػػػػػػػػػػُرواَ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًًِل نَ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َوبَِأْهِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػُر الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػوى  فَػ َػغَظػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػُروا َظػْ  ُروا  َوتَػَن  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػاَد الُفػػػػػػػػػػػػػػػػراُت ِبسػػػػػػػػػػػػػػػػاَح َػْظِ   َوِدْ يَػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  
 

 (3)َوالن ظػػػػػػػػػػػػُل  ػػػػػػػػػػػػاَد ِبوػػػػػػػػػػػػا  َو ػػػػػػػػػػػػاَد الَ ػػػػػػػػػػػػْوثَػرُ  
 َوُسػػػػػػػػػػػػػػِ؟ظِا ِمػػػػػػػػػػػػػػْن مػػػػػػػػػػػػػػاِء الَحظػػػػػػػػػػػػػػاِة َ ماَمػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 َتْحظػػػػػػػػػػػػػػا ِبوػػػػػػػػػػػػػػا ِمْنػػػػػػػػػػػػػػِ  الر يػػػػػػػػػػػػػػاُض  َوتُػْ ِهػػػػػػػػػػػػػػرُ  

ذي عا ػته قرطبػة ُب لّػانكضاء عهد اخأمن واالسػتكرار اوةل اخأس  يب)ر قله الّشاعر فأسا عل   
 : )اليامل  ٗ)  انكضتمهم الّ فكاؿ  ت ّسر عل  أ اّ ، امها اخأقو اءعهود حيّ 

 َأَسػػػػػػػػػػػػػػػػفي َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  داٍر َعِوػػػػػػػػػػػػػػػػْدُت رُبُوَعوػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 َوِظ اُؤهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِِفناِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػَ َ ْ  َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
ـَ  انَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظُن ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  َ راَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ    َأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ناِحظَػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة ِإلَْظوػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػْنلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

ـَ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف اأَلْمػػػػػػػػػػػػػػػػػُر فظوػػػػػػػػػػػػػػػػػا واِحػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ َأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 أَلمظرِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوَأمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن يَػ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأم رُ  
ـَ  انَػػػػػػػػػػػػػػػػػْا َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػػػػػػػػػالَمةٍ    َأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 َتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمو ِإلَْظوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـِ  َوتَػْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدرُ  

ٍبّ امتػػّد أسػػػفه فشػػامل أ ػػنافنا مػػػن ، عػػاد ابػػن  ػػهيد إىل تأّسػػػفه وح نػػه علػػ  أ ّامػػػه اػبػػوا  ُب قرطبػػة 
لي)ػػػتم قصػػػيدته  امػػػا بػػػدأها بػػػذ ر اػباّ ػػػة مػػػن ، لعلامػػػاء واخأدبػػػاء واغبيامػػػاء واعبنػػػد اغُبامػػػاةالنّػػػاس  الّسػػػادة وا

مػػػؤطّرنا ذ ػػػر  ، بػػػل اسػػػتطرد بػػػذ ر الّن)ػػػه العلاميّػػػة والثّكافيّػػػة والفنّػيّػػػة، ولينّػػػه هنػػػا و  شػػػر إىل اخأحبّػػػة، أهلهػػػا
 )اليامل   : ٘)وفكدايم لوةيفتهم اغبضار ّة الّشاملة، بالّتأّسي عل   ياُّم وتفرّقهم

 ُحْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرواتِوا  َوُرواتِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (6)َوثِ؟اتِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوُحماتِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يَػَ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رُ  
 نَػْفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ًلِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاِِوا 

 
 (7)َوبَواِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناِِوا تَػَ َحس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

                                          
 . ٚٚ  ابن  هيد: د وانه، صٔ)
ُنِصَه الفعل اؼبضارع بػػ)َأْف  اؼبضػامرة بعػد «. يها اػبايفوف فينصروا أوي إل»  عج  البيت ُب الّد واف، وأعاماؿ اخأعالـ: ٕ)

 فاء الّسببّية هنا بال مّسوغ، ولعّل الّصواب ما أثبّته. 
 صبيعنا. ه منه أيارها تشعّ تة ُب اعبنّ  ويرٌ ،  يء اليثًن من  لّ : ال وثر  ٖ)
  .ٚٚ  ابن  هيد: د وانه، صٗ)
 . ٚٚ، صالّسابف  ٘)
   )السَّراة ، وهي ما ارتف  من  ّل  يء وعال. مفردُ  : صب ٌ واترَ الس    ٙ)
   )اخَأىل، واِاىل، واِاْ  ، وهي الّنعامة. مفردُ  : صب ٌ اآلًلء  ٚ)
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 َ  ِػػػػػػػػػػػػػػػػػدي َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُعَيماِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُحَيماِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ُأَدباِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ظَُرفاِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػ َػَف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
، هػػوت باَّػػد العػػامريّ فكػػد ، ابػػن  ػػهيد الن هػػّ   يػػافحػػدثنا جلػػبػػال ر ػػٍه،  ، انػػت نيبػػة قرطبػػةلكػػد   

 نظػر إىل  ولشّدة تعّلكه دبد نته اغببيبة بكي فيهػا ، ٔ)ُب ةّل العامرّ ٌن   عا هاالّ وقضت عل  اخأ ّاـ الّسعيدة 
دوف  بػػدو لنػػا،   امػػاجػػاءت   الّػػ  ،ُب هػػذ  الكصػػيدة و بيػػي قصػػورها ومتنػػػّ هاهتا، معاهػػدها الّدارسػػة ُب أسػػ 
ولعػّل  ػدة ، مػن حيػث حػرارة العاطفػة و ػدؽ ااحسػاس وقػّوة التّػأثًن، تيػوف عليػه اؼبستو. الّػذي  نبغػي ؽبػا
فهػو و  عػرض ُب قصػيدته إىل رؤوس ، علػ  الّتفاعػل مػ  اخأحػداث أفكدتػه الكػدرةَ  اعروق  اؼبصػاب علػ  الّشػ

فػأت  بضػروب مػن ، ُب الّدمار واؽبػالؾ إىل فعػل الػّدهر هَ وإمّبا أرج  الّسب، يامة عل  أحداّل وو  نح بال، الفتنة
وأمثػاؿ هػػذ  العبػارات تبعػػث ُب الػػّنفس ، طػًن النّػػو. ، جػػرت اػبطػػوب، العبػارات الّدالّػػة  كولػه: )جػػار الّ مػاف

و  تفػػػّنن ُب رسػػػم الّصػػػور  ه امػػػا أنّػػػ. أو أمػػػل ُب االنتعػػػاش، لوننػػػا مػػػن اغبػػػ ف اؼبشػػػرب باليػػػأس مػػػن أّي مكاومػػػة
ال  غػػين عػػن  الن وإمّبػػا أصبػػل إصبػػا، ليجعػػل اؼبوقػػا الّشػػعرّي ُب ذروة التّػػأثًن، ّية ؼبػػا أ ػػاب اؼبد نػػة وأهلهػػاالّتفصػػيل

وو  ػذ ر الّتهافػت علػ  اغُبيػم مػن قبػل ، فلػم  ت ػّدث عػن حكػد دوؿ اعبػوار، الّتفصيل ُب  ثًن من اخأحيػاف
 . وسلبنا وأسرنا من جرّاء ذلب الن ولو عل  حساب مصل ة اخأّمة اّل  ذاقت الو الت قت، اؼبتنازعٌن

،  ومػػػن الّشػػػعراء الّػػػذ ن ح نػػػوا علػػػ  ا مػػػن أ ثػػػر الّشػػػعراء تػػػأثّػرنا مػػػا حػػػّل بكرطبػػػة ابػػػُن حػػػـ  و ػػػاف واحػػػدن
ػػا بػػالّتغًّن الّػػذي أحدثتػػه، بأحػػداث الفتنػػة خأّيػػا فاجأتػػه وهػػو  ػػاّب ُب ةػػّل الّنعػػيم وحيػػاة ، وأعامكهػػم إحساسن

أف  ػر. قرطبػة تسػكط خبالفتهػا  فكػد قُػّدر لػه، و ًّنت ؾبر. حياته، نهوأررجته من نعامته وثرايه ووط، الكصور
وأف ، الّػػ  جػػرت قبيػػل سػػكوطها وُب أثنايػػه،  امػػا ُ تػػه لػػه أف  شػػارؾ ُب بعػػض تلػػب اخأحػػداث،  أمػػاـ عينيػػه

فرثاها نثرنا و عرنا،  تأثّر ُّا وتؤثّر فيه
(ٕ  . 

رّاد مػػػن الػػػوُ  حػػػٌن اسػػػت)  أحػػػدَ  ا، قاؽبػػػقصػػػيدةن واحػػػدةن  اّل وال قبػػػد مػػػن رثػػػاء ابػػػن حػػػـ  لكرطبػػػة  ػػػعرنا إ
طاُِمسػػػت ، و وقػػػد اؿّبػػػت رسػػػومها، بػػػبالط ُمغيػػػث ُب اعبانػػػه الغػػػريّب منهػػػا»فػػػأر   أنّػػػه رأ. ُدور أهلػػػه ، قرطبػػػة

وفيػػػاَُب موحشػػػة بعػػػد ، فصػػػارت  ػػػ ارَي ؾبدبػػػة بعػػػد العامػػػراف، و ًّنهػػػا البلػػػ ، ورفيػػػت معاهػػػدها، أعالمهػػػا
:  ٗ)فأنشػأ  كػوؿ، فػأثّر فيػه مػا ظبعػه،  ٖ)«...عابنا مف عة بعػد اخأمػنو ، وررايه منكطعة بعد اغبسن، اخأنس
 : )الّطو ل   ٗ) كوؿ

                                         
 . ٖٕٚعّباس: تار ل اخأدب اخأندلسّي )عصر سيادة قرطبة ، صانظر   ٔ)
ي: دراسات أندلسػّية ُب اخأدب والتّػار ل وميّ ، ٖٖٓ  انظر: عّباس: تار ل اخأدب اخأندلسّي )عصر سيادة قرطبة ، صٕ)

  ،ٛ٘ٔوال ّ ّات: رثاء اؼبدف ُب الّشعر اخأندلسّي، ص، ٕٗٔوالفلسفة، ص
: رسايله، ٖ)  . ٕٕٚ/ٔ  ابن حـ 
 .ٛٓٔ-ٚٓٔبن اػبطيه: أعاماؿ اخأعالـ، ص  اٗ)



ٖٖٛ 

 

 َسػػػػػػػػػػػػػػػالـٌ َعيػػػػػػػػػػػػػػػ  داٍر رََحْينػػػػػػػػػػػػػػػا  َو ُػػػػػػػػػػػػػػػػوِدَرتْ 
 
 

 
 

 َخػػػػػػػػػػػػػالًء ِمػػػػػػػػػػػػػَن اأَلْهيػػػػػػػػػػػػػظَن ُموِحَشػػػػػػػػػػػػػًة قَػْفػػػػػػػػػػػػػَرا 
 َتراهػػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػػَأْف لَػػػػػػػػػػْم تَػغْػػػػػػػػػػَن بِػػػػػػػػػػاأَلْمِر بَػْيَ؟ًعػػػػػػػػػػا 

 
َينػػػػػػػػػػا َدْهػػػػػػػػػػَرا   (1)َوًل عمػػػػػػػػػػرْت ِمػػػػػػػػػػْن َأْهِيوػػػػػػػػػػا قَػ ػْ

فُّت ػػت راليػػة مػػن اانػػس ، الّػػ  رحػػل عنهػػا هػػو وأهلػػه، بػػدأ ابػػن حػػـ  قصػػيدته بالّسػػالـ علػػ  الػػّدار 
 . وو تعامر من قبل، و  ين فيها أهل تغًّنت حاؽبا  أف، فر سة للوحشة
، فكػػد نػػاد. هػػذ  الػػّدار واعتػػذر إليهػػا، دار اخأهػػل البػػن حػػـ   ايننػػا حيًّػػا  سػػام  و ػػر. ووبػػسّ  تسبثّلػػو 
أف ما حّل ُّا  اف قسرنا وليس ارتيارناوبٌّن ؽبا 

 : )الّطو ل   ٕ)
 فَظػػػػػػػػػػػػػػا داُر لَػػػػػػػػػػػػػػْم ي؟فػػػػػػػػػػػػػػْرِؾ ِمن ػػػػػػػػػػػػػػا اْخِ ظارُنػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ػػػػػػػػػػػػَرا   َولَػػػػػػػػػػػػْو َأن نػػػػػػػػػػػػا َنْسػػػػػػػػػػػػ ظُع ُ ْنػػػػػػػػػػػػِا لَنػػػػػػػػػػػػا قَػ ػْ

 َوَلِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  َأقْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارًا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن اهلِل أُْنِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ تْ  
 

 تُػػػػػػػػػػػػػػَدم ُرنا َ ْوًعػػػػػػػػػػػػػػا ِلمػػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػػل  َأْو قَػْوػػػػػػػػػػػػػػَرا 
وبػٌّن ، اّمت ُّا انػةػاّما ألػُب أؼبر ة ل واستكرّ  ترؾ قرطبةَ  ادرها بعد أف  ، اّل ابُن حـ  داَر أهله ناد. 

ُب ، فهػػػم متعّلكػػػوف ُّػػػا را بػػػوف بالبكػػػاء فيهػػػا، أهلهػػػا و  رحلػػػوا عنهػػػا بارتيػػػارهم وو  هجروهػػػا بػػػ رادهتم ؽبػػػا أفّ 
نا فأقػػدارُ ، ر ا تعػػاىل وقضػػايه ػػًن أّف حػػّه هػػذ  الػػّدار والّتعلّػػف ُّػػا ليسػػا أقػػو. مػػن قػػد. عػػد فبػػاهتموب حيػػاهتم
 .  أف ننكاد ؽبا اّل وليس لنا إ، ها برضانا أو ر امنا عّناتفعل فعلَ ، فينا نافذةٌ ، علينا ميتوبةٌ 

:  ٖ)فهػػػػو و  فتػػػػأ  ناد هػػػػا مػػػػرّةن بعػػػػد أرػػػػر.، الّشػػػػاعر ُب الواقػػػػ  والفػػػػنّ  وةلّػػػػت هػػػػذ  الػػػػّدار هػػػػاجسَ 
 )الّطو ل  

ػػػػػػػػػػػػػػَر داٍر قَػػػػػػػػػػػػػػْد تُرِْ ػػػػػػػػػػػػػػِا َحمظػػػػػػػػػػػػػػ  َدةً َويػػػػػػػػػػػػػػا َخظػْ
 

 (4)َسػػػػػػَ؟ْ ِ  الغَػػػػػػوادي مػػػػػػػا َأَ ػػػػػػل   َومػػػػػػا َأْسػػػػػػػَراش 
 َويػػػػػػػػػػػػػا ُمْ َ يػػػػػػػػػػػػػ  تِْيػػػػػػػػػػػػػَ  الَ سػػػػػػػػػػػػػاتظِن َحف وػػػػػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػػػػَرا   رِيػػػػػػػػػػػػػاُض قَػػػػػػػػػػػػػواريٍر  َػػػػػػػػػػػػػَدْت بَػْعػػػػػػػػػػػػػَدنا َ  ػْ

،   ابػػػنُ   قضػػػاها بػػػٌن  وأوقػػػاتٌ  لػػػه فيهػػػا ذ ر ػػػاتٌ ، بػػػدار  وبّبهػػػا ووبػػػّن إليهػػػا متعلّػػػفٌ  ، امػػػا  بػػػدو لنػػػاحػػػـ 
فسػتظّل ضبيػدةن  ػًن مذمومػة علػ  ، فػ ف  ادرهػا هػو وأهلػه، امػد وأف تُػذ ر بػاػبًنفهػي تسػت ّف أف ربُ ، ربوعهػا

 .  وليس أدّؿ عل  حّه الّشاعر لدار  من دعايه ؽبا بالس كيا، الّر م من البعد والّرحيل
ه أف وبامػػل ربّيتػػه و بلغهػػا إىل أهػػل إليػػوطلػػه ، هروانتكػػل ابػػن حػػـ  مػػن رطػػاب دار  إىل رطػػاب الػػدّ 

داعينا إ ّاهم إىل الّص  حّ  لو  اف مرًّا، افقرطبة ُب  ّل مي
 : )الّطو ل  ٘)

                                         
 : اخأرض الكفر اّل  ال  يء فيها. ؟عيْ ال ػَ   ٔ)
  .ٛٓٔ  ابن اػبطيه: أعاماؿ اخأعالـ، صٕ)
 . ٛٓٔ، صالّسابف  ٖ)
 . تنشأُ فُتاْمطر ُ ْدوةن اّل  السَّ ابة   )الغاد ة ، وهي مفردُ  : صب ٌ واديالغَ   ٗ)
 . ٛٓٔ  ابن اػبطيه: أعاماؿ اخأعالـ، ص٘)



ٖٖٜ 

 

 َويػػػػػػػػػػػػػػػا َدْهػػػػػػػػػػػػػػػُر بَػي ػػػػػػػػػػػػػػػْ  سػػػػػػػػػػػػػػػاِ ِنظوا َتِحظ  ػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 (1)َولَػػػػػػْو َسػػػػػػَ ُنوا الَمػػػػػػْرَوْيِن  َأْو  ػػػػػػاوُزوا النػ ْوػػػػػػَرا 
ْهِر فػػػػػػػػػػػظِوْم َوُحْ ِمػػػػػػػػػػػ ِ   ًرا ِلَسػػػػػػػػػػػْ ِو الػػػػػػػػػػػد   َفَصػػػػػػػػػػػ ػْ

 
 ر اَوِإْف  ػػػػػػػػػػػاَف  َْعػػػػػػػػػػػُم الص ػػػػػػػػػػػْ ِر ُمْسػػػػػػػػػػػَ  ْػَ؟اًل ُمػػػػػػػػػػػ 

 لَػػػػػػػِ،ْن  ػػػػػػػاَف َأْظمانػػػػػػػا  فَػَ؟ػػػػػػػْد  ػػػػػػػاَؿ مػػػػػػػا َسػػػػػػػ؟  
 

 َوِإْف سػػػػػػػػػاَءنا فظوػػػػػػػػػا  فَػَ؟ػػػػػػػػػْد  ػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػر ا 
:  ٕ)ودعػا ؽبػا بالس ػكيا مػرّةن أرػر.، فعاد وراطه الّدار اغببيبة، وو  غه عن باؿ ابن حـ  ذ ر الّدار 

 )الّطو ل 
اُر الَح ظ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ًل يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرـْ   َوَأيػ ُ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 ْوُف الُمػػػػػػػْ ِف يَػْومػػػػػػػي ِبوػػػػػػػا الَ؟ ْػػػػػػػَرارُبُوَعػػػػػػػِ  َ ػػػػػػػ 

 َ أَن ػػػػػػػػػػػػػِ  لَػػػػػػػػػػػػػْم َيْسػػػػػػػػػػػػػُ ْنِ  ِ ظػػػػػػػػػػػػػٌد َأوانِػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

 (3)َوِ ػػػػػػػػظُد رِ ػػػػػػػػاٍؿ َأْ ػػػػػػػػ َػُووا األَْنُ ػػػػػػػػَم الِ ْهػػػػػػػػَرا 
 تَفػػػػػػػػػػػػػػػػانَػْوا َوبػػػػػػػػػػػػػػػػاُدوا  َواْسػػػػػػػػػػػػػػػػَ َمر ْت نَػػػػػػػػػػػػػػػػواُهمُ  

 
 (4)َةْ َع ػػػػػػػر  ي ػُمْ؟يَػػػػػػػ نْ ػِمػػػػػػػ ْ اُ ػِوُم َأْسَ ػػػػػػػػِلِمْ ِيػػػػػػػ] 

 ُظْسػػػػػػػػػػػػِر لِْيُعِسػػػػػػػػػػػػِر  اَعػػػػػػػػػػػػةً َسَنْصػػػػػػػػػػػػِ ُر بَػْعػػػػػػػػػػػػَد ال 
 

 َلَعػػػػػػػػػػػػػػل  َ مظػػػػػػػػػػػػػػَل الص ػػػػػػػػػػػػػػْ ِر يْع؟ ُنػػػػػػػػػػػػػػا ُيْسػػػػػػػػػػػػػػَرا 
و تفػػارؽ ، ؽبػػا نصػػيه مػػن قلبػػه وعكلػػه، إّيػػا الػػّدار اغببيبػػة مػػوطن الّشػػاعر مػػدرج طفولتػػه ومربػػ   ػػبا  

، أهلهػا ذ ػُر الػّدار ذ ػرَ  كتضػي و . و دعو ؽبا بالّسكيا لعّلهػا ترتػوي وربيػا مػن جد ػد، رياله فال بّد أف  ذ رها
ومػا دامػت ، جػاؿوميداننا ليػ اء الرّ ، و أّيا عل  هذ  اغباؿ و تين مسرحنا عباميالت الّنساء، وَمْن  اف فيها

، ا صبػػػيالن أف  صػػػ   ػػػ ن  اّل اعر إفلػػػيس أمػػػاـ الّشػػػ، ولػػػيس ُب ااميػػػاف تغيًنهػػػا، هػػػذ  حػػػاؿ الػػػّدار وحػػػاؿ أهلهػػػا
  ٘)فَػِ فَّ َمػَ  اْلُعْسػِر ُ ْسػرنا﴿ ، وهػو الكايػل جػّل ُب عػال :سر من لدنػهبيُ  هذا العسرَ عس  أف  عكه ا تعاىل 

 .   ٘)﴾ ٙ)ِإفَّ َمَ  اْلُعْسِر ُ ْسرنا
مػػا حػػّل بأهلهػػا، فكػػد سبػػىّن لػػو أّيػػا تعػػود  ومػػ  أّف الّشػػاعر مكػػرٌّ دبػػا آؿ إليػػه أمػػر هػػذ  الػػّدار، ومػػدرؾٌ 

 : )الّطو ل  ٙ) سرة والتفج  واانياربأسلوب فيه  ًن قليل من اغب فكاؿو عود م  أهله إىل سابف العهد، 
 َوِإن ػػػػػػػػػػػػػي َولَػػػػػػػػػػػػػْو عػػػػػػػػػػػػػاَدْت َوعُػػػػػػػػػػػػػْدنا ِلَعْوػػػػػػػػػػػػػِدها

 
ػػػػػػػػَرا    َفَ ْظػػػػػػػػَ  ِبَمػػػػػػػػْن ِمػػػػػػػػْن َأْهِيوػػػػػػػػا َسػػػػػػػػَ َن الَ؟ ػْ

 َويػػػػػػػػػػػا َدْهَرنػػػػػػػػػػػا فظوػػػػػػػػػػػا َم ػػػػػػػػػػػ  َأنْػػػػػػػػػػػَا عاِِػػػػػػػػػػػٌد  
 

 (1)فَػَنْحمػػػػػُد ِمْنػػػػػَ  الَعػػػػػْوَد  ِإْف عُػػػػػْدَت  َوالَ ػػػػػر ا 
 

                                         
  .ٔٔٔ/٘البلداف،  )انظر: اغباموي: معجم .رراساف، ونبا مد نتاف ُب  مرو)مثىّن : الَمْرواف  ٔ)
  .ٛٓٔالـ، ص  ابن اػبطيه: أعاماؿ اخأعٕ)
 د ، وهو اّلذي  رف  رأسه ِ بػْرنا. يَ  ْ   )اخأَ مفردُ  : صب ٌ الص ظد. ٌنية من اللّ ؼبرأَة اؼبتثنّ   )الغيداء ، وهي امفردُ  : صب ٌ الغظد  ٖ)
وهػو  ىن، الػوزف ـبتػّل اؼبعػمضػطرب وهػو  امػا  بػدو  ،«ِلاِمْثِلِهْم َأْسَيَبْت ُمْكلَػ  الَعػ .»ُب أعاماؿ اخأعالـ: البيت َعُج    ٗ)

 ،  واب ما أثبّته.ولعّل الصّ ، ٖٖٔ/ٔ ذلب ُب مل ف رسايل ابن حـ 
 . ٙ-٘  الشَّرْح: ٘)
 . ٛٓٔ  ابن اػبطيه: أعاماؿ اخأعالـ، صٙ)
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يَػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ فَظػػػػػػػػػػػػػػػػا ُرب  يَػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػي ُذراهػػػػػػػػػػػػػػػػا   َولَظػْ
 

 َوَ ػػػػػػػػػػْينا ُهنػػػػػػػػػػاَؾ الش ػػػػػػػػػػْمَر بِػػػػػػػػػػالي ْوِو َوال َػػػػػػػػػػْدرَا 
ا عػػن هػػذ  ، سبػػىّن ابػػن حػػـ  أف تعػػود قرطبػػة إىل عهػػدها الػػّذهّّب ال ّاهػػر  وتسػػاءؿ عػػن الّػػذ ن قضػػوا بعيػػدن

 .وهيهات له ذلب، بعودة أهلها صبيعنا اّل العودة إال تيتامل و ، الّدار
ومثّػل ، حيث الرّاحػة واخأُنػس واؼبػرح والّسػعادة، اّل  قضاها ُب ُذرا قرطبة ه اػبوا َ أ ّامَ  وتذّ َر الّشاعرُ 

معبّػػرنا ، ما حّل جبسامه وقلبه ونفسػه و بػد  ليامّر بعد  إىل تصو ر، ةن الرتتاـ ذ ر اته ُب قرطبةهذا الّتذّ َر بدا 
 : )الّطو ل  ٕ)دار  ومد نتهعن ح نه وأسا  عل  ما حّل ب
ػػػػػػػن   وَ  ْْ  الُمغْػػػػػػػرى وا قَػْي ػػػػػػػيَ فَػػػػػػػوا ِ ْسػػػػػػػمَي الُم

 
 (3)َالَحػػػػػر ى]ال  ْ يػػػػػ   َووا َ  ِػػػػػدي  َووا نَػْفسػػػػػيَ  

 َويػػػػػػا َهػػػػػػِم مػػػػػػا َأْعػػػػػػػدى  َويػػػػػػا َ ػػػػػػْ ُو مػػػػػػا َأبْػػػػػػػػَرا 
 

 َويػػػػػػا َوْ ػػػػػػُد مػػػػػػا َأْ ػػػػػػ    َويػػػػػػا بَػػػػػػػْظُن مػػػػػػا َأفْػػػػػػػَرا 
عُػػػػػػػػػْد  َويػػػػػػػػػا َعْوػػػػػػػػػُد ًل َتُحػػػػػػػػػلْ    َويػػػػػػػػا َدْهػػػػػػػػػُر ًل تَػ ػْ

 
ػػػػػػػػَرا َويػػػػػػػػا َدْمػػػػػػػػُع ًل َت مػػػػػػػػْد  َويػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػْ؟ُم ًل   تَػ ػْ

و شػػفت عػػن عاميػػف ، وبعػػد هػػذ  النّػػداءات اليثػػًنة الّػػ  ضبلػػت معهػػا هػػمَّ الّشػػاعر و ػػجَو  ووجػػَد  
:  ٗ)رػػتم ابػػن حػػـ  قصػػيدته معلننػػا أنّػػه سػػيندب عهػػد  الّػػذي وىّل ، ح نػػه وج عػػه علػػ  مصػػيبته بػػدار  ومد نتػػه

 )الّطو ل 
 
 

ػػػػػػػػَرا ْْ  َسػػػػػػػػأَْندُب ذاَؾ الَعْوػػػػػػػػَد مػػػػػػػػا قاَمػػػػػػػػِا الَ 
 

ػػػػػَراَعيػػػػػ  الن ػػػػػ   (5)اِس َسػػػػػْ؟ًفا  َواْسػػػػػ َػَ؟ي ْا بِنػػػػػا الغَ ػْ
 امػػا رثاهػػا قبلػػه ابػػن  ػػهيد وبياهػػا ُب ه فيهػػا،  أهلِػػ دارِ  مػػن رػػالؿ رثػػاءِ  هيػػذا رثػػ  ابػػن حػػـ  قرطبػػةَ  

نجدنبا تّتفكاف ُب أّياما سبت ػاف مػن َمعػٌن ل بٌن الكصيدتٌن لعّل من اؼبناسه هنا أف نوازفو قصيدته السابكة، 
جلّػػػ  ُب وجهػػػٌن متكػػػابلٌن، حػػػرص الّشػػػاعراف علػػػ  إبرازنبػػػا وإةهػػػار  ػػػّدة اؼبفارقػػػة بينهامػػػا،  ػػعورّي واحػػػد،  ت

ي آلػػت إليػػه بوجههػػا الكػػاًب ومصػػاُّا الفػػاج ، ومػػا انطػػوت عليػػه مػػن تكتيػػل وتػػدمًن قرطبػػة الّػػذ امػػا حاضػػرُ أّوؽبُ 
ن ليػػا  اخأُنػػس  نطػػوي عليػػه وجههػػا اؼبشػػرؽ مػػ عهػػدها وأ ّػػاـ سػػعدها، ومػػا  ػػاف وأسػػ  وحػػ ف، والثّػػا  سػػابفُ 

وباؼبوازنػػػة بػػػٌن الّشػػػاعر ن قبػػػدنبا ىبتلفػػػاف ُب اؼبوقػػػا وطر كػػػػة . وسػػػاعات الّصػػػفاء وعهػػػود اخأمػػػن واالسػػػتكرار

                                                                                                                        
 . ٖ٘-ٖٗ/ٔانظر: اؼبيداّ : ؾبام  اخأمثاؿ، «. ُد أضبدُ وْ العَ »  ُب البيت توةيا للامثل العريّب: ٔ)
 . ٛٓٔ  ابن اػبطيه: أعاماؿ اخأعالـ، صٕ)
 : الّشد دة اغب ف. الَحّرى. ولعّل الّصواب ما أثبّته. «... َوواَ بدي اغَبرَّا»ُب أعاماؿ اخأعالـ:   ٖ)
  .ٛٓٔ  ابن اػبطيه: أعاماؿ اخأعالـ، صٗ)
 : اخأرض. الغ راء: الّساماء. ال ْراء  ٘)
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 ؽبػا إىل جػورحػدث ورّد ما ، وبياها عن  ثه خأنّه  هد مأساهتا بنفسه ،مد نته كد رث  ابن  هيدف، الّتعبًن
أّمػا ابػن حػـ  فكػد بيػ  مد نتػه وهػو بعيػد ، م والفػّن وألوانػهاما  اف ُب اؼبد نة من ؾبػالس العلػوعرض لِ ، الّ ماف
ا وتشاؤمناوتنضح أبياتُ ،   واّتيأ عليهوالذ بالصّ ، ردَ ورّد ما حدث ؽبا إىل الكَ  ،عنها ه زهدن

(ٔ  . 
ِقيػػَل ُب هػػذ  اؼبرحلػػة أو  الن  ػػعرنا قلػػي اّل إ، الكصػػيدتٌن ُب اؼبصػػادر الّػػ  بػػٌن أ ػػد نا وال قبػػد  ػػًن هػػاتَػٌْن 

، الّػذي زار الّ هػراء  ومنػا، ومن هذا الّشعر النػَّْ ر بيتاف عبهور بن ؿباّمد الّتجيػّّب اؼبعػروؼ بػابن الفلػوٍّ ، ا منهاقر بن 
 : )اػبفيا   ٕ)، فكاؿهاوُعّوضت من أنيسها بالوحوش أفنيتُ ، هاوقد تكّوضت أبنيتُ ، ووقا عل  قصورها

 قُػْيػػػػػػػػػػػػػػػػُا يَػْوًمػػػػػػػػػػػػػػػػا لِػػػػػػػػػػػػػػػػداِر قَػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـٍ تَفػػػػػػػػػػػػػػػػانَػْوا:
 
 

 
 

 (3)ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اُنِ  الِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اُز َعَيْظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأيْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن  
 فََأ ابَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْا: ُهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُموا قَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظاًل   

 
 ثُػػػػػػػػػػػػػػػم  سػػػػػػػػػػػػػػػاُروا  َوَلْسػػػػػػػػػػػػػػػُا َأْعيَػػػػػػػػػػػػػػػُم َأيْػنَػػػػػػػػػػػػػػػا  

، بعػدما  ػهد مػا أ ػاُّا مػن الػّدمار واػبػراب، هوهػّ ت نفَسػ، أثارت قصور بين أمّية  ػجوَف الّشػاعر 
ففّجػػػرت ُب قلػػػه الّشػػػاعر اغبػػػ ف ، يها ميػػػاف آرػػػروهػػػي الّػػػ  نالػػػت مػػػن الػػػّّتؼ والّشػػػاموخ والعػػػّ  مػػػا ال  ضػػػاه

هػا لبثػوا فيهػا وبّينػت لػه أّف أهلَ ،  عػي و سػام  نْ َمػ فأجابتػه إجابػةَ ، فراح ىباطبها و سأؽبا عن سّيايا، واخأس 
 . ٍّب فرّقتهم  ّا الّنو.، زمننا  سًننا

سػػػػػلَيا ، ؾبهػػػػػوَلٌْن شػػػػػاعر ن  امػػػػػا قبػػػػػد مػػػػػن  ػػػػػعر رثػػػػػاء قرطبػػػػػة وتصػػػػػو ر مأسػػػػػاهتا قطعػػػػػةن وقصػػػػػيدةن ل
فأ ػػػػػابتهم اػػػػػن بسػػػػػبه ، الّػػػػػذي حػػػػػاد عنػػػػػه النّػػػػػاس، فيهامػػػػػا مسػػػػػلَب الػػػػػوع  واار ػػػػػاد إىل الّصػػػػػراط الكػػػػػوم

الّػػػػػػػ  و تيػػػػػػػن مد نػػػػػػػػة  ، قصػػػػػػػًنةن ُب رثػػػػػػػػاء قرطبػػػػػػػة عا ػػػػػػػامة اػبالفػػػػػػػة عػػػػػػػةُ وجػػػػػػػاءت الكط.  ٗ)ابتعػػػػػػػادهم عنػػػػػػػه
ا أ ػػػػػاُّا مػػػػػن نظػػػػػرة ؼبػػػػػ بيػػػػ  فيهػػػػػا  ػػػػػاحبها قرطبػػػػػةَ ، وو تيػػػػػن ؿبنتهػػػػػا  وم ػػػػػذ  سػػػػػاير اػػػػػن،  سػػػػاير اؼبػػػػػدف

وقػػػػػػارف بػػػػػػٌن حسػػػػػػنها بػػػػػػاخأمس وتعاسػػػػػػتها ، ه منهػػػػػػاأّف الػػػػػػّدهر قػػػػػػد أقرضػػػػػػها ٍبّ اسػػػػػػّتّد قرَضػػػػػػبػػػػػػٌّن و ، العػػػػػػٌن
 : )الّسر     ٘)سا نيها أف  رحلوا عنها و وّدعوها ساؼبٌن وطله إىل، اليـو

 ابْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قُػْر ُ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْينِ 
 
 

 
 

 فَػَ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد َدَهْ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َنلْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرُة الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظنِ  
ْهُر بَِأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِف ِ َأْنلَ    َرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
ْينِ    ثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  تَ؟اُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُ ْميَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
                                         

المػح الّشػعر اخأندلسػّي، اؽ: موالػّدقّ ، ٕٚٔ، ٕ٘ٔ  انظر: مّيػي: دراسػات أندلسػّية ُب اخأدب والتّػار ل والفلسػفة، صٔ)
 . ٜٓٔوفورار: الّشعر الّسياسّي ُب اخأندلس رالؿ الكرف اػبامس اؽبجرّي، ص، ٕٛٚ-ٕٚٚص

، ٜٖٔ/ٔ، والّضػػّّبّ: بغيػػة اؼبلػػػتامس، ٕٓٚ، واغباميػػدّي: جػػذوة اؼبكتػػػبس، صٙٛٔ  ابػػن راقػػاف: مطامػػح اخأنفػػػس، صٕ)
 . ٕٓ٘/ٔوابن اخأبّار: اغبّلة السًناء، 

 «. اليراـ علينا؟»...ؼبكتبس وبغية اؼبلتامس واغبّلة:   ُب جذوة اٖ)
 . ٕٕٙ  انظر: البّيومّي: اخأدب اخأندلسّي بٌن الّتأثّر والّتأثًن، صٗ)
 . ٓٔٔ/ٖ  ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٘)



ٖٕٗ 

 

  انَػػػػػػػػػػػػػػْا َعيػػػػػػػػػػػػػػ  الغايَػػػػػػػػػػػػػػِة ِمػػػػػػػػػػػػػػْن ُحْسػػػػػػػػػػػػػػِنوا
 

 َوَعْظِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا الُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َػْع ِب الي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظنِ  
 ْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىأَ فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانْػَعَ َر اأَلْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  َفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 ِبوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرورًا بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظَن ِإثْػنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظنِ  

 فَاْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد  َوَود ْعوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلًما 
 

 ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َأْزَمْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظنِ ِإْف  ُ  
الّسػعيدة الّػ  عا ػتها اؼبد نػة ُب ةػّل اػبالفػة  وتػذّ ر اخأ ّػاـَ ، ابي  الّشاعر قرطبَة وما آلت إليه حاؽُبػ 

وأرجػػػ  ، أّمػػػا اآلف فكػػػد حلّػػػت ُّػػػا اليارثػػػة وتغػػػًّن فيهػػػا  ػػػّل  ػػػيء، والّسػػػرور الّػػػذي ال  فػػػارؽ أهلهػػػا، اخأمو ّػػػة
وهػػذا نػػوع مػػن الكػػوؿ ، إىل العػػٌن واغبسػػد، واؼبصػػيبة الّػػ  حلّػػت ُّػػا، ي دهػػا قرطبػػةَ الّشػػاعر سػػبَه اػبطػػه الّػػذ

 .   ٔ)ترّدد ُب  عر رثاء اؼبدف والّدوؿ
حاؽبػا  وتغػًّن ، ولعّل روؼ الّشاعر مػن الػبطش بػه هػو الّػذي دفعػه إىل أف هبعػل سػبه رػراب قرطبػة

الّػػ  قطعػػت ، وتصػػار ا الػػّدهر اؼبتلّونػػة ،هػػو نظػػرة العػػٌن اغباسػػدة، مػػن اغبسػػن والّسػػرور إىل اليػػأس والشػػكاء
مػػػن رػػػالؿ ، و بػػػدو هػػػذا الّشػػػاعر. أف  فارقوهػػػا مػػػوّدعٌن إىل  ػػػًن لكػػػاء اّل فامػػػا علػػػيهم إ، الو ػػػاي  بػػػٌن النّػػػاس

مػن  ػًن أف  رفػ   ػوته ؿبػػّذرنا ، قادتػه إىل البيػاء واغبػ ف علػ  اؼبد نػة اؼبػدّمرة، ذا ن عػة تشػاؤمّية اي اميّػة، أبياتػه
 .  واالنكياد للُ ّياـ الضٍّعاؼ، ب الف قومه من أسبا

ـَ الّػػذ ن عاميػت أبصػػارهم أّمػا الكصػػيدة فهػي لشػػاعٍر الـَ  ُب تػػدبًن  وافتكػدوا اغبػػ ـَ ، فيهػا أول ػػب اغبّيػا
، هتػػػاوف أهلهػػػا وتكصػػػًنهم ُب الػػػّدفاع عنهػػػا رػػػراب اؼبد نػػػة إىل سػػػبهَ  وردّ ، وتصػػػا روا أمػػػاـ أعػػػدايهم، أمػػػورهم

ونظػم قصػيدته هػذ  ،  امػا  بػدو أنّػه  ػهد مأسػاة الّسػكوط،  عل  الكوؿ مػن  ػًن   بدو من رالؿ أبياته أجرأَ و 
 : )البسيط   ٕ)فكاؿ، بعد رراب قرطبة

ػػػػػػػػػػػػػػْعُ ُم الَحػػػػػػػػػػػػػػْ ـَ فػػػػػػػػػػػػػػي تَػػػػػػػػػػػػػػْدبظِر َأْمػػػػػػػػػػػػػػرُِ مُ  َُ  َأ
 
 

 
 

 (3)َسػػػػػػػػػػػ َػْعَيُموَف َمًعػػػػػػػػػػػا ُعْ؟ ػػػػػػػػػػػ  ال َػػػػػػػػػػػواِر  َػػػػػػػػػػػَدا 
 فَػيَػػػػػػػػػػػػػػْو رََأيْػػػػػػػػػػػػػػػُ ْم بَِعػػػػػػػػػػػػػػْظِن الِفْ ػػػػػػػػػػػػػػِر َحػػػػػػػػػػػػػػاَلُ مُ  

 
 (4)بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدـٍ َأْف ُدْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ُم بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدَدا َبَ ْظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ مُ  

 

                                         
 . ٚٙ  انظر: اليفاو ن: الّشعر العريّب ُب رثاء الّدوؿ واخأمصار حّ  يا ة سكوط اخأندلس، صٔ)

 هػ  ُب رثاء بغداد وقد  ثر فيها اػبراب واؽبدـ حّ  درست ؿباسنها: )البسيط  ٕٓٓاؽ )ت كبو قاؿ الورّ 
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ذا َأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَبِ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بَػْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداُد بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَعْظِن 

 
 
 

 أَلَػػػػػػػػػػػػػػػػػْم َتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوني َزمانًػػػػػػػػػػػػػػػػػا قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َة الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػْظِن  
 أَلَػػػػػػػػػػػػػػػْم َيُ ػػػػػػػػػػػػػػػػْن فظػػػػػػػػػػػػػػػػِ  قَػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َمْسػػػػػػػػػػػػػػػػَ نُػُومْ  

 
 ِن وَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػْربُػُوم زَيْػنًػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يْ  

 . ٚٗٗ/ٛانظر: الّط ّي: تار ل الّرسل واؼبلوؾ،  
 . ٓٔٔ/ٖ  ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕ)
 : اؽبالؾ. ال وار  ٖ)
 : الّتفّرؽ. ددَ ال َ   ٗ)



ٖٖٗ 

 

 َلِ ػػػػػػػػػػػن  ُسػػػػػػػػػػػْ َل الَعمػػػػػػػػػػػ  َأْعَمػػػػػػػػػػػْا َبصػػػػػػػػػػػاِِرَُ مْ 
 

 فَأَْلَ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ُ م ثِظابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لِْيِ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدَدا 
 يػػػػػػػػػػػػػػػا أُم ػػػػػػػػػػػػػػػًة َهَ َ ػػػػػػػػػػػػػػػْا َمْسػػػػػػػػػػػػػػػُ وَر َسػػػػػػػػػػػػػػػْوَءتِوا 

 
 (1)مػػػػػػػػا ُ ػػػػػػػػِل َمػػػػػػػػْن َذؿ  َأْع ػػػػػػػػ  بِالص ػػػػػػػػغار يَػػػػػػػػَدا 

وأنػذرهم بسػوء ، بسػبه انصػرافهم عػن تػدبًن أمػورهم، اياألك  الّشاعر الّلوـَ علػ  قػادة قرطبػة وسػيّ  
اؽبػػالؾ الّػػذي أ ػػاب النّػػاس ُب هػػذ   سػػبهَ ات  ػػررة تعنيػػا مػػن عػػاو عػػرؼ فجػػاءت هػػذ  اخأبيػػ، عػػاقبتهم

، ت حػػاؽبم تسػػتوجه البيػػاء دمنػػا بعػػد الّتفػػّرؽحػػّ   ػػار ، وهػػو إضػػاعة اغبػػـ  ُب تصػػر ا اخأمػػور، الفتنػػة اؼببػػًنة
 .  د  اجتاماعاّلذي ال  ُرج  من بع

علػ   اخأعػداءوهػو االسػتنجاد ب، عل  ذؽّبا و شا ضعفها وهوايا زاد اخأّمَة ذالًّ  مهمم  ر إىل أمرٍ وأ ا
ا»وذلب ُب قوله: ، اؼبطام ُب سبيل ربكيف  اارواف  .  «ما  ّل َمْن ذّؿ أعط  بالّصغار  دن

آف اليػػػرم ا مػػػن آي الكػػػر دًّ سػػػتاممُ  ،هم اؼب)ػػػ يلػػػـو أهػػػل قرطبػػػة إىل تبيانػػػه مصػػػًنَ اعر مػػػن انتكػػػل الّشػػػو 
 : )البسيط  ٕ)ز ما ذهه إليهما  ع ّ ومعانيه 

 فػػػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػػػورَِة الَحْشػػػػػػػػػػػػػِر  يػػػػػػػػػػػػػاٌت ُمَفص ػػػػػػػػػػػػػَيةٌ 
 

  ٖ)فػػػػػػػي َ ػػػػػػػْأِنُ م أُْن ِلَػػػػػػػْا لَػػػػػػػْم تَػْعػػػػػػػدُُ ْم َأَحػػػػػػػَدا 
    

   
 نَػَعػػػػػػْم  َوفػػػػػػي الَ ْوػػػػػػِ  فػػػػػػي الِعْشػػػػػػريَن خاتَِمػػػػػػةٌ 

 
  ٗ)َداتَػْ؟ْػػػػػػػػػي َعيَػػػػػػػػػْظُ م بِػػػػػػػػػَأْف ًل تُػْفِيُحػػػػػػػػػوا َأبَػػػػػػػػػ 

ورتم الّشاعر قصيدته هذ  منبّػهنا أهل قرطبة من سوء العاقبة 
 : )البسيط  ٘)

 فَاْسَ ْشػػػػػػػػِعُروا ُسػػػػػػػػوَء ُعْ؟ ػػػػػػػػاُ م  فَػَ؟ػػػػػػػػْد َ ػػػػػػػػمَياْ 
 

َ؟ْػػػػػػػػػػػػػػػػػي َأبَػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا   َ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػظَعُ م ِمْحنَػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ًل تَػنػْ
 

                                         
 . والضَّْيمُ  ؿّ لذّ : االص غار  ٔ)
 . ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٖ  ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٕ)
 أَف ةََننُتمْ  َما اغبَْْشرِ  وَّؿِ خأَ  ِد َارِِهمْ  ِمن اْلِيَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َ َفُروا الَِّذ نَ  َأْررَجَ  يالَّذِ  ُهوَ أ ار الّشاعر إىل قوله تعاىل: ﴿  ٖ)

 ىُبْرِبُوفَ  ْعهَ الر   قُػُلوُِِّمُ  ُِب  َوَقَذؼَ  وَبَْتِسُبوا وَْ  َحْيثُ  ِمنْ  اللَّهُ  فَأَتَاُهمُ  اللَّهِ  مٍّنَ  ُحُصونُػُهم نَِعتُػُهمْ  مَّا أَنػَُّهم َوةَن وا ىَبُْرُجوا
بَػُهمْ  اعبَْالء َعَلْيِهمُ  اللَّهُ  َ َتهَ  أَف َوَلْوال  ٕ)ْبَصارِ اخأَ  أُوِ    َا فَاْعَتِ ُوا اْلاُمْؤِمِنٌنَ  َوأَْ ِدي بِأَْ ِد ِهمْ  بُػُيوتَػُهم نْػَيا ُب  َلَعذَّ  َوؽَبُمْ  الد 
: شرػػػػػػػاغب ﴾. )ٗ)اْلِعَكابِ  َ ِد دُ  اللَّهَ  فَِ فَّ  اللَّهَ  ُ َشاؽٍّ  َوَمن َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َ اق وا بِأَنػَُّهمْ  َذِلبَ   ٖ)النَّارِ  َعَذابُ  اآلِررَةِ  ُب 
ٕ-ٗ.   

نػَُّهػْم ِإف َ ْظَهػُروا َعلَػْيُيْم  َػْرصُبُػوُ ْم أَْو  ُِعيػُدوُ ْم ُب قولػه تعػاىل: ﴿إِ  وال سػّياما، ُب اآل ػات الّػ  أؼبػح إليهػاقوله هػذا  تفسًنُ   ٗ)
  . ٕٓاليها: ). ﴾ ٕٓا)ِهْم َوَلن تُػْفِلُ وا ِإذنا أَبَدن ِملَّتِ 

 . ٔٔٔ/ٖ  ابن عذاري: البياف اؼبغرب، ٘)
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رهم ، و ػػّوروا ُب  ػػع ػػعراء اخأنػػدلس ُب عصػػر الّدولػػة اخأمو ّػػة حاضػػرَة اػبالفػػة العظيامػػة هيػػذا رثػػ 
  دبػػػا حػػػلّ ر ن فعػػػالن متػػػأثّ  ، ػػػادقٌن ُب أحاسيسػػػهم  ن فيػػػه عػػػن حػػػ ف وأسػػػ  عاميكػػػٌن،معػػػ ّ ، هاسػػػكوط مأسػػػاةَ 
وو  ػػػرَؽ إىل مسػػػتو. مأسػػػاة قرطبػػػة العظيامػػػة ، قلػػػيالن هػػػذا الّشػػػعر وجػػػدنا  لنػػػا وليػػػن إذا تأمّ ، وأهلهػػػا دبػػػد نتهم

ابػػن حػػـ  و ػػاحبه مػػد نَتهاما  ػػاف بيػػاء »ونعجػػه بعػػد هػػذا مػػن قػػوؿ الػػدّ تور مّيػػي: ، ومصػػيبتها اليػػ .
ليس بٌن أ د نا أ ثر من هذ  الّنامػاذج الّػ  وقفنػا عنػدها، وهػي قليلػة  ف ، ٔ)«ُرصَّت بهاغبلوة فاربَة رثاء  ثًن 

  اما ةهر لنا.
وجدانيّػػة عا ػػها الّشػػعراء  اربأنّػػه جػػاء تعبػػًننا عػن ذبػػ، علػ  قّلتػػه،  ػًن أّف مػػا ال  ُنيػػر ُب هػػذا الّشػػعر

تطػّور »فكػد ، لػوطن أرضنػا وقومنػا وحضػارةن هم لحبّ  ، وعّ وا من رالؽبا عنر الّدولة اخأمو ّةاخأندلسّيوف ُب عص
، إىل مسػكط رأس هػا اغبنػٌنُ مُ اقو ، فتنّكل مػن عاطفػة بسػيطة  شػعر ُّػا اانسػاف، حّه الوطن عند اخأندلسّيٌن

الّتجػانس الفيػرّي واغبضػارّي  كػـو هػذا الػوالء علػ  ، إىل عاطفة أعامف وأ ل زبلف نوعنا من الوالء ُب الػّنفس
مػػن رػػالؿ وقػػوؼ  ػػعراء قرطبػػة أمػػاـ  الن وقػػد سبثّػػل هػػذا الػػوالء فعػػ،  ٕ)«والػػّنظم االجتاماعيّػػة واآلمػػاؿ اؼبشػػّت ة

وَمػْن فيػه مػن أهػل وأ ػ اب ، وا فيػهة  ػادقة ُب رؤ ػة اؼبػوطن الّػذي عا ػوتعبًنهم عن ر بة ذاتيّػ، الواق  اؼبؤو
 مرهفػة تثػًن اخأسػ  والنّػدـ لفػراؽ الػوطن وأحاسػيس، بةن خبلجػات وجدانيّػةوجاءت هذ  الّر بة مشػو ، وأحباب

 .  موجدايَ  وتسين، وررابنا وذ ر ات ما زالت ترّف ُب أذهايم ااّلذي  دا ر امنا ودمارن ، والّت ّسر عل  نعيامه
********** 

وعػػػانوا مػػػن ، اتقبػػػد أّف اخأندلسػػػّيٌن ُب عصػػػر الّدولػػػة اخأمو ّػػػة مػػػّرت ُّػػػم الّنيبػػػ، وفبّػػػا سػػػبف عرضػػػه
 مرها ػػعأُب  وفاخأندلسػيّ  اءعر وقػػد  ػّور الّشػ، ومػػا هػو صبػاعّي عػاـّ ، و ػاف منهػا مػػا هػو فػردّي رػاصّ ، اؼبآسػي

وعلػػ  ، و ػػاف أبرزُهػػا علػػ  اؼبسػػتو. الفػػردّي مأسػػاٌب اؼبػػوت والّسػػجن، هػػذا العصػػر هػػذ  الّنيبػػات واؼبآسػػي ُب
 .  اؼبستو. اعباماعّي مأساَة سكوط قرطبة

 ت:مأساة المو  -1

وجػاء . هم ورثػوا اآلرػر نأنفَسػ فرثػوا، حػ يمة، وأولػة اخأمو ّػالدّ عصػر اخأنػدلس ُب   عراءَ  أقلف اؼبوت
واّتسػػػم ، امتػػػدادنا لشػػػعر رثػػػاء الػػػّنفس ُب الّشػػػعر العػػػريبّ ، مػػػن رػػػالؿ رثػػػايهم أنفَسػػػهم، هم مأسػػػاَة اؼبػػػوتتصػػو رُ 

 . بالّصدؽ والّتعبًن عن إحساس عاميف باػبوؼ من اؼبوت
وقػػػد ، دة رثػػػاء الػػػّنفس ُب هػػػذا العصػػػر معانػػاة ذاتيّػػػة ُب وقػػػت عصػػػيه  عيشػػػه الّشػػػاعرو ػػّورت قصػػػي

فامػن الّشػعراء َمػْن رثػ  ، عاملت العوامل الّسياسّية واالجتاماعّية عل  ربفي  رثاء الّنفس والبياء واغبسػرة عليهػا

                                         
 . ٕٚٔ  انظر: مّيي: دراسات أندلسّية ُب اخأدب والّتار ل والفلسفة، صٔ)
 . ٚٔ  عيد: الّشعر اخأندلسّي و د. الّنيبات، صٕ)
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يػافب مػ  رصػم ال متفبػات  واجػه مصػًن  ُب  ػراع  ػًن ، ودنػّو اؼبػوت منػه، نفسه بعد بلو ه من العامػر ِعتيًّػا
معبّػػػرنا عػػن إحسػػاس عاميػػف ، ودنػػّو اخأجػػل، و بيػػي مصػػًن  اتػػـو مستشػػعرنا اؽبػػوؿ، فػػراح  رثػػي نفسػػه،  ُغلػػه

، ومػػنهم َمػػْن رثػػ  نفسػػه بعػػد أف أقعػػد  اؼبػػرض، مظهػػرنا أسػػ  موجعنػػا غبرمانػػه مػػن اغبيػػاة، بػػاػبوؼ مػػن اَّهػػوؿ
، اض معر ػػػة اغبيػػػاة فانتصػػػرت عليػػػه وانتصػػػر عليهػػػارػػػأف بعػػػد ، وعػػػاىن آالمنػػػا م حػػػة ال أمػػػل ُب  ػػػفايه منهػػػا

 .  وبي  نفَسه معهم، باعنا فبياهموليّنها رطفت أترابه وأ  ابه تِ 
 ةد   انػػت سػػاي ثػػًنة مػػن العالقػػات االجتاماعيّػػة والعاطفيػػة الّػػ  مػػن الّنصػػوص جوانػػهَ  أةهػػرت صبلػػةٌ و 

صبلػة مػن قصػايد الّصػداقات الفرد ّػة ُب ت وعػ ّ ، و انت العالقػات الطّّيبػة أ ثػر  ػيوعنا، اَّتام  اخأندلسيّ ُب 
وهػػذا ، آلا وحسػن العشػرةواالحػّتاـ والتّػ  سػودها اغبػهّ  ةات قو ّػػرثػاء الػّنفس تعبػًننا واضػ نا عػن وجػود عالقػ

ا عن اَّػامالت وقر بنػا مػن قػوؿ  خأفّ  من اؼبسّلم به سياؽ الّتفّير وتود   الّدنيا وانكطاع الّرجاء هبعل اؼبرء بعيدن
وؽبػػػػذا الّسػػػػبه جػػػػاءت قصػػػػيدة رثػػػػاء الػػػػّنفس لتيػػػػوف مسػػػػتودعنا  ػػػػادقنا لالسػػػػت)بار عػػػػن ، هػػػػي امػػػػااغبكيكػػػػة  

 .  العالقات االجتاماعّية
وو  كتصر تصو ر مأساة اؼبوت ُب الّشعر اخأندلسّي ُب عصر الّدولة اخأمو ّة عل  تصو ر العّلة ورثػاء 

فرثػوا َمػْن مػات مػن ، ّ  النّػاس عنػدهمالّػذي ارتطػا أعػ، بػل  ػّور  ػذلب مآسػَي الّشػعراء مػ  اؼبػوت، الّنفس
 .  وبّينوا ج عهم لفكدهم، أقارُّم

رثػػ   ػعراء اخأنػدلس ُب عصػػر الدولػة اخأمو ػػة َمػْن قضػػ  ، و امػا رثػ  الشػػعراء العػرب ذو هػػم وأقػارُّم
و ػاف رثػاء اخأبنػاء وتصػو ر مأسػاة رحػيلهم أجلػ  مظهػر مػن مظػاهر ، من آبػايهم وإرػوهتم وأبنػايهم وزوجػاهتم

 .  وج عهم لرحيلهم، فكد عّ  الّشعراء بصدؽ عن أساهم لفكدهم أبناَءهم، رر ُب هذا العصراآل رثاء
ُب وقػػػت  انػػػاة الّشػػػاعر اخأندلسػػػيّ وجػػػاءت قصػػػيدة رثػػػاء اخأقػػػارب ُب هػػػذا العصػػػر لتصػػػّور بصػػػدؽ مع

نّيةف، عصيه  عيشه
َ
اثيَػه ليعػّ  عػن مر  فنظم، وألكت به ُب دّوامة من اغب ف واؽبّم واعب ع، أقاربه كد ارّتمت اؼب

ولتيػػػوف حبػػػّف مسػػػتودعنا  ػػػادقنا لالسػػػت)بار عػػػن ، فيػػػه لوعػػػة  ػػػادقة وحسػػػرات حػػػّر.، رلجػػػات قلػػػه حػػػ  ن
 .  اَّتام  اخأندلسيّ ُب العالقات االجتاماعّية اخأسر ّة 

 
 مأساة الّس ن: -2

مػػػػن الّػػػػ  عػػػػاىن منهػػػػا عػػػػدد ، الّسػػػػجن ذبلّػػػت ُب  ػػػػعر اخأندلسػػػػّيٌن ُب عصػػػػر الّدولػػػػة اخأمو ّػػػػة مأسػػػاةُ 
وجاء تر يػ  الّنصػوص علػ  تصػو ر هػذ  اؼبأسػاة انعياسنػا طبيعيًّػا لل يػاة الّسياسػّية واالجتاماعيّػة الػ  ، الّشعراء

ونبػػػا عهػػػد ، عا ػػػها اخأندلسػػػّيوف ُب عهػػػد ن  انػػػا مػػػن أ ثػػػر العهػػػود الّػػػ  قاسػػػ  فيهػػػا النّػػػاس مػػػرارة الّسػػػجن
 .   ّةوعهد الفتنة ال بر ، اغباجه اؼبنصور
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ذ ن عا ػػػػوا هػػػذ  الّتجربػػػة اؼبر ػػػرة اغباجػػػػه اؼبصػػػ فّي والّشػػػر ا الطّليػػػف والّرمػػػػادّي ومػػػن الّشػػػعراء الػػػ
أفرد الّشعر اخأندلسّي ُب هذا العصر مساحة واسعة ؼبأساة الّسػجن الّػ  ، وقد واعب  رّي وابن  هيد وابن حـ 

اولوا فيػه موضػوعات تنػ، اّلذ ن جاء  عرهم تع  ةن للّنفس عػن اؼبصػاب الّػذي حػّل ُّػم، عا ها هؤالء الّشعراء
فت ػّدثوا عػن ، ومػا تر تػه ُب نفوسػهم مػن آثػار، متعّددة دارت ُب فلػب الّتجربػة اؼبأسػاو ّة الّرهيبػة الّػ  مػّروا ُّػا

ومػنهم َمػْن عبػأ ، و ػوروا عػذاب الّسػجن وآالـ الكيػد، تبّدؿ أحواؽبم بعد أف وجػدوا أنفسػهم ُب قلػه اؼبأسػاة
وبرز ُب  عر عدد منهم اغبنػٌن إىل اؼباضػي اعباميػل والّشػوؽ ، اؼبأساة إىل اػبالص من الن إىل االستعطاؼ سبي
 .  إىل اخأهل واخأحّبة
تفا ػػيل الواقػػ  الّػػذي عا ػػه الّشػػاعر اخأندلسػػّي  اسػػتطاع الّشػػعر اخأندلسػػّي ُب هػػذا العصػػر نكػػلَ وقػػد 

 . يهفاة الّسجن وآثارها ُب رسم مالمح مأس، قةاّل البارع ُب تطو   اؼباّدة الّشعر ّة امياناته الّتعبًن ّة اػب
 مأساة الّس؟وط: -3

وهػي أقسػ  ، و ّور  ػذلب مأسػاة الّسػكوط،  ّور الّشعُر اخأندلسّي مآسَي اانساف الفرد ّة اػباّ ة
وُب رضػػّم ، فكػػد سػػكطت هػػذ  اؼبد نػػة وسػػط سػػيوؿ مػػن الػػّدماء، مأسػػاة صباعيّػػة عاّمػػة حلّػػت بكرطبػػة وبأهلهػػا

وأف ، وال عجػػه أف هبػػد هػػذا الّسػػكوط الػػّذر    ػػدا  ُب  ػػعر اؼبرحلػػة، جثػػث الكتلػػ  وأ ػػالء ضػػ ا ا الفتنػػة
،  ػارت ررايػه بعػد أف، وأف  ذرفوا الػّدموع الغِػ ار علػ  مرابعهػا، اّل  طاؼبا أحّبوها،  بيي الّشعراء مد نتهم

 . ما  ربو عل  ثالثة قروف، وأف  نعوا اؼبد نة اّل  ةّلت عا امة اخأندلس
ونبػا مػن الّشػػعراء ، وا ُب تصػو ر هػػذ  انػة العظيامػة ابػػن  ػهيد وابػن حػػـ ومػن الّشػعراء الّػػذ ن أسػهام

فيػػاف عليهامػػا أف ، وج ػػيم اغباضػػر الّػػذي ا تػػووا بنػػار  فيهػػا، الّػػذ ن تكّلبػػوا بػػٌن نعػػيم ماضػػي قرطبػػة الّػػذي وىّل 
 .  اما ًن أّف رثاءنبا و  تعّد قصيدة واحدة ليّل منه،  رثيا مد نتهاما اعباميلة اّل  طاؼبا أحّباها

أّوؽبامػػا حاضػػرها ، وحػػرص الّشػػاعراف ُب قصػػيدتيهاما علػػ  إبػػراز اؼبفارقػػة بػػٌن عهػػد ن عا ػػتهاما قرطبػػة
والثّػػا  ، ومػػا انطػػوت عليػػه مػػن تكتيػػل وتػػدمًن وأسػػ  وحػػ ف، الّػػذي آلػػت إليػػه بوجههػػا الكػػاًب ومصػػاُّا الفػػاج 

نػس وسػاعات الّصػفاء وعهػود وما  اف  نطوي عليه وجهها اؼبشرؽ مػن ليػا  اخأُ ، سابف عهدها وأ ّاـ سعدها
 .  اخأمن واالستكرار

خأنّػػه  ،مد نتػػه وبياهػػا عػن  ثػػه كػد رثػػ  ابػػن  ػهيدف، وارتلػا الّشػػاعراف ُب اؼبوقػا وطر كػػة الّتعبػػًن
وعرض ؼبا  اف ُب اؼبد نػة مػن ؾبػالس العلػم والفػّن ، جورنا من الّ مافؽبا ورأ. ما حدث ،  هد مأساهتا بنفسه

 . والذ بالص  واّتيأ عليه، كد بي  مد نته وهو بعيد عنها ورّد ما حدث ؽبا إىل الكدرأّما ابن حـ  ف، وألوانه
، قيػػل ُب مرحلػػة سػػكوطها أو بعػػدها، ومػػا تبّكػػ  مػػن  ػػعر رثػػاء قرطبػػة وتصػػو ر مأسػػاة سػػكوطها قليػػل

 ومنػػه مػػا سػػلب فيػػه قايلػػه مسػػلب الػػوع ، ومنػػه مػػا عػػّ  فيػػه  ػػاحبه عػػن ح نػػه علػػ  مػػا حػػّل بكصػػور اخأمػػوّ ٌن
 .  يامة عل  حّياـ قرطبة وأهلها اؼبكّصر ن ُب الّدفاع عنهااّل ومنه ما أكب  فيه  احبه بال، واار اد
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قػادهتم إىل البيػاء واغبػػ ف علػ  اؼبد نػػة ، وقػد بػدا الّشػػعراء ُب هػذا الشػعر ذوي ن عػػة تشػاؤمّية اي اميّػػة
 . ياد للُ ّياـ الضٍّعاؼ واػبونةواالنك، من  ًن أف  رفعوا أ واهتم ؿبّذر ن من أسباب الف ، اؼبدّمرة

وو  رَؽ إىل مستو. مأسػاة ، وهذا الّشعر اّلذي قيل ُب رثاء قرطبة وتصو ر مأساهتا وؿبنة أهلها قليل
خأّف ، أنّػػه و  يػػن ُب حجامهػػا اّل ومػػ  أنّػػه جػػاء معبّػػػرنا عػػن هػػذ  اؼبأسػػاة إ، قرطبػػة العظيامػػة ومصػػيبتها اليػػ .
 .اّل  وقعت ُب تار ل اخأندلس آسيمأساة سكوط قرطبة من أ ّد اؼب

********** 
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 الفصل الخامس
 الس ْخري  في الش عر األندلسي  
 في عصر الد ولة األموي ة

 
: تأسيس  نفرير ل فيول الس ْخري  في تاري  الف ر ال  الي    أو ًلا

ّّ( مػػن القػػيم اعبماليّػػة األساسػػّية ّّ أو )الكوميػػد السُّػخر
، الّػػت ّبعػػّن عػػن أىػػّم العالقػػات والّصػػفات (ٔ)

، وأسػػلوب مػػن أسػػالي  (ٕ)لفكاىيّػػةوالّسػػخرية االػػطالفنا مػػّن مػػن الفنػػوف ااؼبوجػػودة ظ اػػواىر العػػاق الػػواقعّي. 
سػتهءاء فبّػن يكػوف موضػ  يقػـو علػإ إرػارة الّضػحك واالالّتعبري عن الواقػ  اننسػاّ  واالجتمػاعّي والّسياسػّي، 

ة، قػػػائ  اننسػػػانيّ ذائػػػل واغبماقػػػات والنّ لرّ ويقػػػـو علػػػإ أسػػػاس انتقػػػاد ا قػػػائ ،ّبػػػو العيػػػوب والنّ مادّ و ، الّسػػػخرية
ذبػػػّر ىنػػػا مػػػن خػػػالؿ وسػػػائل وأسػػػالي   أو مراقبتهػػػا ىارالػػػدمػػػا لػػػو كانػػػ  عمليػػػة كة،  ة منهػػػا واعبمعيّػػػالفرديّػػػ
 حك، أو غري ذلك من األسالي . قليل من قدرىا، أو جعلها مثرية للضّ م ّٔا، أو التّ هكّ ة ظ التّ خاالّ 

 :في تاري  الف ر ال  الي   عالقة الس خرية بالقبح والض حك -أ
مقػػػد ُعثػػػر علػػػإ الّرسػػػـو الّسػػػاخرة مػػػوؽ ، جػػػود اننسػػػا ّ و الإىل أعمػػػاؽ ّبػػػاري   الّسػػػخرية سبتػػػّد جػػػذور

، ّبعػود إىل فضػارات مػػا قبػل التّػاري  ظ شػبو اعبءيػرة العربيّػة وبػالد الرّامػػدين جػدراف الكهػوؼ واؼبغػاور ظ ررػار  
واهػػػرت ّبلػػػك الّرسػػػـو الّسػػػاخرة منػػػذ مجػػػر التّػػػاري  عنػػػد الفنّػػػانني القػػػدامإ ظ اغبضػػػارات ا شػػػوريّة واؼبصػػػريّة 

 . (ٖ)ينّية واؽبنديّةوالصّ 

                                         
، ولعػػػّل ظ ىػػذا االختيػػػار «علػػم اعبمػػاؿ»لقيمػػػة اعبماليّػػة ظ كتابػػػو ( اختػػار الػػدّكتور نػػػايف بلّػػوز ّبسػػػمية )الػػػَهْءّ ( ؽبػػذه أ)

 )ّّ ّبضييقنا ؼبعىن ىذه القيمة وفصرنا ظ جان  وافد من جوانبها، ولعّل ما يعطي ىذه القيمة فّقها أف ّبكوف )السُّخر
 (.ٗٓٔبدالن من )الػَهْءّ (. )انظر: بّلوز: علم اعبماؿ، ص

منها اؼبرح واؼبءاح واؽبءؿ والّتنّدر واالستهءاء والّدعابة، ومن الّصع  وض  ّبعريف ؿبّدد ؽبا،  ( ّبضّم الفكاىة أنواعنا كثرية،ٕ)
مهػذه األنػػواع صبيعهػػا علػإ الػػّرغم مػػن اخػتالؼ أسػػبأّا وبواعثهػػا ودالال ػا، ّبرجػػ  إىل أالػػل وافػد، وىػػي اػػواىر نفسػػّية 

لية. وىبلط كثري من الّناس بني الّسخرية والفكاىة من غري ّبصدر كّلها من الطّبيعة البشريّة وّبكوف مصدرنا للّّتويح والّتس
الفػرؽ بينهمػا إىل اخػتالؼ أغراضػهما، مػالغرض مػن الفكاىػة ىػو العبػ، وانضػحاؾ، أّمػا الغػرض يعود ّبفريق بينهما، و 

 من الّسخرية مهو انيالـ والّنقد والّلذع، إىل جان  انضحاؾ. 
  .ٔٙ، ٚٗرؤية جديدة(، ص( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )ٖ)
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 ر عنػد اننسػاف ؼبكانػةاؼببّكػ خرية ظ ا داب والفنػوف علػإ الػوعي اعبمػا ّ عراقة اسػتعماؿ الّسػ وّبدؿّ 
ة حك، بوالػػفو اػػاىرة اجتماعيّػػت ّبثػػري الّضػػة الّػػيّػػخرية، وأررىػػا ظ البنػػاء وانالػػالح، مػػن خػػالؿ اؼبتعػػة الفنػّ الّسػػ

ة مدرسػػػػوىا وأبػػػػرزوا مظاىرىػػػػا االجتماعيّػػػػ ،فة منػػػػذ القػػػػدـوجػػػدت بوجػػػػود اننسػػػػاف، وقػػػػد مطػػػػن إليهػػػػا الفالسػػػػ
الّػػت نشػػ ت ( أو الػػػَمْلهاة Comedy)الكوميديا بػػػعنػػد اليونػػانّيني وّبػػرّببط السُّػػخرية  ة.بويّػػة والّتّ واألخالقيّػػ
وبتفلػػوف ظ كػػّل عػػاـ بانلػػو )ديونيسػػيوس(، إلػػو اػبمػػر واػبصػػ ، ينشػػدوف  واإذ كػػان، دينيّػػةن  نشػػ ةن  ،ظ بالدىػػم

غا  اؼبعّنة عن الِبْشر والّسرور، ويسرموف ظ األكل والّشراب، ويتنامسوف ظ ابتكػار الّشػتائم الاّلذعػة عنػد األ
خػػروجهم عػػن وعػػيهم ووقػػارىم. ومػػن ذلػػك نشػػ ت الػػػَمْلهاة )الكوميػػديا( تّ ّبطػػّورت فػػّ  أالػػبح  منِّػػا أدبيِّػػا 

ايػػػة سػػػعيدة. وّبركػػػء علػػػإ جانػػػ  القصػػػور مسػػػرفيِّا، يُػػػلّدخ علػػػإ خشػػػبة اؼبسػػػرح ذا طػػػاب  مسػػػّل وخفيػػػف وه
هايػػات سػػعيدة. وىػػي بػػذلك ّبنػػاق   (ةالكوميديّػػ)ا مػػا ّبنتهػػي األعمػػاؿ ، وغالبنػػة باننسػػافااّلػػقػػائ  اػبوالنّ 
 .(ٔ)ا هايات م ساوية أو قاسبة فءينةّبنتهي غالبن ت الّ  (اجيدياالّتّ )

ّّ يػػنه إذا كانػػ  القػػيم اعبماليّػػة اعبميػػل واعبليػػل والبطػػوّ  ّبػػنه  مػػن اعبو  مػػن  مػػاؿ، مػػلّف الّسػػخر
اّبّفقػػػوا علػػػإ أّف القبػػػيح ىػػػو مػػػا ُيشػػػعرنا و  ،(ٕ)(الكوميػػػديا)ظ  القػػػبح أساسػػػيّّ  رأخ الفالسػػػفة أفّ القػػػبح، مقػػػد 

وبعبػػارة أخػػرخ: ىػػل القبػػيح منّػيِّػػا نػػوع مػػن . أو عػػدـ صبالّيتػػو، اختلفػػوا فػػوؿ صباليّػػة القبػػيح أّهػػم غػػري، بػػالّنفور
 الّتمثاؿ اّلذّ يصّور موضوعنا قبيحنا؟ الن يعّد صبي أنواع اعبميل؟ وىل يبكن أف
ق يكتػف بػ ف يعػّرؼ القبػيح  ، الّػذّ)ليسػين(( ذين أسهموا ظ اغبدي، عػن القبػيحومن الفالسفة الّ 

 .  (ٖ)إاهار اعبميل وّبعءيءه ىدؼ استخداـ القبيح ظ الفنّ بل أّكد أيضنا أّف ، باؼبتنامر وفس 
بػني قيمػة  ومّصػل. ىو ذلك اّلذّ يناق  اػبصػائ  اغبيويّػة العاّمػةورأخ )ىيغل( أّف الّشيء القبيح 

، القبيحػة الّػت وبكيهػا العمػل الفػياألشػياء ألّف ، ورأخ أّف القػبح ظ األشػياء أمػر نسػ ّ ، القبيح وقيمػة اعبليػل
 .  (ٗ)و قبحوة منفصلة عن صباؿ الّشيء أألّف العمل الفّيّ يتمّت  بقيمة صباليّ و ، ال ذبعل العمل نفسو قبيحنا

وأضػػاؼ: . ورأخ )ّبشرينيشفسػكي( أّف القبػيح ىػو الّشػيء الّػػذّ ال يُنبحلنػا باغبيػاة وال بتطّورىػا اؼبومّػق
ػا عػن ، أّ كّل ما ىو فبسػوخ إىل فػدم مػا، يبدو لنا قبيحنا كّل ما ىو أخرؽ» ومػق مفاىيمنػا الّػت ّببحػ، دائمن

                                         
عبػػػػد اغبميػػػػد: الفكاىػػػػة والّضػػػػحك )رؤيػػػػػة ، و ٜٙ، ٕٙ. ص٘يػػػػديا والّّتاجيػػػػػديا، ص( انظػػػػر: مريشػػػػن ، ولػػػػي : الكومٔ)

 .ٙٛىالؿ: الّنقد األديّب اغبدي،، ص، و ٙ٘جديدة(، ص
 . ٔٓٗ-ٓٓٗ(، صدراسة صبالّية وملسفّية) قد الفّيّ ( انظر: ستولنيتء: النّ ٕ)
 . ٛ٘: اعبماؿ واعبالؿ، ص(  انظر: اؼبرعيٖ)
 .ٚٔٔة ظ اعبماؿ واألخالؽ، صقويبيّ اغ: األفكاـ التّ بّ الصّ (  انظر: ٗ)
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ولكػػن بشػػكلها ، لحفاة والّضػػفدع يػػذّكرنا بالثّػػديياتإّف شػػكل الّتمسػػاح واغبػػردوف والّسػػ، ...الّشػػبو باننسػػاف
 .  (ٔ)«شعافبَ  والّسلحفاةُ  وؽبذا الّسب  ماغبردوفُ . األخرؽ، اؼبشّوه، البش 

إذ إّف اؼبقارنػػػة بػػػني الّشػػػيء اعبميػػػل ، قػػػد جانػػػ  الّصػػػواب ظ مثالػػػو ىػػػذا)ّبشرينيشفسػػػكي(  ولعػػػلّ   
لػػي  الػػحيحنا أف يكػوف جػػن  الّتماسػػيح أو م، والّشػيء القبػػيح هبػ  أف ّبكػػوف بػػني شػيحلني مػػن جػػن  وافػد

ػا بػل القبػيح مػن الّتماسػيح أو اغبردونػات ذلػك الّػذّ يشػّذ شػكلو عػن شػكل جػن  ، جن  اغبردونػات قبيحن
 . ظ اغبيواف واستنتاج القبح، وال يبكن اؼبقارنة بني جن  اننساف وجن  اغبيواف. الّتماسيح أو اغبردونات

ؼ القبػػيح ب نّػػو العبػػارة غػػري اؼبومّقػػػة أو عػػرّ  مقػػد، العبػػارة اؼبومّقػػػة ؼ )كروّبشػػو( اعبميػػل ب نّػػووكمػػا عػػرّ 
ا، ورأخ أّف للقبح درجات  ومراّب َ . خفقةالػمُ   .  (ٕ)وىناؾ القبيح القري  من اعبماؿ، مهناؾ القبيح جدِّ

 ، مبَػنّي أّف القػبح ظ الفػّن لػي  غيابنػا لالنسػجاـ محسػ ، بػل إنّػووعاجل )اللو( قضّية القبح ظ الفنّ 
. ورأخ كػذلك أنّػو لكػي ّبكػوف الطّبيعػة قبيحػة ينبغػي (ٖ)يبّثل االذّباه الّسلّ  أو العدائّي فياؿ االنسػجاـ أيضنػا

أف ّببدو وقد أخط ت ىدمنا ونكوف كبن قد انّناىا قد أخفقػ  ظ ّبكػوين كػائن ظ الطّبيعػة ذا ػا وإاّل كانػ  
 .(ٗ)الطّبيعة خارجة عن آّاؿ اعبما ّ 

مػػػن أنػػػواع  اه نوعنػػػدّ بػػػل عػػػ. (٘)أو ىػػػو غيػػػاب اعبمػػػاؿ، القبػػػيح ىػػػو غػػػري اعبميػػػل خ )سػػػتي ( أفّ ورأ
   .(ٚ)يثري البغ  والكراىية واألق والّنفوردبا  وارّببط لديو. (ٙ)...ولي  مضادِّا لو، اعبميل

 ويتحػّوؿ لبنػاء قيمػيّ »، بالثّقامة الّسػائدة امرّببطن  امعياريِّ  امفهومن ـ القبح بوالفو وفّدد )أدورنو( مفهو 
 .  (ٛ)«يعءؿ كّل مرد أو عمل أو الورة متمّردة علإ الّنسق الثّقاّظ القائم

ّببػػػنّي لنػػػا فبّػػػا سػػػبق أّف ىنػػػاؾ رأيػػػني ميمػػػا ىبػػػّ  مفهػػػـو القبػػػيح، الػػػرّأّ األّوؿ يػػػرخ أّف القبػػػيح مضػػػادّّ 
لّتنػامر وعػدـ للجميل، ملذا كاف اعبميل يّتصف باالنسجاـ والّتناس  والّتوامق والّتوازف، ملّف القبػيح يّتصػف با

   .(ٜ)«ما يُثري ّب ّملو انستطيقّي ألػمنا وكدرنا»الّتوامق وُيشعرنا بالّتقّءز واألق، مالقبيح ىو 

                                         
 . ٕٕ(  ّبشرينيشفسكي: عالقات الفّن اعبمالّية بالواق ، صٔ)
 . ٗٓٔ( كروّبشو: علم اعبماؿ، صٕ)
 .ٚٔٔالّصّباغ: األفكاـ الّتقويبّية ظ اعبماؿ واألخالؽ، ص(  انظر: ٖ)
 .ٛٔٔ-ٚٔٔ، صالّسابق(  انظر: ٗ)
 . ٜ٘ستي : معىن اعبماؿ )نظريّة ظ االستطيقا(، صانظر: ( ٘)
 . ٕٓٔ، صالّسابق( انظر: ٙ)
 . ٖٓٔ، صالّسابق( ٚ)
 . ٖٔٔ، صانكفورت()مر  ( غامن: علم اعبماؿ لدخ مدرسةٛ)
 . ٛٔٗص ( ستولنيتػء: الّنقد الفّيّ )دراسة صبالّية وملسفّية(،ٜ)
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أّما الرّأّ الثّا  مريخ أّف القبيح لي  مضادِّا للجميل، بل إنّو لػي  ىنػاؾ قػبح ظ األسػاس، ومػا ىػو 
، إّف مػػا نسػػّميو ...الفػػّيّ ظ فػػدّْ ذاّبػػو صبيػػل أو قبػػيحإّف العمػػل »قبػػيح ظ الطّبيعػػة قػػد يكػػوف صبػػيالن ظ الفػػّن، 

   .(ٔ)«ظ الطّبيعة قبحنا قد يصلح ألف يكوف موضوعنا صبيالن للفنّ 
ناه لػػدخ الفالسػػفة وعلمػػاء اعبمػػاؿ الغػػربّيني، ػػػػػػػرب اؼبسػػلمني عػػن معػػػػػػػوال ىبػػرج معػػىن القػػبح لػػدخ الع

ّّ قياسنػا انسالمّي دبفهـو اّ  العريبّ اىتماـ الفكر اعبم من انقرار سلفنا أفّ  وال بدّ  إىل  القبح ىو اىتمػاـ رػانو
،  اعبمػاؿ ما ىو قبيح بل يعود مػن كػوف ظ فكريتّ القّلة  من اعبالؿ واعبماؿ، وال يعود ذلك إىل اىتمامو بكلم 

أو  ىػػو األالػػػل ظ الظّػػواىر واألشػػػياء، وأّف القػػبح عػػارض مػػػن العػػوارض الّذاّبيّػػػة كمػػا يػػرخ العػػػرب اؼبسػػلموف،
   .(ٕ)اػبارجّية، مثانويّة االىتماـ ّبنه  من رانويّة القبح ظ العاق

وذىػػاب  بػػاتف  مػػن ذبػػوؿ النّ الػػنّ فػػور مقػػد أشػػار إىل ن، ومػػن الّػػذين عػػاعبوا ىػػذه اؼبسػػ لة ابػػن الػػّدبّاغ
 (ٖ)وكػػػػذلك ّبنفػػػػر الػػػػّنف  أيضنػػػػا عػػػػن جسػػػػم الّنبػػػػات إذا ذىبػػػػ  نضػػػػارّبو والػػػػّوف »عقػػػػل اننسػػػػاف، بقولػػػػو: 

عنهػػػػا رونػػػػق العقػػػػل ورة ا دميّػػػػة إذا ذىػػػػ  بػػػػل ّبنفػػػػر عػػػػن الّصػػػػ. انعكسػػػػ  الػػػػورّبو مصػػػػار فطامنػػػػاو ، غضػػػػارّبو
 .  (ٗ)«...م الم 

مػػن »قػػاؿ: مقػػد ، ـ االنسػػجاـاعػػدانظ الّتنػػامر و  القػػبحَ ( ىػػػٙٚٚت)ورأخ لسػػاف الػػّدين بػػن اػبطيػػ  
، وىػو معػىن الّشػػرّ ، رنامِ مُ ػوّبكػره الػػ، ػبػريوىػو معػػىن ا، ملػةم علػػإ اعبُ الئِ مُ ػإمّبػػا ربػّ  الػ ّف الػّنف َ أ رِ اؼبتقػرّ  اؼبعلػوـِ 
 .  (٘)«كالعدـ  وال شرَّ ، كالوجود  وال خريَ 

أّف وايفػػة القػػبح ّبكمػػن ظ إاهػػار إىل ، العػػرب اؼبسػػلموف وال سػػّيما الفالسػػفة واؼبتصػػّومة لقػػد ذىػػ 
شػياء ىػو ظ األ»مػالقبح ، وعلإ ىذا مقد أشاروا إىل أنّو لي  ىنالك من قبح ظ ذات الّشػيء، صباؿ اعبميل

، مػارّبف  ُفكػم القػبح اؼبطلػق مػن الوجػود. باالعتبػار اّل مػال يوجػد ظ العػاق قػبح إ، ال لػنف  الّشػيء، لالعتبار
 .  (ٙ)«طلقالػمُ اغبسن  اّل ملم يبق إ

                                         
 . ٓٙلفّن، ص( إبراىيم: مشكلة أ)
 . ٜٗٔ( انظر: كلي : البنية اعبمالّية ظ الفكر العريّب انسالمّي، صٕ)
 .ّبيّب  فّ  ّبشّقق: وكبُوه ت  بْ الن   صو ح( ٖ)
 . ٔ٘( ابن الّدبّاغ: مشارؽ أنوار القلوب، صٗ)
 . ٜٖٚ(  ابن اػبطي : روضة الّتعريف باغبّ  الّشريف، ص٘)
 . ٖ٘، صمة األواخر واألوائلظ معر  ( اعبيلّي: اننساف الكاملٙ)
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لي  قبحنا ظ األالل، بل ىو صباؿ، ولكن من نػوع »إىل أّف القبح  الرافةن  ويشري كالـ اعبيلّي ىذا
الػػػعيد الوايفػػػة، فيػػػ، يُظهػػػر صبػػػاؿ اعبميػػػل، ولػػػواله ؼبػػػا كػػػاف للجمػػػاؿ ذلػػػك خػػػاّص. أّ إنّػػػو صبػػػاؿ علػػػإ 

   .(ٔ)«الّظهور
ّّ الّسػػػمػػػن خػػػالؿ مػػػا عرضػػػناه نسػػػتطي  أف نلّكػػػد أّف مفهػػػـو و  ينشػػػ  مػػػن خػػػالؿ وجػػػود الظّػػػاىرة  خر

 القبيحػة، الّػت ّبعمػػل علػإ إرػػارة الّضػحك مينػػا، مػن خػػالؿ الّتنػامر والّتشػػويو وعػدـ االنسػػجاـ اؼبوجػود ظ ّبلػػك
حك، مػػال إضػػحاؾ إاّل بوجػػود شػػكل قبػػيح يُنبػػ  ّضػػسػػاس الّػػذّ يقػػـو عليػػو مفهػػـو الوالقػػبح ىػػو األالظّػػاىرة. 

بنشػػوز أو خػػرؽ مػػا. وقػػد اّبّفػػق معظػػم علمػػاء اعبمػػاؿ علػػإ أّف القبػػيح ىػػو اؼبقابػػل للجميػػل، مػػلذا كػػاف اعبميػػل 
ؿ والّتنػػامر وعػػدـ االنسػػجاـ. وإذا كػػاف يعػػي االنسػػجاـ والتّػػوازف والّتناسػػ ، مػػلّف القبػػيح باؼبقابػػل يعػػي انخػػال

  اعبميل يشعرنا بالّرضا ذباىو، ملّف القبيح ُيشعرنا بالّنفور والّتقّءز.
والتّػػنّؤ ، مػػن الّضػػحك ىػػو ؿباولػػة الػػّتخّل  مػػن القبػػيح أو الظّػػاىرة القبيحػػةإذف ماؽبػػدؼ األساسػػّي 

مػػػاؿ لنسػػػتعرض إىل الفالسػػػفة وعلمػػػاء اعبولنعػػػد ا ف . وّبطهػػػري آّتمػػػ  منهػػػا، والنّػػػ ّ بػػػالّنف  عنهػػػا، منهػػػا
 .  حكضّ رراءىم فوؿ مفهـو ال

حك، مقػػد أوقػػف ىػػذا الفيلسػػوؼ الكبػػري لدراسػػات الّضػػ أف )أمالطػػوف( ىػػو األب اغبقيقػػيّ  ال شػكّ 
واهػػرت انشػػارات العػػابرة إىل الفكاىػػة والّضػػحك لػػدخ . (ٕ)ماماّبػػو علػػإ دراسػػة الّضػػحكا مػػن اىتا كبػػرين جانبنػػ

ومػػ  أنّػػو يبكػػن إرجػػاع كثػػري مػػن أمكػػاره فػػوؿ الّضػػحك إىل أمكػػار )أمالطػػوف(، إاّل أّف  )أرسػػطو( ظ أعمالػػو،
الّتطابق بينهما غري وارد، مقد اّبّفق معػو فػوؿ مكانػة اغبقػد بوالػفو مسػ لة جوىريػة ظ الّضػحك، لكنّػو وّسػ  

  اعبماليّػة فدود اؼبوضوع من خالؿ سبييءه بني )الكوميديا( والػتهكم، وكػذلك مػن خػالؿ فديثػة عػن اعبوانػ
يثػػػري ذّ الّػػ ط، والقنػػاعُ جػػػاؿ األسػػوأ مػػن اؼبتوّسػػىػػي ؿباكػػاة للرّ  (أرسػػطو)ظ رأّ  (الكوميديامػػػ). (ٖ)حكللّضػػ
نستشػػّف مػػن ىػػذا الكػػالـ أّف اؼبضػػحك ال و  .(ٗ)حبيػػ، ال وبػػدث األق حك ىػػو شػػيء قبػػيح، وقػػد ُشػػّوهالّضػػ

مػػن غػػري أف يكػػوف ىنالػػك ضػػرر واقػػ  ، بهػػاوبػػاوؿ اؼبضػػحك أف يُظهػػر مثال، مػػ  وجػػود اػػاىرة قبيحػػة اّل ينشػػ  إ
 .علإ اؼبضحوؾ منو

                                         
 . ٜٚٔ( كلي : البنية اعبمالّية ظ الفكر العريّب انسالمّي، صٔ)
 .ٗٙ-ٖٙة(، ص( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )رؤية جديدٕ)
 .ٜٚ-ٛٚ، ص( انظر: الّسابقٖ)
 .ٜٚ، ص( انظر: الّسابقٗ)
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ة مػػن إ ذلػػك ظ أمػػور عػػدّ ، وذبلّػػّبينيػػني ىػػائالن ومػػاف والاّل رين الرّ رين انغريػػق ظ اؼبفّكػػكػػاف ّبػػ رري اؼبفّكػػو 
 . (ٔ)ظ كتابات )شيشروف( و)كوينتلياف(  رري واضحناحك، واهر ىذا التّ ات الفكاىة والضّ بينها نظريّ 

ـ حك، بػل نقػدّ قػة بالفكاىػة والّضػة اؼبتعلّ انسػهامات الفلسػفيّ   لكػلّ ا شػامالن ـ ىنا ّب رىبن قدّ نا ال نوألنّ 
و العصػػػور كبػػػ ـ ا ف مباشػػػرةن نػػػا نتقػػػدّ  ف، ملنّ رين ظ ىػػػذا الّشػػػإسػػػهامات الفالسػػػفة واؼبفّكػػػ ا ألىػػػمّ ا ورالػػػدن عرضنػػػ

ّّ القػػػػرف الّسػػػػإىل  اغبديثػػػػة، وبالتحديػػػػد بػػػػرز اعبهػػػػود اؼبناسػػػػبة بعػػػػػد ذّ بػػػػدأت خاللػػػػػو أ، الّػػػػاب  عشػػػػػر اؼبػػػػيالد
 هور. ظ الظّ  (أرسطو)و (أمالطوف)

أكمػل مػا بػدأه )أرسػطو(، إذ أشػار إىل الّػذّ )كػانط(  وقبد من ىلالء الفالسفة ظ العصر اغبدي،
إزالػػػػة الّتنػػػػامر والّتنػػػػاق  مػػػػن ّبلػػػػك الظّػػػػاىرة القبيحػػػػة، عػػػػن طريػػػػق الّتعػػػػا  عليهػػػػا والّّتمّػػػػ   ىػػػػذؼ الّضػػػػحكأّف 
ة يّػػاألنبّ ميهػػا علػػإ د فػػوؿ الفكاىػػة. وأّكػػ ةن عاّمػػ ةن نظريّػػ (، يبكػػن أف ّبعػػدّ كتػػةالنّ )فػػوؿ  ةن ريّػػطػػرح نظو  .(ٕ)عنهػػا

 .(ٖ)حكاعبان  العقلي ظ عملية الضّ علإ أكثر من ّب كيده  ّّ أو اؼبادّ  الكبرية للجان  اعبسميّ 
ف حبػػػ، عػػػن القػػػانو ، إذ (ٗ)حكفػػػوؿ الفكاىػػػة والّضػػػ ةن نظريّػػػ (برجسػػػوف) سػػػوؼ الفرنسػػػيّ وطػػػّور الفيل

  اغبيػاة بلىػاب اعبمػاد. مػنحن نضػحك ، وظ ّبلػبّ   ما ىػو فػيّ ا ظ ّبصلّ حك موجده راوين ضّ ذّ وبكم الالّ 
  وصبػػػود ظ ّبصػػػلّ  ة يقظػػػة، ونضػػػحك مػػػن كػػػلّ ينبغػػػي أف ّبوجػػػد مرونػػػة إنسػػػانيّ  ة، إذعنػػػدما نشػػػهد الػػػالبة رليّػػػ

رنا ىػػذا اعبسػػم يػػذكّ إذ  ووفركاّبػػو وإشػػاراّب بػػ  أو الفكػػر، ونضػػحك مػػن أوضػػاع اعبسػػم اننسػػا ّ اعبسػػد أو الطّ 
 .  (٘)ؾبآلة ّبتحرّ 
قطػة ا النّ أّمػ»ي مػامتتح كتابػو عػن الضػحك بػالقوؿ: ىػذا اؼبفهػـو بعػده االجتمػاع (برجسػوف)أعطإ و 
 .  (ٙ)« ميما ىو إنسا ّ و ال مضحك إاّل ظر مهي أنّ ت نلف  إليها النّ األوىل الّ 

مقػد ربػّدث أيضنػا عػن ، اننسػاف مقػط الّضحك بالّنافية )الفيءيولوجّية( عبسػم )برجسوف(وبصر  وق
. وّبشػّوه غػري مضػحك، والػّنف الّتشػّوه ظ زمػرّبني: ّبشػّوه مضػحك. وأررنبا ظ إرػارة الّضػحك، الّتشّوه والقبح

 .  (ٚ)«كّل ّبشّوه قابل ألف يقّلده شخ  سليم يبكن أف يصبح مضحكنا»وأّكد أّف 

                                         
 .ٛٛ( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )رؤية جديدة(، صٔ)
 . ٙٓٔ( بّلوز: علم اعبماؿ، صٕ)
 .ٜٔة(، ص( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )رؤية جديدٖ)
  .ٓٔٔ، ص( انظر: الّسابقٗ)
 . ٕٓ( انظر: برجسوف: الّضحك، ص٘)
 . ٙٔ، صالّسابق( انظر: ٙ)
 . ٕٔ، ص( الّسابقٚ)
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ّكػػػػدت الػػػدّكتورة أمػػػػرية وأ، ضحكالػػػػمُ الّتصػػػّل  والّتشػػػويو أمػػػػرين متالزمػػػني ظ  لقػػػد عػػػّد )برجسػػػػوف(
، ظ )الكاريكاّبري( يكوف الّتشويو نوعنا من الّتصػّل  الّػذّ يصػي  الّشػكل»مقال : ، ىذا األمر فلمي مطر

ذبّمػدت وسػػكن  سػكوننا ال هائيِّػػا، هػا إىل فػػدّْ أف ربّولػ  إىل ذبعيػػدة مقػػدت مرونتَ  فركػة   ويرجػ  إىل ّبصػػّل ِ 
 .  (ٔ)«،...ظ أنف قد استطاؿ إىل ما ال هايةمك مّبا الطّبيعة قد ّبصّلب  

، ف ظ اهػور اؼبضػحكوعػدـ الّتناسػ  سػبباف أساسػّيا اغِبطّةَ  فّ )سانتيانا( أنّو علإ الّرغم من أورأخ 
وإف كانػ  ىػذه ، إرارة عصبّية يعتمد عليهػا الّشػعور بالّتسػلية اعتمػادنا مباشػرنا»ملنّو ال بّد من أف ّبكوف ىناؾ 

الّػػذّ يػػتّم ميػػو الّتحػػّوؿ الفجػػائّي إىل الػػورة غػػري مناسػػبة أو  ونفسػػاألفيػػاف ربػػدث ظ الوقػػ  انرػػارة ظ أغلػػ  
مػ  عػدـ ، ؤّذا يكػوف )سػانتيانا( قػد أّكػد الّنافيػة )الفيءيولوجيّػة( الّػت ربػّدث عنهػا )برجسػوف(. (ٕ)«منحطّة

 .  إغفالو مس لة القبح الّناش  عن اغبطّة وعدـ الّتناس 
الّشػػيء ارػػرّي ، ق يػػتّم شػػكلو»ضػػوح إىل أّف اؼبضػػحك ىػػو ذلػػك الّشػػيء الّػػذّ أشػػار )سػػانتيانا( بو و 

 .  (ٖ)«الّشاّذ اؼبليء بانوباءات
ؼ ب نّػػو االمتعػػاض النّػػاّب  عػػن رّ وأّمػػا الّضػػحك مقػػد عُػػ»أّمػػا )كروّبشػػو( مقػػد عػػّرؼ الّضػػحك بقولػػو: 

يعتػػػن ذا  إدراؾ   ة اؼبتػػػوّبّرة ظ ّبػػػوّج ِ واؼبتبػػػوع مػػػورنا بسػػػرور أكػػػن نػػػاّب  عػػػن ّبراخػػػي قوانػػػا الّنفسػػػيّ  ،ىةوْ إدراؾ َشػػػ
إّف )كروّبشو( يلتقي م  )أرسطو( و)سانتيانا( ومعظػم الفالسػفة وعلمػاء اعبمػاؿ ظ ّب كيػد وجػود . (ٗ)«أنبّّية

 .  ضحكالػمُ وجود الّتشويو الفةن أساسّية يقـو عليها مفهـو 
وىػػػذا الّنفػػػي  ،(٘)ضحكالػػػػمُ وكمػػػا معػػػل )أرسػػػطو( مػػػن قبػػػل مقػػػد نفػػػإ )كروّبشػػػو( األق والّضػػػرر ظ 

 .  ضحكالػمُ وىو ما ال يتحّقق ظ ، ّف األق يثري الّرضبة والّشفقةطبيعّي أل
شػػػػعور بػػػػػالّّتّم  »ورأخ أّف الّضػػػػحك ، (ٙ)واؼبضػػػػحك عنػػػػد )اللػػػػو( ىػػػػػو غيػػػػاب الّتناسػػػػق أو انعدامػػػػػو

ا بالثّػػ ، معاديِّػػا وازدراءن ، وىػػو يفػػّتض كنيػػاءن . كريػػو    ّبناسػػق   دبناسػػبة عػػدـِ ، الّشخصػػيّ  إف الػػّح ، ر لقيمتنػػاوأخػػذن
 .  (ٚ)«اّلت ق ّبُقّدر فّق قدرىا، القوؿ

                                         
 . ٕٔٔ( مطر: مقّدمة ظ علم اعبماؿ وملسفة الفّن، صٔ)
 .ٕٖٛ-ٕٖٚنفساس باعبماؿ، صانا: ا( سانتيٕ)
 .ٖٓٗ، ص( الّسابقٖ)
 . ٜٔٔ( كروّبشو: علم اعبماؿ، صٗ)
 ٜٔٔ، صالّسابق( انظر: ٘)
 ٜٙ( اللو: مبادئ علم اعبماؿ، صٙ)
 . ٕٚ، ص( الّسابقٚ)
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فػػوؿ ّبلػػك العناالػػر الباعثػػة ، وإذا مػػا ذىبنػػا نسػػتعرض أوجػػو االلتقػػاء بػػني الفالسػػفة وعلمػػاء اعبمػػاؿ
أو علػإ وجػود خػػرؽ ، لوجػدنا اّبّفاقنػػا علػإ وجػود الّتنػػاق  والّنشػوز وعػدـ الّتوامػق واالنسػػجاـ، علػإ الّضػحك

 . عارؼ عليوما للم لوؼ واؼبت
نسػػجاـ ظ الظّػػاىرة حك ب نّػػو ّبعبػػري عػػن الّتنػاق  والّنشػػوز وعػػدـ االّضػلػإ ىػػذا نسػػتطي  ّبعريػػف الوع

، وكشػػفها أمػػاـ آّتمػػ ، ومػػق ىػػذا الّتعريػػف ىػػو ّبعريػػة ىػػذه الظّػػاىرة، واؽبػػدؼ مػػن الّضػػحكاؼبضػػحوؾ منهػػا، 
 .  وؿباولة ّبطهريه منها، اىرةواالرّبقاء بآّتم  عن الّسقوط ظ اؼبستنق  اّلذّ سبثّلو ىذه الظّ 

ال بػػػّد أف نشػػػري إىل جػػػذور ىػػػذا اؼبفهػػػـو لػػػدخ العػػػرب وقبػػػل االنتهػػػاء مػػػن ربديػػػد مفهػػػـو الّضػػػحك 
يشػرياف بوضػوح إىل إدراكػو  «رسػالة الّّتبيػ  والتّػدوير»و« الػبخالء»مػلّف كتابيػو ، اعبػاف  وال سّيما، اؼبسلمني

مػػاذج الّسػػاخرة )الكاريكاّبرييّػػة( اؼبضػػحكة الّػػت عرضػػها ظ وإىل اىتمامػػو بػػو مػػن خػػالؿ ّبلػػك النّ ، ىػػذا اؼبفهػػـو
إىل ّبعريػػػػة ّبلػػػػك الّنمػػػػاذج البشػػػػريّة القبيحػػػػة صباليِّػػػػا  قػػػػد ىػػػػدؼ مػػػػن وراء ظ ّب ليفهمػػػػاولعلّػػػػو . َذينػػػػك الكتػػػػابني

 .  (ٔ)والّن ّ بآّتم  عن الوقوع ظ فضيضها، وكشفها أماـ آّتم ، وأخالقيِّا
ّّ  ؿ جهود أيب فّيافال يبكن ظ ىذا اؼبقاـ إغفاو  رسػي دعػائم نظريّػة خااّلػة ظ يُ الػذّ كػاد الّتوفيد

ّّ منػػو أكثػػر فبّػػا أواله ، وبراعتػػو ميػػو، ولعػػّل انصػػرامو إىل اعبانػػ  الّتطبيقػػيّ . الّضػػحك لػػو أنّػػو أوىل اعبانػػ  الّنظػػر
 .  (ٕ)إذ إنّو ينطّو حبّد ذاّبو علإ معاق نظريّتو ويكشف عن جوانبها، يشف  لو بذلك، وّبفّرده

 الس ْخرية عند العرب: -ب
ظ  نقػػف عنػػد مػػدلوؽبا، أف ند العػػربػػػػػػػػػوض ظ ّبػػاري  الّسػػخرية عػػػػػػػػػػقبػػل اػبن اؼبناسػػ  ىنػػا ػػػػػػػقبػػد م
ل الـز يتعػػّدخ إىل مفعولػػو حبػػرؼ ػػػػػػػػػوىػػو مع، إىل الفعػػل )َسػػِخَر(لمة ػػػػػػػػػػإذ يعػػود أالػػل ىػػذه الك، الّلغػػة العربيّػػة

وىػػػي لفظػػػة ّبػػػدّؿ علػػػإ أسػػػلوب ظ الّتعبػػػري يثػػػري الّضػػػحك ، (ٖ)مُيقػػػاؿ: َسػػػِخَر منػػػو وبػػػو، ْن(البػػػاء أو )ِمػػػاعبػػػّر 
نو النّػػاس، ويضػػحك ػػػػػػػػػػترٌة يضػػحك مخَ ػػػػػػػػػػػُسػػْخرٌة وسُ الٌف ػػػػػػػػػػمُيقػػاؿ: م، واالسػػتهءاء فبّػػن يكػػوف موضػػ  الّسػػخرية

ّّ، (ٗ)منهم َػْذسُبُوُىْم ِسػْخرِيِّا َفػ َّ ّبعػاىل:   ىن ظ قولػووقد وردت ظ القررف الكرمي ّٔذا اؼبع، وكذلك ُسْخر مَازبَّ
ُهْم َّبْضػػػػػػػَحُكوفَ  ُهمُ  و، (٘)﴾(ٓٔٔ)َفػػػػػػػ َّ أَنَسػػػػػػػوُْكْم ذِْكػػػػػػػرِّ وَُكنػػػػػػػُتم مّْػػػػػػػنػْ ـْ زَاَغػػػػػػػْ  َعػػػػػػػنػْ َػػػػػػػْذنَاُىْم ِسػػػػػػػْخرِيِّا َأ  َأزبَّ

                                         
، ٕٕٔعبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )رؤية جديدة(، ص، و ٖٔ٘الياظ: دراسات منّػّية ظ األدب العريّب، ص( انظر: ٔ)

 وما بعدىا. 
ّّ، صٕ)  . ٖ٘ٔ( انظر: الّسّيد أضبد: ملسفة الفّن واعبماؿ عند الّتوفيد
: القاموس اريط، ماّدة )سٖ) ّّ  ر(. خ ( الفريوزرباد
 ر(. خ ( ابن منظور: لساف العرب، ماّدة )سٗ)
 . ٓٔٔ( اؼبلمنوف: ٘)
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ػػػػنَػُهم و، (ٔ)﴾(ٖٙ)اأْلَْبَصػػػػارُ  نْػَيا َوَرمَػْعنَػػػػا  أَُىػػػػْم يَػْقِسػػػػُموَف َرضْبَػػػػَة َربّْػػػػَك كَبْػػػػُن َقَسػػػػْمَنا بَػيػْ مَِّعيَشػػػػتَػُهْم ِظ اغْبَيَػػػػاِة الػػػػدُّ
ٌر فبَّّْا هَبَْمُعوفَ   .  (ٕ)﴾(ٕٖ)بَػْعَضُهْم مَػْوَؽ بَػْع   َدَرَجات  لَِيتَِّخَذ بَػْعُضُهم بَػْعضنا ُسْخرِيِّا َوَرضْبَُ  َربَّْك َخيػْ
ّّ للّسػػخرية كمػػا ىػػو واضػػح علػػإ أسػػلوب ظ الّتعيػػري واالسػػت وبقػػي ىػػذا اؼبعػػىن هءاء، يػػدّؿ اؼبعػػىن الّلغػػو

   ا.ا أو صباليِّ يِّ ا أو منػّ ا أدبيِّ خرية سواء بوالفو مصطلحن ل جوىر السّ يبثّ 
 وريقنػػا فػػّ  نُظػػر إليهػػا علػػإ أّهػػا مػػنّّ أديبّّ حباجػػة إىل مهػػارة وذكػػاء الن وّبّتصػػل الّسػػخرية بػػاألدب اّّبصػػا

ّبصػػل ، ّبعػػّن عػػن شػػجاعة اسػػتثنائّيةأّهػػا  مػػاك. (ٖ)ألّهػػا مػػن أعسػػر الفنػػوف األدبيّػػة، وقػػدرات إضػػامّية ظ اؼبوىبػػة
خرية السُّػػػق يعرمػػػوا ة العػػػرب ظ اعباىليّػػػ ومػػػ  ىػػػذا مػػػلفّ  ،إىل أف هبػػػّرب أفياننػػػا سػػػخريتو علػػػإ نفسػػػو باألديػػػ 

وكػػاف ، هاؼبػػديح وسػػايرَ  ذّ واكػػ َ الّػػ معرمػػوا اؽبجػػاءَ ، ّّ اب  اعبػػدّ بػػل غلػػ  علػػإ أشػػعارىم الطّػػ، بوالػػفها اػػاىرة
وكػػػاف ظ جػػػوىره ، ةا ظ ضباسػػػتهم وإشػػػاد م ب ؾبػػػادىم وانتصػػػارا م اغبربيّػػػمنبثِّػػػ، ةقليديّػػػا مػػػن القصػػػائد التّ جػػػءءن 
قصػػري ظ ضبايػػة والتّ ، صػػل بػػذلك مػػن القعػػود عػػن الغػػءومػػا يتّ  مػػدار ظ، واػبَػػَورَ  عفَ لّضػػاا عػػن افتقػػارىم ّبعبػػرين 
والبخػػػػل ، سػػػػ ضػػػػاعة النّ وو ، واالستسػػػػالـ لءعػػػػداء، واالهػػػػءاـ ظ اؼبعركػػػػة،  روالعجػػػػء عػػػػن أخػػػػذ الثّػػػػ، اعبػػػػار
 .  (ٗ)والفقر

ورة ظ الدر انسالـ، وإف كاف بع  شعرائو قد مصلوه عن غػريه مػن علإ ىذه الصّ  اؽبجاءُ  واستمرّ 
، وعُػػّد (٘)رؾ، وـبالفػػة اػبلػػق القػػومييهم بػػالكفر والّشػػاؼبوضػػوعات، وأمػػردوه ظ مقطوعػػات، وعػػابوا ميػػو مهجػػوّ 

 .  (ٙ)اؼبقذع منو ال سّيمااعر، و هبوز أف هبّر بو لساف الشّ  ا الا كبرين ابق إشبن اؽبجاء باؼبفهـو السّ 
 ّّ وافّتمػػػػو شػػػػعراء ، ا ظ شػػػػكلو ومضػػػػمونو وغايتػػػػوا كبػػػػرين مقػػػػد مبػػػػا اؽبجػػػػاء مبػػػػوِّ  أّمػػػػا ظ العصػػػػر األمػػػػو

، وفػػروب، دبػػا ميػو مػػن أنسػاب ومثالػػ  اري  اعبػػاىليّ ني ميػػو التّػمسػتغلّ ، لػػة أالػبح قصػػائد مطوّ فػػّ  ، قػائ النّ 
ني مػػػػن متػػػوخّ ، ة وخلفائهػػػػاولػػػػة األمويّػػػومواقػػػف القبائػػػػل مػػػن الدّ ، اري  انسػػػػالميّ التّػػػ تّ ، ءائموىػػػػ، وانتصػػػارات

                                         
 . ٖٙ( ص: ٔ)
 . ٕٖ( الّءخرؼ: ٕ)
 . ٕٕالفكاىّي، ص األدب( شرؼ: ٖ)
، وىػػدارة: اّبّػػػجاىات الّشػػعر العػػريّب ظ القػػرف الثّػػا  ٕٔٓانظػػر: ضػػيف: ّبػػاري  األدب العػػريّب )العصػػر اعبػػاىلّي(، ص( ٗ)

ّّ، ص ، وزغري : القيم اعبمالّية بني ٗٙٔ-ٓٙٔظ الّشعر اعباىلّي(، ص ، وخليل: ظ الّنقد اعبماّ  )رؤيةٛٔٗاؽبجر
 . ٕ٘ٚالّشعر اعباىلّي وشعر الدر انسالـ، ص

زغريػػػػ : القػػػػيم اعبماليّػػػػة بػػػػني الّشػػػػعر اعبػػػػاىلّي وشػػػػعر الػػػػدر انسػػػػالـ، ، و ٔٛشػػػػرؼ: األدب الفكػػػػاىي، صانظػػػػر: ( ٘)
 . ٜٕٚص

ّّ، صٙ)   .ٜٔٗ-ٛٔٗ( انظر: ىدارة: اّبّػجاىات الّشعر العريّب ظ القرف الثّا  اؽبجر
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ة قػػػائ  منػػػاارات أدبيّػػػوّببقػػػإ النّ . (ٔ)وربريػػػك الفتنػػػة رّ ال  يػػػي  الّشػػػ، ميػػػو وانضػػػحاؾسػػػلية والّتّ نقائضػػػهم التّ 
اءن بػػػػاؼبعىن اؼبعػػػػروؼ ظ ة أكثػػػػر مػػػػن كوهػػػػا ىجػػػػة ظ عصػػػػر بػػػػي أميّػػػػة وأخػػػػرخ اجتماعيّػػػػأوجػػػػد ا اػػػػروؼ عقليّػػػػ

ذّ أالػاب الّػ ر العقلػيّ طػوّ ّبتالءـ م  التّ  نظم معا َ بل ، ة بسيطةبدويّ  اعر معا َ الشّ ميها ينظم  ملم، اعباىلّية
واؿ ا  أو أوشػك علػإ الػءّ قػائ  ظ القػرف الثّػالنّ  وانتهػإ مػنّ . (ٕ)ذّ طّوره من بع  جوانبػووالّ ، ىن العريبّ الذّ 

 اسػػػيّ بػػػدأت ّبظهػػػر ظ أوائػػػل العصػػػر العبّ  تّ ، (ٖ)ت كانػػػ  ّبػػػدعو إليػػػوة الّػػػة والعقليّػػػاعيّػػػوام  االجتمبانتهػػػاء الػػػدّ 
فػػوس إىل الفكاىػػة بغػػرض هػػ  كثػػري مػػن النّ اذبّ  إذ، ت سػػايرت اؽبجػػاءَ كاىػػة الّػػمنهػػا الفُ ، ة جديػػدةاػػواىر أدبيّػػ

 .  (ٗ)عراء ظ الوغهان الشّ وّبفنّ ، مهكّ ر والتّ ندّ عر أسالي  التّ واهرت ظ الشّ ، يةلسالتّ 
ىا بطريقػػة د، وّبصػػويرىا ونقػػت ّبعمػػد إىل التقػػاط العيػػوبالّػػ خريةُ الّسػػظ العصػػر العّباسػػّي اهػػرت  تّ 
اػاىرة الّسػخرية  غػري أفّ ، اسػيّ اخرة قبػل العصػر العبّ وال يعي ذلػك عػدـ وجػود بعػ  األبيػات الّسػ، مضحكة

فػّ  ( ٛٙٔ)تابتداءن من بّشار بػن بػرد ني العباسيّ إاّل عند الّشعراء  بوضوحوانتشارىا ظ أدبنا العريّب ق ّببدأ 
ّّ أيب العػػػػػالء  ، مػػػػػرورنا بػػػػػ يب نػػػػػواس ىػػػػػػ( ٜٗٗ)تاؼبعػػػػػّر ّّ  وابػػػػػن الّرومػػػػػيّ ( ٜٜٔ)تظ القػػػػػرف اػبػػػػػام  اؽبجػػػػػر

 .(٘)اوغرينب (ٖٕٛ)ت
ّّ عنػػد الّشػػعراء العباسػػّيني مالّصػػداـ بػػني ، وّبعػػّد الّسػػخرية مػػن أبػػرز مالمػػح الّتحػػّوؿ ظ اؼبوقػػف الّشػػعر

وىػذا عائػد ، عراء وؾبتمعا م وّبقاليد اغبياة ظ عصػورىم والػل فػدَّ الػرّم  واننكػار والثّػورة أفياننػاىلالء الشّ 
إىل الظّػػػػروؼ الّػػػػت غػػػػرّيت وجػػػػو آّتمػػػػ  ومنحتػػػػو شػػػػكلو اعبديػػػػد ؼبػػػػا نشػػػػ  مػػػػن الػػػػراع سياسػػػػّي ورخػػػػر شػػػػعويّب 

 .  (ٙ)يّة والعقلّيةتّ ّبطّور اغبياة الفكر ، واضطراب ظ منافي اغبياة االجتماعّية واالقتصاديّة
********** 

                                         
ّّ جديد ظ الشّ ر والتّ طوّ التّ  :ضيف( انظر: ٔ) اىات الّشعر العريّب ظ القرف الثّا  ، وىدارة: اّبّػجٕٗٓ، ٖٙٔ، صعر األمو

ّّ، ص : الّشعر العريّب بني اعبمود والّتطّور، صٜٔٗاؽبجر ّّ  . ٘٘، والكفراو
ّّ جديد ظ الشّ ر والتّ طوّ التّ  :ضيف( انظر: ٕ)  . ٕ٘ٓ، صعر األمو
ّّ، ص ( انظر: ىدارة:ٖ)  . ٕٔٗ-ٜٔٗاّبّػجاىات الّشعر العريّب ظ القرف الثّا  اؽبجر
 . ٚٚٔقويدر: شعر الفكاىة ظ العصر العّباسّي، ص( انظر: ٗ)
 ، وما بعدىا. ٜٕٙ، وفل : اؼبفاىيم اعبمالّية ظ الّشعر العّباسّي، صٖٚانظر: شرؼ: األدب الفكاىّي، ص (٘)

، ومػا ٚٚٔقويػدر: شػعر الفكاىػة ظ العصػر العّباسػّي، ص، و ٖ٘ٗاليػاظ: دراسػات منّػيّػة ظ األدب العػريّب، ص( انظر: ٙ)
 ىا. بعد
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 ثانياا: ت ا يات الس ْخري  في الش عر األندلسي  في عصر الد ولة األموي ة 
 ّّ ، مبػػػاذج شػػػعريّة متعػػػّددة ظ، ظ الّشػػػعر األندلسػػػّي ظ عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة ذبلّػػػإ مفهػػػـو الّسػػػخر

لعصػػر للظّػػاىرة القبيحػػة واؼبضػػحكة ظ ويشػػري ىػػذا إىل إدراؾ األندلسػػّيني ظ ىػػذا ا، ولػػدخ عػػدد مػػن الّشػػعراء
مفػػي مقابػػل اؼبظهػػر العػػاب  البػػاكي الّػػذّ بػػرز مػػن خػػالؿ ّبصػػوير مآسػػي عبػػري عنهػػا ظ الّشػػعر، آّتمػػ ، والتّ 
وّبشػري النّػوادر ، ىناؾ نافية مكهة ضافكة ولكّنها أضعف اهورنا وسبيّػػءنا، ةولة األمويّ ظ عصر الدّ  األندلسّيني

وىػي ، ال لفظػيم  فركػيم  عملػيم  علإ أساس  منها  كثريٌ يعتمد  و ، البذاءة الّلفظّيةمن شيء األندلسّية إىل اغبّدة و 
 .  (ٔ)العصر من شعراء وكاف يبءجها باؽبجاء عددٌ ، اؽبجاء نفسو ّببل( ظ فّد ا منطقةَ 

:  -أ  الس خرية والي اء ومواقف الش عراء من الوضعين اًلجت اعي  والس ياسي 
أو  ىػػػذا الّتغيػػػريُ يبػػػدأ ري بعػػػ  الظّػػػواىر ميهػػػا، و يػػػاغبيػػػاة، أو ّبغ قػػػدرىػػػا نهدؼ الّسػػػخرية ظ جوىسػػػتّب
الّسخرية بػالّنظر إىل األشػياء مػن الّسػطح، وال في تال ّبكو ، أّوالن بتشخي  اغباؿ، ومعاعبة اػبلل ميها الّتطوير

ـّ الّػػذّ  ّبقتصػػر ظ ّبشخيصػػها اػبلػػَل علػػإ اػػواىر األمػػور، وإمّبػػا قػػد ّبشػػّك ظ اننسػػاف ذاّبػػو، وظ الّنظػػاـ العػػا
 العػػػاق، متصػػػبح مفهومنػػػا عميقنػػػا، ونظػػػرة شػػػاملةيسػػػرّي 

، ّبػػػدخل إىل بارعػػػة   وّبعتمػػػد ظ ذلػػػك علػػػإ أسػػػالي َ . (ٕ)
الّناس من مػداخل شػّ ، متسػتنه  عقػوؽبم أفياننػا، وّبدغػدغ شػعورىم أفياننػا أخػرخ، وقػد ّبلهػو بكينػونتهم، 

من خػالؿ »، مػ  دائرة نشاطهاة سطو ا، ويوسّ وقوّ من ّب رريىا ىذا يءيد ، و (ٖ)ا متعّدد األطراؼفن متصبح سال
ات، لوكيّ ات والّسػخصيّ ة، وبع  الشّ ياسيّ ة والسّ سات االجتماعيّ نقد بع  اؼبلسّ كتة والفكاىة ّبُ خرية والنُّ السُّ 

مصػادر  ر، أو ّبصػحيح بعػ  األوضػاع اػباطحلػة، ومػا داـ انفبػاط ىػو أفػد أىػمّ وّبّ كذلك ّٔػدؼ خفػ  التّػ
و إليػػو وجَّػػذّ ّبُ حبطوف األىػػداؼ ويبنعػػوف ربقيقهػػا قػػد يكونػػوف ىػػم اؼبوضػػوع الّػػػذين يُػػء الّػػىػػلال العػػدواف، مػػلفّ 

 .  (ٗ)«(...فو اغبكومة، ا باء، موف، مواّ ضاة، اؼبعلّ ياسة، القُ كاىة )رجاؿ السّ خرية أو الفُ السّ 
 مل عصػرىأىػ واَمػرَ  ذينالّػ عراء، لػدخ عػدد مػن الّشػمن اؽبجاء االجتمػاعيّ  نوعٌ  ظ األندل  راج قدو 

صػػل بالعػػادات هػػوا ميػػو سػػهامهم إىل أمػػور ّبتّ وجّ و  ،ماػبلػػل والقصػػور ظ ؾبػػتمعه أوجػػوَ  واعػػالفسػػاد، وّبتبّ تهمػػة ب
إىل مفهػـو أوسػ  خ ذلػك دّ ّبعػو ، ولكنّػاّبيػةعنػد اغبػدود الذّ  ق يقف ىجاؤىم، و فاتقاليد واألخالؽ والصّ والتّ 

                                         
، وضػيف: ّبػاري  األدب العػريّب )عصػر الػّدوؿ ٛٔٔ( انظر: عّباس: ّبػاري  األدب األندلسػّي )عصػر سػيادة قرطبػة(، صٔ)

 . ٖٕٕ-ٕٕوانمارات: األندل (، ص
 . ٓ٘( انظر: عنا : مّن الكوميديا، صٕ)
 . ٕٖ٘دراسات منّػّية ظ األدب العريّب، ص: الياظ( انظر: ٖ)
 . ٜٗلفكاىة والّضحك )رؤية جديدة(، ص( انظر: عبد اغبميد: اٗ)



ٖٙٓ 

 

عػػن كثػػري مػػن جوانػػ  الفسػػاد  فكشػػ، مقػػد  اتّ د الػػذّ قػػمنػػو إىل النّ  قػػد االجتمػػاعيّ أقػػرب إىل النّ  وأمشػػل، مكػػاف
   .(ٔ)األندلسيّ  والقصور ظ آّتم 

أشػػػعار ّبنػػػاولوا ميهػػػا موضػػػوعات ؽبػػػا الػػػلة باغبيػػػاّبني الّدولػػػة األمويّػػػة عصػػػر وللّشػػػعراء األندلسػػػّيني ظ 
ّبطّلعػا م،  وررائهػم و  ة كشػفوا ميهػا عػن عػواطفهماهرت ؽبم من خالؽبا مواقػف عػدّ و ، االجتماعّية والّسياسّية

وقػػد . ومػػا سػػادىا مػػن طغيػػاف اؼبػػاّدة علػػإ القػػيم، كمػػا ارّبسػػم  ظ أشػػعارىم الػػورة آّتمػػ  ظ ّبلػػك اؼبرفلػػة
ثَل الػػػػػمُ و ، ظ عصػػػػر الّدولػػػػة األمويّػػػػة اغبيػػػػاَة وبنيػػػػَة العالقػػػػات االجتماعيّػػػػة الّسػػػػائدة وعػػػػإ الّشػػػػعراء األندلسػػػػّيوف

ومػػا ، يعػػة الظّػػروؼ الّسياسػػّية اؼبتقّلبػػة الّػػت مػػّرت ّٔػػا قرطبػػةكمػػا وعػػوا طب،  األخالقيّػة الّػػت ربكػػم ىػػذه العالقػػات
 .(ٕ)رامقها من مساد ظ بع  مرافل عصر الّدولة األمويّة

  ِ جنُّ ػولعػّل الّسػب  يعػود إىل ّبَػ، نوعنػا مػا ظ ىػذا العصػر الن أّف الّشػعر الّناقػد كػاف قلػيبدايػةن وُيالفػ  
خومنػػػػا مػػػػن الّسػػػػلطة أو فرالنػػػػا علػػػػإ مصػػػػاغبهم ، لّسػػػػاخطالغاضػػػػ  امػػػػن الّشػػػػعر ىػػػػذا اللّػػػػوف  مثػػػػلَ  الّشػػػػعراءِ 

ظ ىػذا  اّل أنّػو قبػمإ، وعلإ الّرغم من قّلة الّنماذج اّلت يبكن أف ّبُدرج رب  ىذا الّلوف مػن الّشػعر، الّشخصّية
وظ مقّدمػة ىػلالء يػ ت ، من الّشعراء الّػذين انتقػدوا بعػ  مظػاىر الفسػاد االجتمػاعّي والّسياسػيّ  العصر عددٌ 

 الّشػػػعر أغػػػراض ظ وقػػػد نظػػػم، العلػػػم وَسػػػعة التَّنػػػّدر والػػػذَّكاء وفسػػػن بالِفْطنَػػػةِ  معرومنػػػا كػػػافالّػػػذّ  ، (ٖ)ءاؿالغػػػ
ا ظ وكاف، اؼبعرومة  .  (ٗ)كّلو ذلك ؾبيدن

فػػػّ  إنّػػػو ال ، إىل الّسػػػخرية ذات عالقػػػة وريقػػػة بنظرّبػػػو الفلسػػػفّية إىل األشػػػياء وظ شػػػعر الغػػػءاؿ نءعػػػةٌ 
وكػػػاف فبّػػػا يبيّػػػءه بػػػني شػػػعراء األنػػػدل  ميءّبػػػاف  ، رة ظ أفلػػػك اؼبواقػػػف وأشػػػّدىا عليػػػويفػػػارؽ ىػػػذه الّنءعػػػة الّسػػػاخ

 . (٘)نظرّبو الفلسفّية القائمة علإ الّتجربة ووضوحُ ، شعره علإ الّنظرة الّساخرة قياـُ ، كبريّباف

                                         
ابػػػ   هايػػػة القػػػرف الرّ فػػػّ   عر األندلسػػػيّ اىػػػات الّشػػػىػػػي: اذبّ ، و ٖ٘ٔ، صعيسػػػإ: اؽبجػػػاء ظ األدب األندلسػػػيّ ( انظػػػر: ٔ)

 ّّ ّّ، ص، و ٙ٘٘، صاؽبجر  .ٕٕٙ، ٕٛ٘عجلة: اذّباىات الّشعر األندلسّي ظ القرف الرّاب  اؽبجر
، ومورار: الّشعر الّسياسّي ظ األندل  خالؿ ٕٓٛ، صمن الفتح إىل سقوط اػبالمة ( انظر: ىيكل: األدب األندلسيّ ٕ)

ّّ، ص  . ٛٔٔالقرف اػبام  اؽبجر
ّّ: جػػذوة اؼبقتػػب ، صٕٔٔ: اػُبَشػػّي: قضػػاة قرطبػػة، صطرمنػػا مػػن أخبػػاره وأشػػعاره ظ ( انظػػرٖ) ، ٘٘٘-ٗ٘٘، واغبميػػد

، ٕٖٗ/ٔ، وما بعدىا، وابن سػعيد: اؼبغػرب، ٖٖٔطرب، ص، وابن دفية: اؼبٗٚٙ-ٖٚٙ/ٕوالّضّ ّ: بغية اؼبلتم ، 
: نفػػػػػػػػػػػح الطّيػػػػػػػػػػػ ، ٛ٘-ٚ٘/ٕ ّّ ، ٕٔٙ، ٕٓٙ، ٜٕ٘، ٕٛ٘، ٕٚ٘، ٕٙ٘، ٕٗ٘/ٕ، ٖٙٗ، ٕٕٛ/ٔ، واؼبّقػػػػػػػػػػػر

ٕٕٙ ،ٖ/ٕٔٛ ،ٖٗٛ . 
ّّ: جذوة اؼبقتب ، ص( انظر: ٗ)  . ٖٚٙ/ٕ، والّضّ ّ: بغية اؼبلتم ، ٗ٘٘اغبميد
، وما ٖٙ، عنا : ّباري  األدب األندلسّي، صّٔ٘ٔي )عصر سيادة قرطبة(، صاألندلس( انظر: عّباس: ّباري  األدب ٘)

  .ٖٓٙبعدىا، وشل : األالوؿ الفنّػّية للّشعر األندلسّي )عصر انمارة(، ص



ٖٙٔ 

 

 بػػو امتػػّدت الّػػت ذبربتػػو خالالػػةَ  ميػػو وبكػػي أف اغبيػػاة، واسػػتطاع عػػن موقفػػو مػػن هشػػعر الغػػءاؿ ظ عػػّن 
 اؼبمءوجػػة الّدعابػػة مػػن طرمنػػا يفػػارؽ أف الِكػػن علػػإ الّػػذّ أى اغبكػػيم الشَّػػي  الّصػػبا، ورزانػػة نشػػاط طػػرظ بػػني
، وقػد والّسخرية، وال سػّيما باألق ػر طػويالن  علػإ أعانػو شػعره، إذ ظ األرػر بػال(ُ  اؼبديػد العمػر ؽبػذا كػاف أنّػو ُعمّْ

مػن فولػو، مبلػ( ذروة انجػادة والّنقػد الػاّلذع ظ  آّتمػ  ظ الّتغػرّيات رالػد عػن بػو، مضػالن  دىره رالد ّبقّلبات
، ومػن ىػذه اؼبقطوعػات مػا قػد ّبرّبفػ  ميػو سػخرية الغػءاؿ إىل مسػتوخ اؼبػرارة ظ الّنظػر (ٔ)مقطوعاّبو االجتماعّية

 : )الكامل((ٕ)مقد قاؿ بعد اّلذّ شهده من اختالؿ ظ اؼبقايي  والقيم،اغبياة، إىل فقائق 
ب يييييييييييييييييييكَ  بَييييييييييييييييييية  قالَيييييييييييييييييييْت: أ    :  اذ   ، قي ْايييييييييييييييييييت 

 
 
 

 غ ييييييييييييييييييَري ب يييييييييييييييييي ا َمييييييييييييييييييْن لَييييييييييييييييييْيَس ينتق يييييييييييييييييييد   
 َهييييييييييييييييييييييي ا الَ يييييييييييييييييييييييالل  َلْسيييييييييييييييييييييييت  َأقْيبَيا ييييييييييييييييييييييي    

 
ب يييييييييييييييييييييييي   َأَ ييييييييييييييييييييييييد     الشَّييييييييييييييييييييييييْي   لَييييييييييييييييييييييييْيس  ي ح 

  : ييييييييييييييييييييييييييييييييَّا   قَيْول يييييييييييييييييييييييييييييييك  ذا، َوقَيْول يييييييييييييييييييييييييييييييك  َعق يييييييييييييييييييييييييييييييد   اليييييييييييييييييييييييييييييييَريحَ  إ  َّ س   نَيْعقيييييييييييييييييييييييييييييييد ها، فَيتَينيْ
 َأْو َأْ  تَيق يييييييييييييييييييييييييييييولي: النَّييييييييييييييييييييييييييييييار  بييييييييييييييييييييييييييييييار َدة   
 

 لي: ال ييييييييييييييييييييييييييييياء  يَيتَّق يييييييييييييييييييييييييييييد  َأْو َأْ  تَيق يييييييييييييييييييييييييييييو  
شػػّكك مػػن ، أوضػػح الّشػػاعر مػػن خػػالؿ ىػػذا اؼبشػػهد موقفػػو مػػن الّتصػػايب علػػإ الكػػن حبػػوار سػػاخر 

مكالُمهػا عنػده ، وبػنّي ؽبػا أنّػو يعػرؼ أّف الّشػي  ال وّببػو أفػد، خاللو ظ اّدعاء الفتاة أّها ربّبو وىػو رجػل كبػري
 . ال الّحة لو وال قيمة

شػػػعور الغػػػءاؿ بالّسػػػخط علػػػإ الواقػػػ  واالمتعػػػاض مػػػن طبيعػػػة العالقػػػات يتجلّػػػإ ظ ىػػػذه األبيػػػات و 
 الّػػذّ انقلبػػ  معػػو ىػػذا الّتغػػرّي  خط علػػإمػػن اؼبقاومػػة والّسػػ بشػػيء واضػػحٌ  االجتماعيّػػة الفاسػػدة، وميهػػا إوبػػاءٌ 

اقتنػ   عػن يقػني  ميهػا الػدر إىل خػنة الّشػاعر وذباربػو،  شارةٌ إأيضنا األبيات ىذه معايري اغبياة ومقاييسها. وظ 
بػػو الّػػت ّبصػػل  ،رّةمُ ػبالّضػػيق والنّػػدـ والّسػػخرية الػػ ؾبّللػػةن  عػػن األنثػػإ انقباضػػةن  تػػو ينقػػب جعل نتيجػػةن ؼبواقػػفَ ، بػػو

 : )الكامل((ٗ)قاؿ ميهاقد م، (ٖ)إىل فّد االستهتار باؼبرأةأفياننا 

ياييييييييييييييييييييييا و دَّ ال َييييييييييييييييييييييواني َضيييييييييييييييييييييي  اَّةا يييييييييييييييييييييييا راج 
 

 
 

ييييييييييييييييييييييييل    يييييييييييييييييييييييينَّ م وَ َّ  فَيف ييييييييييييييييييييييييواد ل  َ ايييييييييييييييييييييييييفاا ب ي 
  َتْ َاَفييييييييييييييييييينَّ ب َوْصيييييييييييييييييييا ي نَّ، فَ  نَّ يييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييييًل 

 
يييييييييييينَّ َمييييييييييييْن ًل يَيْعق ييييييييييييل    ل  َلي   يييييييييييييَ ا ف  الييييييييييييي  ح 

 إ  َّ الَنسييييييييييييييييييييييييياَء َل الس ييييييييييييييييييييييييير وج  َ قيَقييييييييييييييييييييييييية 
 

 فَالسَّييييييييييييييييْرج  َسيييييييييييييييييْرج َك رَيْيَ  يييييييييييييييييا ًل تَيْنييييييييييييييييي      
 

                                         
، ومػػا بعػػدىا، واختيػػار: بنيػػة اؼبشػػهد اغبكػػائّي ظ شػػعر وبػػ  بػػن فكػػم ٖٙ( انظػػر: عنػػا : ّبػػاري  األدب األندلسػػّي، صٔ)

 . ٖٔالغءاؿ، ص
 . ٘ٗ( الغءاؿ: ديوانو، صٕ)
ّّ، ص: نظرا( 3)  . ٓٙ٘ىي: اذّباىات الّشعر األندلسّي فّ  هاية القرف الرّاب  اؽبجر

  .ٙٙ-٘ٙ( الغءاؿ: ديوانو، صٗ)



ٖٕٙ 

 

ييييييييييييييييييييَرَ  نيييييييييييييييييييياز      َوإ ذا نَيَ لْييييييييييييييييييييَت فَيييييييييييييييييييي   َّ َغييْ
 

ييييييييييييييييييل  مييييييييييييييييييا تَيْفَعييييييييييييييييييل     ذاَ  اليييييييييييييييييييَ  اَ  َوفاع 
ياييييييييييييييييياأَ    ْو َمْنييييييييييييييييي     اليييييييييييييييييي  ْ تاز  َأْصيييييييييييييييييَبَح غاد 

 
 َعْنييييييييييييييييي  ، َوي ْنييييييييييييييييي     بَيْعيييييييييييييييييَدل  َميييييييييييييييييْن يَيْنييييييييييييييييي      

 َأْو َ الَ  ييييييييييييييييييييييييييييار  م باَ ييييييييييييييييييييييييييييةا َأْغصييييييييييييييييييييييييييييان يا 
 

، فَيتي وَْ ييييييييييييييييييييل    يييييييييييييييييييير   تَييييييييييييييييييييْدنو أَلوَّ   َمييييييييييييييييييييْن يَ  
َ  الشَّييييييييييبيَبَة    َ قَّيييييييييييا –ًل َأبييييييييييا لَييييييييييَك  –َأْعيييييييييي

 
ْنيييييييييييييييييييييييا، فَيييييييييييييييييييييي   َّ نَعيَ يييييييييييييييييييييييا م َتَحييييييييييييييييييييييَو      م 

 إ ذا س ييييييييييييييييييييا ْبَت ث يابَيييييييييييييييييييييا لَييييييييييييييييييييْ  تَيْنَتف يييييييييييييييييييي ْ وَ  
 

يييييييييييييييَل ميييييييييييييييا ي ْسيييييييييييييييَتْبَ      ْنيييييييييييييييَد الَنسييييييييييييييياء  ب     ع 
ومػا ميهػػا مػن ّبشػاـؤ وسػػوء اؼبسػتوخ ّبلتقػي بفلسػػفتو الّشػّكّية وفػني ّببلػ( سػػخرية الغػءاؿ الّناقػدة ىػػذا  

 : )الوامر((ٔ)فصاد ذبربة طويلة جعلتو يقوؿ بال ري ّن، وىذا ا
ييييييييييييييييييييل  بَيييييييييييييييييييير يء  إ ذا أ ْخب ييييييييييييييييييييْرَت َعييييييييييييييييييييْن   رَج 

 
 
 

يييييييييييييييييييييَن ا فيييييييييييييييييييييات   ييييييييييييييييييييياه ر ل  َصيييييييييييييييييييييحيح     م 
يييييييييييييييير   يييييييييييييييَو  َدم   َفَسيييييييييييييييْاي ْ  َعْنييييييييييييييي  : َهيييييييييييييييْل ه 

 
 فَييييييييييييييي  ْ  قيييييييييييييييال وا: نَيَعيييييييييييييييْ ، فَيييييييييييييييالَقْو   رييييييييييييييييح   

 َوَل  ييييييييييييييييييييييْن بَيْعض يييييييييييييييييييييينا َأْهييييييييييييييييييييييل  اْسييييييييييييييييييييييت تار   
 

ْنيييييييييييييييييييييييييييييييَد ا   َأْجَ ع نيييييييييييييييييييييييييييييييا َجيييييييييييييييييييييييييييييييريح     َوع 
ييييييييييييييييييييييييْن إ ْنعييييييييييييييييييييييييال  خال ق نييييييييييييييييييييييييا َعَاْينييييييييييييييييييييييييا   َوم 

 
 ا لَْيَسييييييييييييييييييييييييْت تَيف ييييييييييييييييييييييييوح  ب ييييييييييييييييييييييييَأ َّ ذ ن وبَنيييييييييييييييييييييييي 

 فَياَييييييييييييييييييييْو فاَ ييييييييييييييييييييْت أَلْصييييييييييييييييييييَبْحنا ه ر وباييييييييييييييييييييا 
 

 ف يييييييييييييييييييييييراد  ب يييييييييييييييييييييييالَفال ميييييييييييييييييييييييا َنْسيييييييييييييييييييييييَتريح   
ييييييييييييييييييييل  َصييييييييييييييييييييال اا  ييييييييييييييييييييَل م ْنَتح   َوضيييييييييييييييييييياَ  ب   

 
ل نَييييييييييييييييييييْتن  ذ ن وب يييييييييييييييييييي   البَياَييييييييييييييييييييد  الَفسيييييييييييييييييييييح   

(2) 
فػػَد رقتَػػو بالنّػػاس، مهػػو بعػػد أف خػػنىم وعػػرمهم أدرؾ سبامنػػا أف ال أكمػػا ىػػو واضػػٌح،  ،مَػَقػػَد الّشػػاعر 

ٌء من الػّذنوب واألخطػاء، مػلف قيػل ظ أفػد النّػاس أنّػو بػال ذنػوب أو عيػوب، مػال قيمػَة لقولػو، ألّف  منهم بّر
ائحػة اؼبنتنػة، ولكػن نوب كالرّ اعر الػذّ وجعػل الّشػ .قػإالح والتّ ظهر الّصػهور دبىو قادر علإ الظّ  نْ اس مَ من النّ 

البلػػد سػػ  مػػا اّبّ ا، ولػػو كػػاف األمػػر علػػإ خػػالؼ ىػػذا لَ ضنػػال ّبنتشػػر، وظ ىػػذا سػػّت أي امػػن إنعػػاـ اا ّبعػػاىل أّهػػ
 وىو لي  من أىلو.  ،الحي الصّ عيدّ  نْ مَ  ذنوبِ  رائحةِ الفسيح ل

 وعػػي   الّػػذّ ينبػػ  عػػن عمػػقِ ، موضػػوعات الّنقػػد االجتمػػاعّي واألخالقػػيّ  عر الغػػءاؿشػػظ  بػػرزتلقػػد 
بػل ، ّب  بروح الّسػخرية وقػّوة انفسػاس بػاؼبرارةإىل الّتش فبّا والل بو، لعيوب الّناس ونقائ  اغبياة إدراؾ   وقّوةِ 

                                         
 : )ؾبءوء الّرمل( ىػ(ٕٓٔ)ت الدخ قوؿ أيب العتاىيةإىل ظ ىذه األبيات نستم   .ٖٗالغءاؿ: ديوانو، ص (ٔ)

 َأْ َسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَن ا   ب نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
 
 
 

 َأ َّ الَخطاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ًل تَيف يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوح   
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينَّا   فَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ذا الَ ْسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت ور  م 

 
 بَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيَن ثَيْوبَيْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ف ض ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوح   

 . ٙٙانظر: أبو العتاىية: األنوار الءّاىية ظ ديواف أيب العتاىية، ص 
 . الرّائحة الكريهة :النَّْتن( ٕ)



ٖٖٙ 

 

ظ عالقػػػات النّػػػاس  ا قالػػػووفبّػػػ. (ٔ)ومػػػا ظ النّػػػاس واغبيػػػاة مػػػن خػػػري الّػػػذّ فػػػاؿ كثػػػرينا بػػػني عينيػػػوإىل الّتشػػػاـؤ 
 ّّ  : )اػبفيف((ٕ)من الّضعيف القائمة، من وجهة نظره، علإ اػبتل والعداوة وانتهاز الفرص ونيل القو

 الَ طايييييييييييييييييييييا إ لَْييييييييييييييييييييي    ًل، َوَمييييييييييييييييييييْن َأْعَ ييييييييييييييييييييلَ 
 

 
 

يييييييييييييييل  َميييييييييييييييْن يَيْرَت يييييييييييييييي إ لَْيييييييييييييييي   َنصيبييييييييييييييييَا    (3) 
ييييييييييييييييييييَن النَّيييييييييييييييييييياس إ ًل     مييييييييييييييييييييا َأر  هاه نييييييييييييييييييييا م 

 
يبَيييييييييييييييييييييا   ثَيْعَابايييييييييييييييييييييا َيْطا يييييييييييييييييييييل  اليييييييييييييييييييييدَّجاَج َوذ 

نَيْيييييييييييييييييييييي  ََ َأْلقيييييييييييييييييييي  ب َعييْ ا ب ييييييييييييييييييييالق   َأْو َشييييييييييييييييييييبييا
 

 يييييييييييييييييييي   إ ليييييييييييييييييييي  فَيييييييييييييييييييْأرَة  ي ريييييييييييييييييييييد  الو ث وبَييييييييييييييييييييا 
ميػو لم ير الّناس ظ ؾبتم   ّبػرّدت ويّةن علإ غري قليل من اؼبرارة، مالغءاؿ، ميما يبدو، مط كان  نف ُ  

والتقػاط الػيد شبػني.  ّبنتظػر مرالػةن للورػوب علػإ مريسػة، مفّتسػةن  مػاكرةن  نات  افيو  إاّل ، خالؽاأل ساءتو  قيمُ ال
و، وال النَّػػاس لػػ ، مقػػد جعلػػو ظ طبقػػة البهػػائم، ال يػػدرؾ كػػرهَ ذلػػك مػػا قبػػده ظ والػػفو لثقيػػل  َغػػ م  ومػػن قريػػ 

، وجواب  ال يقػلُّ  يرعّو عن انرقاؿ عليهم، وبىن الشَّاعر اؼبشهد بناءن فكائيِّا ساخرنا ظ اليغة سلاؿ  طريف 
 : )الّسري ((ٗ)طرامةن عن الّسلاؿ نفِسو

 َسيييييييييييييييييأَْلت  فيييييييييييييييييي النيَّيييييييييييييييييْول  َأبيييييييييييييييييي  َدمايييييييييييييييييا
 

 
 

ييييييييييييييييييي  :  ، َوالَقْايييييييييييييييييييل  ب ييييييييييييييييييي   وام  فَيق ْايييييييييييييييييييت 
(5) 

 َأبْين ييييييييييييييييييييييييييَك ب ييييييييييييييييييييييييييا   َأب ييييييييييييييييييييييييييو  يييييييييييييييييييييييييياز ل   
 

 َصيييييييييييييييييياَّ  َعَاْيييييييييييييييييييَك ال ال ييييييييييييييييييك  الخييييييييييييييييييال     
يييييييييييييييينْ   نَييييييييييييييييي َوم   َفقيييييييييييييييياَ  لييييييييييييييييي: إ ْ   يييييييييييييييياَ  م 

 
ييييييييييييييييييييييْ   ييييييييييييييييييييييال       َنْسيييييييييييييييييييييياي، َفَحييييييييييييييييييييييوَّا أ م   

الغػءاؿ،  شػعرَ  من أىّم اػبصػائ  الفنّػيّػة الّػت سبيّػػءُ  ،كما اهر لنا ،كاف الّتشّب  بروح الّسخرية والّنقد 
ّرجػل ظ كػّل مرافػل فياّبػو ّبقريبنػا، وإف أخػذت مظػاىر ـبتلفػة بتلك الػّروح الّػت سػيطرت علػإ ال ه مشب ٌ شعرُ م

ائدة، كاشػفة ة الّسػعن طبيعة العالقات االجتماعيّػ ىذه معّنةن  جاءت مقطوعاّبوو . (ٙ)اؼبديد رافل عمرهّبَػبَػعنا ؼب
 .ولة األمويّةظ عصر الدّ  عن جوان  من مواطن الّسوء والفساد ظ آّتم  األندلسيّ 

                                         
، وىيكػػل: األدب األندلسػػّي مػػن ٖٕٔ( انظػػر: ضػػيف: ّبػػاري  األدب العػػريّب )عصػػر الػػّدوؿ وانمػػارات: األنػػدل (، صٔ)

 .ٖٓٚ-ٜٖٙندلسّي )عصر انمارة(، ص، وشل : األالوؿ الفنّػّية للّشعر األٔٙٔ، ص إىل سقوط اػبالمةالفتح 
 . ٕٖ( الغءاؿ: ديوانو، صٕ)
جعلها ّبسرع ظ  :أع ل ال طايا ه )الػَمِطّية(، وىي من الّدواّب ما يُبتطإ )ُّبذّكر وُّبلّن،(.مفردُ  : صب ٌ ال طايا والَ طي  ( ٖ)

 طعو. صد طريق اغبّ  وقَ قَ 
 . ٗٙ( الغءاؿ: ديوانو، صٗ)
 : ارّ . الوام ( ٘)
 . ٘ٙٔ( انظر: ىيكل: األدب األندلسّي من الفتح إىل سقوط اػبالمة، صٙ)



ٖٙٗ 

 

و وكانػ  رمتُػ، (ٔ)بن سػعيد ملمنُ ، ذين انتقدوا بع  مظاىر الفساد االجتماعيّ ومن شعراء قرطبة الّ 
وفبّػا يشػري إىل . (ٕ)ميعلػوىم، شػاعرنا عشػرَ  وكػاف يهػاجي شبانيػةَ ،  ػم وسبءيػق أعراضػهماّل ز  وّبتّب َ ، بالّناس الّتهّكمَ 

ن بػن سػعيد؟ مقػاؿ: ال أىجػو َمػْن قيل لو: ق ال  جو ملم»فني عاىف مُ ػقّدـ بن المُ ػال وأرره إجابةُ قّوة ىجائو 
 .  (ٖ)«ّٔا ما اىتدخ أفدٌ  لو ىجا الّنجوـَ 

أنّػػو   هم، ممػػن أخبػػارهعارمنػػا مػػا هبػػّر ظ ؾبالسػػاس علػػإ اخػػتالؼ طبقػػا م، قريبنػػا مػػن النّػػ وكػػاف مػػلمنٌ 
، عبػػػمػػػراح ي، القضػػػاء منػػػو ؾبلػػػ ُ  كػػػاف يُقػػػرئ شػػػعَر أيب سبّػػػاـ ويػػػدّرس الِفتيػػػاَف ظ جػػػام  قرطبػػػة، وعلػػػإ مقربػػػة  

كثػػرت القالػػُة ظ ولػػده أيب عمػػرو، وُنسػػ  إليػػو ّبػػدليٌ  » ، الّػػذّو بػػن عبػػد ااضػاة، ومػػنهم القاضػػي عمػػرُ بالقُ 
 : )الّطويل( (٘)قولووعّرض ب بيو ظ  ملمن مهجاه، (ٗ)«مستودعظ الّديواف ظ ماؿ 

 َلَعْ يييييييييييري َلَقيييييييييييْد َأْزر  ب َعْ ييييييييييير و َأبيييييييييييو َعْ ييييييييييير و
 

 
 

ل  يي يييييييييييييْ ريَوم  ْيييييييييييييل  َأبيييييييييييييي َعْ ييييييييييييير و ب وال يييييييييييييد   
(6) 

 َوقَييييييييييييييْد  يييييييييييييياَ  َعْ يييييييييييييير و ي ْسَتضيييييييييييييياء  ب ن ييييييييييييييور ل   
 

 فََأْضيييييييح  َأبيييييييو َعْ ييييييير و   س يييييييوفاا َعاييييييي  البَيييييييْدر   
يييييييييْن َعْ ييييييييير و النَّيييييييييْدب  َسيييييييييْوَأة     َوميييييييييا ع ر فَيييييييييْت م 

 
يييييييَن الَع ْييييييير    يييييييواها، َوَهيييييييْل تَيْن يييييييو الع تيييييييا   م   س 

ا أّف األ، وفبّا يشري إىل ّب رري مثل ىذا الّنوع من الّشعر  : لػػّما بلغػ  ىػذه األبيػات ظبَعػوقػاؿ مري ؿبّمػدن
وعػػءؿ القاضػػَي َعْمػػرنا عػػن القضػػاء أكثػػر النّػػاس ظ عمػػرو وظ ولػػده، قػػد

 فقيقػػيّّ  وّبفعيػػلٌ  إهبػػايبّّ  وىػػذا ّبػػ رريٌ . (ٚ)
عنػػػدما يكػػػوف الػػػّدام  مػػػن ورائهػػػا الّتنبيػػػو علػػػإ األخطػػػاء والعيػػػوب ظ اغبيػػػاة بغيػػػَة ، لوايفػػػة الّسػػػخرية الّناقػػػدة

وىػذا مػا ، غري أّف ّب رري الّسخرية يصبح سلبيِّا عندما ّبنػءلق منػءلق اؽبجاء والّنيل مػن األمػراد. ح والّتغيريانالال
ىم باأللقػػاب الّػػت ّبػػدور علػػإ األلسػػنة ءِ ْبػػت النّػػاس ونػَ اّل ز   ِ تبُّػػبعػػد أف أكثػػَر مػػن اؽبجػػاء وّبَ  الن فػػدث ؼبػػلمن معػػ

                                         
: والثّعال ّ ، ٜٛ، ٚٛ، وابن القوطّية: ّباري  امتتاح األندل ، صٕٚٔ-ٔٚٔ، ٜٗٔ( انظر: اػُبَشّي: قضاة قرطبة، صٔ)

ّّ: جػػػذوة اؼبقتػػػب ، ص، ٕٗ-ٖٕ/ٕىر، يتيمػػػة الػػػدّ  ، وابػػػن ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٕ، والّضػػػّ ّ: بغيػػػة اؼبلػػػتم ، ٕٔ٘واغبميػػػد
: نفح الطّي ، ٖٗٔ، ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔسعيد: اؼبغرب،  ّّ  .ٖٛ٘، ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٖ، واؼبّقر

 . ٕٖٔ/ٔ( انظر: ابن سعيد: اؼبغرب، ٕ)
: نفح الطّي ، ٖ) ّّ  . ٖٛ٘/ٖ( اؼبّقر
 .ٔٚٔ: قضاة قرطبة، صر: اػُبَشيّ ( انظٗ)
 ، )ما عدا البي  الثّال،(.ٚٛ، وابن القوطّية: ّباري  امتتاح األندل ، صٔٚٔ( اػُبَشّي: قضاة قرطبة، ص٘)
 : أَعاَب وأَْنقَ .ر زْ أَ «. َلَقْد أَْندخ... َلَعْمّر»ظ قضاة قرطبة: البي  در ( الٙ)
 . ٕٚٔ( اػُبَشّي: قضاة قرطبة، صٚ)
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ىاشم بن عبد العءيػء بعػد أف ىجػاه مػلمن وعػّرض  عداوةُ ومنها ، (ٔ)وىذا ما جّر عليو عداوات كثرية، بسرعة
 .  (ٕ)بو

، بػن مرنػػاس ظ شػػعره عبّػاسُ  يعبػ، ّٔػم وفبّػػن كػاف ،كػاف معاالػرو مػػلمن ىػدمنا لسػهامو الّسػاخرةلقػد  
وفبّػػا قالػػو ميػػو ، ظ ؾبػػاؿ الّتنػػّدر والفكاىػػة، ميمػػا نظػػنّ ، ولكنّػػو اػػلّ ، وق يبلػػ( شػػعره ميػػو منطقػػة اؽبجػػاء واالزدراء

 : )الّطويل((ٖ)اولتو الّطريافبعد ؿب
    َعاييييييييييييييي  الَعْنقييييييييييييييياء  فيييييييييييييييي  ََيران يييييييييييييييياط ييييييييييييييييَ 
 

 

إ ذا ميييييييييييا َ سيييييييييييا ج ْ  انَييييييييييي   رييييييييييييَ  َقْشيييييييييييَع    
(4) 

: (٘)والػػػنوؽَ  والغيػػػوـَ  وخيّػػػل للنّػػػاار ميهػػػا الّنجػػػوـَ  ،الػػػن  ظ بيتػػػو ىيحلػػػَة الّسػػػماءفػػػني  عابثنػػػا وقػػاؿ ميػػػو 
 )اؼبنسرح( 

 َسيييييييييييييييي اء  َعب يييييييييييييييياس  اأَلديييييييييييييييييل  َأبييييييييييييييييي الييييييييييييييييي
 

 

 ييييييييييييييييييييييقاس    ناهييييييييييييييييييييييَك   ْسييييييييييييييييييييين  را  ق ييييييييييييييييييييييا 
وردّبػا كػاف ذلػك غػريةن ، مقد سخرا منو ظ أشػعارنبا،  علإ زريابنْي سلَّطَ كما كاف ملمن م  الغءاؿ مُ  

 : )الوامر((ٙ)ممن سخرية ملمن من زرياب قولو، فبّا نالو ذلك اؼبغّي من فظوة لدخ الّسلطاف
  َّ َ يييييييييييييييييييييييتَّ َأَذ َّ الَخيييييييييييييييييييييتَبييييييييييييييييييييياَرَ  َميييييييييييييييييييييْن 

 
 
 

 (7)َتَ عَّييييييييييييييييييييك  فييييييييييييييييييييي   َأفْييييييييييييييييييييوال  ال  ييييييييييييييييييييالب   
 َوَمييييييييييييييييييييْن َجَعييييييييييييييييييييَل ال َييييييييييييييييييييوالي سييييييييييييييييييييا  الت   

 
يييييييييييييييييال  راب     (8)َعاييييييييييييييييي  َأْصيييييييييييييييييدا   َأْسيييييييييييييييييَوَد   

 : )الّطويل((ٜ)و ظ الورة طريفةولو ميو أيضنا قولُ  
ييييييييييييا َتَح َّا ييييييييييييوا  َشييييييييييييَ وت  إ لَْييييييييييييييا الشَّييييييييييييْوَ  َل َّ

 
 

يييييييييييييَن البَييييييييييييييْين  جييييييييييييياز      ييييييييييييي ايََة َمْحييييييييييييي  و   م   ش 
 ْت، وََ ييييييييييف  البَيييييييييييْين  َتْ ييييييييييري د م وَعيييييييييييياَوقالَيييييييييي 

 
 : َونيييييييييار  الَييييييييييو  تَيْيتييييييييياج  بَييييييييييْيَن اأَلضيييييييييال   

(10) 
ييييييييييَن الشَّييييييييييْو   م  ْيَا ييييييييييا   َسَتْصييييييييييب ر  َأْو تَيْب ييييييييييي م 

 
ييييييييْن إ ْبطَييييييييْي َعا ييييييييَي بْيييييييين  نيييييييياف      يييييييي   م   َب يييييييي  الخ 

                                          
 . ٔٚٔ-ٓٚٔري  األدب األندلسّي )عصر سيادة قرطبة(، ص( انظر: عّباس: ّبأ)
 . ٖٖٔ/ٔ( ابن سعيد: اؼبغرب، ٕ)
: نفح الطّي ، ٖ) ّّ  . ٖٗٚ/ٖ( اؼبّقر
  لطوؿ عمره. جاؿ والنُّسورُمِسنُّ من الرّ ػال: الَقْشَع : عال.  َي َّ ( ٗ)
: نفح الطّي ، ٘) ّّ  . ٖٗٚ/ٖ( اؼبّقر
 . ٕ٘ٛن أشعار أىل األندل ، ص( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات مٙ)
 قّل . رّغ وّبَ : سبَ  ع كتَ   نوٌع من الثّياب الفاخرة:    خَ يال( ٚ)
 ه )الغالية(، وىي نوع من الطّي  اؼبرّك . مفردُ  : صب ٌ ال والي( ٛ)
 . ٜٕٚ-ٕٛٚ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٜ)
 .: استدرَّ واستخرجَ ر مَ ( ٓٔ)
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سػػخريتو ىػػذه ق  أفّ  ىػػدمنا لسػػهامو الّسػػاخرة، غػػري أنّنػػا نظػػنّ كمػػا اهػػر لنػػا،  ،كػػاف معاالػػرو مػػلمن
، إمّبػػا كانػػ  للّتنبيػػو علػػإ اػػواىر اجتماعيّػػة سػػلبّية، (ٔ)ّبكػػن للّنيػػل مػػن األمػػراد أنفسػػهم وق يكونػػوا ىػػم الغايػػة

ومواجهتهػػا مػػن خػػالؿ ازّبػػاذ ىػػػلالء مبػػاذج فيّػػة لواقػػ  االنشػػغاؿ عػػػن فيػػاة النّػػاس العاّمػػة واالىتمػػاـ بػػػاألمراد  
 .اس وإقبازا ماكءرياب وعبّ 

وىػػػػو يريػػػػد الّسػػػػخرية مػػػػن أوضػػػػاع النّػػػػاس ومػػػػا ، ح ىػػػػذا أّف ملمننػػػػا سػػػػخر مػػػػن نفسػػػػوولعػػػػّل مػػػػا يػػػػرجّ 
: (ٕ)ويسػػػػخر مػػػػن فالتػػػػػو، و يصػػػػف نفسػػػػو وىػػػػو مبػػػػػّتدممػػػػػن الػػػػوره اؼبسػػػػتملحة قولُػػػػػ، والػػػػل  إليػػػػو أفػػػػواؽبم

 : )اػبفيف((ٕ)فالتو
يييييييييييييييْن  لَييييييييييييييية  البَييييييييييييييييْرد  إ ًل   ْنيييييييييييييييدي م   لَيييييييييييييييْيَس ع 

 
   ْسييييييييييييييييين  َصيييييييييييييييييْبري َورْعيييييييييييييييييَدتي َوقي ن يييييييييييييييييوعي 

يييييييييييييييييي  يييييييييييييييييْن ش  ييييييييييييييييييرر َفَ يييييييييييييييييأََني م   دَّة  البَييييييييييييييييييْرد  ه 
 

ْنيييييييييييد  َوقْيييييييييييت  الط ا يييييييييييو      يَيْرقيييييييييييل  الشَّيييييييييييْ َس ع 
ينتظػػػػػر طلػػػػػوع الّشػػػػػم   رم هِ ػفيػػػػػ، شػػػػػّبو نفسػػػػػو بِػػػػػ، يظهػػػػػر  ّكػػػػػم الّشػػػػػاعر بنفسػػػػػو ظ البيػػػػػ  الثّػػػػػا  

ػػػػا يكػػػػػاد يصػػػػػل مرفلػػػػػةن ، ليسػػػػتدم  حبػػػػػرارة أشػػػػػّعتها ّبتطلّػػػػػ   ونلمحػػػػػو مػػػػن خػػػػػالؿ ىػػػػػذا الّتشػػػػػبيو ضػػػػػعيفنا ؿُبرجن
ميغلػػػػػ  الّضػػػػػحُك ، الّضػػػػػحك ظ الػػػػػّتهّكم ىػػػػػو الّػػػػػذّ يسػػػػػيطر ظ الّنهايػػػػػة عنصػػػػػرَ  لكػػػػػنّ ، اؽالّرضبػػػػػة وانشػػػػػف

 .  انشفاؽَ 
سػػػخر مػػػن أفػػػد خبػػػالء ولعلّػػػو ميمػػػا نظػػػّن ، ّبغػػػّءؿ ميهػػػا بالػػػّدرىمسػػػخرية عميقػػػة  ذاتُ  قطعػػػةٌ  وؼبػػػلمن

 : )الّسري ((ٖ)مقاؿ علإ لسانو، عصره
 تَييََّ نييييييييييييييييييييييييييي   ب ييييييييييييييييييييييييييَك يييييييييييييييييييييييييييا د ْرَهيييييييييييييييييييييييييي   

 
 

يييييييييييييييْن    بَيييييييييييييييرح  الَييييييييييييييييو  م  ْيييييييييييييييَرل  فَالَقْايييييييييييييييل  م 
 ييييييييييييييييييا م ْشييييييييييييييييييب َ  اليييييييييييييييييينَّْ    إ ذا مييييييييييييييييييا بَييييييييييييييييييدا 

 
ييييييييييييييييي     ْنيييييييييييييييييَك اْسيييييييييييييييييَتعاَرْت   ْسيييييييييييييييييَنيا األَْن    م 

 إ ْ    ْنيييييييييييييييييت  ًل َأْهيييييييييييييييييواَ    ْنيييييييييييييييييت  ال ييييييييييييييييي ي 
 

 فييييييييييييييييييييييي َعييييييييييييييييييييييْين  َميييييييييييييييييييييييراَ  إ ذاا يَيْاطيييييييييييييييييييييي    
، نّػػاس إليػػوال قطعػػٌة الػػّور ميهػػا نظػػرةَ ، والّػػذّ لبػػتم بػػو الكػػالـ عليػػو، ومػػن أالػػدؽ شػػعره ّبصػػويرنا غبالػػو 

 )الّرمل( : (ٗ)وميها قاؿ، هلقاءَ هم م لو ورباميَ ػهواستثقالَ 
 
 

                                         
  .ٛٗٔ، صنظر: عيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسيّ ( أ)

 . ٔٚٔ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٕ)
 . ٕ٘ٙ، صالّسابق( ٖ)
 .ٕٗ/ٕ( الثّعالّ : يتيمة الّدىر، ٗ)
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 إ نَّ يييييييييييييييييييييييييييييييييا َأْزر  ب َقيييييييييييييييييييييييييييييييييْدري َأنَّنيييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

 

ييييييييييييييييْن بابَيييييييييييييييية  َأْهييييييييييييييييل  البَياَييييييييييييييييد     (1)َلْسييييييييييييييييت  م 
يييييييييييييييييييييَر ذي َمْقا يييييييييييييييييييييية    ي   َغييْ ييييييييييييييييييييينيْ  لَيييييييييييييييييييييْيَس م 

 
 (2)ل يييييييييييييييييييييَ وي األَْلبييييييييييييييييييييياب  َأْو ذي َ َسيييييييييييييييييييييد   

 يَيَتحيييييييييييييييييييييييييييييييييياَمْوَ  ل قييييييييييييييييييييييييييييييييييا ي م  ْيَا ييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
 

 حييييييييييييييييييييييييييييييييييياَمْوَ  ل قييييييييييييييييييييييييييييييييييياَء اأَلَسيييييييييييييييييييييييييييييييييييد  يَيتَ  
  َْاَعتيييييييييييييييييييييييي َأثْيَقيييييييييييييييييييييييل  فيييييييييييييييييييييييي َأْعي ييييييييييييييييييييييين ي   

 
ييييييييييييييييييييييييد    ييييييييييييييييييييييييْن أ    ييييييييييييييييييييييييي   م   َوَعاييييييييييييييييييييييي  َأنْيف س 

يييييييييييييينْ    لَيييييييييييييْو رََأْونييييييييييييييي قَيْعيييييييييييييَر َبْحيييييييييييييير  لَيييييييييييييْ  َي  
 

ي   ب يَييييييييييييييييييييييييدي  يييييييييييييييييييييييينيْ يييييييييييييييييييييييي   م   َأَ ييييييييييييييييييييييييد  يَْأخ 
ا اجتماعيِّػػا نبّػػو ، مػػن خػػالؿ شػػعرهلنػػا كػػاف مػػلمن ميمػػا بػػدا     بلالػػب ، وأشػػارعيػػوب ؾبتمعػػوعلػػإ ناقػػدن

 .  طرمو عّما رره و وغ َّ ماستثقلو َمْن أراد سكوّبَ ، االّ اـ إىل ما كاف وراء سوء األفواؿ
الّػػذين عػػّنوا مػػن خػػالؿ شػػعرىم الغاضػػ  عػػن مػػواقفهم مػػن اغبيػػاة ولػػة األمويّػػة الدّ عصػػر ومػػن شػػعراء 

الػّور ميػو مػا رلػ  إليػو ، يِّانسػب كثػريٌ   شػعرٌ  ، ملو ظ ديوانو(ٖ)الفاسدة ابُن عبد ربّواالجتماعّية وعالقات الّناس 
 : )الوامر((ٗ)ومنو قولو، أخالؽ الّناس من سوء وّبردم 

 َوَدْهيييييييييييييييييييييير  سيييييييييييييييييييييياَدت  العْبييييييييييييييييييييييدا   فييييييييييييييييييييييي   
 

 َوعاثَييييييييييييييييييييْت فيييييييييييييييييييييي َجوان ب ييييييييييييييييييييي   اليييييييييييييييييييييَ  اب   
ييييييييييييييييييَل َخْييييييييييييييييييير    ييييييييييييييييييْن     َوَأيَّييييييييييييييييييال  َخاَييييييييييييييييييْت م 

 
 َود نْيييييييييييييييييييييييا قَييييييييييييييييييييييْد تَيَوزََّعيييييييييييييييييييييييا ال  ييييييييييييييييييييييالب   

   ييييييييييييييييييييييييالب  لَييييييييييييييييييييييييْو َسييييييييييييييييييييييييأَْلتَيي    ت راباييييييييييييييييييييييييا 
 

ْنيييييييييييييييييَدنا انْيَقطَييييييييييييييييي   الت يييييييييييييييييراب    َلقيييييييييييييييييال وا: ع 
(5) 

 ي عاقَيييييييييييييييل  َميييييييييييييييْن َأسييييييييييييييياَء الَقيييييييييييييييْوَ  فييييييييييييييييي  ْ  
 

ييييييييييييييييييييْن فَياَييييييييييييييييييييْيَس لَيييييييييييييييييييي   ثَييييييييييييييييييييواب     َوإ ْ  ي ْحس 
ـّ ابن عبد ربّو زمانو اّلذّ اكبّط  ميو قيمة الّشرماء والّسادة  بعػد أف ارّبفػ  ، العبيد اّل وق يبق ميو إ، ذ

ـُ ، اف مسادنا ِشراُر الّناسعاث ظ ىذا الّءمو ، مقامهم مسادوا  .  خري كلَّ   فّ  مقدت ىذه األيّا

                                         
 . : الّصنف واػَبصلةالبابة( ٔ)
 : الُبغ . الَ قاية( ٕ)
ّّ: جػذوة اؼبقتػب ، صٛٛ-ٚٛ/ٔري  علماء األندل ، ( ّبرصبتو وأخباره ظ: ابن الفرضّي: ّباٖ) ، ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ، واغبميػد

، وابػػػػن دفيػػػػة: اؼبطػػػػرب، ٖٜٔ-ٜٔٔ/ٔ، والّضػػػػّ ّ: بغيػػػػة اؼبلػػػػتم ، ٕ٘ٚ-ٕٓٚوابػػػػن خاقػػػػاف: مطمػػػػح األنفػػػػ ، ص
 . ٖٗٔ-ٖٖٔ، وابن سعيد: رايات اؼبنّزين، صٙ٘ٔ-ٔ٘ٔص

 . ٕ٘( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٗ)
 ابن عبد ربّو ىذا من ّبضمني واضح لقوؿ الّشاعر: )الّطويل( ( ال ىبفإ ما ظ قوؿ ٘)

 َولَيييييييييييييييييييْو س ييييييييييييييييييي  َل النَّييييييييييييييييييياس  الت يييييييييييييييييييراَب أَلْوَشييييييييييييييييييي  وا
 

 إ ذا قيييييييييييييييييَل: هييييييييييييييييات وا، َأْ  يََ ا ييييييييييييييييوا َويَْ نَيع ييييييييييييييييوا 
 . ٕٖٖ/ٔ، انظر: ابن عقيل: شرفو علإ ألفّية ابن مالك 



ٖٙٛ 

 

صبعػػػوا منهػػا مػػػا ذه الػػػّدنيا، الّػػذين ظ ىػػالنّػػاس وُسػػػفائهم  أراذؿِ  ربّػػو ّبصػػػّرؼُ ا أسػػػخط ابػػَن عبػػػد إّف مػػ
ائل. ضػّنوا بػو علػإ الّسػأجػابوا و  مػالَ ، وىػو أّبفػو األشػياء وأقّلهػا قيمػةن ، عطػوا الػّّتابَ مػلذا ُسػحللوا أف يُ ، استطاعوا

ظ ىػػذه األبيػػات، عػػّن عنػػو الّشػػاعر دبػػرارة  دعتػػو إىل ّبصػػوير شػػرار النّػػاس ظ  وشػػعوُر الّسػػخط والغضػػ  اػػاىرٌ 
 عصره بالّذئاب فيننا وبالكالب فيننا رخر. 

ا أف ينظر ابن عبد ربّو إىل األشياء من الءّاوية الّدينية كما يرخ البافثوفو  أو فبّػا اسػتوفاه ، لي  بعيدن
غػػري أّف مػػن البعػػد فقِّػػا ومػػن الظّلػػم للّشػػاعر وشػػعره أف يػػروا أف مبلػػ( ، ونفُسػػ قيّػػة أساُسػػها الػػّدينُ مػػن ُخل الن معػػ

النّػػاارة إىل الػػّدنيا مػػن طػػرؼ ، ىػػذا مسػػتمّد مػػن طبيعتػػو اؼبتشػػائمة اؼبشػػمولة بسػػوء الظّػػّن بػػآّتم  واألشػػخاص
عػػن جوانػػ   الن معػػ ه معبّػػػرٌ وشػػعرُ ، وعميقػػةالػػادقة  واقعيّػػةٌ ، ميمػػا نظػػنّ ، ابػػن عبػػد ربّػػو نظػػرةُ م ،(ٔ)اؼبػػوت وا خػػرة

النّػػػػاس وعالقػػػػا م ظ عصػػػػره، بػػػػل إّف شػػػػعره ىػػػػذا مناسػػػػ  لكػػػػّل عصػػػػر ّبسػػػػوء ميػػػػو الػػػػّنق  والّسػػػػوء ظ فيػػػػاة 
، ة، وقد أجػراه ؾبػرخ اغبكمػاساة والنّ اغبي إ ميو موقفو منذّ ذبلّ ومن شعره الّ العالقات وّبّتّدخ بني األمراد. 

 : )ؾبءوء الكامل((ٕ)وقولُ 
  َّ الَحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَة َمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ار    إ  
 
 

 
 

يييييييييييييييييْ َت َتْحص يييييييييييييييييدْ    فَييييييييييييييييياْزرَْ  ب ييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييا ش 
يييييييييييييييييييييييييييييييييو    َوالنَّييييييييييييييييييييييييييييييييياس  ًل يَيْبقييييييييييييييييييييييييييييييييي  س 

 
  ثييييييييييييييييييييييييييييييييييار ه ْ ، َوالَعيييييييييييييييييييييييييييييييييييْين  تي ْفَقيييييييييييييييييييييييييييييييييييدْ  

كػو ندرا وإخوانػو د عػن أالػحابو ابتعػإىل اال عبػد ربّػو نظرّبُػو ىػذه إىل اغبيػاة والنّػاس،ابن وقد دمع  بػ 
، دبػا يبلػك اننسػاف ظ ىػذه اغبيػاة قيمػةُ م، اّلذّ يقب  عليػو بيػده مالُوىو  أخاه اغبقيقيّ  أفّ  طويلة   بعد ذبربة  
 : )البسيط((ٖ)مقد قاؿ

ييييييييييرَّ َوْجيييييييييييي َعييييييييييْن إ ذالَت يييييييييي     َدْعنييييييييييي َأص ييييييييييْن   
 

 (4)َوإ ْ  تَيَ رَّبْيييييييييت  َعيييييييييْن َأْهايييييييييي َوَعيييييييييْن َولَيييييييييدي 
يييييييْ :  ، قي ْايييييييت  َلي  ْخيييييييوا    ُ  قيييييييال وا: نَأَيْيييييييَت َعييييييين  ا

 
 

 
 

ييييييييَر مييييييي   ا ت طْييييييييو  َعَاْييييييييي   يَييييييييديميييييييا لييييييييي َأخ  َغييْ
إىل الّنيػػل مػػن أفػػد، مقػػد كمػػا بػػدا لنػػا،  ،و يسػػعإ ظ مقطوعاّبػػو اؽباجيػػة الّناقػػدةيكػن ابػػن عبػػد ربّػػوق  

 : )البسيط((٘)يقوؿ وؽبذا نراه، أشخاص ؿُبّددين ولي  إىل إىل الّناس صبيعهم اجاء معظمها موّجهن 

                                         
، وعبّػاس: ّبػاري  األدب األندلسػّي ٛٛٔات: األنػدل (، ص( انظر: ضيف: ّباري  األدب العريّب )عصر الػّدوؿ وانمػار ٔ)

 . ٜٙٔ، ٘ٛٔ)عصر سيادة قرطبة(، ص
 . ٓٙ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٕ)
 . ٕ٘، صالّسابق( ٖ)
 : انىانة. اُذالة( ٗ)
 . ٘ٚ( ابن عبد ربّو: ديوانو، ص٘)
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ييييييييييي    يييييييييييْن َج يييييييييييي   النَّييييييييييياس    َاي  يييييييييييا م  شا  م ْستَيْو  
 
 

 
 

 َ أَنَّ يييييييييييييا النَّييييييييييييياس  َأقْييييييييييييي اء  َعاييييييييييييي  َبَصيييييييييييييري 
وّجػػو إىل النّػػاس ظ عصػػره مػػن ؾبتمعػػو م خػػذ ي قنػػوط   قػػد مػػّر بلحظػػات ّف ابػػن عبػػد ربّػػوومػػن الواضػػح أ 

عػػن  ىػذه كاشػفةن  جػاءت مقطوعاّبػوو  .(ٔ)ىػذه اؼبقطوعػات، وقػد بلػ( القنػوط منػو مبلغنػا رمػػ  ميػو آّتمػ  كلّػو
عػػن طبيعػػة بصػػدؽ  معػػّنةن  ،ولػػة األمويّػػةظ عصػػر الدّ  اد ظ آّتمػػ  األندلسػػيّ الّسػػوء والفسػػ مػػن مػػواطنِ  جوانػػ َ 

 ائدة ميو.ة السّ العالقات االجتماعيّ 
، الّشػاعُر يوسػف بػن الّدولة األمويّة عصرظ ، قد اّّبسم  أشعارىم بالّسخرية الّناقدة ّمن نلقاىمػوم

ّّ ىػػاروف اؼبعػػروؼ ب وشػػيحلنا مػػن ، النُّواسػػّي ظ اػبمػػر الغػػءاؿ األرػػرَ  أسػػتاذهالّػػذّ اسػػتبقإ مػػن مػػذى  ، (ٕ)الّرمػػاد
ق ّبكػن لديػو الّتجربػة العميقػة الّػت كانػ  ا إىل الّنظػرة الّشػاملة، و غػري أنّػو كػاف ظ سػخريتو ىػذه مقػرين . الّسػخرية
 (: )الكامل(ٗ)وفبّا قالو يبّثل موقفو من الّناس واغبياة. (ٖ)عاب،   ؾبو م  ار  وإمّبا ّبشري إىل استهت، للغءاؿ

 َذَهييييييييييييييَل الَوفيييييييييييييياء ، فَييييييييييييييال َوفيييييييييييييياء  يي ْرَت يييييييييييييي 
 

ييييييييييييييَن الَوفييييييييييييييا ع ْريانَييييييييييييييا   تَيْاقيييييييييييييي  الصَّييييييييييييييديَ  م 
 يي ْعطييييييييييييييييييييييييييييَك و د ا صييييييييييييييييييييييييييياد قاا ب ا سيييييييييييييييييييييييييييان     

 
يييييييييييييييييين  َتْحييييييييييييييييييَت ض ييييييييييييييييييا وع    َأْلوانَييييييييييييييييييا  َوي   

(5) 
اح ، بعد أف مَػَقَد الثّقػة ظ األالػدقاء، مػر شديدةن  ظ ىذين البيتني بالّشاعر وبمل ظ نفسو مرارةن كبّ   

ا ّبكػوف ىػذه يندب الوماء اّلذّ ما عاد يُرذبإ ظ الديق، ويبدو أنّػو عػاش ذبربػةن قادّبػو إىل ىػذه الّنتيجػة، وردّبػ
 و اؼبت ّخر فينما بل( من العمر أرذَلو، وانفّ  الّناس من فولو. القطعة من نظمِ 

ّّ قػػد مَػَقػػَد الثّقػػة ظ األالػػدقاء، مػػلّف شػػاعرنا رخػػر و  قػػد  (ٙ)بػػن مػػاء الّسػػماء بػػادةىػػو عُ إذا كػػاف الّرمػػاد
 : )ؾبءوء الكامل((ٚ)ول قو ظمَػَقَد الثّقة ظ الّناس صبيعنا، م والإ باغبذر منهم، واغبيطة ظ الّتعامل معهم، 

                                         
 . ٖٕٖ( انظر: العّباس: شعر أضبد بن عبد ربّو األندلسّي، صٔ)
ّّ: جػػذوة اؼبقتػػب ، ص( انظػر ّبر ٕ) ، ٕٖٔ-ٖٔٔ، وابػػن خاقػػاف: مطمػػح األنفػػ ، صٓ٘ٗ-ٚٗٗصبتػػو وأخبػػاره: اغبميػػد

، ٔٚ-ٜٙ، واؼبراكشػػػّي: اؼبعجػػػ ، صٙ، ٗ-ٖ، وابػػػن دفيػػػة: اؼبطػػػرب، صٚٙٙ-ٗٙٙ/ٕوالّضػػػّ ّ: بغيػػػة اؼبلػػػتم ، 
 . ٖٕ٘، ٖ٘ٔوابن سعيد: رايات اؼبنّزين، ص

، وىيكػل: األدب األندلسػّي مػن الفػتح ٜٕٔ-ٕٛٔصر سيادة قرطبػة(، ص( انظر: عّباس: ّباري  األدب األندلسّي )عٖ)
 ، وما بعدىا. ٜٕٛإىل سقوط اػبالمة، ص

ّّ: شعره، صٗ)  . ٕٙٔ( الّرماد
 : ىبفي. ي ن  ( ٘)
ّّ: جػػذوة اؼبقتػػب ، صٙ) ، ٖ٘ٗ-ٖٗٗ، وابػػن خاقػػاف: مطمػػح األنفػػ ، صٕٙٗ-ٕٗٗ( انظػر ّبرصبتػػو وأخبػػاره: اغبميػػد

، وابػن سػعيد: رايػات ٛٔ٘-ٚٔ٘/ٕ، وما بعػدىا، والّضػّ ّ: بغيػة اؼبلػتم ، ٛٙٗ، صٔ، ـٔؽوابن بّساـ: الّذخرية، 
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔاؼبنّزين، ص

 . ٜٕ٘-ٜٕٗ( ابن عسكر، وابن طبي : أعالـ مالقة، صٚ)



ٖٚٓ 

 

 ًل َتْطَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  نَّ إ لييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َأَ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييدْ 
 

 َوإ ذا فَيَعْاييييييييييييييييييييييييييييييييييييَت فَييييييييييييييييييييييييييييييييييييال تَيع ييييييييييييييييييييييييييييييييييييدْ  
 َواْ يييييييييييييييييييييب ْس َمتاَعيييييييييييييييييييييَك ميييييييييييييييييييييا اْسَتطَْعيييييييييييييييييييييي 

 
ييييييييييييييييييييييييَن الرََّشييييييييييييييييييييييييدْ    يييييييييييييييييييييييييَت فَيييييييييييييييييييييييي   َّ ذاَ  م 

ْخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا   إ  َّ اأَلْرَ  نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار  تَيتَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق دْ وَ    ُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَن ا  اْقا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْل م 
ا  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا  ًل تَيْايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  إ ًل   اس 
 

 َأْو شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام تاا َأْو م ْنتَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق دْ  
 فَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياْرَفْ  أ م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوَرَ    اَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييد  الَفييييييييييييييييييييييييييييييييييْرد  الصَّييييييييييييييييييييييييييييييييييَ دْ    ل ْاوا  

 فَالن ييييييييييييييييييييييياس  قَيييييييييييييييييييييييْد َفَسيييييييييييييييييييييييد وا، َف ييييييييييييييييييييييييا 
 

 فيييييييييييييييييييييييييييي ْ  َعايييييييييييييييييييييييييي  َمييييييييييييييييييييييييييْن تَيْعتَييييييييييييييييييييييييييي  دْ  
بداللػة امتتافهػا بتعمػيم الّنهػي ، إىل نءع الثّقػة مػن البشػر مباشرةٌ  دعوةٌ  ،ىو واضحٌ كما  ،ظ األبيات 

ومػن ريػات ذلػك أّف اأُلخػّوة عنػدىم انقلبػ  إىل ، قػد مسػدوا، )ال ّبطمحلنَّ إىل أفد( مالّناس كما يرخ الّشاعر
 .  فسد ونقمة ومشاّبة

األمويّػػة ظ األنػػدل  ب شػػعارىم مػػن شػػعراء الّدولػػة  عػػدد   قػػد بػػات مػػن الواضػػح مقػػدار إسػػهاـِ و لعلّػػو 
مػػن الوضػػ  االجتمػػاعّي، وعلػػإ الػػّرغم مػػن قلّػػة الّشػػعراء الّػػذين  جوانػػ َ  اقػػدة ظ ّبصػػويرِ اخرة النّ الّسػػاؽباجيػػة و 
 وكشػفواعػن طبيعػة العالقػات االجتماعيّػة الّسػائدة،  قػد عػّنوا بصػدؽ   ىذا الّنقد، مػلّهمرىم ظ اشع أسهموا ب

 والفساد ظ آّتم  األندلسّي ظ عصر الّدولة األمويّة.عن جوان  من مواطن الّسوء 
وإىل جانػػ  انتقػػاد الّشػػعراء األندلسػػّيني الوضػػَ  االجتمػػاعّي ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة، قبػػد عنػػدىم 

وذلػػك ألسػػباب كثػػرية مػػن  ،(ٔ)البػػارزة ظ شػػعرىم مػػن الّنقػػد الّسياسػػّي، الّػػذّ كػػاف مػػن اؼبوضػػوعات شػػذرات  
ػػػػلطة ب شػػػػكاؽبا كّلهػػػػا الّسياسػػػػّية أو الّدينيّػػػػة أو . (ٕ)اة واضػػػػطرأُّ ياسػػػػيّ واؿ السّ األفػػػػ  ُ هػػػػا ّبقلّػػػػأنبّ  ومهاصبػػػػُة السُّ
   .(ٖ)ي الّساخراؽباج الّشعر سريّة إفدخ واائفاألُ 

                                         
ّّ، ص، ٜٖٗ( انظػػر: ؿبّمػػد: الّشػػعر ظ قرطبػػة، صٔ) -ٖٕ٘وعجلػػة: اذّباىػػات الّشػػعر األندلسػػّي ظ القػػرف الرابػػ  اؽبجػػر

ّّ، ص ،ٕٗ٘  . ٛٔٔومورار: الّشعر الّسياسّي ظ األندل  خالؿ القرف اػبام  اؽبجر
 . ٖٗ، ص( عيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسيّ ٕ)
  .ٕٕٓ( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )رؤية جديدة(، صٖ)



ٖٚٔ 

 

 نـَّ ّبَػػ ،(ٔ)عبػػد اا بػػن الّشػػمرظ عهػػد انمػػارة أبيػػاٌت ل صػػّور الواقػػ َ وىل الّنمػػاذج الّػػت وجػػدناىا ّبمػػن أُ و 
 ،اغبكػمالغءوات ظ الّصيف م  األمػري عبػد الػّرضبن بػن من و ، الند واعبليديد ظ الّشتاء م  كثرة الصّ ميها من  
 : )اػبفيف((ٕ)مقد قاؿ

ييييييييييييييْن َ ديييييييييييييييد  خ ا ْقنييييييييييييييا ييييييييييييييْعري َأم   لَْيييييييييييييييَت ش 
 
 

 
 

يييييييييييييييييْن َصيييييييييييييييييْخَرة  َصييييييييييييييييي َّاء     (3)َأْل خ ا ْقنيييييييييييييييييا م 
يييييييييييلَّ عيييييييييييال  فيييييييييييي الصَّيييييييييييْيف  َنْحييييييييييين  غ ييييييييييي اة       

 
 (4)الَشييييييييييييييييييتاء   َوالَ رانييييييييييييييييييي   َغْ و نييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييي 

 إ ْذ تَييييييييييييييييييييير  اأَلْرَ ، َوالَ اييييييييييييييييييييييد  َعَاْيييييييييييييييييييييييا 
 

 (5)واق يييييييييييييييييييييي  ، م  ْييييييييييييييييييييييَل ش ييييييييييييييييييييييقَّة  بَيْيضيييييييييييييييييييييياء   
نَّيييييييييييييييييييييييا   َفَ يييييييييييييييييييييييَأ َّ األ ن يييييييييييييييييييييييوَ  ت ْ يييييييييييييييييييييييدَ   م 

 
بييييييييييييييييييييييياء     ُ يييييييييييييييييييييييداد  َأْو ب ا  (6)ب اأَلشيييييييييييييييييييييييافي الح 

 َنْطا يييييييييييييييييييل  الَ يييييييييييييييييييْوَت َوالَفنييييييييييييييييييياَء ب   ْلحيييييييييييييييييييا 
 

، َ أَنَّيييييييييييييييييا َنخيييييييييييييييييا   فَييييييييييييييييييْوَت الَفنييييييييييييييييياء     (7)ح 
، ىػػذا الواقػػ  خط علػػإوالّسػػبشػػيء مػػن اؼبقاومػػة  باالمتعػػاض وإوبػػاءٌ  ظ ىػػذه األبيػػات شػػعورٌ تجلّػػإ ي 

 . ال ينتهي وشقاءن ، متبدو فياّبو معو ّبعبنا مستمرِّا، ظ كنف األمريالّشاعر ذّ يعيشو الّ 
نػا، ِمنّػا، نطلػُ ،  ولعّل ظ استخداـ الّشاعر الّضمائر الّدالّة علإ اعبماعة ظ )ُخِلقنا، كبن غػءاٌة، َغْءوُ 

ـم  ك َنَّػػػا لبػػػاُؼ( ّبعبػػػرينا عػػػن ّبػػػذّمر   زبفيػػػو نفػػػوس الّرعيّػػػة، مجػػػاءت ىػػػذه األبيػػػات ناطقػػػةن بلسػػػاف اعبماعػػػة،  عػػػا
 مفصحةن عّما كاف هبوؿ ظ خواطر الّناس.

 
 
   

                                         
وطيّػػػة: ّبػػػاري  امتتػػػاح ، وابػػػن القٕٗٔ، ٖٕٔ( انظػػػر ّبرصبتػػػو وأخبػػػاره ظ: ؾبهػػػوؿ: أخبػػػار ؾبموعػػػة ظ مػػػتح األنػػػدل ، صٔ)

، ٓ٘، ٚٗ/ٔ، وابػػػػن سػػػػعيد: الػػػػػُمغرب، ٜٖٗ/ٔ، وابػػػػن الفرضػػػػّي: ّبػػػػاري  علمػػػػاء األنػػػػدل ، ٚٚ-ٙٚاألنػػػػدل ، ص
ٕٔٗ-ٕٔٚ . 

 . ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ، وابن سعيد: اؼبغرب، ٔٚٔ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٕ)
ـْ نُػِحْتنا مْن ...»( ظ اؼبغرب: ٖ)  . «َأ
 ه )الُغْرنُوؽ(، وىو طائر مائّي أسود. مفردُ  : صب ٌ ال راني ( ٗ)
 . «ِإْذ نَرخ...»( ظ اؼبغرب: ٘)
فػػاّدة ُّبسػػتخدـ  ه )اِنْشػػفإ(، وىػػي رلػػة فديديّػػةمفػػردُ  : صبػػ ٌ األشييافي. «بِالػػػَمواسإ لَءْعػػءَع  وُرخػػاءِ »( العجػػء ظ اؼبغػػرب: ٙ)

 للثّق  والقط . 
 . «واؽبالَؾ.... . ك نَّا نشتاُؽ وقَ  الفناءِ نطلُ  اؼبوَت »( ظ اؼبغرب: ٚ)



ٖٕٚ 

 

، (ٔ)قػد ؿبّمػد بػن وبػ  اؼبعػروؼ بالَقْلفػاطظ ىػذا النّ  ومن شعراء عهػد انمػارة فبّػن وجػدنا لػو مشػاركةن 
كمػػا كػػاف شػػ نو الػػّتهّكم ،  اؼبهاجػػاة لءدبػػاء كثػػريَ ،  الّتعػػّرض ؽبػػم   ألعػػراض النّػػاس شػػديدَ ْلػػالثػَّ  الّػػذّ كػػاف كثػػريَ 

ا . (ٕ)باؼبلّدبني يتطّرؼ عليهم ويتنّكر ؽبم للوضػ  الّسياسػّي ظ الػروبنا وعلإ الػّرغم مػن قلّػة شػعره مػلّف ميػو نقػدن
مفػػي غمػػرة الفوضػػإ نسػػمعو يعػػّرض بػػاألمري عبػػد اا اء، مػػن الّشػػعر  و، وىػػذا مػػا ق قبػػده عنػػد َمػػْن سػػبقعصػػره

 : )الّسري ((ٖ)بقولو من قصيدة
 ميييييييييييييييييا يَيْرَت يييييييييييييييييي العاق يييييييييييييييييل  فيييييييييييييييييي م يييييييييييييييييدَّة  

 
 

يييييييييييييييييييييي    الييييييييييييييييييييييرَّاس   الَرْجييييييييييييييييييييييل  فييييييييييييييييييييييييا َمْوض 
مػن الّػذّ شػهد ميػو النّػاس كثػرينا الّسياسّي الّسّي ،  الوض فاط ظ ىذا البي  عن ّبذّمره من عّن القل 

 .  البالد والعباد لقيم وسوء أفواؿمظاىر انقالب ا
ّّ ظ عهػد اػبليفػة الػػَحكم   الػوتإاّل ، بعد القلفػاط وال نسم  الوَت منتقد  لػُحكم بي أمّية الّرمػاد

 ّّ ، م نشػد (ٗ)اؼبستنصر، اّلذّ اّبّب  سياسة الّتولية والعءؿ، وىو ما أرار سخط عدد من الّشعراء ومنهم الّرمػاد
 : )اؼبتقارب((٘)ق يصلنا منو سوخ ىذا البي ة، و ىذه الّسياس م نشد شعرنا ينتقد ميو

يييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييْن يَيْوم   يي يييييييييييييييييييييييييَوَلي َويَيْعيييييييييييييييييييييييييي     م 
 
 

 
 

       َوًل ذا يَييييييييييييييييييييييييييييييييييت  فَييييييييييييييييييييييييييييييييييال ذا يَييييييييييييييييييييييييييييييييييت   
وىػي سياسػة كمػا ، ّبظهر جبالء ظ ىذا البي  سخرية الّشاعر مػن سياسػة الػػَحكم ظ الّتوليػة والعػءؿ 

وأفكاُمػػو ، ظ الّتصػػّرؼ ظ شػػلوف الػػبالد غػػرُي نامػػذةمػػ وامُر الػػػَحكم ، نفهػػم مػػن البيػػ  مضػػطربة وغػػري فازمػػة
وفػػػدر  ، قػػػد بػػػدأ بانتقػػػاد الػػػػَحكم وسياسػػػتو بعػػػد اضػػػطراب العالقػػػة بينهمػػػا ويبػػػدو أّف الّشػػػاعر. غػػػرُي ماضػػػية

فػػّ  ، فينمػا أالػدر الػػَحكم بنػاءن علػإ ربػري  الفقهػاء أمػرنا بلراقػة اػبمػور وربريبهػا، بػدايات ىػذا االضػطراب
ّّ يتفّجػػ، أشػػجار العنػػ  ظ األنػػدل إنّػػو َىػػّم بقطػػ   ويعلػػن عػػن أسػػفو ،   لشػػاريب اػبمػػر ظ شػػعرهمػػنز الّرمػػاد
 .  (ٙ)نراقة اػبمور

                                         
ّّ: طبقات الّنحوّيني والّلغوّيني، صٔ) ّّ: جذوة اؼبقتب ، صٕٛٚ( ّبرصبتو وأخباره ظ: الءّبيد ، ٚٗٔ، وما بعدىا، اغبميد

ن ، وابػػػٔٔٔ/ٔ، ابػػػن سػػػعيد: اؼبغػػػرب، ٖٚٚ/ٕ، ابػػػن األبّػػػار: اغبلّػػػة الّسػػػرياء، ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٔالّضػػػّ ّ: بغيػػػة اؼبلػػػتم ، 
: البياف اؼبغرب،  : نفح الطّي ، ٖٜٔ/ٕعذاّر ّّ  . ٕٙٔ/ٗ، ٜٕ٘، ٜٕٗ/ٖ، واؼبّقر

ّّ: طبقات الّنحوّيني والّلغوّيني، صٕ)  . ٕٓٛ( انظر: الءّبيد
 . ٔٔٔ/ٔاؼبغرب،  ( ابن سعيد:ٖ)
 . ٜٖٗ، وؿبّمد: الّشعر ظ قرطبة، صٕ٘ٛمن الفتح إىل سقوط اػبالمة، ص ( انظر: ىيكل: األدب األندلسيّ ٗ)
ّّ: شعره، ص٘)  . ٛٔٔ( الّرماد
ّّ: جػػػذوة اؼبقتػػػب ، ص٘ٚ-ٕٚ(، ص٘ٗ، القطعػػػة )( انظػػػر: الّسػػػابقٙ) ، ٙٙ، واؼبراكشػػػّي: اؼبعجػػػ ، صٖٗ، واغبميػػػد

 . ٓٗ/ٕوالّضّ ّ: بغية اؼبلتم ، 
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ني ر مطمحلنّػهبعلنػا نقػرّ ، روخ فولػو مػن روايػاتومػا يُػظ عصر الّدولة األمويّػة عر مثل ىذا الشّ  واهورُ 
ػػػاؼبعارضػػػة غػػػري أّهػػػ وجػػػودَ   ـبتلفػػػة  وّبسػػػلك سػػػبالن إ وّبتسػػػّّت متتخّفػػػ ،ا علػػػإ اؼبواجهػػػةا معارضػػػة غػػػري قػػػادرة دائمن

   .قرطبة فكومةاهار وجهة نظرىا ذباه ن
وق يعػػُد نقػػُد الّشػػعراء سياسػػَة بعػػ  اغبّكػػاـ ظ عهػػدّ انمػػارة واػبالمػػة ىػػذه األبيػػات ومثيال ػػا، دبػػا 

 اخر الّناقػػدربمػل مػن إشػارات وّبلميحػات إىل الوضػ  الّسياسػّي ظ الػػبالد، غػري أّف ىػذا النّػوع مػن الّشػعر الّسػ
ق يقف عند ىذا اغبّد، مقد اهػر الّنقػد الّسياسػّي واضػحنا قويِّػا ظ عهػد اغبجابػة نتيجػةن لعػدـ سػالمة الوضػ  

 وإىل جانبػػو فاجػػ ٌ ، لٌ معطّػػ شػػرعيّّ  يوجػػد خليفػػةٌ  إذ، نيمػػن األندلسػػيّ  الّسياسػػّي ظ ىػػذا العهػػد ظ نظػػر كثػػري
ـّ بْ ىذا إىل جان  نفوذ الُ ، مسيطرٌ  مستبدّّ    ووضػ ٌ  ا أراد.إىل كثري فبّػ اووالوؿ اؼبنصور عن طريقه، ليفةاػب ح أ

رأخ ، مقػد (ٔ)مػنيـ اؼبتنّ اخطني وّبػنّ  عػن سػخط الّسػنطقهم دبا يعػّن ويُ ، عراءكهذا من ش نو أف يثري بع  الشّ 
ومػػن ىػػلالء ، ملػػم يرضػػوا عػػن ذلػػك، كمَ حُ ػلػػا أيب عػػامر مغتصػػ ٌ  ابػػنَ  عراء أفّ بعػػ  أنصػػار بػػي أميّػػة مػػن الّشػػ

، رأخ غلبػة ابػن أيب عػامر علػإ ىشػاـ اؼبليّػدبػي أميّػة لػػّما قػاؿ ىباطػ  ، الّػذّ (ٕ)يّ سَ حَ ػاىيم بن إدريػ  الػإبر 
 : )الكامل((ٖ)واالستبداد باألمر دونو

يييييييييييييييييل  يف يييييييييييييييييي   ا َأر  َعَ يييييييييييييييييل  ل َ يييييييييييييييييْن يَيتَيَع َّ
 

 َجاَّيييييييييييييييْت م صييييييييييييييييَبت نا، َوضييييييييييييييياَ  الَ يييييييييييييييْ َهل   
  ا َأر يإ نَييييييييييييييييييي أل ْ يييييييييييييييييي  ب  م ْقَاتييييييييييييييييييي ف ييييييييييييييييييي 

 
 ل  َأْ سيييييييييييي ا يَ تَّيييييييييييي  َأقييييييييييييوَ  َغا طْييييييييييييت  ف ييييييييييييي 

يييييييييييييييييد    يييييييييييييييييْن أ َميَّيييييييييييييييييَة وا   يييييييييييييييييو   َ ييييييييييييييييييي ا م   َأَي  
 

َوَيس يييييييوس  َهييييييي ا ال  ْايييييييَك َهييييييي ا اأَلْ يييييييَدب   
(4) 

 َتْ شييييييييييييييييي َعسييييييييييييييييا  ر ه ْ  َ ييييييييييييييييواَلْي َهييييييييييييييييْوَدج   
 

 َأْعييييييييييييييييييييييواد ل  ف يييييييييييييييييييييييي نَّ ق ييييييييييييييييييييييْرد  َأْشييييييييييييييييييييييَيل   
  ار  الييييييييييييييييد ج يَأبَنييييييييييييييييي أ َميَّييييييييييييييييَة َأيْييييييييييييييييَن َأقْيييييييييييييييي 

 
يييييييييييييييييينْ   ييييييييييييييييييم   يا تَيتَي َيَّييييييييييييييييييل  ي  ْ   َومييييييييييييييييييا ل و ج وه 

يييييييييييييييْن     َعيييييييييييييييْن غاب ييييييييييييييي   يايغابَيييييييييييييييْت أ س يييييييييييييييود  م 
 

 فَا يييييييييييي اَ   يييييييييييياَز الييييييييييييي  ْاَك َهيييييييييييي ا ال يَّْعاَييييييييييييل   
 

                                         
، ٜٖٗوؿبّمػػػػد: الّشػػػػعر ظ قرطبػػػػة، ص ،ٕٓٛمػػػػن الفػػػػتح إىل سػػػػقوط اػبالمػػػػة، ص ( انظػػػػر: ىيكػػػػل: األدب األندلسػػػػيّ ٔ)

 .ٖٚ-ٖٙيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسّي، صوع
ّّ: جػػػذوة اؼبقتػػػب ، صٕ) ، وابػػػن األبّػػػار: اغبلّػػػة ٕٕٙ/ٔ، والّضػػػّ ّ: بغيػػػة اؼبلػػػتم ، ٕٙٔ( انظػػػر ّبرصبتػػػو وأخبػػػاره: اغبميػػػد

 . ٕٕٛ-ٕٕٙ/ٔالّسرياء، 
: البيػػاف اؼبغػػرب، ٕٕٚ/ٔ( ابػػن األبّػػار: اغبلّػػة الّسػػرياء، ٖ) : نفػػح )مػػا عػػدا البيػػ ٕٔٛ/ٕ، وابػػن عػػذاّر ّّ   األخػػري(، واؼبّقػػر

 ، )البيتاف األخرياف مقط، ومن غري نسبة(.ٜٔ٘/ٔالطّي ، 
 «. ويسوُس ضْخَم اؼبْلِك...»( ظ البياف اؼبغرب: ٗ)
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وال زبلػو ىػذه األبيػات ، الّػذّ اغتصػبو اغباجػ  اؼبنصػور، ربّسر الّشاعر علإ ُملك بي أمّية الّضػائ 
مقػد ، مػن اؼبنصػور وميها كمػا ىػو واضػح سػخريةٌ ، لك منومُ ػالظ إرجاع  غبة  من ربري  واضح علإ الّثورة، ور 

 باألفدب مرّةن، وبالقرد مرّةن أخرخ، وبالثّعل  مرّةن رالثةن. والفو 
ـ بػػػو نّ خط عليػػػو والتّػػػت أرػػػارت الّسػػػالّػػػ ،مات اؼبنصػػػورلتصػػػرّ   عرضػػػال زبلػػػو اؼبصػػػادر مػػػن روايػػػات  و 

قػػػػوؿ بعضػػػػهم علػػػػإ لسػػػػاف اػبليفػػػػة ، ائم ظ عهػػػػدهوضػػػػ  القػػػػوفبّػػػػا قيػػػػل ظ ّبصػػػػوير ال .(ٔ)وب معالػػػػو ظ ىشػػػػاـ
 : )الوامر((ٕ)ىشاـ

ْ ايييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييَن الَع ا  يييييييييييييييييييل  َأ َّ م   َألَيييييييييييييييييييْيَس م 
 

 يَيييييييييييييييييير  مييييييييييييييييييا قَييييييييييييييييييلَّ م ْ َتن يييييييييييييييييييعاا َعَاْييييييييييييييييييي    
 
 

نْيا َج يييييييييييييييييييييعاا  َوت ْ اَيييييييييييييييييييك  ب اْسييييييييييييييييييي     اليييييييييييييييييييد 
 

ييييييييييييييييْن ذاَ  َشييييييييييييييييْيء  فييييييييييييييييي يََديْيييييييييييييييي      َومييييييييييييييييا م 
مػن الّسػخرية والّتجػريح  و أبيػاٌت أخػرخ ميهػا كثػريٌ ضػ  كلّْػالو  وإىل جان  ىذه األبيات قيل ظ انتقادِ  

ّبػُػػتػََّهُم بػػو، »، مقػػد كانػػ  (ٖ)والّتشػػهري ّٔشػػاـ الّػػذّ ق يبلػػ( اغبلػػم، وب ّمػػو اُلػػْبح الّػػت ُشػػغف  بػػابن أيب عػػامر
وىػػي أوالػػلتو إىل فيػػ، والػػل مػػن اغبػػاؿ الّػػت ق يػػتمّكن ألفػػد قبلػػو وال بعػػده مثُلهػػا، مَسػػَلَ  ىشػػامنا ُملَكػػو 

 .  (ٗ)«جنَده وماَلوو 
وكػاف ذلػك نتيجػةن لسػوء الوضػ  ، وىجػوـ   األمػر مػن نقػد   وظ رخر عصػر الّدولػة األمويّػة ق يػن  والةُ 

الّػػذين قػػاؿ عػػنهم ابػػن فػػـء ظ ، فّكػػاـ عهػػد الفتنػػة مقػػد ىػػاجم بعػػ  الّشػػعراء سياسػػةَ ، (٘)الّسياسػػّي وّبرّديػػو
 وبعمػارة قصػور  ، عػن إقامػة ديػنهم تنػا بػدنياىملَّ مػن أىػل مِ اؼبمالػك  أىػلِ  شػاغلَ اللَّهمُّ نشكو إليك ّبَ »رسائلو: 

ردّبػػا كانػػ  سػػببنا  أمػواؿ   وجبمػػ ِ ، زمػػة ؽبػم ظ معػػادىم ودار قػػرارىماّل عػن عمػػارة شػػريعتهم ال يّتكوهػا عّمػػا قريػػ   
 الفتنػة الّػت فلّػ  مبيّػننػا سػب َ ، وقػاؿ ظ موضػ  رخػر. (ٙ)«...وعوننػا ألعػدائهم علػيهم، إىل انقراض أعمارىم

 ؿبػاربٌ ، أّوؽبػا عػن رخرىػا، مػن أندلسػنا ىػذه ظ شػيء   أو فصػن   مدينػة   ذلػك أّف كػلَّ مػدبّْرِ  مػدةُ وعُ »بقرطبػة: 

                                         
: نفح الطّي ، ا( انظر: ٔ) ّّ  .ٜٔ٘/ٔؼبّقر
: البياف اؼبغرب، ٕ)  . ٕٓٛ/ٕ( ابن عذاّر
  .ٕٓٛ/ٕ، ( الّسابقٖ)
 . ٕٓٛ/ٕ، الّسابق( ٗ)
ومورار: الّشعر الّسياسّي ظ ، ٖٛ، صوعيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسيّ ، ٖٔ٘: ؿبّمد: الّشعر ظ قرطبة، ص( انظر٘)

ّّ، ص  .ٕٕندل  زمن الفتنة والّطوائف، ص، اؽبجاء الّسياسّي ظ األٛٔٔاألندل  خالؿ القرف اػبام  اؽبجر
: رسائلو، ٙ)  . ٔٗ/ٖ( ابن فـء
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للّػػذّ ّبرونػػو عياننػػا مػػن شػػّنهم الغػػارات علػػإ أمػػواؿ اؼبسػػلمني مػػن ، ظ األرض بفسػػاد ا ّبعػػاىل ورسػػولو وسػػاع  
 .  (ٔ)«...ك َمْن ضارَّىملْ الّرعّية اّلت ّبكوف ظ مُ 

الّشػػعراء وىجػػائهم والّسػػخرية  نقػػدِ  كػػذلك أف يكػػوف ىػػلالء اغبّكػػاـ موضػػ َ   عيػػد إذف والوضػػ ُ لػػي  بب
ّّ اغبّكػػاـ  ومػػن ىػػلالء، مػػنهم الّسػػاخر اؽبػػاجي الّػػذّ كػػاف ىػػدمنا لسػػهاـ ىػػذا النّػػوع مػػن الّشػػعر  اػبليفػػُة اؼبهػػد

إىل أنّػو كػاف نػاء اغبػدي، عنػو ظ أر «البيػاف اؼبغػرب»أشار الاف  ، و اؼبعّن عّما ظ نفوس الّرعّية اغباقدة عليو
 : )الّرمل((ٖ)ا قيل ميووفبّ  .(ٕ)عراء وانتقادىمؽبجاء الشّ  ة عرضةن أكثر خلفاء بي أميّ 

 َأْشيييييييييييييييييييييييييَأل  َخْاييييييييييييييييييييييييي   َعاييييييييييييييييييييييييي  الع بييييييييييييييييييييييييياد  
 

يييييييييييييييييييييييير  َوبيييييييييييييييييييييييياد    ييييييييييييييييييييييييْن  اض   َوالنَّيييييييييييييييييييييييياس  م 
 َأب يييييييييييييييييييييو الَولييييييييييييييييييييييد  الَّييييييييييييييييييييي ي اْقَشيييييييييييييييييييييَعرَّتْ  

 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َشييييييييييييييييييييييييييييييييييييْعَرة  الييييييييييييييييييييييييييييييييييييب الد     ل َنْحس 

يييييييييييييييييييييييي   َج ييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييياَ  َعايييييييييييييييييييييييي  قَيوْ    عاايم 
 

 (ٗ)عيييييييييييييييييييييييييياد  َمييييييييييييييييييييييييي اَر عيييييييييييييييييييييييييياد  ل َقييييييييييييييييييييييييييْول   
قرطبػػػة بػػػو ابتليػػػ  ، كمػػػا ىػػػو واضػػػٌح، نقمػػػةن علػػػإ ىػػػذا اػبليفػػػة الفاسػػػد، الّػػػذّ ظ ىػػػذه األبيػػػاتإّف  

و ظ البطالػة كػم وانغماِسػاغبُ  و شػلوفَ كِػْر و اؼبوبقػات وّبػَ بسػب  ارّبكابِػ، ، مجّر عليهم الػويالت واؼبصػائ وأىلها
   .ّبكشف عن أوجو الفساد ظ سياستو وفياّبو، و بو عّن عن ضيق الّناستاألبيات لمجاءت ىذه والّلهو، 

ّّ  انغمػػاس اغبػػػدي، عػػن رخػػر علػػإشػػاعٌر ذَبػػرّأَ و  معبّػػػرنا عػػن ضػػػيق مقػػاؿ  ،اتؼ واؼبلػػػذّ ظ الػػّتّ  اؼبهػػد
 : )الوامر((٘)الّناس بو وبتصرّماّبو اؼبشينة

يييييييييييييييييَل َعيييييييييييييييييْين    َأميييييييييييييييييير  النَّييييييييييييييييياس  س يييييييييييييييييْخَنة    
 

 ْييييييييييييييييييييييييَل بَييييييييييييييييييييييييْيَن م َخنَّ َييييييييييييييييييييييييْين  يَبييييييييييييييييييييييييت  الاَّ  
    

   

                                         
: رسائلو، ٔ)   .ٖٚٔ/ٖ( ابن فـء
: البياف اؼبغرب، ( ٕ)  . ٓٛ/ٖانظر: ابن عذاّر
 . ٓٛ/ٖ، الّسابق( ٖ)
ظ القػررف الكػرمي ظ  واكػر ذُ وقػد  ،فضرموت، وكانوا يعبدوف األورػاف قاؼ مشاؿَ فْ ظ أرض األَ  كان  مساكن قـو عاد   (ٗ)

لّشػػػػعراء: ، إٗ، اغبػػػػّ : ٜ، إبػػػػراىيم: ٓٙ، ٜ٘، ٓ٘، ىػػػػود: ٓٚ، الّتوبػػػػة: ٗٚ، ٘ٙاألعػػػػراؼ:  منهػػػػا ،مواضػػػػ  عػػػػّدة
، اغباقّػػة: ٛٔ، القمػػر: ٔٗيات: ، الػػّذار ٖٔ، ؽ: ٕٔ، األفقػػاؼ: ٘ٔ، ٖٔ، ُمّصػػل : ٖٔ، غػػامر: ٕٔ، ص: ٖٕٔ
عػػاد الّػػذين ىلكػػوا ىػػم عػػاد األوىل وقػػد عػػّذّٔم اا ّبعػػاىل وأىلكهػػم لكفػػرىم وطغيػػاهم وّبكػػذيبهم  وقػػوـُ وغريىػػا.  ...،ٗ

 (.ٜٕبو خليل: أطل  القررف، صأ، و ٖٜٗاظ القررف الكرمي، ص)انظر: عبد الباقي: اؼبعجم اؼبفهرس أللف اؼبرسلني.
: البياف اؼبغرب، ٘)  . ٓٛ/ٖ( ابن عذاّر



ٖٚٙ 

 

د ذا َويَيْايييييييييييييييييي    َخييييييييييييييييييدَّ َهييييييييييييييييييي ا  ]ي َ َ يييييييييييييييييي  
 

يييييييييييييييييييلَّ يَييييييييييييييييييييْول  َسيييييييييييييييييييْ َرتَيْين    َوَيْسيييييييييييييييييييَ ر    
(1) 

الفَيييييييييييييييييييييييتَيي ْ  َسييييييييييييييييييييييفيياا   َلَقييييييييييييييييييييييْد َولَّييييييييييييييييييييييْوا خ 
 

يييييييييييييييَر زَيْييييييييييييييين    ناا َغييْ  َضيييييييييييييييعيَف الَعْقيييييييييييييييل  َشيييييييييييييييييْ
ّّ وقاؿ    ( بسيطالـبّل  : )(ٕ)رال،ٌ  شاعرٌ  ظ اؼبهد

 د ي نا، َوَل  ييييييييييييييييييييييييينْ قَيييييييييييييييييييييييييْد قييييييييييييييييييييييييياَل َمْيييييييييييييييييييييييييي
 

ييييييييييييييييييييييييييييييو     ب   اَّيييييييييييييييييييييييييييييية  الف ْسيييييييييييييييييييييييييييييي   َوال    
(3) 

 َوشييييييييييييييييييييييياَرَ  النَّيييييييييييييييييييييييياَس فيييييييييييييييييييييييي َ ييييييييييييييييييييييييري    
 

 لَيييييييييييييييييييييييييييييييييْوًلل  ميييييييييييييييييييييييييييييييييا زاَ  ب الَ ص يييييييييييييييييييييييييييييييييو    
يييييييييييييييييْن قَيْبيييييييييييييييييل  ذا َأَجيييييييييييييييييي  ا   َميييييييييييييييييْن  ييييييييييييييييياَ  م 

 
فَيييييييييييييييييييياليَيْوَل قَييييييييييييييييييييْد صيييييييييييييييييييياَر ذا قي يييييييييييييييييييير و    

(4) 
ّّ  ظ ىػػذه األبيػػات موقػػفُ  واضػػحٌ   ء إىل الّسػػلطة بفسػػاده وؽبػػوه ذّ جػػاالّػػ، الّشػػعراء مػػن اػبليفػػة اؼبهػػد

انتشػار  أفّ  وشػذوذه، وال شػكّ  لقػيّ اػب واكباللػ ورّكػءوا ميهػا علػإ، ب شػعارىم اؽباجيػة الّشػعراء وماستهدم ،وغّيو
ىػػػذه  عراء بتضػػػمني أىػػػاجيهم مثػػػلَ ذوذ اؼبختلفػػػة وانبافػػػة ظ ىػػػذا العصػػػر كػػػاف يغػػػّر الّشػػػآّػػػوف وأنػػػواع الّشػػػ

 امات اػبطرية.اال ّ 
ّّ علإ ىذه اغبػاؿ مػن الّسػخط والػرّم  والّضػيق، مقػد أف يكوف  وال غرابةَ  موقف الّشعراء من اؼبهد

ّّ علػػإ قرطبػػة الػػويالت مسػػلوالن عػػن االػػطناع  كػػافإذ  والػػار سػػببنا ظ دمػػار الػػبالد وىػػالؾ العبػػاد،  ،جػػّر اؼبهػػد
ىم ظ آّتمػ  القػرطّ  أراذؿ العاّمة واستظهاره بسفلة القـو من ؿبػّتظ انجػراـ والّلصوالػّية، الّػذين كػاف اهػور 

اسػتبّد ىػلالء وداخلهػم الغػرور، واسػتغّلوا الظّػروؼ اغبرجػة الّػت ذبتازىػا الػػبالد  ولػة األمويّػة، مقػدوبػاالن علػإ الدّ 
لتحقيق مآرّٔم، مهاصبوا ُدور النبر وانتهبوىػا، ودمعػوىم إىل ؿبػاربتهم واالنتقػاـ مػنهم عنػد دخػوؽبم قرطبػة مػ  

 .  (٘)ىػٖٓٗاؼبستعني ظ سنة 
 ّّ مقػػد قػػاؿ ميػػو اقػػدة، عراء النّ مػػن سػػهاـ الّشػػ ، وق يػػن وق يكػػن سػػليماف اؼبسػػتعني أفسػػن مػػن اؼبهػػد

 ّسري ( : )ال(ٙ)أفدىم
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ا   س يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَاْي اَن   ْ   ًل رَ  

 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  س يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَاْي ا      فَ  نَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ض 

 
                                         

: غػازؿ بَقػْرص   َج  ي ، ولي  ؽبذه الكلمة معىن، ولعّل الّصواب ما أربتّػو...«هبمشم »( الدر ىذا البي  ظ البياف: ٔ)
 وُمالعبة. 

: نفح الطّي ، ٕ) ّّ  . ٚٚ٘، ٕٚٗ-ٕٙٗ/ٔ( اؼبّقر
 . ينريعة والدّْ الشّ : الي  اَّة( ٖ)
 : اّلذّ ال قروف لو. اأَلَج   ( ٗ)
 . ٕٔٔ/ٔ( انظر: ساق: قرطبة فاضرة اػبالمة، ٘)
: نفح الطّي ، ٙ) ّّ  . ٜٕٗ/ٔ( اؼبّقر



ٖٚٚ 

 

 ذاَ  ب يييييييييييييييييييييييييييييييي   غ اَّييييييييييييييييييييييييييييييييْت َشيييييييييييييييييييييييييييييييييا ين يا
 

ييييييييييييييييييييييييييلَّ َشييييييييييييييييييييييييييْيطا      َوَ يييييييييييييييييييييييييلَّ َهيييييييييييييييييييييييييي ا   
يييييييييييييييييييينافَب اْسيييييييييييييييييييي     سيييييييييييييييييييياَ ْت عَ    ايييييييييييييييييييي  َأْرض 

 
 ل يْاييييييييييييييييييييييييييييييييييك  س يييييييييييييييييييييييييييييييييي َّا   َوَأْو ييييييييييييييييييييييييييييييييييا    

مهمػػا ، الـقػارف بينػػو وبػني سػليماف عليػػو الّسػ إذبالغػة، اعر مػػن سػليماف اؼبسػتعني سػػخرية سػخر الّشػ 
 اعبػػنّ  نَ ِمػػ...»سػػليماف النّػػّ  ّبعػػاىل ل ر ااُ قػػد سػػخّ م، مشػػّتكاف ظ االسػػم غػػري أنّػػػهما ـبتلفػػاف سبامنػػا ظ الفعػػل

خػػػرج مػػػنهم عػػػن األمػػػر عّذبػػػو ونّكػػػل  نْ وَمػػػ، مػػػا يشػػػاء ال يفػػػّتوف وال ىبرجػػػوف عػػػن طاعتػػػو  يعملػػػوف لػػػواالن عّمػػػ
ظ فصػػػار قرطبػػػة واقتحامهػػػا وّبػػػدمريىا وقتػػػل قالبة والّصػػػمقػػػد اسػػػتظهر بػػػالنبر أّمػػػا سػػػليماف اؼبسػػػتعني . (ٔ)«بػػػو

ّّ وأنصاره  علإ غريبو ؿبمّ غلّ التّ و  ،أىلها ا ظ سػببن كػاف و  تنػة،وىػذا مػا مػتح بػاَب الف ،ىػػٖٓٗظ سػنة  د اؼبهد
 .(ٕ)وائفك أالحاب الطّ ّبفريق البالد وسبلّ 

رخػػرين غػػريىم ق يكونػػوا قػػادرين  ، مػػلفّ ميهأظبػػاء مهجػػوّ  الّشػػعراء قػػد اسػػتطاعوا ذكػػرَ ىػػلالء كػػاف إذا  و 
 : )ؾبءوء الكامل((ٖ)ظ قولو ما معل ابن شهيدعلإ ىذا، إذ اعتمدوا علإ الّتعميم وانشارة والّتلميح، ك

ناَوَتَحوَّلَييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ْت ف ينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
 

يييييييييييييي ْ    بيييييييييييييي  الييييييييييييييرَّْأَس، َوابْيييييييييييييين  اليييييييييييييييَ ْ د  راغ 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  َصيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ير  قَييييييييييييييييييييييييييييييييييييدْ    َوَأداَر   

 
 ر  اليييييييييييييييييييييييييييييي  ْنَتي  َأْر يييييييييييييييييييييييييييييي الَعفيييييييييييييييييييييييييييييا   ْ  

 َفَ أَنَّنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ع ْ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ن سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
 

    َعاييييييييييييييي  الَع ييييييييييييييي  فيييييييييييييييي   يييييييييييييييَل عيييييييييييييييات  ْ  
ذّ أوالػلو انقػالب والّػ ،وىػو غػري جػدير بػذلك، انتقد ابن شهيد َمْن والل إىل قّمػة اؽبػـر الّسياسػيّ  

والة األمػر ظ  عيػوبَ  «خريةالػذّ »وقػد كشػف الػاف  . قرطبة فاضرة اػبالمػة األمويّػةاروؼ  وّبغيّػرُ ، اؼبوازين
قّلمػا ، ىم كاؼبلح ميهم: األمػراء والفقهػاء، وق ّبءؿ رمة الّناس منذ ُخلقوا ظ النفني منهم»مقاؿ: ، ىذا العهد

مقد خّ  اا ّبعاىل ىذا القرف اّلذّ كبػن ميػو مػن ، م يُػْرَدوفوبفسادى، بصالفهم يصلحوف، ّبتنامر أشكاؽبم
مػػاألمراء القاسػػطوف قػػد نّكبػػوا ّٔػػم عػػن هػػ  ، دبػػا ال كفايػػة لػػو وال ـَبْلػػ  منػػو، اعوجػػاج الػػنَفْيهم لػػدينا ىػػذين

 .  (ٗ)«...،يادنا عن اعبماعة وَفوشنا إىل الفرقةذِ ، الطّريق

                                         
، ورد ذكر الّنّ  سليماف عليو الّسالـ ظ القررف الكرمي ظ سبعة عشر موضعناوقد . ٕ٘ٙ( ابن كثري: قص  األنبياء، صٔ)

، ٖٓ، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔالّنمػػػػل: و ، ٔٛ، ٜٚ، ٛٚاألنبيػػػاء: و ، ٗٛاألنعػػػاـ: و ، ٖٙٔالّنسػػػاء: و ، ٕٓٔالبقػػػرة:  ظ
-ٖٚ٘. )وانظػػػر: عبػػػد البػػػاقي: اؼبعجػػػم اؼبفهػػػرس أللفػػػاظ القػػػررف الكػػػرمي، صٖٗ، ٖٓص: و ، ٕٔسػػػب : و ، ٗٗ، ٖٙ
 (.ٜٔ، وأبو خليل: أطل  القررف، صٖٛ٘

 . ٕٓٔ، ٘ٛ/ٔمة ظ األندل ، ( انظر: ساق: قرطبة فاضرة اػبالٕ)
 . ٕٙٔ( ابن شهيد: ديوانو، صٖ)
 . ٓٛٔ، صٔ، ـٖ( ابن بّساـ: الّذخرية، ؽٗ)



ٖٚٛ 

 

اء األمػػر  ت وّجهػػ  الّشػػعراء إىل ىجػػاءكػػن العوامػػل الّػػمػػن أ ّف اخػػتالؿ األوضػػاع الّسياسػػّيةوال ريػػ  أ
 ّكػػػػك واكبػػػػالؿ، مكػػػػاف الّشػػػػعر ؽبػػػػلالء، مقػػػػد غضػػػػ  الّشػػػػعراء ؼبػػػػا أالػػػػاب األنػػػػدل  مػػػػن ضػػػػعف وّبفواػبلفػػػػاء

مػػػن  ينػػػاؿ مػػػن ُعّمػػػاؽبم ووزرائهػػػم الّػػػذين ق ينجػػػواو باؼبرالػػػاد، يفضػػػح ّبصػػػرّما م ويكشػػػف زيفهػػػم وخػػػداعهم، 
ة ظ قرطبػة ىشػاـ بػي أميّػ خلفػاءِ  رخػرِ  د قيػل ظ فكػم بػن سػعيد اغبائػك وزيػرِ مقػ، (ٔ)واؽبجاءالّسخرية سهاـ 
 : )اػبفيف((ٕ)اؼبعتدّ 

 َهْبيييييييييييييييييييييييييَك َ  يييييييييييييييييييييييييا تَيييييييييييييييييييييييييدَّعي َوزييييييييييييييييييييييييييراا
 

 َوزييييييييييييييييييييير  َمييييييييييييييييييييْن َأنْييييييييييييييييييييَت  يييييييييييييييييييييا َوزييييييييييييييييييييير 
 َوا   مييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ل َ مييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  َمْعنايييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 
 َفَ ْيييييييييييييييييييييييييييييييييَف َمييييييييييييييييييييييييييييييييْن َوزََّر اأَلمييييييييييييييييييييييييييييييييير   

الّدولػػة قػػد بلػػ( مػػن الػػّذّؿ واؼبهانػػة مػػا بلػػ(، ملػػي  إذا كػػاف منصػػ  اػبالمػػة، وىػػو أعلػػإ منصػػ  ظ  
غريبنػػػػا إذف أف ّبصػػػػبح سػػػػائر اؼبناالػػػػ  العليػػػػا ظ الّدولػػػػة مناالػػػػ  جومػػػػاء، ال قيمػػػػة ؽبػػػػا وال قػػػػدر، وال سػػػػلطة 

واغباؿ كذلك أف يسخر الّشػعراء مػن الػوزراء، كمػا سػخروا مػن األمػراء  بدىيّ الحأّا وال رقل، مكاف من الأل
 واػبلفاء.

ظ نقػػػػد وضػػػػ  الػػػػبالد  ، كمػػػػا اهػػػػر لنػػػػا،ةولػػػػة األمويّػػػػوف ظ عصػػػػر الدّ عراء األندلسػػػػيّ لّشػػػػلقػػػػد أسػػػػهم ا
وّبػػػرّدّ أوضػػػاع  ،مات والة األمػػػراخرة اؽباجيػػػة عػػػن امتعاضػػػهم مػػػن ّبصػػػرّ وا ظ أشػػػعارىم الّسػػػ، وعػػػنّ ياسػػػيّ السّ 

لة متوّسػػ ،ةدؽ والواقعيّػػسػػمة بالّصػػمػػنهم. وجػػاءت أشػػعارىم ىػػذه مقطوعػػات قصػػرية متّ  عػػدد   الػػبالد ظ عهػػودِ 
 . ياسيّ الفساد السّ  ة عن رمضهم مظاىرَ غة اؼبعنّ ور اؼبوفية واللّ بالصّ 

 الس ْخرية من  با  الن اس الس ي  ة وأخالقي  الفاسدة )العيوب الخ اقي ة(: -ب
شػعرىم، ب سػلوب مػّيّ ا مػن اؼبوضػوعات ظ دن ّيوف ظ عصر الّدولة األمويّػة عػدّبناوؿ الّشعراء األندلس

وىػػذه . (ٖ)والرّيػػاءكالبخػػل والكػػذب والغفلػػة ،  ا يّتصػػل بطبػػاع النّػػاس الّسػػّيحلة وأخالقهػػم الّذميمػػةفبّػػ ناقػػد سػػاخر
ملػم ىبػل آّتمػ  األندلسػّي مػن ، (ٗ)خرية وانضػحاؾمن اؼبوضوعات اؼبناسػبة للّسػوغريىا ة قائ  األخالقيّ النّ 

                                         
ّّ، ص ( انظر: مورار: الّشعر الّسياسّي ظ األندل ٔ) ندل  زمن ، اؽبجاء السياسّي ظ األٕٕٔخالؿ القرف اػبام  اؽبجر

 .٘ٓٔ، صدلسيّ ، وعيسإ: اؽبجاء ظ األدب األنٖٔالفتنة والّطوائف، ص
: البياف اؼبغرب، ٕ)  . ٚٗٔ/ٖ( ابن عذاّر
وىػػػي: اذّباىػػػات الّشػػػعر األندلسػػػّي فػػػّ  هايػػػة القػػػرف الرّابػػػ   .ٕ٘ٔفكاىػػػة ظ األدب األندلسػػػّي، ص( انظػػػر: قءوبػػػة: الٖ)

ّّ، ص  .ٙ٘٘اؽبجر
 . ٛٗٔحك )رؤية جديدة(، ص( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والضّ ٗ)



ٖٜٚ 

 

ظ عػػدد مػػن ، ػبااّلػػة ومسػػد آّتمػػ مقػػد سػػاءت أخػػالؽ العاّمػػة وا، عػػدد مػػن االكبرامػػات األخالقيّػػة والفكريّػػة
 :ظ األندل  ةولة األمويّ وفبّا سخر منو الّشعراء ظ عصر الدّ . (ٔ)اؼبرافل والعهود
 البخل:  -1

وال بػػّد أّهمػػا واكبػػا اؼبػػدح بػػالكـر ، إّف الّسػػخرية مػػن البخػػل وىجػػاء الػػبخالء قػػديباف ظ الّشػػعر العػػريبّ 
ّّ،  مقػػد كػػاف الكػػـر عنػػد العػػرب قيمػػةوالفخػػر بػػو،  قػػد لػػذلك كانػػ  بعػػ  كتػػ  النّ إنسػػانّية ذات معػػىن وجػػود

اـ كمػػػػا معػػػػل أبػػػػو سبّػػػػ،  «األضػػػػياؼاؼبػػػػديح و بػػػػاب »ربػػػػ  اسػػػػم ، وافػػػػد اؼبػػػػديح ظ بػػػػابمػػػػ  القديبػػػػة، ذبعلػػػػو 
 .  (ٕ)ظ ضباستوىػ( ٖٕٔ)ت

إذ ، (ٖ)وقػػػف الّشػػػعراء ألالػػػحأّا باؼبرالػػػادم، الّذميمػػػةالبخػػػل فة يػػػنُ  آّتمػػػ  األندلسػػػّي مػػػن الػػػوق 
 .  (٘)بخالء عصرىمبك يب نواس وابن الّرومّي معل إخواهم اؼبشارقة  كما ،  (ٗ)ىم وسخروا منهمذّمو 

ذبلػو بوضػوح مػواقفهم ، مػن الّشػعراء لعػدد   ومػريةٌ  وظ الّشعر األندلسّي ظ عصر الّدولة األموية مبػاذجُ 
 ويل( : )الطّ (ٚ)الغءاؿ وىل ىذه الّنماذج قوؿُ ومن أُ ، (ٙ)من البخل والبخالء ظ عصرىم

ا َنْحييييييييييَو خال ييييييييييد    َقَصييييييييييْدت  ب َ ييييييييييْد ي جاهييييييييييدا
 

 
 

يييييييييييييييْن َجيييييييييييييييْدوال  فَييييييييييييييييْوَ  م نيييييييييييييييا ي   أ َؤَميييييييييييييييل  م 
يييييييييييَر د ْرَهييييييييييي     يييييييييييْن مال ييييييييييي   َغييْ  فَياَيييييييييييْ  يي ْعط نيييييييييييي م 

 
 َتَ اََّفيييييييييييييييييييييي   بَيْعييييييييييييييييييييييَد اْنق طييييييييييييييييييييييا   رَجييييييييييييييييييييييا ي 

ييييييييييا َصييييييييييحيَحةا   ْرسا ييييييييييال  ض   َ  ييييييييييا اقْيتَياَييييييييييَ  الَح َّ
 

ييييييييييييييدَّة  ب ب  يييييييييييييي  ييييييييييييييْن ش   (8)اء  إ ذا اْسييييييييييييييت ْخر َجْت م 
الّػػػذين هبػػػودوف إذا مػػػا ىػػػّء م مػػػدائح ، كمػػػا يُبػػػدح الّسػػػادُة الّشػػػرماءُ   يبدفػػػو سػػػعإ الغػػػءاؿ كبػػػو خالػػػد   

ا ىػذا ق يكػن فبّػن يسػتحّقوف اؼبػدح أو فبّػن يسػتجيبوف ِلَمػن يسػتجديهم، الّشعراء ممالُػو أغلػإ ، غػري أّف خالػدن
، يعػدو جػوده مقػدارنا قلػيوإف سػخ  نفسػو وجػاد دبػاؿ مػال ، من مدائح الّشعراء ومعانيهػا يعطيػو بعػد جهػد الن

 .  وخسارّبَو كبرية، مال ري  أّف أؼبو شديد، َمْن اقتل  لو اغبّجاـ ضرسنا سليمة اّل ال يشعر ّٔا إ، وعناء ومشّقة

                                         
عر األندلسػػّي، ، ونعيمػػة: ذبّليػػات االنقػػالب القيمػػّي ظ الّشػػٜٕٔتمػػ  انسػػالمّي ظ األنػػدل ، ص( زيػػارة: الػػّّتؼ ظ آّٔ)

 . ٙ-٘ص
 . ٜٖٔ( انظر: أبو سبّاـ: ديواف اغبماسة، صٕ)
 . ٕٕ٘من أشعار أىل األندل ، ص ( انظر: ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهاتٖ)
 .ٔٗٔ، وعيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسّي، صٕٕٙفكاىة ظ األدب األندلسّي، ص( انظر: قءوبة: الٗ)
 ، وما بعدىا. ٕٖٔ( انظر: فل : اؼبفاىيم اعبمالّية ظ الّشعر العّباسّي، ص، ٘)

ّّ  عر األندلسيّ اىات الشّ ىي: اذبّ ( انظر: ٙ)  .ٕٗٙ، صفّ  هاية القرف الرّاب  اؽبجر
 . ٕٚ( الغءاؿ: ديوانو، صٚ)
 ة، وىي امتصاص الّدـ من اعبسم بارجم. : اؼبداّو باغبجامالَح َّال( ٛ)



ٖٛٓ 

 

مػتقّم  شخّصػيتو ورّدد ، ربّدث ميها علإ لساف خبيل بياٌت أخرخ الّور ميها خبلو أو لعّلووللغءاؿ أ
 : )اػبفيف( (ٔ)عن نفسو وقد ىءّه رجل إىل العطاء مقاؿ الغءاؿ، أقوالو

 قي ْايييييييييييييييييييت  إ ْذ َ يييييييييييييييييييرََّر الَ قالَيييييييييييييييييييَة: َيْ فيييييييييييييييييييي
 

 
 

 َأنييييييييييييييييييَت َأْوليييييييييييييييييي  ب ييييييييييييييييييد ْرَه ي َأْل ع يييييييييييييييييييالي  
يييييييييييييييو   َيْخَدع ييييييييييييييي   م  ْيييييييييييييييي  يييييييييييييييْن َي    َلْسيييييييييييييييت  م  َّ

 
 ييييييييييييييييييييييا َك، فَييييييييييييييييييييياْعَاْ  ب َيييييييييييييييييييييي  ل  اأَلقْيييييييييييييييييييييوا    

 ميييييييييييييييييييييا أ َؤَدي ال َّ ييييييييييييييييييييياَة إ ًل  َ  يييييييييييييييييييييا يي ْعيييييييييييييييييييييي 
 

 (2)بيييييييييييييييييييييييييييا   ز  ر م َعسَّيييييييييييييييييييييييييييل  ب الح   ييييييييييييييييييييييييييييَصر   
وكانػػ  وجهػػة نظػػره أّف أوالده ، فػاج  الّشػػاعُر الّسػػائَل بالعقػػل واؼبنطػػق بعػد أف أاّ عليػػو ظ الطّلػػ  

، وبنّي لو أنّو لن ىُبدع ب سالي  الػػُمستجدين واّدعػاءا م الكاذبػة، وىل ّٔذا اؼباؿ من الّسائل اؼبلّح ظ الطّل أَ 
بػػل أّكػػد الّشػػاعر أف الطّالػػ  لػػن يفػػوز بالعطػػاء ، م وأسػػاليبهم ظ الطّلػػ  واالسػػتجداءمهػػو خبػػري ّٔػػم وبػػ قواؽب

بشػػػّدة  اّل مػػػال يسػػػخو بػػػو إ، ألّف األمػػػر إذا ّبعلّػػػق باؼبػػػاؿ فػػػّ  لػػػو كػػػاف ألداء مريضػػػة دينيّػػػة كالءّكػػػاة، مهمػػا معػػػل
 مكيف ستجود نفسو دباؿ لػُمستجد؟   ، وعناء

لنجػػد إىل جانػ  أبيػػات الغػػءاؿ ، عر األندلسػػّي ظ ىػػذا العهػداؼبمػدوح البخيػػل ظ الّشػ وّبتكػّرر الػػورةُ 
مقػػد قػػاؿ ميػػو ب سػػلوب ، الػػبخالء الّػػذّ ق يػػنُ  منػػو أفػػدُ ، ظ ّبصػػوير البخػػل أبياّبنػػا ؼبعاالػػره مػػلمن بػػن سػػعيد

 : )الّطويل( (ٖ)طريف
ييييييييييييييييْدَ تي  َأًل ر بَّ َمييييييييييييييييْن َأْنَشييييييييييييييييْدت    فييييييييييييييييي   م 

 
 
 

: قَييييييييْد ميييييييياَت أَ    ْو بَييييييييداَوَأ ْييييييييَرَ  َ تَّيييييييي  قي ْاييييييييت 
 تَنييييييييييييييياَوَل َعيييييييييييييييْن َميييييييييييييييْد ي َ يييييييييييييييأَنَّي َسيييييييييييييييَقْيت     

 
َي، إ ْذ َأْنَشييييييييييْدت    الَ ييييييييييْدَح، م ْرق ييييييييييدا  ب َ ييييييييييْد  

(4) 
وال ذبػػود نفوسػػهم ، أنشػػد مػػلمن ِمدفتػػو بػػني يػػدّ وافػػد مػػن ىػػلالء الّػػذين ال يقػػّدروف قيمػػة اؼبػػدح 

وكمػػا ، و معػػروؼ عػػن اؼبمػػدوفنيكمػػا ىػػ،  وق يطػػرب لكلماّبػػو، ملػػم يفػػرح ىػػذا اؼبمػػدوح دِبدفػػة مػػلمن، بعطػػاء
 .  أو ىكذا بدا، أنّو قد مات طرؽ ىذا اؼبمدوح فّ  اّنومقد أ، ّبوّق  الّشاعر فني مدفو

د أنّػو أنشػدىا مبمجػرّ ، ىبتلػف عػن سػائر اؼبػدائح غريػ ٌ  ملهػا معػلٌ ، وعاد ملمن منظػر ظ أمػر ِمدفتػو
سػػػقاه  منػػػّوـٌ  وكػػػ ّف ىػػػذه اؼبدفػػػةَ ، اىرأو ىكػػػذا ّبظػػػ، فػػػّ  بػػػدت عليػػػو عالمػػػات النّػػػـو، أمػػػاـ الػػػافبو البخيػػػل

 .  الّشاعُر إيّاه

                                         
 . ٕٚ( الغءاؿ: ديوانو، صٔ)
 : ميو ررار عسل. ال عس ل: وعاء من جلد للّشراب وغريه. ال     ( ٕ)
 . ٖٕ٘( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٖ)
 : الػُمنّوـ. ال  ْرق د( ٗ)
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قػػػد اّّبسػػػما بطػػػاب  ، ومػػػا ُيالفػػػ  أّف اؽبجػػػاء بالبخػػػل والسُّػػػخرية مػػػن الػػػبخالء ظ شػػػعر ىػػػذا العصػػػر
الّسػخرية الّتنبيػُو  مهػدؼُ ، ىم فرالنا عليهم من الفضيحة واالنتشارخبالءَ  ملم يسّم الّشعراءُ ، انشارة والّتلميح
ب ظبػاء الػبخالء ومضػحهم علػػإ رؤوس  ها الّتشػهريَ ولػي  ىػدمُ ، جتماعيّػة مػن أجػل انالػالحعلػإ العيػوب اال

 .  األشهاد
ألّف ، وىػو أسػلوب قػدمي ظ اؽبجػاء، كما طُبع  الّسخرية من البخالء ظ ىذا العصر بطاب  اؼببالغػة

ا كػام رب ىػذه اؼببالغػات قػوؿ ومػن أضػ، (ٔ)ليغيظػو مػن مضػيلة الكػـر الن الّشاعر يهدؼ إىل ذبريد مهجّوه ذبريدن
 : )اؼبنسرح( (ٕ)سعيد بن الفرج اؼبعروؼ بالّرّشاش ظ البخيل

 إ نَّييييييييييييييييييييييييييَك ًل تَيْعيييييييييييييييييييييييييير    الَ  يييييييييييييييييييييييييييَل، َوًل
 

 
 

، َوالَحَسيييييييييييييييييييين     تي َفيييييييييييييييييييَر   بَيييييييييييييييييييييْيَن الَقبيييييييييييييييييييييح 
 إ  َّ الَّيييييييييييييييييييي ي يَيْرَت ييييييييييييييييييييي نَييييييييييييييييييييداَ  َلَ الْييييييييييييييييييييي 

 
يييييييييييييييْن َشيييييييييييييييْيَوة  الاَّيييييييييييييييَبن    يييييييييييييييا م   ييييييييييييييييحال ل  تَيْيسا

بػػل إّف إدراكهػػم األشػػياء يقصػػر عػػن إدراؾ َمػػْن ، لػػبخالء وافػػدة وأخالقهػػم متمارلػػةبػػاع اويبػػدو أّف طِ  
قيمػة ، وال يػدرؾ ميمػا يبػدو، الّرّشاش مػا عػاد يعػرؼ الّتمييػء وال الّتفريػق بػني القبػيح واغبسػن ممهجوُّ ، سواىم

 .  األشياء وفقائقها
 لو عطػػاءن كحػػ ّْ َمػػْن ّبدمعػػو محػػ ُّ َمػػْن يسػػ، وؽبػػذا مقػػد بلػػ( الّرّشػػاش بالبخيػػل أعلػػإ درجػػات البخػػل

وىذه الّصػورة الّػت جّسػم ّٔػا الّشػاعر شػّح الػافبو ّبنطػّو علػإ كثػري مػن ، شّدة كلفو بالّلنب إىل فل  الّتي 
 . وجعل راجَي نوالو ظ موض  فال  الّتي ، مقد جعل خبيلو ظ موض  الّتي  إزراءن بو، الّسخرية والّتهّكم

تململهم مػن األيػدّ الّػت ّبتجػرّأ علػإ بػ ّبنّم علإ ّبنّمهم وّبشػي ،وللبخالء فركاٌت الفظها الّشعراء
قاؿ إظباعيل بن بدر ساخرنا من أفد خبالء عصره، أمواؽبم وأطعمتهم

 : )الّطويل((ٖ)
يييييييييييييييَ ل   يييييييييييييييا ًلَ يييييييييييييييَ  الَقيييييييييييييييْول  خ بيْ  تَيييييييييييييييينَيفََّس َل َّ

 
 
 

يييييييييييييييييييا ًلَمَسيييييييييييييييييييْت   اأَلصييييييييييييييييييياب       َوَقطَّيييييييييييييييييييَل َل َّ
ييييييييييييي  يييييييييييييبا  ، َف    ْد لَنيييييييييييييافَيق ْانيييييييييييييا لَييييييييييييي  : إ نَّيييييييييييييا ش 

 
ييييييييييَرَ  جييييييييييا        ب ع ييييييييييود ، َف ييييييييييا فييييييييييي الَقييييييييييْول  َغييْ

أيػديَهم  ما إف الف  ضيوُؼ البخيػل خبػءَه وطعاَمػو، فػّ  زمػر أو ّبنّهػد ّبعبػرينا عػن غيظػو، مػلذا مػّدوا 
ا اعػػّتخ مضػػيفو والفػػ  الّشػػاعر مػػ، اهػػرت عالمػػات الغػػي  واضػػحةن علػػإ جبينػػو، هم اػببػػءَ والمسػػ  أالػػابعُ 

                                         
ّّ  سيّ ( انظر: ىي: اذّباىات الّشعر األندلٔ)  . ٕ٘ٙ-ٕٗٙ، صفّ  هاية القرف الرّاب  اؽبجر
 . ٖٕ٘( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٕ)
 . ٕٚ٘، صالّسابق( ٖ)
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ولػػن يػػ كلوا ، باعمػػ خنه أّهػػم ِشػػ،  راد أف ىبّفػػف عػػن ىػػذا اؼبسػػكني اؼبغلػػوب علػػإ أمػػرهمػػ، البخيػػل مػػن ّبغػػرّيات
 .(ٔ)ه لريّباح بالومن خبء 

ملػو ، بالّسخرية من البخالء واالسػتهءاء ّٔػم: ابػُن عبػد ربّػو الّدولة األمويّة اؼبعرومنيعصر ومن شعراء 
، مجعلػو شػاعَر كمػا ذىػ  بعػ  الّدارسػني  جػاءواالسػتهءاء، وليسػ  ظ اؽبمن اؼبقطوعات ظ الّسػخرية  عددٌ 

ىجاء  مشتهرنا ّٔذا الّلوف من الّشعر
عبػد  أف يصػّنف ابػنَ  ّف ما بني أيػدينا مػن ىػذه اؼبقطوعػات ال يرقػإ، أل(ٕ)

رػػػالث عشػػػرة مقطوعػػػة ّبػػػّتاوح كػػػّل  ربّػػو مػػػن الّشػػػعراء اؽبّجػػػائني، مهػػػذه اؼبقطوعػػػات الّػػػت ظ الػػػّديواف ال ّبتعػػػّدخ
أّمػػا فادرتػػو مػػ  الَقلفػػاط ، وق قبػػد ظ ديوانػػو قصػػيدة وافػػدة ظ اؽبجػػاء. ّتة إىل بيتػػنيوافػػدة منهػػا مػػا بػػني سػػ

كػاف قػد رّد بػو عليػو بعػد ،  مػلّف ابػن عبػد ربّػو ق يهجػو بغػري بيػ  شػعر وافػد، الّشاعر اؼبعػروؼ ّٔجائػو اؼبقػذع
 .  ن الّشعراء اؽبّجائنيم علإ أّف ابن عبد ربّو يعدّ  الن وىذا لي  دلي، (ٖ)أبيات قاؽبا الَقلفاط ظ ىجائو

أنّػػو أمسػػك عػػن ذكػػر َمػػْن يهجػػوىم ظ مػػ  ، وفبّػػا يػػدؿ علػػإ أّف ابػػن عبػػد ربّػػو ق يكػػن شػػاعرنا ىّجػػاءن 
وال ، (٘)«بكػفّْ َمػْن ال ُأظَبّْػي»وقولػو ظ رخػر: ، (ٗ)«َمػْن لسػُ  لػو ذاكػرنا»واكتفإ بالقوؿ ظ أفدىم: ، شعره

ظ موضػػعني أّوؽبمػػػا ظ رّده علػػإ الَقلفػػاط وقػػد سػػػبق   اّل إ، (ٙ)القػػوؿ ه مناسػػبةَ نعػػرؼ أظبػػاء مهجّويػػو ظ ذكػػػرِ 
مبعػػ، إىل عّمػػو الّشػػاعر ، يومنػػا (ٚ)والثّػػا  اسػػم ابػػن أخيػػو سػػعيد الّػػذّ جػػاء ظ خػػنه أنّػػو َمصػػد، انشػػارة إليػػو

 : )الكامل( (ٛ)مكت  سعيد إليو، ملم يل ّْ عّمو دعوّبو، األدي  أضبد بن عبد ربّو
يييييييييييييييييا َعيييييييييييييييييد ْمت   يييييييييييييييييام وَ ]َل َّ  َوَجايَسيييييييييييييييييا دان سا

 
 
 

ناَدْمييييييييييييييييييييت  )بي ْقرا اييييييييييييييييييييا( َو)جال ين وَسييييييييييييييييييييا( 
(9) 

 
                                         

 : )ؾبءوء الّرمل( ب سلوب ساخرخبل أفد معاالريو مقاؿ أبو نواس  والف (ٔ)
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   إ ْسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اعيَل َ الَوْشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  خ بيْ

 
، إ ذا مييييييييييييييييييييييييييييا اْنَشيييييييييييييييييييييييييييي َّ يي رْ    فَيييييييييييييييييييييييييييياييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن أَثَييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  الصَّْنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َعَ بايييييييييييييييييييييييييييييييييييييا م 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييَعة  فييييييييييييييييييييييييييييي   َ ْيييييييييييييييييييييييييييييَف َيْخَفيييييييييييييييييييييييييييي   
 إ  َّ َرف يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَءَ  َهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا 

 
 َأْ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ    األ مَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  َ فَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 
 

 
 

 . ٕٛٗ: ديوانو، صانظر
 . ٓٚٔ( انظر: جّبور: ابن عبد ربّو وعقده، صٕ)
 . ٜٔ-ٛٔر: ابن عبد ربّو: ديوانو، ص( انظٖ)
 . ٙٛ، صالّسابق( انظر: ٗ)
 . ٖٙٔ، صالّسابقنظر: ( ا٘)
 . ٕٜ، ٕ٘، صالّسابق( انظر: ٙ)
 : شّق عرقو ليستخرج دمو. َفصد( ٚ)
 . ٕٓٔ/ٔ، وابن سعيد: اؼبغرب، ٕٜ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٛ)
 ، وىو مكسور الوزف والّصواب ما أربّتو من اؼبغرب. «َلّما عدمُ  ُمْلنسنا...»( الدر البي  ظ الّديواف: ٜ)
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ييييييييييييييييييفاَء تَيَفيييييييييييييييييير دي  َوَجَعْاييييييييييييييييييت    ْتبَيي  ييييييييييييييييييا ش 
 

 

يييييييييييَل َجيييييييييييْرح  ي وَسييييييييييي   َوه  يييييييييييا الَشيييييييييييفاء  ل   
(1) 

م شػار إىل أنّػو جعػل كتػ  ، ومبلػ( علمػو وسػعة اّطالعػو، ظهر لعّمو مقدار رقامتػوأراد ابن األخ أف يُ  
كمػػػا ىػػػو ،  وقػػػد اسػػػتفاد ظ ىػػػذا اؼبعػػػىن، عنػػػدما َعػػػِدـ اعبلػػػي  اؼبػػػلان ، وأطبّػػػائهم نػػػدماء لػػػومالسػػػفة اليونػػػاف 

 : )الّطويل((ٕ)ىػ(ٖٗ٘)ت من قوؿ اؼبتنّ  ، واضح
 َأَعيييييييييي   َم ييييييييييا   فييييييييييي الييييييييييد ن  َسييييييييييْرج  سيييييييييياب ح  

 
يييييييييييييير  َجايييييييييييييييس  فييييييييييييييي ال  مييييييييييييييا     تيييييييييييييياب     َوَخييْ

، الكتػاَب خػري جلػي  ألنّػو مػ موف اعبانػ موجػد ، أشار سعيد إىل زبلّػف عّمػو عػن زيارّبػو وؾُبالسػتو 
غػري أّف العػػّم ابػػن عبػد ربّػػو الّػػذّ ، ويسػػتفيد اننسػػاف مػن ردابػػو وعلومػػو وكػّل مػػا وبتويػػو، وال شػرّ ميػػو مػال أذخ 

 : )الكامل((ٖ)أجابو عندما والل إليو ىذاف البيتاف بقولو، يعرؼ طباع ابن أخيو البخيل
 َأْلَفْيييييييييييييييييييييييييَت )بي ْقرا اييييييييييييييييييييييييا( َو)جالين وسييييييييييييييييييييييييا(

 
 
 

، َويَيييييييييييييييييييييييييْرزَ    َجايسييييييييييييييييييييييييا   (4)ًل يَييييييييييييييييييييييييْأ  ال  
 َفَ َعْايييييييييييييييييييييييييتَيي ْ  د وَ  اأَلقيييييييييييييييييييييييييار ب  ج نَّيييييييييييييييييييييييييةا  

 
باا، َوَأنيسيييييييييييييييا  ي ْ  صييييييييييييييا   ييييييييييييييينيْ  (5)َوَرضيييييييييييييييَت م 

ييييييييييييييا   َوَأ  يييييييييييييين  ب ْخاَييييييييييييييَك ًل ي يييييييييييييير  لَييييييييييييييَك تار  ا
 

 (6)َ تَّييييييييييييييييييي  ت نييييييييييييييييييياد َل بَيْعيييييييييييييييييييَده ْ  إ بْايسيييييييييييييييييييا 
ا أّف ؾبالسػة )بقػر ، مبيّػننا فقيقة أمػره، خيوربّو إىل الّتهّكم واالستهءاء بابن أ عمد ابن عبد  اط( وملّكػدن

وق يػر ابػن عبػد ربّػو بعػد ، ولػذلك مّضػلهما علػإ غرينبػا مػن اعبلسػاء، بطعاـ وال شػراب و)جالينوس( ال ّبُرزِئو
 .  مبخلو لن يفارقو، ىذا ما يبن  ابن أخيو من ؾبالسة إبلي  نفسو ومنادمتو

واسػتطاع أف وبػّور ، وال سػّيما ظ البيػ  األخػري، والذعنػا ظ رّده، كاف ابن عبد ربّػو مومّػقنػا ظ  ّكمػو
ذع ظ ّبصػػوير َمػػْن يهجػػوىم اّل وىػػذا الّتعػػري  الػػ، ميجعلػػو مػػاّدة للّتنػػّدر واالسػػتهءاء، مػػا ذكػػره ابػػن األخ مفتخػػرنا

 .  (ٚ)ْن يسمعها يستظرمها مَ ؼبا ميهما من الّدعابة والفكاىة اّلت، جعل  منو شاعرنا هبيد االستهءاء والّسخرية
 .  (ٚ)يسمعها

، ويكػره أالػحابو، ميمء أنّػو كػاف يبقػ  ىػذا الطّبػ  الػذّ ويبدو من شػعر ابػن عبػد ربّػو وّبصػّديو للػبخال
ومػن ىػػلالء الّػػذين سػاقهم خبُلهػػم وفظُّهػػم العػػارر للوقػوع بػػني يػػدّ ابػػن ، ظ َمػْن يقػػ  بػػني يديػػو الن ملػم يػػوّمر قػػو 

                                         
 «. لكلّْ بَػرْح يُوسإ»... ( ظ اؼبغرب:ٔ)
 . ٜٚٗ( اؼبتنّ : ديوانو، صٕ)
 . ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ، وابن سعيد: اؼبغرب، ٜٚ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٖ)
 : أالي . ر زئ( ٗ)
 : الّسّت والوقاية. ال  ن ة( ٘)
 «. فّ  ّبنادـ بعَدىا...»( ظ اؼبغرب: ٙ)
 . ٕٖٔوالعّباس: شعر أضبد بن عبد ربّو األندلسّي، ص، ٕٕٚ( انظر: قءوبة: الفكاىة ظ األدب األندلسّي، صٚ)



ٖٛٗ 

 

مقػػاؿ ، ّٔػػا وظ الػػحيفة وَمطلَػػ رجػػٌل كتػػ  إليػػو بعِػػَدة  ، نوذعػػة مػػا يسػػتحّقو اّل عبػػد ربّػػو لينػػالوا مػػن سػػهاـ نقػػده ال
 : )الّسري ((ٔ)ميو

 َصييييييييييييييييييييييييييييييييييحيَفة   اب ع ييييييييييييييييييييييييييييييييييييا الا يييييييييييييييييييييييييييييييييييول  
 

 
 

 ع ْنوان يييييييييييييييييييييييييييييييييا ب الب ْخييييييييييييييييييييييييييييييييل  َمْخت ييييييييييييييييييييييييييييييييول   
 َأْهيييييييييييييييييييداَ يا، َوالخ ْايييييييييييييييييييف  فيييييييييييييييييييي  ََيييييييييييييييييييييا 

 
، َوالا يييييييييييييييييييييييييول     َوالَ طْيييييييييييييييييييييييييل ، َوالتَّْسيييييييييييييييييييييييييويف 

ييييييييييييييييْن قي ْرب يييييييييييييييي     ، َوم  يييييييييييييييي   َنْحييييييييييييييييس  ييييييييييييييييْن َوْجي   م 
 

يييييييييييييييييييييييْن عرفان ييييييييييييييييييييييي   ش يييييييييييييييييييييييْول  ر ْجيييييييييييييييييييييييس     ، َوم 
ـّ ىػذه الّصػحيفة )طابعهػا اللّػ  ( والػّتهّكم ...، وعنواهػا بالبخػل ـبتػـو، ـلبل( ابن عبد ربّو الغايػَة ظ ذ

(، والػػػػّرج ، بصػػػػافبها )الػػػػّنح  مقػػػػد كثّػػػػف ظ ىػػػػذه األبيػػػػات الّصػػػػفات اؼبذمومػػػػة الّػػػػت عرمهػػػػا ظ ، والّشػػػػـل
 .  اّلذّ وعد الّشاعَر وأخلف وعده، ؼببالغة ليغي  ىذا اؼبسكنيأو أنّو رك  مرك  ا، الاف  ىذه الّصحيفة

ـّ الّصػػحيفة والػػّتهّكم بصػػافبها إىل والػػف طعامػػو مقػػاؿ ميػػو سػػاخرنا منػػو ، وانتقػػل ابػػن عبػػد ربػػو مػػن ذ
 : )الّسري ((ٕ)سخرية بالغة

فاا لَييييييييييييييييييي     ًل تيتضيييييييييييييييييييْ  إ ْ    ْنيييييييييييييييييييَت َضيييييييييييييييييييييْ
 

يييييييييييييييييي  ل  فييييييييييييييييييي الَ ييييييييييييييييييْو   هاض ييييييييييييييييييول     (3)َفخ بيْ
ييييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييييْن ر قَّييييييييييييييييييييييية   َتْ ا     األَْلحيييييييييييييييييييييييا   م 

 
 َفييييييييييييييييييييييييو  ب َاْحييييييييييييييييييييييي   الَعيييييييييييييييييييييييْين  َمْ ا يييييييييييييييييييييييول   

 ًل تَْأتَيييييييييييييييييييييييد ْل َشيييييييييييييييييييييييْي اا َعاييييييييييييييييييييييي  َأْ ا ييييييييييييييييييييييي    
 

 فَ  نَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ب يييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  و   َميييييييييييييييييييييييييييييييييييييْأد ول   
ه مخبػءُ ، أف يتنػاوؿ مػا يسػاعده علػإ اؽبضػم، كما اّدعإ ابػن عبػد ربّػو،  ال فاجة لضيف ىذا البخيل 

 .  من أف ُيشب  َمْن ي كلو الن بد، إذا الار ظ معدة الّضيف ىضم ما ميها
مػػن خػػالؿ ّبصػػويره طعامػػو الّػػذّ جػػادت بػػو ، يػػل أكثػػر مػػن ىػػذا البخيػػلوعمػػد ابػػن عبػػد ربّػػو إىل النّ 

 . مجاء بصورة صبيلة ّبعّن عن قّلة ىذا الطعاـ ورقّتو، نفسو لضيفو
، ّل معػروؼوّبشػّح نفسػو وّبنقػب  يػده عػن كػ، إّف البخيل ظ شعر ابن عبد ربّو ىو الّػذّ يبنػ  نائلػو

 : )اػبفيف( (ٗ)ملنّو ال يسّمي َمْن يسخر منو، وعلإ الّرغم من نفور الّشاعر من البخيل وازدرائو لو
ييييييييييييييييييييييييييييييييَل َعييييييييييييييييييييييييييييييييد و    َجَعييييييييييييييييييييييييييييييييَل ا   ر ْزَ    

 
 
 

 لييييييييييييييي ب َ ييييييييييييييف  ل ييييييييييييييبَيْع   َمييييييييييييييْن ًل أ َسييييييييييييييَ ي 
 َ يييييييييييييييف  َميييييييييييييييْن ًل يَيييييييييييييييي   ع ْطَفْيييييييييييييييي   يَيْومايييييييييييييييا 

 
، َوًل ي بيييييييييييييييييييييييييييييييييالي ب يييييييييييييييييييييييييييييييييَ لَ    ل َ يييييييييييييييييييييييييييييييييديح 

 
                                         

 . ٜ٘ٔ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٔ)
 . ٓٙٔ، صالّسابق( ٕ)
 : كّل دواء ىضم طعامنا. الياضول والَيض ال والَيض ول( ٖ)
 . ٖٙٔ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٗ)



ٖٛ٘ 

 

ْنيييييييييييييييييييييييي   ب َوْجيييييييييييييييييييييييي   ييَ   تَيَاقَّيييييييييييييييييييييييي  الرَّجيييييييييييييييييييييييياَء م 
 

ييييييييييييييييييييح  الَخييييييييييييييييييييَد، َوالَ بييييييييييييييييييييين  ب س يييييييييييييييييييي َ    راش 
ْ ت يييييييييييييييييييي   زا  ييييييييييييييييييييراا، َف ييييييييييييييييييييا زاَ  َيْشيييييييييييييييييييي  و   ج 

 
يييييييييييييييييييييييْبت    َسيييييييييييييييييييييييي َدَمي   ل يييييييييييييييييييييييَي َ تَّييييييييييييييييييييييي  َ س 

ييييييييييييَل  َييييييييييييْر     ييييييييييييْن     َأل ييييييييييييَف الا ييييييييييييْوَل، فييييييييييييي   م 
 

، َوَعييييييييييييييييي َ    م ْعر قايييييييييييييييييا فيييييييييييييييييي   بَييييييييييييييييييْيَن خيييييييييييييييييا  
ييييييييييييييييراراا قَييييييييييييييييْد نَييييييييييييييييياني النَّصيييييييييييييييييح  َعْنيييييييييييييييي      م 

 
، َوأ َمييييييييييييييييي  ييييييييييييييييْن َنصيييييييييييييييييح   ب ييييييييييييييييأَبي َأنْييييييييييييييييَت م 

إالػػالَفهم وإالػػالَح ، وقػػد ّبكػػوف غايػػُة ابػػن عبػػد ربّػػو مػػن الّسػػخرية ّٔػػلالء الّػػذين ق يػػذكر أظبػػاءىم 
وق ّبكػن ، ومن أبياّبو اّلت جػاءت لتعريػة ىػذه الّرذيلػة واػبصػلة الّذميمػة، وليس  الغاية مضح البخيل، آّتم 

 : )الّسري ( (ٔ)قولو ظ طعاـ أفد البخالء، بخيل نفسوللّنيل من شخ  ال
  َعييييييييييييييييييال  َمييييييييييييييييييْن َلْسييييييييييييييييييت  لَيييييييييييييييييي   ذا  ييييييييييييييييييَرا

 
 
 

، َ  يييييييييييييييييييييييييييييييا َد َّ ب يييييييييييييييييييييييييييييييَأْ  ي يييييييييييييييييييييييييييييييْ َ َرا   َد َّ
ييييييييييييييييييييييْن َأْ ا يييييييييييييييييييييي      ًل يَفطيييييييييييييييييييييير  الصَّييييييييييييييييييييييا     م 

 
 َل  نَّييييييييييييييييييييييييي   َصيييييييييييييييييييييييييْول  ل َ يييييييييييييييييييييييييْن َأْفطَيييييييييييييييييييييييييَرا 

يييييييييييييييييي   شيييييييييييييييييياه د    ييييييييييييييييييْن ل ْوم  يييييييييييييييييي   م   فييييييييييييييييييي َوْجي 
 

 ْ  ي ْخب يييييييييييييييييييييَراَيْ فيييييييييييييييييييييي ب ييييييييييييييييييييي   الشَّييييييييييييييييييييياه د  أَ  
 لَيييييييييييييييييييييْ  تَيْعييييييييييييييييييييير    الَ ْعييييييييييييييييييييير وَ  َأْفعال ييييييييييييييييييييي    

 
، َ  يييييييييييييييييا لَيييييييييييييييييْ  يي ْن  ييييييييييييييييير  ال  ْنَ يييييييييييييييييَرا   َ  قَييييييييييييييييي

، ّبػراه العيػوف وّبالمسػو األالػاب ، ظ الورة سابقة، إذا كاف طعاـ البخيل كما الّوره إظباعيل بن بدر 
، الّصػائم إذا ّبناولػو ال يفطػر لقّلتػو بػل إفّ ، ومن قّلتػو يكػاد ال يُػذكر، ملّف طعاـ البخيل عند ابن عبد ربّو قليل

ومػػ  كػػّل مػػا يبػػدو مػػن ، ميعرمػػو َمػػْن يػػراه، وىػػذا دليػػل علػػإ خبػػل الػػافبو الّػػذّ بػػدت علػػإ وجهػػو مالمػػح للمػػو
 . وق يشّهر بو، ملنّو ق يذكر اظبو، ازدراء ابن عبد ربّو ؽبذا البخيل

والّتعػػري  ، زّبػػذه لبيػػاف الػػورة الػػبخالءا اّل إ، وق يػػّدخر ابػػن عبػػد ربّػػو أسػػلوبنا يعينػػو علػػإ جػػالء معانيػػو
: (ٕ)والػف خبػالء عصػرهكمػا ظ قولػو ي،  مقد عب  إىل الػور القػررف الكػرمي لّتسػي  معانيػو ظ ذىػن القػارئ، ّٔم

 )الّطويل(
يييييييييييييييود ، َور بَّ يييييييييييييييا     يييييييييييييييارَة  ب ْخيييييييييييييييل  ميييييييييييييييا َت  

 
 
 

ييييييييييييييييْن ص ييييييييييييييييَ  الح  ييييييييييييييييارَة  ميييييييييييييييياء    يييييييييييييييَر م   تَيَف َّ
 الَعصييييييييييياَولَيييييييييييْو َأ َّ م وسييييييييييي  جييييييييييياَء َيْضيييييييييييرب  ب   

 
ييييييييييْن َضييييييييييْرب    الييييييييييب َخالء    َل ييييييييييا انْيَبَ َسييييييييييْت م 

(3) 
علػإ الػرَّغم مػن أّف مػن اغبجػارة مػا ، وال يػ ت منهػا خػري، خبالء ابن عبػد ربّػو ىنػا كاغبجػارة ال ّبَنػدخ 

مّْػن  ُتَّ َقَسػْ  قُػلُػوبُُكم  ىػذا اؼبعػىن مػن قولػو ّبعػاىل ظ ا يػة الكريبػة:وقد اسػتوفإ الّشػاعر ، يتفّجر منها اؼباء

                                         
  .ٙٛ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٔ)
 . ٘ٔ، ص( السابقٕ)
 . وّبفّجرَ  : نب َ ال اء   انب سَ ( ٖ)
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ػػػُر ِمْنػػػُو األَنْػَهػػػاُر َوإِ  ػػػقَُّق بَػْعػػػِد َذلِػػػَك َمِهػػػَي َكاغبَِْجػػػارَِة أَْو َأَشػػػدُّ َقْسػػػَوةن َوِإفَّ ِمػػػَن اغبَِْجػػػارَِة َلَمػػػا يَػتَػَفجَّ َهػػػا َلَمػػػا َيشَّ فَّ ِمنػْ
َها َلَما يَػْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّلِو َوَما الّلُو بَِغا  .  (ٔ)﴾(ٗٚ)ِمل  َعمَّا ّبَػْعَمُلوفَ مَػَيْخرُُج ِمْنُو اْلَماء َوِإفَّ ِمنػْ

باغبجػػػػػػػػارة، واسػػػػػػػػتوفإ مػػػػػػػػن القػػػػػػػػررف  ومػػػػػػػػّد الّشػػػػػػػػاعر ظ عمػػػػػػػػر اؼبعػػػػػػػػىن، مبعػػػػػػػػد أف شػػػػػػػػّبو الػػػػػػػػبخالءَ 
، مهػػػػػػػم كاغبجػػػػػػػارة قسػػػػػػػوةن أمػػػػػػػػاـ  الكػػػػػػػرمي الػػػػػػػورة صبيلػػػػػػػة معػػػػػػػّنة، أّكػػػػػػػػد الّشػػػػػػػاعر علػػػػػػػإ خبػػػػػػػل ىػػػػػػػلالء القػػػػػػػػـو

ىػػػػلالء الػػػػبخالء غػػػػري ّبلػػػػك اغبجػػػػارة  االسػػػػتجداء، ولكػػػػن إذا كػػػػاف مػػػػن اغبجػػػػارة مػػػػا يتفّجػػػػر منػػػػو اؼبػػػػاء، مػػػػلفّ 
اؼبسػػػػػػػتثناة ظ ا يػػػػػػػة الكريبػػػػػػػة، وأّكػػػػػػػد علػػػػػػػإ ذلػػػػػػػك ظ البيػػػػػػػ  الثّػػػػػػػا ، إذ إّهػػػػػػػم سيصػػػػػػػمدوف علػػػػػػػإ خبلهػػػػػػػم 

، ظ إشػػػػػارة واضػػػػػحة مػػػػػن الّشػػػػػاعر إىل (ٕ)وقسػػػػػو م فػػػػػّ  لػػػػػو جػػػػػاء موسػػػػػإ عليػػػػػو الّسػػػػػالـ ليضػػػػػرّٔم بعصػػػػػاه
نَػػػػػػا ِإىَل ُموَسػػػػػػإ ِإِذ اْسَتْسػػػػػػَقاُه  َتْ َوَقطَّْعنَػػػػػػاُىُم ارْػنَػػػػػػ قولػػػػػػو ّبعػػػػػػاىل ظ ا يػػػػػػة الكريبػػػػػػة:  َعْشػػػػػػرََة َأْسػػػػػػَباطنا أفَُبنػػػػػػا َوأَْوَفيػْ

ننػػػػا قَػػػػْد َعلِػػػػَم ُكػػػػلُّ أُنَػػػػاس  مَّْشػػػػَربَػهُ  ْم َواَلَّْلنَػػػػا قَػْوُمػػػػُو أَِف اْضػػػػِرب بػَّْعَصػػػػاَؾ اغبََْجػػػػَر مَانَبَجَسػػػػْ  ِمْنػػػػُو ارْػَنتَػػػػا َعْشػػػػرََة َعيػْ
ـَ َوأَنءَْلنَػػػػػا عَ  ػػػػػْلَوخ ُكلُػػػػػواْ ِمػػػػػن طَيّْبَػػػػػاِت َمػػػػػا َرَزقْػنَػػػػػاُكْم َوَمػػػػػا اََلُمونَػػػػػا َوَلِكػػػػػن َكػػػػػانُواْ َعلَػػػػػْيِهُم اْلَغَمػػػػػا لَػػػػػْيِهُم اْلَمػػػػػنَّ َوالسَّ

 .  (ٖ)﴾(ٓٙٔ)أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ 
ـّ ابن عبد ربّو ىلالء وسخر منهم ومن خبلهم ، خل  إىل نتيجػة أخرجهػا ـبػرج اغبكمػة، وبعد أف ذ

  وكػػرهٌ ، بػػاؼبرارة عميػػقٌ  وظ نفسػػو إفسػػاسٌ ، مقػػاؿ مػػيهم، «ومػػوت الكػػراـ بقػػاء ،بقػػاء الّلحلػػاـ مػػوت»مفادىػػا أّف 
 : )الّطويل( (ٗ)لطبعهم دعاه إىل الّدعاء عليهم كبريٌ 

 بَقييييييييييييييياء  ل  يييييييييييييييال  النَّييييييييييييييياس  َميييييييييييييييْوت  َعاَيييييييييييييييْيي   
 

 َ  يييييييييييييييييييا َأ َّ َميييييييييييييييييييْوَت اأَلْ يييييييييييييييييييَرميَن بَقييييييييييييييييييياء   
يييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييوَد َأ  ف ي   َع ييييييييييييييييييي   َعاَييييييييييييييييييْييْ  َأْ  َت  

 
ييييييييييييييييييييي   َن ا   الَع يييييييييييييييييييييي   َعفييييييييييييييييييييياء  َعاَيييييييييييييييييييييْييْ  م 

ملػػػػػم يتهػػػػػاوف ظ ، وسػػػػػوء طبػػػػػاعهم، ويبػػػػػدو أّف ابػػػػػن عبػػػػػد ربّػػػػػو قػػػػػد عػػػػػا  كثػػػػػرينا مػػػػػن خبػػػػػالء عصػػػػػره 
ممػػػػػا عػػػػػادوا يفقهػػػػػوف مػػػػػا ، بعػػػػػد أف وجػػػػػد أّف شػػػػػّح نفوسػػػػػهم قػػػػػد أرّػػػػػر مػػػػػيهم، الّتصػػػػػّدّ ؽبػػػػػم والّنيػػػػػل مػػػػػنهم

 لبسيط(: )ا(٘)مقاؿ ميهم، يفقهو ا خروف وال يستحسنوف ما يستحسنو غريىم
َقييييييييييية   َعَة الَشيييييييييييْعر فيييييييييييي بي ْاييييييييييي   َجرام   ييييييييييييا َضيييييييييييييْ

 
ي    فييييييييييييي الا ييييييييييييْول  َأْخييييييييييييال     يييييييييييينيْ  َتشييييييييييييابَيَيْت م 

ْ  َأيْييييييييييييييييييييييد  م َقفََّعيييييييييييييييييييييية     غ اَّييييييييييييييييييييييْت ب َأْعنيييييييييييييييييييييياق ي 
 

ي    َأيْيييييييييييييييييييد  وَأْعنييييييييييييييييييييا     ييييييييييييييييييينيْ  ًل ب ور َ يييييييييييييييييييْت م 
 

                                         
 . ٗٚ( البقرة: ٔ)
 ، وما بعدىا. ٖٚٚ( انظر: ابن كثري: قص  القررف، صٕ)
 . ٓٙٔ( األعراؼ: ٖ)
 . ٙٔ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٗ)
 . ٙٔٔ، ص( الّسابق٘)
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يييييييييييييينَيي ْ  فيييييييييييييييي َمْنيييييييييييييي   سيييييييييييييييا  ا ي  ْ   َ أَنَّ ييييييييييييييا بَيييْ
 

  ييييييييييييييييييييا   َوَ ييييييييييييييييييييْبس  نييييييييييييييييييييا  ا ي ْ  َعْيييييييييييييييييييييد  َوم ي 
 َ ييييييييييييييييْ  س ييييييييييييييييْقتي ي ْ  ب َأميييييييييييييييياديحي، َوق ييييييييييييييييْدتي ي     

 
 َنْحييييييييَو الَ عييييييييالي، َف ييييييييا اْنقيييييييياد وا َوًل اْنسيييييييياق وا 

 َوإ ْ  نَبييييييييييييييا بييييييييييييييَي فييييييييييييييي سييييييييييييييا ات ي ْ  َو َيييييييييييييين   
 

يييييييييييييييييَعة ، َوالنَّييييييييييييييييياس  َأفْيييييييييييييييييرا      فَييييييييييييييييياأَلْر   واس 
ذين ال لضػػػياع الّشػػػػعر عنػػػد ىػػػلالء الّػػػػ، ّبنطػػػّو ىػػػذه األبيػػػات علػػػػإ إفسػػػاس كبػػػري بػػػػاؼبرارة واألسػػػإ 

 شػحُّ قػد قيّػد م ،جمة لعدـ ربرّكهم للّشعر، وال انبعػارهم إىل اعبػودالّشاعر بالعُ موالفهم ، يقّدروف قيمة األدب
َوالَ  مػػن قولػػو ّبعػػاىل: اسػػتفاد ابػػن عبػػد ربّػػو ىػػذا اؼبعػػىن و هم إىل أعنػػاقهم ممػػنعهم عػػن العطػػاء، أيػػديَ  نفوسػػهم

 .  (ٔ)﴾(ٜٕ) ّبَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط مَػتَػْقُعَد َمُلومنا ؿبَُّْسورناذَبَْعْل يََدَؾ َمْغُلوَلةن ِإىَل ُعُنِقَك َوالَ 
ّب اّلل البخل ظ نفوس ىػلالء محػاؿ بيػنهم وبػني كػّل سػائل، فػّ  كػ ّهم قػد ّبعاىػدوا علػإ منػ  َمػْن 

كبػّط ّٔػم غري أّف خبلهػم ا، لريّبقي ّٔم إىل اؼبعا  جاءىم يطل  نواؽبم، وم  أّف الّشاعر قد أكثر ميهم اؼبدائح
 . وعاقهم عن بلوغ أيّة مرّببة
ملػػػػػم ّبكػػػػػن معانػػػػػػاة ابػػػػػن شػػػػػخي  مػػػػػػن ، َمػػػػػػْن عػػػػػا  مػػػػػن الػػػػػػبخالء عبػػػػػػد ربّػػػػػو رخػػػػػرَ  وق يكػػػػػن ابػػػػػنُ 

 بػػػػن شػػػػخي  كحػػػػاؿ شػػػػعراء رخػػػػرين مػػػػدفواا محػػػػاؿُ ، خبػػػػالء عصػػػػره ب قػػػػّل مػػػػن معانػػػػاة ابػػػػن عبػػػػد ربّػػػػو مػػػػنهم
مػػػػػػن طريػػػػػػف الّصػػػػػػور الّسػػػػػػاخرة الّػػػػػػت و ، قػػػػػػدره بشػػػػػػعرىم َمػػػػػػْن ال يسػػػػػػتحّقونو وال يفهمونػػػػػػو وال يقّدرونػػػػػػو فػػػػػػقَّ 

: (ٕ)ابػػػػػػػػن شػػػػػػػػخي  قػػػػػػػػوؿُ ّبنػػػػػػػػاُؿ مػػػػػػػػن ىػػػػػػػػلالء  اىػػػػػػػػا ظ شػػػػػػػػعر األندلسػػػػػػػػّيني ظ عصػػػػػػػػر الّدولػػػػػػػػة األمويػػػػػػػػةنلق
 )اػبفيف( 

يييييييييييييي ْ   ق ْسييييييييييييييت  ب الَشييييييييييييييْعر  َمْعَشييييييييييييييراا فَيييييييييييييي  ذا ه 
 

 
 

نْييييييييييييييس  فييييييييييييييي   بييييييييييييييا   الَح ييييييييييييييير     ُ  ص ييييييييييييييَور  ا
ييييييييييييييييييييْعري  ييييييييييييييييييييَد ش  ْ ييييييييييييييييييييتي ي ْ  أل ْنش     اَّ ييييييييييييييييييييا ج 

 
يييييييييييييييييييييينْ    نَييييييييييييييييييييييوال ي ْ  ب الَيسييييييييييييييييييييييير   َ َ عاييييييييييييييييييييييا م 

 َفَ يييييييييييييييييييييأََني َوَضيييييييييييييييييييييْعت  فَيْاَ يييييييييييييييييييييَة ب يييييييييييييييييييييو    
 

 (3)فيييييييييي َف يييييييييي، َأْو َضيييييييييَ ْطت  أ نْيب يييييييييوَب  يييييييييير   
سػاخرنا يبعػ، علػإ  الن ملّف ميها طرامة وّبصػويرنا صبػي، وم  ما ظ ىذه األبيات من قسوة علإ البخالء 

ا ا ظ بػوؽ أو ضػاغطن ل نفسػو نامخنػذّ زبيّػاعر الّػومػن الّشػ، ذين اهروا ظ طباع اغبمػريالّضحك من ىلالء الّ 
 .  وم  ىذا مهلالء ال يسمعوف، كري    أنبوبَ 

                                         
 . ٜٕ( انسراء: ٔ)
 . ٘٘( ابن شخي : شعره، صٕ)
  ذكائها.ار نف  ظ النّ اد وغريه للنّ اغبدّ  كبوه يستخدموجلد أو من  جهازٌ : ال ير. ةستدير اؼب : القطعةة َ اْ الفَ ( ٖ)



ٖٛٛ 

 

َّّ ، ممػا مهمػوا وال اىتّمػوا، وإذا كاف ابن شخي  قػد قصػد بشػعره َمعشػرنا طمعنػا بنػواؽبم ، مػلّف الّرمػاد
ػػا مػػن اؼبمػػدوفني وىػػذا ، ا للعطػػاءجػػوا مػػن مػػّد أيػػديهم طلبنػػإف ُسػػحللوا عطػػاءن ق يتحرّ ، قػد عػػرض ظ شػػعره مبوذجن

 : )اؼبتقارب( (ٔ)ظ سبيل دم  الطّالبني عنهم
 فَياَييييييييييييييييييْيَس َ َ ييييييييييييييييييْن إ ْ  َتَسييييييييييييييييييْاي   َعطيييييييييييييييييياءا 

 
 
 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ل ْاَعطييييييييييييييييييييييييييييييييييياء    يييييييييييييييييييييييييييييييييييد وا َأ  فَّي   يَ  
ْ يييييييييييييييييييييييييييتَيي ْ  ب الَ ييييييييييييييييييييييييييييديح  انْيييييييييييييييييييييييييييييَ َوْوا أ  إ ذا ج 

 
 َ أَنَّيييييييييييييييييييييييييييييييييَك تَيييييييييييييييييييييييييييييييييْأتيي    ب الي  ييييييييييييييييييييييييييييييييياء   

الّػػذين مػػا  ،مػػن خبػػالء عصػػرىم ،كمػػا الفظنػػا ،عػػا  شػػعراء األنػػدل  ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػةلقػػد  
وعرضػػوا مشػػكلةن كػػاف ؽبػػا وجودىػػا ، مػػذّموىم والمػػوىم مػػن غػػري إقػػذاع أو ّبشػػهري، عػػادوا يػػدركوف قيمػػة األدب

ّّ لءندلسػػػّيني بػػ ّهم ، وأررىػػػا ظ فيػػػاة العاّمػػة، الػػواقعيّ  أىػػػل افتيػػػاط وّبػػػدبري ظ »ولعّلنػػػا قبػػػد ظ والػػف اؼبّقػػػر
مصػداَؽ مػػا ذىػػ  إليػػو ، (ٕ)«ملػػذلك قػد يُػْنَسػػبوف للبخػػل، أيػديهم خػػوَؼ ذؿّْ السُّػػلاؿ وففػػ  ِلمػػا ظ، اؼبعػاش

والػػدر ىػػذا اؼبوقػػف عػػن عالقػػة الّشػػعراء ، الػػذّ جػػاء ّبعبػػرينا عػػن موقػػف مػػن قضػػّية عاّمػػة، الّشػػعراء ظ شػػعرىم
 .  باريط االجتماعيّ 

 ال فاة وال يل: -2
، بصػػػواب الّتعبػػري واغبكػػػم علػػػإ األشػػػياء وجهػػػلٌ ، ونقػػػ  ظ الفهػػػم والػػذّكاء، مػػػن الغبػػاء نػػػوعٌ  الغفلػػةُ 

 .  (ٖ)لو َمْن ال مطنةَ ، «لساف العرب»كما جاء ظ   واؼبغّفلُ 
وقبػد ظ شػعر األندلسػّيني ظ عصػر ، (ٗ)ّبصػّور الغػاملني واؼبتغػاملني ومػريةٌ  وظ الّشعر األندلسّي مبػاذجُ 

، ومػػنهم القاضػػي ىبػػامر بػػن عثمػػاف اعبيّػػا ّ ، عبهػػلمػػن الّسػػخرية فبّػػن ُنسػػ  إىل الغفلػػة وا الّدولػػة األمويّػػة مبػػاذجُ 
، ىػػػػ( قضػػػاَء اعبماعػػػة ظ قرطبػػػةٖٕٛه األمػػػري عبػػػد الػػػّرضبن بػػػن اغَبَكػػػم )تاّل و ، وىػػػو مػػػن أسػػػرة ّبولّػػػ  القضػػػاء

 والػالبة  ، وعػر   ومػذى   ، الػع    كما أنّو عامل النّػاس خبلػق  ،  وكان  غفلتو مثاَر ّبنّدر األدباء ظ ذلك العصر
مػن  وانػنخ لػو رجػلٌ ، وكثػرت ميػو اؼبقالػةُ ، متسّلط  عليو األلسػنُ ، لم ربتمل العاّمة لو ذلكم، جاوزت اؼبقدار

ومػػن شػػعر الغػػءاؿ مشػػرينا ، (٘)مكػػاف يهجػػوه ويصػػفو بالبلػػو واعبهػػل، وىػػو الغػػءاؿ، شػػعراء قرطبػػة ظ ذلػػك الّءمػػاف
إليو وساخرنا منو ومستهءئنا بو قولو
 : )الّطويل((ٙ)

                                         
ّّ: شعره، صٔ)  . ٔ٘( الّرماد
: نفح الطّي ، ٕ) ّّ  . ٖٕٕ/ٔ( اؼبّقر
 ( انظر: ابن منظور: لساف العرب، ماّدة )غ ؼ ؿ(.ٖ)
 ، وما بعدىا. ٖٚٔ( انظر: قءوبة: الفكاىة ظ األدب األندلسّي، صٗ)
 .ٕٔٔة، صظر: اػُبشّي: قضاة قرطب( ان٘)
 . ٜٗ( الغءاؿ: ديوانو، صٙ)
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ييييييييييييا َوقي ييييييييييييوَّةا َفس ييييييييييييْبحاَ  َمييييييييييييْن َأْعطيييييييييييياَ    َبْطشا
 

 
 

َرا   َوس ييييييييييْبحاَ  َمييييييييييْن َأْعطيييييييييي  الَقضيييييييييياَء ي خييييييييييام 
مػ  الّسػخرية ، مذّمو ووالفو باعبهػل والبلػو، ازّبذ الغءاؿ من القاضي ىبامر ىدمنا لسهاـ سخريتولقد  

 فكػػإ ميػو فػدرنا مثّػػل مػن خاللػو جهػػلَ ، مقػد أطلػق الّشػػاعر ػبيالػو العنػاف ظ مشػهد  ، اؼبػرّة منػو ومػن أفكامػػو
ومػن اؼبعػروؼ أّف اؼببالغػة ظ رسػم اغبػدث عنصػر مهػّم ظ ، ذلػك اعبهػل وبػال( ظ رسػم الػورةِ ، لقاضي ىبامرا

ولػذلك قبػد الّشػاعر يرسػم ، وال سّيما ما كاف منها قائمنا علإ عنصر الّتنػّدر أو الّسػخرية، بناء بع  اؼبشاىد
 : )آّتّ،((ٔ)ث من الفتيافعبهل القاضي ب كثر رّ القررف ذيوعنا فّ  علإ لساف األفدا الورةن 

 َلَقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييْد َسييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ْعت  َع يبايييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
 

 
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييْن  ب يييييييييييييييييييييييييييييييييييدات  ي خيييييييييييييييييييييييييييييييييييام رْ   م 
(2) 

 قَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا َعَاْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   غ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالل   
 

 (3)«غيييييييييييييييييييييييييييييياف رْ »َوس ييييييييييييييييييييييييييييييورََة «  َيييييييييييييييييييييييييييييي َ » 
 َفقيييييييييييييييييييييييييياَ : َمييييييييييييييييييييييييييْن قيييييييييييييييييييييييييياَ  َهيييييييييييييييييييييييييي ا  

 
 َهيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا، َلَعْ يييييييييييييييييييييييييييييييييييير َي، شيييييييييييييييييييييييييييييييييييياع رْ  

 َأَرْدت  َصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْفَ  َقفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال   
 

ْفييييييييييييييييييييييييييييييييييييت  َصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييْوَلَة جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  رْ    َفخ 
 ا ب تَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيس  َأتَيْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت  يَيْوماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرْ    م ْسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتَيْعب ر  م َتعاس 

يييييييييييييييييييييييييييييييييول    : ق وم يييييييييييييييييييييييييييييييييوا اْذَبح   فَيق ْايييييييييييييييييييييييييييييييييت 
 

 َفقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَ : إ نَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام رْ  
ّببػػػدو ىػػػذه األبيػػػات ظ ىجػػػاء ىبػػػامر والّسػػػخرية منػػػو أكثػػػَر أبيػػػات الشػػػاعر فػػػرارةن وعنفنػػػا ظ ّبصػػػوير  

يقػرأ بعػ  سػور القػررف ، لغالمو ظ فضرة القاضػي ىبػامر مقد رسم الّشاعر الورةن ، القاضي وما ميو من غفلة
وال ريػ  أّف ، وق يبيّػء بػني سػور القػررف الكػرمي وشػعر الّشػعراء، ملم يعلم القاضي أّف ذلػك مػن القػررف، الكرمي

أّف عنصػػػر اؼببالغػػػة ظ بنػػػاء اغبػػػدث دمػػػ  الّشػػػاعر إىل ّبصػػػور ىػػػذا  اّل إ، ىػػػذا االّدعػػػاء علػػػإ القاضػػػي مبػػػال( ميػػػو
 . اؼبشهد علإ ىذا الّنحو
ػػا للػػّذبح، اؿ إىل رسػػم الػػورة أخػػرخ لػػذلك القاضػػي اعباىػػلوانتقػػل الغػػء  ، مبػػدا الّشػػاعر مصػػطحبنا ّبيسن

، م فسػػػن الّشػػػاعر ظ استحضػػػار اغبيػػػواف ظ ىػػػذا اؼبشػػػهد، ملّمػػػا أدرؾ التّػػػي  أنّػػػو مػػػذبوح اّدعػػػإ أنّػػػو ىبػػػامر
كػػم علػػإ م ضػػحكنا منػػو كمػػا أضػػحكنا فػػني ف، واسػػتنطقو اسػػتنطاقنا طريفنػػا ليكػػوف عوننػػا لػػو ظ أداء الفكػػرة

 .قارئ القررف ب نّو شاعر
 

                                         
  .ٕ٘-ٔ٘( الغءاؿ: ديوانو، صٔ)
َفر منو وُيْستَػْوَف ، أو ىي الكلمة أو الفعلة الغريبة. مفردُ  : صب ٌ ا بدات( ٕ)  ه )ا بدة(، وىي األمر العظيم اّلذّ يُػنػْ
 : اظبا الّسورّبني العشرين واألربعني ظ القررف الكرمي.    وغافر( ٖ)



ٖٜٓ 

 

ّّ رخػػر قبػػد الغػػءاؿ قػػد ازّبػػذ مػػن ىبػػامر ومػػن أفكامػػو قػػاؿ ، ضػػرب للجهػػليُ  الن َمػػث، وظ مشػػهد فػػوار
 : )الّطويل((ٔ)ميو

َعتي يييييييييييييَر َصييييييييييييينيْ  فَيق ْايييييييييييييت  لَييييييييييييي  : َ اَّْفَتنيييييييييييييي َغييْ
 

 
 

َرا  َ  ييييييييييا قَياَّييييييييييد وا َفْضييييييييييَل الَقضيييييييييياء  ي خييييييييييام 
(2) 

   ييييييييير    الَييييييييييو  فََأْصيييييييييَبَح قَيييييييييْد  ييييييييياَرْت ب ييييييييي    
 

ييييييييييييييَرا  يييييييييييييَن الَبْحييييييييييييير  زاخ  ي  اب يييييييييييييد  ل َ ي يييييييييييييا م 
(3) 

ْنييييييييا، َفقييييييياَ  ليييييييي:  : لَيييييييو  اْسيييييييتَيْعَفْيت  م   فَيق ْايييييييت 
 

ْنيييييييييييَك م  ييييييييييياي َرا   َسَأْفَضيييييييييييح  ميييييييييييا قَيييييييييييْد  ييييييييييياَ  م 
 فَيق ْايييييييييييييييييت  لَييييييييييييييييي  : رَْأس  الف ض يييييييييييييييييوح  إ قامييييييييييييييييية   

 
ييييييييييييْن َغْييييييييييييير  ع ْايييييييييييي   م  يييييييييييياب را   َعَاْينييييييييييييا َ يييييييييييي ا م 

يييييييييي َوَخْبط يييييييييَك فييييييييييي   لَيييييييييي   َعايييييييييي  َع ا  ُ  دييييييييييين  ا
 

با َيييييييييييييييييَة َسيييييييييييييييييْ را   َتَ اَّيييييييييييييييييَ  سييييييييييييييييياد را   (4)خ 
را  َف يي ييييييييييْ جيَن السَّييييييييييفيَن الَ ييييييييييواخ  ييييييييييَل الصَّييييييييييْخَر اليييييييييي  باب  َولَييييييييييْن تَيييييييييير  السَّييييييييييال    (5)فَياَييييييييييْن َتْح  

علػإ كبػو مػا ُكلّْػف القاضػي ىبػامر ، ال وُبسن أداءه الن استهّل الغءاؿ قولو باعتذاره لشخ  كّلفو عم 
وجػػاءت الّصػػورة )يكابػػد عبيِّػػا مػن البحػػر زاخػػرنا( ظ ىػػذه األبيػػات لتػػلّدّ ظ سػػياؽ . وىػػو ال وبسػػنو، لقضػاءبا

مهػػذا القاضػػي ، اغبركػػة وّبضػػفي علػػإ الػػّنّ  ظبػػةَ ، اغبػػوار وايفػػَة الّسػػخرية مػػن ىبػػامر القاضػػي الغامػػل اعباىػػل
 .  ة  عبُّ  قضائو يكابد ميو المات كلّْ  غريقُ 

متوّعػد الّشػاعَر بالفضػيحة واعبنايػة ، كّلفػو ىػذا العمػل أف يُعفػإ مػن القيػاـ بػووطل  الّشاعر إىل َمْن  
، القاضػػػي ظ مقامػػػو وعلػػػإ مكانتػػػو تػػػو ليجعػػػل رأس الفضػػػائح وأعظمهػػػا بقػػػاءم عػػػاد الّشػػػاعر عليػػػو فجّ ، عليػػػو

، مهذا القاضي وبكػم ظ النّػاس جهػ ة وّبػ ت الّصػور ، عشػواء مػن غػري علػم وال ىػدخ وىبػبط ظ قضػائو خػبطَ الن
، وىو يتخّبط ظ األفكاـ زبّبط الّسػكراف ظ مشػيو وكالمػو، الّشعريّة عنصرنا رئيسنا ظ البناء الفّيّ ؽبذا اؼبشهد

 .  أو الّسالفف لدم  الّسفني ظ البحر، وال يصلح للقضاء كما ال يصلح الّذباب غبمل الّصخر
الّػت ينػادّ ّٔػا علػإ ، (ٙ)حاءاّبوِسػ اا بن الّشمر مقػد ألقػإ يومنػا بػني وفبّن ّبصّدخ ليخامر ىذا عبدُ 

حاءة وخرجػ  السّْػ، حاءةن مكتوبنا عليها: يون  بن مّ  واؼبسيح بن مرمي عليو الّسالـسِ ، اػبصـو للّتقّدـ إليو
واّّبصػػػل اؽبػػػاّبف خبػػػارج . مهتػػػف اؽبػػػاّبف: يػػػون  بػػػن مػػػّ  واؼبسػػػيح بػػػن مػػػرمي، مػػػ مر أف يُػػػدعإ لػػػو ّٔػػػا، إىل يػػػده

                                         
 . ٓ٘ؿ: ديوانو، ص( الغءأ)
 «. مصل القضاء»( يرخ ؿبّقق الّديواف أف ّبكوف ٕ)
 : معظم اؼباء في، ال يدرؾ قعره، والبحر الّلّجّي: الواس  الّلّ ، اؼبتالطم اؼبوج. الا ج  ( ٖ)
 : اؼبتحرّي. الس ادر( ٗ)
 : يدمعن. ي جين( ٘)
 صبٌ  مفرُده )السّْحاءة(، وىي جلد رقيق ناعم.: حاءاتالسَ ( ٙ)
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حاءةن مكتػػػ  تّ ّبنػػػاوؿ ِسػػػ. (ٔ)الػػػاح ابػػػن الّشػػػمر: إّف نءوؽَبمػػػا مػػػن أشػػػراط الّسػػػاعةإىل أف ، آّلػػػ  وال ؾبيػػػ 
 : )الّطويل((ٕ)ميها

َفييييييييييييييك  تَييييييييييييييْأتي ب ف ْضييييييييييييييَحة    ي خييييييييييييييام ر  مييييييييييييييا تَينيْ
 

 
 

 َدَعيييييييْوَت ابْييييييييَن َمتَّيييييييي ، َوالَ سيييييييييَح بييييييييَن َمْريَ ييييييييا 
 ب  ييييييييييا قي ْاييييييييييَت  يناييييييييييا، ثَيييييييييي َّ نيييييييييياداَ  صييييييييييا  ح : 

 
، فاْعَا يييييييييييياب أَنيَّي  يييييييييييا لَْيسييييييييييييا َعاييييييييييي  اأَلرْ     (3) 

يييييييييييييَك م ْفا ييييييييييييي     ْربيييييييييييييا، َوَوْجي   َقفييييييييييييياَ  َقفيييييييييييييا   
 

يييييييَن البَيْعييييييير  د ْرَه يييييييا   (4)َوَعْقا يييييييَك ميييييييا َيْسيييييييو  م 
 فَييييييييال ع ْشييييييييَت َمييييييييْود وداا، َوًل عشييييييييَت سييييييييال  اا 

 
َوًل م ييييييييييييتَّ َمْفق ييييييييييييوداا، َوًل م ييييييييييييتَّ م ْسييييييييييييا  ا 

(5) 
ون  بػن ػُكتػ  ميهػا اظبػا يػ  أوراقػو ورقػةن ني وضػ  بػني ػفػ، وق  القاضي الغامل ظ مػّ  الّشػاعر العابػ، 

وك نّػػو يػػدرؾ سػػلفنا أّف غفلػػة ىػػذا القاضػػي سػػتتغّل  علػػإ َملكػػة الّتمييػػء ، مػػّ  واؼبسػػيح بػػن مػػرمي عليػػو الّسػػالـ
، وىػػذا مػػا كػػاف معػػ، والّتعّقػػل عنػػده ميصػػدر ، مقػػد أمػػر القاضػػي ىبػػامر أف يُنػػادخ عليهمػػا لينظػػر ظ قضػػّيتهماالن

ا أّف اهورنبػػػا عالمػػػةٌ ولكػػػّن ابػػػن الّشػػػ، اغبكػػػم تّ خلّػػػد ىػػػذه ، مػػػن عالمػػػات دنػػػّو يػػػـو القيامػػػة مر الػػػاح ملّكػػػدن
 .  ساخرنا فبّا يتخّبط ميو من غفلة وجهل، اغبادرة شعرنا ىاجينا ىذا القاضيَ 

وّبتجّسػػد عناالػػر الفكاىػػة ظ ّبصػػّرؼ القاضػػي بدعوّبػػو للمنػػاداة علػػإ ابػػن مػػّ  والّسػػّيد اؼبسػػيح عليػػو 
، كمػػا أّف ظ أبياّبػػو،  الّضػػحك بقػػوؿ ابػػن الّشػػمر: إّف نءوؽبمػػا مػػن أشػػراط الّسػػاعة بُ وّبتضػػاعف أسػػبا، الّسػػالـ

 .  ا مكهةن روفن ، علإ الّرغم فبّا ميها من ىجاء و ّكم شديدين
مػ طبقوا علػإ ، ويبدو أّف ىذا الّشعر الّساخر الّناقد قد لقػي الػداه ظ رذاف الفقهػاء ظ ذلػك العصػر

ملّمػػا  ، إىل األمػػري عبػػد الػػّرضبن يشػػكونو إليػػو رمعػػوا ميػػو األمػػرَ  ت لّػػ  عليػػو قػػوـٌ م، ورػػارت العاّمػػة بػػو، ذّمػػو وقدفػػو
، الػػػُمداراة مػػذُكرت عنػػو أشػػياء َمػػدارُىا علػػإ قلّػػةِ ، بالّشػػهادة والّنظػػر ظ أمػػره الػػوزراءَ  كثػػر ذلػػك علػػإ األمػػري أمػػرَ 

علػإ مػا  واضػحةٌ  ىػذا اػبػن داللػةٌ وظ . (ٙ)أف عءلػو عػن القضػاء اّل ممػا كػاف مػن األمػري إ، اؼبعاملػة سػنِ فُ  وّبَػْرؾِ 

                                         
 : عالمات يـو القيامة. أشراط الس اعة( ٔ)
 . ٕٕٓ-ٕٔٓ، وابن فّياف: اؼبقتب ، )ربقيق مّكي(، صٕٕٔ( اػُبشّي: قضاة قرطبة، صٕ)
 ( ىذا البي  ظ اؼبقتب :ٖ)

 فَي َيييييييييييييييييييييوََّب ف ينيييييييييييييييييييييا، ث يييييييييييييييييييي َّ نييييييييييييييييييييياداَ  صيييييييييييييييييييييا  ح : 
 
 
 

 فَ  نيَّي  ييييييييييييييييييا َل ييييييييييييييييييا َعايييييييييييييييييي  األْر   يي ْعَاَ ييييييييييييييييييا  
 

 

...حْ فا جَ َقفاَؾ قَ »( ظ اؼبقتب : ٗ) ْربا«.    كػوف معهػا  ّبو ا، مَ  بَرْأسػهْسػتَػْقِبُل الّشػّب ُدَويْػبَّػةٌ : ـبّففة من اغِبْرباء، وىػي الح 
. َيْسو ت. كيف دار   : يساّو

 «  وال رفَ  سالػِمنا»    ( ظ اؼبقتب :٘)
 . ٕٕٓ، وابن فّياف: اؼبقتب ، )ربقيق مّكي(، صٖٕٔ-ٕٕٔ( انظر:اػُبَشّي: قضاة قرطبة، صٙ)
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علػإ الوالػوؿ إىل غايػات قػد ال يصػلها  وقػدرة  ، للّشعر الّساخر مػن أرػر ماعػل ظ كشػف العيػوب االجتماعيّػة
 .  رخرَ  من نوع   شعرٌ 

، وىو أخػو ىبػامر، مقػد الّسخرية والّتعري  لغفلة  ميهم وسوء ّبدبري القاضي معاذٌ  وفبّن نالتهم سهاـُ 
ىػػػػػ، وكػػػػاف طّيبنػػػػا وىّل أفبػػػػاسَ ٕٖٕو  معػػػػاذ القضػػػػاء ظ سػػػػنة 

قرطبػػػػة رجػػػػالن اػػػػّن ميػػػػو خػػػػرينا مخػػػػاب انّػػػػو،  (ٔ)
 : )الطويل((ٕ)ماستشار معاٌذ الغءاَؿ ظ ذلك، مقاؿ الغءاؿ

 يَيق يييييييييييييو   ل يييييييييييييَي القاضيييييييييييييي م عييييييييييييياذ  م شييييييييييييياو راا
 

 
 

يييييْن َذوي الَعيييييدْ   :َوَولَّييييي  اْميييييرءاا، في يييييا يَييييير ، م     
 فَييييييييييَديْيت َك ميييييييييياذا َتْحَسييييييييييل  الَ ييييييييييْرَء صييييييييييان عاا  

 
: َوميييييياذا َيْصييييييَن   الييييييد ب  فييييييي النَّْحييييييل     فَيق ْاييييييت 

ييييييييييييييييييل  َشييييييييييييييييييْيَدها   يَييييييييييييييييييد    َخالياهييييييييييييييييييا، َويَْأ  
 

يييييييييييْن َفْضيييييييييييل    بَّا   ميييييييييييا  ييييييييييياَ  م  ييييييييييير    ل اييييييييييي    َويَيتيْ
قرطبػة  فػني وىّل أوقػاؼَ  ريُ للقاضي معاذ، الّػذّ خانػو التّػدب جلّيةن  رسم الغءاؿ ظ ىذه األبيات الورةن  

مػن أعوانػو، تّ رأخ أف يستشػري الّشػاعَر ظ ذلػك، بعػد أف اكتشػف خطػ ه، ومػا رؿ إليػو  األمػرِلَمْن ال وبسػن 
رأيو، مما كػاف مػن الغػءاؿ إاّل أف أجابػو بصػورة غػري مباشػرة، فيػ، جػاء لػو بصػورة الػّدّب الّػذّ وبظػإ خباليػا 

أّف ىذا الػّدّب لػن يهػدأ فػّ  وبطّػم ىػذه اػباليػا، ويسػتخرج مػا ميهػا مػن الّنحل، وىو مغـر بالعسل، وبنّي لو 
 وما ال قيمة لو للّذباب. الباقيَ  ويّتؾعسل ليلتهمو، 

واختػار فكايػة اغبػدث ظ بنػاء الػّنّ  ، أراد الّشػاعر أف يعػّن عنهػا جّسد ىذا اؼبشػهد الّسػاخر مكػرةن 
ّّ مػػن خػػالؿ اغبػػوار ، طريفػػة الن نوبػػاءات الّسػػاخرة لتضػػفي علػػإ الػػّنّ  اػػالوقػػد ضبلػػ  الّصػػورة ّبلػػك ا، الّشػػعر

وال بػػّد مػػن الػػذّكر أف القػػارئ هبػػد ظ كتػػ  ّبػػاري  القضػػاة ظ األنػػدل  شػػيحلنا مػػن الػػدخ مشػػكلة القضػػاء الّػػت 
مػا يشػري ، «ّب ري  قضاة األنػدل »والنُّباىّي ظ ، «قضاة قرطبة»وقد ذكر كلّّ من اػُبَشّي ظ ، عرضها الغءاؿ

 اعر ال يبػػػي رأيػػػو علػػػإ موقػػػف  الّشػػػ د أفّ ا يلّكػػػفبّػػػ، مػػػا ذىػػػ  إليػػػو الغػػػءاؿ ظ شػػػعره وميػػػو مصػػػداؽُ ، (ٖ)إىل ذلػػػك

                                         
و وقفنا ؿبّرمنا ال يُبػاع وال يػورث. وكانػ  األفبػاس وقفو الافبُ  ه )اغبُْب  واغبُُب (، وىو كّل شيء  مفردُ  : صب ٌ األ باس( ٔ)

)أو األوقاؼ( ظ عصر الّدولة األمويّة مصدرنا غري مباشر من مصادر الّدولة اؼبالّية، وكان  ّبسّد جءءنا من نفقا ا علػإ 
أالػحاب ىػذه األوقػاؼ ريعهػا علػإ جهػات الػّن وانفسػاف، وبنػاء اؼبلّسسػات الّدينيّػة  اؼبلّسسات العاّمة، فيػ، وبػب 

،  ،والعلميّػػة، ورعايػػة طلبػػة العلػػم واؼبرضػػإ واؼبعػػوزين ّّ وغػػري ذلػػك. )انظػػر: دويػػدار: آّتمػػ  األندلسػػّي ظ العصػػر األمػػو
 (.ٖٗٚ-ٖٖٚص

 . ٛٙ-ٚٙ( الغءاؿ: ديوانو، صٕ)
ذنا القضاء، م قاـ قاضينا سبعة عشر شهرنا، تّ عءلو، وسب  ذلك أنّو كاف يعجّْل باغبكومػة، ( وىّل األمري عبد الّرضبن معاٖ)

مُ فصي عليو ظ ّبلك اؼبّدة سبعوف قضّية أنفذىا، ماْستُػْنِكَرت منو، وخيػف عليػو الءّلػل. )انظػر: اػُبشػّي: قضػاة قرطبػة، 
 (.٘٘الّنباىّي: ّب ري  قضاة األندل ، ص، و ٕٙٔ-ٕ٘ٔص



ٖٜٖ 

 

د مػػن وجّسػػ، ةىػػا ظ فيػػاة العاّمػػوأررُ ، ا عػػرض مشػػكلة كػػاف ؽبػػا وجودىػػا الػػواقعيّ إمّبػػ، ضػػاة عصػػرهمػػن قُ  خػػاصم 
عػن موقفػو مػن  ره الغػءاؿ ّبعبػريٌ ذّ الػوّ الّػ اؼبشهد اغبكػائيّ  وىذا يعي أفّ ، و ظ بع  أولحلك القضاةخالؽبا رأيَ 

 .  (ٔ)االجتماعيّ  وحيطاعر دبوقد الدر ىذا اؼبوقف عن عالقة الشّ ، ةة عامّ قضيّ 
رظبهػػا شػػعراء األنػػدل  ظ عصػػر ذبلّػػ  ظ شخصػػّية القاضػػي، ىػػذه ىػػي الػػورة الغامػػل اعباىػػل كمػػا 

ّبو، معػػّنين عػػن كػػرىهم ؽبػػذا الّدولػػة األمويّػػة، ظ عػػدد مػػن الّنمػػاذج، أبػػرزوا ميهػػا بسػػخرية واضػػحة سػػوء ّبصػػرّما
   الّنموذج من الّناس، ورامضني لكّل ما يصدر عنو.

 ال  ب والَ ْطل والتَّسويف:  -3
 (ٕ)َمْطلػومػػػػا يّتصػػػػل بػػػػو مػػػػن الػػػػ، مػػػػن ا مػػػػات االجتماعيّػػػػة الّػػػػت عػػػػا  منهػػػػا األندلسػػػػّيوف الكػػػػذبُ 

 .  موىي رمات يرمضها آّتم  ويذـّ أالحأّا ويهجوىم ويسخر منه، والّتسويف
ذّ عػّده الّػ،  يّْ ق السَّػلُػم  أالحاب ىذا اػبُ األندلسّيوف ظ عصر الّدولة األمويّة عراء ق يتهاوف الشّ و 
كتػاب الّتشػػبيهات »وظ .   أالػػحابو وكشػف مػواقفهمبػل انػنوا ظ ّبتبّػ، مػن عالمػات الّنفػػاؽ عالمػةن  انسػالـُ 

 .  (ٖ) ظ الثّقالء والَكَذبةو لشعر األندلسّينيه الافبُ قدَ عَ  بابٌ ، «من أشعار أىل األندل 
بيتػػػاف للغػػػءاؿ ، وىل الّنمػػػاذج الّشػػػعريّة الّػػػت ّبصػػػّدخ أالػػػحأّا للَكَذبػػػة ظ عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػةومػػػن أُ 

ا خاط َ   : )الكامل((ٗ)مقاؿ لو، ميهما َمْن وعده وعدن
يييييييْ    ميييييييا َوَعيييييييْدَت فَييييييي   َّ ليييييييي –فَيييييييَديْيت َك  –َأْن  

 
 
 

ْن ييييييييييياز  قَييييييييييييوْ    ُ ، َوا يييييييييييَرافيييييييييييي الَ طْيييييييييييل   ًلا  اض 
يييييييييييييييَن الَح اَمييييييييييييييية  ل اَفتييييييييييييييي    َواْعاَيييييييييييييييْ  ب يييييييييييييييَأ َّ م 

 
 َأًل  يَييييييييييييييييييييييير دَّ ب  َْييييييييييييييييييييييير  ن ْ ييييييييييييييييييييييح  شيييييييييييييييييييييياع َرا 

، ملف أقبػء مػا وعػده بػو، وبنّي أّف الّشاعر لو باؼبرالاد، وّجو الغءاؿ الكالـ مباشرةن إىل الاف  الوعد 
ـّ ، وإف أخلػػف وعػػده، نػاؿ مػػن مضػػل مدوبػو ورنائػػو مػػا يرمعػو ممػػن اغبػػـء إذف ، واللّػػـو دبػا يضػػعوفظػػي مػن الػػّذ

 .  الّشاعُر خائبنا دَّ يُػرَ  اّل أ
الّػذّ كانػ  لػو البػاع الطّػوىل بػني شػعراء عصػره ظ ، وفبّن سخر من الَكَذبة و ّكم ّٔم ابػن عبػد ربّػو

مقػد قػاؿ ظ رجػل  كتػ  إليػو ، لنجده ىنا وقد ّبكػّررت ظ شػعره الػورة الواعػد اؼبخلػف، الّسخرية من البخالء
 : )البسيط((٘)و ّٔاطلَ ومَ ، ة  ظ الحيفةبِعدَ 

                                         
 . ٕ٘اختيار: بنية اؼبشهد اغبكائّي ظ شعر وب  بن فكم الغءاؿ، ص( انظر: ٔ)
 . ُمداَمعة بالِعَدة والدَّْينػسويف والالتّ : الَ ْطل( ٕ)
 . ٕٛ٘( انظر: ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٖ)
 . ٔ٘( الغءاؿ: ديوانو، صٗ)
 . ٕٜ( ابن عبد ربّو: ديوانو، ص٘)



ٖٜٗ 

 

( ب يييييييييييا َو)َعسيييييييييي (  َصييييييييييحيَفة    ت بَييييييييييْت )لَْيييييييييييت 
 

 
 

 ع ْنوان ييييييييييييييييييا راَ ييييييييييييييييية  الرَّاجيييييييييييييييييي إ ذا يَ  َسيييييييييييييييييا 
س  فييييييي الَقْايييييييل  قَيييييييْد بَر َميييييييتْ    َوْعييييييد  لَييييييي   هييييييياج 

 
ييييْن   ييييو   مييييا َهَ َسيييييا  َأْ شيييياء  َصييييْدري ب يييي   م 

(1) 
ْنييييييييييييييييا َوميييييييييييييييي   َسيييييييييييييييناا   يَراَعييييييييييييييية  َغرَّنيييييييييييييييي م 

 
َ تَّيييييييييي  َمييييييييييَدْدت  إ لَْييييييييييييا الَ ييييييييييفَّ م ْقَتب َسييييييييييا 

(2) 
 َفصيييييييييييياَدَفْت َ َ ييييييييييييراا لَييييييييييييْو   ْنييييييييييييَت َتْضيييييييييييير ب     

 
ييييييييي   ب َعصيييييييييا م وسييييييييي  َل يييييييييا انْيَبَ َسيييييييييا  يييييييييْن ل ْوم   م 

ييييييييييْن َ يييييييييي  ب    ، َوم  ييييييييييْن ب ْخييييييييييل  َِ م  ييييييييييي  َ أَنَّ يييييييييا ص 
 

ييييييييييييييييييا َوذا نَيَفَسييييييييييييييييييا   َف يييييييييييييييييياَ  ذاَ  لَيييييييييييييييييي   ر و ا
 ر ل  َ ْاييييييييييييييييل  يَييييييييييييييييير  إ ذا مييييييييييييييييا جيييييييييييييييياَء زا  يييييييييييييييي 

 
َ تَّيييييييييي  إ ذا جيييييييييياَء م ْيييييييييييدي ت ْحَفيييييييييية  نَيَبَسييييييييييا 

(3) 
ممػػن مفردا ػػا )ليػػ ( وىػػي ، ق هبػػد ابػػن عبػػد ربّػػو ظ الػػحيفة ىػػذا الواعػػد مػػا وبملػػو علػػإ ّبصػػديقو 

وؽبػػػذا كلّػػػو ق ، علػػػإ ؿبتواىػػػا ا )رافػػػة الرّاجػػػي إذا يػػػحل ( وىػػػو دليػػػلٌ وعنواُهػػػ، للّتمػػػّي و)عسػػػإ( وىػػػي للّّتّجػػػي
بػل إّف أفشػاءه قػد برمػ  مػن طػوؿ ، اّلذّ طاؼبا شّك ظ الدقو والدؽ الافبو، ا الوعديطمحلّن الّشاعر ؽبذ

 . ما ّبرّدد ىذا الّشّك ظ نفسو
ممػػا إف مػػّد ، وبصػػي  أمػػل ظ الومػػاء بالوعػػد نػػور   ومػػ  ىػػذا مقػػد غػػرّه مػػن ىػػذا الواعػػد مػػا رره شػػبيوَ 

لػػو ُضػػرب بعصػػا ، ادم  فجػػرنا قاسػػيناو خائبػػةن ألّهػػا الػػفػػّ  عػػادت كفُّػػ، الّشػػاعر يػػده ليقػػب  مػػن ىػػذا النّػػور
عليو الّسالـ، ؼبا ّبدّمق منو اؼباء، وال ىبفإ ما ظ ىذا اؼبعىن من إشػارة واضػحة إىل قولػو ّبعػاىل ظ ا يػة موسإ 
َنا ِإىَل ُموَسإ ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَػْوُمُو  الكريبة:  أَِف اْضػِرب بػَّْعَصػاَؾ اغبََْجػَر َوَقطَّْعَناُىُم ارْػَنَتْ َعْشرََة َأْسَباطنا أفَُبنا َوأَْوَفيػْ

ـَ َوأَ  ننا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاس  مَّْشَربَػُهْم َواَلَّْلَنا َعلَػْيِهُم اْلَغَمػا نءَْلنَػاَعَلْيِهُم اْلَمػنَّ َوالسَّػْلَوخ  مَانَبَجَسْ  ِمْنُو ارْػَنَتا َعْشرََة َعيػْ
 .  (ٗ)﴾(ٓٙٔ)َوَلِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ  ُكُلواْ ِمن طَيَّْباِت َما َرَزقْػَناُكْم َوَما اََلُمونَا

ظ ّبكػػػوين ىػػػذا قػػػد اجتمعػػػا  والكػػػذبَ  البخػػػلَ إذ بػػػنّي جػػػل يػػػل مػػػن ىػػػذا الرّ و ظ النّ وزاد ابػػػن عبػػػد ربّػػػ
 . النػََّف  اّلذّ يتنّفسو و ىوو ىو الّروح عبسده، وكذبُ اننساف، مهو غري قادر علإ العي  من غرينبا، مبخلُ 

لنجػد ، ُيضػاؼ إىل موضػوع سػخريتو مػن البخػل والػبخالء بد ربّو من الَكَذبة موضوعٌ ابن ع وسخريةُ 
ٌّ قػػػد جانػػػ  الّصػػػواب، (٘)بغػػػري البخػػػل« ظ كػػػّل مقطوعاّبػػػو»أّف الػػػرّأّ القائػػػل إّف ابػػػن عبػػػد ربّػػػو ق يهػػػُ   . رأ

                                         
 : اػباطر. الياجس( ٔ)
. الَيراعة( ٕ)  : فشرة الغرية يكوف منها شبيو الّضوء ليالن
 : نطق وّبكّلم أقّل الكالـ. نَيَبسَ : الّوَت دوف الّنباح. َهرَّ ال ال  ( ٖ)
 . ٓٙٔ( األعراؼ: ٗ)
 . ٕٕٖ( انظر: العّباس: شعر أضبد بن عبد ربّو األندلسّي، ص٘)



ٖٜ٘ 

 

بالفلػػػك ظ  مبانضػػػامة إىل ىػػػذه القطعػػػة الّسػػػابقة قبػػػد البػػػن عبػػػد ربّػػػو قصػػػيدةن كاملػػػة خاطػػػ  ميهػػػا اؼبشػػػتغلني
ا أّهم يكذبوف، عصره  : )الّسري ((ٔ)وفبّا قالو ميها، وأّف الفلك ظ األالل علم كاذب، معتقدن

يييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييْ  َيْ يييييييييييييييييييييي ب  فييييييييييييييييييييييي ع ْا    َف  ا   
 
 

 
 

يييييييييييييييييييييْ  فيييييييييييييييييييييي َأْصيييييييييييييييييييييا     يييييييييييييييييييييياذ ب     َوع ْا    
يييييييييييييييييييييي ْ    مييييييييييييييييييييييا َأنْيييييييييييييييييييييييت    َشييييييييييييييييييييييْيء  َوًل ع ْا    

 
 قَيييييييييييييييييْد َضيييييييييييييييييع َف الَ ْطا يييييييييييييييييوب  َوالط ال يييييييييييييييييل   

ييييييييييييييييييييييييييييييييي    ت  يييييييييييييييييييييييييييييييييال ب و َ    ا َ فيييييييييييييييييييييييييييييييييي   ْ   
 

 َوا   ًل يَيْ ا ب يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   غال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل   
بعػػد أف ، مسػػتخفِّا ّٔػػم وبعلمهػػم، وّجػػو ابػػن عبػػد ربّػػو أبياّبػػو ىػػذه إىل ملكيّػػي عصػػره أو إىل محلػػة مػػنهم 

 .  (ٕ)مكّذّٔم اا ّبعاىل بفضلو، مقد نءؿ علإ غري ما ّبنّب وا بو، أخفق  نبوءا م بت خري نءوؿ الغي،
، مضػّمننا أبياّبَػو جػءءنا منهػا، مػن خػالؿ ىػذا الػّرّد قػد اسػتعاف دبعػا  القػررف الكػرميونرخ ابن عبد ربّػو 

ػا مػػا رره  ، إشػػارة منػػو إىل قػػوؿ «ضػػعف اؼبطلػوب والطّالػػ »مناسػػبنا ظ الػػّرّد علػإ الفلكيّػػني. مفػػي قولػػو: مقتبسن
ا لَػُو ِإفَّ الَّػِذيَن ّبَػْدُعوَف ِمػن ُدوِف اللَّػِو لَػن ىَبُْلُقػوا يَا أَيػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل مَاْسَتِمُعو  اا ّبعاىل ظ ؿبكم ّبنػءيلو: 

بَاُب َشْيحلنا الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُ  َواْلَمطْ  ُهُم الذُّ  .  (ٖ)﴾(ٖٚ)ُلوبُ ُذبَابنا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُو َوِإف َيْسُلبػْ
َوقَػػاَؿ الَّػػػِذّ اْشػػتَػرَاُه ِمػػن مّْْصػػػَر   قولػػو ّبعػػاىل: مفيػػو إشػػارة منػػػو إىل« اا ال يغلبػػو غالػػػ »أّمػػا قولػػو: 

ا وََكػػَذِلَك َمكَّنّْػػا لُِيوُسػػَف ِظ اأَلْرِض وَ  لِنُػَعلَّْمػػُو ِمػػن ّبَْ ِويػػِل اِلْمرَأّبِػػِو َأْكرِِمػػي َمثْػػػَواُه َعَسػػإ أَف يَنَفَعنَػػا أَْو نَػتَِّخػػَذُه َولَػػدن
 .  (ٗ)﴾(ٕٔ)ِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ اأَلَفاِديِ، َوالّلُو َغاِلٌ  َعَلإ أَْمرِِه َولَ 

ذلػػػػك االسػػػػتخفاؼ والّسػػػػخرية بعلمػػػػاء ، و نلمػػػػح ظ ا يػػػػة األوىل الّػػػػت ضػػػػّمنها الّشػػػػاعر بيتَػػػػو الثّػػػػا 
وعلػػُم الغيػػ  عنػػد األنبيػػاء ، أّمػػا ا يػػة الثّانيػػة مهػػي ردّّ علػػإ الفلكيّػػني وأّف كػػّل شػػيء بػػ مر اا ّبعػػاىل، الفلػػك

معلػػُم الغيػػ  عنػػد يوسػػف عليػػو الّسػػالـ ظ ّبفسػػريه ، بلوبػػاء وسبكػػني مػػن اا جػػّل وعػػال اّل  ال يػػتّم إرسلنيالػػػمُ و 
ظ سػنن  دّخلٌ تَػم، م بنػػءوؿ اؼبطػر أو ّبػ خريهأّما ما يفعلػو الفلكيّػوف بتنبّػلى، األفالـ قد مّت بوفي من اا ّبعاىل

 .  ذا الكوفى وىو مدبّػرُ ، ّبعاىل ىو الغال  علإ أمره وااُ ، اا ّبعاىل
ىػػذه  وذّمػػوا أالػػحابَ ، الكػػذبَ قػػد كرىػػوا شػػعراء األنػػدل  ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة  مػػن الواضػػح أفّ 

بػػادة بػػن مػػاء شػػعراء ىػػذا العصػػر عُ  مػػنَمػػْن نقػػف عنػػده  رُ ورِخػػ، وواجهػػوا َمػػْن عُػػِرؼ مػػنهم ّٔػػا، الّصػػفة الّذميمػػة

                                         
 . ٖٔ( ابن عبد ربّو: ديوانو، صٔ)
 . ٜٔٔ-ٛٔٔ، صٕاسبة ىذه القصيدة ظ: ابن عبد الّن القرطّ : ّٔجة آّال ، ؽ( انظر منٕ)
 . ٖٚ( اغبّ : ٖ)
 . ٕٔ( يوسف: ٗ)



ٖٜٙ 

 

ظ  ميهمػػا فبّػػن عُػػرؼ عنػػو الكػػذبُ  خرَ سػػ ولػػو بيتػػافث، شػػهد عهػػد الفتنػػة اؼبضػػطرب األفػػداالّػػذّ ، ماءالّسػػ
 : )ؾبءوء الكامل((ٔ)قاؿ ميو ىباطبو إذ، اغبدي،

َفيييييييييييييييييييييييييك  ت ْخيييييييييييييييييييييييييي  م يييييييييييييييييييييييييْ    ْنيييييييييييييييييييييييييَت ًل تَينيْ
 

 
 

ييييييييييييييييييينْ    ييييييييييييييييييييب ر  َعيييييييييييييييييييْن َ يييييييييييييييييييدي   لَيييييييييييييييييييْ  َي  
 َفَ أَنَّ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا غ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ يَت   ْفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 ييييييييييييييييييييييييييالا ب ال  ييييييييييييييييييييييييي اب  َميييييييييييييييييييييييييَ  الاَّيييييييييييييييييييييييييَبنْ  

مهو يتحّدث باسػتمرار عػن أمػر ق ، ميو ت اّللٌ مُ  طب ٌ كما رأخ ُعبادة،  ،إّف الكذب عند ىذا الّرجل 
وإذا   معرومنػػا ّٔػػذا، فػّ  ك نّػػو لكثػػرة كذبػػو قػػد غُػػّذّ بػو مػػ  اللّػػنب الّػػذّ رضػػعو ظ طفولتػػو.مبػػات ، وبػدث قػػطّ 
ميم بػني ا من جهة أخرخ ّبشي باستشػراء ىػذا اػبلػق الػذّ حك ملهّ علإ الضّ  وباعثةن  ورة طريفةن الصّ ىذه كان  

   .(ٕ)اعرالشّ  عصر أمراد آّتم  ظ
ا و أبػػرز الكػػّذاب، ظ مبػػاذج شػػعريّة، الػػورة  ىكػػذا رسػػم الّشػػعراء األندلسػػيوف ظ عصػػر الدولػػة األمويػػة

 ورامضػني، اسمػوذج مػن النّػىػذا النّ ين عػن نفػورىم مػن معػنّ سوء ّبصرّماّبو وقبح أمعالػو، بسخرية واضحة ميها 
 .  من أقواؿ وأمعاؿ ما يصدر عنو
 اء:ييالَري -4
، يِّا ودينيِّػاػاجتماعػ مرمػوضٌ  منبػوذٌ  وىػو طبػ ٌ ، (ٖ)ىو إاهار اننساف نفَسو خالَؼ مػا ىػو عليػو ءُ الرّيا

 .  (ٗ)رائني بالعقابالػمُ مقد أنكره انسالـ وفّذر منو وّبوّعد 
وق يكػػػػن الّشػػػػعراء العػػػػرب غػػػػاملني عػػػػن ، وق ىبػػػػُل آّتمػػػػ  العػػػػريّب مػػػػن ىػػػػذه الّصػػػػفة اؼبقيتػػػػة اؼبذمومػػػػة

وربػذيِر النّػاس مػن الوقػوع ، بغيػَة إالػالِفهم مذّموىم وعّرضػوا ّٔػم وسػخروا مػنهم،  اؼبخادعنيّبصرّمات اؼبرائني
 .  (٘)ظ شراكهم

الّػت اّّبصػف ّٔػا بعػ  ، وق ينُ  آّتمػ  األندلسػّي ظ عصػر الّدولػة األمويّػة مػن ىػذه الّصػفة الّذميمػة
مصػاغبهم. وظ شػعر  إىل غايػا م، وربقيػقِ  وؿِ الػّديَن واألخػالَؽ سػتارنا ػبػداع ا خػرين، والوالػالّناس مّتخذين 

َـّ  شػعريّةٌ  ىػذا العصػر مبػػاذجُ   ا الػػػُمرائني، وسػخروا مػنهم معػػّنين عػن رمضػهم ومقػػتهم ؽبػم، وقػد رالػػدأالػحأُّ  ذ

                                         
 . ٜٕ٘( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٔ)
  .ٜٖٔ( انظر: عيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسّي، صٕ)
 ّ(. ( ابن منظور: لساف العرب، ماّدة )ر أٖ)
 . ٙ، اؼباعوف: ٚٗ، األنفاؿ: ٕٗٔ( انظر القررف الكرمي: الّنساء: ٗ)
 . ٕٚٓ-ٕٗٓ، صٕ( انظر: ابن عبد الّن القرطّ : ّٔجة آّال ، ؽ٘)



ٖٜٚ 

 

 ظ رغبػةن  اػبَْلػق أمػاـ الرّيػاء لبػاسر ميو َمػْن يلػب  الرّياء، الوّ  مشكلةَ  اغبكائّية الشّْعريّة د مشاىدهأف ظ الغءاؿُ 
ّّ  ىذا خالؿ من ذلك وخداعهم، وفكإ رقتهم إىل لوالوؿا  : )ؾبءوء الّرمل((ٕ)، مقاؿ(ٔ)اؼبشهد الّشعر

 َوم ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراء  َأَخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  النَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
 

 (3)َس ب َسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْ ت  َوق ط يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوب   
 َوخ ش ييييييييييييييييييييييييييييييييييييو   ي ْشييييييييييييييييييييييييييييييييييييب    الس ْقييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 يييييييييييييييييييييييييَ  َوَضييييييييييييييييييييييييْعف  فييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييدَّبيل   

: َأتَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْأَل   َشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْي اا    قي ْاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت 
 

 قيييييييييييييييييييييييييييييييييييياَ : َأْثقيييييييييييييييييييييييييييييييييييياَ  اليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ن وب   
: ًل تي ْعيييييييييييييييييييييييييييييييييييَن ب َشيييييييييييييييييييييييييييييييييييْيء     قي ْايييييييييييييييييييييييييييييييييييت 

 
 َأنْييييييييييييييييييييييييييَت فييييييييييييييييييييييييييي قالَييييييييييييييييييييييييييل  ذيييييييييييييييييييييييييييل   

 إ نَّ يييييييييييييييييييييييييييييا تنبيييييييييييييييييييييييييييييي َعييييييييييييييييييييييييييييين  الَوثْيييييييييييييييييييييييييييييي 
 

 يبَيييييييييييييييييييييييييييية  فيييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييا   الو ث يييييييييييييييييييييييييييوب   
 لَييييييييييييييييييييييييييْيَس َمييييييييييييييييييييييييييْن َيْخفيييييييييييييييييييييييييي  َعَاْييييييييييييييييييييييييييي    

 
ْنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَك َهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ب َابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل     م 

وأسهم اغبوار ظ بناء الػورة كاملػة ؽبػذا ، اؼبرائي ظ ىذا اؼبشهد اغبكائيّ  ااىرِ  زيفَ  الشَّاعر كشف 
مػا بػدا  مػلذا ُسػحلل عػن علّػةِ ، مبدا ىذا اؼبرائي كاؼبري  من شػّدة خشػوعو وضػعف دبيبػو علػإ األرض، اؼبشهد
مكشػػف زيػػف دعػػواه ، اعر أى علػػإ نفسػػو مداىنتػػوغػػري أّف الّشػػ، سػػوّغ ذلػػك بتقػػواه ليقػػّرب النّػػاس إليػػو، منػػو

،   مرالػػة للورػػوب علػػإ الّضػػحّيةبالػػّذئ  الّػػذّ يّتقّػػ مشػػّبهو، لريسػػم لػػو الػػورة استحضػػرىا مػػن طبػػائ  اغبيػػواف
 .  (ٗ)«عن موقف الّشاعر من رّلة من الّناس فبّن يراؤوف ظ الّدين ـبادعني وىذا اؼبشهد ّبعبريٌ »

ّّ ، ُمرائني و ّكمػػوا ّٔػػمػا مػػن الػػومػػن الّنمػػاذج الّشػػعرية الّػػت سػػخر أالػػحأُّ  ، مػػا جػػاء ظ ّبصػػوير اػبِػػري
 وّبشػػبيهاتٌ  بديعػػةٌ  ولشػػعراء األنػػدل  الػػورٌ ، يبقػػإ لػػو شػػذا وظ الّصػػباح ال الن وىػػو زىػػر صبيػػل يفػػوح شػػذاه لػػي

ّّ وّبصوير طبيعتو طريفةٌ  ، (٘)ومػنهم َمػْن شػّبهو بالفقيػو اؼبرائػي، ممنهم َمْن شػّبهو بػالّل ّ ، ظ والف ىذا اػبري
 ّّ  : )الّطويل((ٙ)ونبا قولو، ومن ىذا بيتاف ُنسبا إىل الّرماد

يييييييييييَن الخييييييييييييري  إ ْذ نَييييييييييي َّ ب اليييييييييييد ج ْبيييييييييييت  م    َع  
 

 
 

 َوقَييييييييييْد صيييييييييياَر ريَّييييييييييال  َمييييييييييَ  الص ييييييييييْبح  يَييييييييييْ َهل   
يييييييييييييييْن  َْبع ييييييييييييييي  ، َفَ أَنَّييييييييييييييي     ْايييييييييييييييت  الَرييييييييييييييييا م   َفخ 

 
 َفقيييييييييييييي   ي را يييييييييييييي، َوهيييييييييييييَو ب الاَّْييييييييييييييل  َيْشيييييييييييييَرب   

 

                                         
 . ٕٛ( انظر: اختيار: بنية اؼبشهد اغبكائّي ظ شعر وب  بن فكم الغءاؿ، صٔ)
 . ٖ٘( الغءاؿ: ديوانو، صٕ)
 وف والوقار. : اؽبيحلة، والّسكالس  ت( ٖ)
 . ٜٕ( انظر: اختيار: بنية اؼبشهد اغبكائّي ظ شعر وب  بن فكم الغءاؿ، صٗ)
: البدي  ظ مصل الرّبي ، ص٘) ّّ  ، وغرينبا. ٘ٗ، ٖٖ( انظر: اغبمري
 . والبيتاف ليسا ظ شعره آّموع. ٖٕٙ( ابن سعيد: رايات اؼبنّزين، صٙ)



ٖٜٛ 

 

ومػػػن طبيعتػػػو الّػػػت زبتلػػػف عػػػن طبيعػػػة سػػػائر األزىػػػار ، عجػػػ  الّشػػػاعر مػػػن أمػػػر ىػػػذا الّءىػػػر اعبميػػػل
مغػػػرُي قػػػادر علػػػإ الرّيػػػاء ، ظ اننسػػػاف اّل ّبشخيصػػػو ومنحػػػو الػػػفةن ال ّبكػػػوف إمػػػدعاه عجبػػػو ىػػػذا إىل ، والنّػػػواوير

ّّ حبػاؿِ ، والّتلّوف غرُي اننسػاف ظ الّنهػار يعػ  النّػاس ، مػراء   مقيػو   ومػّد الّشػاعر ظ عمػر اؼبعػىن مشػّبو فػاؿ اػبػري
سػهر يشػرب اػبمػر مػلذا جػّن ليلػو ، ويفتيهم ظ شلوف دينهم ودنياىم وي مرىم باؼبعروؼ وينهػاىم عػن اؼبنكػر

 . ويسكر
ّّ ىػػػذا مػػػن الفقهػػػاء يرّبػػػّد إىل فادرػػػة ّب ليػػػ  الفقهػػػاء اغبكػػػَم اؼبستنصػػػَر  وقػػػد نظػػػّن أّف موقػػػف الّرمػػػاد

غػػػري أّف مػػػا قبػػػده ظ مللّفػػػات األندلسػػػّيني ظ ىػػػذا العصػػػر ال . (ٔ)بتحػػػرمي اػبمػػػور أمػػػر   وربريضػػػو علػػػإ إالػػػدارِ 
ّّ وغػريه مػن الّشػػعراءمفيهػا شػيء مػن الػػدخ ، يػرّجح ىػذا الظّػّن وال يقّويػو ، مشػكلة الرّيػاء الّػت عرضػها الّرمػاد

ػػا أىػػلَ ، مػػا يشػػري إىل ذلػػك، مقػػد ذكػػر ابػػن فػػـء علػػإ سػػبيل اؼبثػػاؿ ، مػػال ّبغػػالطوا أنفسػػكم»قرطبػػة:  مقػػاؿ منبّػهن
ّر اؼبءيّنػػوف ألىػػل الّشػػ، بسػػوف جلػػوَد الّضػػ ف علػػإ قلػػوب الّسػػباعاّل ال، وال يغػػرَّنَّكم الُفّسػػاؽ واؼبنتسػػبوف إىل الفقػػو

ّّ . (ٕ)«الّناالروف ؽبم علإ مسقهم، شّرىم فبّا يلّكػد أّف الّشػاعر ، وظ ىذا القوؿ مصداؽ ما ذى  إليو الّرماد
وأررىػػا ظ ، إمّبػػا عػػرض مشػػكلة كػػاف ؽبػػا وجودىػػا الػػواقعيّ ، ق يػػنب رأيػػو علػػإ موقػػف خػػاّص مػػن مقهػػاء عصػػره

 .  وجّسد من خالؽبا رأيو ظ بع  أولحلك الفقهاء، فياة العاّمة
 ، فػّ  عػري  بالفقهػاءالتّ  كػاف الغػءاؿ كثػريَ   انمػارةعهػد  ا مفػيولي  ىذا اؼبوقػف مػن الفقهػاء جديػدن 

 : )اػبفيف((ٖ)ّبفكريه، وىو القائل ميهم ندقة لصرافتو وفرّ سخطوا عليو ورموه بالءّ 
 َلْسييييييييييييييييييييَت تَيْاقيييييييييييييييييييي  الَفقيييييييييييييييييييييَ  إ ًل  َغن يييييييييييييييييييييي ا

 
 
 

ييييييييييييييْن َأيْييييييييييييييَن َيْسييييييييييييييتَيْ ن ونَا   ييييييييييييييْعري م   لَْيييييييييييييييَت ش 
يييييييييييييييييييد ونَاتيَ   ، َوالَقيييييييييييييييييييْول  هيييييييييييييييييييا ه نيييييييييييييييييييا قاع   ْقطَييييييييييييييييييي   البَييييييييييييييييييييرَّ َوالب حييييييييييييييييييياَر   يييييييييييييييييييالَب اليييييييييييييييييييَرْز  

 إ  َّ ل ْاَقيييييييييييييييييييييْول  َمْضيييييييييييييييييييييرباا غييييييييييييييييييييياَب َعنَّيييييييييييييييييييييا 
 

ييييييييييييي   الرَّا  ب ونَيييييييييييييا  يييييييييييييْل َقْصيييييييييييييَد َوْجي   لَيييييييييييييْ  ي ص 
والػػدر ، إمّبػػا كػػاف موقفنػػا مػػن قضػػّية عاّمػػة، موقفنػػا شخصػػيِّاإذف ق يكػػن موقػػف الّرمػػادّ مػػن الفقهػػاء  

وقبػػد مثػػل ىػػذا اؼبوقػػف ظ شػػعر ُعبػػادة بػػن مػػاء الّسػػماء ، اؼبوقػػف عػػن عالقػػة الّشػػاعر بػػاريط االجتمػػاعيّ ىػػذا 
ّّ مقد عمد إىل ّبكرار الورة الرّ ، من ىذا العصر خرة  ب َ   : )اػبفيف((ٗ)مقاؿ، ب سلوبوولكن ماد

يييييييييييييييي   الطَْيييييييييييييييييي  وََ يييييييييييييييَأ َّ الخيييييييييييييييييريَّ فييييييييييييييييي َ ْت  
 

 
 

 ييييييييييييييييييَل َفقيييييييييييييييييي   م  ْيييييييييييييييييرا  ب ط يييييييييييييييييو   ر يييييييييييييييييياء   
 

                                         
ّّ: جذوة اؼبقتب ، صٔ)  . ٙٙ، واؼبراكشّي: اؼبعج ، صٓٗ/ٕالّضّ ّ: بغية اؼبلتم ، ، و ٖٗ( انظر: اغبميد
: رسائلو، ٕ)  . ٖٚٔ/ٖ( ابن فـء
 . ٚٚ( الغءاؿ: ديوانو، صٖ)
: البدي  ظ مصل الرّبي ، صٗ) ّّ  . ٙٔٔ( اغبمري



ٖٜٜ 

 

ييييييييييييييييييير  ال  ْهيييييييييييييييييييَد ب النَّييييييييييييييييييييار ، َوي ْ سيييييييييييييييييييي  ي ْفي 
 

اَييييييييييييييييييييييييي   َميييييييييييييييييييييييييَ  الف َرفييييييييييييييييييييييييياء    يييييييييييييييييييييييييا لَييْ  فات  ا
َّّ وىو  ظ  يظهػر للنّػاس الّءىػدَ  مػراء   بفقيػو  ، يظهر الطّي  ظ الّليل ويبسكو ظ الّنهػار شّبو عبادة اػبري

 .  ومتحّررنا من القيود اّلت أاهرىا ظ الّنهار الن ويبضي ليلو متحلّ ، الّنهار
وقبػػػػػػد مثػػػػػػل ىػػػػػػذا الّنقػػػػػػد ، ء اؼبتلػػػػػػّوف اؼبتقلّػػػػػػ  ظ ذلػػػػػػك العصػػػػػػرإّهػػػػػػا الّسػػػػػػخرية مػػػػػػن وضػػػػػػ  الفقهػػػػػػا

ّّ وُعبػػػػػادة بػػػػن مػػػػػاء الّسػػػػػماء ظ ىجائهمػػػػا للفقهػػػػػاء مهّمػػػػػة ظ اغبيػػػػػاة الّسياسػػػػػّية ظ  محلػػػػةّهػػػػػم ، ألعنػػػػد الّرمػػػػػاد
ّّ وإرشػػػػػاد، وكػػػػػاف النّػػػػػاس يعّولػػػػػوف علػػػػػيهم كثػػػػػرينا ظ ّبوجيػػػػػو والة األمػػػػػر، ؾبتمػػػػػ  قرطبػػػػػة ىم إىل الطّريػػػػػق الّسػػػػػو

جعلػػػػػو موضػػػػػ  االنتقػػػػػاد وىػػػػػذا مػػػػػا  ،وكػػػػػاف مػػػػػنهم َمػػػػػْن ال يقػػػػػّدر قيمػػػػػة اؼبهّمػػػػػة اػبطػػػػػرية اؼبوكلػػػػػة إليػػػػػو، القػػػػػومي
، «كتػػػػػاب الػػػػػّذخرية»وقػػػػػد أشػػػػػار إىل ىػػػػػذه اغبقيقػػػػػة الػػػػػاف  . (ٔ)مػػػػػن قبػػػػػل الّشػػػػػعراء الّػػػػػذين ق يرضػػػػػوا عليػػػػػو

، خػػػػػائ  ظ أىػػػػػوائهم، ا بػػػػػني ركػػػػػل مػػػػػن فلػػػػػوائهمقػػػػػد أالػػػػػبحو »األمػػػػػراء،  ىػػػػػم أئّمػػػػػةُ و  ،بػػػػػنّي أّف الفقهػػػػػاءَ  إذ
ممػػػػػا القػػػػػوؿ ظ أرض ، وأولحلػػػػػك ىػػػػػم األقلّػػػػػوف مػػػػػيهم، رخػػػػػذ بالّتقيّػػػػػة ظ الػػػػػدقهم، وبػػػػػني مستشػػػػػعر ـبػػػػػامتهم

 .  (ٕ)«مسد ملحها اّلذّ ىو اؼبصلح عبمي  أغذيتها؟
 ظ ذّ يتصػنَّ انتقػد الّشػعراء األندلسػّيوف ظ عصػر الّدولػة األمويّػة اؼبرائػَي، الّػا سػبق كيػف فظنا فبّػال
كثػريوف و بصػورة االلتػءاـ ال حبقيقتػو،  فقػوقهموأكػل الػّديّي، بغيػَة خػداع النّػاس  اؼبظهر أو االجتماعيّ  السُّلوؾ
ئاب علػإ فقػوؽ  إذا ما بدت ؽبم الفرالة، وربوا ورػوب الػذّ اس بشكلهم وبسمتهم، فّ  وف النّ ذين يغرّ ىم الّ 
   خرين.ا 

 النيََّي  والش رل: -5
الّػذّ ، الطّعػاـ عصػر الّدولػة األمويّػة الػّنهُم ظت الّذميمػة الّػت أنكرىػا شػعراء األنػدل  ظ من الّصػفا
غػػري ، ّٔػػا اّل وال يسػػتمّر وجػػوده إ، وال ريػػ  أّف فاجػػة اننسػػاف إىل الغػػذاء فاجػػة طبيعيّػػة، عُػرؼ عنػػد بعضػػهم

يّتخذىا وسػيلة نرضػاء رغبػة ال ، يشب  أّها زبرج عن فّدىا الطّبيعّي إذا كاف اننساف مولعنا بالطّعاـ َشرىنا ال
ػػػا يسػػػتحّق معػػػو الػػػافبها، ّبنطفػػػ  نارىػػػا ، أف يسػػػخر منػػػو الّشػػػعراء عنػػػدىا ّبغػػػدو ىػػػذه اغباجػػػة الّضػػػرورية َهمن

 .  (ٖ)وسخرت من أالحابو، وللعرب أقواؿ وأشعار ه  عن ىذا اػبلق الّذميم

                                         
 . ٕٖٙ، صّشعر ظ قرطبة: الؿبّمد: انظر( ٔ)
 . ٔٛٔ-ٓٛٔ، صٔ، ـٖ( ابن بّساـ: الّذخرية، ؽٕ)
 . ٚٚ-٘ٚ، صٕد الّن القرطّ : ّٔجة آّال ، ؽ( انظر: ابن عبٖ)



ٗٓٓ 

 

ـّ ميهػػا الّشػػعراء أالػػحابَ  كتػػػاب »وظ ، ذا اػبلػػق الػػّذميمىػػ وق ىبػػُل الّشػػعر األندلسػػّي مػػن أبيػػات ذ
ومنهػا بيتػاف البػن أيب ، (ٔ)و ألقػواؿ الّشػعراء األندلسػّيني ظ اأَلَكلػة والطّفيليّػنيه الػافبُ قػدَ عَ  بابٌ  «الّتشبيهات

 : )اؼبتقارب( (ٕ)ونبا، عيسإ ظ أكوؿ
ييييييييييييييييييييييين  إ لييييييييييييييييييييييي   ََيبيييييييييييييييييييييييات  الطَّعيييييييييييييييييييييييال    َيح 

 
 َ نيييييييييييييييييييييييَن الرَّضييييييييييييييييييييييي   إ ليييييييييييييييييييييي  الوال ييييييييييييييييييييييَدلْ  

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتَّة  َوَأرْ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   ل قْ    َ ت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   س 
 

 َ يييييييييييييييييييييييييييَأ َّ لَييييييييييييييييييييييييييي   إ ْصيييييييييييييييييييييييييييبَيعاا زا  يييييييييييييييييييييييييييَدلْ  
ووبػّن إليهػا فنػنَي الّرضػي  الّػذّ ق يُفطػم مػن الػدر ، وبػّ  طّيبػات الطّعػاـ سخر الّشاعر مػن أكػوؿ   

أّف لػػو ، مهػػو يبػدو ِلَمػْن يػػراه ي كػل، ولشػػّدة فبّػو للطعػاـ، مهػو ال يصػػن علػإ ّبركػو وال يسػػتغي عنػو بغػريه، أمػو
ورة مػػن مبالغػػػة وال زبلػػو ىػػذه الّصػػػ. لتعينػػو علػػػإ ّبنػػاوؿ قػػػدر أكػػن مػػن الطّعػػػاـ، زائػػػدة ظ كّفػػو إالػػبعنا سادسػػة

 .  هرِ وطرامة ّببعثاف علإ الّضحك من ىذا األكوؿ الشَّ 
ورغبتػو ظ الطّعػاـ  و ظالّور ميها هَمػ، ذين البيتني كبظإ ب بيات طريفة البن شخي ىوإىل جان  

ميهػا قػاؿ و ، ومػرّدد أقوالػو بعػد أف ّبقّمػ  شخّصػيتَ ، يعرمػو  كوؿ  ّكػم ميهػا بػوب ساخر، أو أنّو  ب سلااللتهاـ 
 : )اػبفيف( (ٖ)ابن شخي 

 َأنيييييييييييييييييييييا ب اأَلْ يييييييييييييييييييييل  م ْسيييييييييييييييييييييَتيال ، َورَْأييييييييييييييييييييييي
 

ييييييييييييييييوس  فيييييييييييييييي الَنيييييييييييييييييرا     فيييييييييييييييي   رَْأي  الَ   
(4) 

 َوإ ذا مييييييييييييييييييا انْيَقضيييييييييييييييييي  َصييييييييييييييييييني   َولَييييييييييييييييييْ  أ دْ  
 

يييييييييييييييييييييييرا      َ  إ لَْييييييييييييييييييييييي   فييييييييييييييييييييييي ج ْ اَيييييييييييييييييييييية  ال  
 ليييييييييييييي َوسييييييييييييياو س  لَيييييييييييييْو َأصييييييييييييياَبتْ َعَرَضيييييييييييييْت  

 
 قَيْاييييييييييييييَل َغْيييييييييييييييري َلش ييييييييييييييدَّ فييييييييييييييي اأَلْ فييييييييييييييا    

ْنييييييييييييييييدي   َولَييييييييييييييييْو َأنَييييييييييييييييي َشييييييييييييييييي ْدت     يييييييييييييييياَ  ع 
 

َعيييييييييييييييييييييييييييية  الَرْضييييييييييييييييييييييييييييوا   َ ش ييييييييييييييييييييييييييييي ودي    ل بَيييْ
،  القداسػػة عنػػده بػػل إّف لػػو مكػػافَ ، مغػػـر بػػو، مسػػتهاـ باألكػػل، كمػػا اّدعػػإ علػػإ نفسػػو،  إّف الّشػػاعر 

ػا أخبػار الػوالئم مػن فولػوو ، كقداسة الّنرياف عنػد آّػوس مػلذا أَوَْق ، يبػدو أنّػو لشػّدة ولعػو بالطّعػاـ يّتقّػ  دائمن
الّػػػت لػػػو ، لعبػػ  بقلبػػػو وعقلػػػو الوسػػاوس والّشػػػكوؾ، َمػػػْن ُدعػػػي للحضػػػور وق يُػػدَْع ظ، أفػػد أقربائػػػو أو جريانػػػو

لػػنَِّهم مػػن وسػػاوس قػػد وظ ىػػذا اؼبعػػىن لفتػػة نفسػػّية لطيفػػة إىل مػػا قػػد يػػراود نفػػ  ا. أالػػاب  غػػريَه لقضػػ  عليػػو
 .  ّبودّ بو فءننا علإ ما ماّبو وماز بو غريه

                                         
 . ٕٗ٘( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٔ)
 . ٕٙ٘-ٕ٘٘، صالّسابق( ٕ)
 . ٛٛ( ابن شخي : شعره، صٖ)
والنػّْػرْياف، واقتصػر ، وىم قـو يعبدوف الّشػم  والقمػر ٚٔ( ورد ذكر آّوس ظ القررف الكرمي مرّةن وافدةن ظ سورة اغبّ : ٗ)

 (.٘ٗٔ-ٗٗٔطل  القررف، صبعضهم علإ والفهم بعبادة النػّْرْياف. )انظر: أبو خليل: أ
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مػػلّف ىػػذا ، ونػػاؿ مػػن طّيبػػات الطّعػػاـ مػػا لػػّذ لػػو وطػػاب، وكػػاف مػػن بػػني اغبضػػورالّشػػاعر أّمػػا إف ُدعػػي 
وىػػػػذا مػػػػا دعػػػػاه إىل ، لقػػػػد عػػػػّن الّشػػػػاعر عػػػػن فبّػػػػو للطّعػػػػاـ وّبعّلقػػػػو بػػػػو. عنػػػػده يعػػػػدؿ فضػػػػوره بيعػػػػة الّرضػػػػواف

مقػد كانػ  بيعػة الّرضػواف ظ ذّ القعػدة ، مسػتدعينا معهػا أنبّّيتهػا وقداسػتها، لّصورة الّتارىبّيةاستحضار ىذه ا
، (ٔ)للهجرة، باي  ميها اؼبسلموف الّرسوَؿ الّلإ اا عليو وسػّلم، وىػو يسػتظّل ربػ  شػجرةظ الّسنة الّسادسة 

اْلُمػْلِمِننَي ِإْذ يُػَبايُِعونَػَك رَبْػَ  الشَّػَجرَِة مَػَعلِػَم َمػا  َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعػنِ  وقد ذكرىا ّبعاىل ظ ؿبكم ّبنػءيلو، مقاؿ: 
   .(ٕ)﴾(ٛٔ)ِظ قُػُلؤِِّْم مَ َنَءَؿ السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَرَابَػُهْم مَػْتحنا َقرِيبنا

، ىػػذه ىػػي الػػورة األكػػوؿ الػػنَِّهم اؼبولػػ  بالطّعػػاـ كمػػا رظبهػػا شػػعراء األنػػدل  ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة
ين عػػػن كػػػرىهم ؽبػػػذا معػػػنّ ، أبػػػرزا بسػػػخرية واضػػػحة قػػػبح أمعالػػػو وسػػػوء ّبصػػػرّماّبو، خػػػالؿ مبػػػوذجني شػػػعرّينيمػػػن 
 .  ما يصدر عنو ورامضني لكلّ ، اسموذج من النّ النّ 

مػا شػّذ مػن طبػاع النّػاس كما رأينا،  ،لقد الّور شعراء األندل  ظ عصر الّدولة األمويّة ظ أشعارىم
الغفلػػة والكػػذب والرّيػػاء والػػّنهم، ب سػػلوب سػػاخر مضػػحك، وعػػّنوا مػػن ومػػا مسػػد مػػن أخالقهػػم، كالبخػػل و 

   خالؿ ىذه األشعار عن رمضهم ؽبذه الطّباع واألخالؽ، ونفورىم من أالحأّا اؼبتخّلقني ّٔا.
 الس خرية من أجسال الن اس وأش الي  وهي اتي  ال ريبة )العيوب الَخاقي ة(: -ج

وليسػػ  العيػػوب  ، بػػو وعبػػ،ٌ  بالػػػكياف اننسػػا ّ  هػػا ّبالعػػ ٌ خرية مػػن األجسػػاـ ىػػي ظ فقيقتإّف الّسػػ
بغرابتػػو ، ا يُػػوق  انفعاالّبنػػاإذا عُػػِرض علينػػا عرضنػػا خاالِّػػ، حك بعضػػهاوإمّبػػا يثػػري الّضػػ، حككّلهػػا مثػػرية للّضػػ

ومػػػن العيػػػوب . اعرت ّببػػػدو مرموضػػػة ومسػػػتهجنة لػػػدخ الّشػػػوىػػػو ينحصػػػر ظ العيػػػوب أو اؼبشػػػاىد الّػػػ، وّبفػػػّرده
ت كػذلك األشػكاؿ الغريبػة الّػ،  ومػا يّتصػل بػو، مػا يتعلّػق جبسػم اننسػاف، خرية قد ّبكوف ىدمنا للسّ اؼباّدية الت

وك نّػو ، عػةم بػ لواف اؼببالغػة غػري اؼبتوقّ م بو وقػد لّوهػا خيػاُؿ اؼبػتهكّْ مّتّبسُم الورُة اؼبتهكَّ ، ّبنز ظ اؽبيحلة أو اغبركة
 .  (ٖ)حكخرية والضّ لسّ ام  للمشاركة ظ ايدعو الّناار أو القارئ أو السّ 

سػخروا كػذلك مػن اؼبظػاىر اعبسػديّة ، وكما سخر األندلسّيوف من الطّباع الّرديحلة واألخالؽ الّذميمػة
وكػػػػاف . (٘)وؽبػػػػم ميػػػػو مشػػػػاركات وإبػػػػداعات كثػػػػرية، وقػػػػد سػػػػبقهم إىل ىػػػػذا الفػػػػّن إخػػػػواهم اؼبشػػػػارقة، (ٗ)الغريبػػػػة

                                         
 . ٕ٘ٗ، وأبو خليل: أطل  القررف، صٖٕٙ( انظر: الّسيوطّي: أسباب النّػءوؿ، صٔ)
 . ٛٔ( الفتح:ٕ)
 . ٚٗٔ( انظر: عبد اغبميد: الفكاىة والّضحك )رؤية جديدة(، صٖ)
 .ٗٙٔ، صظ األدب األندلسيّ  ، وما بعدىا، وعيسإ: اؽبجاءٕ٘ٔدب األندلسّي، صوبة: الفكاىة ظ األ( انظر: قء ٗ)
 . ٜٕٙفل : اؼبفاىيم اعبمالّية ظ الّشعر العّباسّي، ص، و ٘ٚ-ٗٚشرؼ: األدب الفكاىي، ص( انظر: ٘)
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ـٌ  خرية مػػػػن أالػػػحاب األشػػػػكاؿ ظ الّسػػػ متعػػػػّددةٌ  ومبػػػاذجُ  واضػػػػحٌ  لءندلسػػػّيني ظ عصػػػػر الّدولػػػة األمويّػػػػة إسػػػها
 :ومن ا سخرواوفبّ  .(ٔ)واؽبيحلات الغريبة
 الَاْحية: -1

ولعػػّل مػػرّد ذلػػك يرجػػ  إىل ، عنػػد األندلسػػّيني مثػػار ّبنػػّدر اؼبتنػػّدرين و ّكػػم اؼبتهّكمػػني كانػػ  الّلحيػػة
يػوفي للمػتهّكم ب مػانني ـبتلفػة  الّلحيػة ع وقضاء اؼبآرب. وكاف منظػروإىل ازّباذىا ذريعة للخدا ، غرابة منظرىا

ّبكػػػن عنػػػد  أّف الّلحيػػػة قوال بػػػّد مػػػن انشػػػارة إىل . (ٕ)مػػن الّتصػػػوير القػػػائم علػػػإ اؼببالغػػػة اؼبضػػػحكة ظ الّتشػػػبيو
إذا كانػػ  ّبّتصػػف بصػػفة زبرجهػػا عّمػػا ىػػو مػػ لوؼ أو مقبػػوؿ  اّل األندلسػػّيني أو غػػريىم مثػػاَر سػػخرية وّبنػػّدر إ

ا أو طويلػػة أو عريضػػة أو غػػري مشػػّذبة أو أف ّبكػػوف شػػعثاء غػػناءكػػ ف ّبكػػوف  ،  لػػدخ النّػػاس عنػػدىا ، كبػػرية جػػدِّ
 .  لسهاـ الّنقد والّسخرية والّذـّ  الن ّبكوف ىدمنا سه

علػإ سػبيل ، مفػي الّشػعر العّباسػيّ ، إخػواُهم اؼبشػارقة ندلسػّيني إىل الّسػخرية مػن الّلحيػةوقد سبق األ
ّّ  كمػا قبػد عنػد ابػن الّرومػيّ الّلحيػة،   ومرية من شعر الّسخرية مػن مباذج، اؼبثاؿ شػاع و ، (ٖ)(ٕٗٛ)ت والبحػّت

متنػػاولوا الّلحيػػة ، دت أوالػػامهم ميػػووّبعػػدّ ، (ٗ)الّدولػػة األمويّػػة عصػػرنػػدل  ظ وف عنػػد بعػػ  شػػعراء األىػػذا اللّػػ
 .  (٘)ألسباب ـبتلفة، دةزوايا متعدّ 

مشػبّػهنا نفسػو ، لحيتػو الكبػريةم ميهمػا ب ّكػوىل الّنماذج اّلت فظينا ّٔا بيتػاف ؼبػلمن بػن سػعيد ومن أُ 
 : )الّطويل( (ٙ)قاؿقد م، بتي  كبري عاالر أنواعنا من الّتيوس واعبدياف

 
 

                                         
(ٔ،ّّ  .ٔٔٗص ( انظر: ىي: اذّباىات الّشعر األندلسّي فّ  هاية القرف الرّاب  اؽبجر
 .٘ٙٔ، صظ األدب األندلسيّ  ، وعيسإ: اؽبجاءٕٛٔ-ٕٚٔىة ظ األدب األندلسّي، ( انظر: قءوبة: الفكإ)
 ، وما بعدىا. ٜٕٚ( انظر: فل : اؼبفاىيم اعبمالّية ظ الّشعر العّباسّي، صٖ)
ّّ  فّ  هاية عر األندلسيّ اىات الشّ اذبّ ( انظر: ىي: ٗ)  .ٔٔٗ، صالقرف الرّاب  اؽبجر
 . ٖٕٙ-ٕٔٙ( انظر: ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، ص٘)
 . ٖٕٙ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٙ)

وّبشػػبيو الّلحيػػة الّطويلػػة اؼبعوّجػػة غػػري اؼبهّذبػػة بلحيػػة التّػػي  مػػن الّصػػور األرػػرية ارّببػػة لػػدخ عػػدد مػػن الّشػػعراء العباسػػّيني. 
ّّ ظ قصػػيدة مغنّػينػػا بغيضنػػا خالعنػػا عليػػو  (.ٖٔٔ)انظػػر: فلػػّ : اؼبفػػاىيم اعبماليّػػة ظ الّشػػعر العّباسػػّي، ص والػػف البحػػّت

 الفات القبح، مجعلو مدعاة للّسخرية والّتهّكم والّضحك، ومنها قولو ظ والف غبيتو: )اؼبنسرح( 
ضيييييييييييييييييييييييياب  َعايييييييييييييييييييييييي    َوَأْعَرَضييييييييييييييييييييييييْت   ْاَ يييييييييييييييييييييييية  الخ 

 
 
 

َعق يييييييييييييييييييييف   ع  ْين يييييييييييييييييييييو   تَييييييييييييييييييييييْيس      ب يييييييييييييييييييييالا ْول  م نيْ
 . ٔٗٔ/ٖ: ديوانو، انظر 
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يييييييييييل  ل ْحيَيييييييييييةا  ييييييييييييت  َأْ     َفييييييييييييا َأنييييييييييياذا قَيييييييييييْد ج 
 

يييييييييَن الشَّيييييييييا      إ لَْييييييييييَك، َلييييييييييا َخطْيييييييييل  َوَشيييييييييْأ   م 
 َ ييييييييييييييييأََنَي تَيييييييييييييييييْيس  قَييييييييييييييييْد َتطيييييييييييييييياَوَ  ع  يييييييييييييييير ل   

 
يييييييييييَوَأْفنييييييييييي  في ن ونايييييييييييا   ييييييييييي ْن تي ي يييييييييييوس  م   (1)ْديا   َوج 

مػػػلمن نفسػػػو ظ بيتػػػني رخػػػرين  قػػػوؿُ ، ومػػػن الّصػػػور الّضػػػافكة الّػػػت ّبشػػػي  ظ جوانبهػػػا سػػػخرية صبيلػػػة 
 : )الكامل( (ٕ)سخر ميهما من غبيتو

 َلْيفييييييييييييي َعايييييييييييي  َأنْييييييييييييف  الَ صيييييييييييييف  َو يب يييييييييييي   
 

َوَ صييييييييييييييييييييييييا  د  َمْنس ييييييييييييييييييييييييوَجة  ب الس ييييييييييييييييييييييييْنب ل   
(3) 

 فييييييييييييييي ل ْحَيتيييييييييييييييَأيَّيييييييييييييياَل أ ْقب ييييييييييييييل ، َوالسَّييييييييييييييف   
 

صيييييييييييييا   اأَلْشيييييييييييييَعل     (4)فَيَتخال ييييييييييييييا َذنَيييييييييييييَل الح 
مقػػد وجػػدناه ظ مػػوطن رخػػر يسػػخر مػػن غبيػػة رجػػل  ، غػػري أّف سػػخرية مػػلمن ق ّبقتصػػر علػػإ نفسػػو 

 : )البسيط( (٘)مثل علم يرمرؼ ظ عود بيطار، كما زبّيلها ملمن،  مبدت، ّبعب، ّٔا الرّيح لرقّتها وخّفتها
 ل ايييييييييييييييَريح  َمْاَعبَييييييييييييييييةا قَيييييييييييييييْد صييييييييييييييياَر ع  ْين ون ييييييييييييييي   

 
َ أَنَّيييييييييييييييي   َعاَيييييييييييييييي   فييييييييييييييييي ع ييييييييييييييييود  بَيْيطييييييييييييييييار   

(6) 
ّبّتمّػػ  عػػن ذكػػر اسػػم ، هػػا انضػػحاؾغايتٌ  بريحلػػةٌ  سػػخريةٌ كمػػا بػػدت لنػػا،  ،مػػلمن مػػن الّلحيػػة وسػػخريةُ  

غػري أّف ، وىػي ظبػات الّسػخرية العاّمػة ظ ىػذا العصػر، وزبلػو مػن بػذاءة الّلفػ  وإسػفاؼ اؼبعػىن، اؼبسخور منػو
ومػػػن ىػػػذه الّنمػػػاذج قػػػوؿ ُعبيػػػدي  ، مػػػا ىبػػػالف ىػػػذه الّسػػػمات العاّمػػػة مػػػن ىػػػذه الّسػػػخرية مبػػػاذجَ بضػػػعة ظ 

 : )الّسري ((ٚ)الكاّب 
 ييييييييييييييييييييييا َميييييييييييييييييييييْن َعَاْيييييييييييييييييييييي   ل ْاع يييييييييييييييييييييال تييييييييييييييييييييياج  

 
 إ نَييييييييييييييييييييييييي إ ليييييييييييييييييييييييي  الَاْحيَيييييييييييييييييييييييية  م ْحتيييييييييييييييييييييييياج   

ْنيييييييييييييييييييييدَ  ْ  فيييييييييييييييييييييي )َوْشيييييييييييييييييييييَقة ( ل ْحيَييييييييييييييييييييية     َوع 
 

ييييييييييييييييييييييييييييياج    َيْح  ا ييييييييييييييييييييييييييييييا ال يييييييييييييييييييييييييييييا     َ  َّ
(8) 

 ي جان ب ييييييييييييييييييييييييا َمْسيييييييييييييييييييييييَرح  ل ا يَّ ْييييييييييييييييييييييير  فييييييييييييييييييييييي 
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييَن األَْنعيييييييييييييييييييييييييييييييييييال  َأْزواج     فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي   م 
يييييييييييييييا  ييييييييييييييْن ص يييييييييييييين و   الطَّْييييييييييييييير  فييييييييييييييي ب ْعض   َوم 

 
َر َوس ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َّا   َودرَّاج     بَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

    
                                         

ْديا ( ٔ)  ء.عْ مَ ػر من أوالد الكَ الذَّ ّ(، وىو دْ ه )اعبَ مفردُ  صب ٌ : ال  
 . ٕٛٚ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٕ)
 اؼبءرعة اّلت رُبصد.  ه )اغبصيد واغبصيدة(، وىيمفردُ  : صب ٌ الحصا د: أّوؿ الّشيء وأشّده. األنف( ٖ)
 : اّلذّ ميو شعلة، وىو بياض ظ ذن  الفرس. األشعل: الّّتاب اّلذّ ضبلتو أو نثرّبو الرّيح. السَّف ( ٗ)
 . ٕٕٙ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، ص٘)
 واّب. : معاجل الدّ البَيْيطار: ما نب  من الّشعر علإ الّذقن وربتو. الع  ْين و ( ٙ)
 . ٕٕٙ-ٕٔٙ( ابن الكّتا : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٚ)
 : األضبق الغّ . ال ا  ( ٛ)
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ييييييييييييييييييييييييْن شييييييييييييييييييييييييار ب    فَيْوَقيييييييييييييييييييييييييا  َيسيييييييييييييييييييييييييل  م 

 
ييييييييييييييييييييياج    َسيييييييييييييييييييييْاح  َغ يييييييييييييييييييييير  الَقطْييييييييييييييييييييير  َث َّ

(1) 
 ل ْابَييييييييييييييييييييييييَ  فييييييييييييييييييييييييي ع ْين ون يييييييييييييييييييييييي   َمْ َ يييييييييييييييييييييييين   

 
يييييييييييييييييييييييْن َدبييييييييييييييييييييييييل  الق يييييييييييييييييييييييل  أَ    فْيييييييييييييييييييييييواج  َوم 

يييييييييييييييييييييييييييييير  َأْفواَجيييييييييييييييييييييييييييييييا   إ ذا َمشيييييييييييييييييييييييييييييي  تي ْبص 
 

 َ أَنَّيييييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييييي الَبْحيييييييييييييييييييييييير  َأْمييييييييييييييييييييييييواج   
مبعػد أف الػرّح ، أاهػر ميهػا الّشػاعر بناعػة مهجػوَّه ظ الػورة قبيحػة، ىذه األبيات لوفة منّػّية ساخرة 

ؽ ظ قبحهػا و ُفػقػد ّبػَ ، رسػم للحيتػو الػورة بالغػة القػبح، ة( اؼبقػيم ميهػاقَ ْشػوذكر اسػم بلػده )وَ ، باظبو )فّجاج(
وّبسػػػػتدعي ىػػػػذه ، ولكنىػػػػا باّبػػػػ  ملجػػػػ ن لءنعػػػػاـ والطّيػػػػور، مهػػػػي غبيػػػػة كبػػػػرية، هػػػػا الّػػػػذّ عاينػػػػو الّشػػػػاعرواقعَ 

والّػت ، (ٕ)ىػا ظ القػررف الكػرميالّػت ورد ذكرُ ، الّطري( الورة سفينة نػوح عليػو الّسػالـ، أزواج، الكلمات )األنعاـ
مالّسػػفلإ ، كػػلُّ وافػػدة عشػػرة أذرع،  وكانػػ  رػػالث طبقػػات ،جػػاء ظ الػػفتها أّف ارّبفاعهػػا بلػػ( رالرػػني ذراعنػػا

ػا أف وبمػل ميهػا مػن كػّل زوجػني ارنػني ، والُعليػا للطّيػور، والوسػطإ للنّػاس، للّدواّب والوفػوش وجػاء األمػُر نوفن
 . (ٖ)من اغبيوانات وسائر ما ميو روح

فنا انءلػػق ميػػو منءلػػق مقػػد ّبػػاب  يصػػف ىػػذه الّلحيػػة والػػ، وق يكتػػِف الّشػػاعر ّٔػػذا القػػدر مػػن الّسػػخرية
واسػػتطاع نقػػل ىػػذا انوبػػاء إىل القػػارئ مػػن ، مبػػدت غبيػػُة فّجػػاج بالغػػَة القػػذارة رائحػػةن ومنظػػرنا، اؽبجػػاء اؼبقػػذع

، وواّػف الفعػل اؼبضػارع )يسػيل(، والُقّمل( اؼبعػّنة واؼبوفيػة، والبقّ ، خالؿ ّبوايفو عددنا من اؼبفردات كػ)سلح
وباعثنػػا علػػإ الّشػػعور ، تمرار سػػيالف الّسػػلح مػػن شػػارب فّجػػاج علػػإ غبيتػػومجػػاء بػػو مومقنػػا ظ الّتعبػػري عػػن اسػػ

 . باالمشحلءاز والّنفور من ىذه الّلحية والافبها
وىػػذا الّشػػاىد أكثرُىػػا قسػػوةن ، وال يعػػدو ىػػذا انسػػفاؼ ظ اؼبعػػىن بضػػعة مبػػاذج شػػعريّة ظ ىػػذا العصػػر

 .  شاعر كُعبيدي  الكاّب من ملتح  قاده فظُّو العارر ليكوف مريسة ل الن وني، وذبروبنا
مػػلّف غايػػات ، مػػن قػػْدر مهجػػوّْه فّجػػاج الن الّنيػػَل معػػ، وإذا كانػػ  غايػػُة الّشػػاعر مػػن وراء ىػػذه األبيػػات

بػل إّف ، وىذا موضوع رائػ  ظ أوسػاط األمػراء واغبّكػاـ، ال ّبعدو الّتنّدر وانضحاؾ، الّشعراء ظ مباذج أخرخ

                                         
 : رّ  اؼباء: انصّ ، مهو راجّّ ورّجاٌج. ث  اج: الغائط، وغل  علإ اؼبائ  منو. الس اح( ٔ)
َفػ َّ ِإَذا    القػررف الكػرمي، منهػا قولػو ّبعػاىل:( ورد ذكر سػفينة نػوح عليػو الّسػالـ ومػا ضبػل ميهػا ظ عػدد مػن اؼبواضػ  ظٕ)

ْل ِميَها ِمن ُكلم َزْوَجنْيِ ارْػنَػنْيِ َوأَْىَلَك ِإاّل َمن َسَبَق َعَلْيوِ  اْلَقْوُؿ َوَمْن رَمػَن َوَمػا رَمػَن َمَعػُو ِإاّل  َجاء أَْمرُنَا َومَاَر التػَّنُّوُر قُػْلَنا اضبِْ
َنا ِإلَْيِو َأِف ااْلَنِ  اْلُفْلَك بَِ ْعُيِنَنا َوَوْفِيَنا مَِلَذا َجاء أَْمرُنَا َومَاَر التػَّنُّوُر  و ّبعاىل: ومنها قول (.ٓٗ. )ىود: ﴾(ٓٗ)قَِليلٌ  َمَ ْوَفيػْ

ُهْم َواَل زُبَػػػػاِطْبِي ِظ  ِذيَن اََلُمػػػػوا ِإنػَُّهػػػػم  الَّػػػػمَاْسػػػػُلْك ِميَهػػػػا ِمػػػػن ُكػػػػلم َزْوَجػػػػنْيِ ارْػنَػػػػػنْيِ َوأَْىلَػػػػَك ِإالَّ َمػػػػن َسػػػػَبَق َعَلْيػػػػِو اْلَقػػػػْوُؿ ِمػػػػنػْ
 (.ٕٓ-ٜٔ(. )انظر: أبو خليل: أطل  القررف، صٕٚ)اؼبلمنوف:  .﴾(ٕٚ)مُّْغَرُقوفَ 

  .ٕٓٔ( انظر: ابن كثري: قص  األنبياء، صٖ)
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،  مػن أّف الػػوزير سػػليماف بػػن وانسػػوس وىػػو أفػػد رؤسػػاء النبػػر علػػإ كبػػو مػػا ذُكػػر، (ٔ)بعضػهم كػػاف يشػػارؾ ميػػو
 الن ملّمػػا رره األمػػري مقػػب، وكػػاف عظػػيم الّلحيػػة، مػػدخل عليػػو يومنػػا، ىػػػ(ٖٓٓكػػاف أرػػرينا عنػػد األمػػري عبػػد اا )ت

 : )الّرجء((ٕ)جعل ينشد
 (3)َمْعا وفَيييييييييييييييييييييييييييييييية  َ أَنَّيييييييييييييييييييييييييييييييييا جوال يييييييييييييييييييييييييييييييي   

َنْ يييييييييييييييييداء  ًل بييييييييييييييييياَرَ  فيييييييييييييييييييا الخيييييييييييييييييال     
(4) 

 (5)فييييييييييييييييييييي  افات يييييييييييييييييييييا نَقييييييييييييييييييييان    ل اق ييييييييييييييييييييل   
 فييييييييييييييييييييييييا ل بيييييييييييييييييييييياغي ال  تَّ ييييييييييييييييييييييا َمراف يييييييييييييييييييييي    
 َوفييييييييييييييي اْ ت ييييييييييييييدال  الصَّييييييييييييييْيف    ييييييييييييييلر را  يييييييييييييي    
 إ  َّ الَّييييييييييييييييييييييييييييييي ي َيْح  ا ييييييييييييييييييييييييييييييييا َل يييييييييييييييييييييييييييييييا      
ملنّػو ظ ىػذه اؼبػرّة ق يػرَض ، ذع منواّل ويتغاضإ عن ال، وإذا كاف الدر الوزير يّتس  عادةن ؼبءاح سّيده 

ػػػا لكنيائػػػو، ىػػػذه الفكاىػػػة وق يبتلػػػ ، ّٔػػػذه الّدعابػػػة أيّهػػػا »مػػػانتقم لنفسػػػو وقػػػاؿ لءمػػػري: ، بػػػل رأخ ميهػػػا جرفن
وأّمػا إذا الػارت جالبػة للػّذّؿ ملنػا ، إمّبا كػاف النّػاس يرغبػوف ظ ىػذه اؼبنػػءلة ليػدمعوا عػن أنفسػهم الّضػيم، األمري

تّ ، وف علػإ أف ربولػوا بيننػا وبينهػاال ّبقدر ، ملف ُفْلتم بيننا وبينها ملنا قبور ّبسعنا، وّبغنينا عنكم، ور ّبسعنادُ 
 .  (ٙ)«مغض  األمري وأمر بعءلو، وه  إىل منػءلو، قاـ من غري أف يسّلم

مقػػد جلػػ  يومنػػا مػػ  ، ومػػن فّكػػاـ األمػػوّيني الّػػذين اشػػّتكوا ظ ىػػذا اللّػػوف مػػن الّتنػػّدر اػبليفػػُة الّناالػػرُ 
مطلػػ  مػػن ، راد اػبليفػػة أف يػػداع  جلسػػاءهأجهػػور والّشػػاعر أبػػو القاسػػم لػػّ ، و  ومػػيهم الػػوزير ابػػن، خااّلػػتو

مطلػػ  مػػن الػػوزير ىجػػاء ، مػػامتن  خومنػػا علػػإ نفسػػو مػػن سػػلطة الػػوزير، الّشػػاعر أف يهجػػو الػػوزير ابػػن جهػػور
 : )الّسري ( (ٚ) وأنشد، مقاؿ الّناالر: م نا أىجوه، مامتن  خومنا علإ عرضو من لساف الّشاعر، الّشاعر

                                         
 .ٙٙٔ، صظ األدب األندلسيّ  ، وعيسإ: اؽبجاءٕ٘ٔر بي أمّية ظ األندل ، ص( انظر: عمارة: شعٔ)
ّّ: جذوة اؼبٕ)  . ٖٕٔ/ٔ، وابن األبّار: اغبّلة الّسرياء، ٖٗٛ/ٕ، والّضّ ّ: بغية اؼبلتم ، ٕٖ٘قتب ، ص( انظر: اغبميد
وال   وال  وال  : الّلحية الّضخمة. اليا وفة واليا و «. ىلَّومة.... »( ظ اغبّلة: ٖ)  : وعاء. ال  
 «. نكراء.... »( ظ اغبّلة: ٗ)
 «. نقائق».... ( ظ اغبّلة: ٘)
، وابػػن األبّػػػار: اغبلّػػػة الّسػػػرياء، ٖٗٛ/ٕ، والّضػػػّ ّ: بغيػػػة اؼبلػػػتم ، ٕٖٙ-ّّٕٖ٘: جػػػذوة اؼبقتػػب ، ص( انظػػر: اغبميػػػدٙ)

ٔ/ٕٖٔ-ٕٔٗ . 
: البياف اؼبغرب، ٚ) : نفح الطّي ، ٕٕٚ/ٕ( ابن عذاّر ّّ  . ٚٔٙ/ٖ، واؼبّقر



ٗٓٙ 

 

يييييييييييييييييييييي   ذو ل ْحيَيييييييييييييييييييييية    ل ييييييييييييييييييييييلر َأب ييييييييييييييييييييييو القاس 
 

 
 

َ وياَييييييييييييييييييييييية  فيييييييييييييييييييييييي   ول ييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييل   
(1) 

 : )الّسري ((ٕ)مقاؿ. ودع االعتذار، تّ قاؿ البن جهور: ال بّد من ّبذييل ىذا البي  
ييييييييييييييييييييييييييييال   إ ْ    َسييييييييييييييييييييييييييييَرتْ   َوَعْرض ييييييييييييييييييييييييييييا م 

 
 
 

َوالَعْقييييييييييييييييييييييييييييل  َمييييييييييييييييييييييييييييْأف و   َوَمييييييييييييييييييييييييييييْدخ و    
(3) 

 لَييييييييييييييييييْو َأنَّيييييييييييييييييي   اْ تيييييييييييييييييياَج إ ليييييييييييييييييي  َغْسييييييييييييييييييا يا 
 

 ييييييييييييييييييل  لَيييييييييييييييييْ  َيْ ف ييييييييييييييييي   فيييييييييييييييييي َغْسيييييييييييييييييا يا النَ  
 : )الّسري ((ٗ)مقاؿ ل ّ ، وقاؿ للّ : إنّو قد سّب  لك القوؿ مُقل، مضحك الّناالر 

 قييييييييييييييييييييييياَ  َأميييييييييييييييييييييييين  ا   فيييييييييييييييييييييييي َخْاق ييييييييييييييييييييييي  :
 

 
 

 (5)ليييييييييييييييييييي ل ْحيَييييييييييييييييييية  َأْزر  ب ييييييييييييييييييييا الط يييييييييييييييييييو    
 َوابْييييييييييييييييين  ع يَيْيييييييييييييييييير  قييييييييييييييييياَ  قَييييييييييييييييييْوَ  الَّييييييييييييييييي ي 

 
َمْأ  ول يييييييييييييييييييييييييي   الَقْر يييييييييييييييييييييييييييل ، َوالف ييييييييييييييييييييييييييو    

(6) 
ييييييييييييييييْن إ ميييييييييييييييي  ييييييييييييييييد لَييييييييييييييييْوًل َ يييييييييييييييييا ي م   ال  الي 

 
 (7)«ش ييييييييييييييو ق ييييييييييييييو   »َنَخْسييييييييييييييت  ب ييييييييييييييال  ْنَخس   

مقػػاؿ ، مػػ مّت لػػو علػػإ كبػػو مػػا أضػػمر. «قػػوؿ»مقػػاؿ الّناالػػر: ، سػػك « شػػو»ملمػػا بلػػ( لػػّ  إىل قولػػو  
 .  وأمر لو بِصَلة، مضحك الّناالر« يا موالّ، لو: أن  ىجوّبو

، مهػػي طويلػػة وعريضػػة، لّناالػػرأو ىكػػذا أراد ؽبػػا ا، يبػػدو أّف غبيػػة لػػّ  قػػد بلغػػ  الغايػػة ظ الّضػػخامة
 غسلها ق يكفو ماء هر الّنيل. مبنّي أّف الافبها إف أراد ، ومّد ابن جهور ظ عمر اؼبعىن

علػػإ هػػ  عػػدد مػػن الّشػػعراء ، ومػػن الّشػػعراء األندلسػػّيني ظ ىػػذا العصػػر َمػػْن  ّكػػم خبضػػاب الّلحيػػة
 خضػػ َ  رجػػل  قػػاؿ ابػػن شػػخي  يػػتهّكم ب، (ٛ)الّػػذين رأوا ظ اػبضػػاب مػػا يعيػػ  الّرجػػَل وىبفػػي فقيقػػة عمػػره

 : )اػبفيف((ٜ)و ليخفي َشْيبهاغبيتَ 

                                         
 «. طويلة  أَْزرخ ّٔا الطُّوؿُ »( ظ نفح الطّي : ٔ)
: البياف اؼبغرب، ٕ) : نفح الطّي ، ٕٕٛ/ٕ( ابن عذاّر ّّ  ، )البي  األّوؿ مقط(.ٛٔٙ/ٖ، واؼبّقر
 : ضعيف العقل والرّأّ. الَ ْأف و «. َمْ ُموف وَمػْخبوؿ»...( ظ نفح الطّي : ٖ)
: البياف اؼبغرب، ٗ) : نفح الطّي ، ٕٕٛ/ٕ( ابن عذاّر ّّ  . ٛٔٙ/ٖ، واؼبّقر
 «. أمنُي اِا ظ عصرِنا»...( ظ نفح الطّي : ٘)
 «. وابُن ُجهري ...»الطّي : ( ظ نفح ٙ)
الّدابّػػػَة وغريَىػػػا: َغػػػَرَز جنَبهػػػا أو ملّخَرىػػػا بعػػػود أو كبػػػوه. اسػػػتخدـ الّشػػػاعر لفظتػػػني )رومػػػانثّيتني( ونبػػػا: )شػػػو(  َنَخيييسَ ( ٚ)

(. والثّانيػػة Suو)قولػػو(، واألوىل ّبػػدّؿ علػػإ ضػػمري اؼبلكيّػػة للمفػػرد الغائػػ  )اؽبػػاء(، وقػػد الػػارت ظ انسػػبانّية )سػػو( )
(. مػػاؼبعىن علػػإ ىػػذا: لبسػػ  بػػاؼبنخ  ردمػػو. انظػػر: ىيكػػل: Culoىػػا الػػّردؼ، والػػارت ظ انسػػبانّية )كػػوُؿ( )معنا

 . ٕٛٔاألدب األندلسّي، ص
 . ٕٚٔ-ٕٕٔ، صٕ( انظر: ابن عبد الّن القرطّ : ّٔجة آّال ، ؽٛ)
 . ٙٛ( ابن شخي : شعره، صٜ)



ٗٓٚ 

 

 َ ييييييييييييدَّث وا َعْنييييييييييييَك قَييييييييييييْد َخضييييييييييييبَت، فَأَْلَبْسييييييييييييي
 

 (1)يييييييييييييييييَت الَسييييييييييييييييباَ  التيَّْاييييييييييييييييويَن َوالتَّْحنينَييييييييييييييييا 
يييييييييييييييييييييييلَّ ص يييييييييييييييييييييييْبح     إ  َّ ل ان  ييييييييييييييييييييييير  َ ْولَييييييييييييييييييييييي     

 
َجْولَيييييييييييييييييييييييييييييةا إ ْذ َتخال ييييييييييييييييييييييييييييي   ع ْرج ونَيييييييييييييييييييييييييييييا 

(2) 
كمػػا معػػل شػػعراء ،  إىل الّنيػػل مػػن الػػافبو اؼبلتحػػي واغبػػّط مػػن قػػدره ىػػو واضػػٌح، ، كمػػاق يسػػَ  ابػػن شػػخي  

مػن خػالؿ اسػتدعاء الػورة مػرخ ، ملم ّبعُد سخريتو بصافبو الّتنػّدَر بغيػَة انضػحاؾ، رخروف ب الحاب الّلحإ
 .  وىو وبـو فوؽبا، العصفور

عنػػػػد  األساسػػػػيّ  اؽبػػػدؼىػػػذه ىػػػػي الػػػورة الّلحيػػػػة الّػػػت سػػػػخر منهػػػا األندلسػػػػّيوف ظ شػػػعرىم، وكػػػػاف 
خرية ا للّسػعلػو مثػارن هبنق  مػن مكانػة الػافبها و اّلذّ يالقبح،  اهروا دبظهرذين معظمهم ّبوبي  أالحأّا الّ 

ويشػػري اىتمػػػاـ األندلسػػّيني بوالػػف ىػػػذه الّلحػػإ الّشػػػاذة اؼبنظػػر وإبػػراز قبحهػػػا وىيحلتهػػا اؼبءريػػػة، إىل . مهكّ والػػتّ 
ّّ رميػػػ  بلغػػػو آّتمػػػ  األندلسػػػّي ظ  عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة، مػػػن خػػػالؿ دعوّبػػػو إىل ّبعريػػػة ّبلػػػك ّبقػػػّدـ فضػػػار

 الّظواىر القبيحة أماـ آّتم ، لين خ الّناس عن الوقوع ميها. 
 األنف: -2

ّشػػعراء للو ، (ٗ)إخػػواهم اؼبشػػارقة كمػػا معػػل،  (ٖ)ّبنػػّدر األندلسػػّيوف ب الػػحاب األنػػوؼ الغريبػػة األشػػكاؿ
بيتػاف لعبػد اا بػن  منهػا  دناهوفبّا وجػ ،(٘)من الّنماذجوعدٌد  ظ ىذا ّشعراء ظ عصر الّدولة األموية مشاركةٌ للو 

ّّ ا باّلذّ  ّكم ميهم، لي بن كُ  وىػذا مػا ، قػد ابْػُتلػي بػ نف كبػري قبػيح ،ميمػا يبػدو ،وىو رجلٌ ، اؼبدعّو بالءُّىر
 : )الّسري ((ٙ)مقاؿ ميو، أرار  ّكم الّشاعر

يييييييييييييييييي     َأنْيف ييييييييييييييييييَك يييييييييييييييييييا ز ْهيييييييييييييييييير ي  فييييييييييييييييييي قي ْبح 
 

 لب ييييييييييييييييييييييييييو   َ أَنَّيييييييييييييييييييييييييي   فييييييييييييييييييييييييييي ص ييييييييييييييييييييييييييورَة  ا 
 يَيْقع ييييييييييييييييييييييد  فييييييييييييييييييييييي الَبيييييييييييييييييييييييت  ل حاجات يييييييييييييييييييييي    

 
 َوَأنْيف يييييييييييييييييييييي   يَْ ضييييييييييييييييييييييي إ ليييييييييييييييييييييي  الس ييييييييييييييييييييييو    

ّّ اؼبتضػّخم الّور الّشاعر ظ البيػ  األّوؿ شػكلَ   وكثّػف  ّكمػو ظ ، مشػبّػهنا إيّػاه بػالبوؽ، أنػف الءُّىػر
ػػا ظ بيتػػوالبيػػ  الثّػػا  دامعنػػا بػػو إىل فػػدود الغرابػػة واالسػػتحالة َّّ جالسن ، مشػػغوالن ب عمالػػو بينمػػا ، مصػػّور الءُّىػػر

ا عنػػو.  حك وّببعػػ، علػػإ انشػػفاؽ ظ وقػػ  ّبثػػري الّضػػ مبالغػػةٌ  وظ ىػػذا الّتصػػويرأنفػػو يتجػػّوؿ ظ الّسػػوؽ بعيػػدن
   ؽبذا قبد أنفسنا نتعاطف معو ونرري غبالو.الاف  ىذا األنف عظيمة،  وافد، ممعاناةُ 

                                         
 : اػبضاب باغبِّناء. نينالت ح: سبل مالف: طال  غبيتو علإ الدره. الس با ( ٔ)
 : من الّنخل كالعنقود من العن . العرجو : مرخ العصفور. الن  ر( ٕ)
 .ٗٙٔ، صظ األدب األندلسيّ  ، وعيسإ: اؽبجاءٕٛٔفكاىة ظ األدب األندلسّي، ص( انظر: قءوبة: الٖ)
 . ٖٖٕ( انظر: فل : اؼبفاىيم اعبمالّية ظ الّشعر العّباسّي، صٗ)
ّّ  فّ  هاية عر األندلسيّ اىات الشّ اذبّ  ( انظر: ىي:٘)  .ٗٔٗ، صالقرف الرّاب  اؽبجر
 . ٕٓٙ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٙ)



ٗٓٛ 

 

ّم وظ مشػهد  ّّ علينػا يطػػّل ، رخػػرشػػعر ك نّػو العصػػا اغبديديّػػة الّػػت يسػػتعملها   كبػػريب نفػػو الىػػذا  الءُّىػػر
 : )الّسري ((ٔ)ؿبّمد بن الفالسميو قاؿ مقد ، ّصار ظ عملوالقَ 

يييييييييييييييييي     َأنْيف ييييييييييييييييييَك يييييييييييييييييييا ز ْهيييييييييييييييييير ي  فييييييييييييييييييي قي ْبح 
 

 (2)َ أَنَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   إ ْرَزب  َقصَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار   
 يَيْقع ييييييييييييييييييييييد  فييييييييييييييييييييييي الَبيييييييييييييييييييييييت  ل حاجات يييييييييييييييييييييي    

 
 َوَأنْيف ييييييييييييييييييييييييي   َيْسيييييييييييييييييييييييييَرح  فيييييييييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييييييييدَّار   

ّّ وأنفػػو الءُّ  ن خالؽبػػا إىل إضػحاؾ اؼبتلّقػػي علػػإسػعإ الّشػػاعر مػػ، عابثػػةٌ  (ةٌ يّػػري كاريكاّب) ىػذه الػػورةٌ   ىػػر
ا ظ بيتػو، اّلذّ شّبهو الّشاعر ىػذه اؼبػرّة بعصػا القّصػار، الكبري َّّ قاعػدن  الن منشػغ، وزاد ظ عبثػو بػو مصػّور الءُّىػر
ا عنو، حباجاّبو  .  بينما أنفو يسرح ظ باقي أرجاء الّدار بعيدن

 ىػػػذين الّنمػػػوذجني الّسػػػاخرين مػػػن ّبػػػ رّر الػػػافبيهما الواضػػػح ببيػػػت ابػػػن الّرومػػػّي ظ وال ىبفػػػإ مػػػا ظ
 : )الّسري ((ٖ)مقد قاؿ ميو، وأنفو الكبري، سخريتو من معاالره ابن فرب

 ب  رْ َ ييييييييييييييييييييي نَ ا بْييييييييييييييييييييييَييييييييييييييييييييي ف  نْيييييييييييييييييييييأَ  كَ لَييييييييييييييييييييي
 

 و   ن يييييييييييييييييييييييييييييييييييييياأل      ْنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم   تْ َفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  أَ  
 ياَ َصييييييييييييييييييييييييت   س  دْ فييييييييييييييييييييييييي الق يييييييييييييييييييييييي تَ نْييييييييييييييييييييييييأَ  

 
 و   ط يييييييييييييييييييييييييَ  ت  ْيييييييييييييييييييييييييفييييييييييييييييييييييييي البيَ  هييييييييييييييييييييييييوَ وَ  

ّّ واألسػػلوب وّبصػػوير األنػػف مسػػتق  بنفسػػو عػػن  الِّ وّبتجلّػػإ عناالػػر التّػػ رّر الواضػػحة ظ الػػوزف الّشػػعر
 .  علإ غري ما يريد الافبو، الافبو يتصّرؼ علإ ىواه

ىػػذه ىػػي الػػورة األنػػف كمػػا رظبهػػا األندلسػػّيوف ظ ىػػذا العصػػر ظ مبػػوذجني سػػاخرين مػػن شخصػػّية 
ّّ وأنفو الكبري، ظ مبالغة واضحة  عّن الّشاعراف من خالؽبا عن نفورنبا من القبح وأشكاؿ ذبّليو.، الّءىر

 الر ا حة ال ريية: -3
ّّ الّسػػليم الرّائحػػُة الكريهػػةُ ػػػػّما سػػخر منػػو األندلسػومػػ الّػػت ينفػػر منهػػا كػػلُّ ، ّيوف ونفػػاه ذوقهػػم اغبضػػار

يهػػا ظ شػػعر عصػػر الّدولػػة األمويّػػة قػػوؿ نا علػن الّنمػػاذج الّػػت وقفػػػاعتػػاد ّبنسُّػػم الػػّروائح الطّّيبػػة العطػػرة، ومػػْن ػَمػػ
 : )الّسري ((ٗ)لسوء رائحتو اعيل بن بدر ميَمْن عامتو نفسوػػػإظب

ييييييييييييييييييييييييْن ز ْهَ ت يييييييييييييييييييييييي   نَيْفحيييييييييييييييييييييييية    تَْأتيييييييييييييييييييييييييَك م 
 

يييييييييييييييييييييل     (5)لَييييييييييييييييييييْو َأنَّيييييييييييييييييييي   َمييييييييييييييييييييرَّ َعايييييييييييييييييييي  م 
 مييييييييييييييييييييييييييييييييييا َعيييييييييييييييييييييييييييييييييي ََّب ا   َ تَيْع يب يييييييييييييييييييييييييييييييييي    

 
 ب يييييييييييييييييييييييييييي   لَنييييييييييييييييييييييييييييا َأْهييييييييييييييييييييييييييييَل األَباب يييييييييييييييييييييييييييييل   

 
                                         

  .ٕٔٙ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٔ)
 ِقصارة، وىي ّببيي  الثّياب. : من كان  مهنتو الالقص ار: عصا من فديد. اُرزب  واُرزب ة( ٕ)
 . ٕٔٙ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٖ)
 . ٕٚٚ، صالّسابق( ٗ)
 : الرّائحة الػُمنػتنة. ال  ْه  ال  ْه ة وال  ه ومة( ٘)
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مهػػي لشػّد ا ذبتػػاز ،  ػّ  منػو ولػػو كػاف علػػإ بعػد ميػل، ريهػة شػػديدةإّف لصػاف  إظباعيػل رائحػػة ك
الػارت مصػدر عػذاب مػن اا ، ولشػّدة مػا عانػاه الّشػاعر منهػا ومػن الػافبها. اؼبسػامات وّبػلذّ َمػْن يشػّمها

ػػرنا أَبَابِيػػلَ   ّبعػػاىل، ليسػػ  كعذابػػو أىػػَل األبابيػػل، الّػػذين ذُكػػروا ظ قولػػو ّبعػػاىل: ّبَػػػْرِميِهم ( ٖ)َوأَْرَسػػَل َعلَػػْيِهْم طَيػْ
 .  (ٔ)﴾(٘)َمَجَعَلُهْم َكَعْصف  مَّْ ُكوؿ   (ٗ)حِبَِجارَة  مّْن ِسجّْيل  

ومن الّشػعراء األندلسػّيني ظ ىػذا العصػر، الّػذين عػانوا مػن الرّائحػة الكريهػة ابػن مسػعود، ملػو أبيػات 
 : )الّسري ( (ٕ)نووقرب ضدُّه م، الطّليق عنو قاؽبا ظ أفد نءالء الّسجن معو، بعد أف انطلق الّشريف

نَييييييييييييييييييييييييييي  َولييييييييييييييييييييييييييي َجايييييييييييييييييييييييييييس  قي ْرب يييييييييييييييييييييييييي   م 
 

 بي ْعيييييييييييييييييييييييييد  اأَلمييييييييييييييييييييييييياني   َاييييييييييييييييييييييييييا َعنَيييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييْن َلْحف يييييييييييييييي   م ْقَاتييييييييييييييييي   قَييييييييييييييييْد قَيييييييييييييييي  َيْت م 

 
ييييييييييييييييييييييييْن َلْفف يييييييييييييييييييييييي   أ ذنييييييييييييييييييييييييي   َوقي َرَ ييييييييييييييييييييييييْت م 

 نييييييييييييييياَدَمني فيييييييييييييييي الس يييييييييييييييْ ن  َميييييييييييييييْن قي ْرب ييييييييييييييي    
 

يييييييييييييييَن الس يييييييييييييييْ ن     َأَشيييييييييييييييد  فيييييييييييييييي الس يييييييييييييييْ ن  م 
ييييييييييييييييييد     ا لَيييييييييييييييييي   لَييييييييييييييييييْو َأ َّ َخْاقاييييييييييييييييييا  يييييييييييييييييياَ  ض 

 
 زاَد َعاييييييييييييييييييي  ي وس يييييييييييييييييييَف فيييييييييييييييييييي الح ْسييييييييييييييييييين   

يييييييييييييييييييية     إ ذا اْشييييييييييييييييييييَتي  َقْطعييييييييييييييييييييَي فييييييييييييييييييييي    َّ
 

ََ إ ْبطَْييييييييييييييييييييييييي   َعايييييييييييييييييييييييي  ذ ْهنييييييييييييييييييييييييي   َسيييييييييييييييييييييييياَّ
يييييييييييييييييييييييييييييييْن ذا َوذا   َ أَنَّييييييييييييييييييييييييييييييي   َيْ ا يييييييييييييييييييييييييييييييس  م 

 
ييييييييييييييييييييييييْن النَّييييييييييييييييييييييييْتن     (3)بَيييييييييييييييييييييييييْيَن َ نيَفييييييييييييييييييييييييْين  م 

، وظبَعػ و يػلذّوالػوّبُ ، هممػرأخ جليسػو ىػذا يػلذّ بصػرَ ، ّببدو معاناة ابػن مسػعود ظ سػجنو شػديدة 
بػل إّف ؿبنتػو بقربػو مػن ىػذا الّنءيػل أشػّد وطػ ة ، ماجتمع  عليو معنا ؿبنة سجنو وؿبنة جليسو ظ ىذا الّسػجن

 . عليو من الّسجن نفسو
، وقد صبػ  ىػذا اعبلػي  البغػي  مػن اؼبعايػ  واؼبسػاوئ مػا جعلػو يبػدو نقيضنػا ليوسػف عليػو الّسػالـ

الّػػت ازّبػػذىا سػػالفنا يشػػّل ميهػػػا ، ايبػػو رائحػػُة إبطيػػو الكريهػػةومػػن مع. (ٗ)الّػػذّ صبػػ  اراسػػن وظبػػات اعبمػػاؿ
 . ميستسلم أماـ ىذه الرّائحة الكريهة، ّبفكري َمْن وباوره

                                         
 . ٘-ٖ( الفيل:ٔ)
 . ٘ٙ٘، صٔ، ـٔ( ابن بّساـ: الّذخرية، ؽٕ)
 : مكاف اػبالء. الَ نيف( ٖ)
كػػاف للجمػػاؿ اليوسػػفّي الػػدنخ واسػػٌ  ظ نفػػوس أربػػاب األقػػالـ منػػذ القػػدـ، مقػػد أسػػهم البيػػاف القػػررّ  ظ ّبرسػػي  مكػػرة   (ٗ)

)كمل اعبماؿ بيوسف(، اّلت استقّرت ظ أذىاف كثري مػن الّشػعراء، بػل شػاع ظ رقامػة األندلسػّيني أّف يوسػف الّصػّديق 
الؿ معنػػا. )انظػػر: قبّػػا : ذبّليػػات قّصػػة يوسػػف ظ الّشػػعر األندلسػػّي، عليػػو الّسػػالـ قػػد غػػدا رمػػءنا للجمػػاؿ والكمػػاؿ واعبػػ

 (.ٜٛص
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ورغبػػةن منػػو ظ ، ومبالغػػةن مػػن الّشػػاعر ظ ّبصػػوير شػػعوره بػػالقرؼ والّنفػػور مػػن ىػػذه الرّائحػػة والػػافبها
هبلػ  ، فػني زبّيلػو مػ  إبطيػو برائحتهمػا اؼبنّفػرة، مشّّيةرسم عبليسو الورة بصريّة ، نقل ىذا الّشعور إىل اؼبتلّقي

 .  بني مكانني للخالء
ىػذه ىػػي الػػورة الرّائحػػة الكريهػػة كمػػا رظبتهػا كلمػػات الّشػػعراء األندلسػػّيوف ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة، 

مػنهم، اؼبلذيػة  وجاءت ىذه الّصورة ساخرةن منّفرةن باعثػةن علػإ الّضػيق ب الػحاب الػّروائح الكريهػة الّنتنػة اؼبنبعثػة
 لػَمْن جالسهم. 

 الَحَدب والض خامة والق َصر: -4
مقػػػػد ، وسػػػػخروا مػػػػن ذّو األنػػػػوؼ الّضػػػػخمة، وكمػػػػا  ّكػػػػم األندلسػػػػّيوف ب الػػػػحاب الّلحػػػػإ الكبػػػػرية

غػػػري أّف الّنمػػػاذج الّشػػػعريّة ، (ٔ)وأالػػػحاب األجسػػػاـ الّضػػػخمة،  ّكمػػػوا باألشػػػكاؿ البشػػػريّة الغريبػػػة كاألفػػػدب
وفبّػػػا ، (ٕ)ظ عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة ظ األنػػػدل  كاؿ قليلػػػٌة ومعػػػدودةٌ اـ واؽبيحلػػػات واألشػػػالّسػػػاخرة مػػػن األجسػػػ

 : )ؾبءوء الوامر((ٖ)وجدناه منها قوؿ ابن ىذيل ظ أفدب
 َشيييييييييييييييييييييييييي ا فييييييييييييييييييييييييييي َ ْييييييييييييييييييييييييييير ل  َ َدبَيييييييييييييييييييييييييي ْ 

 
: َدع يييييييييييييييييييييييييول  ييييييييييييييييييييييييييا َ َ بَييييييييييييييييييييييييي ْ    فَيق ْايييييييييييييييييييييييييت 

 جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييراب  بَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيَن َفخَ يْييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    
 

 تَيَعاَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  َصييييييييييييييييييييييييييييييييييييَيَت الَ َابَيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ْ  
 قييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  َعايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  َ تَيَفْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفَأَلْ  

 
 ييييييييييييييييييييييييييي  ، َفيييييييييييييييييييييييييييَو َعَاْييييييييييييييييييييييييييي   َ الَعَقبَيييييييييييييييييييييييييي ْ  

وقبػػػد ظ الّشػػػعر األندلسػػػّي ظ عصػػػر الّدولػػػة األمويّػػػة إىل جانػػػ  ىػػػذا الّشػػػاىد علػػػإ الّسػػػخرية مػػػن  
وىػػي البػػن شػػهيد سػػخر ميهػػا مػػن الػػوزير األديػػ  أيب ، (ٗ)أبياّبنػػا ظ الّسػػخرية مػػن ضػػخامة اعبسػػم، األفػػدب

                                         
 .٘ٙٔ، صظ األدب األندلسيّ  ، وعيسإ: اؽبجاءٜٕٔفكاىة ظ األدب األندلسّي، ص( انظر: قءوبة: الٔ)
ّّ  فّ  هاية القرف عر األندلسيّ اىات الشّ اذبّ ( انظر: ىي: ٕ)  .٘ٔٗ، صالرّاب  اؽبجر
 . ٕٗ/ٔما والل إلينا من شعره، ( ابن ىذيل: ٖ)
عاي  ا خرين إىل موضوع جديد، ملذا كانػ  ضػآلة اعبسػم موضػ  مأرناء ّبقليبو قبل ابن شهيد، ظ  وميّ مطن ابن الرّ ( ٗ)

خرية، وقد استعاف ظ سخريتو ىذه م والسّ هكّ ا رخر للتّ موضعن  وميّ عراء، مقد أالبح  ضخامتو عند ابن الرّ سخرية الشّ 
 ، مقاؿ: )البسيط( حلأجراىا بني ضخامة جسم الفيل، والغر فجم ذكر النّ  دبقارنة لطيفة،

 ب  دَ ًل أَ ل  وَ ْقيييييييييييييييييييييييييال عَ    ب يييييييييييييييييييييييييرْ َعيييييييييييييييييييييييييو   وَ   ييييييييييييييييييييييييي
 
 
 

 وب  ا  ْصيييييييييييييييييمَ  وَ ْهيييييييييييييييييًل  وَ َس َيْحس ييييييييييييييييين  إ  يْ اَيييييييييييييييييفيَ  
                  

 ر ْميييييييييييييييييييييح  َ وييييييييييييييييييييييل ، َوَل  يييييييييييييييييييييْن فيييييييييييييييييييييي َجوان ب ييييييييييييييييييييي    
 

ْنيييييييييييييي   أ نْيب ييييييييييييييوب     يييييييييييييير  م  ، َفَخييْ  َشييييييييييييييتَّ  و ص ييييييييييييييول 
 ،    ن ييييييييييييييييييييييييييييييواز  ي   وْ لَيييييييييييييييييييييييييييييي،    ْنيييييييييييييييييييييييييييييي   م  زَ وْ أَ فيييييييييييييييييييييييييييييييل  وَ  

 
ْايييييي   والع ْايييييي  ًل فييييييي ال      وب  س ييييييعْ ييَ     ْسييييييفييييييي الح 

 . ٜٕٓ/ٔديوانو، : انظر 



ٗٔٔ 

 

: (ٔ)إذ الّتعػػػػري  مػػػػن ؿباسػػػػن القػػػػوؿ، قلػػػػ  ُمعّرضنػػػػا»عنػػػػو أنّػػػػو قػػػػاؿ يهجػػػػوه:  مقػػػػد جػػػػاء، جعفػػػػر بػػػػن عبّػػػػاس
 )اؼبتقارب(

يييييييييييييييييييييييييل   ات ييييييييييييييييييييييييييل    َأب يييييييييييييييييييييييييو َجْعَفييييييييييييييييييييييييير  رَج 
 

ََ   ْاييييييييييييو  الخطابَيييييييييييي ْ   َمايييييييييييييح  َشييييييييييييبا الَخيييييييييييي
(2) 

ا َومييييييييييييييييييييييييا  ا َوَلْحييييييييييييييييييييييييي ا َ َشييييييييييييييييييييييييْح ا  َتَ يييييييييييييييييييييييي َّ
 

 يَاييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َتَ ا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ل  ب ال  تابَيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ْ  
 َوذ و َعيييييييييييييييييييييَر   لَيييييييييييييييييييييْيَس مييييييييييييييييييييياَء الَحيييييييييييييييييييييياء   

 
 َوَل  نَّييييييييييييييييييييي   َرْشيييييييييييييييييييييح  َفْضيييييييييييييييييييييل  ال نابَييييييييييييييييييييي ْ  

 َجييييييييييير  ال ييييييييييياء  فيييييييييييي س يييييييييييْفا    َجيييييييييييْرَي ل يييييييييييْين   
 

ْنيييييييييييي   َصيييييييييييييالبَ ْ    (3)فََأْ ييييييييييييَدَث فييييييييييييي الع ْاييييييييييييو  م 
ػػا، سػػعإ ابػػن شػػهيد ظ ىػػذه األبيػػات إىل الّتقليػػل مػػن شػػ ف أيب جعفػػر  بػػدا ، مقػػد والػػفو والػػفنا دميمن

أليب جعفػػر مػػ  الّشػػاعر موقفنػػا جعلػػو وبمػػل عليػػو  وّبشػػي ىػػذه األبيػػات أفّ . ميػػو ذا جسػػم ضػػخم ورائحػػة نتنػػة
ميػو وفاولوا إشهارىا إىل اغبػّد الّػذّ بلػ( ، علـو أّف ابن شهيد من اّلذين امتخروا بذوا ممن اؼبو . (ٗ)ويتنّدر بو

اّلت كان  ؿباولة نربػات شػاعريّتو ، (٘)«الّتواب  والّءواب »وأكثر ما برز ذلك ظ رسالتو رم  إبداع ا خرين، 
نبػػػا اللّػػػذاف ّبرجػػػ  إليهمػػػا عناالػػػر الّصػػػورة ، مػػػن ىنػػػا مػػػلّف انفسػػػاس بػػػالّتفّوؽ واالسػػػتعالء، وّبفّوقػػػو علػػػإ غػػػريه
وعلػػإ ، مػػلّف ىػػذه األمػػور ال ّبفارقػػو، فػػّ  مػػ  أولحلػػك األعػػالـ مػػن الّشػػعراء والكتّػػاب اؼبشػػارقة، الّسػػاخرة عنػػده

 .  األخّ  وىو وباورىم ظ ؾباالت اؼبعارضة واؼبقارنة
الّػػت ، ّٔػػذه الطّريقػػة الّسػػاخرةأيب جعفػػر  ابػػن شػػهيد عػػن الكاّبػػ أف يتحػػّدث  إذفلغريػػ  لػػي  مػػن ا

إذ ، الّػت رظبهػا ظ البيػ  األّوؿ والثّػا  ّبلػك اؼبفارقػةُ  وفبّا يوضػح ىػذا .لي  مناسبنا ؼبهنة الكتابةأنّو  أوفإ ّٔا
وإبداعػػػو ميهػػػا )ملػػػيح شػػػبا ، بػػػةإّف الػػػورة أيب جعفػػػر ظ البيػػػ  األّوؿ ّبشػػػهد دبقدرّبػػػو علػػػإ فبارسػػػة معػػػل الكتا

  علػػإ ّبغيريىػػا ير اغبػػ وّبغػػرّيت بظهػػور سػػخرية ابػػن شػػهيد، ورةّصػػىػػذه التّ ّبالشػػ  . فلػػو اػبطابػػة(، اػبػػطّ 

                                         
 . ٕ٘( ابن شهيد: ديوانو، صٔ)
 : فدُّ َطَرِمو، واعبم : َشَبوات وَشبنا. َشباة   َل شيء( ٕ)
 ة: )الكامل( ( لعّل ابن شهيد قد استفاد ظ بيتو ىذا من قوؿ الّنابغٖ)

 ييييييييييييييييييا سيييييييييييييييييا  اي َعيييييييييييييييييْن خال يييييييييييييييييد ، َعْييييييييييييييييييدي ب ييييييييييييييييي   
 
 
 

، وََ ف ييييييييييييييييييي   َ الييييييييييييييييييييَ ْاَ د  َر ْيييييييييييييييييييَل    الع  يييييييييييييييييييا  
يييييييييييييييييييييييييييَل َسييييييييييييييييييييييييييي ا        َ ييييييييييييييييييييييييييياأل ْقحوا   غَيييييييييييييييييييييييييييداَة غ 

 
 َجفَّيييييييييييييييييييييْت َأعاليييييييييييييييييييييي  ، َوَأْسيييييييييييييييييييييَفا    نَيييييييييييييييييييييد ي ْ   

 . ٕٕ: ديوانو، صانظر 
صبلػة مػن الّشػعراء، ليجيػءوا نظػم قسػيم مػن شػعره،  ( جاء ظ خن ىذه األبيات أّف أبا جعفر قد اسػتدعإ ابػن شػهيد ظٗ)

م جازه ابن شهيد ب بيات  نظمها بديهة، تّ بل( ابَن شهيد أّف أبا جعفر ق يرض ما جاء بو من البديهة، وىذا ما دعاه 
 (.ٖٚٓ-ٖ٘ٓ، صٔ، ـٔإىل ىجائو والّسخرية منو ظ ىذه األبيات. )انظر: ابن بّساـ: الّذخرية، ؽ

 ، وما بعدىا. ٕ٘ٗ، صٔ، ـٔالّذخرية، ؽ ( ابن بّساـ:٘)



ٕٗٔ 

 

وق يكػن الّتغيػري علػإ الػعيد وافػد . علػإ الكتابػة وعدـ مقدرة الافبها، أو إربات إخفاقها، بقصد إفباطها
ّّ إمّبػػا ا، وىػػو اعبانػػ  اؼبعػػرّظ الثّقػػاظّ ، مقػػط ّّ اؼبػػاد مفػػي البدايػػة كػػاف اغبػػدي، عػػن ، شػػّتؾ ميػػو اعبانػػ  اعبسػػد

 .  تّ انتقل إىل قبح اعبسد، اؼبعرمة وانبداع الكتايبّ 
، إذ بػػػػال( ظ هّكم ّٔػػػػذا الّرجػػػػلتّ ابػػػػن شػػػػهيد قػػػػد أسػػػػرؼ ظ الػػػػأّف ظ ىػػػػذه األبيػػػػات واضػػػػحنا  يبػػػػدوو 

ولعػػّل ىػػذا مػػا دعػػا . (ٔ)غبيػػاء، وّبثػػري االمشحلػػءازت زبػػدش اور الّػػع عػػن الػػياغة الّصػػوق يتػػورّ الّسػػخرية والّتحقػػري، 
وليػػ  شػػعّر مػػا الّتصػػريح عنػػد أيب عػػامر إذا ظبّػػإ »الػػاف  الػػّذخرية إىل القػػوؿ، ّبعقيبنػػا علػػإ ىػػذه األبيػػات: 

   .(ٕ)«ىذا ّبعريضنا؟

وفبّػا كبظػإ بػو مػن سػخريتهم ،  ّكمػوا كػذلك بالِقَصػر، وكما  ّكػم األندلسػّيوف باغبػدب والّضػخامة
 : )اؼبنسرح( (ٖ)قصري   رجل   ة بن ماء الّسماء ظ والفِ بادقوؿ عُ 

ل  لييييييييييييييييييييييييي َ ييييييييييييييييييييييييَأ َّ قاَمتَيييييييييييييييييييييييي     َوصييييييييييييييييييييييييا  
 وصاح

ييييييييييييييْن يَيييييييييييييييْول  َوْصييييييييييييييل  َمْعش ييييييييييييييوقي   َأْقَصيييييييييييييير  م 
، ةٌ ذىنيّػ ر وليلػة الوالػل عالقػةٌ َصػبػني القِ  ، مالعالقػةُ بػني طرميهػا ورة العالقةُ ظ ىذه الصّ  رظللنّ  م ُ الالّ  

 ، بػل إفّ ىنذّ الػ ظ ة لػي  ؽبػا وجػود إاّل ة معنويّػة بصورة ذىنيّ يّ ة بصر يّ رة فسّ ّبقري  الو اعر إىل مقد ذى  الشّ 
 ّّّ جعلهػػم يشػػعروف  لّلقػػاءا اسػػتمتاعهم بامّبػػلعاشػػقني ب قصػػر مػػن ليػػا  غػػريىم، وإيػػا  امليسػػ  ل ،وجودىػػا رمػػء
   .وسرعة مروره بقصر الوق 

شػػػريّة الغريبػػػة، مقػػػد سػػػخر ىػػػذه ىػػػي الّنمػػػاذج الّشػػػعرية الّػػػت الػػػّورت ب سػػػلوب سػػػاخر األشػػػكاؿ الب
ػػا إىل غريىػػا مػػن  الّشػعراء األندلسػػّيوف ظ ىػػذا العصػػر مػػن األفػػدب والّضػػخم والقصػػري، وىػػي مبػػاذج قليلػػة قياسن

، وجػػاءت علػػإ الػػّرغم مػػن قّلتهػػا معػػّنة عػػن رمػػ  الّشػػعراء واسػػتهءائهم ونفػػورىم فبّػػا ىبػػالف األخػػرخ الّنمػػاذج
 تناغمة. اػبِْلقة الّسويّة اؼبعتدلة اؼبنسجمة اؼب

 عيوب ال رأة: -5
ال ّبقتصػػر الّنظػػرة اعبماليّػػة العربيّػػة إىل اؼبػػرأة علػػإ مػػواطن انربػػات وانعجػػاب محسػػ ، وإمّبػػا ّبتجلّػػإ 
 ظ الّتعبػػري عػػن الّنفػػي والػػرّم  أيضنػػا، نفػػي اؼبظهػػر القبػػيح ورمػػ  اؼبوقػػف الفػػّ  والّسػػلوؾ غػػري الاّلئػػق. وىجػػاءُ 

   .(ٗ) الّشعر العريّب، يبتّداف من العصر اعباىلّي إىل العصر العّباسيّ قبح الورىّن قديباف ظ الّنساء وإبرازُ 

                                         
 .ٕٗٔ، صنظر: عيسإ: اؽبجاء ظ األدب األندلسيّ ( أ)

 . ٖٚٓ، صٔ، ـٔ( ابن بّساـ: الّذخرية، ؽٕ)
 . ٕٓٙ( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٖ)
  .ٕ٘( انظر: خليل: ظ الّنقد اعبماّ  )رؤية ظ الّشعر اعباىلّي(، صٗ)



ٖٗٔ 

 

ذلػػػك إىل ّبصػػػوير قػػػبح  مظػػػاىر قػػػبح الّرجػػػاؿ مقػػػط، بػػػل زبطّػػػوا علػػػإدلسػػػّيني وق يقتصػػػر ّبصػػػوير األن
   .(ٕ)شعرىم من ىجاء اؼبرأة والّسخرية منها اّلت طاؼبا اّل  رمء اعبماؿ وؾباؿ ذبّليو، ملم ىبلُ  ،(ٔ)اؼبرأة

 وعنػد عػدد  ، قليلػةن  مبػاذجَ ، الّسخرية مػن اؼبػرأة ظ الّشػعر األندلسػّي ظ عصػر الّدولػة األمويّػةال ّبعدو و 
 : )البسيط((ٗ)مقد قاؿ ظ أبيات، ومنها ما وجدناه ظ ديواف الغءاؿ، (ٖ)من الّشعراء

 َجييييييييييْرداء  َصييييييييييْاعاء  لَييييييييييْ  يي ْبيييييييييي   ال َّمييييييييييا   َليييييييييييا
 

 ات  إ ًل  ل سييييييييييييييييييييييييييياناا م ا ييييييييييييييييييييييييييييح ا بَالَ المييييييييييييييييييييييييييي 
 َلَطْ ت يييييييييييييييييييا َلْطَ ييييييييييييييييييةا  يييييييييييييييييياَرْت ع  اَمت يييييييييييييييييييا 

 
 َعييييييييْن َصييييييييْاَعة  لَييييييييْيَس فييييييييييا َخْ ييييييييس  َشييييييييْعرات   

 َ أَنَّيييييييييييييييييا بَيْيَضيييييييييييييييية  الشَّيييييييييييييييياري إ ذا بَيَرقَييييييييييييييييتْ  
 

 (5)ب الَ ييييييييييييْأز    الضَّييييييييييييْنك  بَيييييييييييييْيَن الَ ْشييييييييييييَرف يَّات   
يييييييييييييير و   نَييييييييييييييوات  فييييييييييييييي َجوان ب يييييييييييييييا   َليييييييييييييييا   

 
ييييييييييييييَ ْت ب الت     (6)خ وميييييييييييييات  َ ق ْسيييييييييييييَ ة  اأَلْر     

ييييييييييييييييييييل  َ َسيييييييييييييييييييينال  الع يييييييييييييييييييييس  َجييييييييييييييييييييرََّدل     وَ اه 
 

  يييييييييييييو   الَسيييييييييييييفار  َوإ ْلحييييييييييييياح  الق ت يييييييييييييودات   
(7) 

ّّ طريػػػف  الػػػّور ميػػػو الغػػػءاؿ ب سػػػلوب سػػػاخر مضػػػحك ّبلػػػك اؼبػػػرأة الّػػػت ، ىػػػذه األبيػػػات مبػػػوذج شػػػعر
، قبيحػة مشػّوىة ظ خلقػة، بعػد أف سػلبها ؿباسػنها، مبدت، مقد رسم ؽبا الورة بالغة القبح، شاىدىا وظبعها

 .  يراىا أو يتخّيلها نْ صبع  من اؼبعاي  واؼبساوئ ما ينّفر كلَّ مَ 
ىػذا عػن  تعنّ يتجّلإ ظ ىذه األبيات كره الّشاعر ؽبذه اؼبرأة وامتعاضو منها، مجاء بصورة فركّية و 

ت عتها الّػمقػد بػرزت الػل، مانكشف ما كاف مسػتورنا منهػالطمة طار معها غطاء رأسها، لطمها  الّشعور، مقد
الػلعتها،  يػل مػن ىػذه اؼبػرأة فػني مّصػل ظ الػورةوبال( الغػءاؿ ظ النّ ،  من شعرات معدودةعر إاّل زبلو من الشَّ 

 .  ديدةعلإ رأس ؿبارب ظ إفدخ مواقف القتاؿ الشّ ، مبدت كاػبوذة النّاقة الّصقيلة

                                         
 . ٕٚ٘( انظر: ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهاسبن أشعار أىل األندل ، ٔ)

شػػػػبانة: اعبػػػػواّر وأرػػػػرىّن ظ الّشػػػػعر العػػػػريّب ظ األنػػػػدل ، ، و ٗٗٔعيسػػػػإ: اؽبجػػػػاء ظ األدب األندلسػػػػّي، ص( انظػػػػر: ٕ)
 .ٕٗٔص

ّّ  عر األندلسيّ اىات الشّ ( انظر: ىي: اذبّ ٖ)  .ٙٔٗ، صفّ  هاية القرف الرّاب  اؽبجر
 . ٕٗ( الغءاؿ: ديوانو، صٗ)
: ىو وافد الشُّراة أو الّشارين، وىم اػبوارج اّلذين أطلقوا علػإ أنفسػهم ىػذا االسػم، ألّهػم،   الش ارياػبوذةالبيضة: ( ٘)

ظ اعتقػػادىم، قػػد شػػروا أنفسػػهم وباعوىػػا ظ سػػبيل اا ّبعػػاىل، واسػػتمّدوا ىػػذا االسػػم مػػن قولػػو ّبعػػاىل ظ ؿبكػػم ّبنػػػءيلو: 
(. )انظػػر: أبػػو ركبػػة: ٕٚٓ)البقػػرة: ﴾ (ٕٚٓ)بػػادِ العِ بِ  وؼٌ ؤُ رَ  وااُ  ااِ  ضػػاتِ رْ مَ  تغػػاءَ ابْ  وُ َسػػفْ ّر نػَ ْشػػن يَ َمػػ اسِ النّػػ نَ ِمػػوَ  

 (.ٚالبطولة ظ شعر اػبوارج، ص
(، وىي همفردُ  : صب ٌ الت خ ومات: أّ نواّب . نوات( ٙ)  . َمعاقِ ػالَفْصل بني اأَلرَضنْي من اغبدود وال )التُّخـو
 . ا يَلي العُنقهر فبّ مَقدَّـ أَعلإ الظّ  :ال اه ل( ٚ)
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ذّ بػدا لػو  رىػا الّػهْ الػورة اَ ، ومبالغةن من الغءاؿ ظ الّسخرية من ىذه اؼبرأة أضاؼ إىل الورة الػلعتها
 .وريُ بط باألفءمة والسُّ فر لكثرة ما رُ ذّ أىءلو السّ الّ ، اقةكسناـ النّ 

ػػا رخػػر للّسػػخرية مػػن اؼبػػرأة وىػػي ظ ىػػذا الّشػػاىد مغّنيػػة ظ ، ونلقػػإ ظ شػػعر إظباعيػػل بػػن بػػدر مبوذجن
  : )الّطويل((ٔ)، اّلذّ قاؿ ميو إظباعيلبيوت أفد البخالء
يييييييييييييييا  يييييييييييييييَ ل  تَيييييييييييييييينَيفََّس َل َّ  ًلَ يييييييييييييييَ  الَقيييييييييييييييْول  خ بيْ

 
 
 

يييييييييييييييييييا ًلَمَسيييييييييييييييييييْت   اأَلصييييييييييييييييييياب       َوَقطَّيييييييييييييييييييَل َل َّ
يييييييييييييْد لَنيييييييييييييا  يييييييييييييبا  ، َف    فَيق ْانيييييييييييييا لَييييييييييييي  : إ نَّيييييييييييييا ش 

 
ييييييييييَرَ  جييييييييييا        ب ع ييييييييييود ، َف ييييييييييا فييييييييييي الَقييييييييييْول  َغييْ

و بالّتنّهػد ضيق بدا واضحنا علإ وجهو وعّن عنػبعد أف الف  الّشاعر ما اعّتخ مضيفو البخيل من  
واكتفإ بػ ف طلػ  إليػو أف يكرمػو ، واعتذر إليو ب سلوب لطيف، أفجم عن ّبناوؿ طعاـ مضيفو ىذا ،والءّمري

 : )الّطويل((ٕ)د ليستم  إىل أغباها م  الوت فسنبآلة العو 
َعيييييييييييييييييييييييتْ   فََأْسيييييييييييييييييييييييَ َعنا َدْرداَء َصيييييييييييييييييييييييْاعاَء رَجَّ

 
ْنيييييييييي   الَ سييييييييييام      ب َصييييييييييْوت  َليييييييييييا َتْسييييييييييَتك  م 

(3) 
 َتياَوَشييييييييييييييييتْ  فَيييييييييييييييييَوا   مييييييييييييييييا َأْدري   ييييييييييييييييالب   

 
 (4)ب ح ْاق وم ييييييييييييا، َأْل نَيْقنَيَقيييييييييييْت بيييييييييييي َضيييييييييييفاد     

رسػػم إظباعيػػل ؽبػػا الػػورة بصػػريّة ظبعيّػػة بالغػػة القػػبح  ،و م ظبعػػو مغّنيػػةن ضػػيف طلػػ  لػػّ  اؼبضػػيف البخيػػل 
وّبػرّدد ظ غنائهػا الػوّبنا يصػي  ، بال أسناف وال شعر، كما شّكل خياؿ الّشاعر الور ا،  مقد بدت ،والّدمامة

 .  يسمعو بالّصمم نْ مَ 
ذّ يصػػدر عنهػػا ال م قسػػم أّف الػػو ا الّػػ، ومػػّد الّشػػاعر ظ عمػػر اؼبعػػىن عنػػدما عػػّن عػػن قػػبح الػػو ا

 .  وكالنبا الوّباف يبلغاف الغاية من القبح، يعدو أف يكوف الوت عراؾ كالب أو نقيق ضفاذع
األمويّػػة، مػػن خػػالؿ ىػػذه ىػػي الػػورة اؼبػػرأة القبيحػػة كمػػا ذبلّػػ  ظ الّشػػعر األندلسػػّي ظ عصػػر الّدولػػة 

مبػػوذجني سػػاخرين لشػػاعرين عػػّنا عػػن نفورنبػػا مػػن القػػبح وأشػػكاؿ ذبّليػػو. وال قبػػد ظ شػػعر ىػػذا العصػػر غػػري 

                                         
 . ٕٚ٘( ابن الكّتاّ : كتاب الّتشبيهات من أشعار أىل األندل ، صٔ)
 . ٕٚ٘، صالّسابق( ٕ)
: اسيتك  .  بػوّتمنّ ا يُػَردََّد الوّبو ظ قراءة أَو أَذاف أَو ِغناء أَوَزْمر أَو غري ذلك فبّ  :رج  : اّلت لي  ظ ممها سنّّ. الد رداء( ٖ)

أالي  بالّصمم. وّبستدعي ىذه الثّنائيػة الّلفظيّػة )ّبسػتّك اؼبسػام ( قػوؿ الّنابغػة الػّذبياّ  ظ إفػدخ اعتذاريّتػو اؼبشػهورة: 
 )الّطويل( 

 أَنييييييييييييييييييييك ل ْ َتنييييييييييييييييييييي، أَتيييييييييييييييييييياني، أَبَيْيييييييييييييييييييييَت الاَّْعيييييييييييييييييييينَ 
 
 
 

 وت ْايييييييييييييَك التيييييييييييييي َتْسيييييييييييييَتك  منييييييييييييييا الَ سيييييييييييييام     
 . ٓٚ: ديوانو، صانظر 

 اضطرب  واختلط .  :تياوشت( ٗ)
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ىػػذين الّنمػػوذجني الّسػػاخرين مػػن اؼبػػرأة، ظ مقابػػل مبػػاذج شػػعريّة كثػػرية ّبغػػىّن أالػػحأّا جبمػػاؿ اؼبػػرأة وفسػػنها، 
   اّلت فظي  ّٔا ظ ىذه العصر. ولعّل ظ ىذا دليالن علإ مكانة اؼبرأة اؼبرموقة
ّّ ظ  مالمػػػحَ ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة لقػػد رالػػد الّشػػعراء األندلسػػػّيوف  ، اؼبػػػرأةالّرجػػل و القػػبح اعبسػػد

، مػلذا انعػدم  ىػذه اؼبظػاىرم اعبمػاؿ ومظػاىر ذبّليػو، مهػم مػدركوف لقػي، وعّنوا عن نفورىم من ىذه اؼبالمػح
حك ا الػػػػورنا سػػػػػاخرة باعثػػػػة علػػػػػإ الّضػػػػػمػػػػػا ورظبػػػػوا ؽبمػػػػػنفوسػػػػػهم منه اؼبػػػػػرأة نفػػػػرتالّرجػػػػل و وذبلّػػػػإ القػػػػػبح ظ 

 . واالستهءاء
ّّ دليلُ  إّف ّبصويرَ  ّبطّور ظ الّذوؽ ومبّو ظ انفسػاس اعبمػاّ  وّبنبّػو  الّشاعر األندلسّي القبَح اعبسد

ّّ  عهػػػػود انسػػػػالـ األوىلالّشػػػػاعر العػػػػريّب ظ اعباىليػػػػة و لػػػػم يكػػػػن م، إىل اعبمػػػػاؿ ا أّمػػػػ ،يهجػػػػو بػػػػالقبح اعبسػػػػد
لػو ما وبوّ ػو محسػ  وإنّػبػ وىػو ال يهجػو، سػو القػبحو ندراكػو قيمػة اعبمػاؿ وربسّ بػ مقد أخذ يهجو األندلسيّ 

علػػإ ربويػػل القػػبح إىل قيمػػة صباليّػػة منّػيّػػة ىػػي  اعر األندلسػػيّ حك دليػػل قػػدرة الّشػػوالّضػػ، إىل الػػور مضػػحكة
 ّّ ّّ وىذا حبّد ذاّبو شكل من أشكاؿ الّتطّور الفّيّ واغبض، الّسخر  .  ار

* * * 
قػد ازّبػذوا الّسػخرية ، قبػد أّف الّشػعراء األندلسػّيني ظ عصػر الّدولػة األمويّػة، وىكذا وفبّػا سػبق عرضػو

ظ الّشػكل والفعػل ، وكػّل مػا ىػو شػاّذ ومنحػرؼ عػن طبيعػة اننسػاف الّسػويّة، ظ مواجهة القػبح الن سالفنا مّعا
 .  ووعّنوا من خالؿ شعرىم عن رمضهم لذلك كلّ ، واػبُلق

 وما وقفنا عنده ظ اغبدي، عن الّسخرية ظ ىذا العصر:
 الس خرية والي اء ومواقف الش عراء من الوضعين اًلجت اعي  والس ياسي :  -أ

 مػػن اؼبوضػػوعات البػػارزة، ّببيّػنّػػا مػػن خاللػػولّشػػعر األندلسػػّي الّسػػاخر ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة كػػاف ا
عػػػن رمضػػػهم العالقػػػات  عػػػّنوا ميهػػػا، صػػػرّمات عػػػدد مػػػن األمػػػرادمواقػػػف عػػػدد مػػػن الّشػػػعراء مػػػن آّتمػػػ  ومػػػن ّب

وبػػرزت أظبػػاء عػػدد ، وسػػخروا مػػن فػػاالت مرديّػػة سػػخرية انءلقػػ  منػػػءلق اؽبجػػاء أفياننػػا، االجتماعيّػػة الفاسػػدة
ذع وشػػعرىم اّل الّػػذين عرمػػوا بنقػػدىم الػػ، كػػالغءاؿ ومػػلمن بػػن سػػعيد والقلفػػاط وابػػن عبػػد ربّػػوىلالءالّشػػعراء   مػػن

إمّبػػا ، مواقػف شخصػية ازّبػذىا أالػػحأّا غبػاالت مرديّػة، ميمػا نظػػنّ ، وق ّبكػن مػػواقفهم ىػذه، ؽبػاجيالّسػاخر ا
ء العػػا  ، ؼبشػػاىدات يوميّػػة وفػػاالت عاشػػوىا وعايشػػوىا جػػاءت نتيجػػةن  مكػػاف ىػػلالء الّشػػعراء الّصػػوت اعبػػّر

 . ّ للقيم الّسلبّيةخالؿ الّتصدّ  من، ة واػبلقّيةبيعة االجتماعيّ اؼبدام  عن القيم اعبمالية انهبابّية ذات الطّ 
ذائػػػػل وقػػػد أعلػػػػن فربػػػو علػػػإ الفسػػػاد والرّ ، ا باغبيػػػاة وآّتمػػػ ا مرّببطنػػػػواقعيِّػػػ اعر األندلسػػػيّ كػػػاف الّشػػػ

فػػػػة أو ة ظ عصػػػػره ظ مواجهػػػػة األوسػػػػاط اؼبتخلّ ميّػػػػقدّ  لءوسػػػػاط التّ الن إذ كػػػػاف فبػػػػثّ لعيػػػػوب ألجػػػػل انالػػػػالح. وا
ة يّػػل مػػن أنبّ ة( ق ّبقلّػػذّ يعػػي  ميػػو بصػػيغة )كوميديّػػة مػػن واقعػػو الّػػسػػتمدّ لػػذا أخػػذ يعػػاجل اؼبسػػائل اؼب، ةجعيّػػالرّ 
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وّبصػوير عيػوب ، ةبيعة اننسػانيّ فوذ إىل اعبان  اؼبضحك ظ الطّ مقد جعل ىدمو من األدب النّ ، نقده وعمقو
 . اين ا مسلّ آّتم  ّبصويرن 
ائدة ظ آّتمػػػػ  أاهػػػػرت صبلػػػػة مػػػػن الّنصػػػػوص جوانػػػػ  كثػػػػرية مػػػػن العالقػػػػات االجتماعيّػػػػة السػػػػوقػػػػد 

اخرة لتكػػػػوف مسػػػػتودعنا الػػػػادقنا لالسػػػػتخبار عػػػػن عرية الّسػػػػمػػػػاذج الّشػػػػوؽبػػػػذا الّسػػػػب  جػػػػاءت النّ ، األندلسػػػػيّ 
 .  ظ عصر الّدولة األمويّة ظ األندل  العالقات االجتماعّية

ّشػعراء ولعػّل الّسػب  يعػود إىل ذبنّػ  ال، نوعنا مػا ظ ىػذا العصػر الن وُيالف  أّف الّشعر الّناقد كاف قلي
وعلػإ الػّرغم مػن ، خومنا من الّسلطة أو فرالنػا علػإ مصػاغبهم الّشخصػّية، مثل ىذا الّلوف الغاض  الّساخط

ّّ مظػاىر الفسػػاد  اّل إ، قلّػة الّشػعراء الّػذين أسػػهموا بشػعرىم ظ الّنقػد االجتمػػاعيّ  أّهػم الػّوروا ب سػػلوب انتقػاد
كما رظبوا ّبلػك اؼبفاسػد ،  ه الّشع  من العدؿ واؼبساواةاالجتماعّي اّلذّ انتشر ظ ىذا العصر وما كاف يتمّنا
 .  بطريقة ساخرة معّنين عن أفواؿ الّشع  ومعاناّبو

قبػػػػد ؽبػػػػم ، ظ عصػػػػر الّدولػػػػة األمويّػػػػة االجتمػػػػاعيَّ  وإىل جانػػػػ  انتقػػػػاد الّشػػػػعراء األندلسػػػػّيني الوضػػػػ َ 
، وىػذه الّنقػدات لشػعراء قرطبػة وفّكػاـة إشارات وشذرات برز ميها سبلملهم من سياسػية بعػ  أمػراء بػي أميّػ

ّّ والَقْلفػػاط والرّ  عبػػد اا بػػن الّشػػمرك معػػرومني عػػّن عػػن رأيػػو   نْ ، ورخػػرين ؾبهػػولني، ومػػنهم َمػػوابػػن شػػهيد مػػاد
  جوانػ َ لتفضػح  كّلهػا  قػداتجػاءت ىػذه النّ و  لمػيح.الذ وراء انشػارة والتّ  نْ جبرأة والرافة ووضوح، ومػنهم َمػ

 ظ عصر الّدولة األمويّة.  ظ األندل  ةسيّ ايسّ ال طبيعة اغبياةكثرية من 
 الس خرية من  با  الن اس الس ي  ة وأخالقي  الفاسدة )العيوب الخ ا قي ة(: -2

فبّػػا ، عػػاجل الّشػػعر األندلسػػّي ظ عصػػر الّدولػػة األمويّػػة ب سػػلوب سػػاخر ناقػػد عػػددنا مػػن اؼبوضػػوعات
ىبػػػػل آّتمػػػػ  األندلسػػػػّي مػػػػن عػػػػدد مػػػػن االكبرامػػػػات ملػػػػم ، يّتصػػػػل بطبػػػػاع النّػػػػاس الّسػػػػّيحلة وأخالقهػػػػم الّذميمػػػػة

مكػاف . ظ عػدد مػن اؼبرافػل والعهػود، مقد ساءت أخالؽ العاّمة واػبااّلة ومسد آّتمػ ، األخالقّية والفكريّة
، واعبهػػػػل والغفلػػػػة، مقػػػد الػػػػّور البخػػػػل، حلة فيّػػػػء ظ ىػػػػذا الّشػػػػعريّ خرية مػػػػن طبػػػػاع اننسػػػػاف وأخالقػػػو الّسػػػػللّسػػػ

 .  ياءوالرّ ، رههم والشّ والنّ ، والكذب واؼبطل
وسػخروا مػن ، فات وأنكروىػاعلػإ ىػذه الّصػاألندلسّيوف ظ عصر الّدولػة األمويّػة عراء قف الشّ قد و و 
يعاشػر أمثػاؿ  نْ مَ  ّ يعيشوذم  الّ ر الرّ و عش لليتمثّ ، باننساف إىل واق  اغبياة ّبرّبدّ ، ظ الور ـبتلفة أالحأّا
  .اسعامل م  النّ  التّ ليم ظوؽ السّ ن ال يبتلكوف الذّ فبّ  ،ىلالء

 الس خرية من أش ا  الن اس وأجسامي  وهي اتي  ال ريبة )العيوب الَخْاقي ة(: -3
وا  عػػنّ ،  شػػعراء األنػػدل  ظ ىػػذا العصػػر عػػن رمضػػهم ؼبػػا شػػّذ مػػن أخػػالؽ النػػاس وطبػػاعهموكمػػا عػػّن 

جسػػػاـ واؽبيحلػػػات األشػػػكاؿ واأل مػػػن خػػػالؿ ّبصػػػويرىم ،اس وىيحلػػػا مكػػػذلك عػػػن رمضػػػهم لغرابػػػة أشػػػكاؿ النّػػػ
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خامة، كمػا ائحػة الكريهػة واغبػدب والّضػالاغوا ظ قصػائدىم مشػاىد سػاخرة لّلحيػة واألنػف والرّ  الغريبة، مقد
  روا عيوب اؼبرأة.الوّ 

ّّ األندلسػػػّيني مظػػػاىر ّبصػػػوير وظ   هػػػم، الّػػػتقاذو ِر أّبطػػػوّ علػػػإ  دليػػػلٌ ظ الّرجػػػل واؼبػػػرأة  القػػػبح اعبسػػػد
مػلذا م اعبمػاؿ ومظػاىر ذبّليػو، مهػم مػدركوف لقػيظ أشػعارىم،  ذه اؼبالمحعن نفورىم من ى دعتهم إىل الّتعبري

ا الػػورنا سػػاخرة باعثػػة مػػا ورظبػػوا ؽبمػػاؼبػػرأة نفػػرت نفوسػػهم منهالّرجػػل و وذبلّػػإ القػػبح ظ ، انعػػدم  ىػػذه اؼبظػػاىر
 . حك واالستهءاءعلإ الضّ 

********** 
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 الخاتمة
 اخلي وج   ،ةول انموي ييف عصي  اليد   ة يف الش ير  انددليي   يف ختام احلديث عن القيم  اماالم يجيدر بنا 

، موضينيّي أىي   الن تياال الييت علمهيا يت وقفنا، وسنقف ىنا لنبّي  بإجياز الن قاط ال  بردد من االدةباعات واآلراء
 راسة.تمب فصول ىذه الد  وسمكون ىذا وفق ت  ، إلمها توص لنا

اماميييا واملميييا  :ىيييذا البنييييث إف الكشيييف عييين ميييدم لل ييي  القيييم  اماالم ييية انساسيييم ةسييير  لقيييد 
ييي وادلأسييياو    والبةيييو    ييي ،خ    والي  ع أن  ىيييذا كيييان مييين ادلتوق ييي  ة، إذولييية انموي ييييف عصييي  الد   ر  انددليييي   يف الش 

يين خييي ل أكئيي  مييين مةتييّي و ييادّي سييينة ميين الش يير  يف ىييذه الرصييي  االم يية وقمايييو تأصييما مفاىمايييو ام قييد ّك 
 .قد تأص ا وتوض ح، إن  اموى    يف ظاى ة الش ر  انددلي    :أن دقول فموالفني م ة، تأصم ا ميكن 

بمةية ق ببية الة بمرم ية الرام ية ل ميح ادلأىي    بيالوقو  عنيدددا للبنييث ومن أجيا ققميق ىيذه الةايية مه ي
وجييددا ميين الييي ور   الوقييو و عنييدىا وا  ييارةو إذ ،  عصيي  الد وليية انموي ييةوالي ماسييم ة واالجتااعم يية والئ قافم يية يف

ييير  انددليييي   يف ىيييذا الرصييي ،   ييير كييي  تيييعداد مر فتو إلمهيييا يف الت اهميييد لدراسييية الش  أصيييالةا وعاقايييا،  نيييا  يييذا الش 
 .ودقدر عل  استج ء القم  اماالم ة ال يت ب حها متأثي  اا بالبمةة اليت عاش فمها قاالوه

ييددا فمييو أو   اسييتقا  كييا   فصييول   جيياء ىييذا البنيييث يف  ييية  و   الا فصييا منهييا بدراسيية قمايية مالم يية، مه 
ييير  ميييات ىيييذه القماييية دراسييية لل   فإ ، وادتقلنيييا بريييدهيف تييياريل الفكييي  امايييا    للقماييية بتأسيييمظ د ييي     يف الش 

 انددلي   يف عص  الد ولة انموي ة.
اى ة ّي قيد أدركيوا ال  يصليد أن  انددلييم  ووجيددا ، هوم امامامف ل منوداقش البنيث يف الفصا انو  و 

ييير  انددليييي   يف عصييي  الد ولييية  واضييينيةا  لييي  ىيييذا ا دراً قمايييةا مالم يييةا ول   ،بمريييةاماملييية يف احلمييياة والة   يف الش 
 القيم  وىذا ما جرا ىذه القماة قتا  موقع الص دارة بيّي، ويف دتاج عدد كبري من  ر اء ىذا الرص ، انموي ة

 .  اماالم ة انخ م
وجيددا يف عصي  الد ولية انموي ية  ير اا  ميال ادلي أة، و  تربيري انددلييم ّي عين وقد لل ت ىذه القماية يف

من  ر اء الرص ، تتب روا فمو ميوابن امايال والفتنية يف ادلي أة انددلييم ة، وجياء ت كميعى   كبري    كئرياا ووفرياا لردد  
ييير   واتةع ليييو ، وجههيييا وليييون بشييي  ا ادلييياد    فمهيييا، فقيييد وصيييفوافميييو علييي  اماديييب احلي ييي    ثة ىيييا و  مهييياوعمن ىابشو
 ،اسييتقامة عودىيياو  اقووامهييو  يهادو حييوصييفوا منييو فنياسيين جيييدىا، اوا مبوت د يييريقهييا،  وتنيييمد أسييناحا وحيي وة

  .م ه ين الت باين بّي ال  د  الئ قما واخلص  الن نيما

بالص ييورة   انددليييم ّي يف عصيي  الد وليية انموي يية احتف ييوا يف أ ييرارىوميكيين ا قيي ار ىنييا أن  الش يير اء 
يييم ة للاييي أة،  ترل قيييوا يف ىيييذا اميييال بنايييوذج ق ييييب مييين الن ايييوذج ال يييذ  أ عجيييب بيييو القيييدماء، وظل يييت  إذاحلي 

ييير  الرييي     ظ ال يييذ  ال فتليييف فميييو مقيييايم ،انوصيييا  ادلاد ي ييية للاييي أة يف الةيييعل انددليييي   تيييدور يف فلييي  الش 
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ومي د  ىيذا،   ،اماال اندئو   يف د   الش ر اء انددليم ّي عن مقايمظ ىذا اماال عند ادلشارقة إال  يف القلميا
يي، ر اء فمييو ى  بنتيياج أعيي م الش ييوتييأث   ،بالييياش   كاييا د يين ، إف قيي م عهييدى  أفييادوا ميين مرةمييات   ولييو أح 

 قوا إلمها. ر    بنااذج جديدة وب يفة مل ي يبو ببمرته  االجتااعم ة وتكوينها الف يد ل فدوا الش ر  ال
يييييير اء انددليييييييم ون يف عصيييييي  الد وليييييية انموي يييييية قييييييد أ عجبييييييوا  اييييييال ادليييييي أة اميييييييد  ،  وإذا كييييييان الش 
ييي  أ ليييوا ميييال ادلييي أة ال  وحييي  ، ادلتائ يييا يف ح يييين  واستنييييينوا صيييفات حيييينها ادلييياد   ، فيييإن  ىيييذا ال يرييية أح 

عل  ال  غ  شل ا يف تصوي  ىذا امادب من خ لقم ة عالمية تيياو بيادل أة، فإد يو مل  ي  أخ قها ول ةف بباعها. و 
باىتاييام الش يير اء انددليييم ّي يف عصيي  الد وليية انموي يية كاييا ح يي  باىتاييامه  تصييوي   امادييب احلي يي   ادليياد    

ل  ال  غ  مين قل تهيا، تفصيح عين زلدوداا يف ىذا الرص  ومناذج و قلملٌة، غري أن  ىذه الن ااذج عفمها، فقد كان 
رغبييوا عيين ادلبتذليية ادليييتهوة، وعف ييوا عنهييا، ورغبييوا يف ادلتصيياودة احلمم يية اخلجييول  ، إذميين ادليي أةر اء الش ييموقييف 

ىييي  مةليييبه  الوحميييد، ولريييا  ىيييذا ميييا ببيييع غيييعذل  بالرف ييية  الييي  زان، فتةن يييوا بصيييد ىا وىج ىيييا ودفورىيييا، وكاديييت
سييييفا  وا سيييي ا  يف الفنيييييش والت ريييي يي باليييييا أة مبييييا ال يقبلييييو الييييذ و  الريييي   والرذري ييية، وارتقيييي  بييييو عيييين ا 

 الي لم ، واخللق ا س م   القومي.

مل تكيين ادليي أة وحييدوىا رلليي  اماييال ا ديييايف  يف اندييدلظ يف عصيي  الد وليية انموي يية، فقييد  يياركها و
ميين  لرييدد   اكئييريا   ا يير ا ىييذا الرصيي  جييددا يف و فقييد ييين، ميين ذو  ادل حيية واحل  والي ييقاة ىييذا الت جل يي و الةلاييان  

ييال  ييينه ، وكيييان مر ا ييو يييدور يف فلييي وم مييح ح   ىييءالء الة لايييان والي ييقاة وا فمييو تيييات مييالرصييد، ر اءش 
ر اء يت ا يًو الش يية ال يياات اماالم يمل تتريد  الي ييإذ عليي  عيادا   يف وصييف ادلي أة، فميو  واالوصيف احلي ي  ، جيي  

، وورد اخلييدود، وسييني  الرمييون، ةن ييوا  اييال الوجييو انبييمي ادلشيي  ، فقييد تثغييعذل  بادلءد يي كمييع علمهييا يفيف الو  
 .وأضا  إلمها بريه  صفات ذكوري ة كالش ارم والرذار. ولّي القوام، ة اخلص ورق  

 تة  الواقرم ية، فقيد ذكي  فميو الش ير اء أتياءو موينه أحب يوى  وتةع ليوا  ي  وأعجبيوا ا الش ر وتتجل   يف ىذ 
ا كاييا وجييددا يف وصييفه   ييا واحييدا  ايياذل ، كاييا ذكيي وا صييفات  فييد  كييا  واحييد ميينه ، ومل ي تييوا ذليي  منوذجا

   مال الن ياء يف عص ى .
، اليييت  الة بمرية وم اى وىيا وأمكنتوهيا كايا صيو ر الش ير   انددليي   مييال ا دييان، صيو ر كيذل  مييالو 

ر اء الش يي ره ىييذا الش يير  الة بمريية الص ييامتة، ووجييددا أن  . وشل ييا صييو  ةاحيية والبهجيية وادلتريي ييظ  فمهييا انددلييي   بال   
ند يييييها مصييييدر وحييييمه  ، قييييد أولرييييوا بةبمريييية ب دىيييي  الفاتنيييية ة بالة بمرييييةوليييية انموي يييي يف عصيييي  الد  ّيانددليييييم  
 وصيف ميال وقيد تفن نيوا يف، تربرياا عين ادفرياذل  مبشياىدىا وحيب ه  ذليا، وذلذا تةن وا  ا يف أ رارى ، وإذلامه 

 .  وذىبوا فمو مذاىب  ت  ، وأكئ وا من ض وبو، وتوس روا فمو، بمرةالة  
ففي   االهيا أليوان ، ال  ياض انددليم ة ال يت ع فها الش ر اء ذات ببمرة ممليةيف ىذا الش ر  وظه ت 

مبفاتنهيا، حيت  إذا  ات ريونفوقفوا علي  ال  يياض يتيأم لون مناظ ىيا ويت، وأورا  وأغصان وأزىار ومماه عذبة،  ت  
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وا عن ادةباعا   يف لوحات فني م ة  اع ة، رى  وا تد  ادفراذل و راىتع    وصيو روا ميا ا يتاا علميو الي  وض ، عّب 
 .  وجاديوا بّي مناظ ىا ومفاتنها يف وصف رقمق  مل ،وتفن نوا يف تصوي ىا، من بلرة وغيارة وأصباغ وعبري

وا  ،ّي يف ىييذا الرصيي يف أ ييرار انددليييم  حييي ت انزىييار وإف جادييب صييور ال  ييياض  عيين فمهييا وعييّب 
ووجيدداى  ، وتفن نيوا يف تصيوي ىا رلتارية أو مفي دة، ة بديريةورتيوا ذليا لوحيات  ير ي  ، حب ه  ذليا وإعجيا    يا

موه ىيدايا وقيد  ، وأ ي كوه يف ليار  ، فرارضوا مين في يلو علي  غيريه، يهماون بالورد أكئ  من غريه من انزىار
 .  شلدوحمه  وإخواح إف 

ّن، ا  يواليادليدن القصيور و امتة تةن يوا كيذل   ايال بمرية الص يالة  ايال   تةّن  الش ر اء انددلييم ونوكاا 
هيا وصيفاا يركيظ ميدم ميا وصيلت إلميو انديدلظ مين تي   وبيذخ وصفوا مبادمو ، فقد واحتفوا  ا كا  االحتفاء

اثملهييا وحييدااقهاومل يةفلييوا عيين تصييوي  خ ةةهييومييال وأداقيية،  وثيي اء كاييا وجييدوا يف مناظ ىييا ،  ا وزخارفهييا ّو
   يصف جوادب مترد دة من ىذا اماال والي ني .فجادت ق اانيه  بشرنخملته ،  اماملة م لههااا ث ًّا

ةا عين حيبا وإعجيام  كبيريين، وكا يفةا  وجاءت أ رارى  يف وصف الة بمرية الص يناعمة الرا ادم ية مريّب 
  بتفاصيييملها. غيييري أن  ىيييذا الت رل يييق مل يكييين كيييترل قه  بالة بمرييية انصيييلم ة واىتايييامه  عييين ترل قهييي   يييا و يييةفه

الواضح برناص ىا وتفصم  ا. وميع ىيذا فقيد لل يت فمهيا عناصي  ميال ىيذه انمياكن، ال ييت أ ير ت الش ير اء 
 بالي رادة واالرتماح، فوصفوىا ورتوا ذلا يف دةا  افتتاح   ا لوحات مملة.

، ةوليية انموي يييف عصيي  الد   ر  انددلييي   البنيييث مفهييوم املمييا يف الش يي ايف ميين ىييذالفصييا الئ ييا وعيياج
إدراكهي  ىييذا يف  ولل ي ، يف احلميياة والة بمرية اى ة اململيةقييد أدركيوا ال  ي ىيذا الرصي ّي يف أن  انددلييم   ووجيددا

ييا مل تشييةا احلم ييع ال ييذ   ييةلالت ربييري عنهييا  تنييو    ة يف ىييذا الش يير ، ومل تامامليياى ة ال ييو تيف أ ييرارى ، غييري أح 
، ولرييا  ىييذا عااييد إف ببمريية اندييدلظ ميين جهيية وإف ببمريية الش يياع  انددلييي   ميين جهيية أخييي م، اكتنو عهيي

فا اى  اماال يف البمةة انددليم ة ويف حماة انددليم ّي كئرية ومتنوعة، وادفرال دفوسه   ذه ادل ياى  قيو   
مب يييياى  اميييي ل ادلبئوثيييية يف حمييييا   ويف ببمرييييته ، ومل يةوصييييوا يف  تواه ادفرال يييييه اضييييح، ومل يصييييا إف ميييييوو 

  أعاا  ال  اى ة اململة غوصوه  يف أعاا  ال  اى ة اماملة.
ييير اء يف تصيييوي  ت يف  ييير  انددلييييمّي جواديييب  مييين ىيييذه ال  ييياى ة وميييع ىيييذا فقيييد لل ييي جييي لو الش 
ييام ق ببيية كالن اصيي  عييدد  ميين  ال  جوليية ادلتائ يياو يف  خصييم ات   وابنييو احلوكيي  ادلينتصيي  وميين برييد ا ادلنصييور حك 

بريد أن ، وبوريد  صيمت ه ، فقد ا يته ت أي يام ه ، ال ذين ع د وا حبق  من أع   قادة انددلظ، زلا د بن أ  عام 
ييدوا الييب د برييد ادقيييامها ، الزدىييارا فبلةييت اندييدلظ يف عهييودى  ذروةو ، وقيييوا عليي  الئي ييو ار وادلتايي  دين، وح 

ييييرب ، فر  اييييت أمييييور ى  يف داخييييا اندييييدلظ وخارجهييييا، ودراييييت بال  خيييياء وانميييين واالسييييتق ار وأحييييب ه  الش 
 .  وسروا إف مهاددته  وكيب رضاى ، ومد وا إلمه  يدو ا ذعان، وىابته  القادة وادللوً  ، انددلي   
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ييام يف أي ييام سييلهاه  عنيييد اميي ل ال يييت عاينوىييا يف ىييءالء ا وصييو ر الش يير اء يف قصيياادى  مشيياىدو  حلك 
مييدفوعّي بييدافع ، الص يياود والئ بييات ويف حيي و   عنييد وقييوفه  مواقييفو ، اسييتقبال ادلهن ةييّي وادلوفييدين والي ييف اء

ين عن  رور  ا عجام بشخصم ات   .  اذلمبة منه  والت قدي  ذل ب ىءالء وأفراذل ، مرّب 
ييير  انددليييي   يف عصييي  الد   ييير اء ولل يييت م ييياى  امييي ل يف الش  ولييية انموي ييية مييين خييي ل تصيييوي  الش 

يييام ق ببييية اىتاامايييا ، فقيييد صييياغوا يف قصييياادى  مشييياىد راارييية للجيييمش، جيييمشو انديييدلظ ال يييذ  اىيييت   بيييو حك 
يييب ذلييا حيييام، ملنيوظاييا وجيياءت ىييذه ادلشيياىد مييّبزةا ع اييةو ، جرييا منييو قييو ة ع مايية ال ي يييتهان  ييا و  

فادصييب  ت كمييع الش يير اء يف تصييوي ى  عليي  ، عييداء ال  ىبييةو والفييع و منييوس انو امييمش وىمبتييو لموقييع الش يير   يف دفيي
ح كييية ىيييذا اميييمش الر يييم  وأصيييوات جنيييوده وكئييي    وقيييو    وبأسيييه  وخميييوذل  وأسيييلنيته  الفت اكييية القاتلييية 

 لتنيقميييق، القيييو ة لاعيييداء وإخيييافته  مييين وراء ذلييي  كل يييو إظهيييار   والقصيييد  ، اييييا   اخلف اقييية بتصييياوي ىا ادل عبيييةر و 
 .  الن ص  علمه 

يدث ، واستران الش ر اء  ب از ع اة ىذا اممش بصور  من الة بمرة وما فمهيا مين عناصي  وم ياى  ق 
، فاسييتئا وا صييورةو البنييي  الواسييع بأمواجييو ادلييية بة ادلت بايية، يف دفييظ ادلتلق يي   ييروراا باذلمبيية وال  ىبيية أمامهييا

ي  اسيتدعوا مشياىد أخ وي ية ع ماية قيد ث ،  ددليي   وصورةو الل ما البهم  بيكودو يف تصوي  اممش ان كايا أح 
ينم ة، ورفل يف الص  كاشهد احلش  والن  ،  عنها الق آن الك مي  .مت كةّي يف ىذا عل  ثقافة ادلتلق   الد 

ب زت احل م يف الش ر  انددلي   يف عص  الد ولية ورلال تصوي  م اى  ام ل يف حماة انددليمّي 
ا للهييول ، كاييا صييو رىا الش يير اء يف قصيياادى ،  وجيياءت، باييا يفييو  انحييداث المومم ييةانموي يية حييدثاا رىم ليييمدا

وال في ج ، ولكن هيا مين حميث اميوى  واحيدة، وتنو عت الص ور ال ييت  يك ا  يا اليوع  الش ير    احلي مو ، وال  ىبة
وما ب ز فمهيا مين عناصي  ، وما يتبرها من  رور سلمف مبا حدث فمها من أمور، عن ادلرّن الرام  حلالة ام ل

 . أسهات يف تشكما ىذه الص ور
ييياع  إعيييي ء  يييأن قاد ييييا  ييييظ ىيييذا الت شيييكما اماييييا   للنيييي م ىييييو زلاولييية الش  وال خيفييي  أن  ميييا يءس 

يييا مييين  ومقاتلمهيييا، فالكشيييف   عييين صيييورة احلييي م وىوذليييا ينةيييو  علييي  إقييي ار ضييياة ، وإعجيييام كاميييا  يييا نح 
اع  إف رسيي  صييورة جلمليية مهمبيية لييو ولكييا مييا يترل ييق بييو، ت ييّبز احليي مو منجييعات ادلاييدوح، ال ييذ  يييير  الش يي

  ماىم ةا مالم ةا من حمث ى  قماة علما، أال وى  قماة امهاد.
ييير   انددلييييي   جييي لو ا دييييان وأعاالويييو صييييو ر كيييذل  جييي لو الة بمرييية وم اى وىييييا ، وكايييا صيييو ر الش 

. وشل يا صيوره ىيذا فمييرف أمامهيا وال يقيدر علي  إدراكهيا، رىمبيةا اليت   ظ   ا انددليي   ع مايةا و ، وأمكنتوها
مكاداييا واسييراا ظهيي  يف ىييذا الش يير  و عصيي  الد وليية انموي يية مييياحة واسييرة،  ر يف  يي الش يير  البنييي   وقييد  ييةا

 .  وشلتدًّا ومصدرو خو   وقلق  لإلديان الي رمف وادلقهور أمامو
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ووف ي  ذليا الش ياع  ميا ، يا  وع ايةوات   ف بو من كّب  قامت صورة البني  يف ىذا الش ر  عل  ما ات صو 
ميتر ضاييا مييا فمييو ميين ظلاييات وسليياب  ومهاليي  قييد تييود  ، يوقييع يف دفييظ ادلتلق يي  ال  ىبييةو وال  عييبو والد ىشييةو 

 .حبماة ا ديان
يت كاديييت ّخييي  عبابيييو يف عصييي  ة ال يييورافقيييت صيييورة البنيييي  ىيييذه صيييور الي يييفن وانسيييابما انددلييييم  

ون أو كاييا أرادوا ذلييا أن تييّبز، ع ماييةا كبييريةا، تيييتاد  ر اء انددليييم  ة، وقييد بيي زت كاييا رآىييا الش ييوي ييوليية انمالد  
 من أصنيا ا أو من الةايات ادلوج هة إلمها ىمبتها ورىبتها.   

وكاا كان للبني  يف  ر  عصي  الد ولية انموي ية ميياحٌة واسيرٌة، كيان للص يني اء ميياحت ها فميو أييايا، 
ا يبرييث عليي  اخلييو  والقلييق وقيد بيي زت يف  وقييد ، يف دفييظ ا ديييان الي يياا  فمييوىييذا الش يير  مكاداييا واسييراا شلتييدًّ

وامتيدادىا  ما يوقع ىذه انحاسمظ يف الن فظ، مين خي ل وصيفه  ات ييا  الص يني اءالش ر اء انددليم ون وف   
 نه ييري فمها. وصروبة قةرها، وظلاتها ووحشتها ولملها ادلدذل  ، وانصوات ال يت ييارها مو 

يييو ذلييذا ادلكييان وجيياء تصييوي  الش يير اء الص ييني اءو يف مقة رييات وقصييااد ، عييّب  فمهييا عييدد ميينه  عيين قد 
وإبيي ازاا دلراداتييو ، وميينه  مويين  اسييتةا  أن يوظ ييف بّباعيية  صييورةو الص ييني اء خدمييةا لةيي ض قصييمدتووالص يياود فمييو، 

 .  وما قال و من مشا   يف سبما ققمق ىدفو
 ّيانددلييم   أن  فميو  ا الئ الث من ىذا البنيث قماة البةو   يف الش ير  انددليي  ، وتبمي ن ياودرس الفص

 وكييادوا ادل حليية تيياريل صيينروا ،أبةييال ث ثييةيف  خصييم ات  تولل يي، البةوليية ع فييوا قييد ةانموي يي ولييةالد   عصيي  يف
 صليد واحلجابية، ومل واخل فية ارةا مي وىي  ،الرصي  ىيذا من عهود ث ثة يف ّيانددليم   حماة يف فارقة ع مات
  .الفوض  تووعا   أحداثو اضة بت ذ الفتنة، ال   عهد يف للبةو    ادلرامل واضنية صورة

 وجودىيييا تييييتاد   ةواقرم يييبشييي ي ة  ، منييياذجا  مييين  خصيييم   م ميييح نييياتبم  ذين ال يييىيييءالء انبةيييال  وكيييان
 خميييال دييييل مييين أو ةأسيييةوري   اييياذجالن   هىيييذ تكييين وأخ قيييو، ومل امتايييع قيييم  ومييين اسالن ييي واقيييع مييين وحما يييا
 ةم يواالجتااع ةماسيم  الي   احلمياة ل ي و  استجابةا  ةالبةولم   ةالبش ي   ااذجالن   ىذه دشأت قدفخّي، وادلءر   ر اءالش  
 . فمها جدواو   يتال  

 وىءالء انبةال ال ذين استر ضنا م محو من  خصم ا  : 
 ايا قنييياة، متنييييد   ليييو تليييّي ال مبادايييو عييين اميييدافرا  ماتيييوح عييياش ال يييذ  جيييود    بييين سيييرمدالقاايييد الرييي    

 ةوالرييييييك ي   ةماسيييييم  الي   احلمييييياة يف انثييييي  ذات ةانددلييييييم   اتخصيييييم  الش   مييييين ربة، فكيييييانالص ييييي اليييييب د ظييييي و 
 مشياركتو قيووتأل   وت يه   رليالن اليث، وكياالئ   اذلجي     القي ن مين ايفالئ ي صيفالن   يف اتيو صلي قد ة، و واالجتااعم  

 ةللرصيييييبم   تتصيييييد   يتال ييييي ةالر بم ييييي ةالرصيييييبم   يف انديييييدلظ، ومكادتيييييو يف بيييييريةله إ   منةقتيييييو يف ةماسيييييم  لي  ا احل كييييية يف
يي ىيو آخي  عامياٌ  الروامييا ىيذه ت اثيو، وفيو  ميين باقمية قلملية آثيار يف لنييا ظهي ت يتال ي توة، و ياع ي  روبم  الش ي  و  توج 
  .وموت برد دهقه لفو  لوعةو  حماتو، ورثاء يف لو ومحاسة وثناء مدح بّي إلمو ر اءالش   أد ار
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 تل  يف انددلظ منابق يف أنالش   ذات منةقتو يف ةاحملوري   ةخصم  الش   جود    بن سرمد كان
 الر م لةبه ق   محدون، وكان بن ارسو   فولو سو  برد إلمو انمور صارت وات، حّينس  ايف ضلو مدم ام، عل اني  

 لشر ه كانو . رلاورة أخ م ومنابق منةقتو يف مله سب يف عنه ، وادلقاتا وادلدافع  أح  وصاحب وحاممه 
 بن ارسو   مفتولوخ قالةص بن  ىي ح كة يف اومرمنا  امياعدا ن كا مذ ،انحداث سري يف مه    أث  احلااس   
 ةادل وادم   ا مارة من موافقة  ذاتو، و  يف وجدارة   اسالن   من ثقة   عن إلمو وصلت يتال   ياسةبال    دهتف   إف محدون، 

 اس  غادرة، والن   أيد اغتالتو أن إف اليت ظا يدافع عنها وينافح عن أىلهابرية، له إ   كورة عل  لو  ببةق يف
  .و جاعتو ستوامح إف يكودون ما أحوج  

 ادلنيابق    البةيا صيورةو  جا الش ي والفيارس بمياالن   الري     القاايد، كايا ظهي  لنيا، سيرمد  خصمة لتمئ  
 تياء يف اسي يرا  هياصلا   او فويأو  يتة، وال يواحلماتم ي ةواندبم   ةاتم  الذ   جوادبها يف ادلتناسقة الكئرية فاتالص   ، ذات   احملل  

وىييي  سيييرمد،  ة خصيييم   وأث ىييا  يييه  ا يف أخيي م، فاقيييت ةبةولم ييي ة خصيييم   صليي  مكاحيييا يف اندييدلظ، لميييتان
   .دزلا   بن محنال    عبد اهلل لدين اص الن   اخللمفة ة خصم  

ن واستر ضيينا برييد سييرمد م  البةولييةال ييذ  لل ييت يف  خصييم تو  اصيي الن   مييح حميياة اخللمفيية عبييد اليي مح 
برييده،  ولييةالد   أمييور اهلل، وتييوف   عبييد انمييري هجييد   عهييد يف القمييادة سّيي    قييد كييانو اخل فيية،  عهييد يف ةانددليييم  

يي يف  ييياىاوالت   ّيالل يي سماسيية أخفقييت أن ق ببيية، برييد سييلةان عليي  اخلييارجّي عليي  د  اليي    يف احلييعم سماسيية ذواف 
 ومكاسيب بياى ة ادتصيارات فمهيا قحق ي يتال ي، الكئيرية غعواتيو يف بنفييو قياده اقويًّي اجمشاي مرهي ، فأعيد  الت راميا 

هيا، ىمبت   بيةبلق   تداعيواالسيتق ار، و  انمن وحا   الب د دتملكو، فتوح   وامتد   ليلةادو انم  كئرية، فاستق   
 ع قييات مرييو  و  قييضييا، وتال    البةييا وحاكاهييا ق ببيية دسييم   ميين ةلييبوسييف اؤىا، ت امييوار دول وفييود   تهييافأم  
   .داقةوالص   ةادلود  

 تةيّن   ة، فقيدالبةولم ي اصي الن   ة خصيم   مين ةعد   اص ، جوادبالن   عهد يف انددلي    ر الش   رصو   وقد
جمشيو،  أفي اد ببةولية هجمو يو، وديو   ةدقا ببةولة بنفيو، وأ اد قادىا يتال   الكئرية غعواتو يف الباى ة بادتصاراتو

 بأصيييلو ا  يييادة خييي ل مييين تو خصيييم   تصيييوي   يييربو، واسيييتكاا أعيييّي وفيييوده، ويف أميييام مكادتيييو مييين  وع  ييي
  .ااعال    الموسف    اض، وحينوالفم   فمع، وك موال   

 واحلاك  احملارم الفارس اص الن   بناوذج لةا شلئ   ةاحلق   البةولة فك ة اص الن   عهد  ر  يف دتلي  و 
 صورة لتمئ   يتال   توبشخصم   عجام ا بإثارة كفما ىو ما كفاحو صالوات   حماتو يف كان ، وقدادلئا   
  .واالزدىار واالستق ار انمن فمها وأع    الب د دوح   أن ، بردالوبة   البةا

ييي ادلنصيييور احلاجيييب آخييي  مييين تبمي ن يييا م ميييح حماتيييوو   تو خصيييم   يف تلل ييي ذ ال ييي، عيييام  أ  بييين دزلا 
 ب يقييو و ييق   الوسيية  بقييةالة   صييفو  ميين خيي ج احلجاييية، وقييد عهييد يف صييورىا أ يي  يفة ددليييم  ان البةوليية
 أعيياظ  ميين أحييد إلمهييا يصييا مل ةوالقييو   لةانالي يي ميين م تبييةا  وصييا ياسيية، حييت  وال    لةانالي يي إف تييوو    بييياعده
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 ع يم   تفيو   مين أحي زه امبي علميو امتياز لقيد سيبقو، بيا نه موي عهيد عين ا  قي ال عهده قبلو، وكان دلظدان أم اء
   .ةا يبريي   امعي ة  بو يف ةالريك ي  ة والقو   لةانالي   يف

 ديييةي  دافييعٌ  ا، يدفرييودصييبا  تريي   مل برعمييية ادلتواصييا امهيياد يف هيياكل   حكاييو سيينوات ورصييادلن أمييي 
 غيعوة ّي يي علي  ي بيو امي غعا خملو، فقد سناب  تةأىا أن ميكن أرض أ    بلوغ إف خص ي   اوحٌ بو  قو ي 
 و ييجاعتو بةولتييو فمهييا ، وأثبييتماضييمةٌ  وععميييةٌ  عالمييةٌ  ةٌ   يي فمهييا انمييي  هإحييداىا، وعتيياد   يف اذلعمييية يريي   مل

 ، وقيادةقيو    جيمش علي  واعتااده قمادتو حين إلمو، بفيا يبقي   مل اح بمًّ  ارلدا  خ ذلا من قوإقدامو، وحق  
   .أكفاء

اج، در   ابين  لكيذ اريل، فرياالت ي يف دىاوخل ي دماللد   ذاعهاوأ ولةالد   سمف بةوالت ادلتنب   صور وكاا
 يف ادلنصيور دوافيع إف اتيوعام ي   يف فأ يار، اوذجالن   البةا ادلنصور صورة ةادللنيام   قصااده يف ميقد   أن فجهد
يي قصييااده، وتةييّن   مر يي  يف ينالييد   دافييع إبيي از إف وسيير ، ح وبييو ، بيياا ه انيوي يي وععميتييو، وسييرده ادلنصييور ة ا 
 ادلنصييور جييمش ةبقييو   نويييوالت  عيين  اجدر  ن ابيي يةفييا سييمفو، ومل حبييد   امييد لنمييا وسييرمو و ييجاعتو إقدامييو روصييو  

يييوأو  أعداايييو ىعميييية مشييياىد رقادتيييو، وصيييو   وكفييياءة  ىمبييية تصيييوي  يف اتوي  ر سيييفا يف وأمييي ااه ، وأبيييد  مليييوكه   سه
 رسي  يف زيريع   ميا كا   اجدر   ابن خ يد   مها، وملومبروث اموار دول سف اء من علمو للوافدين تلل   يتال   صورنادل

  خصييمة تصييوي   ييا لميييتكاا وعةااييو، بك مييو هو  دييو  الر يييق بنيييبو قصييااده يف فأ يياد للانصييور، ة م يي صييورة
 انديييدلظ حيييدود يف البةولييية  ييي وط اسيييتكاا أن ، بريييدالقيييوم    البةيييا صيييورة ليييتمئ   يتة، ال يييالبةولم ييي ادلنصيييور
 .ع     فاتحا قدم قبلو تةأىا مل اأرضا  هاقدم ألتة اىاة، وفة  امة افم  

ىيذا البنييث لميدرس مفهيوم ادلأسياو   يف الش ير  انددليي   يف عصي  الد ولية  ابيع مينال    اوجاء الفصي
وكان منهيا ميا ىيو ، وعادوا من ادلآس ، م  ت    الن كبات ددليم ّي يف ىذا الرص أن  ان وقد وجددا انموي ة،

ىذا الرصي  ىيذه الن كبيات  يف  رىا رأيف  ونانددليم   اءر  ، وقد صو ر الش  اع   عام  وما ىو م، ف د   خاص  
وعلي  ادلييتوم اماياع   مأسياةو سيقوط ، وكان أب ز ىا عل  ادليتوم الف د   مأسايت ادلوت والي جنوادلآس ، 

 .  ق ببة
لد ولية انموي ية، وأحيعح ، يف عصي  ا ر اءو ش  القلق ادلوت أ ه  أن  ّي مآسمو انددليم  يف تصوي   لناوظه  

ييه ، امتيداداا لشير  رثيياء  ف ثيوا أدفيويه  ورثيوا اآلخيي ين. وجياء تصيوي  ى  مأسياةو ادلييوت، مين خي ل رثيااه  أدفيو
 . وات ي  بالص د  والت ربري عن إحياس عامق باخلو  من ادلوت الن فظ يف الش ر  الر   ،

ييياع وصييو رت قصيييمدة رثييياء الييين فظ يف ىيييذا الرصييي  مراديياة ذا وقيييد ، تم ييية يف وقيييت عصيييمب يرمشيييو الش 
فاين الش ير اء موينه رثي  ، عالت الرواما الي ماسم ة واالجتااعم ة عل  قفمع رثاء الن فظ والبكاء واحليي ة علمهيا

كياف  ميع خصي  ال فبيات يواجيو مصيريه يف صي ا  غيري مت، ودديو  ادليوت منيو، دفيو برد بلوغو من الراي  ع تمًّيا
مربي يي اا عيين إحييياس عامييق ، وددييو  انجييا، ويبكيي  مصييريه احملتييوم ميتشيير اا اذلييول، وفيي اح ي ثيي  دفيييي ةلييب، 
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، وميينه  مويينه رثيي  دفيييو برييد أن أقرييده ادليي ض، م هيي اا أسيي  موجراييا حل مادييو ميين احلميياة، بيياخلو  ميين امهييول
، لمهييياخييياض مر كييية احلمييياة فادتصييي ت علميييو وادتصييي  عأن بريييد ، وعييياال آالمايييا مّبحييية ال أميييا يف  يييفااو منهيييا

 .  وبك  دفيوو مره ، باعاا فبكاى ولكن ها خةفت أت ابو وأصنيابو ت  
 ةديت كادييت سييااكئييرية ميين الر قييات االجتااعم يية والرابفميية ال يي  ميين الن صييوص جوادييبو  أظهيي ت ملييةٌ و 

ت وكادت الر قيات الة م بية أكئي   يموعاا، امتاع انددلي   يف  د ملية مين قصيااالص يداقات الف دي ية يف ، وعيّب 
وىييذا ، آلف وحيين الرشي ةواالحيوام والت ي يييودىا احليب   ةات قوي ييرثياء الين فظ تربيرياا واضينياا عين وجيود ع قي

ا عن اميام ت وق يبايا مين قيول  دما وادقةا  ال  جاء جيرا ادل ء برمدا من ادليل   بو نن  سما  الت فك   وتوديع الد 
ييييبب جيييياءت قصييييمدة رثيييياء ا، ىيييي  احلقمقيييية كاييييا ليييين فظ لتكييييون ميييييتودعاا صييييادقاا ل سييييتخبار عيييين وذلييييذا الي 

 .  الر قات االجتااعم ة
ومل يقتص  تصوي  مأساة ادلوت يف الش ر  انددلي   يف عص  الد ولة انموي ة عل  تصوي  الرل ة ورثياء 

ف ثيوا موينه ميات مين ، ال يذ  اختةيف أعيع  الن ياس عنيدى ، بيا صيو ر كيذل  مآسي و الش ير اء ميع ادليوت، الن فظ
 .  دى قه وبم نوا جععه  لفو ، ار  أق

ة موينه قييي  ولية انموي ييرثيي   ير اء انديدلظ يف عصيي  الد  ، ر اء الري م ذويهيي  وأقيار  وكايا رثي  الش يي
وكيان رثياء انبنياء وتصيوي  مأسياة رحيمله  أجلي  م هي  مين م ياى  ، من آبيااه  وإخيو   وأبنيااه  وزوجيا  

 .  وجععه  ل حمله ،  اء بصد  عن أساى  لفقدى  أبناءوى فقد عّب  الش ر، اآلخ  يف ىذا الرص  رثاء
ييياع  انددليييي   وجييياءت قصيييمدة رثييياء انقيييارم يف ىيييذا الرصييي  لتصيييو ر بصيييد  مر يف وقيييت  ادييياة الش 

نم ةيقيد اخومييت الييف، عصيمب يرمشييو م اثموييو لمرييّب   فين  ، وألقييت بييو يف دو امية ميين احليعن واذليي   وامييع ، أقاربيو او
ولتكيون حبيق  مييتودعاا صيادقاا ل سيتخبار عين ، فمو لوعية صيادقة وحيي ات حي  م ،عن خلجات قلب حعين

 امتاع انددلي  . يف الر قات االجتااعم ة انس ي ة 
مأسياة  الي يجن، ال ييت عياال  لل يت فميو واضينيةا وإف جادب تصوي  مأساة ادلوت يف  ر  ىذا الرص  

ييا ببمرمًّييا للنيميياة الي ماسييم ة الن صييوص عليي   منهييا عييدد ميين الش يير اء، وجيياء ت كمييع تصييوي  ىييذه ادلأسيياة ادركاسا
، واالجتااعم ة اليت عا ها انددليم ون يف عهدين كادا مين أكئي  الرهيود ال ييت قاسي  فمهيا الن ياس مي ارة الي يجن

 ي ة. وعهد الفتنة الّبب  ، و ا عهد احلاجب ادلنصور
ييير اء ال ييي جييييب ادلصييينيف   والش ييي يف الة لميييق وال  ميييياد   ذين عا ييييوا ىيييذه الت ج بييية ادل يييي ة احلاومييين الش 

أف د الش ر  انددلي   يف ىذا الرص  مياحة واسرة دلأساة الي يجن ال ييت ، وقد وامعي    وابن  همد وابن حعم
تنياولوا فميو موضيوعات ، ال ذين جاء  ر ى  ترعيةا للن فظ عين ادلصيام ال يذ  حيا   ي ، عا ها ىءالء الش ر اء
فتنييد ثوا عين ، وميا ت كتيو يف دفوسيه  مين آثيار، لي  الت ج بية ادلأسياوي ة ال  ىمبية ال ييت مي  وا  يامترد دة دارت يف ف

ومينه  موينه ميأ ، وصيوروا عيذام الي يجن وآالم القميد، تبد ل أحواذل  برد أن وجيدوا أدفييه  يف قليب ادلأسياة
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ّي إف ادلاضي  اماميا والش يو  وب ز يف  ر  عدد منه  احلني، إف اخل ص من ادلأساة  ا إف االسترةا  سبم
 .  إف انىا وانحب ة
تفاصييما الواقييع ال ييذ  عا ييو الش يياع  انددلييي    اسييتةا  الش يير  انددلييي   يف ىييذا الرصيي  دقيياو وقييد 

 . موفيف رس  م مح مأساة الي جن وآثارىا ، قة   البار  يف تةويع ادلاد ة الش ر ي ة  مكاداتو الت ربريي ة اخل
وىيي  ، صييو ر كييذل  مأسيياة الي ييقوط، لش يير   انددلييي   مآسيي و ا ديييان الف دي يية اخلاص ييةصييو ر اوكاييا 

ويف ، فقييد سييقةت ىييذه ادلدينيية وسييا سييمول ميين الييد ماء، أقييي  مأسيياة ماعم يية عام يية حل ييت بق ببيية وبأىلهييا
،  حليةوال عجيب أن جييد ىيذا الي يقوط اليذ ريع صيداه يف  ير  ادل، خي   جئث القتل  وأ  ء ضينيايا الفتنية

ييير اء ميييدينته  صيييارت  ، بريييد أنوأن ييييذرفوا اليييد مو  الة يييعار علييي  م ابرهيييا، ال ييييت بادليييا أحب وىيييا، وأن يبكييي  الش 
 . ما ي بو عل  ث ثة ق ون، وأن ينروا ادلدينة ال يت ظل ت عاصاة انددلظ، خ ااب

و يا مين الش يير اء  ،ومين الش ير اء ال ييذين أسيهاوا يف تصيوي  ىييذه احملنية الر ماية ابيين  يهمد وابين حييعم
فكييان علمهاييا أن ، وجنيييم  احلاضيي  ال ييذ  اكتييووا بنيياره فمهييا، ال ييذين تقل بييوا بييّي درييم  ماضيي  ق ببيية ال ييذ  وف  

 .  غري أن  رثاء ا مل يترد  قصمدة واحدة لكا  منهاا، ي ثما مدينتهاا اماملة ال يت بادلا أحب اىا
أو ذلاييا حاضيي ىا ، قيية بييّي عهييدين عا ييتهاا ق ببييةوحيي ص الش يياع ان يف قصييمدتمهاا عليي  إبيي از ادلفار 

والئ ييايف ، ومييا ادةييوت علمييو ميين تقتمييا وتييدمري وأسيي  وحييعن، ال ييذ  آلييت إلمييو بوجههييا القييال ومصييا ا الفيياجع
وما كان ينةو  علمو وجهها ادلش   مين لميا  ان ديظ وسياعات الص يفاء وعهيود ، سابق عهدىا وأي ام سردىا

 .  انمن واالستق ار
ند ييو  ،مدينتييو وبكاىييا عين كئييب قيد رثيي  ابيين  يهمدف، ليف الش يياع ان يف ادلوقيف وب يقيية الت ربييريواخت

وع ض دلا كان يف ادلدينية مين رليالظ الرلي  والفين  ، جوراا من الع مانذلا ورأم ما حدث ،  هد مأسا ا بنفيو
 . والذ بالصّب وات كأ علمو، لقدرأم ا ابن حعم فقد بك  مدينتو وىو برمد عنها ورد  ما حدث ذلا إف ا، وألوادو

، قمييا يف م حليية سييقوبها أو برييدىا، ومييا تبق يي  ميين  يير  رثيياء ق ببيية وتصييوي  مأسيياة سييقوبها قلمييا
ومنييو مييا سييل  فمييو قاالييو ميييل  الييوع  ، ومنييو مييا عييّب  فمييو صيياحبو عيين حعدييو عليي  مييا حييا  بقصييور انمييوي ّي

 .  ك ام ق ببة وأىلها ادلقص  ين يف الد فا  عنهاااة عل  ح   ومنو ما أضل  فمو صاحبو بال، وا ر اد
قياد   إف البكياء واحلييعن علي  ادلدينيية ، وقيد بيدا الش يير اء يف ىيذا الشير  ذو  دععيية تشياؤمم ة احعامم يية

 . واالدقماد للني ك ام اليِّرا  واخلودة، من غري أن ي فروا أصوا   زلذ رين من أسبام الفنت، ادلدم  ة
ومل ي  و إف ميتوم مأسياة ، قما يف رثاء ق ببة وتصوي  مأسا ا وزلنة أىلها قلما وىذا الش ر  ال ذ 

نن  ، أد ييو مل يكيين يف حجاهييا ال  ومييع أد ييو جيياء مربي يي اا عيين ىييذه ادلأسيياة إ، ق ببيية الر مايية ومصييمبتها الكييّبم
 آس  ال يت وقرت يف تاريل انددلظ.مأساة سقوط ق ببة من أ د  ادل
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ولية يف عصي  الد   ر  انددليي   يف الش ي خ    ن ىيذا البنييث عين مفهيوم الي يوكشف الفصا انخيري مي
يذوا الي يخ ية سي حاا فر يا، ىيذا الرصي أن  الش ير اء انددلييم ّي يف ة، وظهي  لنيا فميو انموي   يف مواجهية  الا قيد اف 
وا مين خي ل و ، يف الش يكا والفريا واخل ليق، وكا  ما ىو  اذ  ومنني   عن ببمرة ا دييان الي يوي ة، القبح عيّب 

 .   ر ى  عن رفيه  لذل  كل و
مين ادلوضيوعات البيارزة، كيان لش ير  انددليي   الي ياخ  يف عصي  الد ولية انموي ية  ا ووصلنا فميو إف أن  

وا فمها، مواقف عدد من الش ر اء من امتاع ومن تص  فات عدد من انف اد تبمي ن ا من خ لوو  عن رفييه   عّب 
وبيي زت ، وسييخ وا ميين حيياالت ف دي يية سييخ ية ادعلقييت منيييعلق اذلجيياء أحماداييا، الفاسييدة الر قييات االجتااعم يية

ذ     ال يذين ع فيوا بنقيدى  الي، كالةعال ومءمن بن سرمد والقلفاط وابين عبيد رب يوالش ر اء   ىءالء أتاء عدد من
ييذىا أصيينيا، فماييا د يين  ، ومل تكيين مييواقفه  ىييذه، و يير ى  الي يياخ  اذليياج   ا حليياالت مواقييف  خصييمة اف 

يييا جييياءت دتمجيييةا ، ف دي ييية ييير اء الص يييوت ، دلشييياىدات يومم ييية وحييياالت عا يييوىا وعايشيييوىا إمن  فكيييان ىيييءالء الش 
  ميين خيي ل الت صييد  ، ة واخللقم ييةبمريية االجتااعم يياميي  ء الرييا  ادلييدافع عيين القييم  اماالميية ا جيابم يية ذات الة  

 . للقم  الي لبم ة
وقيد أعلين ح بيو علي  الفيياد ، ا باحلماة وامتاعا م تبةا واقرمًّ    لنا،، كاا ظهاع  انددلي   كان الش  و 

فية ة يف عصي ه يف مواجهية انوسياط ادلتخل  مم يقد   لاوسياط الت   ا إذ كيان شليئ  لرموم نجا ا صي ح. ذااا واوال   
ة م يا مين أ   مل تقل ي ة(ذ  يرمش فمو بصيمةة ككوممدي ية من واقرو ال  لذا أخذ يراج ادليااا ادليتاد  ، ةجرم  أو ال   

وتصيوي  عميوم ، ةبمرة ا دييادم  فوذ إف امادب ادليني  يف الة  فقد جرا ىدفو من اندم الن  ، دقده وعاقو
 . اما ا ميل  امتاع تصوي ا 
أظهيييي ت مليييية ميييين الن صييييوص جوادييييب كئييييرية ميييين الر قييييات االجتااعم يييية الييييياادة يف امتاييييع وقييييد 
ييييبب جيييياءت الن  ، انددلييييي    ييييوذلييييذا الي  ييييايييياذج الش  اخ ة لتكييييون ميييييتودعاا صييييادقاا ل سييييتخبار عيييين ر ية الي 

 يف عص  الد ولة انموي ة يف انددلظ.  الر قات االجتااعم ة
ولريا  الي يبب يريود إف لن يب الش ير اء ، دوعاا ميا يف ىيذا الرصي   ا وي  ح  أن  الش ر  الن اقد كان قلم

وعلي  الي  غ  مين ، لي لةة أو ح صايا علي  مصياحله  الش خصيم ةخوفاا من ا، مئا ىذا الل ون الةاضب الي اخا
ي  صيو روا بأسييلوم ادتقياد   م ياى  الفييياد  ال  إ، قل ية الش ير اء ال يذين أسييهاوا بشير ى  يف الن قيد االجتايياع    أح 

سيد كاا رتوا تلي  ادلفا،  االجتااع   ال ذ  ادتش  يف ىذا الرص  وما كان يتان اه الش رب من الردل وادلياواة
ين عن أحوال الش رب ومراداتو  .  بة يقة ساخ ة مرّب 

يييير اء انددليييييم ّي الوضييييعو  صلييييد ذليييي  ، يف عصيييي  الد وليييية انموي يييية االجتايييياع    وإف جادييييب ادتقيييياد الش 
وحك يام ق ببية، وىيذه الن قيدات لشير اء ة إ ارات و ذرات ب ز فمها ّلاله  من سماسيمة بريي أمي اء بية أمم ي

، وآخيي ين رلهييولّي، وميينه  مويينه عييّب  عيين رأيييو  وابيين  ييهمد ميياد   والقولهفيياط وال    ن الش ييا ربييد اهلل بييمريي وفّي ك
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  جواديبو لتفييح    أة وص احة ووضوح، ومينه  موينه الذ وراء ا  يارة والت لايمح. وجياءت ىيذه الن قيدات كل هيا
 كئرية من ببمرة احلماة الي ماسم ة يف انددلظ يف عص  الد ولة انموي ة. 

يييوبريييد أ ييي  واليماسييي  ،  ر اء مييين الوضيييرّي االجتاييياع   ن استر ضييينا مواقيييف عيييدد مييين الش  وجيييددا أح 
فلي  ، شل يا يت صيا بةبيا  الن ياس الي يم ةة وأخ قهي  الذ مماية، بأسلوم ساخ  داقيد عيدداا مين ادلوضيوعات واعام

  الرام يية واخلاص يية فقييد سيياءت أخيي ، خيييا امتاييع انددلييي   ميين عييدد ميين االضل افييات انخ قم يية والفك ي يية
ةة حم يع يف ىيذا م  خ ية من ببا  ا ديان وأخ قيو الي يفكان للي  . يف عدد من ادل احا والرهود، وفيد امتاع

 . ياءوال   ،  هه  والش  والن  ، والكذم وادلةا، وامها والةفلة، فقد صو ر البخا، الش ر 
وسيخ وا مين ، فات وأدك وىيالي  ىيذه الص يعانددليم ون يف عص  الد ولية انموي ية ر اء قف الش  قد و و 
يرا ي  أمئيال  نه مو    يرمشوذفي ال  ر ال   و ر  المتائ  ، با ديان إف واقع احلماة ت تد  ، يف صور سلتلفة أصنيا ا
  .اسراما مع الن  لم  يف الت  و  الي  ن ال ميتلكون الذ  شل   ،ىءالء

وا  عييّب  ، ن أخيي   النيياس وببيياعه   يير اء اندييدلظ يف ىييذا الرصيي  عيين رفيييه  دلييا  ييذ  مييوكاييا عييّب  
ان يييكال وانجييييام واذلمةيييات  مييين خييي ل تصيييوي ى  ،اس وىمةيييا  كيييذل  عييين رفييييه  لة ابييية أ يييكال الن ييي

خامة، كايا اانيية الك يهية واحليدم والي يالة يبة، فقد صاغوا يف قصياادى  مشياىد سياخ ة لل نيمية وانديف وال   
  روا عموم ادل أة.صو  

 هييي ، ال ييييتقاذو ر  أتةيييو  علييي   دلمييياٌ يف ال  جيييا وادلييي أة  القيييبح امييييد    ييياى  انددلييييم ّي متصيييوي  ويف 
فيإذا   امايال وم ياى  لل ميو، فهي  ميدركون لقيميف أ يرارى ،  عن دفورى  من ىذه ادل مح دعته  إف الت ربري

اخ ة باعئيية ا صييوراا سيياييا ورتييوا ذلاييادليي أة دفيي ت دفوسييه  منهال  جييا و ولل يي  القييبح يف ، ادرييدمت ىييذه ادل يياى 
 . ني  واالستهعاءعل  الي  

********** 
اسييتنباط ، ميين خيي ل الراييا عليي  يف خدميية ت اثنييا الريي     قنييافِّ دكييون قييد و   ،يف حاييية ادلةييا  ،ولرل نييا

وجيددا يف  يير  ىيذه ادل حليية مياد ةا غنم يية بريد أن ، القيم  اماالم ية يف الش يير  انددليي   يف عصيي  الد ولية انموي يية
ا سيهام يف و  ،ا سيهام يف تراميق فهي  اندم يف تلي  ادل حلية، وكادت الةايية مين وراء ذلي  راسةجدي ة بالد  
، واخلييي وج بدراسييية تةبمقم ييية واسيييتكاال ميييا فيييات البييياحئّي الوقيييو  علميييو، الد راسيييات انددلييييم ةيف سيييد  ثةييي ة 
ييير   دراسيييات سيييابقةت ييييا  إف و ، الر بم ييية فيييد ادلكتبييية أكادميمييية ت القيييدمي كامييياىل   وا سييي م   الرييي    يف الش 
)  .  احلديث وادلراص ، و والرب اس  

********** 
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 الثّان لحق مُ ال
 .(1)تراجم أعالم الّشعراء الوارد ذكرهم والُمستشهد بأشعارهم ي  الّرسالة

 
شااااأر ب،يااا ، شسااا  الّثاااار، كاناااأ اامااااج،  اااان   بيّاااا  ا اجااا  : إدريرررس الحسرررن ّ إبرررراهيم برررن  .4

ّّّ: يةناا  امل،ااتدس، 246)انظاار: ا دناادّي: جااقوب املصتاااس، صاملنصااور، وأاااش يّ بيّااا  ال تناا .  ، والّضاا
 (.228-4/226األيّار: ا ّ،  الّسرياج،  ، واي 4/262

ل ني، ب،رك ال تنا  ولا،ب ينار،اا، وبكاق يتنّصابيّاا  الااايريّ : شااأر األنادلس   أحمد بن درّاج القسرطّل ّ  .2
،اااا. )انظااار: ا دنااادّي: جاااقوب 424   سااان  واف   سرقسااا   وانتاااا  اااو ّ يااال ال ّااا ى اساااتصرّ اا شتّااايا،ًشااا

اند: راياااااااارب الاااااااادص ّزي ، ايااااااا  سااااااا، و 457-456، وايااااااا  ،شنااااااا : الاااااااادص ر ، ص462الاااااااادصصتاس، ص
 (.436، 299، 2/56ةر ، ، الادص 487-486ص

ياد  األياراج مل يكا    أصارم يا  شاأى شاأوم   الّثاار،  ،يا  ب،ال قرةاا شااأٌر : أحمد بن عبد ربّه .3
ر انتاا ذ ا ، الر، ولل انل بشاار  ثريب، وينتا برجوزب  ارخينّ مح  النّ تم يااد الرّ ينن ي  واكتصّ  ،نياأليويّ 

ق  ب ثاار ياا  ا،تدااايتم يثااارم.  صااوّ  ا،ااتّم املثااار الّااقي  «الاصااد» تاياال ولاال   الاار وانتصااارا ل.ي ااو رب النّ 
، وايااااا  كاقاااااان: ي دااااا  األن اااااس، 454،اااااا. )انظااااار: ا دنااااادّي: جاااااقوب الاااااادصصتاس، ص328  سااااان  

، 424، 4/424، وايااا  سااااند: الاااادصةر ، 456-454، وايااا  ،شنااا : الاااادص ر ، ص275-274ص
482 ،427  .) 

 كااامل،ح   بلّ ااالقي الّااا «ا ااادا  »  تاااا  لااال ،يااا  شااااراج قرةاااا  وشاااارا تا: ن ّ الَجيَّرررا أحمرررد برررن يررررج .4
 األلاااتا ّ  ،اوو، ياا  حمّدااد يكاار أليب «،ااربالزّ »  تااا  اناال وأااارضني   بشاااار األندلساانّ  ستنصر،الااادص 
ل ، ولال   سامنو ّ   صام  شاّ    الّسا ل ظالّ بنّا ا دناديّ  ، وظا ّ ستنصرالاادص  ا كام سامنل ،ا(،297رب)

،ااا. 366،ااا، وشااوا  364ا اال اكااتنيف يااني شااوا  اريخ وا اا  و بشاااار  ثااريب  اناار يثااتورب يوي ااق. 
، واياا  336-332، واياا  كاقااان: ي داا  األن ااس، ص455جااقوب الااادصصتاس، ص: )انظاار: ا دنااديّ 
، 2/56، 4/295ةر ، ، الاادص 485-484زي ، ص ّ الاادص اي  سااند: راياارب ، و 5-4،شن : الادص ر ، 

493.) 

                                         
بو الّااقي  ور، ذ اار،م يااني الّثاااراج، واسااتثنننا  ،(  رمجنااا   ،ااقا امل،حاا  ل،ّثاااراج األندلسااّنني الّااقي  استثااتدنا يأشاااار،م4)

 ني واملثارق .األيراج واخل، اج وسا ر األأني  األندلسنّ 
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 شاار لال،اا، 382  سان   قرةاا    لدوص ، اوأ،دً  ا،يً ب األندلسّنني  اار ي : األندلس ّ  شهيد بن أحمد .5
 يكا ااارب ا،ريالظّا شاز  ايا لاديصل  وياني يننال و انار ،«وايعوالزّ  وايعالتّ » ينتا يديا  و صاننف د،جنّ 

، واياااا  494)انظااار: ا دناااادّي: جاااقوب الااااادصصتاس، صا. ،اااا 426قرةاااا    ساااان     و ّ  صاااا .وياااداأاارب
زي ،  ّ الاادص : راياارب اي  سااند، و 463-458ن : الادص ر ، ص، واي  ،ش244-489كاقان: ي د ، 

 (.2/454، 423، 92، 84، 78، 4/72ةر ، دص اال، 426-424ص
. «الااديع   اصال الرّيناع»   : ب،ي  شاأر ي  بش ا، ا كم الرّيضّب، ذ رم ا دارييّ أحمد بن هشام .6

ّّّ: يةنا  الاادص 244)انظر: ا دندّي: جقوب الاادصصتاس، ص ، وايا  ،شنا : 257-4/256،تدس، ، والّضا
 (.  457الادص ر ، ص

ياّو نادا  لاام بينّا ، ويا  بساا ق ل يصاّب يا  د،اد وحمّداد يا  أااد الّساني  : إسماعيل بن بدر الكاترب .7
اا،ااا،  ّ و ّم ي  344اخلثااّم ومهري،ااا، و ّم أاااد الااّرمح  الّنالاار  تايتاال اخلاّلاا    ساان   ان،ن ، و ااان بًااريًا ش 

لااال، و اااقل   اااوّّ بشكاااا  الّساااوه احصداااد بيااارم انتاااا، وأااااش شاااّ  بواكااار أتاااد ا كااام  لديااال وينا،ًياااا
، 444، 438،ا أ  أدار ةويال. )انظار: لتاوخ: بكااار لدوأا ، ص354الادصستنصر، و صوّ    سن  

 (.229، وا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص4/433، واي  ال رضّب:  اريخ أ،داج األندلس، 442

: يريااارّي األلااال،  ص،ّاااد املنالااا    بيّاااا  ا  كااام الاااادصستنصر،  ّ بلاااا  ُمصحف ّ جعفرررر برررن عثمررران الرررر .8
شاجاًاااا  ينااال ،ثاااا ، اتة،ّااا  أ،نااال حمّداااد يااا  بيب أااااير، ورياااام   الّسااام  يّ بن ياااارب انااال   سااان  

،اااا.  اااان يصاااّدًيا   لاااناأ  الكتايااا ، ولااال شاااار  ثاااري يااادّون. )انظااار: ايااا  ال رضاااّب:  ااااريخ أ،دااااج 372
، وايااااااا  كاقاااااااان: ي دااااااا  األن اااااااس، 267، وا دنااااااادّي: جاااااااقوب الاااااااادصصتاس، ص.2/547لس، األناااااااد
، 242-244، 4/487ةر ، دص االاا، 448-447زي ، ص ّ الااادص اياا  ساااند: رايااارب ، و 466-453ص

343.) 
،ااع ديري ياااد ك  ياا  وزراج الّدولاا  األيوياا ، ويلناال لااار التّاا: محّمررد بررن َجهررور بررن أبرر  َعبررد هررور بررن جَ  .9

. )انظار: ،اج والاصالا   الادّ يً ا يال ضل، يتصادّ اروف ياملاتّد ياهلل.  ان يولواً امل ي  حمّدد    ،ثا اخل،ن    
، واياا  486-484واياا  كاقااان: ي داا  األن ااس، ص ،274 ،274ا دناادّي: جااقوب الااادصصتاس، ص

 (.464، 459، 447، 92، 74، 4/56،شن : الادص ر ، ص، واي  ساند: الادصةر ، 

 : شاااأر  ثااري الصااوخ، وب،ياا  واااار األ، ، شااا،دم ا دنااديّ عررروب بررابن الُفلُرروّ جهررور بررن محّمررد  الم .44
 (.274يأملريّ  و ت  أنل بينا ًا. )انظر: ا دندّي: جقوب الادصصتاس، 

  بيّاا  أااد الاّرمح  الّنالار. )انظار:  ان  : شاأرًا يصّد  يكثر،ناطالحسن بن حّسان المعروب بالس   .44
 (.2/37، واي  ساند: الادصةر ، 273صا دندّي: جقوب الادصصتاس، 
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: حنااوّي أااامل يالارينّاا  يتصااّد  انتااا. بكااق أاا  اياا  الصوةنّاا  الحسررين بررن الوليررد المعررروب بررابن العريرر  .42
ومهااريم، ورشاال يّ املثااره،  ّ أااا، ياااد بأااوا  يّ األناادلس. اسااتأ،يل املنصااور لانناال وقرّياال ياا  لااحاتل.  

.  مماشكاارب ويكايادارب ، ي  املدا   ويننل وياني لااأد الاةادا،يّ  ان شاأرًا يصّدًيا   الّثار، ولل أد
، وا دناااادّي: 249-4/248،اااا. )انظااار: ايااا  ال رضاااّب:  ااااريخ أ،دااااج األنااادلس، 394 صاااوّ    سااان  

 (.7-6، ص4،  4، واي  يّسا : الّقكريب، ه279-278جقوب الادصصتاس، ص

ّديب شاارا تم، ب،رك الّدولا  الاايريّا  ولال يادا   : يا  ناتااج املاروانّنني ويتصاسعيد بن العاصر  المروانر ّ  .43
، وايااا  سااااند: الاااادصةر ، 334-333  ا اجااا  املنصاااور. )انظااار: ا دنااادّي: جاااقوب الاااادصصتاس، ص

4/492.) 

. )انظااار: ايااا  يااا  شاااراج قرةاااا  وأ،دا تاااا، و،ااو ايااا  بكااب الثااااأر ياا  أااااد ريّاال: سررعيد برررن عبرررد ربرره .44
 (.329، وا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص446، 346-4/345ال رضّب:  اريخ أ،داج األندلس، 

: ي  بوا ل الا،داج ا ااظني لّ،ة  الااملني يالّثاار. مهاا،ر األنادلس سعيد بن الفرج المعروب بالّرّشاش .45
احااّ  و،كاال يةاادا،،  ّ انتصاال يّ يصاار وينتااا يّ الصااريوان،  ّ أااا، يّ األناادلس اصرّياال أاااد الااّرمح  ياا  

، واياااا  ساااااند: 264ّشاااااش. )انظاااار: الزّيناااادّي: ةاصااااارب الّنحااااوّيني والّ،ةااااوّيني، صا كاااام، اددشاااال الرّ 
 (.4/444الادصةر ، 

، ذ اارم    تاياال، «ا اادا  »، و،ااو بكاو بمحااد ياا  ااار  لااش  ب،ياا ٌ  مٌ اأالاا: سرعيد بررن يرررج الجيّرران ّ  .46
دصةر ، ، واياااااا  ساااااااند: الااااااا328: جااااااقوب الااااااادصصتاس، ص. )انظاااااار: ا دنااااااديّ ا  ثااااااريبً وبور، لاااااال بشاااااااارً 

4/444.) 

أااااش قرياًاااا يااا  سااان  برياد ااا . )انظااار:  : اصناااٌل يصاااّدٌ  وشااااأٌر حمساااٌ ،سرررليمان برررن بطّرررال البطليوسررر ّ  .47
ّّّ: يةن  الادص،تدس، ، واي  ،شن : الادص ر ، ص349ا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص  (.86، والّض

 ااان أالاااًدا   املنصااور.  ،اااجر ياا  يةاادا، يّ األناادلس، اصرّياال ا اجاا :صرراعد بررن الحسررن الب ررداد ّ  .48
ن ، وانتاا لاص،ّ  كار    بيّاا  ال تنا  يا  األنادلس، وقصادل آّالسا . ة  واأل، ، ةّن  املااشارب، اك ايال،ّ 

، وا دنادّي: جاقوب 4/356ال رضاّب:  ااريخ أ،دااج األنادلس،  . )انظر: اي ،ا444سن   قريًاا ي  صوّ  
، 4، واياااا  يّسااااا : الااااّقكريب، ه447-2/443، والضااااّ: يةناااا  امل،ااااتدس، 354-345الااااادصصتاس، ص

   (.، ويا ياد،ا2/86، واملصري: ، ويا ياد،ا2، ص4 
،اا، وياد  344: ولل يّ األندلس ي  يةادا،   سان  بن محّمد المعروب بالرُمهّند الب داد ّ طاهر  .49

ى ياق،  ،اد أ،اا ورساا ل   يااا  الزّ اخل، اج، و س  املاخ مبدا حال، و  خكار أدارم  زّ،اد وبنثاأ شاارً 
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،اااا. )انظااار: ايااا  ال رضاااّب:  ااااريخ أ،دااااج األنااادلس، ، وا دنااادّي: جاااقوب 394.  اااوّ    سااان  ا املتصاااوّ 
ّّّ: يةن  امل،تدس، 355-354املصتاس، ص  (.424-2/424، والّض

: ،رس أ،ى الاامل الّ،ةوّي الزّيندّي ومهاريم يا  أ،دااج أصارم، انثاأ أالااًدا شااأرًا، ُعباد  بن ماء الّسماء .24
  أصار الّدولا  الاايريّا  وب،رك ،ولا  يام محّاو، وياد  بيراج،اا. اكت،اف    ااريخ واا ال، اصنال ينّال أاش 

،ااااا. )انظاااار: ا دناااادّي: جااااقوب الااااادصصتاس، 424،ااااا، وقناااال ينّاااال  ااااان شنِّااااا   ساااان  449 صااااوّ    ساااان  
، 4، ص2،  4، وايااا  يّساااا : الاااّقكريب، ه345-344، وايااا  كاقاااان: ي دااا  األن اااس، ص424ص
 (.425، 4/445ةر ، دص اال، 436-435زي ، ص ّ الادص اي  ساند: رايارب و 

: يّو يم بين  وبل،ل ي  يرير  ا رنّا، و ان ظتورم   أتد ا كام الرّيضاّب، اّهال حناو عّباس بن يرناس .24
أ،و  األوا ل، اا ز   ال ،سا   والّنماو ، وأصارف مبحاو  ال ا يتكاريّا   االّ ريان، و اان يّ جانا  ذلا  

، 274-268. )انظااااار: الزّينااااادّي: ةاصاااااارب الّنحاااااوّيني والّ،ةاااااوّيني، ص،اااااا274 صاااااوّ    سااااان  شااااااأرًا. 
 (.4/333، واي  ساند: الادصةر ، 464وا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص

رشال  ةا ،  ّ لاةريًا، انثاأ مبصار وقصاد ا مااز ي ،ا  ال،ّ يا  األنادلس : رشل يل بياوم عّباس بن ناصح .22
ا،صب أ،داج الاصرب والكوا ، وأا، ياد ذل  يّ األنادلس، وأناديا  اع يظتاور بيب  ،يل بيوم يّ الاراه
ار، ويااد أو، ال     الّثاصدّ بكرى يّ الاراه ل،صا ل، ااستنثدم بيو نواس وشتد لل يالتّ  بً نواس ارحتل يرّ 

  يساامد ا   ياااا األشااايني ا األيااري ا كاام ياا  ،ثااا ، وجالًساا، يّ قرةااا  يا،ًشاايّ األناادلس  اار،ّ 
 . )انظار: لتاوخ: ةويّاقرةا ، شنأ جيتدع شولل ةني  األ،  يستداون يّ شارم بو ياا ال وا اد ال،ّ 

ني حاويّ : ةاصاارب النّ ، والزيناديّ 57 :  ااريخ ااتتاا  األنادلس، ص، واي  الصوةنّا424بكاار لدوأ ، ص
واياااا  ساااااند:  ،545-2/544:  اااااريخ أ،داااااج األناااادلس، ، واياااا  ال رضاااابّ 263-262ني، صةااااويّ وال،ّ 

 (.325، 324، 4/45الادصةر ، 

،اا، احاّ  و اع يااا الا،دااج، و اان 344رشال يّ املثاره   سان  : عبد الّرحمن برن عثمران األصرمّ  .23
،اا. )انظار: الزّينادّي: ةاصاارب النحاويني 335 صاوّ    سان   حو والّ،ة ، ولال ياايف   األراجناز.يارًأا   النّ 

، وا دناادّي: جااقوب الااادصصتاس، 2/446 اااريخ أ،داااج األناادلس،  ، واياا  ال رضااّب:334وال،ةااويني، ص
 (.397ص

، ساامنل ا اجاا  املنصااور. )انظاار: ا دناادّي: جااقوب شاااأرٌ  : ب،ياا ٌ عبررد العزيررز بررن اللطيررب الرروزير .24
 (.2/544: يةن  الادص،تدس، ّّّ ، والضّ 446الادصصتاس، ص

م. زنّاز دميلون مح  ي  ا كماأليري أاد الرّ  : ينّممعبد اهلل بن الّشمر .25 ، ولديصل قال  ولّنال بياور الااحصك 
)انظاااار: لتااااوخ: بكاااااار لدوأاااا    ااااات  األناااادلس،  م ياااااأل،  والّثااااار   أصاااارم.ينااااال اخلصاااااخ زنّاااااز  
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، وايااا  ال رضاااّب:  ااااريخ أ،دااااج 77-76، وايااا  الصوةنّااا :  ااااريخ ااتتاااا  األنااادلس، ص424، 423ص
 (.427-424، 54 ،4/47، واي  ساند: الادصةر ، 4/394األندلس، 

ي  بو ، ا كم الرّيضّب. )انظار: ا دنادّي:  شاأرٌ  : ب،ي ٌ عبد اهلل بن عبد العزيز المعروب برالَحَجر .26
ّّّ: يةن  امل،تدس، 376جقوب املصتاس، ص  (.3/343، واملّصرّي: ن   ال ّن ، 454-2/449، والّض

:  تاااا  ا ّ ا. )انظااار: ايااا  الكتّااا،ااا346ب   سااان  االااار.  واّااايااا  شااااراج أتاااد النّ : عبرررد اهلل برررن كليرررب .27
 (.345، 264الّتثانتارب، ص

شاااأر  ثاري الّثااار،  ااوّّ ،يااوان  ّتأّااا، و لاايريّا  و ياا  وزراج الّدولاا  ا: عبرد الملررن بررن إدريررس الجزيررر ّ  .28
 ااوّ    الّااقي مهضاا  أ،ناال وشاساال   يشاادى الصاانييف املننااا . اإلنثاااج   بيّااا  املنصااور ياا  بيب أاااير، 

، والضااااااّ: يةناااااا  الااااااادص،تدس، 446-444نظاااااار: ا دناااااادّي: جااااااقوب الااااااادصصتاس، ص)ا،ااااااا. 394ساااااان  
زي ،  ّ الاااااادص : راياااااارب ، وايااااا  سااااااند484-477، وايااااا  كاقاااااان: ي دااااا  األن اااااس، ص2/488-489
 (.322، 324، 4/244ةر ، دص اال، 234ص

دناادّي: يال ضاال. )انظاار: ا  الّثااار، يولااوفٌ   ثااريص   شاااأرٌ  : ب،ياا ٌ عبررد الملررن بررن سررعيد الرررُمراد ّ  .29
ّّّ: يةنا  الاادص،تدس، 444جقوب الاادصصتاس،  -4/232، وايا  سااند: الاادصةر ، 494-2/493، والّضا

 (.4/393، واملّصرّي: ن   ال ّن ، 2/235، واي  أقاري: الانان الادصةر ، 233

: ياا  ب،اال قرةااا ،  ااان يت نّانًااا   ضاارو  الا،اام يّ  بّن الّثااار مه،اا  بررن إدريررس عبيررد اهلل بررن يحيرر  .34
ناااال، يااااع ش ظاااال ل ًااااار والّساااان  والةرياااا  واأليثاااااخ. و ااااان جيدااااع يّ أ،داااال  واضااااًاا، مل  رجاااال أناااال أ،

-4/434،ااا. )انظاار: اياا  ال رضااّب:  اااريخ أ،داااج األناادلس، 352املنالاا  الّااّل  وّ ،ااا.  صااوّ    ساان  
 (.4/484، واي  ساند: الادصةر ، 386، وا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص434

، ياد  األياراج املن صا،ني أا  شكويا  قرةاا   ي،نا ٌ  شاأرٌ  : ب،ي ٌ مود الكاتب الجّيان ّ عبيديس بن مح .34
ّّّ: يةنا  الاادص،تدس، 434 اي  الّثاالن  وايا  ش صاون. )انظار: ا دنادّي: جاقوب الاادصصتاس، ص ، والّضا

 (.2/69، واي  ساند: الادصةر ، 2/522

   قرةااا    لاادوص  اإلسااني ،  ب ّداا وبشااد رم،أصاا   األناادلس أااامل :األندلسرر ّ  اهر ّ الظّرر حررزم بررن علرر ّ  .32
.  ان شااظًا أالاًدا يا،و  ا اديأ وال صال، يساتنا ًا لاشكاا  يا  الكتاا  والّساّن ، أااينًي ،ا384 سن 

 و ّ  صايا،دل زا،ًدا   الّدننا و  الرّياس  اّلّل  انر لل وألينل يا  قا،ال. شاتد أتاد ال تنا  وا تاوى ينار،اا. 
ّّّ: يةناااا  الااااادص،تدس، 452-449جااااقوب الااااادصصتاس، صنظاااار: ا دناااادّي: ،ااااا. )ا456 ساااان    ، والّضاااا
، 4،  4الاااّقكريب، ه، وايااا  يّساااا : 282-279، وايااا  كاقاااان: ي دااا  األن اااس، ص2/543-545
 (.357-4/354ةر ، دص اال، 449-448زي ، ص ّ الادص اي  ساند: رايارب ، و 474-467ص



439 

 

 ، سامنل ا اجا  املنصاور ألنّال  اان يااّد    واةاأ ياع اينال : ي  شاراج الّدولا  الاايريّاعيس  بن الحسن .33
 (.242-4/244أاد اهلل لنينصني  أ،نل. )انظر: اي  ساند: الادصةر ، 

م أند املنصاور وشاتد  ، اتّ ول  الاايريّ : ي  شاراج الدّ قاسم بن محّمد المروانّ  المعروب برالشَّباِنس ّ  .34
م ، و تاا  يّ املنصااور قصااندب ةوي،اا  يسااتا  ل انتااا ويسااألل مبااا يوجاا  الصتاال اسصااأ،ناال أنااد الصضاااب 

ر   بياارم، ااارّه لاال املنصااور وبااار  أناال يااد بن نظاار   ،أااوام. )انظاار: ا دناادي: جااقوب املصتاااس، التثاّا
ّّّ: يةن  امل،تدس، 486-485ص  (.3/592، واملّصرّي: ن   ال ّن ، 589-2/588، والّض

ّّ أاني جمرممن برن سرعيد .35 مباد  يسا،د  يا  األياري حمّداد  دال   بيّاا  األياري حمّداد، واكاتصّ : شااأر قارة
والصا د ،اشم ي  أاد الازيز، و ان  ثري الّتناّدر والاّتتّكم، يكثارًا يا  اامااج، وقاد باساد اامااج ياا يننال 

، وايااا  454، 449،اااا. )انظااار: اخلثاااّم: قضااااب قرةاااا ، ص267وياااني ،اشااام، اسااامنل.  صاااوّ    سااان  
، وايااااا  سااااااند: 524، وا دنااااادّي: جاااااقوب الاااااادصصتاس، ص87يخ ااتتاااااا  األنااااادلس، صالصوةنّااااا :  اااااار 

 (.2/58، 333، 334، 434-432، 4/443الادصةر ، 

  يصاو    الاادصناساارب الانديّا اان ا  الاحكم الادصستنصر،  اراج الاارزي    بيّ ي  الثّ : محّمد بن شليص .36
أتاد اينال أااد امل،ا  الاادصظّ ر.  اوّ  قاال  صاور  ّ   يصصاا د املاد ، وشاتد أصار ا اجا  املنوا ستصاالنّ 

   (.4/248، واي  ساند: الادصةر ، 436،ا. )انظر: ا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص444سن  
ب ، بقااا  انتااا ياادّ ، رشاال يّ الاااراه ومهري،ااا ياا  الاااني،بندلساابّّ وأالاااٌم  ب،ياا ٌ : المد بررن عبررد الّسررمحّمرر .37

، وانتثاااار أ،داااال. )انظاااار: ا دناااادّي: جااااقوب ا ةااااوينًي نتااااا زيانًااااث ارجااااع يّ األناااادلس وشاااادّ  ةوي،اااا ،  ّ 
 (.449-447املصتاس، ص

مل بجاد لال  رمجا    املصاا،ر األ،ينا  والتارخينا  األندلسان ، ومل يار، لال مهاري ينتاني   محّمد برن الفرالس   .38
 (.264الّسخري  ي  بنف الزُّ،رّي. )انظر: اي  الكتا :  تا  التثانتارب، ص

: نصساا  أنااد ا اجاا  املنصااور يّ الزّندقاا ، اساامنل   الااادص ا  ال ّسررانّ  البّجرران  محّمررد بررن مسررعود .39
،ااااا، ويااااارب ياااااد يااااّدب. )انظاااار: ا دناااادّي: جااااقوب 379يااااع الّثااااريف ال ّ،ناااا ، وان ،اااا  يناااال   ساااان  

 (.492-2/494، واي  ساند: الادصةر ، 439-438الادصصتاس، ص

ب،ياااا أالاااًدا يال،ةاا  والنحااو، مهااري بناال  ااان ةااا ،  ياا  شاااراج قر : محّمررد بررن يحيرر  المعررروب بالقلفرراط .44
،اااااا. )انظاااار: الزيناااادي: ةاصااااارب النحااااويني وال،ةاااااويني، 342ب   ساااان  ا.  واّاااااشااااتتر   زياناااال يااماااااج

 (.4/444، واي  ساند: الادصةر ، 447، وا دندي: جقوب الادصصتاس، ص284-278ص

اايريّااا . )انظااار: ا دنااادّي: جاااقوب املصتااااس، ولااا  ال اااان   زيااا  الدّ   ،شااااأرٌ  : ب،يااا ٌ محّمرررد برررن الَيَسررر  .44
 (.446-445ص
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 ا بيّاا   سصاام    : مررروان بررن عبررد الررّرحمن بررن مررروان بررن عبررد الررّرحمن الّناصررر  المعررروب بررالطّليق .42
وّ   صا. م الّسا   شاارم وب ثار شااأرًا ب،ياًاا  اان ،ال ّ،ن يا ّدب  اسصا بصة،    ّ  ةوي،  بً يدّ  املنصور ا اج 
اااري  ، وايااا  األيّاااار: 546. )انظااار: ا دنااادّي: جاااقوب الاااادصصتاس، ص،اااا444 سااان  يااا  قرياًاااا ، اجا ص،ّااا  السّْ
 (.2/494، 492-4/494، واي  ساند: الادصةر ، 4/224-224

  بيّااا  أاااد الااّرمح  الّنالاار. )انظاار: ا دناادّي: جااقوب  ااان  : ب،يااٌ  شاااأٌر،ُمَقرردَّم بررن ُمعرراي  الَقْبررر ّ  .43
ّّّ 525الاااااادصصتاس، ص اج، 2/635: يةنااااا  الاااااادص،تدس، ، والّضااااا اااااري  -4/456، وايااااا  األيّاااااار: ا ،ّااااا  السّْ

457.) 

ا ا اصنًتاشناب ا كم املستنصر يااهلل. و اان أالاادً اجلداأ  يصرةا     و  قضاج  : منذر بن سعيد البّلوط ّ  .44
ثااام: ، واخل438. )انظااار: لتاااوخ: بكااااار لدوأااا ، صا أ،اااى املنااااير و  ا ااااالا، وك ناًاااا ي،نةًاااوب،ياًااا

، وا دنااادي: جاااقوب 847-2/845، وايااا  ال رضاااب:  ااااريخ أ،دااااج األنااادلس، 237قضااااب قرةاااا ، ص
، واياا  ساااند: الااادصةر ، 259-237واياا  كاقااان: ي داا  األن ااس، ص ،545-543الااادصصتاس، ص

479 ،483 ،244.) 
لدوأااا ، . )انظااار: لتاااوخ: بكااااار وب،يا تاااا  قرةاااا  يااا  وزراج أتاااد اإلياااارب : هاشرررم برررن عبرررد العزيرررز .45

، ومهري،اااا، 447، 443، 33، 32، واخلثااّم: قضااااب قرةااا ، ص432، 434، 427، 426، 32ص
ا دناااااادّي: جااااااقوب ، ومهري،اااااا، و 444، 442، 97، 96وايااااا  الصوةنّاااااا :  ااااااريخ ااتتااااااا  األناااااادلس، ص

، 453، 452، 433، 432، 94، 53، 4/52وايا  سااند: الاادصةر ، ، 544-539الاادصصتاس، ص
2/22 ،94.) 

اار بريًاااا األيااري يّ الصساا ن نننّ  األناادلس   أتااد اإليااارب وساا ريص  : شاااأرص حكررم ال ررزال يحيرر  بررن .46  ، أصدّْ
و ساني سن ، و ا  بأصاار ةسا  يا  األياراج   اان خكار،م حمّداد يا  أااد الاّرمح  يا  ا كام.  صاوّ    

ّّّ: يةناااااااااااا  554،ااااااااااااا. )انظاااااااااااار: ا دناااااااااااادّي: جااااااااااااقوب الااااااااااااادصصتاس، ص254شاااااااااااادو، ساااااااااااان   ، والّضاااااااااااا
، 4/324، وايا  سااند: الاادصةر ، 454-433، واي  ،شن : الادص ر ، ص674-2/673تدس،الادص،
2/57.) 

ّّ  : شاأرٌ يحي  بن هذيل .47 ار، مه،ا  أ،نال الّثا ،ا، و ت،دق أ،ى أ،داج قرةا ،  ّ 345ولد   سن   ،قرة
يوي ااق  ،ااا( و،ااو328قي ل تاال يّ اإلياااان   الوجتاا  األ،يناا  شضااورم جنااازب اياا  أاااد ريّاال )ربو ااان الّاا
اس، وسااأخ أاا  اجلنااازب اصناال لاال: لثاااأر الا،ااد، اوقااار   ن ساال ، اراأاال يااا ربى ياا  اشتثااا، النّااشااا ّّ 
. ياادااعوقتال مهاري    شاااأر  اريّ ترب الّثاار واشااتةل اكارم يال، وجا،تاال يثاير ال أ،اى يشااراز الّثامهاا    الّثاالرّ 
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 اااااريخ أ،داااااج األناااادلس،  ،ااااا. )انظاااار: اياااا  ال رضااااّب:389   ساااان  يصاااارم، و ااااو ّ  ةاااااخ أداااارم و اااافّ 
ّّّ: يةن  الادص،تدس، 564، وا دندّي: جقوب الادصصتاس، ص2/924  (.685-2/683، والّض

. قاااخ شاانو  ار سااريع الصااوخّّ  ثااري الّثااةر شاااأٌر قاا: الِكْنررِدّ  المعررروب بالرََّمرراد ّ يوسرر  بررن هررارون  .48
اااات م يكناااادب، يانااااون اياااارب ا: اصاااات   الّثاااااأل،    وقتاااال ّّ الااااادص لصاااانس، و ار يكناااادب، وكص ، و انااااا يااااا،يّ والرّ  تن

ا  ال تناا . ا واملنصاور يا  بيب أاااير، وأااش يّ بيّاستنصر و،ثااايً الاادص ،اقا  يااا،يّ يتاالاري . وقاد ياد  الرّ 
، واياا  كاقااان: ي داا  األن ااس، 547جااقوب الااادصصتاس، ص: ،ااا. )انظاار: ا دنااديّ 443ب   ساان  ا واّاا
ةر ، ، الاااادص 435زي ، ص ّ الاااادص   سااااند: راياااارب ايااا، و 4-3، وايااا  ،شنااا : الاااادص ر ، 324-344ص
4/392-394 ،2/44.) 

،اراج صال يّ اخل ايا  ماايع الزّ نص  س  ّ و  نا ا،      يا  ً  استصضاب بوّ  :ارفّ يونس بن عبد اهلل المعروب برابن الّصر .49
 املااروا ّ  تاادّ م املا  يّ بن وّ  ولاا  الاايريّاورى، ومجااع ياني الصضاااج والااوزارب   أتاد الدّ   الّثاا يّ ك ّاايضاااً 

ب   ا،اا، ااصاب   ،اقا املنصا  يّ بن  واّا449اجلداأا    قرةاا    سان   ني قضااج  خكر ك، ااج األياويّ 
 (569صتاس، صجقوب الادص . )انظر: ا دندي: ه429سن  
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 ملحق الثّالثال
 .(1)والمواض  الوارد ذكرها ي  متن الرّسالة البلدانتعري  باألماكن و 

 
ي  بأداخ قرةا ،  صع أ،ى يصاد سّت  وةسني ياننًي أنتاا، و ّتصال برضانتا يأراضاب ريُّال، : يدين  ةجَّ تِ سْ إِ  .4

وقاااد يصننااار أ،اااى اااار شاااننل، الّاااقي يصاااّ    اااار الاااوا،ي الكااااري. )ا داااريّي: لااا   جزيااارب األنااادلس، 
 (.4/474، وياقورب ا دوّي: يامم الا،دان، 45-44ص

ااار الااوا،ي الكاااري يّ اجلناو  الةااريّب ياا  يديناا  قرةااا ، ذارب : يديناا  بندلسااّن   اا ى  صااع أ،اى ةيَ يلِ بِ ْشرإِ  .2
: ياماااام ا دااااويّ ، و 22-48  جزياااارب األناااادلس، صيوقااااع اسااااوا نمّب وهااااارّي اريااااد. )ا دااااريّي: لاااا 

 (.4/495الا،دان، 

ويديناا  وشصاا ، و صااع املديناا  وسااو الكااورب، و،ااب يااني اجلنااو  والّثااره ياا  قرةااا ،  : ،ااب  ااورب يرررَ بِ لْ إِ  .3
نيًااون يااننًي. ناازخ ويننتدااا  ااص   ةساا  ًو  ساااون يااننًي، ويننتااا ويااني مهرناةاا  سااّت  بيناااخ، ويننتااا ويااني و ش 

  جزياااارب األناااادلس، يساااااش،تا أاااااد الااااّرمح  الااااّداكل شااااني أاااا  يّ األناااادلس. )انظاااار: ا دااااريّي: لاااا 
 (.245-4/244: يامم الا،دان، ا دويّ ، و 34-29ص

لا    ل، يننال وياني قرةاا  واانون ياننًي. )انظار: ا داريّي:اخ ريُّاين ر، يا يتناايف، يا  بأدا: شص  رُ ترَ شْ بَ برُ  .4
 (.4/333: يامم الا،دان، ا دويّ ، و 37جزيرب األندلس، ص

: يديناا  بندلسااّن  يا  بأداااخ  اورب يلاااريب، انتصاال ب،،تاا يّ بملرياا  ياااد بن كصريار. )ا دااريّي: لاا   َبجَّانَرة .5
 (.4/339ان،: يامم الا،د، وا دويّ 39-37جزيرب األندلس، ص

 (.44يدين   اريبشصنن  يننا  يالصر  ي  يدين  لنون. )ا دريّي: ل   جزيرب األندلس، ص :بُرْرُغش .6

: يدين  بندلسّن   اريب   يق،نم يار ، ب أ،ى ار خن  مهريب قرةا ، يننتا وياني يدينا  ياار،ب بريااون َبطَْليْوس .7
اهلل لاال   ذلاا . )ا دااريّي: لاا   جزياارب األناادلس،  يااننًي، ينا،ااا أاااد الاارمح  اجل ،ّْنصااّب ياا ذن األيااري أاااد

 (.4/447ا دوّي: يامم الا،دان، ، و 46ص

   ي ااا  وةسااا  وأثااارون ياااننًي،  انااار ّٔاااا ،ار مم،كااا  ااااااااتا وياااني سرقساااااا: يدينااا  بندلساااّن ، يننونرررةلُ برَ نْ برَ  .8
ن ل ي  شان امصل(   سن    (.56-55،ا. )ا دريّي: ل   جزيرب األندلس، ص334)مه ر س 

يدينا  شصانن   صاع أ،اى رياوب يثارا  أ،اى الاحار، بأداااا يّتصا،  يأأدااخ شاقون ،  :اللضرراء الجزير  .9
،ااا أ،ااى يااد 94و،ااب شاارقب شااقون  وجنااويب قرةااا ،  دااا باااا بّوخ يديناا  ااتتحاار ياا  األناادلس   ساان  

                                         
 دتند.اريف ّٔا   التّ تّ سال  والقرةا  لكثرب ورو،،ا   ينت الرّ  امل،ح  ( استثنننا ي  ،قا4)
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ن، : ياماام الا،ااداا دااويّ ، و 75-73  جزياارب األناادلس، صيوسااى ياا  نصااري. )انظاار: ا دااريّي: لاا 
2/436.) 

انظر: ا داريّي: لا   جزيارب األنادلس، . )باري ل  صل يكورب ي  ا    األندلس،  تّ : يدين  اا  ورب واسانيَّ جَ  .44
 (.2/495: يامم الا،دان، ا دويّ ، و 72-74ص

قا بنثأ،ا أاد الّرمح  الّداكل   يدين  قرةا ،  ثاانًتا ااا ياملادن الّاّل ب ا،اا املثاارق  ّٔايصن ن  : الرَُّصاية .44
، وا داااوّي: 78ا سااام  رصلااااا  الّثاااا ، ورلااااا  يةااادا،. )انظااار: ا داااريّي: لااا   جزيااارب األنااادلس، ص

 (.49-3/48يامم الا،دان، 
 ا صرصنَّااا، و،ااب يديناا  قدمياا  وانتااا خًااار  ثااريب، و،ااب أ،ااى ااار  : ياصاال بندلسااب شصااني ياا  بأداااخد نْرررُ  .42

-3/73ا داااوي: يامااام الا،ااادان، ، و 79يصنسااا  يلنتاااا. )انظااار: ا داااريّي: لااا   جزيااارب األنااادلس، ص
74.) 

 اااورب بندلساااّن  واساااا  ثريب اخلاااريارب يّتصااا،  يااااجلزيرب اخلضاااراج و،اااب   جناااويّب قرةاااا ، نزااااا جناااد   :رَيُّرررره .43
ا دااااوي: يامااااام الا،ااااادان، ، و 79لااااا   جزياااارب األنااااادلس، ص األر،ّن ياااا  الاااااار . )انظاااار: ا داااااريّي:

3/446.) 

ألنااادلس،  ّتصااال بأداااااا يأأدااااخ  ص ن،ااا ، ياننااا  أ،اااى اااار  ااااري. : قاأااادب يااا  قواأاااد شاااره اَسَرُقْسرررطة .44
 (.244-3/242ا دوي: يامم الا،دان، ، و 98-96  جزيرب األندلس، ص)انظر: ا دريّي: ل 

اااصصورب. َشرررُقور  .45 نَّاااان، انتاااا جاااال يصناااار الاااور، الاااق ّب الا ااار، ويصنسااا  يلنتاااا اااار ش  : يدينااا  يااا  بأدااااخ ج 
 (.356-3/355ا دوي: يامم الا،دان، ، و 445األندلس، ص )انظر: ا دريّي: ل   جزيرب

، 446-445: لاااا   جزيااارب األناااادلس، ص: ق،اااا  بندلسااااّن  شصااانن . )انظاااار: ا دااارييّ شرررنا يرررراقو  .46
 (.3/368: يامم الا،دان، ا دويّ و 

. اوبسانتا وبشصانت ي ل ااريب ورب يدن  يني وا،ي خش برياون يننًي، و،نأقد  : يدين  بندلسّن  يننتا و غرناطة .47
 (.4/495ا دوي: يامم الا،دان، ، و 24-23)ا دريّي: ل   جزيرب األندلس، ص

 املنصااور بنّ  يااادو يةااارب ينتااا يصرياا  وأ،ااى ،يااننًي  قرةااا  ًنيًااون ويااني يننتااا األناادلس،   : يديناا ر ْبررقرَ  .48
، 454-449جزيارب األنادلس،ص . )انظر: ا دريّي: لا  أ،نل ا ري الثّ  صالا   الصّ ي مجاأ  انتا ققف  

 (.346-4/345: يامم الا،دان، ا دويّ و 

اات مَّ  ةساا  وبرياااون يااننًي، و،ااب يديناا    :قَرْرُمونررة .49 ااان،ن ، ويننتااا ويااني ي س  يديناا  بندلسااّن    الّثااره ياا  ي ش 
جزياااارب  ،ااااا. )انظاااار: ا دااااريّي: لاااا  345 اااااريب قدمياااا  شصاااانن  ااتتحتااااا أاااااد الااااّرمح  الّنالاااار   ساااان  

 (.4/334امم الا،دان، ا دوي: ي، و 459-458األندلس، 
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ّاب الادال ّٔاا. )انظار: ا داريّي:  :َقْشتالة .24 لا   جزيارب أدل ي  األأداخ األندلساّن ، قاأد ال قثاتال  و ص
 (.4/352: يامم الا،دان، ا دويّ ، و 464األندلس، ص

لارمح  يا  بيناع املااقال   قثاتال  مماا يتااكم األنادلس اإلسانيين ، وقاد اتحتاا أااد ا :)بو ق،وننا ( قُرلُْنية .24
، 48النالااار وا اجااا  املنصاااور واينااال أااااد امل،ااا  املظ ااار يااارارا أديااادب. )انظااار: ايااا  ،رّا : ،يوانااال، ص

 (.2/477(، واي  أقاري: الانان الادصةر ، 2شاشن  )

لَررررة .22 ، 469-468جزياااارب األناااادلس، صيديناااا  قدمياااا    مهاااار  األناااادلس. )انظاااار: ا دااااريي: لاااا    :لَبرْ
 (.44-5/44: يامم الا،دان، ا دويّ و 

تال . )انظر: ا دريّي: ل   جزيرب األندلس، ص :لُِيون .23  (.474قاأدب ي  قواأد ق ث 

-475جزياارب األناادلس، صيديناا  مااوّ  قرةااا ، ينحرااا  يّ الةاار . )انظاار: ا دااريّي: لاا    :مررارَِد  .24
 (.39-5/38: يامم الا،دان، ا دويّ ، و 477

ى شاااةا الاحاار، يااني اجلزياارب اخلضااراج وبملريّاا . )انظاار: : يديناا  بندلسااّن  ياا  بأداااخ ر يُّاال سااورص،ا أ،ااماَلَقررة .25
 (.5/43: يامم الا،دان، ا دويّ ، و 479-477ا دريّي: ل   جزيرب األندلس، ص

يري، ينا،ا األياري أااد الاّرمح  يا  الااح كم، وا ُّااخقرب ،ارًا ل،اّدااخ، ُمْرِسية .26 : يدين  بندلسّن  ي  بأداخ  صد 
ا داااوي: يامااام الا،ااادان، ، و 483-484ّي: لااا   جزيااارب األنااادلس، صوقااارارًا ل،صصاااّوا،. )انظااار: ا داااري 

5/447.) 

يدينااا  بندلساااّن   ااااريب يااا   اااورب بلااااريب، و،اااب حمدًااا  بيااار يانا تاااا أااااد الاااّرمح  الّنالااار   سااان   :اْلَمرِيَّرررة .27
 جزياارب األناادلس،،ااا. ا ّاااخق،ا األندلسااّنون ير اازًا ملراقااا  سااواشل يني،،اام. )انظاار: ا دااريّي: لاا   344
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 فهرس اآليات القرآنّية الكريمة. -ٔ
 

 الّصفحة الّسورة رقمها ــةاآليـــــــــ
﴿  َ ََِْ تتأدَِة أَْ  َأَ تت أ َِ تتَر  ِِ ََِِتتَك َْل  َِ تت َْ ُمُُمن ب تتْ مَت ُُثَّ َقَستتْ  قُتوُتت

تأُد َ إِ  َِ ََِْ أدَِة ََِمأ يَتتَتَف َُّر ِبْنُه األَنْت َْ ا تأ ََِمتأ َقْسًَُة َ ِإنَّ ِب َِ نَّ ِبنتْ
ْْ َيْشتَيِل اِوّتِه  تُُِم ِبت ِْ تأ ََِمتأ يَت َِ َيشَّقَُّق ْلَتَيْخرُُج ِبْنُه اَِْمأء َ ِإنَّ ِبنتْ

ُنَ  ََْمُو  (﴾.ٗٚ)َ َبأ اِّوُه مَِغأِْلٍل َعمَّأ تَت

 ٖٙٛ اُِقرة ٗٚ

َفتتتَر ﴿ َِ ُْ َعوَتتتم ُبْوتتتِك ُكتتتَوْيَمأَن َ َبتتتأ  ُِ تتتَيأ ُاْ اِشَّ وُتتت ُاْ َبتتتأ تَتتتْ َ اتتََُّتَُتتت
تتْ َر َ َبتتأ ُكتتوَ  ََ اِس  َُن اِنَّتتأ ََو ُمتت َفتتُر اْ يُت َِ  َْ ُِ تتْيأ َّْ اِشَّ ْيَمأُن َ َِِمتت

 ْْ ََو َمتتأِن ِبتت ِ مَُِأمِتتَل َ تتأُد َت َ َبتتأُد َت َ َبتتأ يُت ْْ أُنتتلَِ  َعوَتتم اَِْمَوَمتت
َمتأ َبتأ  ُِ َُن ِبنتْ ََوَُّمت نَتل  ْلَت َ َتْمُفتْر ْلَتَيتَت ُْ ِْلتتْ َأ ََنْ اَُل ِإَّنَّ ٍَ َحَّتَّ يَتُق َأَح
ٍَ ِإالَّ  ْْ َأَحت َْ مِتِه ِبت َ اَِْمْرِء َ َزْ ِجِه َ َبأ ُ ن ِمَضترد ي ْْ َُن مِِه مَت يُتَفر ُق
 ِْ ُاْ ََِمت َْ َعِوُمت ُِْن َ ََِقت َُ َُن َبتأ َيُضتر ُ ْن َ الَ يَتنَف ََوَُّم َِْن اِّوِه َ يَتتَت مِِإ
ْْ َيتتتتَ ٍا َ َُِِتتتتْ َ  َبتتتتأ َ تتتتَرْ اْ  َُ َبتتتتأ َِتتتتُه ِم ا ِيتتتترَِة ِبتتتت مِتتتتِه اْ تتتتتَترَا

ُن ََْوُم ُاْ يَت أُن َِ ُِْن َُِْ   (﴾.ٕٓٔ)أَنُفَس

 ٛ٘ اُِقرة ٕٓٔ

ُِن يَتتتتتتتتتأ أُْ ِ  ﴿ َُ  َ اتتَُّقتتتتتتتتت ِِ اِتتَّْقتتتتتتتتت تتتتتتتتتَر اِتتتتتتتتتلَّا ُِ اْ ْلَتتتتتتتتتِإنَّ َييتْ َ تَتتتتتتتتتتَل َّ
 (﴾.ٜٚٔ)اأَلَُِْأبِ 

 ٜٜٕ اُِقرة ٜٚٔ

﴿ َْ َِ   بتتتتت   اُ  اِ  برضتتتتتأتِ  ه امتغتتتتتأءَ بتتتتتْ يشتتتتتر  نفَستتتتت اِنتتتتتأ
ِِ  دؤ ف    ﴾.(ٕٚٓ)مأَُِأ

 ٖٔٗ ُِقرةا ٕٚٓ

تٍر َْلَمتْ ﴿ َِ ُت مِتأْجُُنُِِ قَتأَ  ِإنَّ اِوّتَه ُبَُْتوِتيُمن مِنَت َِمَّأ َْلَصَل َُأُُِ
 ِْ ْ  ِإاّل َبتتتتت ََْمتتتتتُه ْلَِإنَّتتتتتُه ِبتتتتت ْ َيّْل َِّ ْ  َ َبتتتتتْ  َ تتتتتِرَب ِبْنتتتتتُه ْلَتوَتتتتتْيَ  ِبتتتتت

ُِْن ْلَتَومَّأ ُاْ ِبْنُه ِإاّل قَِويً  ب نتْ َِ َْلَشرُِم َِ َُ  اْغتَتَرَف ُغْرَْلًل مَِي َجتأَ َزَُ ُ ت
َِ قَتأَ   َت َ ُجنتُِِ َم ِِبَتأُُِ ُْ ُاْ الَ َُأَقَل ََِنأ اِْيَت ََُه قَأُِ ُاْ َب َْ آَبُن َ اَِّذي
تتن ب تتْ ِْل َتتٍل قَِويوَتتٍل َغَوَُتتْ  ِْل َتتًل   َِ تتن ب  َقُتتُ اِوّتتِه  ُِ َُن أَنتَّ َْ َينُن تت اَّتتِذي

 َْ َِْن اِوّتتتتتِه َ اِوّتتتتتُه َبتتتتتَ  اِصَّتتتتتأِمرِي ثِتتتتتبًَة مِتتتتتِإ تتتتتأ متَتتتتتَرُز اْ  (ٜٕٗ)َِ َ َِمَّ
اَبَنأ  ََ رًا َ  َتُ تتتْ  أَقْتتت نَتتتأ َ تتتُتْ َْ َعَويتْ ُاْ َدمتَّنَتتتأ أْلْتتتِر َِ قَتتتأُِ َت َ ُجنُتتتُِِ ِجَتتتأُُِ

 ٕٛٗ اُِقرة ٕٔ٘-ٜٕٗ



ٗٗٚ 

 

 َْ ِم اَِْمتتتتأِْلرِي ُْ َِْن اِوّتتتتِه ( ٕٓ٘)َ انُصتتتتْرنَأ َعوَتتتتم اَِْقتتتت ُُ ن مِتتتتِإ َلُبتتتت َِ ْلَت
َِْْمَمتتتَل  َ  َُ اِوّتتتُه اُِْمْوتتتَك َ ا َت َ آتَتتتأ َِاُ  ُِ َجتتتأُُِ َعوََّمتتتُه ِاَّتتتأ َ قَتتَتتتَل 

ِت اأَلْدُ   ََ ٍَ ََّفَست َْ ُِْن مِتَُت ََْضت ََ مَت َِْلْتُ  اِوّتِه اِنَّتأ ُْاَل  َيَشأء َ َِت
 َْ ََأَِِم َُ  َْلْضٍل َعَوم اِْ َّْ اِّوَه   ﴾.(ٕٔ٘)َ َِِم

ََْمتتتَل ا﴿ تتتُر اْ ِن ُِ َْ ُاْ َ ا ًَتتتأ َ الَ تَتَفرَّقُتتت ي ََِ ُاْ ِبَُْتتتِل اِوّتتتِه  ِوّتتتِه َ اْعَتِصتتتُم
ََْمتِتتِه  ُِمُمْن ْلََبْ تتَُْ ُتن مِِن َ قُتوُتت ْْ ََ متَتت اء ْلَتتبَّ ََ نتتُتْن أَْعتت ُِ  َْ َعوَتتْيُمْن ِإ
تَذَِِك  َِ تأ  َِ ُِن ب نتْ َْ اِنَّتأِد ْلَبَنَقتَذ نُتْن َعَوَم َ َفأ ُحْفرٍَة ب  َُانًأ َ ُِ ِإْي

َُ نَ  َت ِْ ََوَُّمْن تَت ُ اِّوُه َُِمْن آيَأتِِه َِ  ْ  (﴾.ٖٓٔ)يُتَُت

آ   ٖٓٔ
 مرانع

ٔٗٛ 

َم قَتتترْح  ب ثْتوُتتُه َ تِْوتتَك األيَّتتأُم ﴿ ُْ َْ َبتت َّ اَِْقتت ِإن َّيَْسْستتُمْن قَتتترْح  ْلَتَقتت
ُاْ َ يَتتَِّختتتَذ ِبتتتنُمْن  َْ آَبنُتتت ََْوَن اِوّتتتُه اَّتتتِذي َِ َ ِِتتتيَت َ اِنَّتتتأ ْْ اِ ُاَأ متَتتت ََ نُتتت

 َْ اء َ اِّوُه اَل ُيُِب  اِنَّأِِِم ََ َِ  ُ(ٔٗٓ.﴾) 

آ   ٓٗٔ
 عمران

ٕٖٗ 

ُُِن اَِْقتترُْح اَّتت﴿ َِ َبتتر َأَ تتأمَت تت َْ ُِ  ِبتتْ مَت ُاْ ِِوّتتِه َ اِرَُّكتت َْ اْكتتَتَ أُم ِذي
ُاْ َأْجر  َعِنين   ُِْن َ اتتََّق ُاْ ِبنتْ َْ َأْحَسُن  (﴾.ٕٚٔ)ِِوَِّذي

آ   ٕٚٔ
 عمران

ٕٖٗ 

﴿ َِ نَتتأ ِإَذ ُبَُكتتم ِإ نَتتأُ ُن ا ْتنَتتَعْ َعْشتترََة َأْكتتَُأًُأ أَُاًتتأ َ أَْ َحيتْ َْ َ َقّلَّ
َََْ تتتتَر ْلَأنََُ َستتتتْ  ِبْنتتتتُه اْكَتْستتت َََصتتتأَ  ا ُبتتتتُه أَِن اْضتتتتِرب مت  ُْ َُ قَت َقأ

ُن  ِِ ُِْن َ هَوَّْونَتتأ َعوَتتْي ٍَ بَّْشتتَرمَت تتل  أُنَتتأ ُِ َْ َعوِتتَن  نًتتأ قَتت ا ْتَنتَتتأ َعْشتترََة َعيتْ
ُاْ ِبتتتتْ َُي َُتتتتأِت َبتتتتأ  وُتتتت ُِ   َُ تتتتْو َّْ َ اِسَّ ُن اَِْمتتتت ِِ اَِْغَمتتتتأَم َ أَنَلِْنَتتتتأ َعوَتتتتْي

ُِْن  ُِْن َدَزقْتنَتتتتتتتتتتتتتتتتأ ُاْ أَنُفَستتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتأُن َِ ُنَتتتتتتتتتتتتتتتتأ َ َِِمتتتتتتتتتتتتتتتتْ  َ َبتتتتتتتتتتتتتتتتأ هََوُم
ُنَ   (﴾.ٓٙٔ)َيْنِوُم

 ٜٖٗ  ٖٙٛ األعراف ٓٙٔ
 

َْ اِسَّتَمأء ْلَتأْيتَتَوَم مِتِه ﴿ َُ ِبت َمتأء أَنَلِْنَتأ َِ نْتَيأ   َ َيَتأِة اِت َْ َأ َبثَتُل ا ِإَّنَّ
ََا َأَيتتتتَذتِ  ََتتتتأُم َحتتتتَّتََّ ِإ َُ َ األَنْت تتتتُل اِنَّتتتتأ ُِ  نَتَُتتتتأُت اأَلْدِ  ِاَّتتتتأ يَْب
تتتتر  َِ ُِِد َن َعَويتْ تتتتْن قَتتتتأ ُِ تتتتأ أَنتَّ َِ َّْ أَْ ُو تتتتأ َ ازَّيتَّنَتتتتْ  َ هَتتتت َِ اأَلْدُ  ُزْيرْلَت
 َْ ْ تَتْغتتتت َِّ تتتتَبن  َِ ا  ًَ ََْوَنأَ تتتتأ َحِصتتتتي تتتتأدًا َْلَ  َِ أَتَأَ تتتتأ أَْبرُنَتتتتأ َِتتتتْي ً أَْ  نَت

ٍم يَتتَتَفمَُّر نَ  ُْ َذَِِك نُتَفص ُل ا يَأِت َِِق  (﴾.ٕٗ)مِأأَلْبِ  َِ

ُن  ٕٗ  ٕٛ٘ ي

تتتل  َحتتتَّتَّ ﴿ ُِ تتتأ ِبتتتْ  َِ تتتْل ِْلي ُُد قُتْونَتتتأ ا ِْ ََا َجتتتأء أَْبرُنَتتتأ َ ْلَتتتأَد اِتتَّن تتت  ِإ
َْ َ َبتأ  ْْ آَبت ُ  َ َبت ُْ ِ َ أَْ َوَك ِإاّل َبْ َكتََُق َعَوْيتِه اَِْقت ْْ ِ ا ْتنَت ْْ َزْ َج

ََُه ِإاّل قَِويل   َْ َب  (﴾.ٓٗ)آَب

ٗٓ ُِ   ٗٓٗ 

أْجَُِتأ ِ ﴿ ٍُْج َِ تأَن ِم  َ ِ َر ََتْرِ  ِِبِْن ِم َبت ُح  امْتنَتُه َ َِ َِ  نُت ُِ َٕٗ نَتأ   ٔٚٓ 



ٗٗٛ 

 

 َْ َََنأ َ اَل َتُمْ بََّ  اَِْمأِْلرِي ََّْ اْدَِب بَّ َْلٍِ  يَأ مُت  (﴾.ٕٗ)َب
ُاْ إَِِْيتَك ْلََبْكتتِر مَِبْ وِتتَك ﴿ ُِ ِإنَّتتأ ُدُكتُل َدم تتَك َِتْ َيِصتتُو ُاْ يَتتأ ُِتُ قَتأُِ

َْ اِوَّْيتتتتتِل َ الَ يَتْوَتِفتتتتتْ  ِبتتتتتنُمنْ  َ  ِإالَّ اْبرَأَتَتتتتتَك ِإنَّتتتتتُه  مِِقّلْتتتتتٍ  ب تتتتت َأَحتتتتت
ُ ُن اِص تتتتتُُْ  أََِتتتتتْيَ  اِص تتتتتُُْ   ََ ِعتتتتت ُْ ُِْن ِإنَّ َب أ َبتتتتتأ َأَ تتتتتأمَت َِ ُبِصتتتتتيُُت

 (﴾.ٔٛ)مَِقرِيبٍ 

ٛٔ ُِ   ٕٖٗ 

ََ َ أَُِْقتتَُُ ِم َغَيأمَتتِل اْجُتتتب  ﴿ ُاْ يُُُكتت ُِْن الَ تَتْقتُتوُتتت قَتتأَ  َقرلِتتل  بَّتتنتْ
َُ اِسَّيَّأدَةِ  َْ َْ  يَتْوَتِقّْلُه مَت نُتْن ْلَأِعِو ُِ  (﴾.ٓٔ)ِإن 

 ٜٕٗ يُكَ ٓٔ

َُ َعَستتم ﴿ َُا رِِبتتر َبثْتتت ِْ َُ ِبتتْ ب ْصتتَر اِلْبرَأَتِتتِه َأ َ قَتتأَ  اَّتتِذ  اْ تتتَترَا
ََ ِم اأَلْدِ   تتتَذَِِك َبمَّن تتأ ُِِيُُكتتت ا َ َِ ًَ َُ َ َِتت ََنَتتأ أَْ  نَتتَِّختتتَذ أَن يَنَف

ِِيتتِ  َ اِوّتت ََو َمتتُه ِبتتْ تَْبِ يتتِل اأَلَحأ َّْ َ ِِنُت ُه َغأِِتتب  َعوَتتم أَْبتترَِِ َ َِِمتت
ُنَ  ََْوُم َِ اَل يَت ثَتَر اِنَّأ ِْ  ( ﴾.ٕٔ)َأ

 ٜٖ٘ يُكَ ٕٔ

ُ  أَدَاُِ أَْعِصتتتُر ﴿ َُأَُر ِإ َْ ْلَتتَتيَتتتأَن قَتتتأَ  َأَحتتت تتتْ  ََتتتُه اِس  َ ََِيتتتَل َب
تتتتُل  ُِ تتتتلًا تَْب َا دَْأِكتتتتر ُيُتْ ُْ تتتتُل ْلَتتتتت ُ  أَدَاُِ َأ ِْ ََخْتتتترًا َ قَتتتتأَ  ا َيتتتتُر ِإ

َْ اِّلَّ  َْ اُِْمْ ِسِن َنأ مَِتْبِ يِوِه ِإنَّأ نَترَاَ  ِب ُر ِبْنُه نَتُ  تْ  (﴾.ٖٙ)يتْ

 ٓٛ-ٜٚ يُكَ ٖٙ

﴿ َُ نَتتأ ََ َ امْتَيضَّتتْ  َعيتْ ُِْن َ قَتتأَ  يَتتأ َأَكتتَفم َعوَتتم يُُُكتت َُذَّ َعتتنتْ َ تَتتت
ِنتتتين   َِ  َُ تتت ُِ ُتتتْلِن ْلَت َْ َْ ا ََ  (ٗٛ)ِبتتت ُر يُُُكتتت ُِ ُاْ تَتتتأ تَتْفتَتتتبُ تَتتتْذ قَتتتأُِ

َْ َحتتتتَّتَّ تَ  َْ اْاَتتتتأِِِم َُن ِبتتتت َُن َحَرًضتتتتأ أَْ  َتُمتتتت َتتتتأ (٘ٛ)ُمتتتت قَتتتتأَ  ِإَّنَّ
َْ اِوّتتتتتتتتتِه َبتتتتتتتتتأ الَ  َأْ تتتتتتتتتُمُ مَتث تتتتتتتتتر َ ُحتتتتتتتتتْلُِ ِإَذ اِوّتتتتتتتتتِه َ أَْعوَتتتتتتتتتُن ِبتتتتتتتتت

ُنَ  ََْوُم  (﴾.ٙٛ)تَت

 ٖ٘ٓ-ٖٗٓ يُكَ ٙٛ-ٗٛ

﴿ ُِ تُت ََ ُِْن َ أَْْل ِتت ْن َُتتْرْلُت ِِ َ  إَِِتتْي ْن الَ يَتْرتَتت ِِ َْ ُبْقِنَِتتر ُدُء ِكتت ِّلَِتت ِْ ْن ُب
َُاء  َ(ٖٗ.﴾) 

 ٙٚٔ إمرا ين ٖٗ

تتلَّ اَُِْْستتِم ﴿ ُِ أ  َِ َُِتتًل ِإَذ ُعُنِقتتَك َ الَ تَتُُْستتّْل َ  َبْغُو ََ ََتتْل يَتت َ الَ ََتْ
ُدًا ًُبأ َّمَُّْس ََ َبُو َُ  (﴾.ٜٕ)ْلَتتَتْق

 ٖٚٛ اإلكراء ٜٕ

ْن ﴿إِ  ِِ َُ ُِْن ِم ِبوَّتتتتِت َِيتتتت ْن أَْ  ُي ُُِ ُتتتت َُ تتتتُر ا َعوَتتتتْيُمْن يَتْر َِ تتتتْن ِإن َيْن ُِ نتَّ
 َ  ًَ ًَا أََم ُا ِإ  (﴾.ٕٓا)َِْ تُتْفِوُ 

 ٖٗٗ اِمَِ ٕٓ

َُ َن ِم ﴿ َُج ُبْفِستتتتتتت َُج َ َبتتتتتتْبُج ِ ِإنَّ يَتتتتتتْبُج ْْ ََا اَِْقتتتتتتْرنَت ُا يَتتتتتتأ  قَتتتتتتأُِ
ُِْن  تتتنَت نَتنَتتأ َ مَتيتْ ََتتَل مَتيتْ ََتتُل َِتتَك َيْرًجتتأ َعوَتتم أَن ََتْ َْْ تتْل  َِ اأْلَْدِ  ْلَت

ا ًَّ  ﴾.(ٜٗ)َك

 ٔٙٔ اِمَِ ٜٚ-ٜٗ
 



ٜٗٗ 

 

ُِ   َْلُمِور َ اْ َرِب ﴿ ا ْلَتُقت ًَ َْ اََُِْشِر َأَحت َّْ ِب ًنأ ْلَِإبَّأ تَتَرِي َ قَتر   َعيتْ
َم ِإنِسيًّأ ُْ و َن اِْيَت َِ ْْ ُأ ًبأ ْلَتَو ُْ  َ ِْ ُ  نََذْدُت ِِورَّْ َ  (﴾.ٕٙ)ِإ

 ٓٚ برمي ٕٙ

َُن ﴿ ُع َْ َْ تَتت ُا َِتتُه ِإنَّ اَّتتِذي َُ َُ ُضتتِرَب َبثَتتل  ْلَأْكتتَتِم تتأ اِنَّتتأ َِ يَتتأ أَيت 
ُِ ِن اِوَّتت ُُِن ِبتتْ  ُا َِتتُه َ ِإن َيْستتُوُتْ ُِ اْجَتَمَُتت َُمَأمًتتأ َ َِتت ُا  ِه َِتتْ َِيُْوُقتت

ََ اِّلَّأِِتتتتتتتتتتتتُب  َُ مَأُب َ تتتتتتتتتتتتْيً أ الَّ َيْستتتتتتتتتتتتَتنِقُذ َُ ِبْنتتتتتتتتتتتتُه َضتتتتتتتتتتتت اِتتتتتتتتتتتتذ 
 (﴾.ٖٚ)َ اَِْمّْلُوُبُ 

 ٜٖ٘ اَجّ  ٖٚ

ََا َجأء﴿ َنأ إَِِْيِه أَِن اْ َنِ  اُِْفْوَك مَِبْعُيِنَنأ َ َ ْحِيَنأ ْلَِإ أَْبرُنَتأ  ْلََبْ َحيتْ
ِ َ أَْ وَتتَك ِإالَّ  ْْ ِ ا ْتنَتتت ْْ تتل  َزْ َجتت ُِ تتأ ِبتتْ  َِ ُُد ْلَأْكتتُوْك ِْلي َ ْلَتتأَد اِتتَّن تت
ُا  َْ هََوُمتتتت ِْ ِم اَّتتتتِذي ُْ ُِ ُِْن َ اَل ُنَتتتتأ ُ  ِبتتتتنتْ ُْ َبتتتتْ َكتتتتََُق َعَوْيتتتتِه اَِْقتتتت

ُنَ  ُِن ب ْغَرُق  (﴾.ٕٚ)ِإنتَّ

ُن ٕٚ  ٗٓٗ املؤبن

ُُ ْن ِكتتتتتْخرِيًّأ َحتتتتت﴿ َتتتتتْذُُُ ُِْن ْلَأنَّ نتتتتتُتن ب تتتتتنتْ تتتتترِ  َ ُِ ِْ َِ ُِْن  ُْ َّتَّ أَنَستتتتت
ُنَ   (﴾.ٓٔٔ)َتْضَ ُم

ُن ٓٔٔ  ٖٙ٘ املؤبن

ُج   يَتْغَشتتأَ جّتتر   َبْتترٍ  م أَْ  َِنُومتتأتٍ ﴿ ْْ  بتت قِتتهِ  بتت ُْ ُج   ْلَت  بتتْ بتت
ُقتته ٍَ  ْلتتُاَ  مَُضتتِأ هُومتتأت   كتت أب   ْل َُ  َأْيتترَجَ  ِإَا مَتت ََ  َِْ  يَتت
 َْ ََلِ  َ َبْ يَرا أ َيَم ُدًا هُ َِ  اِوَّهُ  َِّ ََيْ ٍُد) َُِه ِبْ َْلمأ ن  ﴾.(ٗن 

ُد ٗ  ٕٚٔ اِّن

أنَتْ  َاُتْن ﴿ َُن َِ ََ اُِْمتتَُّقت َِ اَِّع ُ ِعت َََِِك َييتْر  أَْم َجنَُّل اْْلُْو ُقْل َأ
تتأَن َعوَتتم ( ٘ٔ)َجتتلَاء َ َبِصتتبًا َِ  َْ َِي تتأ َبتتأ َيَشتتأُؤ َن َيأِِتت َِ َاُتتْن ِْلي

ا َبْسُؤ الً  ًَ  (﴾.ٙٔ)َدم َك َ ْع

 ٙٔٔ أناِفرق ٙٔ-٘ٔ

َََصأَ  اَُِْْ َر ْلَأنَفَوَق َْلَمتأَن  ﴿ْلَ  َنأ ِإَذ ُبَُكم أَِن اْضِرب مت  َبْ َحيتْ
ََِنتتتتتينِ  ِِ اِْ تتتتتأِّلَُّْ َِ تتتتتل  ْلِتتتتتْرٍا  ُِ(ٖٙ ) َْ ( ٗٙ)َ أَْزَِْفنَتتتتتأ َُثَّ ا َيتتتتترِي

 َْ ِتتتتتتتتتتتت ََ َْ ََتتتتتتتتتتتتُه َأ نَتتتتتتتتتتتتأ ُبَُكتتتتتتتتتتتتم َ َبتتتتتتتتتتتتْ بَّ َْيتْ ُُثَّ أَْغَرقْتنَتتتتتتتتتتتتأ ( ٘ٙ)َ َأ
 َْ  (﴾.ٙٙ)ا َيرِي

 ٙٛٔ ّشَراءاِ ٙٙ-ٖٙ

ّل  رء)﴿  ٕٕٛ اِّنمل ٙٔ ﴾.(ٙٔ أ تينأ بِْ 
َشتَفْ  َعتْ ﴿ تأ دَأَتْتُه َحِستَُْتُه جَّتًل َ َِ ُِْيِور اِصَّرَْح ْلَتَومَّ ِقيَل َاَأ ا

ُ  هََوْمتُ   َُادِيَر قَأَِتْ  َدب  ِإ َترَِّ  ب تْ قَتت أ قَأَ  ِإنَّتُه َ ترْح  ا  َِ َكأقَتيتْ
َْ نَتْفِسر َ َأْكَوْمُ  َبَ  ُكوَ  ََأَِِم  (﴾.ٗٗ)ْيَمأَن ِِوَِّه َدب  اِْ

 ٚٓٔ اِّنمل ٗٗ

﴿ َْ َْ اُِْمْرَكتتتتتتتتِو ُُنَ  َِِمتتتتتتتت َْ أَمَتتتتتتتتَق ِإَذ اُِْفْوتتتتتتتتِك (ٜٖٔ)َ ِإنَّ يُتتتتتتتت ِإ
ُنِ  َْ (ٓٗٔ)اَِْمْشتتتتتُ  َحِضتتتتت َْ ْْ اُِْم ( ٔٗٔ)َْلَستتتتتأَ َن َْلَمتتتتتأَن ِبتتتتت

اِّصأْلنأ ٗٗٔ-ٜٖٔ
 ت

ٔٛٙ 



ٗ٘ٓ 

 

َُ ُبوِتتتتتتين   ُتتتتتتُُت َ ُ تتتتتت َْ تتتتتتأَن ِبتتتتتت( ٕٗٔ)ْلَأِْتَتَقَمتتتتتتُه ا َِ ُْال أَنَّتتتتتتُه  ْْ ْلَتوَتتتتتت
 َْ ُنَ (ٖٗٔ)اُِْمَسُ ِ  ََُث ِم يُتُتْ ُْ  (﴾.ٗٗٔ)ََِوَُِ  ِم َمّْلِنِه ِإَذ يَت

ْ تتترَااِ ﴿ ََِشتتتر  َ اإْلِ َْ مِأِْ ََتتتُه ُيَستتتُ ْ  ( ٛٔ)ِإنَّتتتأ َكتتتخَّْرنَأ اْجَُِتتتأَ  َب
تتتتلب َّتتتتُه أَ َّاب   ُِ ُدًَة  تتتتَر ََّمُْشتتتت نَأ ُبْوَمتتتتُه َ آتتَ ( ٜٔ)َ اِّلَّيتْ ِْ ََ َُ َ َ تتتت نَتتتتأ يتْ
َِْْمَمتتتتتَل َ َْلْصتتتتتَل اْلِّْلَتتتتتأبِ  َْ ( ٕٓ)ا َ َ تتتتتْل أَتَتتتتتأَ  نَتَُتتتتتبُ اْلَْْصتتتتتِن ِإ

َُُّد ا اِِْمْ تتتترَابَ  ُِْن ( ٕٔ)َتَستتتت َِاُ  َِ ْلَتَفتتتتلَِ  ِبتتتتنتْ ُا َعوَتتتتم  ََِيوُتتتت  َْ ِإ
نَتنَتأ  ٍَ ْلَأْحُمن مَتيتْ َْ َُْضَنأ َعَوم مَت َْ َيْصَمأِن مَتَغم مَت ُا اَل َنَ قَأُِ

ََْق  َ اَل ُتْشّلِ  ِِ مِأ َِنَأ ِإَذ َكَُاء اِص رَا  (﴾.ٕٕ)ْم َ اْ 

 ٕٕٗ ص ٕٕ-ٛٔ

قتتتتتأ  دّب اغفتتتتتر     تتتتتب   بوًمتتتتتأ ال ينُغتتتتتر ألحتتتتتَ بتتتتتْ ﴿
ُّ أب)  ﴾.(ٖ٘مََ  إّنك أن  اِ

 ٕٕٛ ص ٖ٘

ُُِن اأْلَْمَصأدُ ﴿  ٖٙ٘ ص ٖٙ (﴾.ٖٙ)َأنََّْذنَأُ ْن ِكْخرِيًّأ أَْم زَاَغْ  َعنتْ
َُن َدْ َتتَل َدم تت﴿ ُِْن ِم أَُ تتْن يَتْقِستتُم َِيَشتتتَت ُِن بَّ تتنَت ُْ َقَستتْمَنأ مَتيتْ َك ََنْتت

ََِدَجتتتتأٍت َِِيتَِّختتتتَذ   ٍَ تتتت َْ َا مَت ُْ ُِْن ْلَتتتتت ََْضتتتت نَتتتتأ مَت َْ نْتَيأ َ َدْلَت  َ َيَتتتتأِة اِتتتت َْ ا
تتتتتتتتتتتتر  ا َّتتتتتتتتتتتتأ  ًَْضتتتتتتتتتتتتأ ُكتتتتتتتتتتتتْخرِيًّأ َ َدْ َتتتتتتتتتتتتُ  َدم تتتتتتتتتتتتَك َييتْ ُِن مَت َُْضتتتتتتتتتتتت مَت

ُنَ  َُ  (﴾.ٕٖ)ََيَْم

 ٖٚ٘ اِّليرف ٕٖ

﴿ ِْ َْ َدِضتتتَر اِوَّتتُه َعتتت تتتَ رَِة ََِقتت ُنَتتتَك َ ْتتَ  اِشَّ َُ َْ يُتَُأِي َْ ِإ اُِْمتتْؤِبِن
ُِْن ْلَتْتً تتتتأ  ْن َ أَ َتتتتأمَت ِِ تتتتِميَنَل َعوَتتتتْي ُِِبِْن ْلَتتتتبَنَلَ  اِسَّ ََوِتتتتَن َبتتتتأ ِم قُتوُتتتت ْلَت

 (﴾.ٛٔ)َقرِيًُأ

 ٔٓٗ اِفت  ٛٔ

﴿  َ ْيِه َدِقيب  َعِتي ََ ٍ  ِإالَّ َِ ُْ  ٜٕٚ ا ٛٔ (﴾.ٛٔ)َبأ يَتْوِفُظ ِبْ قَت
تتل  ﴿ ُِ َ   َ َجتتأءْت  ي ِِ تتأ َكتتأِلق  َ َ تت َِ ََ نتتَ  ِم (ٕٔ)نَتْفتتٍ  بَّ ُِ  َْ ََِقتت

َم  ُْ ْْ َ تتتتتتتَذا َْلَمَشتتتتتتتْفَنأ َعنتتتتتتتَك ِغّلَتتتتتتتأءَ  ْلَتََُصتتتتتتتُرَ  اِْيَتتتتتتتت َغْفوَتتتتتتٍل ب تتتتتتت
  َ َِي َ  (ٕٕ)َح ََ َّ َعِتي  (﴾.ٖٕ)َ قَأَ  َقرِيُنُه َ َذا َبأ َِ

 ٜٕٚ ا ٖٕ-ٕٔ

ٍم ِ  ﴿ ََ َّ َ َبأ أَنَأ ِمَن َّ َِ  ُ ُْ ُ  اَِْق ََّ َِ َبأ يُتَُ ََُِي  ٜٕٚ ا ٜٕ (﴾.ٜٕ)ْو
﴿ َُ َْ  َأْيرَجَ  اَِّذ  ُ  َفُر ا اَِّذي َِ  ْْ  ِِيَتأدِِ نْ  ِبتْ اِِْمَتأبِ  أَْ لِ  ِب
ََْْشتتتتتترِ   َّ ِ ألَ  ُا أَن هََننتتتتتتُتنْ  َبتتتتتتأ ا ُا َِيُْرُجتتتتتت تتتتتتن َ هَن تتتتتت ُِ ُِنْ  أَنتَّ ََتُت  بَّتتتتتتأِن

ُِن ُنُت َْ  ُحُصت ْْ  اِوَّتهُ  ْلَبَتَتأُ نُ  اِوَّتهِ  ب ت ُاُيَْ  َِْ  َحْيت ُ  ِبت  َ قَتَذفَ  َتِستُُ
ُِِبِنُ  ِم  ُنَ  اِر ْعتتبَ  قُتوُتت ُِن ُِيْرِمُتتت ُتَت نْ  مُتيُتت ِِ َِي َِ  مِبَيْتتت َْ  َ أَيْتت  اُِْمتتتْؤِبِن

ُْال( ٕ)ْمَصتتتتتأدِ األَ  يَتتتتتأأُ ِ   ْلَتتتتتأْعَتِ ُ ا تَتتتتتبَ  أَن َ َِتتتتت نُ  اِوَّتتتتتهُ  َِ ِِ  َعوَتتتتتْي

 ٖٖٗ اَشر ٗ-ٕ
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ُِنْ  اْجَتتت ء مَت ََتتتذَّ نْتَيأ ِم  َِ  َ ( ٖ)أدِ اِنَّتتت َعتتتَذابُ  ا ِيتتترَةِ  ِم  َ َاُتتتنْ  اِتتت
ُِنْ  ََِِتتتكَ  ُا مِتتتبَنتَّ َُِهُ  اِوَّتتتهَ  َ تتتأق   اِوَّتتتهَ  ْلَتتتِإنَّ  اِوَّتتتهَ  ُيَشتتتأا   َ َبتتتْ َ َدُكتتت
 َُ َِي ََِقأبِ  َ   ﴾.(ٗ)اِْ
﴿ ِْ َُأقًتتأ بَّتتأ تَتتتَر  ِم َيْوتتِق اِتترَّْ َ ُِ اَّتتِذ  َيوَتتَق َكتتَُْ  َاَتتأَ اٍت 

ُدٍ  ِبْ تَتَفأُ ٍت ْلَأْدِجِ  اََُِْصَر َ ْل تَتَر   (﴾.ٖ)ِبْ ُْلُّل
 ٔٔٔ ُموكتاِ ٖ

﴿ َُ ِ يَنَقوِتتتتْب إَِِْيتتتتَك اََُِْصتتتتُر َيأِكتتتتبً َ ُ تتتت ْْ تتتترَّتَت َِ ُُثَّ اْدِجتتتتِ  اََُِْصتتتتَر 
 ﴾.(ٗ)َحِسب  

 ٚ٘ٔ اِتُموك ٗ

َْ اِغَتتْيظِ  َيتَّتتُل ِبتت َُ ُِ تتأ   ﴿َتمتتأ َِ ُْج  َكتتَبَاُْن َيَلنَتتُت تتأ ْلَتتت َِ وََّمتتأ أُِِْقتتَر ِْلي ُِ
َِْ يَْبِتُمْن نَِذير    (﴾.ٛ)َأ

 ٘ٙٔ-ٗٙٔ ُموكتاِ ٛ

نَتتتأ ﴿ َْ ُا ِإنَّتتتأ اَِ ْ  ْلَتَقتتتأُِ َْ اْجِتتت قُتتتْل أُ ِحتتتَر ِإَ َّ أَنَّتتتُه اْكتتتَتَمَ  نَتَفتتتر  ب تتت
 (﴾.ٔ)قُتْرآنًأ َعَ ًُأ

ٔ  ّْ  ٜٔٔ اج

َسَُْ  َدِ يَنل  ﴿ َّ ّر ٖٛ (﴾.ٖٛ)ُِل  نَتْفٍ  ِبَأ َِ  ٜٕٓ امل
ََا مَتَوَغْ  اِتتَّرَاِقرَ ﴿ ّ  ِإ ْْ دَااٍ َ ِقيتَل ( ٕٙ)َِ َّْ أَنَّتُه ( ٕٚ)َبت َ هَت

تتتأاِ ( ٕٛ)اِِْفتترَااُ  تتتأُا مِأِسَّ َب ِتتتٍذ ( ٜٕ)َ اِْتَتفَّتتتِ  اِسَّ ُْ ِإَذ َدم تتتَك يَت
 (﴾.ٖٓ)اَِْمَسأاُ 

 ٜٕٛ اِقيأبل ٖٓ-ٕٙ

﴿ َْ َتتأِْلِن ََ َْ ( ٓٔ)َ ِإنَّ َعوَتتْيُمْن  تتأتُِِ َِ َُن َبتتأ (ٔٔ)ِِرَاًبتتأ  َوُمتت َْ يَت
ُنَ  ََُو  (﴾.ٕٔ)تَتْف

 ٜٕٚ االنفّلأد ٕٔ-ٓٔ

َ  ﴿إِ  َِي  ٜٕٚ اِ  ج ٕٔ (﴾.ٕٔ)نَّ َمّْلَش َدم َك ََِش
َُْسِر ُيْسرًا﴿ َُْسِر ُيْسرًا( ٘)ْلَِإنَّ َبَ  اِْ  ٖٓٗ حاِّشر  ٙ-٘ (﴾.ٙ)ِإنَّ َبَ  اِْ
تتتتتتترًا أَمَأمِيتتتتتتتلَ ﴿ ْن َُيتْ ِِ ِِن ِبَِ تتتتتتتأدٍَة ب تتتتتتتْ ( ٖ)َ أَْدَكتتتتتتتَل َعوَتتتتتتتْي تَتتتتتتتتْرِبي

ُ ٍ (ٗ)ِك  يلٍ  ُِ ٍَ بَّْب ََْص َِ ُِْن  َََو  (﴾.٘)َْلَ 
 ٜٓٗ اِفيل ٘-ٖ

ُن م ٔإَا جتتتتأء نصتتتتر ا  اِفتتتتت )﴿ (  دأيتتتت  اِنتتتتأَ يتتتتَيو
ُاجأ)  ﴾.(ِٕيْ ا أْل

 ٕٕٚ اِّنصر ٕ-ٔ
ٕٖٗ 

﴿ َِ ََُق  ٖٗٔ اَِفَوق ٗ (﴾.ٗ)َ ِبْ َ ر  اِنتَّفَّأ َأِت ِم اِْ
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 ريفة.ة الشّ بويّ فهرس األحاديث النّ  -ٕ
 

 الّصفحة ديثــــالح
اجّنل انفِق  ِته اجنّتل ْلترأ  بتأ ْليِتأ بتْ اَت ة  اِّستر د  ْليستم  إَا قأم إذ مأب ...»

ُ : أ  دّب أِيوْ اجّنل...  .«بأ  أء ا أن يسم   ُث يق
ٕٔٔ 

 ٔٙ «.إّن بْ اُِيأن ِس رًا»
ُدٍ » ْْ نُتتت ْْ نَتتتأدٍ   ُيِوَقتتتِ  اَِْم ِلَمتتتُل ِبتتت ْْ َبتتتأدٍِج ِبتتت َُِم ِاَّتتتأ  ُ   َ ُيوِتتتَق اْجَتتتأن  ِبتتت ََ َ ُيوِتتتَق آ ِ تتت

 .«َُِمنْ 
ٗٛ 

 
 فهرس األمثال -ٖ

 
 فحةالصّ  ثلــــــالـم  

 ٗٗٔ  ُأن  اللبْ كَ  أْلص ُ    ُأن بْ كَ  أموغُ 
 ٕٓٗ أُديِأ اِس ِأ  تُريْ اَِقَمرَ 

َُ ُْ اََِ   ٖٓٗ  ٖٖٔ ِ أ 
َّْ  قر َ   ٕٔ٘ َماِنَّ  ك
 ٕٚٔ ه كأ ٍ م  بنِ  ابرئٍ  ِل  
 ٜٖ  ن ي   َبِ نأَ م مَ أُ  ِمل  

 



ٖٗ٘ 

 

 .لمصادر والمراجعا -ٗ

 اِقرآن اِمرمي.
 أّواًل: المصادر:

ُعتأت ممت  إعتاب الكّتاب ت(: ٜ٘ٙامْ األمّأد  َّمّمَ مْ عَُ ا: )ت .ٔ    قيق  أحل األ رت  بّلُ
 م.ٜٔٙٔاِّوغل اَِرمّيل  ِبشق  اِّلَُّل األ ذ 

ـــي راش فـــأل أ ـــعار األمـــر  تتتت(: ٛ٘ٙامتتتْ األمّتتتأد  َّمّمتتتَ متتتْ عُتتتَ ا )ت .ٕ ُد اشالحّلـــة السر َِّت    قيتتتق اِتتت
 م  جلءان.ٜ٘ٛٔحسْ بؤن   ِاد املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  

الجامع الّصـحي  المسـند مـد حـديث راـول اى  ـّل   ت(: ٕٙ٘اُِخأدّ   َّمّمَ مْ إاأعيل )ت .ٖ
ــننو وأيّامــوف المعــروب اصــحي  الب ــاريّ     تترحه   تت   َتأدمتته  حّققتته َّمتتّب اى عليــو واــّلُ وا 

ي َّ ُامته  أحأِيثته َّمّمتَ ْلتؤاِ عُتَ اُِتأقر  املمتُتل اِّستوفّيل  اِقتأ رة  اِّلَُّتل اِ تُته  أم ْ اْلّليتب   دقّتنِ 
  ت  أدمَل أجلاء.ٓٓٗٔاأل ذ  

ّْ  عوّر )ت .ٗ ُد إحستأن الّذخيرة فأل محااد أهـل الجييـرة ت(: ٕٗ٘امْ مّسأم اِّشنرتي َِّت    قيتق اِت
   أدمَل أقسأم. مٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔعُّأَ  ِاد اِثّقأْلل  مب ت  

ُا   يوتتَ متتْ عُتتَ املوتتك )ت .٘    قيتتق  تتريَ أمتتُ اَِتت  اَِتتَ    كتــاب الّصــلة تتت(:ٛٚ٘امتتْ مشتتم
 م     ل مّوَات.ٕٛٓٓ ت/ٜٕٗٔبمتُل اِثقأْلل اَِينيل  اِقأ رة  اِّلَُل األ ذ  

ُحيَّ   عوّر مْ َّمّمَ )ت .ٙ شتر  اِقتأ رة    جنتل اِتّتبِيَ  اِرّتَتل  اِنّ اإلمتاع والمؤانسـة ت(: ٗٔٗاِّت
   .مٜٖٜٔ

ُحيتَّ   عوتّر متْ َّمّمتَ )ت .ٚ    قيتق حستْ اِّستنَ ّب  ِاد كتَأِ اِّصتتُأح  الــم قااسات تت(: ٗٔٗاِّت
ُي   اِّلَُّل اِثّأنيل    م. ٕٜٜٔاِم

ُد يتيمـة الـّدهر فـأل محااـد أهـل العصـر تت(: ٜٕٗاِثَّأِيّب  عَُ املوك متْ َّمّمتَ )ت .ٛ َِت    قيتق اِت
 م  َخسل أجلاء. ٖٜٛٔ ت/ٖٓٗٔتب اَِوميل  مب ت  اِّلَُل األ ذ  بفيَ َّممَ قمي ل  ِاد اِم

   قيتتق ُته اَتتأجرّ   ِاد املَتأدف  اِقتتأ رة  اِّلَُتتل الــب  ش تت(: ٕ٘٘اجتأحظ  عمتتر  متْ بتتر )ت .ٜ
 اْلأبسل  ِ.ت.

   قيتتق عُتتَ اِّستت م  تتأد ن  بمتُتتل اْلتتأّْر  البيــاو والّتبيــيد تتت(: ٕ٘٘اجتتأحظ  عمتتر  متتْ بتتر )ت .ٓٔ
 م  أدمَل أجلاء.ٜٜٛٔ ت/ٛٔٗٔرة  اِّلَُّل اِّسأمَل  اِقأ 

ِاد اجيتتتل  متتتب ت     قيتتتق عُتتتَ اِّستتت م  تتتأد ن  الحيـــواو تتتت(: ٕ٘٘اجتتتأحظ  عمتتتر  متتتْ بتتتر )ت .ٔٔ
 ل أجلاء.مثأني م ٜٛٛٔ ت/ٛٓٗٔ
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  حّقتق اإلنسـاو الكامـل فـأل معرفـة األواخـر واألوا ـل تت(: ٘ٓٛاجيوّر  عَُ اِمرمي مْ إمرا ين )ت .ٕٔ
ُيضتتتتل  ِاد اِمتتتتتب اَِوميّتتتتل  متتتتب ت اِّلَُّتتتتل األ ذ  نصُ تتتته  عوّتتتت ق عويتتتته  تتتت ح متتتتْ َّمّمتتتتَ متتتتْ ع

 م. ٜٜٚٔ ت/ٛٔٗٔ

ُد إحستأن عُّتأَ  راـا ل ااـد حـيأل األندلسـألّ  تت(: ٙ٘ٗامْ حلم  عوّر متْ أ تَ )ت .ٖٔ َِّت    قيتق اِت
َّداكأت  اِّنشر  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل    م  أدمَل أجلاء.ٜٚٛٔاملؤّكسل اَِرمّيل ِو

ُح )ت .ٗٔ    قيتتق  تَويتتق جــذوة المقتــب  فــأل ةكــر والة األنــدل  تتت(: ٛٛٗاَميتتَّ   َّمّمتتَ متتْ ْلتتت
ُن   اِّلَُّتتتتتتتتل األ ذ   ُّاِ  ِاد اِغتتتتتتتترب اإلكتتتتتتتت بّر  تتتتتتتتت ُّاِ بَتتتتتتتتر ف  َّمّمتتتتتتتتَ مّشتتتتتتتتأد عتتتتتتتت مّشتتتتتتتتأد عتتتتتتتت

 م.ٕٛٓٓ/ٜٕٗٔ
ُد    قيتالبـديع فـأل فصـل الّرايـع تت(: ٓٗٗاَمبّ  اإل ُيوّر  إاأعيل مْ عأبر )ت تقريًُأ  .٘ٔ َِّت ق اِت

ّ   ِاد كََ  ِبشق  اِّلَُّل األ ذ   ِر  م.ٜٜٚٔ ت/ٛٔٗٔعوّر إمرا ينِ 

ـــّرو   تتتت(: ٜٓٓاَمتتتبّ   َّمّمتتتَ متتتْ عُتتتَ ا )ت .ٙٔ ـــاب ال ـــة مـــد كت ـــدل  نمنت ب ـــرة األن  ـــفة جيي
ُا يِأ إ.الم مر ْلنصأ   ِاد اجيتل  المعطار فأل خبر األقطار (  عْ منشر أ  تص ي ِأ  تَويق ح

 م.ٜٛٛٔ ت/ٛٓٗٔل اِثّأنيل  مب ت  اِّلَُّ
يّب  حّيأن مْ يوَ )ت .ٚٔ   ت(:ٜٙٗامْ حّيأن اِقُر

  ُدينّلر   م.  تتُ   المقتــب تت   اعتتتب منشتتَر ب.  تتأمليتأ  مأِتَتتأ ن ِضتتُّله   قيقتته بتت  ف.ِ 
ويتتتتتتل ا ِاب مأِرّمتتتتتتأِ  بَديتتتتتتَ   ُّ اَِتتتتتترّب ِوثّقأْلتتتتتتل ِ  م  اجتتتتتتلء ٜٜٚٔ غبأتتتتتتأ  املَِتتتتتتَ اإلكتتتتتتُأ

 اْلأب .

 ُنيأ  مأدي   ريخ رجال األندل ف المقتب  فأل تا ُد أنّل    اِّسْفر اِثّأِ .ٖٜٚٔ قيق بوتش

  عوتتّر بّمتتتر  ِاد اِمتتتأب اَِتتترّب  المقتــب  مـــد أنبــاش أهـــل األنــدل ُِ ُد َّممتتت َِّت    قيتتتق اِتت
 م.ٖٜٚٔ ت/ٖٜٖٔمب ت  

ــــ ّن  فــــأل م لــــ  أهــــل  تتتتت(: ٜٕ٘يأقتتتتأن  اِفتتتتت  متتتتْ َّمّمتتتتَ )تامتتتتْ  .ٛٔ مطمــــ  األنفــــ  ومســــرح الّت
ـــــــدل  ُاممل  بؤّكستتتتتتتل اِّركتتتتتتتأِل  متتتتتتتب ت  اِّلَُّتتتتتتتل األ ذ    األن ِداكتتتتتتتل   قيتتتتتتتق َّمّمتتتتتتتَ عوتتتتتتتّر  تتتتتتت
 م.ٖٜٛٔ ت/ٖٓٗٔ

ّ  َّمّمَ مْ حأدث )ت .ٜٔ ُتل   قيتق إمترا ين األميتأدّ   ِاد اِمتتأب املصترّ   ٖٔٙاُْلَشِْ  ت(: قضتأة قُر
ُّ  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل   اد اِمتأب اِّوُنأ  م.ٜٜٛٔ ت/ٓٔٗٔاِقأ رة  ِ 
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يْ َّمّمتتتَ متتتْ عُتتتَ ا )تامتتتْ  .ٕٓ َّ أعمـــال األعـــ أل فـــأل م ـــْد ا ويـــع قبـــل  تتتت(: ٙٚٚاْلّليتتتب  ِستتتأن اِتتت
   قيتتتق  تَويتتتق إ. ِيفتتتر مر ْلنستتتأ   ِاد املمشتتتُف  متتتب ت  اِّلَُّتتتل االحـــت أل مـــد ملـــو  اإلاـــ أل

 م.ٜٙ٘ٔاِثّأنيل  

يْ َّمّمَ مْ عَُ ا )ت .ٕٔ َّ    قيتق لّشريفروضة الّتعريف االحّب ا تت(: ٙٚٚامْ اْلّليب  ِسأن اِ
 عَُ اِقأِد عّلأ  ِاد اِفمر اَِرّب  ِ.ت.

  عنيت  متصت ي ِأ  ضتُّلِأ  ـرح القصـا د العشـر تت(: ٕٓ٘اْلّليب اِّت يلّ   ُيت  متْ عوتّر )ت .ٕٕ
  ت.ٕٖ٘ٔ اِّتَويق عويِأ إِادة اِّلُّأعل املنبيّل  بصر  اِّلَُّل اِثّأنيل  

مَّأ  عُتتَ اِتتّر ْ متتْ َّمّمتتَ األنصتتأدّ  )ت .ٖٕ َّ مشــارأ أنــوار القلــوب ومفــات  أاــرار  تتت(: ٜٙٙامتتْ اِتت
 م.ٜٜ٘ٔ   قيق  ت.ديرت  ِاد  أِد  مب ت  الغيوب

ِِْحيل اِمويّب  عمر متْ حستْ )ت .ٕٗ    قيتق إمترا ين الم طـرب مـد أ ـعار أهـل الم غـرب تت(: ٖٖٙامْ 
 األَمْيأدّ    زبيويه  ِاد اَِون ِو مي   مب ت  ِ.ت.

يْ فأل محااـد الشـعر وآدااـو ونقـد العمدة  ت(: ٙ٘ٗامْ د يق  عوّر )ت .ٕ٘ َّ    قيتق َّممتَ َّميتر اِت
 م  جلءان.ٜٔٛٔ ت/ٔٓٗٔعَُ اَميَ  ِاد اجيل  مب ت  اِّلَُل اْلأبسل  

   قيتتتق َّمّمتتتَ أمتتتُ اِفضتتتل طبقـــات الّنحـــويّيد والّلغـــويّيد تتتت(: ٜٖٚاِلّميتتتَّ   َّمّمتتتَ متتتْ اَستتتْ )ت .ٕٙ
 ِ.ت.إمرا ين  ِاد املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  

  ِاد اِمتتب اَِوميّتل  متب ت  المستقصـ  فـأل أمثـال العـرب تت(: ٖٚ٘اِّلخمشرّ   َّمّمتَ متْ عمتر ) .ٕٚ
 م  جلءان.ٜٚٛٔ ت/ٚٓٗٔاِّلَُّل اِثّأِثل  

ُد َّمّمتَ رايـات المبـّرنيد ويايـات المميّـييد ت(: ٘ٛٙامْ كَيَ  عوّر مْ بُكم )ت .ٕٛ َِّت    قيتق اِت
ايل  ِاد ُ َ  ِبشق  اِّلَُّل َّ ُان اِ  م.ٜٚٛٔاأل ذ   دض

ـــرب فـــأل ح لـــ  المغـــرب تتتت(: ٘ٛٙامتتتْ كتتتَيَ  عوتتتّر متتتْ بُكتتتم )ت .ٜٕ ُقر الم ْغ ُد  تتت َِّت    قيتتتق اِتتت
 ضيَ  ِاد املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّل اِرّامَل  ِ.ت  جلءان.

الّيهـرات المنثـورة امْ اأ  اَِأبوّر  َّمّمَ مْ أب اَِ ء )اِّنصَ اِثّأُ بْ اِقرن اِثّأبْ اا ترّ (:  .ٖٓ
ينيّتتتل  ت األخبـــار المـــ  ورةف فـــأل نكـــ َّ ُِ عوتتتّر بّمتتتّر  بمتُتتتل اِثّقأْلتتتل اِ ُد َّممتتت َِّت ِداكتتتل   قيتتتق اِتتت
 م.ٕٗٓٓ ت/ٕٗٗٔاِّلَُّل األ ذ   اِقأ رة 

ُُّر  عَُ اِّر ْ )ت .ٖٔ   «لباب الّنقول فأل أاباب النّـيول»أاباب الّنيول المسّم   ت(: ٜٔٔاِّسي
 م. ٕٕٓٓ ت/ٕٕٗٔ ذ  بؤّكسل اِمتب اِثّقأْلّيل  مب ت  اِّلَُّل األ



ٗ٘ٙ 

 

ُعّر  املّلَُتتل طبقــات األمــُ تتت(: ٕٙٗ تتأعَ اُِغتتَاِّ  )ت .ٕٖ ُي   تتيخُ اِيستت يّوتته األب ِتت   نشتتَر َ 
ُعّيْ  مب ت   ُِيمّيل ِآلمأء اِيس  م.ٕٜٔٔاِمأ 

   قيتتتق إمتتترا ين اغيـــة الملـــتم  فـــأل تـــاريخ رجـــال األنـــدل  تتتت(: ٜٜ٘اِّضتتتيّبّ  أ تتتَ متتتْ ُيتتت  )ت .ٖٖ
ُّ  مب ت  األميأدّ   ِاد اِمتأب امل اد اِمتأب اِّوُنأ  م  جلءان.ٜٜٛٔ ت/ٓٔٗٔصرّ   اِقأ رة  ِ 

أتر  ِاد اِمتتتتب    قيتتتق عُّتتتأَ عُتتتَ اِّستتتعيـــار الّشـــعر تتتت(: ٕٕٖامتتتْ َُُأَُُتتتأ  َّمّمتتتَ متتتْ أ تتتَ )ت .ٖٗ
 م.ٕ٘ٓٓ ت/ٕٙٗٔاَِومّيل  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل  

   قيتق َّمّمتَ أمتُ اِفضتل إمترا ين  ِاد  تاريخ الّرال والملـو  ت(  ٖٓٔاِّّل ّ   َّمّمَ مْ جرير )ت .ٖ٘
 املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  عشرة أجلاء.

يّب  يُكَ مْ عَُ ا )ت .ٖٙ اهجـة الــم جال  وأنـ  المجـال  و ـحذ  ت(: ٖٙٗامْ عَُ اِّ  اِقُر
ُ   ِاد اِمتتتتتب اَِوميّتتتتل  متتتتتب ت  اِّلَُّتتتتل اِثّأنيتتتتتل الــــّذاهد والهــــاج      قيتتتتتق َّمّمتتتتَ بركتتتتر اْلتتتتت

 م.ٕٜٛٔ ت/ٕٓٗٔ

يّب  أ َ مْ َّمّمَ )ت .ٖٚ    قيق َّمّمتَ كتَيَ اَِريتأن  بّلَُتل العقد الفريد ت(: ٕٖٛامْ عَُ دمّه اِقُر
 م  تسَل أجلاء.ٖٜ٘ٔ ت/ٕٖٚٔاالكتقأبل  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  

شتتتتّر  َّمّمتتتتَ )ت مَتتتتَ  .ٖٛ ــــار أهــــل األنــــدل   تتتتت(: ٕٔٚامتتتتْ عتتتتذاد  املرِا ــــأل أخب ــــاو المغــــرب ف البي
الن   إ.ِيفر مر ْلنستأ    إحستأن عُّتأَ  ِاد اِثّقأْلتل  متب ت  والمغرب    قيق  براجَل ج.َ.ِ

 م  أدمَل أجلاء.ٖٜٛٔاِّلَُّل اِثّأِثل  

يْ َّمّمتتَ متتْ عوتتّر )ت .ٜٖ َّ يتتأء اِتترّتاث اَِتترّب    ِاد إحراــا ل ااــد عراــألّ  تتت(: ٖٗ٘امتتْ عتترّب  َّميتتر اِتت
 .م  موَان م جلء  احَٜٛٗٔاِّلَُل األ ذ  مب ت  

  تقتَمي  نتريج أعـ أل مالقـة تت(: ٖٛٙ ت(؛  امْ َخي   َّمّمَ )ت مَتَ ٖٙٙامْ عسمر  َّمّمَ )ت .ٓٗ
اد األبتأن  اِرّمتأِ  اِّلَُّتل  ُد عَُ ا املترامم اِرّتغتّر  ِاد اِغترب اإلكت بّر  متب ت  ِ  َِّت  تَويق اِ

 م.ٜٜٜٔ ت/ٕٓٗٔاأل ذ  

أِفيّتتل امتتْ بأِتتك   قيتتق َّمّمتتَ  ااــد عقيــل  ــرح تتت(: ٜٙٚامتتْ عقيتتل  عُتتَ ا متتْ عُتتَ اِتتّر ْ )ت .ٔٗ
اد بصتتتر  اِقتتتأ رة  اِّلَُّتتتل اَِشتتتر ن   يْ عُتتتَ اَميتتتَ  ِاد اِتتترّتاث ِ  َّ م  ٜٓٛٔ تتتت/َّٓٓٗٔميتتتر اِتتت

 َخسل أجلاء.

ُد متتتَ   ُُأنتتتل  بمتُتتتل إحيـــاش علـــوأل الـــّديد تتتت(: ٘ٓ٘اِغتتتلاّ   َّمّمتتتَ متتتْ َّمّمتتتَ )ت .ٕٗ َِّت م ِتتته اِتتت َّ   قتتت
ُترا اأدَا  إن ريأُه ْل  َ نيسيأ  ِ.ت  أدمَل أجلاء. بّلَُلِ 



ٗ٘ٚ 

 

م ِتتته  عوّتتتق عويتتته كتـــاب آراش أهـــل المدينـــة الفاضـــلة تتتت(: ٜٖٖاِفتتتأداّب  َّمّمتتتَ متتتْ َّمّمتتتَ )ت .ٖٗ َّ   قتتت
ُِيمّيل(  مب ت  ِ.ت. ُد أُِب نصر  نأِد  اِّلَُّل اِثّأنيل  ِاد املشرا )املّلَُل اِمأ  َِّت  اِ

ُّ  أ َ )ت .ٗٗ د أ عار أهل األنـدل  وديـواو انـأل فـرج الحدا ق والِجناو م ت(: ٖٙٙامْ ْلرج اجّيأ
ايل  نأِ  تراث اإلبأدات  اَِْ  ِ.ت. عراش جّياو َّ ُان اِ ُد َّمّمَ دض َِّت    ََه  دتُّه   رحه اِ

   قيتق إمترا ين األميتأدّ   ِاد تـاريخ علمـاش األنـدل  تت(: ٖٓٗامْ اِفرضّر  عَُ ا متْ َّمّمتَ )ت .٘ٗ
ُّ  مب ت  اِّلَُّل األ ذ  ِوّ اِمتأب املصرّ   اِقأ رة  ِاد اِمتأب ا  م. ٖٜٛٔ ت/ُٖٓٗٔنأ

ُُيّتتتل  َّمّمتتتَ متتتْ عمتتر )ت .ٙٗ    قيتتتق إمتتترا ين األميتتتأدّ   ِاد تـــاريخ افتتـــاح األنـــدل  تتتت(: ٖٚٙامتتْ اِق
ُّ   اِقأ رة  ِاد اِمتأب اِوّ اِمتأب املصر ّ   م.ٜٜٛٔ ت/ٓٔٗٔأنيل  َُل اِثّ   مب ت  اِّلّ ُنأ

ُّ اِّلُّيتتتب  َّمّمتتتَ )ت .ٚٗ    قيتتتق كتـــاب الّتشـــبيهات مـــد أ ـــعار أهـــل األنـــدل  تتتت(: ٕٓٗامتتْ اِمتّتتتأ
ُد إحسأن عُّأَ  ِاد اِثّقأْلل  مب ت  اِّلَُّل اِثّأِثل   َِّت  م.ٜٙٛٔ ت/ٙٓٗٔاِ

ثتب  إاأعيتل )ت .ٛٗ ُد عُتَ اَتّر اِفربتأ ّ   ِاد اِّلُّأعتتل قصـ  األنبيــاش تت(: ٗٚٚامتِْ  َِّت    قيتق اِت
 م.ٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔأبسل   اِّنشر اإلك بّيل  اِقأ رة  اِّلَُّل اْل

ٜٗ.  : ُ   أخبــار مجموعــة فــأل فــت  األنــدل  وةكــر أمرا هــا رحمهــُ اى والحــروب الواقعــة ايــنهُمِتت
ُّ  متب ت  اِّلَُّتل اِثّأنيتل    قيق إمترا ين األميتأدّ   ِاد اِمتتأب املصترّ   اِقتأ رة  ِاد اِمتتأب اِّوُنتأ

 م. ٜٜٛٔ/ٓٔٗٔ

٘ٓ.  : ُ تتل ةكــر اــ د األنــدل مِتت ُِينتتأ  املَِتتَ األعوتتم ِؤلبتتأث اَِوميّتتل  بَِتتَ    قيتتق  تَر ُي  ب ِتت
 م  اجلء األّ  .ٖٜٛٔبيغيل آكْ  بَديَ  

ُاحَ )ت .ٔ٘ شّر  عَُ اِ المعجب فأل تل ي  أخبار المغرب مد لدو فـت  األنـدل   ت(: ٚٗٙاملرِا
ل    قيتتق َّمّمتتَ كتتَيَ اَِريتتأن  اىوتت  األعوتتم ِوّشتتؤ ن اإلكتت بّيل  جنتتإلــ  آخــر عصــر الموّحــديد

ُديّل اَِرمّيل املّت َة  ِ.ت.  إحيأء اِرّتاث اإلك بّر  اجمِ

المســند الّصــحي  الم تصــر مــد الّســند انقــل العــدل  تتت(: ُٕٔٙبستتون متتْ اَّ تتأج اِقشتتبّ   )ت .ٕ٘
   قيتتق َّمّمتتَ ْلتتؤاِ عــد العــدل عــد راــول اى  ــّل  اى عليــو واــّلُف المعــروب اصــحي  م ســلُ

 َِرّب  مب ت  َخسل أجلاء.عَُ اُِأقر  ِاد إحيأء اِرّتاث ا

نفــ  الطّيــب مــد يصــد األنــدل  الّرطيــب وةكــر ونيرهــا  تتت(: ٔٗٓٔاملّقتترّ   أ تتَ متتْ َّمّمتتَ )ت .ٖ٘
ُد إحسأن عُّتأَ  ِاد  تأِد  متب ت  لساو الّديد اد ال طيب َِّت م  ٜٛٛٔ تت/ٛٓٗٔ   قيق اِ

 مثأنيل أجلاء. 
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ُّ  أ تتَ متتْ َّمّمتتَ )ت .ٗ٘ ُا تتيه َّمّمتتَ   حقّ مجمــع األمثــال تتت(: ٛٔ٘امليتتَا قتته  ْلّصتتوه  ضتتُّله  عوّتتق ح
يْ عَُ اَميَ  ِاد اِفمر  مب ت   َّ  م  جلءان. ٕٜٚٔ ت/َّٖٜٖٔمير اِ

تــ ريخ قةــاة األنــدل  نأو المرقبــة العليــا فــيم ْد يســتحّق اِن ُتتأ ّر  أمتتُ اَستتْ متتْ عُتتَ ا املتتأِقّر:  .٘٘
ُدات ِاد ا ْلتتتأا    قيتتتق جنتتتل  قيتتتق اِتتترّتاث اَِتتترّب م ِاد ا القةـــاش والف تيـــا  ْلتتتأا اجَيتتتَة  بنشتتت

 م. ٖٜٛٔ ت/ٖٓٗٔاجَيَة  مب ت  اِّلَُّل اْلأبسل  

ُا تيه قته  عوّت  حقّ جمهرة األمثال ت(: ٓٓٗ أء أمُ     اَِسمرّ   اَسْ مْ عَُ ا )ت زُ  .ٙ٘ ق ح
م  ٜٛٛٔ تتتتت/ٛٓٗٔأنيتتتل  َُتتتتل اِثّ َ أمتتتُ اِفضتتتتل  عُتتتَ اىيتتتَ قّلتتتتأبش  ِاد اجيتتتل  متتتب ت  اِّلّ َّمّمتتت
 ءان.جل 

  انًيا: الّدواويد والمجاميع الشعرية:
ُد َّمّمتتتَ يُكتتتَ ْتتتن  ِاد متتتب ت ِوّلُّأعتتتل  ديـــواو أوس اـــد حجـــرأ َ متتْ ح تتتر:  .ٚ٘ َِّت    قيتتتق اِتتت

 م.ٜٓٛٔ ت/ٓٓٗٔمب ت  
ُِيتتَ متتْ عُيتتَ اِّلّتتألّر )ت .ٛ٘ أبتتل اِصتتبّم  ِاد ديــواو البحتــريّ  تتت(: ٕٗٛاُِ تترتّ   اِ    قيتتق حستتِْ 

 ل أجلاء.َخسم  َٜٛٚٔل اِثّأِثل  املَأدف  اِقأ رة  اِّلُّ

ُد  عوّتق عويته ديواو اّشـار اـد اـرد ت(: ٛٙٔمّشأد مْ مِر )ت .ٜ٘   نشتر  تقتَمي َّمّمتَ اِّلّتأ ر امتْ عأ ت
ُقر أبتتْ  بّلَُتتل جنتتل اِتّتتبِيَ  اِرّتَتتل   ضتتُّله   قتتَ عوتتم َُُتته َّمّمتتَ دْلَتت  ْلتتت  ا   َّمّمتتَ  تت

 م  جلءان.ٜٓ٘ٔ ت/ٜٖٙٔ اِّنشر  اِقأ رة  
ــواو أاــأل تّمــاأل تتت(: ٖٕٔأم  حُيتتب متتْ أ َ اِّلّتتألّر )تأمتتُ ُّتت .ٓٙ مشتترح اْلّليتتب اِت يتتل    قيتتق  دي

   أدم  مّوَات.َّمّمَ عََُ علّام  ِاد املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّل اِرّامَل  

ُاِيقّر   ترحه ديواو الحمااة ت(: ٖٕٔأمُ ُّأم  حُيب مْ أ َ اِّلّألّر )ت .ٔٙ ُد اج   مر ايل أب بنص
ُدات ِاد اِمتتتتتتتتتب اَِوميّتتتتتتتتل  متتتتتتتتب ت  اِّلَُتتتتتتتتل األ ذ   عوّتتتتتتتتق عويتتتتتتتته أ تتتتتتتت َ حستتتتتتتتْ َمَستتتتتتتتج  بنشتتتتتتتت

 م.ٜٜٛٔ ت/ٛٔٗٔ

 قصيدة أاـأل مـرواو عبـد الملـ  اـد إدريـ  الجييـريّ  ت(: ٜٖٗ)ت عَُ املوك مْ إِدي اجليرّ    .ٕٙ
 م.ٜٜٗٔ  اِّلَُّل األ ذ    ِاد اِغرب اإلك بّر  مب ت   قيق     نأجرفأل اآلداب والسُّنَّة

)ضتتتمْ   ــعر اــعيد اــد جــودّي الّســعدّي اإللبيــرّي األندلســأّل  تتت(: ُِّٕٗٛ   كتتَيَ )تامتتْ جتت .ٖٙ
ُد َّمّمتَ  َِّت (  اعتتب مته اِت ُ   تََر ُِّ  اِّسََّ  اإلُِبّ  األنَِسّر: كبته  ممت ِتأب كَيَ مْ ج

ايل  ِاد اِفمر  ِبشق  اِّلَُّل األ ذ   َّ ُان اِ  م.ٜٜٚٔ ت/ٛٔٗٔدض



ٜٗ٘ 

 

داكتتتل ديـــواو اإلمـــاأل ااـــد حـــيأل ال ـــاهريّ ت(:  تتتٙ٘ٗامتتتْ حتتتلم  عوتتتّر متتتْ أ تتتَ )ت .ٗٙ   َتتت    قيتتتق ِ 
ُد  ُ ر د أِ عَُ اِمرمي  ِاد اِّص أمل ِورّتاث  ُنّلأ  ِ.ت. َِّت  اِ

   قيق   رح عيسم كتأمأ  ِاد  تأِد  متب ت   عر الحطيئة(:  ت٘ٗت) مْ أ َ اَّلي ل  جر   .٘ٙ
 م.ٜٔ٘ٔ

 متُل اِثّقأْلّيل  مب ت  ِ.ت.  املديواو ال نساش ت(: ٕٗاْلنسأء  ُأضر من  عمر  )ت .ٙٙ

ُِ ديواو ااد درّاج القسطلألّ  ت(: ٕٔٗامْ ِدّاج اِقسّلوّر  أ َ مْ َّمّمَ )ت .ٚٙ ُد َّممت َِّت    قيق اِت
ُدات املمتب اإلك بّر  ِبشق  اِّلَُّل األ ذ    .ٜٔٙٔ ت/ٖٔٛٔعوّر بّمر  بنش

ب اِّت يتتتلّ    قيتتتق ميتتتَ    تتترح اْلّليتتتديـــواو ةي الّرّمـــة تتتت(: َٚٔٔ  اِّرّبتتتل  غتتتي ن متتتْ عقُتتتل )ت .ٛٙ
 م. ٕٗٓٓ ت/ُٕٗٗٔراِ  ِاد اِمتأب اَِرب  مب ت  

  َ    قيتق بتأ ر ز تب  عر الّرمادّي يواف اد هاروو ت(: ٖٓٗاِّربأِّ   يُكَ مْ  أد ن )ت .ٜٙ
َّداكأت  اِّنشر  مب ت  اِّلَُّل األ ذ    م.ٜٓٛٔ ت/ٓٓٗٔجرّاد  املؤّكسل اَِرمّيل ِو

ُد حستتْ نّصتتأد  ِاد ديــواو ااــد الّرومــألّ  تتت(: ٖٕٛمتتْ اَُِّتتأَ )ت امتتْ اِّر بتتّر  عوتترّ  .ٓٚ َِّت    قيتتق اِتت
ل  قيق اِرّتاث  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأِثل   ُبّيل  بِر ُ ألق اِق  م.ٖٕٓٓاِمتب  اِ

ُد ْلختر ديـواو اـ مة اـد جنـدلك بل مْ جنتَ :  .ٔٚ َِّت ُ    قيتق اِت    تنَل َّمّمتَ متْ اَستْ األحت
يْ قُأ ة  ِاد اِم َّ  م.ٜٚٛٔ ت/ٚٓٗٔتب اَِومّيل  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل  اِ

  َتتت   تقتتتَمي  ـــعر ااـــد  ـــ ي  األندلســـألّ  تتتت(: ٓٓٗامتتتْ  تتتخيد  َّمّمتتتَ متتتْ بّلتتترف )ت قُتتتل .ٕٚ
اد  را   ِبشق  اِّلَُّل األ ذ   ُد أ َ عَُ اِقأِد   حيل  ِاد امْ اِقّين ِ  َِّت  م.ٕٜٜٔاِ

ُان اِّشتنفر   َت  .ٖٚ ُد إبيتل يَقتُب  ِاد اِمتتأب  اِّشنفر   عمر  مْ بأِتك: ِيت َِّت   قيتق   ترح اِت
 م.ٜٜٔٔ ت/ٔٔٗٔاَِرّب  

  َتت    قيتتق ديـواو ااــد  ــهيد األندلســأّل وراـا لو تتت(: ٕ٘ٗامتْ ُ تتِيَ  أ تَ متتْ عُتَ املوتتك )ت .ٗٚ
يْ ِيب  املمتُل اَِصريّل   يَا  مب ت  اِّلَُّل األ ذ   َّ ُد َّمير اِ َِّت  م.ٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔاِ

ّلفتتتر يّتتتنتمرّ    قيتتتق ِدّ   مشتتترح األعوتتتن اِّشتتتواو طرفـــة اـــد العبـــدديـــُرْلتتتل متتتْ اَُِتتتَ:  .٘ٚ ل اْلّليتتتب ِ 
َّ سل اَِرميّ أ   املؤكّ قّ اِصّ   م. ٕٓٓٓأنيل  َُل اِثّ شر  مب ت  اِّلّ داكأت  اِنّ ل ِو

تتتأب ديــواو الّشــاعر الطّليــق تتت(: ٓٓٗاِّلّويتتق  بتتر ان متتْ عُتتَ اِتتّر ْ )ت قريًُتتأ بتتْ  .ٙٚ بتت  »  ضتتمِْ 
( تتتَراء األنتتتَِ   املتنتتت داكتتتأت  ُد اِّلّتتتأ ر أ تتتَ «يّب )كتتتب  ِ  َِّت ُبتتت   تَريتتتب اِتتت   إبيويتتتُ غركتتتيل غ

 م.ٕٗٓٓ ت/ٕ٘ٗٔبّمّر  ِاد اِفمر اَِرّب  اِقأ رة  اِّلَُّل اِّسأمَل  



ٗٙٓ 

 

ُان ديـواو ااـد عبـد راّـو تت(: ٕٖٛامْ عَُ دمّه  أ َ متْ َّمّمتَ )ت .ٚٚ ُد َّمّمتَ دضت َِّت   َت    قيتق اِت
ايل  بؤّكسل اِّركأِل  مب   َّ  م.ٜٜٚٔ ت/ٜٜٖٔت  اِّلَُّل األ ذ  اِ

  ََته أحتَ األنوار الياهيـة فـأل ديـواو أاـأل العتاهيـة تت(: ٕٓٔأمُ اَِتأ يل  إاأعيل مْ اِقأكن )ت .ٛٚ
ُعّيْ  مب ت   ُعّيْ عْ د ايل أب عمر يُكَ اِّنمرّ   بّلَُل ا مأء اِيس  م.ٙٛٛٔا مأء اِيس

اِ:  .ٜٚ َّ ْلّليتتب اِّت يتتلّ    قيتتق ميتتَ ُتتراِ  ِاد اِمتتتأب   مشتترح اديــواو عنتــرة اــد  ــّدادعنتترتة متتْ  تت
 م.ٕٗٓٓ ت/ٕ٘ٗٔاَِرّب  مب ت  

ُان ديـواو يحيـ  اـد حكـُ الغـيال تت(: ٕٓ٘اِغتلا   ُيت  متْ اَمتن )ت .ٓٛ ُد َّمّمتَ دضت َِّت    قيتق اِت
اد اِفمر  ِبشق  اِّلَُّل األ ذ   ايل  ِاد اِفمر املَأ ر  مب ت  ِ  َّ  م.ٖٜٜٔ ت/ٖٔٗٔاِ

ُّ  أ َ )تامْ ْلرج اجيّ  .ٔٛ تتأب  عر أحمد اـد فـرج الجيّـانألّ  ت(: ٖٙٙأ اَتَالق  اجِنتأن »  ضتمِْ 
ُان متتْ ْلتترج  تتَراء جيّتتأن يتت ُان «بتتْ أ تتَأد أ تتل األنتتَِ  ِ  ُد َّمّمتتَ دضتت َِّت   ََتته  دتُّتته   تترحه اِتت

ايل  نأِ  تراث اإلبأدات  اَِْ  ِ.ت.  َّ  اِ
ُّ  كتَيَ .ٕٛ تتأب  ـعر اــعيد اـد فــرج الجيّـانألّ : امتْ ْلترج اجيّتتأ اَتَالق  اجِنتتأن بتْ أ تتَأد »  ضتتمِْ 

ُان مْ ْلرج  َراء جّيأن ي ايتل  نتأِ  «أ ل األنَِ  ِ  َّ ُان اِ ُد َّمّمتَ دضت َِّت   ََه  دتُّه   ترحه اِت
 تراث اإلبأدات  اَِْ  ِ.ت.

ا  أّتتأم متتْ غأِتتب )ت .ٖٛ ُد  ِاد ديــواو الفــرندأ تتت(: ٗٔٔاِفتترِز م ِتته عوتتّر ْلتتأع َّ    تترحه  ضتتُّله  قتت
 م. ٜٚٛٔ ت/ٚٓٗٔل  مب ت  اِّلَُّل األ ذ  اِمتب اَِوميّ 

ثتتتّب متتتْ عُتتتَ اِتتتّر ْ اْللاعتتتّر )ت .ٗٛ ُِ ثتتتّب عتتتلّة   ـــر عـــية تتتت(: ُِ٘ٓٔ ُد ديـــواو ك ثّي َِّت   ََتتته   تتترحه اِتتت
 م.ٜٔٚٔ ت/ٜٖٔٔإحسأن عُّأَ  ِاد اِثّقأْلل  مب ت  

ُاَ  اَسْ مْ  أنئ )ت .٘ٛ    ِاد  أِد  مب ت  ِ.ت.ديواو أاأل نواس ت(: ٜٜٔأمُ ن

ُد  مـا و ــل إلينـا مـد  ـعر يحيــ  اـد هـذيل تت(: ْٜٖٛ  تذيل  ُيت  )تامت .ٙٛ ُد  تَ  بنصتت َِّت   اِت
   اجلءان األّ    اِثّأِ .ٚٚمّول مم  اِّوغل اَِرمّيل مَبشق  اىّوَ 

ــــأل تتتتت(: ٖٗ٘املتنتتتتيّب  أ تتتتَ متتتتْ اَستتتتْ )ت .ٚٛ ــــواو المتنّب   ِاد متتتتب ت ِوّلُّأعتتتتل  اِّنشتتتتر  متتتتب ت  دي
 م.ٖٜٛٔ ت/ٖٓٗٔ

ل ِاد ديــواو اــقز الّينــد تتت(: ٜٗٗ  أ تتَ متتْ كتتويمأن )تاملَتتّر ّ  .ٛٛ    تترح عمتتر ْلتتأد ا اِّلُتتأ    تتِر
 م.ٜٜٛٔاألدقن مْ أب األدقن  مب ت  اِّلَُل األ ذ  

ٜٛ.  :ُّ أدف  اِقتتأ رة     قيتتق َّمّمتتَ أمتتُ اِفضتتل إمتترا ين  ِاد املَتتديــواو الّنااغــة الــّذايانألّ اِّنأمغتتل اِتتّذميأ
 .اِّلَُّل اِثّأنيل



ٗٙٔ 

 

 لمراجع العراّية والمعّراة والمترجمة: الثًا: ا
 العراّية: - أ

ريّتتأ:  .ٜٓ ُد ِز َِّت اد املصتتريّل ِوتّتتبِيَ ااــد حــيأل األندلســأّل المفّكــر ال ــاهرّي المواــوعألّ إمتترا ين  اِتت َّ   اِتت
  اِرّتَل  اِقأ رة  ِ.ت.

ريّأ:  .ٜٔ ُد ِز َِّت    بمتُل بصر ِوّلُّأعل  اِّنشر  اِقأ رة  ِ.ت.مشكلة الحياةإمرا ين  اِ

ريّأ: إمرا  .ٕٜ ُد ِز َِّت    بمتُل بصر ِوّلُّأعل  اِّنشر  اِقأ رة  ِ.ت.مشكلة الفدّ ين  اِ

ُدة  ْلتتأء َّمّمتتَ:  .ٖٜ َِّت   بمتُتتل غريتتب  اِقتتأ رة  علــُ الجمــال نقةــايا تاري يــة ومعا ــرة إمتترا ين  اِتت
 ِ.ت. 

يْ:  .ٜٗ َّ ُد عتتّل اِتت َِّت ِاد (  األاــ  الجمالّيــة فــأل الّنقــد العراــأّل نعــر  وتفســير ومقارنــةإاأعيتتل  اِتت
 م.ٕٜٜٔ ت/ٕٔٗٔاِفمر اَِرّب  اِقأ رة  

يْ:  .ٜ٘ َّ ُد عتتتّل اِتتت َِّت   بمتُتتتل غريتتتب  اِقتتتأ رة  اِّلَُّتتتل اِرّامَتتتل  الّتفســـير الّنفســـأّل لـــ دبإاأعيتتتل  اِتتت
 ِ.ت.

ُد عُتتتتَ اِتتتتّر ْ دأْلتتتت :  .ٜٙ َِّت ُ   اِقتتتتأ رة  اِّلَُّتتتتل البطولــــةاُِأ تتتتأ  اِتتتت   ِاد األِب اإلكتتتت بّر  ِيمأكتتتت
 م.ٜٜٙٔ ت/ٚٔٗٔاأل ذ  

ُم:  .ٜٚ تتتر كتتتّو ُن  ُُِر ِاد  مواننـــة ف المعارضـــات فـــأل الّشـــعر األندلســـأّل ندرااـــة نقديّـــةاُِّ تتتأدّ   يتتت
 م.ٕٛٓٓاِمتب اَِومّيل  مب ت  اِّلَُّل األ ذ  

ُد أ تتتَ خمتتتتأد:  .ٜٛ َِّت ُم األاـــر والّســـجد فـــأل  ـــعر العـــرب نتـــاريخ ودرااـــة ف اُِتتتلدة  اِتتت بؤّكستتتل عوتتت
 م. ٜ٘ٛٔ ت/٘ٓٗٔاِقرآن  ِبشق  مب ت  اِّلَُّل األ ذ  

ُد كتََ عُتَ ا  تأحل:  .ٜٜ َِّت -ٖٙٔالحيـاة العلميّـة فـأل عصـر ال  فـة فـأل األنـدل  ناُِشرّ   اِ
  جأبَتتتتتتتتتل أّم اُِقتتتتتتتتتر   بَِتتتتتتتتتَ اُِ تتتتتتتتتُث اَِوميّتتتتتتتتتل  بّمتتتتتتتتتل املمّربتتتتتتتتتل  أل ٖٓٓٔ-ٕٜٛهــــــــــ/ٕٕٗ
 م.ٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔ

ُد نتتتتتتتتتتأيَ:  .ٓٓٔ َِّت ُز  اِتتتتتتتتتت ُدات جأبَتتتتتتتتتتل ِبشتتتتتتتتتتق  اِّلَُّتتتتتتتتتتل اِّسأِكتتتتتتتتتتل  علــــــــــُ الجمــــــــــالموّتتتتتتتتتت   بنشتتتتتتتتتت
 م.ٖٕٓٓ ت/ٖٕٗٔ

ُد عفيتتتتَ:  .ٔٓٔ َِّت ُن  الفكــــر الجمــــالأّل عنــــد الّتوحيــــديّ اُِِنستتتتّر  اِتتتت   اىوتتتت  األعوتتتتم ِوثّقأْلتتتتل  اِفنتتتت
 م.ٜٜٚٔاِقأ رة  

ُد إمرا ين:  .ٕٓٔ َِّت ُن  اِ (  ِاد األمراش األمويّوو الّشعراش فأل األنـدل  ندرااـة فـأل أدب الّسـلطةميض
 م.ٜٙٛٔ اِّنِضل اَِرمّيل  مب ت 



ٕٗٙ 

 

َِّت .ٖٓٔ ُبر  اِ ُِ األدب األندلسأّل ايد الّت  ّر والّت  يرُد َّمّمَ دجتب: اُِّي   جأبَتل اإلبتأم َّمّمتَ متْ كتَ
 م.ٜٓٛٔ ت/ٓٓٗٔاإلك بّيل  اِرّيأ   

ُد عَُ اَِليل:  .ٗٓٔ َِّت  م.ٜٛٛٔ  ِاد املَأدف  اِقأ رة  ألواو مد الجمال والغيلجأِ   اِ
ُد ج اليل:  .٘ٓٔ َِّت ُد  اِ  م.ٖٖٜٔ ت    ِاد ا ْلأا  مب ااد عبد راّو وعقد جُّ

ُد عُتَ اِتّر ْ عوتّر:  .ٙٓٔ َِّت   التّـاريخ األندلسـأّل مـد الفـت  اإلاـ مأّل حتّـ  اـقوة يرناطـةاَّ ر  اِ
 م.ٜٜٚٔ ت/ِٛٔٗٔاد اِقون  ِبشق  اِّلَُّل اْلأبسل  

ُد عَُ اِّر ْ عوّر:  .ٚٓٔ َِّت الع قات الّدالومااّية األندلسّية مع أوراا الغراّية خـ ل المـّدة اَّ ر  اِ
 م. ٕٗٓٓ ت/ٕ٘ٗٔ  اىم  اِثّقأّم  أمُ هيب  ةاألمويّ 

ُد عَُ اِّر ْ عوتّر:  .ٛٓٔ َِّت الع قات الّدالومااّية ايد األندل  وايينطـة حتّـ  نهايـة القـرو اَّ ر  اِ
 م.ٕٗٓٓ  اىم  اِثّقأّم  أمُ هيب  الّرااع الهجريّ 

ُد  تتتَ  عُتتتَ املتتتنَن: .ٜٓٔ َِّت   بؤّكستتتل  تتتُأب يّـــة ـــورات البراـــر فـــأل عصـــر اإلمـــارة األمو  حستتتْ  اِتتت
 م.ٖٜٜٔاجأبَل  اإلكمنَديّل  

ُاد  اِّ َقّيل  اِّلَُّل األ ذ  العيوو فأل الّشعر العراألّ اَّلّأب  َّمّمَ َيل:  .ٓٔٔ  م.ٜٜٜٔ  ِاد اَ

ُد أ تتتَ َُمتتتل:  .ٔٔٔ َِّت ـــة فـــأل الّشـــعر العّبااـــألّ حوتتتيب  اِتتت ُدات  زادة اِثّقأْلتتتل  المفـــاهيُ الجمالّي   بنشتتت
 م. ِٕٙٓٓبشق  

ُم  اِتَّ  .ٕٔٔ ُد أ تَ َّمّمتَ: اَ   ِاد هنضتل بصتر  اِقتأ رة  اِّلَُّتل تيّـارات  قافيّـة اـيد العـرب والفـرسِت
 اِثّأِثل  ِ.ت.

  اىمتت  اِثّقتتأم  أمتتُ هتتيب  اِّلَُّتتتل تجراــة الّســجد فــأل الّشـــعر األندلســألّ اْلّليتتب  د تتأ عُتتَ ا:  .ٖٔٔ
 م.ٜٜٜٔ ت/ٕٓٗٔاأل ذ  

ُد كتتأِ عُتتَ ا:  .ٗٔٔ َِّت   إ تتَادات اجأبَتتل د وراــومهُ فــأل األنــدل ن ــُ حكــُ األمــويّياْلوتتَ  اِتت
ُّدة  اِّلَُّل األ ذ     ت  جلءان.ٖٕٓٓ ت/ٕٗٗٔاإلك بّيل  املَينل املن

ٔٔ٘.  :ُِ ُد أ َ َّمم َِّت (  ِاد اِفمتر  ِبشتق  رؤيـة فـأل الّشـعر الجـاهلألّ )فأل الّنقـد الجمـالأّل يويل  اِ
 م.ٜٜٙٔ ت/ٚٔٗٔاِّلَُّل األ ذ  

ُد أ تترف عوتتتّر:  .ٙٔٔ َِّت بمتُتتتل   ورة الفنّـيّـــة فــأل  ـــعر ااـــد درّاج القســطّلأّل األندلســـألّ الّصــِعتتَ د  اِتتت
 م.ٜٜٗٔهنضل اِّشرا  اِقأ رة  

ُد أ تترف عوتتّر:  .ٚٔٔ َِّت   بمتُتتل ز تتراء الغراــة فــأل الّشــعر األندلســأّل عقــب اــقوة ال  فــةِعتتَ د  اِتت
 م. ٜٜٙٔاِّشرا  اِقأ رة  



ٖٗٙ 

 

َّغور  َّمّمَ كَيَ: اَيأة االجتمأعيّتل م األنتَِ   أ ر تأ م .ٛٔٔ األِب اَِترّب  م األِب األنَِستّر   اِ
 م.ٜٗٛٔ ت/ِٗٓٗٔاد أكأبل  اِّلَُّل األ ذ  

ُد عمر:  .ٜٔٔ َِّت قّأا  اِ َّ  م.ٜ٘ٚٔ  ِاد اِّشر ا  مب ت  م م  الّشعر األندلسألّ اِ
ُد َّمّمتتَ:  .ٕٓٔ َِّت ــد ااــد درّاج القســطلألّ ِ اِيتتتيّب  اِتت ــة الّشــعريّة عن   ِاد اِفرقتتأن  حوتتب  اِّلَُّتتل الّتجرا

 م.ٕٔٔٓ ت/ٕٖٗٔاأل ذ  

ُد حستتتتتتتتْ يُكتتتتتتتتَ:  .ٕٔٔ َِّت -ٖٛٔالمجتمــــــــع األندلســــــــأّل فــــــــأل العصــــــــر األمــــــــوّي نِ يتتتتتتتتَاد  اِتتتتتتتت
  بّلَُتتتتتتتتتتتتتتتتل اَستتتتتتتتتتتتتتتتْ اإلكتتتتتتتتتتتتتتتت بّيل  اِقتتتتتتتتتتتتتتتتأ رة  اِّلَُّتتتتتتتتتتتتتتتتل األ ذ  أل ٖٓٓٔ-٘٘ٚهـــــــــــــــــ/ٕٕٗ
 م. ٜٜٗٔ ت/ٗٔٗٔ

ُد عوتتّر:  .ٕٕٔ َِّت ُدات جأبَتتل ِبشتتق  ِبشتتق    فــأل الّشــعر العراــأّل األندلســأّل والمغراــألّ ِيتتأب  اِتت بنشتت
   .مٜٜٙٔ

ُد بقَاِ:  .ٖٕٔ َِّت  م.ٕٕٔٓ ت/ٖٖٗٔ  ِاد جِينل  عّمأن  ر اش الّنف  فأل الّشعر األندلسألّ دحين  اِ
ُد بقتتتَاِ:  .ٕٗٔ َِّت ّـــات فـــأل الّشـــعر األندلســـألّ دحتتتين  اِتتت   عتتتأِ اِمتتتتب  متتتب ت  اِّلَُّتتتل األ ذ  النـَّْوري

 م. ٜٜٚٔ ت/ٙٓٗٔ
ُِة:  .ٕ٘ٔ ُد ج َِّت  م.ٜٙٙٔصر  اِّلَُّل اِثّأنيل    ِاد املَأدف  بفأل األدب األندلسألّ اِرِّأّب  اِ
ُن   منغتتأز   ر ــاش المــدو فــأل الّشــعر األندلســألّ اِلّيّتأت  عُتتَ ا َّمّمتتَ:  .ٕٙٔ ُدات جأبَتتل قتتأد يتت   بنشتت

 م.ٜٜٓٔاِّلَُّل األ ذ  
ُد اِّستتّيَ عُتتَ اَِليتتل:  .ٕٚٔ َِّت   بؤّكستتل  تتُأب اجأبَتتل  قرطبــة حاضــرة ال  فــة فــأل األنــدل كتتأِ  اِتت

 م  جلءان.ٜٜٚٔاإلكمنَديّل  

ُد اِّستتتّيَ عُتتتَ اَِليتتتل:  .ٕٛٔ َِّت   بؤّكستتتل  تتتُأب اجأبَتتتل  المســـاجد والقصـــور فـــأل األنـــدل كتتتأِ  اِتتت
 م.ٜٙٛٔاإلكمنَديّل  

ُد اِّستّيَ عُتَ اَِليتتل؛  اَُِتأِ   ِ.أ تَ خمتتأد:  .ٜٕٔ َِّت تـاريخ البحريّــة اإلاـ مّية فـأل المغــرب كتأِ  اِت
 م.ٜٜٙٔ  ِاد اِّنِضل اَِرمّيل  مب ت  واألندل 

ُد نتأُق  تأحل: اِّسأبرالر .ٖٓٔ َِّت ُن؛  بّلوُب  اِ ُاحَ َن ُد عَُ اِ َِّت ه  اِ ُد يويل إمرا ين؛ ُ  َِّت ؛ اِ
  ِاد اِمتتتتأب اجَيتتتتَ املّت تتتَة  متتتتب ت  اِّلَُّتتتتل األ ذ  تـــاريخ العــــرب وحةــــارتهُ فـــأل األنــــدل 

 م.ٕٓٓٓ

ُد َّمّمتتتَ عُيتتتَ  تتتأحل:  .ٖٔٔ َِّت ُّ  اِتتت ـــ  اـــقاِّستتتُِأ وة المكـــاو فـــأل الّشـــعر األندلســـأّل مـــد الفـــت  حّت
 م. ٕٚٓٓ  ِاد ا ْلأا اَِرمّيل  اِقأ رة  اِّلَُّل األ ذ  ال  فة



ٗٙٗ 

 

ُد عتتتتّلت:  .ٕٖٔ َِّت ُدات  زادة اِثّقأْلتتتتل  فلســــفة الفــــّد والجمــــال عنــــد الّتوحيــــديّ اِّستتتّيَ أ تتتتَ  اِتتتت   بنشتتتت
 م.ِٕٙٓٓبشق  

ُد بصتتّلفم ْلت تتر:  .ٖٖٔ َِّت ِاد  الّشــعراش المروانيّــوو فــأل األنــدل  ندرااــة تحليليّــة فأمتتُ  تتأدب  اِتت
ات  اِرّيأ   اِّلَُّل األ ذ  امل  م.ٜٜٜٔ ت/ٜٔٗٔفِر

ُدة دا يل عَُ اَميتَ:  .ٖٗٔ َِّت المـرأة فـأل المجتمـع األندلسـأّل مـد الفـت  اإلاـ مأّل ل نـدل   أْل   اِ
داكتتأت  اُِ تتُث اإلنستتأنّيل  االجتمأعيّتتل  اِقتتأ رة  هـــ ف ٕٕٗ-ٕٜحّتــ  اــقوة قرطبــة ن َّ عتتْ ِو

 م.ٕٙٓٓاِّلَُّل األ ذ  
  بمتُتتتتل اِّنِضتتتل املصتتتريّل  بّلَُتتتل اِّستتتتَأِة  تـــ ريخ الّنقــــا ش فـــأل الّشـــعر العراـــألّ  اِّشتتتأيب  أ تتتَ: .ٖ٘ٔ

 م.ٜٗ٘ٔاِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  

ُد عُتتتتَ اَِليتتتل:  .ٖٙٔ َِّت ل املصتتتتريّل اَِأمليّتتتلاألدب الفكــــاهألّ  تتترف  اِتتتت ُْمتتتتأن  بصتتتتر  اِّلَُّتتتتل -  اِّشتتتتِر ِ
 م. ٕٜٜٔاأل ذ  

ُد َّمّمتتتَ:  .ٖٚٔ َِّت ـــامتتتْ  تتتريفل  اِتتت ـــاأل وأا ـــو تّم ـــةأا ـــب فـــأل أدب المغارا   ِاد اِغتتترب اإلكتتت بر  و الطّي
 م.ٜٙٛٔمب ت  اِّلَُل األ ذ  

ُد بصتتّلفم:  .ٖٛٔ َِّت َوتتن ِوم يتتْ  متتب ت  (  ِاد اِاألدب األندلســأّل نموضــوعاتو وفنونــواِّشتتمَل  اِتت
 م.ٜٜٚٔ  ّسأِكلاِّلَُّل اِ

ُد بصتتتّلفم:  .ٜٖٔ َِّت وتتتن ِوم يتتتْ  اِّلَُّتتتل   ِاد اَِالّشـــعر والّشـــعراش فـــأل العصـــر العّبااـــألّ اِّشتتتمَل  اِتتت
 م. ٜٙٛٔاِّسأِكل  

ُد كََ إاأعيل:  .ٓٗٔ َِّت   ِاد هنضتل بصتر  األ ول الفنّـّية للّشعر األندلسأّل نعصـر اإلمـارة  ويب  اِ
 اِقأ رة  ِ.ت.

ُد َّمّمتتَ َّمّمتَ بركتتر:  .ٔٗٔ َِّت دولـة الفرنجــة وع قتهــا اـاألمويّيد فــأل األنـدل  حتّــ  أواخــر اِّشتي،  اِت
 م. ٜٔٛٔ ت/ٔٓٗٔبؤّكسل اِثّقأْلل اجأبَّيل  اِقأ رة    القرو العا ر المي ديّ 

ُد دبضتتأن:  .ٕٗٔ َِّت ْلتتتأء  اإلكتتتمنَديّل  األحكـــاأل الّتقويميّـــة فـــأل الجمــال واألخـــ أاِّصتتَُّأ  اِتتت   ِاد اِ
 م.ٜٜٛٔاِّلَُّل األ ذ  

ُدة  تتتَ :  .ٖٗٔ َِّت   ِاد اَصتتتأِ  ِبشتتتق  اِّلَُّتتتل فةـــاشات الّلـــوو فـــأل الّشـــعر العراـــألّ اِّصتتت نأ ّ   اِتتت
 م.ٜٕٓٓأنيل  اِثّ 

ُد أ تتتَ عُتتتَ اِقتتتأِد:  .ٗٗٔ َِّت داكتتتأت  و ـــف البحـــر فـــأل الّشـــعر األندلســـألّ  تتت حّيل  اِتتت َّ    تتترا  ِو
 م.ِٜٜٗٔبشق  



ٗٙ٘ 

 

ُد  اضتت :  .٘ٗٔ َِّت ــة اِّصتتمَ  اِتت ــ  نهاي ــة مــد العصــر الجــاهلأّل حّت الّســجوو وأ رهــا فــأل اآلداب العراّي
َّداكأت  اِّنشر  مب ت  اِالعصر األمويّ   م.ٜٜ٘ٔ ت/ّ٘ٔٗٔلَُّل األ ذ    املؤّكسل اجأبَّيل ِو

ُقر:  .ٙٗٔ ُد   َِّت    ِاد املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  ِ.ت.البطولة فأل الّشعر العراألّ ضيَ  اِ

ُقر:  .ٚٗٔ ُد   َِّت (  ِاد املَتأدف  عصـر الـّدول واإلمـارات: األنـدل )تاريخ األدب العراـأّل ضيَ  اِ
 اِقأ رة  ِ.ت.

ُقر:  .ٛٗٔ ُد  تت َِّت   ِاد املَتتأدف  اِقتتأ رة  اِّلَُّتتل اــأّل نالعصــر الجــاهلأّل تــاريخ األدب العر ضتتيَ  اِتت
 اِثّأنيل  اَِشر ن  ِ.ت. 

ُقر:  .ٜٗٔ ُد  تتت َِّت (  ِاد املَتتتأدف  اِقتتتأ رة  العصـــر العّبااـــأّل األّول)تـــاريخ األدب العراـــأّل ضتتتيَ  اِتتت
 اِّلَُّل اِثّأنيل عشرة  ِ.ت.

ُقر:  .ٓ٘ٔ ُد  تتت َِّت ِاد املَتتتأدف  اِقتتتأ رة   أل فتـــاريخ األدب العراـــأّل نالعصـــر العّبااـــأّل الثّـــانضتتتيَ  اِتتت
 اِّلَُّل اِّسأِكل عشرة  ِ.ت.

ُقر:  .ٔ٘ٔ ُد   َِّت   ِاد املَأدف  اِقأ رة  اِّلَُّتل اِثّأنيتل  الّتطّور والّتجديد فأل الّشعر األمويّ ضيَ  اِ
 م.ٜٜ٘ٔ

ُقر:  .ٕ٘ٔ ُد  تتتت َِّت ــــاشضتتتتيَ  اِتتتت ّْ اِغنتتتتألّر )الّر  ُن األِب اَِتتتترّب  اِفتتتت (  ِاد املَتتتتأدف  ٕ  كوستتتتول ْلنتتتت
 اِّلَُّل اِرّامَل  ِ.ت.اِقأ رة  

ُقر:  .ٖ٘ٔ ُد  تت َِّت   ِاد املَتتأدف  اِقتتأ رة  اِّلَُّتتل الّشــعر وطوااعــو الّشــعبّية علــ  مــّر العصــورضتتيَ  اِتت
 اِثّأنيل  ِ.ت.

ُد أ تتَ خمتتتأد:  .ٗ٘ٔ َِّت ــاة الحــرب والجهــاد فــأل األنــدل اَُِتتأِ   اِتت   بنشتتبة املَتتأدف   ــور مــد حي
 م.ٕٓٓٓاإلكمنَديّل  اِّلَُّل األ ذ  

ُد إحستتتأن: عُّتتتأَ  ا .٘٘ٔ َِّت (  ِاد اِثّقأْلتتتل  متتتب ت  عصـــر اـــيادة قرطبـــة)تـــاريخ األدب األندلســـأّل ِتتت
 م.ٜٜٙٔاِّلَُّل اِثّأنيل  

ُدة دا يل عَُ املنَن:  .ٙ٘ٔ َِّت  م. ٜٚٛٔ  ِاد املَرْلل اجأبَّيل  اإلكمنَديّل  القيُ الجمالّيةعُّأَ  اِ
ر:  .ٚ٘ٔ ُد  ِأ َِّت ّْ   كالفكاهة والّةح  نرؤية جديدة عَُ اَميَ  اِ ُُ وسل عأِ املَرْلتل  اىوت  اِت

ُي   اََِِ ) ُن  ا ِاب  اِم  بت.ٖٕٓٓ(  ِٜٕٛوثّقأْلل  اِفن

ُد أ تَ َّمّمتَ:  .ٛ٘ٔ َِّت ُن قلــق المـوتعُتَ اْلتأِق  اِتت ّْ ِوثّقأْلتل  اِفنتت ُُ   كوستول عتتأِ املَرْلتل  اىوت  اِتت
ُي   اََِِ )  م.ٜٚٛٔ(  ٔٔٔ ا ِاب  اِم
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م:  .ٜ٘ٔ َّ ُدة غتتأِة املقتت َِّت   جتتّر َ متتَر  ُتترامو  )ُِنتتأن(  اِّلَُّتتل الّن ريّــات الجمالّيــة فلســفةعتتََد  اِتت
 م.ٜٜٙٔ ت/ٙٔٗٔاأل ذ  

ُد عُتتَ ا:  .ٓٙٔ َِّت ــة فــأل الّشــعر الجــاهلألّ اَِّستتأف  اِتت   نتتأِ  املنّلقتتل اِّشتترقّيل األِّب  احــوث جمالّي
ُِيّل   ّبأم  املمومل اَِرمّيل اِّسَ َّ   ت.ٕٕٗٔاِ

ُد عَُ اَِليل:  .ٔٙٔ َِّت   ِاد اِّنِضل اَِرمّيل  مب ت  اِّلَُّتل اِثّأنيتل  راأّل فأل األندل األدب الععتيق  اِ
 م.ٜٙٚٔ

ُد حستتْ:   تتَ اُِ تتر  اِّنِتتر م اِّشتتتَر اَِتترّب )بتتْ اَِصتتر اجتتأ وّر حتتَّّت اَِصتتتر  .ٕٙٔ َِّت ُان  اِتت عّلتت
 بت.ٕٜٛٔ ت/ٕٓٗٔاَُِّأكر اِثّأُ( ِاد اجيل  مب ت  

 أ رة  ِ.ت.  ِاد املَأدف  اِقأدب البحرعّلّيل  أ َ َّمّمَ:  .ٖٙٔ

  ِاد جتّر َ متَر  الّلوو فأل الّشـعر العراـأّل قبـل اإلاـ أل نقـراشة ميثولوجيّـة عوّر  إمرا ين َّمّمَ:  .ٗٙٔ
 ُرامو  )ُِنأن(  ِ.ت. 

ُد اِّستتتّيَ أ تتتَ:  .٘ٙٔ َِّت جمـــع )  ـــعر انـــأل أميّـــة فـــأل األنـــدل  حتّـــ  نهايـــة القـــرو ال ـــام عمتتتأدة  اِتتت
 م.ٜٜ٘ٔ ت/ٙٔٗٔة  اِّلَُّل األ ذ  (  بمتُل اِّنِضل املصريّل  اِقأ ر وتو يق ودرااة

بمتُتل  ف(درااة تاري ّية أ ريّـة)اآل ار األندلسّية الباقية فأل إابانيا والبرتغال عنأن  َّمّمَ عَُ ا:  .ٙٙٔ
 م.ٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔاْلأّْر  اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل  

ّــة والّدولــةعنتتأن  َّمّمتتَ عُتتَ ا:  .ٚٙٔ ــة اإلاــ أل فــأل األنــدل  نال  فــة األموي ّــة  دول   بمتُتتل العامري
 م.ٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔاْلأّْر  اِقأ رة  اِّلَُّل اِرّامَل  

بمتُتتل  دولــة اإلاــ أل فــأل األنــدل  نمــد الفــت  إلــ  ادايــة عهــد الّنا ــر فعنتتأن  َّمّمتتَ عُتتَ ا:  .ٛٙٔ
 م.ٜٜٚٔ ت/ٚٔٗٔاْلأّْر  اِقأ رة  اِّلَُّل اِرّامَل  

ُد َّمّمَ:  .ٜٙٔ َِّت  م.ٜٜٛٔريّل اَِأّبل ِومتأب  اِقأ رة    ااي ل املصفّد الكوميدياعنأُ  اِ

ريأ:  .ٓٚٔ ُد َّممَ ِز َِّت  م.ٜٜٜٔ  ِاد املَرْلل اجأبَيل  تاريخ األدب األندلسألّ عنأُ  اِ
ّْ  جتتتتتتّر َ متتتتتتَر  ُتتتتتترامو   اِّلَُّتتتتتتل األ ذ   .ٔٚٔ َّبأت م ْلوستتتتتتفل اِفتتتتتت ُد ديتتتتتتأ : بقتتتتتت َِّت عتتتتتتُ   اِتتتتتت

 م.ٜٜٗٔ ت/٘ٔٗٔ

ُد  تتمر  َّمّمتتَ:  .ٕٚٔ َِّت   ِاد املَتتأدف  اِقتتأ رة  اِّلَُّتتل اِثّأنيتتل  اــاطيرالبطــل فــأل األدب واألعيّتتأِ  اِتت
 م. ٜٔٚٔ

ُد يُكَ:  .ٖٚٔ َِّت  م.ٕٕٓٓاَِرّب  مب ت     ِاد اِفمرالّشعر األندلسأّل و دى الّنكباتعيَ  اِ
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ُز :  .ٗٚٔ ُد ْلتتتتتت َِّت ْلتتتتتتأء ِتتتتتتَنيأ اِّلُّأعتتتتتتل  اِّنشتتتتتتر  الهجــــــاش فــــــأل األدب األندلســــــألّ عيستتتتتتم  اِتتتتتت   ِاد اِ
 م.ٕٚٓٓاإلكمنَديّل  اِّلَُّل األ ذ  

ُد دبضأن مسّلأ يسر َّمّمَ:  .٘ٚٔ َِّت   بّلتأم  ااي تل املصتريّل اَِأّبتل علُ الجمال عنـد نلوكـات  غأمن  اِ
 م.ِٜٜٔٔومتأب  اِقأ رة  

ُد دبضتتتأن مسّلأ يستتتر َّمّمتتتَ:  .ٙٚٔ َِّت علـــُ الجمـــال لـــدى مدراـــة نفرانكفـــورت ف نأدورنـــو  غتتتأمن  اِتتت
ُزي نموةًجا َّداكأت  اِّنشر  اِّت  م.ٜٜٛٔ ت/ٛٔٗٔ  مب ت  اِّلَُّل األ ذ  (  املؤّكسل اجأبَّيل ِو

ُد أ تتَ:  .ٚٚٔ َِّت   بؤّكستتل  تتُأب اجأبَتتل  قرطبــة فــأل العصــر اإلاــ مأّل نتــاريخ وحةــارة ْلمتتر   اِتت
 م.ٖٜٛٔاإلكمنَديّل  

ُد عَُ اَِليل:  .ٛٚٔ َِّت   الع قات الّسيااّية ايد الّدولة األمويّـة فـأل األنـدل  ودول المغـربْلي    اِ
 م.ٜٜٜٔاِّلَُّل اِثّأنيل  ِاد اِف ر  اِقأ رة  

  تجّليات قصة يواف فأل الّشعر األندلسأّل ايد الثّاات القرآنأّل واالنيياح الّشـعريّ قُّأُ   كتأم:  .ٜٚٔ
ُديّل ِومتأب   زادة اِثّقأْلل  ِبشق   ُدات ااي ل اَِأّبل اِّس  م.ٕٕٔٓبنش

ُدات ااي تتتهــــ ٕٔٗ-ٖٚٗعامريّـــات ااـــد درّاج القســـطّلأّل نقُّتتأُ   كتتتأم:  .ٓٛٔ ُديّل   بنشتت ل اَِأّبتتتل اِّستتت
 م.ِٕٔٔٓومتأب   زادة اِثّقأْلل  ِبشق  

  املمتُتتتل اَِصتتتريّل   تتتيَا  متتتب ت  اِّلَُّتتتل األ ذ  الفكاهـــة فـــأل األدب األندلســـألّ قلُيتتتل  ديتتتأ :  .ٔٛٔ
 م. ٜٜٛٔ ت/ٛٔٗٔ

ُد ْلتتأيل:  .ٕٛٔ َِّت تتل زايتتَ ِوتترّتاث  اِتّتتأدي،  اَِتتْ  اِّلَُّتتل درااــات فــأل األدب األندلســألّ اِقيستّر  اِتت   بِر
 م.ٖٕٓٓ ت/ٕٗٗٔأل ذ  ا

ٖٔٛ.  :ُِ ُد   ّتت ُد نتت َِّت   ِاد اإلد تتأِ  متتب ت  اِّلَُّتتل األ ذ  الطّبيعــة فــأل الّشــعر الجــاهلألّ اِقيستتّر  اِتت
 م. ٜٓٚٔ ت/ٜٖٓٔ

ُد ُعُتتأِة عُتتَ اِتتّر ْ:  .ٗٛٔ َِّت داكتتأت ال صو ــّية األندلســّية وأ ــولها الجغرافّيــةِ يوتتل  اِتت َّ   عتتْ ِو
 م.ِٜٜ٘ٔقأ رة  اِّلَُّل األ ذ   اُِ ُث اإلنسأنّيل  االجتمأعّيل  ا

   ِاد هنضل بصر  اِقأ رة  ِ.ت.الّشعر العراأّل ايد الجمود والّتطّوراِمفرا ّ   َّمّمَ عَُ اَِليل:  .٘ٛٔ

يْ:  .ٙٛٔ َّ ُد كََ اِ َِّت ُدات  زادة اِثّقأْلتل  البنية الجمالّية فأل الفكـر العراـأّل اإلاـ مألّ ِويب  اِ   بنشت
 م.ِٜٜٚٔبشق  

ُد َّمّمتتتَ  .ٚٛٔ َِّت الّشـــعر فـــأل قرطبـــة مـــد منتصـــف القـــرو الّرااـــع إلـــ  منتصـــف القـــرو كتتتَيَ: َّمّمتتَ  اِتتت
 م.ٖٕٓٓ  اىم  اِثّقأّم  أمُ هيب  ال ام 
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ُد نأْل :  .ٛٛٔ َِّت ُِ  اِ   ِاد اِّشتؤ ن اّتجاهات الّشـعر األندلسـأّل إلـ  نهايـة القـرو الثّالـث الهجـريّ َّمم
 م.ٜٜٓٔاِثّقأْلّيل اَِأّبل  مغَاِ  اِّلَُّل األ ذ  

ُد ْلتتؤاِ: املرعتتر  اِتت .ٜٛٔ   ِاد ُتت َ  ِبشتتق  الجمــال والجــ ل ندرااــة فــأل المقــوالت الجمالّيــة َِّت
 م.ٜٜٔٔاِّلَُّل األ ذ  

ُد ْلتتؤاِ:  .ٜٓٔ َِّت   ِاد األِبَيّتتل  ِبشتتق  اِّلَُّتتل الــوعأل الجمــالأّل عنــد العــرب قبــل اإلاــ ألاملرعتتر  اِتت
 م.ٜٜٛٔاأل ذ  

ُد كتتأبيل بصتتّلفم:  .ٜٔٔ َِّت ــبستتََ  اِتت دل  فــأل عصــر ال  فــة األمويّــة الع قــات اــيد المغــرب واألن
داكتتأت  اُِ تتُث اإلنستتأنّيل  االجتمأعيّتتل  اِقتتأ رة  أل ٛٓٓٔ-ٕٜٔهـــ/ٜٜٖ-ٖٓٓن َّ   عتتْ ِو

 م.ٕٓٓٓاِّلَُّل األ ذ  

ُد عُتََ:  .ٕٜٔ َِّت   بمتُتل المدخل إل  فلسفة الجمال نمحاور نقديّة وتحليلّية وت  ـيلّية بصّلفم  اِ
ُ   اِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأنيل    م.ٜٜٜٔبَم

ُدة أببة حومر:  .ٖٜٔ َِّت  م. ٜٜٛٔ  ِاد قُأء  اِقأ رة  فلسفة الجمال نأع مها ومذاهبها بّلر  اِ

ُدة أبتبة حومتر:  .ٜٗٔ َِّت   ِاد املَتأدف  اِّلَُّتتل األ ذ  مقّدمـة فـأل علــُ الجمـال وفلسـفة الفـدّ بّلتر  اِت
 م.ٜٜٛٔ

ُد اِّلّتتتأ ر أ تتتَ:  .ٜ٘ٔ َِّت ـــاريخ والبّمتتتر  اِتتت   ِاد املَتتتأدف  فلســـفةدرااـــات أندلســـّية فـــأل األدب والّت
 م. ٜٚٛٔاِقأ رة  اِّلَُّل اِثّأِثل  

ُد اِّلّأ ر أ تَ:  .ٜٙٔ َِّت   بمتُتل   ُتل  اِقتأ رة  درااات عـد ااـد حـيأل وكتااـو طـوأ الحمامـةبّمر  اِ
 م.ٜٚٚٔ ت/ٜٖٚٔاِّلَُّل اِثّأنيل  

ُدة ْلتتتتب ز:  .ٜٚٔ َِّت ــــة فاملُكتتتتم  اِتتتت ُديّل  ااي تتتتل اَِأّبتتتتل قصــــيدة المــــدي  األندلســــّية ندرااــــة تحليلّي اِّستتتت
 م. ِٜٕٓٓومتأب   زادة اِثّقأْلل  ِبشق  اِّلَُّل األ ذ  

ُد عُتتَ اىيتتَ:  .ٜٛٔ َِّت ِاد اِّنِضتتل  تــاريخ الّدولــة األمويّــة فــأل األنــدل  نالّتــاريخ الّسيااــأّل فنَنَتتر  اِتت
 م.ٜٙٛٔاَِرمّيل  مب ت  

ُد َّمّمَ بصّلفم:  .ٜٜٔ َِّت   ِاد املَتأدف  لهجـريّ اّتجاهات الّشـعر العراـأّل فـأل القـرو الثّـانأل ا َادة  اِ
 م.ٖٜٙٔاِقأ رة  

ُد َّمّمَ غنيمر:  .ٕٓٓ َِّت ُزي   اِقتأ رة  الّنقد األداأّل الحديث     اِ   هنضل بصر ِوّلُّأعل  اِّنشر  اِّت
 م.ٕ٘ٓٓاِّلَُّل اِّسأِكل  



ٜٗٙ 

 

ُد أ تتَ:  .ٕٔٓ َِّت   ِاد املَتتأدف  اِقتتأ رة  األدب األندلســأّل مــد الفــت  إلــ  اــقوة ال  فــة يمتتل  اِتت
 م.ٜ٘ٛٔ

ُد ْلأضتتل ْلت تتر َّمّمتتَ:  ا  .ٕٕٓ َِّت   ِاد الفــتد والّنكبــات ال اّ ــة وأ رهــا فــأل الّشــعر األندلســألّ   اِتت
 م.ٜٜٙٔ ت/ٚٔٗٔاألنَِ   حألل  اِّلَُّل األ ذ  

ُد عَُ اِمرمي:  .ٖٕٓ َِّت   بمتُل ُِنأن نأ تر ن  متب ت  اِّلَُّتل درااات فنّـّية فأل األدب العراألّ اِيأّم  اِ
 م.ٜٜٙٔ ت/ٙٔٗٔاأل ذ  

 جمة والمعّراة:المتر  -ب

ُد إمرا ين  أَِ  بمتُل األْوُ املصريّل  اِقأ رة  ِ.ت. .ٕٗٓ َِّت ل اِ ّْ اِّشَر  تَر  أدكّلُ: ْل
ْلتتتتأ  ز:  .ٕ٘ٓ ّــــات الجماليّــــةأ ْلستتتتيأنيمُف  م؛  ابن   تَريتتتتب مأكتتتتن اِّستتتتّقأ  ِاد مــــوجي تــــاريخ الّن ري

 م. ٜٜٚٔاِفأداّب  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل  

ُن:  .ٕٙٓ ـــامأ تتت د  غأكتتتت داكتتتأت  اِّنشتتتر ت المكـــاوجمالّي َّ تتتل غأِتتتب  وستتتأ  املؤّكستتتل اجأبَيّتتتل ِو   تَر
ُزي   مب ت  اِّلَُّل اِّسأِكل    م.ٕٙٓٓ اِّت

ُد عُتَ اَِليتل  ِاد هنضتل بصتر  اِقتأ رة  احٌث فأل علـُ الجمـالمرتويمر  جأن:  .ٕٚٓ ُد أنت َِّت تل اِت   تَر
ُد    ُي  م.ٜٓٚٔ بؤّكسل ْلرانموْ  ني

ُن   نتتتتر :  .ٕٛٓ تتتتالّةــــح مرجستتتت امي  ااي تتتتل املصتتتتريّل اَِأّبتتتتل   تَر َّ َّد ب  عُتتتتَ ا عُتتتتَ اِتتتت ل كتتتتأبر اِتتتت
 ِومتأب  اِقأ رة.

ُِد ن:  .ٜٕٓ ُد فلسفة الفّدنمدخل إل  علُ الجمال جرا أم  ج ُن   ااي تل اَِأّبتل ِقصت ل َّمّمتَ يت   تَر
 م.ٖٕٔٓاِثّقأْلل  اِقأ رة  اِّلَُّل األ ذ  

ـــة اـــاتشبنيشفستتتمر  ن. َ.:  .ٕٓٔ تتتل يُكتتتَ حتتتّ ا   زادة اِثّقأْلتتتل  لواقعع قـــات الفـــّد الجمالّي   تَر
 م.ِٖٜٛٔبشق  

ْليي :  .ٕٔٔ ُد ْلتتتؤاِ أاـــ  علـــُ الجمـــال الماركســـأّل الّلينينـــألّ َأعتتتل بتتتْ األكتتتأتذة اِّستتت َِّت   تَريتتتب اِتتت
اد اجمأ ب  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل    م.ٜٛٚٔاملرعر  يُكَ حّ ا  ِاد اِفأداّب ِ 

تتته   احـــٌث فـــأل الجميـــل:  ينتتتِ   ِيتتتَد  .ٕٕٔ ُِ  أد اِ ِوّلُّأعتتتل  تَر ُد عوتتتّر ْيتتتب َّممتتت َِّت م ِتتته اِتتت َّ  قتتت
َُ  اِّلَُّل اِثّأِثل    م.ُُٜٜٓٔر

ُيتتَات  الّنقــد الجمــالألّ : أنَديتتهديشتتأد   .ٖٕٔ ُدات ع تتل  نتتر  زغيتتب  بنشتت متتب ت  متتأدي   اِّلَُّتتل   تَر
   م.ٜٜٛٔاِثّأنيل  



ٗٚٓ 

 

ُدج:  .ٕٗٔ تاإلحسـاس االجمـال نت طـيز الّن ريّـة فـأل علـُ الجمـال كأنتيأنأ  جت ل َّمّمتَ بصتّلفم   تَر
 م. ٕٔٓٓل ِومتأب  اِقأ رة  ل اَِأبّ مَ ّ   ااي ل املصريّ 

ُِنيتتل  جب م:  .ٕ٘ٔ ْلتأء ِتَنيأ درااة جمالّية وفلسفّية)الّنقد الفّنأّل كت ريّتأ  ِاد اِ ُد ْلؤاِ ِز َِّت ل اِ (  تَر
 اِّلُّأعل  اِّنشر  اإلكمنَديّل  ِ.ت.

تتترت ت.:  .ٕٙٔ تتتل إبتتتأم عُتتتَ اِفتّتتتأح إبتتتأم  اىوتتت  ا معنـــ  الجمـــال نن ريـــة فـــأل االاـــتطيقكتتتتي   ِ    تَر
 م. ٕٓٓٓاألعوم ِوثّقأْلل  اِقأ رة  

ُديُ  إتيأن:  .ٕٚٔ ُيتَات  متب ت  متأدي   الجماليّـة عبـر العصـورك ُدات ع تل بيشتأ  عأ تر  بنشت   تَر
 م.ٕٜٛٔاِّلَُّل اِثّأنيل  

ُب   إبيويتُ غأدكتيأ:  .ٕٛٔ ُد حستْ (  تَريتب اِتَّ احـث فـأل تطـّور  وخصا صـو)الّشـعر األندلسـأّل غ ِت
 م.ٕٜ٘ٔبؤن   بّلَُل جنل اِّتبِيَ  اِّنشر  اِقأ رة  

ُبت   إبيويتتُ غأدكتتيل:  .ٜٕٔ ُد اِّلّتتأ ر مــع  ــعراش األنــدل  والمتنبّــأل نِاــيـ ٌر ودرااــات غ َِّت   تَريتتب اِتت
 م.ٕٗٓٓ ت/ٕ٘ٗٔأ َ بّمّر  ِاد اِفمر اَِرّب  اِقأ رة  اِّلَُّل اِّسأمَل  

ُبأَ:  .ٕٕٓ َ اِّسُأعّر  املمتُل اِّت أديّل اِم    املّلَُل املصريّل  اِقتأ رة    تَريب َّممّ األاطالِأِديل  ت
 م. ٖٜٓٔ ت/ٜٖٗٔاِّلَُّل اِثّأِثل  

ُزيَ:  .ٕٕٔ اد اِّشتفيق  ِبشتق  اِّلَُّتل البطل ا لف وجـوِأبُل  ج تل حستْ  تقر  ِاد اِمومتل ِ    تَر
 م.ٖٕٓٓاأل ذ  

ُم   تَريتب نليته اَمتين  اىوت  األعلُ الجمـالِر تشه  منَيتُ:  .ٕٕٕ ُن  ا ِاب  اَِوت عوتم ِرعأيتل اِفنت
 م.ٖٜٙٔاالجتمأعّيل  ِبشق  

ل يويل  ّلأ  ِاد ِبشق  ِبشق    مبادئ علُ الجمال:    أد الُِ .ٖٕٕ  م.ٕٜٛٔتَر

ٕٕٗ.  : ُِد ويف يش ِ  ُيْ؛ ِ  ُِ ُِ  كوستول الكوميديا والّتراجيديابب ن   ب ُد عوّر أ َ َّمم َِّت ل اِ   تَر
ّْ ٛٔعأِ املَرْلل ) ُُ ُي   (  اىو  اِ ُن  ا ِاب  اِم  م.ِٜٜٚٔوثّقأْلل  اِفن

ُن اِثّقأْليّتل  متب ت  اِّلَُّتل الّن ريّات الجمالّيةنُِ . إ.:  .ٕٕ٘ ُدات بست ل َّمّمَ  فيق  تّيأ  بنشت   تَر
 م.ٜ٘ٛٔاأل ذ  

ُيسمأن  ِني :  .ٕٕٙ تل أبتبة حومتر بّلتر  ِاد إحيتأء اِمتتب اَِرميّتعلُ الجمـال ناالاـتطيقا   ل    تَر
أَ  اِقأ رة  ِ.ت. عيسم اُِأب اَويب     ِر

ُدج ْلريَديك يغل .ٕٕٚ ُدج ُراميشر  ِاد اِّلويَتل  متب ت  اِّلَُتل األ ذ    فكرة الجمال:   ج ل ج تَر
 م. ٜٛٚٔ



ٗٚٔ 

 

ُدج ْلريتتَد  يغتتل .ٕٕٛ ُدج ُراميشتتر  ِاد اِّلويَتتل  متتب ت    المــدخل إلــ  علــُ الجمــال:   جتت تتل جتت تَر
 م.ٜٛٚٔاِّلَُل األ ذ  

 رااًعا: الّراا ل الجامعّية:

ُُنيتل  القمر فأل الّشعر الجـاهلألّ يل  ْلؤاِ يُكَ إاأعيل: ا ت .ٜٕٕ   دكتأِل بأجستتب  جأبَتل اِّن تأح اِ
 م.ٕٓٔٓنأمو   

ُل   ألر  َُأن َّمّمَ:  .ٖٕٓ   دكتأِل بأجستتب  اجأبَتل اإلكت بيل  غتلة  البطولة فـأل  ـعر ال ـوارجأمُ ِد
 م.ٕٕٔٓ ت/ٖٖٗٔ

  دكتتأِل بأجستتتب  جأبَتتل بؤتتتل  لســألّ أ ــر أاــأل نــواس فــأل الّشــعر األندمتتْ ممتتر  دايوتتر بصتتّلفم:  .ٖٕٔ
 م.ٕٙٓٓ

درااـة موضـوعّية ) و ـف الجنّـة والِجنـاو فـأل الّشـعر األندلسـألّ اجنأّب   َِ عَنأن عَُ اَِليتل:  .ٕٖٕ
 م.ٕٕٔٓ ت/ٖٖٗٔ(  دكأِل بأجستب  اجأبَل اَِراقّيل  مغَاِ  فنّـّية

ِيمّر  انتصتتتأد َّمّمتتتَ  تتتأحل:  .ٖٖٕ َّ لّتـــأل واجهـــت األنـــدل  خـــ ل الّتحـــديّات الّداخلّيـــة وال ارجيّـــة ااِتتت
ــــــرة ن ّويّتتتتتتل ا ِاب  جأبَتتتتتتل املُ تتتتتتل  أل ٜٙٚ-ٕٜٔهـــــــ/ٖٙٙ-ٖٓٓالفت   دكتتتتتتأِل بأجستتتتتتتب ِ 
 م.ٕ٘ٓٓ ت/ٕٙٗٔ

  دكتتتأِل بأجستتتتب  اجأبَتتتل  ـــعر البطولـــة فـــأل العصـــر العّبااـــأّل الثّـــانألاِتتترّا    أ تتتَ عُّتتتأَ عُيتتتَ:  .ٖٕٗ
 م.ٕٓٔٓ ت/ٖٔٗٔاإلك بيل  مغَاِ  

ُداَ  لّيـــة اـــيد الّشـــعر الجـــاهلأّل و ـــعر  ـــدر اإلاـــ ألالقـــيُ الجمازغريتتت   يأِتتتَ:  .ٖٕ٘ ِِتتتت   أُر حتتتل 
 م.ٕٔٔٓ د  جأبَل اَُِ   

ُد يَقتتُب:  .ٖٕٙ ــة زبتتأن  أنتت   أُر حتتل  ــعر الّتعــاني والقبــور فــأل األنــدل  نالمحــاور والّســمات الفنّـّي
ُداَ  جأبَل أّم اِقر   بّمل املمّربل     ت.ِِٕٖٗٔت

ــــــــرب فــــــــأل المجتمــــــــع اإلزيتتتتتتتتأدة  نتتتتتتتتأِد ْلتتتتتتتترج:  .ٖٕٚ -ألٔٔٚهـــــــــ/ٕٜ)اــــــــ مأّل فــــــــأل األنــــــــدل  الّت
 م.ٕٓٔٓ ت/ٖٔٗٔ(  دكأِل بأجستب  اجأبَل اإلك بّيل  غلّة  ألٜٕٙٔهـ/ٛٙٙ

  دكتتتأِل  ـــور البحـــر فـــأل القـــرآو والّشـــعر العراـــأّل إلـــ  نهايـــة العصـــر األمـــويّ كتتتُويْ  دنتتتأ دْليتتتق:  .ٖٕٛ
ّيل  مب ت    م.ٕٛٓٓبأجستب  اجأبَل األبِب

ُّاز أ تَ:  .ٜٖٕ مأ  ْل ُُنيّتل    فأل الّشعر الجـاهلألّ الّشمكومأن ِ    دكتأِل بأجستتب  جأبَتل اِّن تأح اِ
 م.ٕٗٓٓنأمو   



ٕٗٚ 

 

ُداَ  أ ــر  ـعر الـــم حد  يد العّبااــّييد فــأل الّشــعر األندلســألّ اِّستِوّر  إمتترا ين بُكتتم:  .ٕٓٗ ِِتتت   أُر حتتل 
 م. ٜٜٗٔ ت/ٙٔٗٔجأبَل أّم اِقر   بّمل املمّربل  

يْ:  .ٕٔٗ َّ ـــواري وأ ــرهدّ  تتُأنل  جأنتتأن عتتتّل اِتت   دكتتأِل بأجستتتتب  فـــأل الّشــعر العراـــأّل فــأل األنـــدل  الج 
 م. ٕ٘ٓٓجأبَل اْلويل  

البطولـة فـأل الّشـعر العراـأّل اإلاـ مأّل نمـد الّراـول ن ـّل  اى عليـو اِّشويب  حسْ برعتر حستْ:  .ٕٕٗ
 م. ٕٓٓٓ  دكأِل بأجستب  جأبَل آ  اُِي   عّمأن  واّلُ 

ّويّتتل اِرّتميتتل  جأبَتتل املُ تتل    دكتتأالبطــل فــأل الّشــعر األمــويّ عُّتتأَ   تتأِان َيتتل:  .ٖٕٗ ِل بأجستتتب ِ 
 م.ٜٜٙٔ

(  أُر حتل درااـة تحليليّـة نقديّـة) عر أحمد اد عبـد راّـو األندلسـأّل اَُِّأَ  عمر اِّسّيَ اِّلّّيب:  .ٕٗٗ
ُداَ  جأبَل أّم اِقر   بّمل املمّربل    م.ٜٛٛٔ ت/ِِٜٓٗٔت

ُداَ  ع الهجـــريّ اّتجاهـــات الّشـــعر األندلســـأّل فـــأل القـــرو الّرااـــع وتتتل  أكتتتََ أ تتتَ:  .ٕ٘ٗ ِِتتتت   أُر حتتتل 
 م. ٜٜٙٔجأبَل اإلكمنَديّل  

نيتتتتل  الو ــــايا فــــأل األدب األندلســــألّ عتتتتلّام  حذيفتتتتل عُتتتتَ ا:  .ٕٙٗ   دكتتتتأِل بتتتتأ جستتتتتب  اجأبَتتتتل األِد
 م.ٕٚٓٓ

ُزيّتل عُتَ ا َّمّمتتَ:  .ٕٚٗ ُداَ  جأبَتتل أّم االّتجـا  البـدوّي فــأل الّشـعر األندلســألّ اَِقيوتّر  ْل ِِتت   أُر حتل 
 م. ٕٓٔٓ ت/ٖٔٗٔاملمّربل  اُِقر   بّمل 

ُزيّتل عُتَ ا َّمّمتتَ:  .ٕٛٗ   دكتأِل بأجستتب  جأبَتتل الّرؤيـة الّذاتيّـة فــأل  ـعر المـرأة األندلســّيةاَِقيوتّر  ْل
 م.ٕٓٓٓأّم اُِقر   بّمل املمّربل  

ُِ عَُ اِقأِد:  .ٜٕٗ ُن  أبل َّمم   الّلوو وأاعاد  فأل الّشعر الجاهلأّل ن عراش المعّلقات نموةًجـا أمُ ع
ُُنّيل  نأمو   دكأِل ب  م.ٖٕٓٓأجستب  جأبَل اِّن أح اِ

ـــأل فـــأل أعـــ أل الّشـــعر األندلســـألّ اَِتتتي   بصتتتّلفم:  .ٕٓ٘ ُداَ  جأبَتتتل حوتتتب  أ ـــر المتنّب ِِتتتت   أُر حتتتل 
 م.ٕٓٓٓ ت/ٕٔٗٔ

  الّروضــّيات فــأل الّشــعر األندلســأّل فــأل القــرنيد الّرااــع وال ــام  الهجــريّيدغأِتتب  ُتتأ ر كتتيَ:  .ٕٔ٘
ُداَ  جأبَل ِبشق   ِِت  م.ٕٚٓٓأُر حل 

ُداد  اَّمّمَ .ٕٕ٘   أُر حتل الّشـعر الّسيااـأّل فـأل األنـدل  خـ ل القـرو ال ـام  الهجـريّ متْ ْلضتر:  ْل
ُد   قسنّلينل   ُداَ  جأبَل بنت  م.ِِٕ٘ٓٓت
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ُّ  عوتتّر أ تتَ عُتتَ ا:  .ٖٕ٘ (  دكتتأِل درااــة ايااــّية وحةــاريّة) الّدولــة العامريّــة فــأل األنــدل اِق ّلتتأ
 م. ٜٔٛٔ ت/ّٔٓٗٔربل  بأجستب  جأبَل أّم اِقر   بّمل املم

ُيتتَد  جِتتأِ عُتتَ اِقتتتأِد:  .ٕٗ٘   دكتتتأِل  ــعر الفكاهـــة فــأل العصــر العّبااـــأّل ندرااــة نقديّـــة تحليليّــة ق
 م.ٜٕٓٓ ت/ٖٓٗٔبأجستب  جأبَل اَُِ   

  الّشــعر العراـأّل فــأل ر ــاش الـّدول واألمصــار حتّــ  نهايـة اــقوة األنــدل اِمفتأ يْ   تتأ ر عتُ :  .ٕ٘٘
ُداَ  جأبَل أّم اِق ِِت  م.ٜٗٛٔ ت/ٗٓٗٔر   بّمل املمّربل  أُر حل 

يْ:  .ٕٙ٘ َّ   أُر حتل أل ٜ٘ٚٔ-ٜٓ٘ٔالقـيُ الجماليّـة فـأل الّشـعر العراـأّل الحـديث نِويب  كتََ اِت
ُداَ  جأبَل حوب    م.ِِٜٜٛٔت

  دكتتتتتأِل بأجستتتتتتب  جأبَتتتتتل اَُِتتتتت   الّلـــــوو فـــــأل الّشـــــعر األندلســـــألّ اِمُكتتتتتأ  عُتتتتتب ْلتتتتتأيل  ّتتتتتأِة:  .ٕٚ٘
 م. ٕٚٓٓ ت/ٕٛٗٔ

  دكتأِل بأجستتب  جأبَتل رة فأل الّشعر األندلسأّل حّت  نهاية عصر الّطوا ـفال ماملُكم  ْلتب ز:  .ٕٛ٘
 م. ٜٚٛٔحوب  

  دكتتأِل بأجستتتب  جأبَتتل اِن تتأح الم ِلــ  فــأل الّشــعر الجــاهلألّ نأ تتيَ  ُبِيّتتل عُتتَ اِتتّرحين يضتتر:  .ٜٕ٘
ُُنيل  نأمو     م.ٕٙٓٓاِ

  دكتأِل بأجستتب  ااـع الهجـريّ اّتجاهات الّشعر األندلسأّل حّت  نهاية القرو الرّ  ْ  عَُ اِقأِد:  .ٕٓٙ
 م.ٜٗٛٔ ت/ٗٓٗٔجأبَل ِبشق  

ٕٙٔ.  :ُِ   دكتأِل بأجستتب  جأبَتل اِّن تأح و ـف القصـور فـأل الّشـعر العّبااـألّ   َان   ر ت أ َ َّممت
ُُنّيل  نأمو     م.ٖٕٓٓ ت/ٕٗٗٔاِ

 خامًسا: الّدوريات األكاديمّية المحّكمة:
ُد أكتتأبل:  .ٕٕٙ َِّت ــايتيتتأد  اِتت   موّتتل جأبَتتل أل  ــعر يحيــ  اــد حكــُ الغــيالانيــة المشــهد الحكــا أّل ف

 م. ِٕٔٔٓبشق  اىّوَ اِّسأم   اَِشر ن  اََِِان اِثّأِ   اِرّام   

ُدة  تتيمأء:  .ٖٕٙ َِّت   موّتتل آِاب الفرواــّية اــيد أاــأل فــراس الحمــدانأّل والّســعدّي اإللبيــريّ اُِِتتأِ   اِتت
 م. َٕٔٔٓ  قأد  اىّوَ األّ    اََِِ اِرّام   تشريْ األّ    

ُد بن تتتَ بصتتتّلفم:  .ٕٗٙ َِّت البحـــر فـــأل  ـــعر األنـــدل  والمغـــرب فـــأل عصـــري الّطوا ـــف ِب تتت   اِتتت
ُن  والمـــــــرااطيد ُِيّتتتتتتتل اِّستتتتتتتأمَل  اِّركتتتتتتتأِل األدمَتتتتتتت ُيتتتتتتت   اَ ّويّتتتتتتتل ا ِاب  جأبَتتتتتتتل اِم ُِيّتتتتتتتأتِ    ح

 م.ٜٙٛٔ ت/ٙٓٗٔ
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ٕٙ٘.  :ُِ ُدة آن  ستتْ َّممتتت َِّت ل جأبَتتتل   موّتتتالبطولــة فـــأل  ـــعر عبيــد اى اـــد الحـــّر الجعفــألّ اجوتتيّب  اِتتت
ُم اإلنسأنّيل  اىّوَ اِّسأم  عشر  اََِِ اِثّأِ   آَاد    م.ٕٓٔٓتمري  ِوَو

ُاِل  يُكَ مْ أ َ:  .ٕٙٙ   موّتل و ّية المنصور اد أاأل عامر العامرّي األندلسأّل ندرااـة وتحليـل ح
ُيّل  اىّوَ اِّسأم    ُم اِرّتم  م.  ٜٜٗٔ ت/ٗٔٗٔجأبَل املوك عَُ اَِليل  ِوَو

ُد اِّسّيَ عَُ اَِليل: كأِ  اَِّ  .ٕٚٙ   مّول عتأِ اِفمتر  اىوّتَ العمارة اإلا مّية فأل األندل  وتطّورهاِت
 م.ٜٚٚٔاِثّأبْ  اََِِ األّ    

ُد دبضأن  أحل؛   أ ْ  ْلأللة دضتأ:  .ٕٛٙ َِّت األاـاطير والمعتقـدات االجتماعيّـة فـأل التّـراث عُأِ  اِ
ُم اإلنستتأنّيل  اىوّتتَ اِثّتتأُ   الّشــعرّي األندلســأّل فــأل القــرو الّرااــع الهجــريّ  موّتتل جأبَتتل تمريتت  ِوَوتت

 م.ٕ٘ٓٓعشر  اََِِ اِّسأم   
ُد عُتتَ اِقتتأِد:  .ٜٕٙ َِّت اىوّتتل  الّتشــبيو الــّدا رّي فــأل الّشــعر الجــاهلأّل ندرااــة فــأل الّصــورة فاِرّمتتأعّر  اِتت

ُي   اىّوَ اْلأب   اََِِ اِسأم  عشر   ُم اإلنسأنّيل  جأبَل اِم  م.ٜ٘ٛٔاَِرمّيل ِوَو
ٕٚٓ.  :ُِ ُّاز  ِتتتؤ   تتتيِ ـــوو الّشـــعريّ ْلتتت ّويّتتتل اِرّتميتتتل الطّبيعـــة األندلســـّية وأ رهـــا فـــأل ااـــتثمار الّل   موّتتتلِ 

ُن    م.ٕٕٔٓاألكأكّيل  اََِِ اِثّأِ   اِّسَُ
ُد اَّمّمتَ:  .ٕٔٚ َِّت ُداد  اِ   موّتل املخت   جأبَتل الهجاش الّسيااـأّل فـأل األنـدل  نمـد الفتنـة والّطوا ـفْل

 م.ٕٙٓٓاجلالر  اََِِ اِثّأِ   َّمّمَ ييضر  مسمرة  
ُِ عوتتتّر:  .ٕٕٚ ُد َّممتتت َِّت    تتت يفل املَِتتتَ التشـــّيع فـــأل األنـــدل  إلـــ  نهايـــة ملـــو  الّطوا ـــفبّمتتتر  اِتتت

َّداكأت اإلك بّيل م بَديَ  اىّوَ اِثّأُ  اََِِان األّ    اِثّأُ    م. ٜٗ٘ٔ ت/ٖٖٚٔاملصرّ  ِو
  موّتل أبتأث جأبَتل اُِصترة  أل الّشعر األندلسـألّ تجّليات االنق ب القيمأّل فنَيمل  عوّر بّلّشتر:  .ٖٕٚ

ُن  اََِِ األّ     ُم اإلنسأنّيل  اىّوَ اِّسأم   اِّث    م.ٕٕٔٓاَِو

 اادًاا: المواوعات والمعجمات:
 القديمة: - أ

ُّ   يتتتتتتتتتتتأقُت متتتتتتتتتتتْ عُتتتتتتتتتتتَ ا )ت .ٕٗٚ   ِاد  تتتتتتتتتتتأِد  متتتتتتتتتتتب ت  معجـــــــــــُ البلـــــــــــداو تتتتتتتتتتتت(: ٕٙٙاَمتتتتتتتتتتت
 م  َخسل مّوَات.ٜٚٚٔ ت/ٜٖٚٔ

   قيتق عُتَ اِّست م َّمّمتَ  تأد ن  ِاد اِفمتتر معجـُ مقـايي  الّلغــة تت(: ٜٖ٘  أ تَ )تامتْ ْلتأَد .ٕ٘ٚ
ُزي     م  كّتل أجلاء. ٜٜٚٔ ت/ِٜٜٖٔوّلُّأعل  اِّنشر  اِّت

   قيتتق بمتتتب  قيتتق اِتترّتاث م القــاموس المحــيز تتت(: ٚٔٛاِفب زآمتتأِّ   َّمّمتتَ متتْ يَقتتُب )ت .ٕٙٚ
 م.ٕ٘ٓٓ ت/ٕٙٗٔ  اِّلَُّل اِثّأبنل  بؤّكسل اِّركأِل  بؤّكسل اِّركأِل  مب ت
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ُد  َّمّمتتتتَ متتتتْ بمتتتترم )ت .ٕٚٚ اِّلَُّتتتتل اِثأِثتتتتل  د  تتتتأِد  متتتتب ت    ِالســــاو العــــرب تتتتت(: ٔٔٚامتتتتْ بننتتتت
ًَ م  مثأنيٕٗٓٓ  .ال عشر مّو

 الحديثة والمعا رة: -ب

ُقر:  .ٕٛٚ ُد  تت َِّت (  ِاد اِفمتتر املَأ تتر  متتب ت  أمــاكدف أقــواألف أعــ أل)أطلــ  القــرآو أمتتُ يويتتل  اِتت
اد ا  م.ٖٕٓٓ ت/ِٖٕٗٔفمر  ِبشق  ِ 

ـــــــة دضتتتتتتتأ  أ تتتتتتتَ:  .ٜٕٚ ّـــــــة حديث   ِاد بمتُتتتتتتتل اَيتتتتتتتأة  متتتتتتتب ت  معجـــــــُ مـــــــتد الّلغـــــــة نمواـــــــوعة لغوي
 م  َخسل مّوَات.ٜٛ٘ٔ ت/ٖٚٚٔ

ُد ُتتأدا:  .ٕٓٛ َِّت ُيَان  اِتت ُيتت   اِّلَُّتتل  األنــدل  نالّتــاريخ المصــّور فاِّستت ل اإلمتتَا  اِفمتترّ   اِم  تتِر
 م.ٕ٘ٓٓ ت/ٕٙٗٔاأل ذ  

  ِاد اِمتتتب املصتتريّل  اِقتتأ رة  المعجــُ المفهــرس أللفــاآ القــرآو الكــريُّمتتَ ْلتتؤاِ: عُتَ اُِتتأقر  َّم .ٕٔٛ
  ت. ٖٗٙٔ

ُد َّمّمتتَ:  .ٕٕٛ َِّت ُزيتت   مواــوعة أاــاطير العــرب عــد الجاهليّــة ودالالتهــاع ينتتل  اِتت   اَِرميّتتل ِوّنشتتر  اِّت
اد اِفأداّب  مب ت  اِّلَُّل األ ذ    م  جلءان.ٜٜٗٔ فأق   ِ 

ُعتتتل بتتتْ املتتتؤِّ  .ٖٕٛ تتتؤة  املؤّكستتتل اَِرميّتتتل مواـــوعة المصـــطل  الّنقـــديّ فْ: مم ُاحتتتَ ِِؤ تتتل ِ.عُتتتَ اِ   تَر
َّداكأت  اِّنشر  مب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل    م  أدمَل مّوَات.ِٖٜٛٔو

أبتتتل:  .ٕٗٛ   بمتُتتل ُِنتتتأن  العرايّــة فــأل الّلغـــة واألدبمعجــُ المصـــطلحات   ُتته  متتَ ؛  املِنتتََ ِ 
 م.ٜٗٛٔمب ت  اِّلَُّل اِثّأنيل  
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 ٔ 

 الّتمهيد
 ايئة قرطبة

 عا مة الّدولة األمويّة فأل األندل 

 ٚ اُِي ل اِّلُّيَّيل. -أ 

 ٛ اُِي ل اِّسيأكّيل. -ب 

 ٛ عَِ اإلبأدة. -ٔ  

 ٗٔ عَِ اْل ْلل. -ٕ  

ل اَِأبريل(.عِ -ٖ    ٘ٔ َ اَ أمل ) اَِِ 

 ٚٔ عَِ اِفتنل. -ٗ  

 ٜٔ .اُِي ل االجتمأعّيل -ج 

 ٕٕ اُِي ل اِثّقأْلّيل. -ِ 

 لالفصل األوّ 
 ةولة األمويّ فأل عصر الدّ  عر األندلسألّ الجميل فأل الشّ 

ـــــــــــــل فـــــــــــــأل  ن ـــــــــــــري   : ت اـــــــــــــي ٌ أّواًل  ـــــــــــــاريخ لمفهـــــــــــــوأل الجمي  .الجمـــــــــــــالألّ  الفكـــــــــــــرت
 

ٖٖ 

ُم اجمي -أ  ُنأنّيْ اِقَبأء.بفِ  ٖٖ ل عنَ اِف كفل اِي

ُم اجميل عنَ اِف كفل اِغرمّيْ.  -ب   ٖ٘ بفِ

ُم اجميل عنَ اَِرب املسومْ. -ج   ٖٛ بفِ

ّــــــــة. ــــــــة األموي ــــــــل فــــــــأل الّشــــــــعر األندلســــــــأّل فــــــــأل عصــــــــر الّدول ــــــــات الجمي ــــــــا: تجّلي   انًي
 

ٖٗ 



ٗٚٚ 

 

 ٖٗ َأ  اإلنسأن: -أ 

 ٖٗ املرأة. -ٔ  

 ٔٚ ِس قأة.اِِغْومأن  ا -ٕ  

 ٘ٛ ُيَل:ب َأ  اِّلّ  

 ٚٛ أبتل.اِصّ  -ٔ  

 ٚٛ يأ .)أ(اِرّ    

 ٜ٘ )ب( األز أد.   

 ٕٓٔ اِّصنأعّيل. -ٕ  

 ٗٓٔ )أ( م عَِ اإلبأدة.   

 ٔٔٔ )ب( م عَِ اْل ْلل.   

 ٙٔٔ )ج( م عَِ اَ أمل.   

 انألالفصل الثّ 
 ةألمويّ ولة افأل عصر الدّ  عر األندلسألّ الجليل فأل الشّ 

ـــــــــــــاريخ الفكـــــــــــــرل ن ـــــــــــــري   ت اـــــــــــــي ٌ : اًل أوّ  ـــــــــــــأل ت ـــــــــــــل ف  الجمـــــــــــــالأّل. مفهـــــــــــــوأل الجلي
 

ٕٔٚ 

ُم اجويل عنَ اِقَبأء. -أ   ٕٚٔ بفِ

ُم اجويل عنَ اِف كفل اِغرمّيْ  م اَِصر اََي . -ب   ٜٕٔ بفِ

ُم اجويل عنَ اِف كفل  املتصُّْلْ اَِرب املسومْ. -ج   ٖ٘ٔ بفِ

ــــــــا: تجلّ  ــــــــات الج انًي ــــــــي ــــــــأل الّش ــــــــل ف ــــــــأل عصــــــــر الدّ  عر األندلســــــــألّ لي ّــــــــة.ف ــــــــة األموي  ول
 

ٖٔٚ 

 ٖٚٔ .أِهعمج   اإلنسأن  أ-أ 

 ٖٚٔ جل.اِرّ -ٔ  

 ٓ٘ٔ اجيش.-ٕ  

 ٕٙٔ اَرب.-ٖ  

 ٛٙٔ .ُيَلج   اِّلّ -ب 

 ٜٙٔ .اُِ ر-ٔ  

 ٚٛٔ .اِّص راء-ٕ  

 
 



ٗٚٛ 

 

 الثالفصل الثّ 
 ةولة األمويّ فأل عصر الدّ  عر األندلسألّ البطولأّل فأل الشّ 

 .فـــــــــــــأل تـــــــــــــاريخ الفكـــــــــــــر الجمـــــــــــــالألّ  لمفهـــــــــــــوأل البطـــــــــــــولألّ  ن ـــــــــــــري   أّواًل: ت اـــــــــــــي ٌ 
 

ٕٖٓ 

ُنأنّيْ. -أ  ُِل َِ  اِشَُب اَُِاليل  اِي  ٖٕٓ اُِّل

ُِل عنَ اَِرب. -ب   ٕٗٓ اُِّل

ــــــــا: تجّليــــــــات البطــــــــولألّ  ّــــــــفــــــــأل عصــــــــر الدّ  عر األندلســــــــألّ فــــــــأل الّشــــــــ  انًي  .ةولــــــــة األموي
 

ٕٜٓ 

ُِّ  )تاِقألَ »م عَِ اإلبأدة:  -أ  َُجً ٕٗٛكَيَ مْ ج  ٜٕٓ .«أ ت( َّن

ُِ ّ ر ف اِّ اِنّ -ٔ    ٜٕٓ .ع هِر ْليِأ كَيَ مْ ج

ُِّيل حيأة كَيَ مْ-ٕ   ُِ   ب ب   خصّيته اُِّل  ٕٓٔ .ج

  ٖ- ُِ  ٕٕٕ .هنأيل كَيَ مْ ج

ًَُجأ تٖٓ٘تأ ر ) ْ اِنّ عَُ اِرّ اْلويفل »م عَِ اْل ْلل:  -ب   ٕٕٗ .«( َّن

 ٕٕٗ  ب ب  بْ حيأته اِّشخصّيل.  هِر ْليِأ عَُ اِّر ْ اِّنأ راِنّر ف اِّع-ٔ  

مأ  ُّد أ اِّشَر.-ٕ   ُِّيلِ   ٕٕ٘ ب ب   خصّيته اُِّل

 ٕٗٗ أ ر. ْ اِنّ  ْلأة اْلويفل عَُ اِرّ -ٖ  

ُد َّممّ »م عَِ اَ أمل:  -ج  ًَُجإَٜٖٔ مْ أب عأبر )تاَأجب املنص  ٕ٘ٗ .«( َّن

 ٕ٘ٗ .َ مْ أب عأبرْليِأ َّممّ ع هِر ر ف اِّ اِنّ -ٔ  

ُِيّ ب ب   خصيّ -ٕ   مأ داِأ اِشّ ته اُِّل  ٕٙٗ .َر م عََِلِ 

ُد-ٖ    ٕٔٚ . ْلأة اَأجب املنص

 ااعالفصل الرّ 
 ةولة األمويّ فأل عصر الدّ  عر األندلسألّ الم ااوّي فأل الشّ 

ــــــــــــاريخ الفكــــــــــــر الجمــــــــــــالأّل. ن ــــــــــــري   أّواًل: ت اــــــــــــي ٌ   لمفهــــــــــــوأل الم اــــــــــــاوّي فــــــــــــأل ت
 

ٕٚٙ 

ُم املبكأ  ّ  -أ  ُنأنيّ  بفِ  ٕٙٚ ْ.ْ  اِغرميّ عنَ اِف كفل اِي

ُم املبكأ ّ  مأملفأ ين األير . -ب   ٕٛٚ ع قل بفِ

ّـــــــة. ـــــــة األموي ـــــــعر األندلســـــــأّل فـــــــأل عصـــــــر الّدول ـــــــأل الّش ـــــــات الم اـــــــاوّي ف ـــــــا: تجّلي   انًي
 

ٕٛٔ 

 ٕٔٛ ببكأة املُت. - أ 

 ٕٕٛ ف .ببكأة املُت  د أء اِنّ  -ٔ  

 ٖٓٓ ملُت  د أء ا ير.ببكأة ا -ٕ  



ٜٗٚ 

 

 ٖٗٔ . ْببكأة اِسّ  -ب 

َّ تَ  -ٔ   ُا  اِس    ُ ُ  ٖٙٔ  نأء.أح

 ٕٖٓ  ْ  آالم اِقيَ.عذاب اِسّ  -ٕ  

 ٖٕٖ االكتَّلأف كُيل إذ اْل ص بْ عذاب املبكأة. -ٖ  

 ٕٖٚ ل.ُا إذ األ ل  األحُّ اَنْ إذ املأضر اجميل   اِشّ  -ٗ  

ُِ م  جه اِشّ اِصّ  -٘    ٖٖٓ أبتْ.م

 ٖٖٔ .قُِببكأة اِسّ  -ج 

 الفصل ال ام 
 ةولة األمويّ فأل عصر الدّ  عر األندلسألّ الّس رّي فأل الشّ 

 فــــــــــــأل تـــــــــــــاريخ الفكــــــــــــر الجمـــــــــــــالأّل.  ريّ السُّــــــــــــلمفهـــــــــــــوأل  ن ــــــــــــري   أّواًل: ت اــــــــــــي ٌ 
 

ٖٜٗ 

 ٜٖٗ .م تأدي، اِفمر اجمأ ّ   كخريل مأِقُ   اِضّ ع قل اِسّ  -أ 

 ٖٙ٘ َِرب.خريل عنَ ااِسّ  -ب 

ـــــــ ـــــــا: تجّليـــــــات السُّ   ري فـــــــأل الّشـــــــعر األندلســـــــأّل فـــــــأل عصـــــــر الّدولـــــــة األمويّـــــــة. انًي
 

ٖٜ٘ 

ُاقَ اِشّ  -أ   ٜٖ٘ .يأكرّ  اِسّ  َراء بْ اُِضَْ االجتمأعرّ اِس خريل  اا أء  ب

 ٖٛٚ  أي قِن اِفأكَة )اَِيُب اْلُُوقيل(.اِّسّي ل أَ خريل بْ ُُأ  اِنّ اِس   -ب 

 ٜٖٚ اُِخل. -ٔ  

 ٖٛٛ . اجِل اِغفولا -ٕ  

ُيَ.اِمذب  املّلل  اِتّ  -ٖ    ٖٜٖ س

 ٜٖٙ يأء.اِرّ  -ٗ  

.ِن  اِشّ اِنّ  -٘    ٜٜٖ َر

 ٔٓٗ اِغريُل )اَِيُب اْلَْوقيل(.  ي أهتن أَ  أجسأبِن اِنّ  جسأمخريل بْ أاِسّ  -ج 

 ٕٓٗ  يل.اِوّ  -ٔ  

 ٚٓٗ األنَ. -ٕ  

 ٛٓٗ ال ل اِمريِل.اِرّ  -ٖ  

 ٓٔٗ  اِقصر. خأبلاََب  اِضّ  -ٗ  

 ٕٔٗ عيُب املرأة. -٘  

 ٛٔٗ     ال اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



ٗٛٓ 

 

 لحقـــــــــــــــــــــــــــــــــاتالم  
 

 ٕٜٗ 

 ٖٓٗ .يّلل األنَِ   أ ِر املَن األنَِسّيل: ير اِتُمو ق األّ   -ٔ 
 ٖٗٗ : تراجن أع م اِّشَراء.اِتُمو ق اِثّأُ -ٕ 
ْ   : تَريَ ماِتُمو ق اِثّأِ  -ٖ  ُاض .اُِوَان   أألبِأ  ٖٗٗ امل

 ةالفهــــــــارس العاّمـــــــــ
 

 ٗٗ٘ 

 ٙٗٗ .لا يأت اِقرآنيّ -ٔ 

ُيّ األحأِي  اِنّ -ٕ   ٕ٘ٗ .ريفلل اِشّ ُ

 ٕ٘ٗ األبثأ .-ٖ 

 ٖ٘ٗ املصأِد  املراج .-ٗ 

ُيأت. -٘   ٙٚٗ ات

 ٔٛٗ االلغة اإلنكليييّةالملّ   
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Summary 
 

The Aesthetic Values of The Andalusi Poetry 
 during The Umayyad Reign. 

(Aesthetic Study) 
A group of aesthetical values appeared during the 

Umayyad reign. These values comprise the beautiful, the 
sublime, the heroic, the tragic, and the satirical. 

Poets presented these values through a special 
aesthetical structural patterns that comes ponds with the 
nature of these values.    

This dissertation comprises chapters each of them 
tackles one f these values. The chapters are organized as 
follows:  

Chapter One: 
The beautiful in the Andalusi poetry during the 

Umayyad reign. 
First: Theorizations for the concept of beauty in the 

history of  aesthetical thought. 
Second: The manifestation of the beautiful in the 

Andalusi poetry during the Umayyad reign.  
a. Human beauty 

4-Women. 
2-Boys. 

b. The beauty of nature. 
4-Wild. 
2-Artificial. 

Chapter Tow: 
The sublime in the Andalusi poetry during the 

Umayyad reign. 
First: Theorizations for the concept of sublimity in the 

history of  aesthetical thought. 
Second: The manifestation of the sublime in the 

Andalusi poetry during the Umayyad reign.  
a. The sublimity of man. 

4-Man. 
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2-Army. 
3-War. 

b. The sublimity of nature. 
4-Sea. 
2-desert. 

Chapter Three: 
The heroic in the Andalusi poetry during the 

Umayyad reign. 
First: Theorizations for the concept of heroism in the 

history of  aesthetical thought. 
Second: The manifestation of the heroic in the 

Andalusi poetry during the Umayyad reign.  
a. During the Emirate reign: exemplified in the leader 

Saeed Ibn Judi. 
b. During Caliphate reign: exemplified in the Caliph 

AbdulRahman Alnaser. 
c. During Hijabah reign: exemplified in Alhjib 

almansour.   
Chapter Four:  

The tragic in the Andalusi poetry during the 
Umayyad reign. 

First: Theorizations for the concept of beauty in the 
history of  aesthetical thought. 

Second: The manifestation of the tragedy in the 
Andalusi poetry during the Umayyad reign.  

a. The tragedy of death. 
b. The tragedy of prison. 
c. The tragedy of fall of Cordova. 
Chapter Fife: 

The satirical in the Andalusi poetry during the 
Umayyad reign. 

First: Theorizations for the concept of satire in the 
history of  aesthetical thought.  

Second: The manifestation of the satirical in the 
Andalusi poetry during the Umayyad reign. 
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a. Satire and dispraise and the poets attitudes towards 
the social and political situations. 

b. Criticizing peoples foibles and bad manners. 
c. Criticizing peoples odd and shapes. 
This dissertation concludes generally with sum of my 

own findings. I have also supplied the study with 
appendices and annexes that help t illustrate some of the 
aspects earlier discussed in this dissertation.   
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