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  مل�� ال���

�ع� ال�� األدبي ب�رة اه��ام ال��اهج ال�ق��ة على اخ�الف مفاه��ها ال����ة، وم��لقاتها الف���ة، وأ��ها 

ال��جع�ة، وآل�اتها اإلج�ائ�ة؛ وذل� ل�ا ����ل عل�ه ال�� األدبي م� إم�انات لغ��ة ، و�الغ�ة، ودالل�ة، 

  .ث�َّة وأسل���ة

وق� ح�ي م�ض�ع ال��اب م� ب�� ه�ه ال��اهج وال����ات �ع�ا�ة ����ة واه��ام �الغ م� ِق�ل ال�اح��� 

وال�ارس��، م�ه� م� ر�َّ� على مفه�م ال��اب وآل�اته، وم�ه� م� ر�� على اس��ات���اته، وم�ه� م� ر�� 

  .على م�ض�ع ال��اب وم�ه�ه وآل�اته وت�ل�له

أدب�ة ال��اب ال�ع�� في وص�ة أبي م�وان ال����� األن�ل�ي ت ( ��� ال��س�م بــــ وت��لى أه��ة ه�ا ال

في أنه ��عى إلى تق��� ت�ل�ل لل��اب ال�ع�� ال��اثي وف� ن���ة م� ال����ات ال��ی�ة ) ه ألب�ائه ٣٩٤

  ).ت�ل�ل ال��اب ( 

�ص وما ضّ��ه م��ع�ها ودراسة ال��اب ال������ في ال���ص األدب�ة ت�اع�نا على فه� أف�ل لل��

  .م� مفاه�� وأف�ار ومعان؛ إل��الها إلى م�لقي ال��اب

ال��ِسل، : ی��ل� م� ال���ذج ال��اصلي ال�� ب�اه رومان جاك����ن على س�ة ع�اص� ال���وه�ا 

ق� ور�َّ� ه�ا ال��� على الع�اص� ال�الثة األولى ف. ال��َسل إل�ه، ال�سالة، ال�ف�ة، ال��اق، ق�اة االت�ال

ال��ِسل، وال��َسل إل�ه، : ال�ي ت��امل ف��ا ب��ها؛ إلت�ام ع�ل�ة االت�ال، ف�ان ال��� إذن ذا ثالثة م�اور

  .وال�سالة

و�ع� ت�ل�ل ال��اب وال�ق�ف على م���نه ال�اللي ات�ه� ال�راسة لل��� في ال��ائ� وال�ق��ات 

 .�� ألب�ز ما ت�صل� إل�ه ال�راسةاللغ��ة وال�الغ�ة واإل�قاع�ة لل��اب، ث� خ��� ال�راسة ��ل

  

  :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  األدب�ة، ال��اب، أب� م�وان ال����� 
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Literary Nature of Poetic Discourse in the Will of Abu Marwan Al-Jaziri Al 
-Andalusi (394 AH) to his Children 

 

Abstract 
  

The literary text is the focus of attention of critical curricula, with its different 
theoretical concepts, intellectual principles, reference frameworks, and 
procedural mechanisms. This is due to the rich linguistic, rhetorical, semantic, 
and stylistic capabilities contained in the literary text. 
Among these approaches and theories, the subject of the discourse has received 
great care and great interest by researchers and scholars, some of whom focused 
on the concept of discourse and its mechanisms; some focused on its strategies, 
and some focused on the subject of the discourse, its method, its mechanisms, 
and its analysis. 
The importance of this research (entitled: Literary Nature of poetic Discourse in 
the Will of Abu Marwan Al-Jaziri Al -Andalusi “394 AH” to his Children) is 
evident in that it seeks to present an analysis of the heritage poetic discourse 
according to one of the modern theories (discourse analysis). 
Studying the embedded discourse in literary texts helps us to better understand 
the texts and the concepts, ideas and meanings that the creators included, in order 
to deliver it to their audience. 
This research starts from the communicative model built by Roman Jacobson on 
six elements: sender, recipient, message, code, context, and channel of 
communication. This research focused on only the first three elements that 
complement each other, to complete the communication process.  Thus, the 
search was of three axes: the sender, the recipient, and the message. 
After analyzing the discourse and reflecting its semantic content, the study 
researched the linguistic, rhetorical and rhythmic properties and techniques of 
the discourse. Then the study ended with a summary of the most prominent 
findings of the study. 
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  ال�ق�مة

َالم على َمْ� ُأوتى اْلِ�ْ�َ�ة َوف�ل اْلَ��� � م� َالة َوال�َّ َ�اب، َوال�َّ �ل اْل��اب، اْلَهاِد� ِإَلى ال�َّ

  َو�ع�. اْل��اب، س��َنا ُمَ��َّ� َوآله َوَص��ه ال��رة األن�اب

فق� غ�ا ال�� األدبي ب�رة اه��ام ال��اهج ال�ق��ة على اخ�الف مفاه��ها ال����ة، وم��لقاتها 

�ها ال��جع�ة، وآل�اتها اإلج�ائ�ة؛ وذل� ل�ا ����ل عل�ه ال�� األدبي م� إم�انات لغ��ة ، الف���ة، وأ�

  .و�الغ�ة، ودالل�ة، وأسل���ة ث�َّة

وق� ح�ي م�ض�ع ال��اب م� ب�� ه�ه ال��اهج وال����ات �ع�ا�ة ����ة واه��ام �الغ م� ِق�ل 

ل�اته، وم�ه� م� ر�� على اس��ات���اته، وم�ه� ال�اح��� وال�ارس��، م�ه� م� ر�َّ� على مفه�م ال��اب وآ

  .م� ر�� على م�ض�ع ال��اب وم�ه�ه وآل�اته وت�ل�له

ة أب�اتها ت�عة ع�� وم��ا ب��، أرسلها أب� " والق���ة م�ض�ع ال�راسة  هي ق���ة م��لة ُع�َّ

ال���عة إلى أس�ته ف�دًا ف�دًا، ی�� ف�ها أش�اقه إل�ه�،  ١م�وان ال����� م� مع�قله في قلعة ����شة

و��ف أح�انه عل�ه�، و�ق�م له� خالصة م� ال�عال�� ال�ی��ة واآلداب اإلسالم�ة ال�ي ی��ج� االع�قاد بها، 

، و����ل م� ذن�ه، وفي خ�امها ی��هل إلى هللا تعالى؛ ٢وال��ل� بها، وفي أث�ائها �ع��ر لل�اج� ال����ر

ض�ه، و���ل ����ه، ول��ق� ج�وة م� الع�ف وال�ح�ة في قل� ال����ر؛ ل�عف� ع�ه، و�ع��ه إلى ل���ف 

ت�ل على ال��ان� ال�ي أ�ق�ها ال���في ح�اة ال�ع� " وه�ه الق���ة . ٣"أس�ته و�لى ما �ان عل�ه

�� ال��اع� األن�ل�ي، فإلى جان� ال��ن الع���، وال���ق إلى االن�الق، وال��اء على ال��اة، ن�� تع�

�ال��اة، وق���ها مع شيء م� نغ�ة زه��ة، وفل�فة م����ة م� القل� وال���ة، وأثارة م� ال���ة ال�عل���ة 

وق� ن�� أن ال��� أق�� م� ال��رة في ه�ا ال�ع�، وأن االس��فاع ال���لل أش�ع م� الع���ة الع���ة، ... 

  .٤"ل ه�ا ���� إلى ص�رة ح���ة، قلقة �اك�ةوأن ال��ع م� ال��ت أق�� م� الق�رة على اس�ق�اله، و�

                                                 
مدینة باألندلس تتصل بكورة بلنسیة وھي شرقي : بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة، وواو ساكنة، وشین معجمة: َطْرطُوَشةُ  ١

  ٣٩١ص ، الروض المعطار،٣٠ص٤معجم البلدان ، ج. بلنسیة وقرطبة قریبة من البحر
، اْلُملَقَُّب بِاْلَمْنُصوِر، أَِمیُر اْألَْندَلُِس َمَع اْلُمَؤیِّ ٢ دُ ْبُن أَبِي َعاِمٍر اْلَمعَافِِريُّ ِد ِھَشاِم ْبِن اْلَحِكِم ، َسَكنَِت اْلبَِالدُ َمعَھُ، فَلَْم یَْضَطِرْب أَبُو َعاِمٍر ُمَحمَّ

، الحلة ١١٥بغیة الملتمس ص : انظر.ھـ ٣٩٢َماِء، یُْكثُِر ُمَجالََستَُھْم َویُنَاِظُرُھْم ، تُُوفَِّي بَِمِدینَِة َساِلٍم سنة َوَكاَن َعاِلًما، ُمِحب�ا ِلْلعُلَ .ِمْنَھا َشْيءٌ 
 ١٨٩ص  ٤، تاریخ ابن خلدون ج٢٥٦ص  ٢، البیان المغرب ج١٩٩ص ١، المغرب ج٢٦٨ص  ١السیراء ج

- ه١٤١٨د عبد القادر صالحیة، دار المكتبي، دمشق، سوریة، األولى، أحم. جمعھ وحققھ: شعر أبي مروان الجزیري األندلسي ٣
  ١٠١م،ص١٩٩٧

  .٨٢- ٨١م، ص١٩٦٠بیروت، األولى،  –إحسان عباس ، دار الثقافة ): عصر سیادة قرطبة(تاریخ األدب األندلسي  ٤
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أدب�ة ال��اب ال�ع�� في وص�ة أبي م�وان ال����� ( وت��لى أه��ة ه�ا ال��� ال��س�م بــــ 

في أنه ��عى إلى تق��� ت�ل�ل لل��اب ال�ع�� ال��اثي وف� ن���ة م�  )ه ألب�ائه ٣٩٤األن�ل�ي ت 

  ).ت�ل�ل ال��اب ( ال����ات ال��ی�ة 

  

  )األدب�ة، وال��اب : ( ت�ل�ل ال��اب وس�� أغ�اره ���ر ال�ق�ف ع�� م��ل�يوق�ل 

م�ض�ع اه��ام ال��الن��� ال�وس، وال��رسة ال��الن�ة األل�ان�ة، " كان� األدب�ة األدب�ة، . أوالً 

، وال�� وصف�ه� في ف�ن�ا �ال������� في ال����ات م�  New criticismوت�ار ال�ق� األم���ي ال��ی� 

على " األدب�ة " ، وُ�ع� اللغ�� وال�اق� ال�وسي رومان جاك���ن أول م� اص�لح ١"ق�ن الع����ال

ل�� األدب في ع��مه ه� ما ���ل م�ض�ع عل� : " ال��ائ� ال�ي ت��� األدب ع� غ��ه، إذ �ق�ل

  .٢"األدب، إن م�ض�عه ه� األدب�ة، أ� ما ��عل م� أثٍ� ما أدبً�ا

م� م��ل�ات ال�ق� " في مع�� ال���ل�ات األدب�ة ه�  Literarinessوم��لح األدب�ة 

ال��ی�، و��ل� على ج�لة ال��ائ� اللغ��ة وال�الغ�ة ال�ي ت��� ال�� األدبي ع� غ��ه م� ال���ص، 

وم�ار األدب�ة ل�� ال�قاد ال��الن��� . وال�ي ی���ل بها ال�الم م� خ�اب عاد� إلى م�ارسة ف��ة إب�اع�ة

�ال�زن والقاف�ة والِ��ى  –وخاصة ال�ع�  –ات ال�ام�ة في لغة ال�� األدبي ه� ال��� ع� ال�ع��

ال��ت�ة و ال���ار وغ��ها م�ا ُ���ج اللغة م� ن�اقها العاد� ال�أل�ف إلى ن�اق أدبي ف�ي ��ق� ال�أث�� 

  .٣"واإلع�اب

ق ال�ار��ي م��� الق��ة في األع�ال األدب�ة م� ال��ا" والق�ل �أدب�ة األدب �ع�ي أنها  ت�قل 

وال��اق االج��اعي، وال��اق ال�ف�ي ل��عه في ال��اق ال����� م� األع�ال األدب�ة ذاتها أ� في ���ع�ها 

ال�ع��ة �ال�فه�م ال�اسع ل�ل�ة ال�ع��ة ال�ي ال تق��� على ج�� ب�اته، و�ن�ا ت��ل �ل األج�اس 

ال�ي ت��د الع�ل األدبي وخ�ائ�ه الف��ة  ت��اول �افة الع�اص� وال�عای�� وال�ق�مات" ، فهي إذن ٤"الف��ة

ال��ل وال����ن، ��ا أنها ت�عى للغ�ص في أع�اق ال�� األدبي وس�� أغ�اره سع�ًا وراء : م� ح��

                                                 
 ١٦٧م، ص٢٠٠٤رة، سمیر سعید حجازي، دار طیبة للنشر والتوزیع، القاھ: النظریة األدبیة ومصطلحاتھا الحدیثة ١
  ١٣م، ص١٩٩٧سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : تحلیل الخطاب الروائي٢
  ٩ص١م، ج٢٠٠٧- ه١٤٢٨فاروق شوشة، ومحمود علي مكي، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، . معجم مصطلحات األدب، إشراف٣
  .٨٨م، ص١٩٩٦القاھرة، صالح فضل، دار اآلفاق العربیة ، : مناھج النقد المعاصر٤
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ال��ائ� وال����ات الف��ة وال��ال�ة ال�ي ی�خ� بها ال�� األدبي، فهي ال ت��اوز ال�� األدبي ذاته وال 

فهي إذن ع�ل�ة ت�ل�ل�ة ته�� . بل ت�عل م�ه ب�ا�ة الع�ل�ة ونهای�هاتل�ف� إلى ما ���� �ه م� ح���ات، 

ب�راسة ال���ص واآلثار األدب�ة �ع��ًا ع� م�جع�اتها وع��اتها في ق�اءة داخل�ة لل�� ان�القًا م� م��ناته 

ل�ي لل�صل إلى األ�عاد الف��ة وال��ال�ة ا... كل�ة، وج�لة، وفق�ة: األساس�ة، وهي اللغة ��ل م����اتها

  .١"ی���� و��ف�د بها ه�ا ال�� ع� غ��ه م� ال���ص األخ�� 

، وه� م��لح  " Poetiqueال�ع��ة " وم� ال���ل�ات ال�الصقة ل�ل�ة األدب�ة م��لح 

���� ال�ع� ع� ال�الم العاد� و�اقي األج�اس األدب�ة، وه�ا ال���لح أص�ح أك�� ان��ارًا م� م��لح 

و�ذا �ان جاك���ن ه� أول م� اص�لح على " األدب�ة على ال�غ� م� أن ال��ا�ة �ان� ل���لح األدب�ة، 

على ما ��عل ال�سالة " ال�ع��ة "  ، فإنه أ��ًا ه� ال�� اص�لح م��لح "األدب�ة" م�ض�ع عل� األدب 

. ٢"ال�الم�ة ع�ًال ف��ًا، و�ه�ا �ق��ب ال���ل�ان م� ال��ادف مع ت�ق�� ال�ع��ة في ال�ان� اللغ�� 

  .٣"ما ال�� م� االت�ال ع�ًال لغ��ًا ف��اً : " وال�ع��ة هي ش�ل م� األش�ال ال�ي ت��� على ال��ال ال�الي

ذل� ال�لف�� : األول: على أح� ال�فه�م�� Discourse ال��اب، ��ل� م��لح ال��اب. ثان�اً 

  .٤ال��ل اللغ�� ال�� ی��اوز ال��لة: ال��جه إلى الغ�� �إفهامه ق��ًا مع��ًا، وال�اني

، ف�ًال ع�ا ت�د�ه ٥"كل �الم ت�اوز ال��لة ال�اح�ة س�اًء �ان م����ًا أو ملف��اً " وه� ���� إلى 

  .� وأف�اره، فال��اب األدبي خ�اب ن�عي ���ل رسالة شع�ر�ة ومع�ف�ةلغة ال��اب م� مع�ق�ات ال�ات

سل�لة م� ال��ل ال����ثة ب�� ف�اغ�� دالل��� أو " فال��  وث�ة اخ�الف ب�� ال��اب وال��،

ب�� وقف��� على ع�ل�ة االت�ال، أما ال��اب فه� اآلل�ة اإلفهام�ة ال�ي ت���� ال��، وه�ا األم� ال 

و��ل� ���ن ال��اب أوسع مفه�مًا م� " ، ٦"ال��� ب�� اآلل�ة ال�اخل�ة وش�و� اإلن�اج ی��ق� إال �ع��لة

ال��، م� ح�� ال���ی�، ��ا أنه أك�� ات�اًال وارت�ا�ًا �العل�م اإلن�ان�ة؛ وذل� ل��نه �ع��� ع�ل�ة 

                                                 
دمحم زرمان، قسم اللغة العربیة، كلیة اآلداب والعلوم . أد. نواري بالة، ماجستیر ، إشراف: أدبیة الخطاب النثري عند القاضي عیاض١

 .١٣م، ص٢٠٠٨ –ه ١٤٣٠اإلنسانیة، جامعة العقید الحاج لخضر بانتة، الجزائر، 
عبد هللا حمادي،  قسم اللغة . أد. فاطمة بوطبسو، ماجستیر، إشراف: ألمین الریحاني " األندلس نور " أدبیة الخطاب في رحلة . یُنظر ٢

  م٢٠٠١العربیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
  .٥٤م، ص١٩٩٣سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، األولى، . إدوارد سابیر وآخرون، ترجمة: اللغة والخطاب واألدب٣
عبد الھادي بن ظافر الشھري، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، األولى، : استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة داللیة : ریُنظ ٤

 .١٦- ١٥م،ص ٢٠٠٣
 ١٧م، ص٢٠٠٣محمود إبراھیم رزان، دار الشروق، األردن، : خطاب النھضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة٥
 .١٣م، ص١٩٩٢عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، األولى، : الحدیث  نقد الشعر في المغرب. یُنظر٦
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" ، ١"ل��ق�لةال��اصل م�جع�ة في ال�راسة وال���ر ال�� ی���ل م� ال��سل وال��لقي م� خالل ال�سالة ا

فإن ال��اب م��لح ...و�ذا �ان ث�� اتفاق على أن ال�ادة ال�اخل�ة لل�� هي ال�س�لة والغا�ة في آن

  .٢"ال��لف، وال��، والقار� : أك�� ات�اعًا م� ال��، ��ع�ى أنه ���� �ع�ل�ة ال��ص�ل ��هازها ال�الثي

أف�ل لل���ص وما ضّ��ه م��ع�ها ودراسة ال��اب ال������ في ال���ص األدب�ة ت�اع�نا على فه� 

  .م� مفاه�� وأف�ار ومعان؛ إل��الها إلى م�لقي ال��اب

  

  :وته�ف ه�ه ال�راسة إلى ما یلي

  .تق��� إ�ار شامل ل��ل�ل ال��اب ال�ع�� ال��اثي - 

  .دراسة ت�اك�� ال��اب، وأغ�اضه، وآثاره م� خالل وص�ة أبي م�وان ال�����  - 

  .ال��اب وت���ل أغ�اضه ب�ان أث� ال��� في ص�اغة - 

  .ال��ف ع� العالقة ب�� ��في ال��اب، وم�� تأث� ال��ِسل به�ه العالقة ع�� إن�اج ال��اب - 

  .و��ان ق���ها ال��ال�ة وال�الل�ة... ال��اج، وال��اص: ال�ق�ف على أب�ز تق��ات ال��اب، م�ل - 

  .�اباللغ��ة، وال�الغ�ة، واإل�قاع�ة لل�: إب�از ال��ائ� الف��ة - 

  .ال��ام��ة، وال��ج�ه�ة، واإلق�اع�ة م� ه�ا ال��اب ال�ع�� : اس���ا� اس��ات���ات ال��اب - 

  

: ی��ل� م� ال���ذج ال��اصلي ال�� ب�اه رومان جاك����ن على س�ة ع�اص� ال���وه�ا 

اص� ال�الثة ور�َّ� ه�ا ال��� على الع�. ال��ِسل، ال��َسل إل�ه، ال�سالة، ال�ف�ة، ال��اق، ق�اة االت�ال

  .األولى فق� ال�ي ت��امل ف��ا ب��ها؛ إلت�ام ع�ل�ة االت�ال، ف�ان ال��� إذن ذا ثالثة م�اور

ال�� ت�ك ال��� في نف�ه ���ة ال ُت��ى  )األب ال�اع� ال����  –ال��ِسل ( ال���ر األول في ال���

في وح�ة ال��� القاتلة، وسل�ته في وأث�ًا ق��ًا ال ی�ول، وف�َّ� ق����ه ال�ع��ة، ح�� غ�ا ال�ع� أن��ه 

�ل��ه القات�ة، ف��َّج ه�ا ال��اب ال�ع�� ألب�ائه في س��ه، و���غ�ق ح�ی� ال��ِسل ع� نف�ه ووصفه 

  .ل�اله في غ���ه ث�ان�ة ع�� ب��اً 

                                                 
  ١٨نواري بالة، ص: أدبیة الخطاب النثري عند القاضي عیاض١
ر، أشرف محمود نجا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مص": بحوث في نقد الخطاب اإلبداعي" في األدب األندلسي ٢

  .٧٣م، ص٢٠٠٦األولى، 
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وق� اس�غ�ق ه�ا ال��ء واح�ًا ،)أب�اء ال�اع� وزوج�ه  –ال��َسل إل�ه ( ال���ر ال�اني في ال��� ه�

ب��ًا خا�� ف�ه ال�اعُ� زوَجه وأب�اءه، ووصف س��ه، وارت�ل ع�� ال�اك�ة وأحالم ال�ق�ة إلى وس��� 

ماض�ه ال�اه� وفارق حاض�ه العاث�، ث� خ�� ه�ا الق�� ب�ثاء نف�ه م�اوًال إش�اك أب�ائه معه في مأساته 

، وأث� ")األب�اء"�َسل إل�هوال�" األب " ال��ِسل(وفي ه�ا ال���ر ب�زت العالقة ب�� ��في ال��اب .ومعاناته

ه�ه العالقة في ال��اب، األم� ال�� أد� إلى ت��ل إح�� اس��ات���ات ال��اب، وهي االس��ات���ة 

ال�ي  ��اول ال��سل أن ���� بها عالق�ه �ال��سل إل�ه، وهي أك�� فاعل�ة في وصا�ا اآل�اء، ال��ام��ة

  .� معه� �ق�� ال�أث�� ف�ه�ح�� ���ص اآل�اء على االق��اب م� األب�اء وال��ام

وق� اس��ع� ه�ا ال��ء ت�عة وثالث�� ومائة ب��، ،)ال��اب  –ال�سالة ( ال���ر ال�ال� في ال��� 

وم� خالل ه�ه ال�صا�ا ب�زت ... ال�ی��ة، واالج��اع�ة، واألخالق�ة: وت��� ج�لة م� ال�صا�ا

ال�ي ُتع�ُّ ضغ�ًا وت�خًال، ول�  ال��ج�ه�ةاس��ات����ان م� اس��ات���ات ال��اب، األولى االس��ات���ة 

ال�ي  اإلق�اع�ةب�رجات م�فاوتة، على ال��َسل إل�ه، وت�ج�هه لفعل م��ق�لي مع��، وال�ان�ة االس��ات���ة 

ت���� إلى ال��ج واألدلة، وت�أس� ب�اء على ه�ف ال��ِسل م� ال��اب، وما �ق�� ت�ق�قه م� ت�اصله 

  .�� في ال��قف الف��� أو العا�في ل��همع ال��َسل إل�ه، و�ح�اث تغ�

وفي خ�ام ال�سالة ات�أ ال�اع� على ما ی���� �ه ال�ع� م� ق�� خف�ة ت��ه ق�� ال��� لها تأث�� في 

م�اع� ال�امع��، ف��� أب�اتًااس�ع�ف بها ال����ر ب� أبي عام�؛ ل��ل� س�احه، و��ل�ه م� ق��ه، 

  .و��ده إلى أهله

�ف على م���نه ال�اللي ات�ه� ال�راسة لل��� في ال��ائ� و�ع� ت�ل�ل ال��اب وال�ق

  .وال�ق��ات اللغ��ة وال�الغ�ة واإل�قاع�ة لل��اب، ث� خ��� ال�راسة ��ل�� ألب�ز ما ت�صل� إل�ه ال�راسة

فإن �ان� اإلجادة فه� الق��، أو �ان� األخ�� فق� ُب�ل ال�ه�، " و�ع�، فه�ا جه� الُ�ِقّل، 

  .١"�ق���، و� ال���، وها أنا أب���، و�ا� أه���، وعف�ه ی�غ�� ما خ�َّ�ه ی�� وح�ل� ال��اءة م� ال

  

  

  

                                                 
محب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، . ه ، تحقیق٧٧٦لسان الدین بن الخطیب ت : اللمحة البدریة في الدولة النصریة : مقتبسة من  ١

 .١١ه، ص١٣٤٧القاھرة، 
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  ال�ع��� �ال��

رسالة شع��ة م� أب س��� إلى أب�ائه وصف ف�ها حاله و�� إل�ه� ف�ها ج�لة  :رائ�ة ال����� هي

: قال ال��خ ال�ل�ل العال� أبي ع�� هللا دمحم ب� أبي ن�� ب� ع�� هللا ال�����" م� ال�صا�ا وال��ائح، 

: قالفي الغ���ة �األن�ل�،  –رح�ه هللا-أن��ني أب� دمحم ع�� هللا ب� ع��ان الع��� األدی� األن�ل�ي 

- أن��ني ال�ات� أب� أح�� ع�� الع��� ب� ع�� ال�ل� ب� إدر�� ال�ع�وف �اب� ال����� ع� ال�ز�� أب�ه 

، و�ان ال����ر أب� عام� دمحم ب� عام� أم�� َب�ِّ األن�ل� ق� اع�قله في قلعة، ف��� إلى ب��ه -رح�ه هللا 

  )ال���ل : ( ل�ه� بها، وت�ج�ها به�ی� ال�����به�ه الق���ة م���ًنا عل�ه� وم���قًا إل�ه�، ی�ص�ه� ف�ها و�ع

ِ ال�ار م�ق�ع ال��ل
ّ
  �ِ��ُّ إلى  أو�انه  و�لى  األهل    ك�اُب ق�ي

  ودلَّ على ُس�ل اله�ا�ة والف�ل    ت��َّ�   آداب    ال��انة   �لِّها

، ٢ة ال�غ���ة، وس�ة ع�� ب��ًا في ال��اس١وق� ورد م� ه�ه الق���ة ت�عة وع��ون ب�ً�ا في ی���ة ال�ه�

، وس�ة أب�ات في صفة ج���ة ٤، وأر�عة أب�ات في جامع ب�ان العل� وف�له٣وس�عة أب�ات في م��ح األنف�

، ١، وث�ان�ة أب�ات في �غ�ة ال�ل���٧، وس�عة أب�ات في نفح ال���٦، وس�ة أب�ات في تق��� العل�٥األن�ل�

                                                 
، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٥، ١٣٤، ٨٩، ٨٥، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٢٧، ٦، ٥، ٤،  ٢، ١( ورد في الیتیمة األبیات ١

عبد الملك بن دمحم بن إسماعیل أبو : ، یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر)١٨٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٥٨، ١٥٧، ١٤٥، ١٤٤
م، ١٩٨٣ھـ١٤٠٣لبنان، األولى،  - مفید دمحم قمحیة، دار الكتب العلمیة ،  بیروت.  ، تحقیق)ھـ٤٢٩: المتوفى(منصور الثعالبي 

 ٢١٧ص٢ج
، ١٨٠، ١٦١، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، ٩٦، ٩٢، ٩٠، ٨٩( المغربیة األبیات  ورد في الحماسة٢

أبو العباس أحمد بن عبد السالم الجّراویالتادلي : مختصر كتاب صفوة األدب ونخبة دیوان العرب) الحماسة المغربیة(، ) ١٨١
 .١٢٧٤ص٢م، ج١٩٩١بیروت، األولى،  –ر المعاصر دمحم رضوان الدایة، دار الفك. ، تحقیق)ھـ٦٠٩: المتوفى(
أبو نصر الفتح : ، مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أھل األندلس) ٥٩، ٣٥، ٣٤، ٦، ٥، ٤، ٢( ورد في مطمح األنفس األبیات ٣

 -ھـ  ١٤٠٣سة الرسالة، األولى، مؤس - دمحم علي شوابكة، دار عمار . بن دمحم بن عبید هللا بن خاقان ابن عبد هللا القیسي اإلشبیلي، تحقیق
 ١٨٠م، ص ١٩٨٣

أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد : ، جامع بیان العلم وفضلھ ) ٨٩، ٨٧، ٨٦، ٨٥( ورد في جامع بیان العلم وفضلھ األبیات  ٤
 ١٤١٤العربیة السعودیة، األولى، أبي األشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، المملكة . ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(البر النمري القرطبي 

 ١٢٢٧ص٢م، ج ١٩٩٤ - ھـ 
أبو : ، صفة جزیرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار) ٣٥، ٣٤، ٣٣،  ٣،  ٢، ١( ورد في صفة جزیرة األندلس األبیات ٥

لیفي بروفنسال ، دار . إ: ق حواشیھا، عنى بنشرھا وتصحیحھا وتعلی)ھـ٩٠٠: المتوفى(عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم الحمیرى 
 ١٢٥م، ص  ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨لبنان، الثانیة،  –الجیل، بیروت 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت : ، تقیید العلم) ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥(ورد في تقیید العلم للخطیب البغدادي األبیات  ٦
 ١٣٠ص١بیروت، ج –، إحیاء السنة النبویة )ـھ٤٦٣: المتوفى(بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي 

،  نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، وذكر وزیرھا ) ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥( ورد في نفح الطیب األبیات ٧
 –بیروت  - رإحسان عباس، دار صاد. ، تحقیق)ھـ١٠٤١: المتوفى(شھاب الدین أحمد بن دمحم المقري التلمساني : لسان الدین بن الخطیب

 ٤٢٠ص٢م، ج١٩٧٧لبنان، األولى، 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٢

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 م    ٢٠٢١ -يناير/  عشر  السابعالعدد  

 

، ٥، و��� في ال�غ�ب٤، و���ان في ال�خ��ة٣ف�ق ، وثالثة أب�ات في تاج ال�٢وت�عة أب�ات في إع�اب ال��اب

، وفي ��اب ق���ة أبي م�وان ع�� ال�ل� ب� إدر�� ٧، ووردت �املة في ال�ی�ان٦وآخ� في ال��ان ال�غ�ب

  .٨ال����� في اآلداب وال��ة

  ) ال�امل ( 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

  َأل�� ِ�َع�ِم َتَ�لُّ�� َوَتَ��ُّ�� 

 َوناَفَ�ت ٩َش�َ� الَ��اُر َفال َم�ارَ 

  َوُقِ��ُت َع�ُه� َفاقَ�َ��ُت َعلى َج��ً 

  َأزر� ِ�َ���� َوهَ� َم��وُد الق�� 

  َوَ��� ُس�ور� ُ�لَُّه َوَتَل�ُّذ�

  الَ���َ� َتَ�هُّ�اً  ١٠ها ِإنَّ�ا َألقى

  ُس�َّت َس��ُل الَ�صِل َوِانَ�لَّ� ُع�ا

  َتَ�َك القل�َب َص�اِد�ًا َ���و ِبها

  هُ َفَ�َأنَّ ُنغَ�َة َب�ِ�ها َمَ�َج� لَ 

  َتَ�كُّ��  ١٦َنأُ� اَألِح�َِّة َواعِ��ادُ   

  َفال َخ�اٌل َ�عَ���  ١٧َع��ي الُه��دَ 

  َل� ُی�َع ِ�ال�اني َوال ِ�الُ�قِ��ِ 

  َوأالَن ع�د� َوهَ� صلُ� الَ����ِ 

  ِ�الَع�ِ� َ�يَّ َص��َفٍة َل� ُت���ِ 

  ١٨َتَف�ُّ��  ِ�َ���ِ� ِت��ار� َوَع��ِ 

  َأس�اِ�ِه ِ�ُ�ل�ِل َی�ٍم َأزَورِ 

  حاد� الَ�د� َب�َ� اللَّه�َ�الَ����ِ 

  في َ�أِسِه ُحَ�َة الُ��اِع اَألبَ��ِ 

                                                                                                                                                         
أحمد بن : ، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس) ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥(ورد في بغیة الملتمس األبیات ١

 ٣٤٧م، ص ١٩٦٧القاھرة،  –، دار الكاتب العربي )ھـ٥٩٩: المتوفى(یحیى بن أحمد بن عمیرة، أبو جعفر الضبي 
ابن األبار، دمحم بن عبد هللا بن أبي : ، إعتاب الكتاب) ٢١٩، ٢١٨، ٨٩، ٨٦، ٨٥، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ١( ي إعتاب الكتاب األبیات ورد ف٢

صالح األشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، األولى، . ، حققھ وعلق علیھ وقدم لھ)ھـ٦٥٨: المتوفى(بكر القضاعیالبلنسي 
  .١٩٤م، ص ١٩٦١ - ھـ  ١٣٨٠

بدون نسبة للجزیري أیًضا، تاج المفرق في تحلیة )  ٥٩( ، والبیت ١٦١ص ١ج بدون نسبة،)  ٣٥- ٣٤( رد في تاج المفرق البیتان و٣
الحسن السائح، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، . ، تحقیق)ھـ٧٦٧بعد : المتوفى(خالد بن عیسى البلوي، أبو البقاء : علماء المشرق 

 ١٢ص ٢، جت . المغرب، واإلمارات، د
، )ھـ٥٤٢: المتوفى(أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني : ، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ) ٢٧، ٢٦( ورد في الذخیرة البیتان ٤

  ٣/٢/٦٧٦ – ١/٢/٦٠٧تونس،  –إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا . تحقیق
 ٣٢٢ص١ج) .٢٧( ورد في المغرب في احلى المغرب البیت  ٥
 ٢٥٦ص٣ج).  ٢٧( في البیان المغرب البیت ورد  ٦
  .١٦٥- ١٣١أحمد عبد القادر صالحیة، ص. جمعھ وحققھ: شعر أبي مروان الجزیري األندلسي٧
ھالل ناجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، األولى، . تحقیق : قصیدة أبي مروان عبد الملك بن إدریس الجزیري في اآلداب والسنة٨

 .م١٩٩٤
 )فال قرار  (روایة الیتیمة ٩

 )ھالَّ بما ألقى الحبیب ( روایة الیتیمة ١٠
  )تذكري واعتماد ( روایة صفة جزیرة األندلس  ١٦
  )عیني الھجوع ( روایة مطمح األنفس وصفة جزیرة األندلس ١٧
 )وعین تذكري ( روایة مطمح األنفس ١٨
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١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  

٢٥  

٢٦  

٢٧  

٢٨  

٢٩  

٣٠  

٣١  

٣٢  

  َصِفَ�ت َی�اُه َ�� َش�ا ِم� �فَلةٍ 

َ� الَ��د�ُع َل�َ� ُجف�ِنها   َق� َق�َّ

  َوَتَ�قَ�َق� َع��اُته َفَ�َغلَ�هُ 

  َوأراُه ِع�فاُن الَ��� ِم� ُح�ِ�ها

  َأّنى َل�ا ِ�الَ�صِل ِإّال في الَ��� 

  َفِ�صاُل�ا َلّ�ا َتَع�ََّر ِ�الُ��ى

  َوَلُ��َّ�ا َح�َّلُ�ها ر�َح الَ��ا

  ذا الَ�ب�ُر َسَ�ت ِبَ�جِع َج�اِبهاَفإِ 

  َسق�ًا ِلَ���اُه� َوم� َی��� ِ�هِ 

  �ا عاِبَ� الَ�ح�اِن ُجّ�ِ�َ� اَألسى

َع�اء َأنفاسي ِ�هِ    َتَ�َق�َُّع ال�ُّ

  َأبِلغ ُعَ��َ� َ�ِ ِص�َ�َك َأنَّ�ي

  ِعْلقي الَ�ف�ُ� الَ�ْ�ُ� َأف��ِه ِمَ� الــ

ِ َدرُّ ُمَ��َّ    �ٍ َ�ُمَ��َّ�ًا ِ�َّ

  َوَصغ�َ�ُك� َع�َ� الَع��ِ� َفِإنَّ�ي

ُم في الُف�اِد َوِ�ن َغ�ا   ذاَك الُ�َق�َّ

  ِإنَّ ال��اَن الَ��َ� َأكفاٌء َمعاً 

  َوِ�ذا الَف�ى َفَقَ� الَ��اَب َس�ا َلهُ 

  َواذُ�� ِ�ِ��ِّ َتِ��َّ�ي َم� َل� َأُ�ح

 
ً
  ِم�َّ� َأَودُّ َلُه الَ�َد� ال َع� ِقلى

راِر�ُّ    الُ���َ�ُة في ال�ُّجى ِ�َأبي ال�َّ

  ُعّ�ِضُ� ِم� َرع�ي َلها َوَح�اَن�ي

  َوِ��اِل ُق��ي ِم� َم�اِلع ُزهِ�ها

  َصف�اَء ُت�َ�ُ� في َب�اِت اَألصَف�ِ 

  ِق�َ��ِ� َب�َ� ُمَع�ٍِّض َوُمَع�ِّ�ِ 

 ِ�   َع� ُشغِلِه ِ�َ��ا الُ�ج�ِه الُ��َّ

  اَألحَ��ِ  َم�أ� ِمَ� الَ��ِت الُ�ؤامِ 

  َل� َأنَّ َوصَل الَ��ِم َل� َیَ�َع�َّرِ 

  َأو ِ�الَ�ِ��َِّة في َم�اني َأسُ��ِ 

رِ    َوَس�ا الُ��وِق الُ��ِ��اِت الُغ�َّ

  جاَءت ِ�َأعَ�َ� ِم� ُدخاِن الِ��َ��ِ 

  َوِلَعهِ�ِه� ِإن �اَن َل� َیَ�َغ�َّ�ِ 

 َلَ� في الَ��اِنِح ُم���ِ 
ً
  َك� ِم� َأسى

  ني َوِ�ن َل� َأشُع�ِ َوِ�َف�ِ� َأجفا

  ِلف�اِقِه َ�ال�اِدِر الُ�َ�َ��ِّ�ِ 

  ــــَ��ِ� الُ�ِل�ِّ ِ�ُ�ّلِ ِعْلٍ� ُم�ِ��ِ 

  َزهٌ� َتَف�ََّح ِغ�َّ ُم�ٍن ُم�ِ��ِ 

  َأ��� ِلُف�َقِ�ِه َج�ً� َل� َ��ُغ�ِ 

  ُكُف�ًا َلُ�� في الُ��َ��ى َوالُع�ُ��ِ 

 دوَن َج��ِعها ِللُ��ُ��ِ 
ُ
  َوالَ�ْلي

  ��� َوال َ�ُ�ّ�ِ اَألصَغ�ِ ُح�ُّ ال�َ 

  َلَ� ِ�ِاسِ�ِه َوِلعلٍَّة َل� ُی�َ��ِ 

  َوَ�َ�دُّ َل� َأ�قى َ�قاَء اَألدُه�ِ 

  ِلل�اِ���َ� َوَأنَ� ِم�ها الُ��َ��� 

  َرع�ي َ��اِكَ� ُ�ّلِ داٍج َأخَ��ِ 

ِ ال�اِكِل الُ��َ�عِ��ِ 
ّ
  حاَل الق�ي
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  في َرأِس َأجَ�َد شاِهٍ� عالي الُ�را

  ١َ�أو� ِإَل�ِه ُ�لُّ أَعَ�َر ناِع�ٍ 

  َوَ��اُد َم� َی�قى ِإَل�ِه َم�َّةً 

  َفَ�َأنَّ َمع��َر الَ��اِزِل َح�َلهُ 

  ًة فاَرقُ�هاُك�ُ�� ِلَ�ف�ي َج�َّ 

  َأَسفي َعلى َفقِ� الَ��اِع ِ�ُ��ِ�ها

  َ�ُ َ�عَلُ� َأنَّ�ي ُم� ُغ�َِّ�ْ� 

  اَوَجَ��ُ� َص��ًا َ�عَ�ها م�َّ الَ�َ�ى

  �ا ُق�ََّة الَع�َ��ِ� ِإّني ُ�لَّ�ا

  َوَ��اِرُق الِف�ِ� الَّ�ي َع�َّضَ��ي

  َبَ�َح الَ�فاُء َف�ا ِلَ�ف�ي ح�َلةٌ 

  ُأْفِقَ� لي َس�اً  َیل�اُح ِم� ِتلقاءِ 

  َوِ�ن ِاسَ��اَل� ِع�َ�ها َنف�ي دماً 

  َوَ��ي ِبَ�ج�� َأن َأر� َلَ� ُرقَعةً 

  َو���ُّ َح�ُل َص�اَب�ي ِإن ِب�ُ��ُ 

  َوِ�ذا َدنا ِف�ٌ� َأو ْاض�ى هاَج�ي

  َح��اُن َأذهُل َع� ِإجاَ�ِة َم� َدعا

  َخ�س الِل�اُن َ�َأنَّ�ا ُم�َ���قي

  ِلعاِذر�  ما ُ��ُ� ذا ُع�ٍر َی���ُ 

  َأش�� ِإلى الَ�ح�ِ� ف�َقَة َش�ِل�ا

  �ا َل�َ� ِشع�� َهل ِل�عِ� وصاِل�ا

 ٍ�   ِم� َمع��ِ  ٩ما َ�عَ�ُه ِلُ�َ�ّحِ

  ُ�لُّ ر�ٍح َص�َص�ِ  َوَتُه�ُّ ف�هِ 

  ِانِق�اَع اَألْبَه�ِ  ١١َ���� ١٠في ُع�ِ�هِ 

  ِض�قًا َوِ��المًا َمالِحَ� َمق��ِ 

  ِإذ راَق ِم�ها ُ�لُّ َغ�ٍس ُم�ِ��ِ 

 ِ�   َوِ�الِلها َوَن���ها الُ�َ�َع�ِّ

  َع� ناِ�َ��َّ َهَ��ُت ُح�َ� الَ��َ��ِ 

  َوَمَ�جُ� سّ�ًا ِدرَّة الَع�ِ� الَ��� 

  َأ�اُه َش�قي الُ�عَ��� ُرمُ� الُ�ُل�َّ 

�ي حاَل الَ�ق�ِ� الُ�ْ�َ��ِ    ِم� ِص�َّ

  في الَ��ِ� َع�َ� َوَل� َدنا َل� َأصِ��ِ 

  َوأر�ُح ِم� ِذ��اَك ر�َح الَع�َ��ِ 

َ� َمْ�َ���    َتْهِ�ي ِ�ِه َع��ي َفَ��َّ

َ� ُب�َد َوشٍي َع�َق��    ل�َ�� ِ�َ��ِّ

  َوَ��� ِلقاَءُكُ� ُم�ور اَألعُ��ِ 

  ض�ي َوَدمعي ُمفِ��� َفِ�ُغلَّ�ي أُ 

 ِ�   ِ�ِاس�ي َوأوحُ� في الَ���ِع الُ��َّ

  ُم�َ��ِ�ٌ� َ�َلًال ِبَ��ٍع ُمقِف�ِ 

  َل� َل� َ�ُ���ي الَ��ُق س��ا الُ�ْع�رِ 

  ِحَق�ًا َثالثًا َق� ُوِصلَ� ِ�َأشُه�ِ 

  ِم� شاِعٍ� َوِلَ��ِمِه ِم� ُم�ِ��ِ 

                                                 
 )أعور ناعق ( روایة مطمح األنفس وصفة جزیرة األندلس ١
  ) من ممصر ( روایة صفة جزیرة األندلس  ٩

  )من عمره ( روایة مطمح األنفس  ١٠
 )من دھره یشكو ( روایة  صفة جزیرة األندلس  ١١
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  َبل َل�َ� ِشع�� َهل ُتَلّ�ي َدعَ�تي

  َأو َهل ُأَقلُِّ� ناِ��� َفَأراَك في

ُذ َم�َ�عي ِبِ�الَوةٍ    َأو َهل ُأَل�ِّ

  َأو َهل ُأَجلِّي خاِ��� ِ�َ��اِ��ٍ 

  ةً َأو َهل ُأرّوُِح َع� ُف�اد� ساعَ 

  الَ���  ١َعَ��ًا ِلَقل�ي َی�َم راَع��ا

  ما ِخل��ي َأ�قى ِخالَفَ� ساَعةً 

  ِإن�اُن َع��ي ِإن َنَ��ُت َوساِع��

  َوِ�ذا َشَ��ُت ِإَل�ِه َش��� راَحةٍ 

  َأر�ى َعَليَّ َفَ��ُُّه ِمّ�ا ب�ا

  َق� شاَب َهّ�ًا في ِاقِ��اِل َش�اِ�هِ 

َأن�ى الَ�ماُن َعَل�ِه في حاِل 

  َغ��َ�ٍة َن��اء ِم� خ��اتهِ الِ��ا�ِ 

  ه�ا َوَلّ�ا َیلَ�ِ�� ِ�ُ���ِ�هِ 

  ِإّال �ق�ِل ُم�اِفٍع َع� َنفِ�هِ 

  َقَ�ٌر ُأت�َح َل�ا َبَلغ�اُه َمعاً 

  َق� ُذقَ� ُی�َ� َأب�َ� َق�َل َوفاِتهِ 

  َوُرِزئَ� ع�َ� َأخ�َ� َفهَ� ِل�اِلهِ 

  َفِانُ�بُه�ا َح�َّ�ِ� َوِا�ِ� َعَل�ِه�ا

الِا�ِ� الَغ���َ    �ِ� اللَ�یِ� َتَ��َّ

  َوِا�ِ� الَفق�َ�یِ� الَلَ�یِ� َت�اَر�ا

  َوِا�ِ� الَ�ِ��َّ�ِ� الَلَ�یِ� َ�َ�تُه�ا

  ال�اِرَدیِ� َلها َم�اِرَد ُ�لَّ�ا

  ِ�ِإجاَ�ٍة في َم�ِلٍ� َأو َم�َ��ِ 

  َ�الِ�هاِب اَألزَه�ِ ُق��ي َتَ�قَُّ� 

  ِم� ف�َ� ُتف�ُح َع� َلق�ِ� الَ��َه�ِ 

  َلَ� َتقَ��ي َوهَج الَ��اِج الَ��ِّ�ِ 

  ���ّ�َِ� الَع�ب ال���ِّ اَألذَف�ِ 

  َ��َف َل� َیَ�َف�َّ�ِ  ١١َوَدنا َوداُع�َ 

  َل�ال الُ���ُن ِإلى َأخ�َ� اَألكَ��ِ 

  َمه�ا َ�َ��ُ� َوصاِح�ي الُ��َ��زرِ 

  �ا ِإليَّ ِ�َأكَ��ِ َذكَّ�ُتُه َف�َ 

  َح�ُّ الُ�َعّلى ِم� ِق�اِح الَ��ِ��ِ 

  ِإن ��ُ� ِش�ُ� َمَع الَ��اِب الُ��ِب�ِ 

  َوَرماُه ِم� َم��وِهِه في َأ�ُ��ِ 

  بلقاء َأشه� ِم� ��اِب الِ��َ��ِ 

  في َم�ِرٍد ِم�ها َوال في َم�َ�رِ 

  ف��ا َج�ى �اٍغ َعَل��ا ُمفَ��ِ 

  قَ�رِ َوِم� الَع��ِ� ُبل�ُغ ما َل� �ُ 

 ِ�   ِإّال َتِعلََّة ُم�َتٍج ُمَ�َ��ِّ

  َكالغاِبِ� ال��د� َوِ�ن َل� َ�غُ��ِ 

  َفِ�الُه�ا َمْ�ٌ� َوِ�ن َل� ُ�قَ��ِ 

  ِ�ال�اِر َواَألهل�� َأق�ى اَألدورِ 

  َع� م��ٍ� َخ��ًا َوَع� ُم�َ����ِ 

  حاُل الِف�اِق َعلى الَ���ِ� الُ�ْ�ع�ِ 

  َدع�ا ِإلى ِإص�اِرها َل� َت�ُ�رِ 

                                                 
  )یوم راعتني ( روایة مطمح األنفس ١

  )ودنا وداع ٌ ( روایة مطمح األنفس ١١
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٧٧  

٧٨  

٧٩  

٨٠  

٨١  

٨٢  

٨٣  

٨٤  

٨٥  

٨٦  

٨٧  

٨٨  

٨٩  

٩٠  

٩١  

٩٢  

٩٣  

٩٤  

٩٥  

٩٦  

٩٧  

٩٨  

٩٩  

١٠٠  

  �اَل الَع�اُء َوَج�َّ ِ�الَ�فِ� اَألسى

  َوَأخاُف فاِجَ�َة الَ���ِن َفِإن َتُ��

  ِإنَّ الِ��اَم َلَ��َهٌل ما دوَنهُ 

  �َ� َتق�� َ�ِ َفِالَ�مها َتُف�َفَعلَ 

  َوص�اَ�ُه َفِاتَ�ع َم�اِهَج ُس�ِلهِ 

  َواعَ�ل ِ��اَعِ�ِه َتَ�ل ِم�ُه الِ�ضا

  َواجَعل ِإماَمَ� َوحَ�ُه الهاد� َوُخ�

  َفهَ� الِ�فاُء ِل�ا ت��ُّ ُص�وُرنا

  َواعَل� ِ�َأنَّ الِعلَ� َأرَفُع ُرتَ�ةٍ 

  �َفاسُل� َس��َل الُ�ق���َ� َلُه َت�ُ 

  َوالعالُ� الَ��ُع�ُّ َح��ًا ِإنَّ�ا

  َت��� ِإلى ذ� الِعلِ� َأ��اُر الَ�ر� 

  َوِ�ُ��َِّ� اَألقالِم َی�ُلُغ أَهُلها

  َوالِعلُ� َل�َ� ِب�اِفٍع َأر�اَ�هُ 

  َفاعَ�ل ِ�ِعلِ�َ� ُت�ِف َنفَ�َ� َوزَنها

  ِسّ�اِن ِع��� ِعلُ� َم� َل� َ��َ�ِف�

  َ�� ِبهاَواسَ�ّ� ِ�الُ�َ�ِ� الَّ�ي َث�َ 

  َصّلى اِإللُه َعَل�ِه ما َصَ�َع الُ�جى

  َوارُف� َح�ی�اِت اُألم�ِر َفِإنَّها

  ال َت�ُ�ج�َّ َعِ� الَ��اَعِة ِإنَّها

  َواسَ�ع ِلَ�صفي ُج�َلًة ِم� ِعْقِ�ها

 َح�ُّ ما َب�َ� الَ�الَلِة َوالُه��
َ
  ِهي

  جاِه� َوَصّلِ َمَع اَألِئ�َِّة ُ�لِّه�

  ا َفُ��ََّة ِف�َ�ةٍ َواصِ�� َوِ�ن جارو 

  � َج�َّ بي َسَق�ي َو�اَل َت��ُّ�� مُ 

  َفاْقِ� الَع�اَء َفَ�تَ� َنف�ي َواصِ��ِ 

  ِلُ�َ��ٍَّع ِ�الَع�ِ� ِم� ُمَ�أّخ�ِ 

  َوُح�ودُه حاِف� َعَل�ها ُت�َج�ِ 

  َوُس��رُه َفِاشُ�د ُع�اها ت���ِ 

  َوالُق�َب في داِر الَ�الِم َوُتْ�َ��ِ 

  ِم� ِعلِ� ُم�َ�ِ�ِه ِ�َ��ٍّ َأوَف�ِ 

  ُه�� َوالِ��ُ� ِللُ�َ�َ�كِّ�ِ َوهَ� ال

  َوَأَجلُّ ُم�َ��ٍ� َوَأس�ى َمفَ��ِ 

  ِإنَّ الِ��اَدَة ُتقَ��ى ِ�الَ�فَ��ِ 

  َسّ�اُه ِ�ِاسِ� الَ��ِ� َح�ُل ال��َ��ِ 

  َوتغ�ُّ َع� ذ� الَ�هِل ال َبل َت�َدر� 

  ما َل�َ� ُی�َلُغ ِ�الِ��اِد الُ��َّ�ِ 

 ِ�   ما َل� ُ�ِف� َعَ�ًال َوُح�َ� َتَ��ُّ

  ال َت�َض ِ�الَ����ِع َوزَن الُ�ْ�ِ��ِ 

  َعَ�ًال ِ�ِه َوَصالُة َم� َل� َ��ُه�ِ 

  ُص�ُف الُ�واِة َعِ� الَ���ِ� الُ��ِ�رِ 

َف�ا ِ�ِه في الَ����ِ    َف�ٌ� َوَع�َّ

  ِبَ�ٌع ُتَ�لُِّل ُ�لَّ َقلٍ� ُم�ِ��ِ 

ِ اَألنَ�رِ 
ّ
  َتأَت�ُّ ِ�الَ��ِّ الَ�ِلي

  ُه�ِ ِإن َتلَ� َمع�اها ِ�َفهٍ� َت�ْ 

  في دیِ��ا َوالُع�ف دوَن الُ�ْ�َ��ِ 

  َواسَ�ع َلُه� َوِألَمِ� ُ�ّلِ ُمَ�مَّ�ِ 

رِ    َته�اُجها َأن�اُد َج�ِر الُ��َّ
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١٠١  

١٠٢  

١٠٣  

١٠٤  

١٠٥  

١٠٦  

١٠٧  

١٠٨  

١٠٩  

١١٠  

١١١  

١١٢  

١١٣  

١١٤  

١١٥  

١١٦  

١١٧  

١١٨  

١١٩  

١٢٠  

١٢١  

١٢٢  

١٢٣  

١٢٤  

  َوارَض الَق�اَء َوِدن ِ�َ��َف�ِه َمعاً 

  َوِ�ذا َع�اَك الَ��ُ� َفِاشُ�� َوانُ��

  َواجَعل ِلَ�جِه َ�ِ َسعَ�َ� خاِل�اً 

  َم� �اَن َ��َعُل في َن�اِفَل ِب�ِّهِ 

  َوَحق�َقُة اإل��اِن َق�ٌل َ�قَ��ي

  َوَ���ُ� ِ�اَألع�اِل َوهَ� ِبَ�قِ�ها

 أَ 
ُ
  جَ�ُعُه َ�الُم َ�ِ الَوالَ�حي

  َ�َ�ُ َی��و في الِ��اِن ِألَهِلها

  ِم� َغ�ِ� َأن ُ����ا َحق�َقَة ُ��ِهه

  َوالَ��ُض َح�ٌّ َوالَ�فاَعُة ِم�لهُ 

  َوَ��ِلَ� ال���اُن ی�َضُع قاِئ�اً 

  َوِلُ�ّلِ َم�ٍ� ِف�َ�ٌة في َق�ِ�هِ 

  َوُ�َ��ُِّ� َ�ُ ال�قاَة ِإذا ُه�ُ 

  ِ� في َم��َ�ِة َر�ِِّه�َوذوو الَ��ائِ 

  َفاشَه� َج�اِئَ�ُه� َوال ُتَقّ�ِ�ه�

ِ َوآِلهِ 
ّ
  َوَتَ�لَّ َأص�اَب الَ�ِ�ي

م الـــ   َوامَ��ُهُ� َم�َ� ال�داِد َوَقّ�ِ

  َوَ�ل�ه�ا ُع��اُن ُث�َّ َعِليٌّ الــــ

  ُخَلفاء ِص�ٍق َو�َّ�وا دیَ� الُه��

  َوال��َُّة اَألعالُم ِم� ُشَ�كاِئِه�

  ُ� ِ�الَ��ِ� َواشَه� ف�ه�َواذ��هُ 

  َوارَغ� ِ�َ��ِعَ� َع� أف��ة م� َرو� 

  َواذُ�� ِس�اُه� ِ�الَ���ِل َوال َتُ��

  َفَ���ُعُه� ِلل��ِّ أَهٌل َوالُ�قى

ِل العالي الِ�فات اآلخ�ِ    لَألوَّ

  َوِ�ذا َع�اَك الَ��ُّ َفاصِ�� َواْ�ِ��ِ 

  ُی�خ� َلَ� الَ��ُّ الَ���ُل َو����ِ 

ِ ِش��ًا َ��َ��ِ    َوُف�وِضِه ِ�َّ

  َعَ�ًال َوِن�ََّة خاِئٍف ُم�َ��ِع�ِ 

  في حاِل َنقٍ� َفِاسَ��مها َواذخ�ِ 

  َخلٌ� َ��ا َزَعَ� الَغِ��ُّ الُ�فَ��� 

  َفَ�َ�وَنُه َرأَ� الع�اِن الُ��ه�ِ 

  َأو ُی�ِر��ا َحّ� ال�واء الُ��َ��ِ 

  ال ُ�ْ�ِ�الِن َعلى ِام�ٍ� ال َ��َ��� 

  ِ�الِق�ِ� َوالُ�لفى ِلَ�� َل� ����ِ 

  َن���ًا ِع�َ�ها َمع ُم�َ��ِ  َیلقى

  َوَردوا الُ��اَل ِ�َق�ِل َح�ٍّ ُم��رِ 

بُه� َوِ�ّما َ�غِف�ِ    ِإّما ُ�َع�ِّ

  َوَ��اَك ال ت�ج� ِلَ�� َل� َ��ف�ِ 

  َوَأِذع َم�اِسَ�ُه� َج��عًا َوانُ��ِ 

  ــــُعَ�َ��ِ� في ُ�ّلِ الَف�اِئِل َوابُ�رِ 

 ��� م في الُ��وِب ال�ُّ   ــــَ�َ�ل الُ�َ��َّ

  َوَأروا َمعاِلَ�ُه ُع��َن ال�ُّ�َّ�ِ 

  ُنَ��اَء في الَ��ِم اَألَغ�ِّ اَألشه�ِ 

  َوَلُه� ِ��ا َشِهَ� الَ�س�ُل َوأخِ��ِ 

  َسَف��ا الَ�ماِء َعلى ال���ِ� اَألعَف�ِ 

  ِ�ُ�َقّ�ٍم ف�ِه� َوال ِ�ُ�َ�ّخ�ِ 

  َقِ�ٌ� ِبها َوِ�ُ�ّلِ صاِلَ�ٍة َح�� 
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١٢٥  

١٢٦  

١٢٧  

١٢٨  

١٢٩  

١٣٠  

١٣١  

١٣٢  

١٣٣  

١٣٤  

١٣٥  

١٣٦  

١٣٧  

١٣٨  

١٣٩  

١٤٠  

١٤١  

١٤٢  

١٤٣  

١٤٤  

١٤٥  

  َوَدِع الِ��اَء َفِإنَُّه داٌء بلى

ُه في ال�یِ� َبل ُهَ� ِع�َ�ُه�   َوأَش�ُّ

  ُث�َّ اقِ� َح�َّ ال�اِلَ�یِ� َوُق� ِ��ا

  �ا بّ�ًا َوال َت�َه�ُه�اَأوِسعهُ 

  َواخِف� َج�اَحَ� َرحَ�ًة ِلِ�َل�ِه�ا

  وِلُ�ّلِ ذ� َرحٍ� َوُق��ى ُح�َمةٌ 

  َوارَغ� ِبَ�فِ�َ� َأن ُتعاِشَ� َغ�َ� َم�

  ِإنَّ الَ�عاُشَ� في اَألناِم َت�اكلٌ 

  َواسَ��ِ��الَ�ِرَع الَ���َه َوجاِن� ال�ـ

  ُدِفعَ� ِإلى َق��ٍ� َفاْبُلهُ  ١َوِ�ذا

  َ��َ�ِفّ�َك َم�َ�ٌ� َحَ�ٌ� َب�ا ال

  َفال�اُء ُت�ردُه ال�الُء َصفاؤهُ 

  َوالَ��ُف ُ��ِ�ُ�ُه الَ�هاُء َحالَوةً 

  َك� ِم� َأٍخ َیلقاَك ِم�ُه �اِه�ٌ 

  َواشَ�ح ِلُ�ّلِ ُمِل�ٍَّة َص�رًا َوُخ�

  َواسَ��ِ�ِح الَ��َّ الَ�ِقيَّ َوشاِور الــ 

  ُه�َوِ�ذا َأَت�َ� َنِ��َّ َق�ٍم َفاْلقَ 

  ٢َواخِ�ن ِل�اَنَ� َواحَ�ِ�س ِم� َلفِ�هِ 

  َواصَفح َعِ� الَع�راِء ِإن ق�َل� َوُع�

  َوِ�ِل ال��يَء ِإلى ِإساَءِتِه َوال

  َفَ�فاَك ِم� َش�ٍّ َس�اُعَ� ُخْ�َ�هُ 

  ُم�قارض�ِه ذو َض��ٍ� ُم�ِغ�ِ 

  ٌ� َفِإن ماَر�َ� ف�ِه َتْ�ُف�ِ ُكف

  َفَ�َض الِ��اُب َعَل�َ� ِم�ُه َواْبُ�رِ 

  َوامَ��ُه�ا َق�ًال َ����ًا َواشُ��ِ 

  َتْ�َه� ِلَ�فِ�َ� َل� َفَعلَ� َوتْ�َخ�ِ 

  َوِلُ�ّلِ جاٍر فاْرَعها َوَتَ�كَّ�ِ 

  َكُ�م� َم�اِهُ� َنفِ�ِه في الَ�عَ��ِ 

  ��� َوِل�اَك ُیلفى ال��ُ� في الَ�ِ�ِف ال

  ـــَ��َع الَ�ف�َه ِ�ُ�ّلِ حاٍل َواهُ��ِ 

  َق�َل الَ�فاُوِض َوالَ��اُرِك َواْخ��ِ 

  َحّ�ى ُتقاِبَلُه ِ�ُ��ِ� الَ��َ��ِ 

  َوَم�اُقُه ِلآلِجِ� الُ�َ�َغ�ِّ�ِ 

 ِ�   َوِفعاُلُه ِللعاِضِ� الُ�َ�َأخِّ

  �اٍد َسالَمُ�ُه َو�اِ�ُ�ُه َوِر� 

  َوَشّ�ِ�ِ  ١١ِ�الَ��ِم في ُبه� اُألم�رِ 

  ــــَفِ�َ� الَ�ِكيَّ َتُ�� َر��ح الَ��َ��ِ 

  ِ�ْاسِ� الَ�الِم َوِرْد ِ�ِ�ل� َواْصُ�رِ 

  َواحَ�ر ب�اِدَر َغ�ِِّه ُث�َّ احَ�رِ 

  ِ�الِ�لِ� ِم�َ� َعلى الَ�ف�ِه الُ�ْع�رِ 

  َتَ�َعقَِّ� ال�اغي ِبَ�غٍي ُت�َ��ِ 

  ق��ُل الُ�ْ���ِ  ١٢َوَ�فاَك ِم� َخ��ٍ 

                                                 
  )فإذا ( روایة الیتیمة ١
 )من نطقھ ( روایة الیتیمة ٢

 )كل األمور ( تیمة روایة الی١١
  )من خبر ( روایة الیتیمة ١٢
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١٤٦  

١٤٧  

١٤٨  

١٤٩  

١٥٠  

١٥١  

١٥٢  

١٥٣  

١٥٤  

١٥٥  

١٥٦  

١٥٧  

١٥٨  

١٥٩  

١٦٠  

١٦١  

١٦٢  

١٦٣  

١٦٤  

١٦٥  

١٦٦  

١٦٧  

١٦٨  

  َوادَفع ِ�َ��ِ� الَغ�ِ� آَفَة َغ�ِّهِ 

  َواخِف� َ�الَمَ� َوامِ� ه�نًا َوالَ� َم�

  ِإّن َنِ��َّ�ا َوَتَ��َِّ� الُ��الءَ 

ثَ�هُ    َواصُ�ق َح�یَ�َ� ُ�لَّ َم� َح�َّ

  َواكَفْل ِبَ�عِ�َك َوارَع ُ�لَّ َأماَنةٍ 

  َواحَف� َ���َ�َ� َوا�ِ� ِس�ََّك رق�ةً 

  َواحَفل ِ�َ�أِنَ� ِإنَّ ف�ِه شاِغالً 

  ال َت�ُعَ�نَّ ِلَع�� م� ال��َ�هُ 

  َك� عاِئٍ� َق� عاَب �اِهَ� ِخلَّةٍ 

  َوالَع�اِئُ� َج�َّةٌ  َوِمَ� الَع�اِئ�ِ 

  َوابُ�ل ِلُ�لَ�ِ�ِ� الِق�� َأز�ى الِق�� 

  َوِ�ذا ُسِ�لَ� َفُ�� َوِ�ن َقلَّ الَ��ا

  َواشُ�� ِلَ�� َأوالَك بّ�ًا ِإنَّهُ 

  َوَ��ِلَ� ال�یُ� الَ���َ�ُة َفا�ِغها

  ال َت�َضَ��َّ ِلُ��ِلٍ� َغ�َ� الَّ��

�ًا ذا ِغ�َ�ةٍ    ال ُتْلَفَ�� ُمَ�َ�ّ�ِ

  �� َأَح�ًا َوال ُت�ِ�� َلهُ ال َت�ل

  ال َت�َ�َ��َّ ِ�َ�� َرَأیَ� ِ�ِ��ِ�هِ 

ٌة َفِإذا ِانَقَ�� ٍ ُم�َّ
ّ
  َوِلُ�ّلِ َحي

  َفاعَ�ل ِل�اَك الَ��م ِإنََّ� َم�ِّ�ٌ 

  ما ُدمَ� في َمَهٍل َوأَع�اِل الُ�قى

  َوارَغ� َعِ� الُ�ن�ا َفِإنَّ َوراَءها

  داُر الَ�قّل� َوالَ�َغ�ُّ� ِإن َتُ�ح

  ًة َفاسَ�غِف�ِ َفِإن اسَ�َ�فََّ� َم�َّ 

  الَق�َ� َ�لقًا ال ِ�َ�ّ�ٍ َأصَع�ِ 

 َف�ُل الِ��َ�رِ 
َ
  َكِ�َه الَ���َلَة َوهي

  َواصَ�ع ِ�َ��ٍّ في َق�اِئَ� ُت�َ��ِ 

  َواخَ�� ِلَ�فِ�َ� ُخ�ََّة ال�افي الَ��� 

  َواك�� ِحفا�ًا ِس�َّ َغ�ِ�َك َواسُ��ِ 

 ِ�   َلَ� َع� ِس�اُه َفاتَِّع� َوَتَ��َّ

  �ِ� َنفِ�َ� َفاْشُع�ِ َف���عُه َوِلعَ 

  َأم�اُلها ف�ِه َوِ�ن َل� َت�َه�ِ 

  َأن َیلَهَج اَألع�ى ِ�َع�ِ� اَألعَ�رِ 

  َوَتَل�َّ َمقَ�َمُه ِبَ�جٍه ُم�ِف�ِ 

  ١َجهُ� الُ�ِقّلِ َأداَء وجِ� ال����ِ 

  ِ�الُ��َ��� ٢َح�ٌّ َعَل�َ� َفال َتُ��

  ِللُ��ِل��َ� َوِلَألِئ�َِّة ُت�َج�ِ 

  ِإن َ�ِغ� َأو َ��ُ��ِ َت�ضى ِلَ�فِ�َ� 

  ُمَ�َ�ّ�ِ�ًا �ق�ي ِ��ا َل� َ��ُ��ِ 

  َحَ��ًا َفُ���َ� في الَف��ِ� اَألخَ��ِ 

  َأو حاِلِه َبل�� َوال َتَ�َ��َّ�ِ 

  ِب�نّ�ِ َی�ِم ِح�اِمِه َل� ُی�َ��ِ 

ِ ِإلى ال���� الُ��ِ��ِ 
ّ
  َق�َل الُ�ِ�ي

  َلَ� ِ�الَ��اِة ُم�اَحٌة َل� ُتْ�َ��ِ 

  ذا غفاٍر ُم�غ�ِ َی�مًا َثق�ًال 

  ِ�َ�َ��ٍَّة َأو ِنعَ�ٍة َل� َتْ�ُ��ِ 

                                                 
  )إزاء جھد مكثر ( روایة الیتیمة ١
 )وال تكن ( روایة الیتیمة ٢
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١٦٩  

١٧٠  

١٧١  

١٧٢  

١٧٣  

١٧٤  

١٧٥  

١٧٦  

١٧٧  

١٧٨  

١٧٩  

١٨٠  

١٨١  

١٨٢  

١٨٣  

١٨٤  

١٨٥  

١٨٦  

١٨٧  

١٨٨  

١٨٩  

١٩٠  

١٩١  

  أم�ُلها َغَ�ٌر َوَصفُ� َنع�ِ�هاتَ 

  إ� والَّ�� َتعل� اللغاُت ِبِ��ِ�هِ 

  َفِألَ�ِّ أَهل�ها َصَف� َأو َأیُُّه�

ل ِ�َعقِلَ� َ�� َلها في َ��َفةٍ    َحّ�ِ

  �ا ُربَّ عالي الَق�ِر َم���ِع الِ��ى

  َ�َ�َ�ت َعَل�ِه ُص�وُفها في أُهَ�ةٍ 

  فأَ��َ�ُه َوَحَ��َ� ذرَوَة ِع�ِّهِ 

  �ٍَّف َج�الَن َ�عِ�ُ� ر�ُ�هُ َوُم�َ 

  َتَ�َك�ُه َأشَعَ� ساِغ�ًا ذا ع�َلةٍ 

  ُقل ِللَّ�� َ�غَ��ُّ ِم� َزَهَ�اِتها

  َق� َأنَ�َرْتَ� ِ�ُ��ِ�ها ف�َ�� َخال

  َوالِ�زُق َأق�اٌم فال َت�َ�� َلهُ 

  ١َل�َ� الَ���ُ� ِب�اِئٍ� في ِرزِقهِ 

  َأَو ما َرَأیَ� َغ�يَّ َق�ٍم ُم�ِس�اً 

نٍ َق� َأوعَ    َ� الَ����ُ� ُ�لَّ ُمَ��َّ

  َوِ��اَك �غ�ي الل�ُل أل�َل داج�اً 

  َفَلِ� ابَ�َغ�َ� ِ�ُ�ّلِ جهٍ� َنْ�َل ما

  َوَلِ� اجَ�َه�َت ِلَ�فِع ما ُی�ت�َ�هُ 

  َت�ب�ُ� ُمقَ�ِ�ٍر َتعالى َق�ُرهُ 

  َوَدل�ُل َح�ٍّ أنَُّه الَف�ُد الَّ��

  َخَلَ� الَ�الِئَ� ُ�لَّها ِم� ُق�رةٍ 

  ار�ها َفَل�َ� َ�ِ��ِلهِ كّال َو�

  فارَض الَق�اَعَة ُرتَ�ًة ُت�َع� ِبها

  َكَ�ٌر َوُم�ِثُ�ها َعٍ� َل� ُیْ�ِ��ِ 

 َوفي َعَ�فاِتها َوالَ�ْ�َع�ِ 
ً
  ِ�ِ��ى

  َل� ُ��َ�َ�م َوِ�أیِِّه� َل� َتغُ�رِ 

  ِم� َمق�ٍ� َأو ُم��ٍ� َأو ُمْ�َع�ِ 

  ُمَ�َ��ٍِّل ُمَ��اِوٍس ُمَ�َ��ِّ�ِ 

  ا في َع�َ��ِ َوَسَ�ت ِإل�ِه ُخ��ُ�ه

  َوَ�َ��َنُه َث�َب الَ�ل�ِل الُ��غ�ِ 

  ���ًا َوَ��َفُل في الَ���ِج ال����� 

  َح��اَن في حاِل الَفق�ِ� الُ��ق�ِ 

  ِ�َ��اِب قاٍع خاِدٍع ِللُ�ْه��ِ 

  َأم�اُلُه فانُ�� ِلَ�فِ�َ� َأو َذرِ 

  َهّ�ًا َوقاِرب في ِ�الِ�َ� َت�ف�ِ 

  فَأَت�ُّ ِحْلَ�ِ�ِه َه��َ�ُة ِإذخ�ِ 

  َوَل��َ�ُه� َ��عى ِ��اِل الُ�عِ��ِ 

رِ    ُم� َأحَ�َ� الَ�ق�یُ� ُ�لَّ ُمَق�َّ

  في َ�ْ�ِرِه َوَضح الَ�هاِر اَألبَه�ِ 

  َسَ�َ� الَق�اُء ِ�َ��ِعِه َل� َتقِ�رِ 

 ُم�َ��ِ 
ً
  آتاَكُه ِإت�اَن ُمْ�جى

  َأن ُی�َ�غى ِم� دوِنِه لُ�َ�بِّ�ِ 

  َفَ�َ� الَ���َع ل�� الُ�هى الُ�َ�َف�ِّ�ِ 

  َل� َ�عَ�ِ�� ف�ها َوَل� َ��َ��ِ��ِ 

  َشيٌء ُ�قاُس ِ�ِه الَ���ع ال����ِ 

  َواحِ�ص َعلى إی�ار دیِ�َ� ُت�ث�ِ 

                                                 
  )في حرصھ ( روایة الیتیمة ١
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١٩٢  

١٩٣  

١٩٤  

١٥  

١٩٦  

١٩٧  

١٩٨  

١٩٩  

٢٠٠  

٢٠١  

٢٠٢  

٢٠٣  

٢٠٤  

٢٠٥  

٢٠٦  

٢٠٧  

٢٠٨  

٢٠٩  

٢١٠  

٢١١  

٢١٢  

٢١٣  

٢١٤  

٢١٥  

  َواسَ�ح ِ��الَ� َبل ِ�ع�ِضَ� دوَنهُ 

  دیُ� الَف�ى َأولى ِ�ِه ِم� ِع�ِضهِ 

  َفاسَ�ِ�� دیَ�َ� دوَن ِع�ضَ� ُت�َج�ِ 

  َواصِ�� َعلى ُنَ�ِب الَ�ماِن َفِإنَّها

  َوِ�َل�ِه َفافَ�ع في ُأم�ِرَك ُ�لِّها

  �اِدَث ما َرَم�َ� َفَل� ُتِ��ِإنَّ ال�َ 

  َأنَ� الُ��اَ�ُ� َوالُ��اُد َج��ُعُ��

  ِإّني َنَ��ُ� ِب��ِ�ِه َجه�� َلُ��

  َلّ�ا َأَح�� ِ�ِعلِ�ِه وَرَأیُ�هُ 

  َض�َّ�ُ� َأسُ�َ�ه َن��َ�ة ما َح�� 

  ِم��اِن زاَدت َت�َع َع�َ�َة وِان�َه�

  َأوَت�ُتها َوال�تُ� َأفَ�ُل ُس�َّةٍ 

  ا ِإن َ�غاُه عاِئ�ٌ ال َع�َ� ف�ه

  أُعِ�رُت ف�ِه َفَ�� َت�ّ�َ� ُع�رهُ 

  َجَ�عَ� ُأص�َل ال�یِ� َوِاشَ�َ�لَ� َعلى

�� ِم� س�َ�ِة الَ�َلِف األُلى   َوَتَ�شَّ

ةٌ    ف�ها َب�اٌن ِللُ���ِ� َوُع�َّ

  َفُ��وا ِ�َأحَ�ِ�ها َت��ن�ا ُأسَ�ةً 

  َوَتَق�َّل�ا ُن��ي َو��ن�ا ُأسَ�ةً 

  ض�ا الِ��َّ الَّ��َوَت�اَصف�ا َوَتقارَ 

  َوَت�اَصل�ا َوَتعاَ�ف�ا ���ا ُتَ�وا

  َ�َ�ُ َح�ُ�ُ�ُ� َوَح��ي أنَّهُ 

  َوِ�َل�ِه ُأس�ُ� َأمَ�ُك� َوَ�فى ِ�هِ 

  َوَعَل�ِه َأْقُ�� حاَلُ�� َفهَ� الَّ��

ل الَ��َ� الَع��َ� َوُتْعَ�رِ    َتَ���َّ

  َوالِع�ُض َأولى ِم� َ��اِر ال��س�ِ 

  َواسَ�ِ�� ِع�َضَ� دوَن َوفِ�َك ُتْ�َف�ِ 

  َقَ�ُر اِإللِه ال�اِحِ� الُ�َ�َ��ِّ�ِ 

ِ ال��ِقِ� الُ��َ��ِ��ِ َف�َ 
ّ
  َع الَ�ِقي

  ِم� َنفِ� دیِ�َ� ذاُت َخ�ٍ� َأ�َ��ِ 

  ِ�َ�قاَل�ي الُ���ى َوَم�ِ� َتَ��ُّ�� 

  َوَه�یُ�ُ�� سَ�َ� الَ���ِ� اَألخَ��ِ 

  َرأَ� الع�اِن َوَل�َ� َرأَ� الُ��ِ��ِ 

  ِللِعلِ� َف�ُل ِع�اَی�ي ِم� َأسُ��ِ 

  َت���ُ�ها َمَ�ٌل ِلُ�ّلِ ُمَ��ِّ�ِ 

  �َ� الَ��ّ�ُع ِوتَ�ُه َ�ال��ِت�ِ لَ 

  ِإّال َخِفيٌّ َل�َ� ِ�الُ��َ�ْ�َ��ِ 

  َوّلى الَ�الَمة ُ�ّل َم� َل� َ�عُ�رِ 

  آداِ�ِه َواسَ�أَث�ت ِ�األََث�ِ 

  َعِل��ا الَ�قاِئَ� ِ�اَألَع�ِّ اَألشَه�ِ 

 ِ�َّ�   ِللُ��َ�ف�ِ� َوُم�َعٌة ِلل�ُّ

  ِللّ�اِل��َ� َوُ�ّلِ َب�ٍّ َخ�ِّ�ِ 

  ِ��ِق َتَأمٍُّل َوَتَ�بُّ�ِ ف�ِه �ِ 

  ُهَ� حلَُّة العار� َوَ��ُ� الُ�ق��ِ 

  َوِزناُدُك� في ُ�ّلِ صاِلَ�ٍة َوِر� 

  َح�ُ� الُ���ِ� القاِنِ� الُ��َ�غِف�ِ 

  َسَ��ًا ِلُ�ّلِ ُمَفّ�ٍِض ُم�َ�قِ�رِ 

  ما دوُنُه ِلِع�اِدِه ِم� ُمع��ِ 
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٢١٦  

٢١٧  

٢١٨  

٢١٩  

  َوَلَعلَُّه في َ�عِ� ما َ�ق�ي ِ�هِ 

  ُی�ني ِلقاَءُكُ� ِ�َأوٍب عاِجلٍ 

  َرَغ�اِتُ��ال َت�َأم�ا ِإح�اَرُه 

  َوَع�ى ِرضا الَ����ِر ُ��ِفُ� َوجُههُ 

  

  ِمّ�ا َ��اُء ِ�ال َوز�ٍ� ُمْ�زرِ 

  ِمِل الُ�َ�َ��ِّ�ِ َت�ضاُه َنفُ� اآل

  َفِه�اُتُه َم���َ�ٌة َل� ُت�َ��ِ 

  َفُ��یَل ِم� َوجِه الُف�اِق اَألغَ��ِ 

  

ل�الغة نا��ها، ورفعة معان�ها، وص�ق عا�ف�ها، و�الغة  ه�ه ال���لة لها ق��ة أدب�ة ف��ة؛

ال��� وال�صا�ا ف�ها، وم� ث� اه�� األن�ل���ن بها، وح��� ب��اء �الغ م� ِق�ل معاص�� ال�اع� وم� 

ق���ة له في اآلداب وال��ة ��� بها : وم� م����� م��الته: " ت�عه�، قال ال����� في ت�ج�ة ال����� 

: ف�� ب��ع ما قاله: " وأورد الف�ح ب� خاقان أب�اًتا م�ها ث� قال. ١"ح� م�لها في مع�اهاإلى ب��ه، ال أعل� أل

  .٢"ق�له ��ف ال�عقل ال�� ف�ها اع�قل

األم�� م�وان ب� ع�� هللا ب�  عارضها، فق� ��عارضات وش�وحول�ه�ة ه�ه الق���ة ح��� 

  )ال�امل : ( هـ، �ق���ة قالها في س��ه، م�لعها٥٧٨م�وان ت

  ٣ا نف� ُدون� فاج�عي َأو فاص���  �لع ال�ََّمان ِبَ�ْجِهِه ال���ّ���َ 

 ش�ح ج��وذ�� اب� ع�� ال�ل� ال��اك�ي أن أ�ا األص�غ ع��ى ب� ع�� ال�ح�� اب� ��اد�� له 

�ة وال��� وال�صا�ا واألم�ال   .٤في ق���ة أبي م�وان ال����� في ال�ُّ

م��ه�ة أ�ه�ت اه��ام  � َسَ�اعات ����ة وروا�اتما عل�ها موم�ا ی��ز م�انة الق���ة األدب�ة 

  .٥ال�اس بها، وق� َذَك� ه�ه الَ�َ�اعات غ�ُ� واح� م� ��ار العل�اء

وم�ا یلف� ال��� أن أ�ا م�وان ال����� ص�ع أم�ًا ل�� معه�دًا ع�� م� س�قه أو ع�� معاص��ه 

� ���الن ت�ج�ة لف��� الق���ة ت��ل في مق��عة م� ب��� ه� أنه ص�ع للق���ة ع��اناً م� ال�ع�اء، 

  )ال���ل : ( ال�ائ�ة ومعان�ها، ه�ا

                                                 
 ٢٨٠جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس، ص ١
  ١٧٩مطمح األنفس، ص٢
 ٢٢٠ص٢الحلة السیراء، ج٣
  ٤١٦ص٣الذیل والتكملة، ج٤
محمود بشار  - بشار عواد معروف : ، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ)ھـ ٥٧٥(شبیلي ابن خیر اإل: فھرسة ابن خیر اإلشبیلي . یُنظر ٥

  ٤١- ٣٧ھالل ناجي، ص: ، وقصیدة أبي مروان الجزیري ٥٠٣م، ص ٢٠٠٩تونس، األولى،  –عواد، دار الغرب االسالمي 
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ِ ال�ار م�ق�ع ال��ل
ّ
  �ِ��ُّ إلى  أو�انه  و�لى  األهل    ك�اُب ق�ي

  ودلَّ على ُسُ�ل اله�ا�ة والف�ل    ت��َّ�   آداب    ال��انة   �لِّها

ت���ل ف��ا ضّ���ه م� معل�مات �الغة األه��ة ل�  وللق���ة ��ان� ق���ها األدب�ة ق��ٌة تار���ة

أن م�ة س��ه األ��ل �ان� في  - على س��ل ال��ال–ت���ها ال��ادر األن�ل��ة وال���ق�ة معًا، م�ها 

  :، قال"ثالثة حق� وأشه�" ����شة 

  ١َأش�� ِإلى الَ�ح�ِ� ف�َقَة َش�ِل�اِحَق�ًا َثالثًا َق� ُوِصلَ� ِ�َأشُه�ِ 

��ف ال�قاب ع� أف�اد أس�ة ال�اع�، وتق�م ل�ا معل�مات ل� ت���ها ال��ادر ق�، أنها ت: وم�ها

، وأن اب�ه األك�� �ان م�ار�ًا له في زن�ان�ه، وله�ا ٤، و���ًا واح�ة٣، وأوالدًا خ��ة٢فهي ت���نا أن له زوجة

  .م�وان، و�ن �ان ال�اع� ُ��ّ�ى �أبي ٥ل� ی�رد اس�ه مع إخ�ته، ولعل ه�ا ی�جع إلى ق��ه م�ه

فإذا �ان ال�ع� ی���� �ق�� خف�ة ت��ه ق�� ال���  وم�ا ی��ز م�انة الق���ة األث� ال�ف�ي لها،

لها تأث�� في م�اع� ال�امع��، فإن ه�ه الق���ة �ان لها �الغ األث� في ح�اة أبي م�وان ال�����، فال��� 

  :األخ�� م�ها

  َوجِه الُف�اِق اَألغَ��ِ  َفُ��یَل ِم� َوَع�ى ِرضا الَ����ِر ُ��ِفُ� َوجُههُ 

  .٦"س�ع ال����ر ه�ا ال���، َفَ�قَّ له، و�ان س��ًا في العف� ع�ه واإلح�ان إل�ه" 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )  ٥٢( البیت ١
 ) ١٨ – ٦( األبیات ٢
  ) ٢٧- ١٩( األبیات ٣
  ) ٣٢- ٢٨( األبیات ٤
  ) ٧٦- ٦٠( األبیات ٥
  ١٩٥ابن األبار، ص: إعتاب الكتاب٦
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  ال���

إن ت�ل�ل�ا ل����ن ال��اب ال�ع�� ل�ائ�ة ال����� �ق��ي مع�فة ال�الة ال�ف��ة ال�����ة 

لل�اع� ع�� ن��ه ه�ا ال��اب، فال�اع� ن�� خ�ا�ه في ال���، ومعل�م أن �ل�ة ال��� ت�خ� ��عاني 

ل���ة، سل� ا: فع�اد �ل�ة ال��� ثالثة ع�اص�" ال�ل، وفق� ال���ة واالنق�اع ع� األهل واألح�اب، 

  .١"وتع��ل ال���ة، واإلقامة ال����ة

وت���ة ال��� ت��� في نف� ال�اع� ���ة ال ُت��ى وأث�ًا ق��ًا ال ی�ول، وف�َّ�ت ق����ه 

  .ال�ع��ة، ح�� غ�ا ال�ع� أن��ه في وح�ة ال��� القاتلة، وسل�ته في �ل��ه القات�ة

ه ب�رجات م�فاوتة ���� م� ال�ع�اء في أسه� ف� و�ع� ال��� راف�ًا مه�ًا م� رواف� األدب الع��ي،

، وهي تل� الق�ائ� ال�ي ن��ها ) ال����ات( م��لف ال�ل�ان واألزمان، و�ه�ت ق�ائ� ع�ف� بــ 

أص�ابها وه� �قاس�ن م�ارة الق��، و�عان�ن أل� ال�ع� ع� األهل واألح�اب، ف�اءت مع��ة ع� ت���ة حق�ق�ة 

ل��اة ال�ل واله�ان ال�ي عاشها ال����، وج��ت ن��ات ال�آ�ة وال��ن في نف�س أص�ابها، وص�رت 

واالن�الق م� الق��د واألغالل، ��ا ان�ل� ال�ع�اء م� وراء  ت�ار�ح ال��ق إلى األهل، وال��ق إلى ال���ة

الق��ان �����ن ���اله� وف��ه� صف�ات ال�اضي و����جع�ن ص�ره ال���لة وذ���اته ال����ة، ف��ع�ا 

  .في ق�ائ�ه� ب�� ال�اضي ال�ل�� وال�اض� ال����

  : وق� ص�َّح ال����� أن خ�ا�ه �قع في م���� وت�عة ع�� ب��ًا، فقال

  َت���ُ�ها َمَ�ٌل ِلُ�ّلِ ُمَ��ِّ�ِ  ِم��اِن زاَدت َت�َع َع�َ�َة وِان�َه�

� ��ل ال�ف� ال�ع�� ل�� ال����� في ه�ا ال��اب، �أنه �ان ���ا�ة ش��ات نف��ة  و�����ا أن نفّ�ِ

  :م���تة أراد ال�اع� إف�اغها في خ�ا�ه، الس��ا ع�� شع�ره ب�ن� أجله واق��اب ساعة رح�له، وله�ا قال

  ُم� َج�َّ بي َسَق�ي َو�اَل َت��ُّ��     �اَل الَع�اُء َوَج�َّ ِ�الَ�فِ� اَألسى

  َفاْقِ� الَع�اَء َفَ�تَ� َنف�ي َواصِ��ِ     َوَأخاُف فاِجَ�َة الَ���ِن َفِإن َتُ��

  

                                                 
 .٢٣م، ص١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥أحمد مختار البرزة، مؤسسة علوم القرآن، األولى، : األسر والسجن في شعر العرب١



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٥

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 م    ٢٠٢١ -يناير/  عشر  السابعالعدد  

 

وت�ل�ل�ا ل����ن ال��اب في ه�ا ال�� ی��ل� م� ال���ذج ال��اصلي ال�� ب�اه رومان 

  :هي  ١ع�اص�جاك����ن على س�ة 

          

  ال��سل 

Addresser 

  ال�سالة  

Message  

  ال��سل إل�ه  

Adressee     

          

          

  ال�ف�ة  

Code 

  ال��اق

Context 

  ق�اة االت�ال

Contact 

  

    

وفي ت�ل�ل م��نات ال��اب ال�ع�� ل�ائ�ة أبي م�وان ال����� س�ف ن��� على أب�ز ثالثة 

، فه�ه الع�اص� ت��امل ف��ا ب��ها إلت�ام وال�سالة، إل�ه وال��سل، ال��سل: ع�اص� في ع�ل�ة االت�ال

  .ع�ل�ة االت�ال

  :و��اء على ذل� �����ا تق��� ال�� إلى ثالثة أق�ام 

  ب��اً  ٢١٩الق���ة 

  ) ٢١٩-٨٠( الق�� ال�ال�   ) ٧٩- ١٩( الق�� ال�اني   ) ١٨ - ١( الق�� األول 

  ال�سالة  ال��لقي  ال��ِسل

  

  )ال���ع ( ال��سل . أوالً 

ه� ال��ف األول، وال���ج لل��اب، و��ونه ال ���ن خ�ا�ًا؛ ألنه ال��ف األول، وال�� ی��ه �ه " 

" ، فه� ب�ل� ���ل ٢"ال��ا���ة؛ �ق�� إفهامه مقاص�ه وال�أث�� ف�هإلى ال��ف ال�اني؛ ل���ل دائ�ة الع�ل�ة 

ال�ات ال���ر�ة في إن�اج ال��اب؛ ألنه ه� ال�� ی�لف� �ه م� أجل ال�ع��� ع� مقاص� مع��ة، و�غ�ض 

و���� ذاته م� خالل ب�اء خ�ا�ه، �اع��اده اس��ات���ة خ�اب�ة ت��� م� م�حلة ت�ل�ل . ت�ق�� ه�ف ف�ه

                                                 
دمحم الوالي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، األولى، . رومان جاكبسون، ترجمة: قضایا الشعریة . یُنظر١

  ٢٧م، ص١٩٨٨
 ٤م، ص٢٠١٦، نوفمبر ١٨١ھند بنت حامد الحازمي، مجلة القراءة والمعرفة، مصر، العدد : تحلیل الخطاب٢
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�ًا واالس�ع�اد له، ��ا في ذل� اخ��ار العالمة اللغ��ة ال�الئ�ة، و��ا ���� ت�ق� م�فع�ه ال��اق ذه�

  .ال�ات�ة، ب����ف �فاءته لل��اح في نقل أف�اره ب���عات م�اس�ة

وال ���� لّلغة ال���ع�ة أن ت����، وت�ارس دورها ال�ق�قي، إال م� خالل ال��سل، ف���ح م�ج�دًا �الفعل 

ل�� ه�ا ف���، بل ���ن وج�دها ذا فعل م�اس� لل��اق، ف��ون . دها �الق�ة فق��ع� أن �ان وج� 

فال��سل ه� ال�� ی��ف اللغة في م����اتها ال���ای�ة، ب�فع�لها في ن��ج ... ال��سل ال ���ن للغة فاعل�ة

ال�لف�ي  ف�ه�ا الفعل... خ�ا�ه، ذل� ال�فع�ل ال�� ی��ع �اقاتها ال�ام�ة، و��رك ذل� �إن�اجه خ�ا�ات 

ی�قل ال��سُل اللغة م� ال����� ال��ر� إلى ال����� ال��اولي، و�غ�و ال��اب ع��ها م�ش�ًا على 

وال �ق��� ح��ر ذات ال��سل على ل��ة ال�لف� ال��ابي، ...كفاءته، �الق�رة على ال���ف مع م���ه

لف�، ��ا ه� ال�ال في بل ��ل �اق�ًا في خ�ا�ه ما �قي ال��اب ذاته، م�ا ��ي �اس���ار ع�ل�ة ال�

  .١"األوام� ال�����ة

وال��ِسل في ه�ا ال��اب ه� ال�ز�� ال�ات� وال�اع� أب� م�وان ع�� ال�ل� ب� إدر�� 

، ����ف الغ��ض م�ان والدته وزمانها، وله�ا ع��ما ت�ج� له اب� األن�ل�ي ٤األزد� ٣ال��الني٢الَ�ِ���� 

، ٥)�� ��ا ت�ق�� أنه م� األن�ل� وت�ّ��� في بل�ه ف�ل ��( سع�� األن�ل�ي وضعه في ف�ل وس�ه بــ

، ٦)ال�لة ال���اء في حلى ال����ة ال���اء ( إال أنه وضعه في ��ا�ه ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب في ق�� 

  .ولعل م�ل�ه �ان في ال����ة ال���اء ال�ي ُن�� إل�ها

إع�اب ال�اس في ح�اته و�ع� كان أب� م�وان عل�ًا م� أعالم ال�مان وع��ًا م� أع�ان ال��ان، حاز 

وز�� م� وزراء ال�ولة العام��ة، و�ات� م� : " م�ته، ��ا أوتي م� م�ه�ة شع��ة ون���ة، قال ع�ه ال�����

                                                 
  ٤٦- ٤٥عبد الھادي بن ظافر الشھري، ص: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة داللیة . یُنظر١
: ، واللباب في تھذیب األنساب٣٧٣ص٣األنساب للسمعاني، ج. یُنظر. بفتح الجیم وكسر الزاي نسبة إلى الجزیرة الخضراء: الجزیري ٢

مدینة مشھورة باألندلس، وقُبالتھا من البر بالد البربر سبتة، وھي شرقي شذونة : والجزیرة الخضراء. ٢٧٨أبو الحسن الشیباني، ص
  ٢٢٣الحمیري، ص: ، الروض المعطار١٣٦ص٢یاقوت الحموي، ج: معجم البلدان". وقبلي قرطبة، وھي متصلة ببر األندلس

، معجم ٤١٨ابن حزم، ص: جمھرة أنساب العرب. یُنظر. نسبة إلى بني خوالن بن عمرو، بطن من كھالن من القحطانیین: الخوالني٣
د بنسبة . ٣٦٥ص١عمر رضا كحالة، ج: قبائل العرب  ١٧٧ص الفتح بن خاقان في المطمح،) الخوالني ( وقد تفرَّ

: جمھرة أنساب العرب. ینظر. قبیلة من أشھر قبائل العرب، تنسب إلى األزد بن الغوث من القحطانییننسبة إلى األزد، وھي : األزدي ٤
د بھذه النسبة ، ١٥عمر رضا كحالة، ص: ، معجم قبائل العرب٣٣٠ابن حزم، ص   ٣٣٩ص ابن بشكوال في الصلة،)األزدي ( وقد تفرَّ

دمحم رضوان الدایة، دار طالس . ، تحقیق)ه ٦٨٥( سى بن سعید األندلسي أبو الحسن علي بن مو: رایات المبرزین وغایات الممیزین ٥
 .٢٣٠م، ص١٩٨٧للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، األولى، 

شوقي ضیف، دار المعارف، القاھرة، . ، تحقیق)ه ٦٨٥( أبو الحسن علي بن موسى بن سعید األندلسي : المغرب في حلى المغرب٦
 .٣٢٢ص١م، ج١٩٥٥الثالثة، 
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ك�ابها، عال� أدی� شاع� ���� ال�ع�، غ��� ال�ادة، مع�ود في أكاب� ال�لغاء، وم� ذو� ال��یهة في ذل�، 

ق���ة له في اآلداب وال��ة ��� بها إلى ب��ه، : ��� م��التهوله رسائل وأشعار ����ة م�ونة، وم� م��

ه اب� ����ال خات�ة بلغاء األن�ل�١"ال أعل� ألح� م�لها في مع�اها كان أب� : " ، قال اب� ��ام ع�ه٢، وع�َّ

م�وان ع�� ال�ل� ال����� أح� شع�اء األن�ل� ال����ی� وق�ه، وم�� اج��ع له به�ا اإلقل�� ن�ًعا ال�الغة 

واش�ه� .٥"ِفي ال�الغة والع�ق��ة ٤وَ�اَن ���ه ِ�ُ�َ��� ب� ع�� اْل�ل� ال��ات" ، ٣"ي ال����ر وال����مف

� درك �ا أ�ا : " ����ر ال��یهة والق�رة على االرت�ال، م�ا أثار إع�اب ال����ر ب� أبي عام�، فقال

  .٦"ال�����َّ لل���ةث� أنه� ! م�وان، ق��اك �أهل الع�اق فف�ل�ه� ف��� تقاس �ع�

 ٧وق� ب�غ ن�� ال����� في عه� ال�اج� ال����ر ب� أبي عام� أث�اء م��ة ال�اج� ال���في

ه، ح�� اس�ع�ف ال���فيُّ ال����َر �ق���ة م� م���ه، فأص�َّ ال����ر أذن�ه ع�ه، ٣٧٢س�ة 

ال����ر إل�ه، فقل�ه  وان��ب أ�ا م�وان ال����� لل�د عل�ه، ف�او�ه ب�اهة �ق���ة م���ة لف�� أن�ار

و�لغ ال����� . م��� رئ�� ال���ة، ث� ارتقى في ال��اص� ال��اس�ة وال�ی�ان�ة ح�ى تقل� دی�ان اإلن�اء

���قه ول�اق�ه م� ال�اج� ال����ر م�ت�ة عال�ة، وت��� م� قل�ه، فاس��زه ال����ر، وغ�ا م� ن�مائه 

  .٨ال����َث اإلعالمي لل�ولة العام��ة - غة الع��بل –وال�ق���� م�ه في حّله وت�حاله، وصار ال����� 

                                                 
 –، الدار المصریة للتألیف والنشر )ھـ٤٨٨: المتوفى(دمحم بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح الَحِمیدي : ذوة المقتبس في ذكر والة األندلسج ١

 ٢٨٠م، ص ١٩٦٦القاھرة، 
 ٣٣٩ابن بشكوال، ص: الصلة ٢
 ٤٦ص١ج٤ابن بسام، ق: الذخیرة  ٣
وف بابن الزیات، وزیر المعتصم؛ كان جده أبان رجالً من أھل جبل من قریة أبو جعفر دمحم بن عبد الملك المعر: الوزیر ابن الزیات ٤

كان بھا یقال لھا الدسكرة یجلب الزیت من مواضعھ إلى بغداد، فسمت بمحمد المذكور ھمتھ، وكان من أھل األدب الظاھر والفضل 
ص ٥، وفیات األعیان، ج١٤٤ص٣تاریخ بغداد، ج. ن ومائتینالباھر، أدیباً فاضالً بلیغاً عالماً بالنحو واللغة،  مات في سنة ثالث وثالثی

٩٥. 
  .٣٢١ص١ابن سعید، ج: المغرب في حلى المغرب ٥
: ، المغرب في حلى المغرب٢٠١علي بن ظافر بن حسین األزدي الخزرجي، ص: ، بدائع البدائھ٣٦ص١ج ٤ابن بسام، ق: الذخیرة  ٦

 ٣٢٢ص١ابن سعید األندلسي، ج
حسن الوزیر الحاجب المعروف بابن المصحفي، كان من أھل العلم واألدب البارع، ولھ شعر كثیر رفیع یدل جعفر بن عثمان أبو ال ٧

ُصْبح امرأة (على طبعھ وسعة أدبھ، وكان الوزیر الناظر في األمور قبل المنصور أبي عامر دمحم بن أبي عامر، ثم قوي المنصور بـ 
  ٤٥٧بغیة الملتمس، ص.. عفراً ومات في تلك النكبةوتعویلھا علیھ وتغلب، فنكب ج) الحكم المستنصر

، المغرب في حلى ٢٦٦ص١ابن األبار، ج: ، الحلة السیراء٣٣٩ابن بشكوال، ص: ، الصلة٦٩ص١ج٤ابن بسام، ق: الذخیرة. ینظر ٨
  .٢٨٦ص٢ابن عذاري، ج: ، البیان المغرب٣٢١ص١ابن سعید، ج: المغرب
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ول� ��ُف الُ�دُّ ب�� ال����ر وال����� م�ا ���ره، فق� غ�� ال����ر على أبي م�وان ال����� 

، وُ��جع ال��رخ�ن س�� س��ه إلى ١وجفاه وس�� عل�ه ث� س��ه أول م�ة في مق� ح��ه في س�� ال�اه�ة

ك�� أه��ة في حاش�ة ال����ر، وأن ال����ر ل�� ب�سعه االس�غ�اء أنه اغ��َّ ب�ف�ه و�� أنه ال�جل األ

ع�ه، و�ان ه�ا ال��� لل����� درسًا نافعًا �اف�ًا م�اف�ًا لل�ن� ال�� اق��فه، وق� ف�َّ� ال��� ق����ه 

ال���عة، ود�َّج ق�ائ� ورسائل اس�ع�ف بها ال����ر ال�� صفح ع�ه �ع� أن روَّض ال��� ج�احه 

عاد ال����� إلى م���ه، ول�� س�عان ما ی�قل� عل�ه ال����ر و���فه ع� م���ه، ث� ال��ون، ث� 

ی�ف�ه م� ق���ة و����ه في قلعة م��عة في ����شة، وفي س�� ����شة د�َّج ال����� م���عة م� 

نعام ال�ي رقَّ لها ال����ر، فعفى ع�ه وأح�� إل�ه وأعاده إلى ما �ان عل�ه م� اإل ال�ائ�ةالق�ائ� أب�زها 

ًال على م� س�اه إلى أن مات ال����ر وخلفه اب�ه ال��ف� ع�� ال�ل� ب�  وال�ق���، وصار أث��ًا ل��ه مف�َّ

دمحم ب� أبي عام� ال�� أ�قى على اس���ار أبي م�وان ال����� ف��ة ل� ت�ل، ح�� أوغ� خ��ُم ال����� 

�ال�اه�ة، وح�َّض ال���ُم ال��فَ� ص�َر ال��ف� على أبي م�وان ال�����، فأم� �إی�اعه س�� ال���� 

  .٢على ق�له، فأدخل عل�ه في م��قه ق�م م� ال��دان خ�ق�ه، وأش�ع م�ته س�ة أر�ع وت�ع�� وثالث�ائة

 ���لعولق� اع��ى ال�قاد الع�ب  "،اس�هل ال�اع� خ�ا�ه �ال��ی� ع� نف�ه في م�لع الق���ة 

غا�ة ال�ه� في إجادته و�تقانه، عل�ًا م�ه� �أنه األث� األول ع�ا�ة فائقة، ف�ال��ا ال�ع�اء �أن ی��ل�ا  الق���ة

في ال�ف�، وأنه ی�فع ال�امع إلى ال����ه واإلصغاء، إن �ان ج��ًا آس�ًا، و�لى الف��ر واالن��اف إن �ان 

، وال��لع ال��� ه� ال�� ی��اس� مع ٣"ضع�فًا فات�ًا، ول�ا ع�ي ال�ع�اء �ه، وص�ف�ا ه�ه� إلى اإلب�اع ف�ه 

 ال�قاد ل�� ال�ائ� واالت�اه: " ح�في ال�ل�� غ�ض الق���ة وال ���ج ع� ن�اق ه�ا الغ�ض، قال ع��مع 

 غ�ض ن�اق ع� ���ج ال أنه إال الق���ة في ال����ة أه���ه مع ال��لع أن ه� وم��ث�� ق�ماء وال�اح���

 ���ن  ���ح ال�� فال�اع� ال�ف��ة، ال�اللة ناح�ة م� و�ن�ا ال��ض�ع ناح�ة م� ل�� وم���نها، الق���ة

 أن ��ع�ى اإل�ار، ه�ا في داخل فال��لع ال�ضا، ه�ا على ی��ت� وما ال���وح رضا ك�� ال�اضح ه�فه

 ن�� وجهة في فال�اع�... بها  واالنفعال الق���ة ل��اع ال���وح شه�ة ف�ح إلى �ه یه�ف إن�ا ال�اع�

                                                 
وھي ...األندلسیة، بناھا المنصور بن أبي عامر لما استولى على دولة خلیفتھ ھشام بن الحكممدینة متصلة بقرطبة من البالد : الزاھرة ١

  ٢٨٣الروض المعطار، ص. بغربي مدینة الزھراء
: ، المغرب١٩٦- ١٩٥ابن األبار، ص: ، إعتاب الكتاب٧٤ص١ج٤ابن بسام، ق: ، الذخیرة٢٨٠الحمیدي، ص: جذوة المقتبس. یُنظر ٢

 .٧١لسان الدین بن الخطیب، ص: ، أعمال األعالم٢٣١- ٢٣٠ابن سعید، ص: ات المبرزین، رای٣٢٢ص١ابن سعید، ج
 ٣٠٠م ، ص ١٩٦٤أحمد أحمد بدوي ، مكتبة نھضة مصر ، الثالثة ، : أسس النقد األدبي عند العرب٣
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 ��عاني االنفعال إلى ال�امع�� نف�س ته��ة إلى إ�اه ص�اغ�ه و����قة �ال��لع، �ق�� إن�ا االت�اه ه�ا

  .١"الق���ة 

والغ��ة هي ال��وح " وم�لع ه�ا ال��اب ی�ور ح�ل غ��ة األب ال�اع� و�ع�ه ع� أهله وأب�ائه، 

ع� ال���، واالب�عاد ع� األهل وال��ار، �ع�ي أن ��ع� ال��ء �اب�عاده ع� م�ان ن�أته وف�اقه ل�و�ه ال�ی� 

نف��ًا وعا�ف�ًا واج��اع�ًا، و���و أن اإلن�ان م�� ب�أ ���ب في األغ�اض ق� ح�ل ب�� ی�ت�� معه� 

ج�ان�ه ض�و�ًا م� اإلح�اس �الغ��ة، ح�ى لق� تل�ن� ق�اعات ع���ة م� أد�ه �ع� ذل� به�ا 

  .٢"اإلح�اس

 وق� ثار ج�ل واسع ب�� ال�اح��� في عل� ال�ف� واألدب ح�ل عالقة االغ��اب والغ��ة �ال�ات

ال���عة، ف�� ال�اح��� م� رأ� أن الغ��ة واالغ��اب دافع إلى ن��غ �ع� ال�ع�اء، ح�� ع��وا ع�ا جال 

في أنف�ه� ��ل ص�ق وانفعال، وم�ه� م� رأ� أن االغ��اب �قف حاج�ًا ق��ًا مانعًا لإلب�اع، وق� س�ل 

ن�� اإلب�اع، فه� ���ا�ة ال�ق�د  في دراسة له آراء الف��ق��، وان�هى إلى أن االغ��اب م�ف� ٣م���د ه�اج�ة

ال�� ی��� ال���ة ال�ج�ان�ة، والق�ة العا�ف�ة ف�ه�، وله�ا ن�� أن أك�� ال���ع�� ع�قًا وأصالة �ال����ي 

م� ل� �أت شع�ه م� : قال ال�ل�ع: " وغ��ه، ه� ال�ی� أوغل�ا في االغ��اب، وق� جاء في الع��ة الب� رش��

ما أصفى شاع� مغ��ب : �� ال�ل�ة، ور��ا أراد الغ��ة، ��ا قال د�� ال��ی� : ال�ح�ة فل�� ��اع�، قال�ا

إن االغ��اب م�ف� ن�� اإلب�اع ، فإن�ا ال ن�عل االغ��اب ال�س�لة ال�ح��ة لل���غ، : ، وح���ا نق�ل٤"ق�

  .إن ال�اع� ال��� ه� ال�� �����ع أن ���ف�� م� ت�ارب اغ��ا�ه: ول�� نق�ل

ل ال�اع� خ�ا�ه ب��ان ما حلَّ �ه في س��ه م� انه�ار نف�ي وضعف ج���، اس�ه)  ٥ – ١األب�ات ( 

نف� معه ص��ه، والن ع�ده، وذه� ت�ّل�ه، وخارت ع����ه، وان�ا�ه القل� واألرق، فال ن�م وال راحة، وال 

لق� اب�ع� ع�ه�، و�ع� . أن�� وال جل��، فه� عاج� ع� اح��ال ال�ع� ع� األهل وال��� وف�اق األح�ة

                                                 
  .٥١- ٥٠، ص م ١٩٨٧عبد الحلیم حنفي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، : مطلع القصیدة العربیة وداللتھ النفسیة١
  .٧م، ص١٩٧٠ماھر حسین فھمي، مطبعة الجبالوي، مصر، : الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث ٢
 - ه١٤٢٦عمان،  - االغتراب في القصیدة الجاھلیة دراسة نصیة، محمود ھیاجنة، دار الكتاب الثقافي، األردن: ینظر تفاصیل ذلك ٣

  ٣٤- ٣٢م، ص ٢٠٠٥
دمحم محیي الدین عبد الحمید، دار : ، تحقیق)ھـ ٤٦٣: المتوفى(أبو على الحسن بن رشیق القیرواني : وآدابھالعمدة في محاسن الشعر  ٤

 .٢١٢ص ١م، ج ١٩٨١ - ھـ  ١٤٠١الجیل، الخامسة، 
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؛ "ال ال�اف�ة لل��� " م����مًا " ش�� ال��ار فال م�ار: " ره�، بل انق�ع ال��ار حق�قة وخ�اًال، ل�ا قالم�ا

  .ل��في �ل أل�ان ال��ار حق�قة وخ�االً 

، فل�� ل�نًا م� أل�ان ال���� لل�اقع الُ�ّ� ال�� �ع��ه ال�اع�ت��ل ه�ه األب�ات )  ١٨ – ٥األب�ات ( 

إلى أ�امه ال�ال�ة ����� ١ع�� ال�اك�ة وأحالم ال�ق�ة��ه، فإن ال�اع� س��حل حال ال��� ب�� ال�اع� وأح

م� ��ق ال�ع��� أو الف�ار م� ال�اقع م�اوًال إعادة ال��ازن ل�ف�ه �ع� معاناته، واس���ار أن�ه وت��عه 

  .واس��جاع ذ���اته

أهله وأح�ا�ه �����  إن ال��ق إلى األهل وال���� إلى األح�ة دفعا ال�اعَ� إلى م�اولة َتَ�ّ�ل

 "واآلخ� ال����لت���ه وع�� تف��ه، �ع� أن ُس�َّت س�ل ال�ص�ل إل�ه� وصارت القل�ب م�ع��ة للقائه�، 

ل�� ف�اًء ف�اغ�ًا ی��ه إل�ه ال�اع� في س��ه �ق�ر ما ه� آخ� ���� في وعي ال�اع� ع� ق�� 

قة ل��ل��  إ��ال رسالة تع�� ع� م�قف ال�اع� ت�اه حالة صادف�ه في ح�اته، إنه ال��� في الق�ة ال�الَّ

فاآلخ� ه� م��� م� ال��ات . ال�ع�ى �ع��ًا ع� االش��ا�ات ال�اد�ة وال�ع���ة ال�ي ق� تق�� ح�ود ال�اع�

االج��اع�ة وال�ف��ة والف���ة وال�ل���ة ال�ي ی���ها ال�اع� إلى ف�د ما أو ج�اعة، ووف� ال��اقف ال�ي 

  .٢"ت�ابهها األنا

واصفًا إ�اها �ال����ة، َفَ�َ�كُُّ�ها وال��ق إل�ها وأل� ال�ع� ع�ها أع�ى  ع� ب���ل أح�ا�ه م���ئًا ب�وج�هب�أ ال�ا

ص��ه، وأفق�ه ال�غ�ة في الع��، ح�ى غ�ا �أنه م�� ق� ت��ِّع ُس�َّ ال��َّات، ث� اس���� ال�اع� م� 

، وه� م�ه� )ال�وجة ( ع� واآلخ� ال����ل ال�ا) أنا ( ال�اك�ة م�ه�ًا ���� ال��اع� الق��ة ال���ادلة ب�� 

الف�اق ول��ات ال�داع ال��ل�ة، ث� ی��� ال�اع� ت���ه وتأث�ه ب��ائها آن�اك، األم� ال�� جعله ���� 

م�ه� الف�اق في ص�رة �عام ���ه ه� �عام ال��ت ال�ؤام، ووفِّ� ال�اع� في اخ��اره ال��رة الل�ن�ة ح�� 

؛ ألن ه�ا ال�صف �ع�ي ال��لقي وج�هًا م�ع�دة )الَ��ِت الُ�ؤاِم اَألحَ��ِ :( وصف ال��ت بــاألح�� في ق�له

  .ل���� الهالك

                                                 
ى، جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، األول. غاستونبالشار، ترجمة: شاعریة أحالم الیقظة. یُنظر١

 م١٩٩٠ - ه١٤١١
میالد عادل جمال، مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیة، المجلد الحادي : السجن واآلخر المتخیل في شعر عدي بن زید العبادي٢

  ١٥٥م، ص٢٠١٦عشر، العدد الثاني، 
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وس�عان ما ی���ه ال�اع� م� ال���ُّل وأحالم ال�ق�ة ل��� نف�ه في واقع َحَ�َ� عل�ه ب�ع�ُّر ال�صل 

�ح ال��ا م��ة م� في ات�اذ ال��ق ور  ���� على ���� الع�بمع زوج�ه �ق�ة وم�امًا، األم� ال�� جعله 

، ف��َّله�ا ال���ة وال�الم ل�وج�ه، م����ًا ج�ابها ال�� تع�د �ه ر�ح ال�ب�ر أع�� م� ١م�ا�ا االش��اق

وال�عاء ال���ر في ال����، وال ��ل� ال�اع� إزاء ش�قه ل�وج�ه وح���ه لها س�� ال�عاء ل���اها �ال�ق�ا، 

والق�� في ال�عاء �ال�ق�ا أن ��� هللا " ، ع� ال�اهلي�ال�ق�ا تقل�� ف�ي و�اه�ة ت��� أص�لها إلى ال�

ال��ع�َّ له ��ا ی��� في ن�ائه،و�قاء ال��ع� له على ن�ارته، وال��ادة في ��واته، واس���ار األ�ام �ه 

سال�ًا، م�ا ی�ث� في ع�ف�ان ح��ه، أو �غ�� رون� مائه، والق�� في �ل� ال�ق�ا لعه�دها أن ت�قى غ�ة 

  .٢"، ���ة ال ی��ل� عل�ها ما ی��ل ح�تها ون�ارتهام���ة م� ال�روس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٤٩٢- ٤٩١األسر والسجن في شعر العرب، ص . یُنظر١
غرید الشیخ، دار الكتب : ، تحقیق)ھـ ٤٢١: المتوفى(سن المرزوقي األصفھاني أبو على أحمد بن دمحم بن الح: شرح دیوان الحماسة٢

  ٩٧٣، ص٧٨٣، ص ٧٦م، ص ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤لبنان، األولى،  –العلمیة، بیروت 
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  )ال��لقي ( ال��سل إل�ه . ثان�اً 

ه� ��ف ال��اب ال�اني، وه� القاع�ة ال�ه��ة في ال��اب س�اء على م���� إن�اج ال��اب أو 

وص�اغة خ�ا�ه، وق� أشار ع�� اخ��ار أدواته ) ال���ع ( تأو�له، وم� ث� له دور ���� في ت�ج�ه الُ��ِسل 

إذ أب�زوا " اللغ���ن الق�ماء في ال��اث الع��ي إلى تأث�� ال��َسل إل�ه على ال��ِسل، ع�� إن�اج خ�ا�ه، 

أما ع�� ...ال����� وال�أن�� والع�د: دوره في م���� ال��اب اللغ��، م�ل ال����� ال����، م� ح��

��ع�فة  –إلى ح� ����  –ف��اء ال��اب وت�اوله م�ه�ن  ال�الغ���، فإن دور ال��َسل إل�ه ی��اوز ذل�،

و��ل ذل� على أن ال��َسل إل�ه حاض� في ذه� ال��ِسل ع�� إن�اج ... حاله، أو �اف��اض ذل� ال�ال

وه�ا ال���ص أو االس���ار لل��َسل إل�ه ه� . ال��اب، س�اء أكان ح��رًا ع��ً�ا أم اس���اًرا ذه�ً�ا

ب، بل ��ه� في ق�رة ال��سل ال����ع�ة، و����ه أفقًا ل��ارسة اخ��ار اس��ات���ة ما ��ه� في ح���ة ال��ا

  .١"خ�ا�ه

  أب�اُء ال�اع� ال����رون �أس�ائه�، وزوج�ه ال�ي ل� ی��� اس�ها: وال��اَ�� في ه�ا ال��

  ُجّ�ِ�َ� اَألسى عاِبَ� الَ�ح�انِ �ا 

  ِص�َ�َك َأنَّ�ي ُعَ��َ� َ�ِ َأبِلغ 

   َدرُّ ُمَ��َّ�ٍ ِ�َِّ  َ�ُمَ��َّ�اً 

  َفِإنَّ�ي َع�َ� الَع���ِ َوَصغ�َ�ُك� 

  َأُ�ح   َل�  َم�   َواذُ�� ِ�ِ��ِّ َتِ��َّ�ي 

 َلَ� في الَ��اِنِح ُم���ِ   
ً
  َك� ِم� َأسى

  ِلف�اِقِه َ�ال�اِدِر الُ�َ�َ��ِّ�ِ 

  َزهٌ� َتَف�ََّح ِغ�َّ ُم�ٍن ُم�ِ��ِ 

  َأ��� ِلُف�َقِ�ِه َج�ً� َل� َ��ُغ�ِ 

  ُی�َ��ِ     َل�   َوِلعلٍَّة     ِ�ِاسِ�ِه     �َ لَ 

األم� ال �ق��� على دور �ل م� ��في ال��اب ��ع�ل " وم� ال�ق�ر في دراسة ال��اب أن 

ع� ال��ف اآلخ�، أو ��ع�ل ع� م���ه�ا، فه�اك العالقة ب��ه�ا وال�ع�فة ال�����ة وغ�� ذل� م� 

ال��اب م� أب�ز الع�اص� ال��اق�ة ال�ي ت�ث� في ت��ی�  ف�غ�و العالقة ب�� ��في. الع�اص� ال��ث�ة

، إذ ی�اع�ها ال��سل دومًا ع�� إن�اج خ�ا�ه، فال �غفلها، وذل� اس��ات���ة ال��اب ال��اس�ة واخ��ارها

  . ٢"ب�صفها م��دًا س�اق�ًا، له دوره في إن�اح ع�ل�ة ال��اصل، وت�ق�� ه�ف ال��سل م� ع�مه

، إنها عالقة األب�ة ��لقي في رائ�ة ال����� عالقة ذات خ��ص�ة ش�ی�ةوالعالقة ب�� ال��سل وال

ذات العا�فة الق��ة ال�ي ت�عل ال��اب ال�ع�� م�اًال ف���ًا ل����� عا�فة ال�� ال�اك� في قل�ب 

                                                 
 ٤٨- ٤٧عبد الھادي بن ظافر الشھري، ص: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة داللیة  ١
  ٤٨السابق، ص٢
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وتأس�ً�ا على ه�ه العالقة ... دی��ة، واج��اع�ة، وخلق�ة: اآل�اء لألب�اء، و�ّ� ما ل�یه� م� وصا�ا ون�ائح

ت���ل إح�� اس��ات���ات ال��اب، وهي " األب ال���� واألب�اء " ال�د�ة ب�� ��في ال��اب 

ه ون�عها، وأن �ع�� ع� ��اول ال��سل أن ���� بها عالق�ه �ال��سل إل�" ال�ي  االس��ات���ة ال��ام��ة

م�� اح��امه لها، ورغ��ه في ال��اف�ة عل�ها، وأن ���رها �إزالة معال� الف�وق ب��ه�ا، و�ج�اًال هي 

، وه�ه االس��ات���ة أك�� فاعل�ة في وصا�ا اآل�اء، ح�� ���ص ١"م�اولة ال�ق�ب م� ال��َسل إل�ه وتق���ه

� �ق�� ال�أث�� ف�ه�، الس��ا إذا ل� ��� ال��اب عق�ًال اآل�اء على االق��اب م� األب�اء وال��ام� معه

م��ًا، بل ی��اخل ف�ه ما ه� عا�في ��ا ه� عقلي واج��اعي وخلقي ودی�ي ��ا ه� ال�ال في رائ�ة 

  .ال����� 

، وف�ها ی�ف�� ش�قه ن���ة لل��� ت��ل ه�ه األب�ات خ�اب ال���� ألب�ائه ) ٣٠-  ١٩( األب�ات 

أش�اقه ال�ع��� م� غ�� اح�فاء �ال�����، ل��ه م��ف� م� األع�اق، ح�� �غل� على  وال�عاناة، و��ف�� مع

ففي حال ال�ع� ب�� ال���� واألوالد ته�أ الع�ا�ف " نف� ال�اع� في ج��انها العا�في العف��ة وال��اجة، 

ه و���و في وه� شع�ر ال �غال�. ول��ها ال ت��د، و��غى على نف� األب ال��ُّ لألب�اء �عل� على األل�

س��لة عا�ف�ة حاد�ة على ال�غار ال�ی� ل� ی���ع م� �ف�ل�ه�، ول� ی�ع��ا ���اه ال���ن، وه�ا ی��هج 

ال�� م���جًا �األل� ال�ف��، وه� ال�� نف�ه ال���ه ن�� ال�ی� بلغ�ا األش�، ول��ه �أخ� وجه ال�قة 

  .٢"واال����ان واإلع�اب وال����ع أ��اً 

ل�اع� خ�ا�ه ألب�ائه ذاك�ًا أس�اءه� واح�ًا واح�ًا مف��ًا ع� شع�ره ت�اهه�، وفي ه�ه األب�ات وجه ا

أك�� أب�ائه ال�ی� خلَّفه� وراءه �ع� س��ه، م��رًا له ما أل�َّ �ه م� معاناة  )ع�� ال�ح�� ( م���ئًا �اب�ه 

ال�سائل م�جهة إلى و�ان� أولى تق�ع األنفاس ش�تها، ُم�ّلفًا إ�اه �إ��ال ح���ه وش�قه وم�اع�ه إلخ�ته، 

أوله�ا أل� �ع�ه ع� وال�ه ال�� �اد أن �فق� عقله وأن : أب�ز ف�ها األبُّ ال�اعُ� أم���)  ع��� هللا( اب�ه 

ال����� ال ی�الي ما ���ع، وثان�ه�ا ب�ان م�انة ع��� هللا ل��ه فه� ��ا قال  ���٣ي في ال�الد �ال�ادر

، ال�� )دمحم ( وأما ال�سالة  ال�ان�ة ف�ان� ل�ل�ه . غال ونف��ال�� ُ�ف�َ�� ��ل ما ه� ) ِعْلقه ال�ف��(

وأما . م�ا ��ي �أنه �ان في ر�عان ش�ا�ه ومق��ل ع��ه) َزهٌ� َتَف�ََّح ِغ�َّ ُم�ٍن ُم�ِ��ِ ( وصفه أب�ه بـــ 

                                                 
 ٢٥٨السابق، ص١
  .٥٥٢في شعر العرب، ص األسر والشجن ٢
 .مادة س د ر . ١٤٨ص ٣مقاییس اللغة، ج. الذي ال یبالي ما یصنع وال یھتم بشيء: السادر٣
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��ق ، ومع ه�ه ال�سالة ی�داد ال)ع�� الع��� ( ال�سالة ال�ال�ة ف�ان� ذات خ��ص�ة، إنها الب�ه األصغ� 

و���اعف ال���� ف���ل ال�ف� ال�ع�� وت��اعف األب�ات، ح�� ی���ه أب�ه في أر�عة أب�ات ب���ا ذ�� 

أخ��ه ال�ا�ق�� معًا في ثالثة أب�ات فق� ، وه�ا ص�ر ال�اع� أب�اءه ال��� �أصا�ع ال�� ال�ي ال َ�ْ�ُ�ل 

ه� في ال���ة؛ رأفة به�ا ال�غ�� ، وم� ه�ا ص�َّح ب�ق��� أصغ�ه� عل�)ال���� ( ال�لي إال في أصغ�ها 

ال�� ُح�م أ�اه، وال غ�و في م�ل ال�اع� الب�ه األصغ�، فه� أم� غ���� في نف�س اآل�اء، وق� ق�ل 

ث� .١"ال�غ�� ح�ى ����، وال���� ح�ى �ف��، والغائ� ح�ى ی�جع: أ� ب��� أح� إل��؟ قال�: " الم�أة 

لعلة ل� ی���ها ذاك�ًا ش��ًا م� ح�ها ألب�ها واه��امها ��أنه ؛ خ�� رسائله ب�سالة الب��ه ال�ي ل� ُ�َ�ّ�ِها

ب��ه�  )ع�� ال�ح��(ث� خ�� ال��ی� ع� أب�ائه م��زًا م��لة . ورثائها ل��سه ودعائها له ���ل الع��

  .وم�ان�ه األث��ة ل�� أب�ه، فه� �ال����� ب�� سائ� ال��اك�

خ�اب أب�ائه إلى ال��ف�� ع� دخائل نف�ه، وه��م  ان�قل ال�ع� في ه�ه األب�ات م�)  ٣٦-٣١( األب�ات 

تأث� عا�في �ع��ه ال�اع� �ألفا� رق�قة م���نة ��ل�ات وج�ان�ة "  وال���� س��ه، ب�� ش��اه، 

؛ ل��� ...وانفعاالت ذات�ة، وت���ع ال���� ت�عًا ل���ع ه�ا ال��ث�، فق� ���� ال�ه� وتقل�اته، و����م �الفق�

فال���� ت�فف اله�َّ وت��ل األل�، وح�� �ف�ح ...وال��� وال��� ال�ي ��� بهام��ف�ًا ل��اع� ال��ن 

ال�اع� ع� أح�انه و���� أساه ���ن أص�ق ال�اس تع���ًا ع� ال�ق�قة ال�ف��ة؛ ألنه ���� حاالت وج�ان�ة 

 ومعاناة حق�ق�ة وع�ا�ف صادقة ��ا أنه في خ�� انفعاله ���ر م�اع�ه وه�اج�ه اإلن�ان�ة ال����ة

����قة آن�ة �ع��ة ع� ال���ع واالف�عال، فالب� م� ت�اف� ص�ق ال�ج�ان في ت����ه ع�� إف�اح ما ���ه 

ی��� ع�� یلقي إل�ه �أثقال نف�ه، ف���قه م� غ�� " ، وال�اع� ع��ما ����ي ٢"في نف�ه و��م� �ه

، وم� ث� ت�جه ٣"إلى أب�ه وال م�ل ال�ل� في ه�ا ال��قف، ف���از تلقائ�اً . نقاش، وال ت��ی�، وال ارت�اب

ال����� ����� حاله إلى أب�ائه ال�ی� ل� ی���ل ی�مًا ان��اعه� م� أح�انه ول� ��� اب�عاده� ع�ه إال 

ل�اغل ��غله، ث� م�ى ����ّر ع�فه� ب�صف س��ه، فه� في ح�ز م��ع م�ح� مع�ول ع� ال�اس، 

وال��اح ال�اردة م� �ل ح�ب وص�ب، ولف��  م�ا� �ال�قاب� في ذروة ج�ل عاٍل ال تأو� إل�ه س�� الغ��ان

                                                 
 .١٨٠ص٧العقد الفرید، ج١
صالح علي حسین الجمیلي وخلف محمود حسین، مجلة جامعة تكریت للعلوم ): ه ٤٢٢ - ه٣٩٩( الشكوى في الشعر األندلسي ٢

 .٨٨م، ص٢٠٠٩، ١، العدد ١٦ اإلنسانیة، العراق، المجلد
 ٥٥٢األسر والسجن في شعر العرب، ص٣
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عل�ه �ق�ع األنفاس، ف�� ی�قى إل�ه م�ة ُ���ف على الهالك النق�اع األبه� وه� ال�ر�� ال�� ��� القل� 

�ال�ماء، وت�داد ال��رة ق�امة ح�� ��فه �ق�� ج��� وف���، م�ا جعله ��اب� م���ه في ض�ب م� 

ي واالنق�اع ع� العال� ال�ارجي، وق� ذ�� اب� خاقان في ال���ح االن��اء على األح�ان واالح��اق ال�ات

وُحِ�َل إلى ُ��ُ��َشة على الَقَ��، ف�قي ه�ال� ُمع�َقًال في : " في ت�ج��ه لل����� وصفًا له�ا ال���، فقال

ها، ق� َ�ُعَ� ساك�ه ع� األن�� َفُع�َّ م� ال ّ��� ����لة ُب�ج م� أب�اجها نائي الُ���هى، �أّن�ا ُیَ�اجي ال�ُّ

ال�ل��، ت�ّ� ال���ر دونه وال ت��زه، وُ��� م�ه ال�َّ��، وال ��اد ���زه، ف�قي ف�ه ده�ا ال ی�تقي إل�ه راق،وال 

  .١"ی�جى ل�ّ�ه راق، إلى أن ُأخِ�َج م�ه إلى َثَ�اه واس��اح ِمّ�ا َعَ�اه 

قاس�ة ال�ي عاشها ال�اع� جعل�ه نالح� في ه�ه األب�ات أن اآلالم ال�ف��ة وال���ة ال)  ٥٢- ٣٧( األب�ات 

ه إلى العال�  �فارق حاض�ه العاث� و��حل إلى ماض�ه ال�اه� و���لع إلى العه�د وال�وا�� ال�ي �ان� ت��ُّ

، إلى أرضه وأهله وأح�ا�ه، ه�ا العال� الغ�ي �ال����ات، القادر على إثارة الع�ا�ف ال������ة  الُ��ِّ

��� وجعه و����� على ف�اق أح��ه ال�ی� �ان�ا ل�ف�ه ج�ًة �انعة ال��ار واألم��ات، وم� ث� ألف��ا ال�اع� �

رائقة األزهار غاب� ع� نا���ه فغاب معها �ل ُح��، ف���َّع ل�ع�ه� ُم�َّ ال���، وُم�ج ع�� ال�اع� 

ل� ع�ها، مه�ا �ال ال�مان و�ع� ال� � فل� یه�أ �ه، فه� ق�ة ع��ه ال�ي ال �����ع ن��انها وال�ُّ �ان، �ال�ُّ

وال�اع� ��� ر��ه� في ت���ه�،وال ی�ف� �ف�� ف�ه� و����ه� ح�ى أسق�ه الف�� وأض�اه ال�ِّك�، ل�ا ال ح�لة 

. له في ال�ع� ع�ه� س�� ال��� وال��اء ال�� اس��ال معه ال�مع دمًا �ق�� م� ع���ه ���� م���ه

د ت���ه �أن�ه وسعادته في ول�� أش� على نف� ال�اع� م� أن ت��َّ عل�ه في س��ه م�اس�ات �األع�ا

أ�امه ال�ال�ة ب�� أهله وأح�ا�ه، فال�اع� مع دنّ� الع��ی� ی�داد ش�قه و���اعف ح���ه ألهله، فال ِف�� له 

س�� دمع ع��ه، وال أض��ة إال ���نه وش�قه، و�غ�و ِم� فْ�� ح�نه وأل�ه ذاهًال ح��ان م���ح�ًا أخ�َس 

  .ى وجهه ف�ان َم� ی�اه ی�ثي ل�اله و�ع�رهال ی�ا�� أح�ًا، ق� ت�لى أث� ال��ق عل

                                                 
  .١٧٨مطمح األنفس، ص١



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٦

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 م    ٢٠٢١ -يناير/  عشر  السابعالعدد  

 

األم�� ال�ع��� ب� ع�اد ت وه�ه األب�ات ت�عل ال��لقي ����جع م� ال�اك�ة ما قاله ال�اع� 

�غ�ل� �األج� لل�اس في أغ�ات،  - �ع� ِع�ٍّ  –ح�� دخل عل�ه ب�اته  ال��� ی�م ع��، و��  ،١هـ ٤٨٨

  )ال���� : ( ل�ه وأن��ف�آه� في أ��ار رثَّة، وحالة س��ة، ف��ع� ق

  َمأس�را أَغ�اتَ  في الع��ُ  َف�اَءكَ     َم��ورا ِ�اَألع�ادِ  ُك��َ  َم�ى ف��ا

  َق����اً  َ��ِل��َ  ما ِلل�اسِ  َ�غِ�ل�َ     جاِئَعةً  اَأل��ارِ  في َب�ات�َ  َت�� 

  َتف���ا  ِلألك�ادِ    ِف�ُ�كَ  َف�انَ     ِإساَءُتهُ  العاَدت الع��ِ  في َأفَ��َت 

  ٢َمغ�ورا   ِ�اَألحالمِ   �اتَ  َفِإنَّ�ا    ِ�هِ  ُ���ُّ  ُمل�ٍ  في َ�عَ�كَ  �اتَ  َم�

  .ول� ��� أمام ال�اع� س�� أن ���� إلى ال�ح�� ف�اق أح��ه، تل� الف�قة ال�ي بلغ� ثالث س��ات وأشه�

ًا فال�اع� ال�� عاش غ���ًا وح�� ،)األنا ( ت��ل ه�ه األب�ات ح�ارًا داخل�ًا مع  ) ٥٨- ٥٣( األب�ات 

م�ف�دًا م���نًا �األسى واألل�، ح�له ه�ا ال�ع�ر ال�ف�ي على اص��اع ح�ار مع ال�ف�؛ ل�ف�غ ف�ه ما 

، )ع�� ال�ح�� ( ب�خائله م� ش��ات نف��ة مل��ة �األل� وال��ن، وفي ه�ا ال��ار ی��لى ش�قه الب�ه 

( � م� خاللها ت���ه رؤ�ة ول�ه ال�ي ی��ز ال�اع) هل ( ونل�� في ه�ا ال��ار ���ة ال��اؤل، وت��ار �ل�ة 

  .، وض�ه إلى ص�ره، وش�ِّ ع��ه، وس�اع ص�ته، واالس���اس ب�أ�ه وف��ه)ع�� ال�ح�� 

ت��ل ه�ه األب�ات ص�رة أخ�� ل�ا ��اب�ه ال�اع� في س��ه، ول���ا �ان� أق�ى )  ٦٩- ٥٩( األب�ات 

ش��اه وأل�ه ل�ا أل�َّ �أخ�ه ) ع�� ال�ح��( وذل� ع��ما ی��ُّ ال�اع� إلى اب�هال��ر وأش�ها معاناة وأل�ًا، 

، وه�ا ی��و ال�اع� م�ع��ًا م� حال قل�ه أنه ل� ی�ق�ع أل�ًا ال���� ال�� تع�ض ل���ة ال��� مع أب�ه

وح��ة ی�م وداع أهله وف�اقه�، �ان ال�اع� ��� أنه س���ت إث� ف�اقه�، ل�ال أن اب�ه األك�� ش���ه في 

وله�ا ال�ل� األك�� م��ة ب�� إخ�ته وم�انة أث��ة ل�� أب�ه ال�� وصفه . غ���ه م���ه، ف�ان سل�انًا له في

، ولعل )إن�ان ع��ي، ساع��، صاح�ي، ال����زر( ��فات أغ�ى م���قها ومفه�مها ع� أ� تعل�� 

م�ان�ه م� أب�ه وق��ه م�ه �ان� س��ًا في أن ناله م� ��� َمْ� ح�� أ�اه شيٌء، وس���ح م� األب�ات أن 

�ة س�� االب� �ان� أش� ق��ة وأصع� أل�ًا، فلق� ذاق م� اآلالم وال�عاناة أضعاف ما ذاقه أب�ه، فل���ا ت�� 

                                                 
ھـ ، وخلعھ ٤٦١ھـ في إشبیلیة ، وولي حكم  إشبیلیة بعد أبیھ سنة ٥٣١أبو القاسم دمحم بن المعتضد با� ابن عباد اإلشبیلي ، ولد سنة  ١

وفیات األعیان . ھـ ، ونودي في جنازتھ بالصالة على الغریب٤٨٨فیھا سنة  ھـ ، ونفي مع أھلھ إلى أغمات وتوفي٤٨٤المرابطون سنة 
    ١٨١ص  ٦، األعالم ج١٥١ص  ٣، الوافي بالوفیات ج٥٨ص  ١٩، سیر أعالم النبالء ط دار الرسالة ج ٢١ص ٥ج
- ١٠٠م، ص١٩٥١یریة ، القاھرة ، حامد عبد الحمید ، أحمد أحمد بدوي ، المطبعة األم. تحقیق : دیوان المعتمد بن عباد ملك إشبیلیة ٢

١٠١  
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ت�لع األب لإلزاحة ع� نف�ه وت�ف�ف أل�ه �ال���� ل�ل�ه، فإذا �االب� ت��اعف ش�ای�ه، ومعها ت��اعف 

م��و�ة مف��اة، ف�اب م�  ح��ات األب على حال ول�ه ال�� جار ال�مان عل�ه، فُألقي في ال��� ب�ه�ة

ه�لها في ر�عان ش�ا�ه، وال ��ل� ال�اع� إزاء ما أل�َّ �ه وأصا�ه وولَ�ه إال أن ُ�َ�لِّ� للق�ر، إذ ال مف�َّ م� 

  .ذل�

ال�� ذاق ُی�� ) ع�� ال�ح��(في ه�ه األب�ات �ع�د ال�اع� م�ة ثال�ة ل��اب ول�ه )  ٧٩- ٧١( األب�ات 

وفي ه�ا ال��اب ی�ثي ال�اع� نف�ه إلى ق�اء ع� األهل معادل لل��ت، أب�ه ق�ل وفاته، فال��� واإل

أن ی�عي ال�اع� نف�ه إلى األهل واألص�قاء ��ل�ل أجله ودنّ� ساعة رح�له؛ إلثارة  "اب�ه، ورثاء ال�ف�

، ١"ل�اعج األسى واس��رار ال�م�ع عل�ه، م� خالل رس� ص�رة ح�اته ال�ي ان�ه� إلى ال�أس م� ال�ن�ا

أن ی��ب ال�ع�اء أنف�ه� وه� �فارق�ن دن�اه� م� ورائه� إلى حف�ة م�ل�ة، إنها ساعات ث� ���ج  و���عي"

ال���ع�ن م� ح�له� ووراَءه�، ���ل�ن نع�شه� إلى ق��ره�، و��ف��ن في ل��ده�، و��ارونه� ال��اب، 

نه ال ���� ال��ثي في أ ورثاء ال�ف� ���لف ع� رثاء الغ��، ٢"و�ع�دون ل��� �ل م�ه� دورته في ال��اة 

  .٣و�ع�د ف�ائله و���ي م�اق�ه ومآث�ه �ق�ر ما ���ر معاناته وآالمه ساعة دنّ� أجله و�حا�ة ال��ت �ه

، فق� ی��لى ال�اع� �الفق� أو ال��ض أو ال��� ورثاء ال�ات، غال�ًا، ما ���� ��عاناة واب�الءات  

�علها حائ�ة ال ���ق� لها ق�ار، ال س��ا، إذا ال�� یلقي ��الله على نف� ال�اع� ف�ف�غها م� م���اها و�

  .٤س�� �ل�ًا، �ل ه�ه األم�ر دفع� ال�اع� إلى رثاء نف�ه؛ لعل ه�ا ال�ثاء ���ن ت�ف��ًا له

و�ن ما وصل إل�ه حال ال�اع� مع ول�ه في ال��� جعله�ا �األم�ات و�ن ل� ُ�ق��ا، ل�ا �ل� ال�اع� م� 

( و����ه�ا، ونل�� ت��ار األم� �ال��اء أر�ع م�ات في أر�عة أب�ات م��ال�ة اب�ه ع�� ال�ح�� أن ی��به�ا 

، م�ا ی�حي �ال�ع�ر )الغ�����، الفق��ی�، ال�����( ، ف�ًال ع�ا وصف ال�اع� �ه نفَ�ه وولَ�ه بــ )ا�ِ� 

  .�ال�أس وانق�اع األمل م� الع�دة إلى األهل �ع� ��ل ع�اء

  

  

                                                 
  ٢٣م ، ص ٢٠١٢- ه١٤٣٣مقداد رحیم، دار جھینة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، : رثاء النفس في الشعر األندلسي١
 ٣٠شوقي ضیف ، دار المعارف، مصر، الرابعة ، ص : الرثاء ٢
 .٥٤م، ص٢٠١٨ط، إسالم ربیع عطیة، مكتبة نانسي، دمیا: الشعر األندلسي دراسة ومختارات ٣
فاضل فتحي والي ، دار األندلس للنشر والتوزیع، : الفتن والنكبات الخاصة وأثرھا في الشعر األندلسي: یُنظر تفصیل ذلك في٤

 م١٩٩٦ - ه١٤١٧السعودیة، األولى، 
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  )ال��اب ( ال�سالة 

: أن أب�و�� قال ل�ات�ه: " ة وق��، ووراء �ل خ�اب غ�ض، جاء في العق� الف���في �ل ن� ن�

س�ال� : اعل� أن دعائ� ال�قاالت أر�ع، إن ال��� لها خام�ة ل� ت�ج�، فإن نق�� م�ها واح�ة ل� ت�ّ�؛ وهي

ال�يء، وس�ال� ع� ال�يء، وأم�ك �ال�يء، و�خ�ارك ع� ال�يء؛ فإذا �ل�� فأس�ح ، و�ذا سأل� 

و���ل " ، ١"ضح، و�ذا أم�ت فأح��، و�ذا أخ��ت ف�ّق�، واج�ع ال���� م�ا ت��� في القل�ل م�ا تق�لفأو 

ت��ی� ن�ع ال��اب ال�� ی���ي إل�ه ال�� إح�� الق�اع� األساس�ة في الق�اءة ال�الغ�ة، فال��ع ال ��لي 

ال ...�ة، فاخ��ارنا ل��ض�ع ماق��دًا م�ت��ة �األسل�ب وال��ل وال�ع�� فق�، ول��ه ��لي ق��دًا إی�ی�ل�ج

  .٢"إن ال��ع �ق�� الف��. ی��ت� عل�ه ق�ل ال�يء نف�ه، أو اس��الص ال��ائج نف�ها

ال�صل " مأخ�ذة م� وال�ص�ة، ال�صا�اان�قل ال����� إلى الغ�ض ال�ئ�� في خ�ا�ه أب�اءه، وه� 

�ة حال م�اولة لالس���ار، فه� ال�اد� وال�ع���، وه� على أ: واالت�ال، و����� ه�ا االت�ال ال�ع����

وه�ا ه� ال���غى م� ال�ع�ى االص�الحي ال�� ن���ه في ه�ه ال�راسة، وه� إ��ال . ض� االنق�اع

ال���ة، ونقل ال����ة، وم� ج��ر ال�ع�فة ال�ي ی��اقلها ال��� �غ�ة ت�ق�� ال��� له� ���ل عام أ�ًا �ان 

  .٣"ك ال�ل�� وال�أ� ال��ی� ع� ���� نقله لألج�الم��ان تل� ال�ص�ة، فال�ص�ة ت���� ات�ال ال�ل� 

ال�ص�ة ��ع�ى ال��ح واإلرشاد وال��ج�ه، وهي ق�ل بل�غ م�ث�، : " وع�فها علي ال���� فقال

. و����� ح��ا على سل�ك ��� نافع، حً�ا ف��� ت�جه إل�ه ال�ص�ة، ورغ�ة في رفعة شأنه وجل� ال��� له

ع�� حل�ل ال��ائ�، أو ح�وث األزمات أو اإلح�اس ب�ن� الف�اق، وهي ... وعادة ت��ن م� أول�اء األم�ر 

ن���ة ال���ة ال���لة وال�الح�ة ال�ق�قة، والعقل ال�اعي وال�ف��� ال�ل�� و��فع إل�ها ال��دة ال�ادقة وال�� 

  .٤"الع���

ت���ة ال�ص�ة ما ت�جهه إلى إن�ان أث�� ل��� م� ث��ة : " وع�فها دمحم ع�� ال��ع� خفاجي فقال

واإلرشاد؛ ألن ه�ه األم�ر �لها ت���ك في أن  ١وال�ص�ة تل��� أح�انًا �ال�ع�"، ٥"وح��ة أو إرشاد وت�ج�ه 

                                                 
 ١٢٦ص٢، جھـ ١٤٠٤بیروت، األولى،  –، دار الكتب العلمیة )ھـ٣٢٨: المتوفى(ابن عبد ربھ األندلسي : العقد الفرید١
  .٧٩م، ص٢٠١٦، ٩٧دمحم مشبال، مجلة فصول، مصر، العدد : عن التحلیل البالغي للخطابات ٢
صالح جرار، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، . أ د. حذیفة عبد هللا عزام، ماجستیر، إشراف : الوصایا في األدب األندلسي٣

  .٨م، ص٢٠٠٧
 .٢٨٦م، ص١٩٩١- ه١٤١٢دي، مكتبة دار التراث ،علي الجن: في تاریخ األدب الجاھلي٤
  .٣١٣عبد هللا عبد الجبار، ودمحم عبد المنعم خفاجى، مكتبة الكلیات األزھریة، ص: قصة األدب في الحجاز٥
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أن ال��� ���رها ع� ح��ة ذات�ة وخ��ة ش���ة م����ة م� عالقاته وح�اته ال��اس�ة واالج��اع�ة، 

  .أو ح�لها م�ا س�ع أو ق�أ

ال��اس�ة وال��َصى إل�ه، و�ه�ا ی���د ن�ع  :ه�اوتأتي خ��ص�ة ه�ا الف� م� ارت�ا�ه �أم��� 

ال�ص�ة وأسل��ها، ولعل م� ال�َ�لَّ� �ه أن ه�ا الف� ق� ارت�� ���ل ���� �األوقات ال�ي ��� ال��ء ف�ها 

ب�ن� أجله، ومع أن ه�ا الف� ق� تع�دت أغ�اضه، وت�ع�� أفان��ه، فأض���ا ن���ث ع� ال�ص�ة األدب�ة 

�غ� ال��� ع� ف���ها  –ل�ص�ة ال��اس�ة وال�ص�ة ال�ی��ة، إال أن ارت�ا� ال�ص�ة وال�ص�ة االج��اع�ة وا

  .٢"�الل��ات الع���ة وأش�ها دن� األجل ه� ما ���� ن�عها األدبي –

إذ ُج�ل اإلن�ان على أن "  وت��لى أه��ة ال�صا�ا في أنها ت��ل ض�ورة اج��اع�ة و�ن�ان�ة،

��ع ی�ت�� مع أف�اده �عالقات م��لفة وم�فاوتة، ت����ها أن�اع ���ن �ائ�ًا اج��اع�ًا، �ع�� ض�� م�

م��ای�ة م� الع�ا�ف اإلن�ان�ة، وه� األم� ال�� ���� عل�ه أن ��عى إلى م�اولة اس��قاذ أول�� ال�ق���� 

م� م�ا�� ال�ق�ع في َشِ�ك ال��اة، وم� م�ا�� ال��ر� في ���� م� األوضاع ال����ة، وذل� �ي ����ه� 

م� ال��ائج ال�ل��ة، وه� إذ �فعل ذل� �ق�م له� خالصة ت�ار�ه وع�ارة م����اته وخ��اته؛ لَ�ْعُ�� به� ك���ًا 

إلى ب� األمان، ول���اروا ألنف�ه� ���قًا ق���ًا ونه�ًا ص���ًا اه��� ال��صي ب�ف�ه إل�ه �ع� أن ع���ه 

  .٣"األ�ام وَج�َّب م�ها ما شان وزان

ح�ص� م�ونات األدب الع��ي ��فة ال��اث اإلسالمي والع��يوأله��ة ال�صا�ا و���تها في 

عامة، واألدب األن�ل�ي خاصة على أن تف�ح لها م�احة في صف�اتها، وأن ت��� لها أب�ا�ًا م��قلة 

تع���ًا م�ها ع� األه��ة ال�الغة ال�ي ت���ع بها، فهي ز��ة ال��اض الع���، وخالصة ال��ارب ال���لة، 

��اء أق�اًال وأفعاًال؛ ل�ق�م�ها ل�� أراد االن�فاع م�ها، ف�أخ�وا ال���ة، وق� ُ�ف�ا معاناة ���غها األد�اء ال�

 .م�اب�تها

                                                                                                                                                         
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْوِعَظةً بَِلیغَةً  َوَعَظنَا: جاء في الحدیث١ ِ َصلَّى �َّ ِ َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعةِ  أُوِصیُكمْ : " ، فَقَالَ ...َرُسوُل �َّ ، سنن الترمذي "بِتَْقَوى �َّ

م،  ١٩٩٨بیروت،  –بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي . ھـ، تحقیق٢٧٩دمحم بن عیسى الترمذي ت): الجامع الكبیر( 
  .الوعظ والوصیة شيء واحد: ، في الحدیث جاء )٢٦٧٦(، رقم ٣٤١ص٤ج
 ٢٠٦م، ص٢٠١٩ - ه١٤٤٠إسالم ربیع عطیة، مكتبة نانسي، دمیاط، الثانیة، ": مختارات ودراسة " ألندلس الفنون النثریة في ا ٢
  .٩حذیفة عبد هللا عزام، ص: الوصایا في األدب األندلسي٣
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ه� ) الُ��ِصي (الُ��ِصي، والُ��َصى إل�ه، والُ��َصى �ه، وال��� األول  :ول�ل وص�ة ثالث ر�ائ�

�� م� ناص�ة الق�ل؛ ل����� م� وله�ا الب� أن ���ن م�� ُرزق الق�رة وال�� ،ال�� ���� ال�صا�ا أه���ها

  .تق��� خالصة م�ث�ة م���ة ع� ت�ار�ه ال�ات�ة س�اس�ة �ان� أو اج��اع�ة أو أخالق�ة

وصا�ا اآل�اء، ووصا�ا العل�اء،  :وق� ُص�ِّف أدب ال�صا�ا ���� قائل�ه إلى أن�اع ����ة م�ها

ة في ش�لها وم���نها وح��ها، فهي وتع� وصا�ا اآل�اء لألب�اء م� ال�صا�ا ال����� ... ووصا�ا األم�اء

قل�لة ال��اني إال أنها َج�َّة ال�عاني، وف�ها ُ�ق�م اآل�اء لألب�اء ع�ارة   -في �ع� األح�ان -و�ن �ان� 

م����اته� وخالصة ت�ار�ه� وخ��اته�، وق� ی��اوز اآل�اء أح�اًنا ال�ان� ال�ج�اني، ���� ت��ح ال�ص�ة 

  .�اء؛ �ي ���ل أدبه�، وت��� رعای�ه�، و����ون م� ال��الء وال���اءنه�ًا ق���ًا ودس��ر ح�اة لألب

فإنه أضفى عل�ها اه��امًا أسل���ًا  ول�َّا �ان ال��ِصي ی��لع إلى إ�الة ال�ع� ال�م�ي ل�ص��ه،

  .وع�اًء ف���ًا؛ ل���قل م� اآلني إلى اآلتي وم� ال�اص إلى العام

م� ه�ا الل�ن ضار�ة في ال�ار�خ اب��اًء م� الع��  وت��ف� ال��ادر األدب�ة وال�ار���ة ب�صا�ا

  .وص�ًال إلى الع�� األن�ل�ي ٢، وم�ورًا �ع��ر األدب ال���لفة١ال�اهلي

فال��ارب  أف�� "  ووص�ة ال����� ألب�ائه نا�عة م� ت���ة قاس�ة ع���ة عاشها في ال���،

عاش�ها، وان�ه�ا إلى ن��ات هي  ����� م� شع�اء ال���ن إلى ال�أمل في س��ته� وفي األح�اث ال�ي

وم� ال���� ال����� ب�� . خالصة آرائه� في م�اقفه�، وفي زمانه� �ع� �فاحه� وص�اعه� وال�آسي الع��فة

في أح�ه�ا ��ل� ال�اع� إلى ح��ة ع�ل�ة م��وجة ����� م� ال�ات�ة، وفي ال�اني : ل�ن�� م� ال�أمل

وات�اه ال����� . " ٣"م و��جه بها ال�اع� في غ�ض مق��د�����ج ع��ًا هادفة لها �ا�ع ال���ل والع�� 

إلى ال�ع� ال�عل��ي أو ال��ج�هي ال����� ی�ل داللة قا�عة على أث� ال���ة وال���ة ف�ه، ح�� ل� �ع� ل��ه 

  .٤"ما ��غله إال ن�اة أوالده، ��ا أنه ل� ��� ما �ع��ه له�الء األوالد إال ال��ح وال��ج�ه

                                                 
، ٤د ، العد١٩، المجلد )العلوم اإلنسانیة ( فتحي خضر، مجلة جامعة النجاح لألبحاث : وصایا اآلباء في الشعر الجاھلي. ینظر١

 .١١٩٦- ١١٦٩م، ص٢٠٠٥
عبد العزیز بن عبد هللا المقبل، : وصایا اآلباء لألبناء في النثر العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري جمعاً وتوثیقاً ودراسة. ینظر٢

 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥السعودیة،  - دكتوراه، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمیة، الریاض
  ٥٠٢، صاألسر والسجن في شعر العرب٣
  .١١٦فاضل فتحي والي، ص: الفتن والنكبات الخاصة وأثرھا في الشعر األندلسي ٤
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، هي ١ب ألب�ائه ت�قل�ا إلى اس��ات���ة أخ�� م� اس��ات���ات ال��اباأل وال��ی� ع� وص�ة

ُتع�ُّ ضغ�ًا وت�خًال، ول� ب�رجات م�فاوتة، على ال��َسل إل�ه، " ، وه�ه االس��ات���ة االس��ات���ة ال��ج�ه�ة

: وت�ق�� أص�اف ال��َسل إل�ه ع�� اس�ع�ال ه�ه االس��ات���ة إلى ص�ف��... وت�ج�هه لفعل م��ق�لي مع�� 

ع�م ح��ره الع��ي ال��َسل إل�ه ال����َّل، ��ا له م� ص�رة ن���ة مع��ة في ال��اق، م�ا ی��� : األول

فه� ال��َسل إل�ه ال�اض� ل��ة ال�لف� �ال��اب، ف���ن مع�وفًا  اآلخ�أما ال��ف . ع�� إن�اج ال��اب

ت��� مه�ة ال��ِسل في إن�اج خ�ا�ه  ومع�فة خ�ائ� ال��َسل إل�ه... ع�� ال��سل مع�فًة ج��ة 

واس�ع�ال االس��ات���ة ... إل�ه ال��ج�هي م��قًا، وذل� م� خالل ت���ف ال�ع�فة ال���قة �ال��سل 

وت�فاوت ه�ه العالقة م� ال��ای� ال��ی� . ال��ج�ه�ة ���ن نا�ًعا ع� عالقة سل���ة ب�� ��في ال��اب

وال �ع�د اس�ع�ال ... ح�ى ال�قارب ال�ل��س، وت��ل عامًال م� ع�امل ن�اح االس��ات���ة ال��ج�ه�ة 

ل�  اس��ات���ة ال��ج�ه إلى م���ات ف�د�ة ی��ف بها ال��ِسل، �ق�ر ما �ع�د إلى م�قع ال��سل في ال�ُّ

فق� ���ن م��ر ه�ه العالقة  م���ه له، م�ل . االج��اعي ��فة عامة، و��ل� إلى عالق�ه �ال��َسل إل�ه

، ف�ض�ح وت��� ه�ه االس��ات���ة �ال�ض�ح في ال�ع��� ع� ق�� ال��سل... خ�اب ال�ال� مع ول�ه 

  .٢"ال��سل إل�ه، م�ا ���� ت�ق�� ه�ف ال��ِسل الق�� س�� في ع�م ح��ة

، فال��َسل إل�ه أب�اء ال�اع�، ال��َسُل إل�ه مع�وف ل�� ال��ِسل مع�فة ج��ة: وفي ه�ا ال��اِب 

وتأس��ًا على ه�ه ال�ع�فة ���ائ� ال��َسل إل�ه �ان خ�اب األب ال��ج�هي ألب�ائه ال�� ت��� 

  .، واالج��اع�ة، واألخالق�ةم���عة م� ال��ج�هات ال�ی��ة، والعل��ة

ل� أو ال��انة ) األب�اء ( سل�ة على ال��َسل إل�ه ) األب ( ك�ل� فإن لل��ِسل  نا�عة م� ال�ُّ

��اول ال��سل ت���� ه�ه ال�ل�ة في خ�ا�ه، ��ا أنه ���ار اس��ات���ة ال��اب ال��اس�ة  االج��اع�ة،

  .�هله�ا ال��اق وفقًا ل�ا تق���ه سل��ه على ال��سل إل

وم�ا ال خالف ف�ه أن ال��ِسل ���ع�ل االس��ات���ة ال��ج�ه�ة في خ�ا�ه ل�ل� الفعل في 

األم�، وال�هي، : ال���ق�ل مع���ًا على أداة أو وس�لة م� ال�سائل اللغ��ة في االس��ات���ة ال��ج�ه�ة

م� ت�عًا وث�ان�� م�ة ، وق� اس�عان ال�اع� في خ�ا�ه ه�ا �األ. واالس�فهام، واإلغ�اء، وال���ی�، وغ��ها

  :و�ال�هي ثالث ع��ة م�ة، و�����ا تق��� م�ض�عات ال�ص�ة إلى ما یلي

                                                 
  سبق الحدیث عن االستراتیجیة التضامنیة١
ف ٣٢٧ - ٣٢٢مقاربة لغویة تداولیة، عبد الھادي بن ظافر الشھري، ص: استراتیجیات الخطاب. یُنظر٢   .باختصار وتصرُّ
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�ع� أن رثى ال�اع� نف�ه م���ًا أن ال��ت م�هل ی�د عل�ه ال���ع، ات�ه إلى )  ٨٤ – ٨٠( األب�ات  

  :ئة، فقال في ال��� ال�ام� وال��ع�� �ع� ال�ا)ع�� ال�ح�� ( خ�اب أب�ائه في ش�� ول�ه 

  ِ�َ�قاَل�ي الُ���ى َوَم�ِ� َتَ��ُّ��  َأنَ� الُ��اَ�ُ� َوالُ��اُد َج��ُعُ��

بل�وم تق�� هللا، وحف�  –إن أراد الف�ز وت���ل األج� ال���� ون�ل رضا هللا الع���  –فأوصاه ب�ا�ة 

  .ح�وده، والع�ل ��اع�ه، وال��� على ص�ا�ه ال���ق��، و�مامه في ذل� ��اب هللا

في ه�ه األب�ات أوصى ال�اع� أوالده ��ل� العل�، وق� أ�ال ال�اع� ال�ف� في )  ٩٢ – ٨٥ (األب�ات 

ال��ی� ع� العل�؛ فه� أرفع رت�ة، وأجلُّ م����، وأس�ى مف��، ث� بّ�� أنه� إن أرادوا ال��ادة فعل�ه� 

�� إل�ه أ��ار ال�ر� ما �اق��اء ال�فات� وح�ل ال��اب� وال��� على درب العل�اء ال��ق���، فالعاِل� ال�� ت�

، ث� ی�ص�ه� أن ی��ج��ا ١ُسّ�ِي حْ�ً�ا إال ���ل ال����ة، و�قل�ه ال�� ی�لغ �ه ما ال ت�لغه ال��ل ال����ة

عل�ه� إلى ع�ل، فالعل� ال ی��� وال ی�فع صاح�ه ما ل� �ع�ل �ه، و���ع�� ال�اع� ه�ا �ال��رة ال����ه�ة 

  .دون أن ��ه�في ت���ه م� �عل� وال �ع�ل ��� ��لي 

ال�اب�ة في  - ملسو هيلع هللا ىلص - في ه�ه األب�ات ی�صي ال�اع� أب�اءه �أن �����ا ���ة ال��ي )  ١٠٤ – ٩٣( األب�ات  

ص�ف ال�واة، وأن ������ا ال��ع وم��ثات األم�ر، وح�ره� م� ال��وج على ال��اعة؛ فإنها ال�� 

�ه� و�أت��ا به� و��اه�وا ت�� رای�ه�، و����وا على والف�ل ب�� اله�� وال�اللة، وأن ���ع�ا والة أم

ث� أوصاه� �ال�ضا �الق�اء، وال��� ع�� . ج�ره� إن �ل��ا، فف��ة ال��وج عل�ه� ت��ك األن�اد ال�ال���

  .ال�ع�اء، وال��� ع�� ال�الء وال��اء، وأن ��عل�ا أع�اله� ف�وضها ون�افلها خال�ة �

ل في ه�ه )  ١١٦ - ١٠٥( األب�ات   األب�ات أخ�� ال�اع� أب�اءه ��ا ��� أن ���ن عل�ه مع�ق�ه�، فف�َّ

ق�ل، وع�ل، ون�ة، ی��� �ال�اعة و��ق� �ال�ع��ة، وأن الق�آن �الم هللا ل�� : له� الق�ل في اإل��ان �أنه

���ل�ق، وأن ال��م��� ی�ون ر�ه� في ال��ان رأ� الع�ان، م� غ�� أن ����ا ��هه، وأن ال��ض 

وال�فاعة ح�، و�ل م�� ُ��أل في ق��ه، �هللا ع�� ال��ال ی��� األتق�اء، وأن أص�اب ال��ائ� في وال���ان 

  .م���ة ر�ه� إن شاء ع�به� و�ن شاء غف� له�، ول�� ألح� أن ی��خل في م�ائ�ه� أو ُ�َقّ��ه�

،  - ملسو هيلع هللا ىلص –في ه�ه األب�ات أوصى ال�اع� أب�اءه �ات�اع أص�اب ال��ي  ) ١٢٦ – ١١٦( األب�ات  

أ�ا ��� وع��، ث� ع��ان وعلي، ث� ال��ة �اقي الع��ة ال������ : وم���ه�، ون�� ف�ائله�، مق�مًا الع����

                                                 
بین السیف والقلم، ھذا األمر الذي عُرف عند المشارقة واألندلسیین في الشعر والنثر على حد سواء لعلھ ھنا یشیر إلى قضیة المفاضلة ١
  .٥٢٨- ٥٢٣ص ١ابن بسام ، ج: الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة. یُنظر مناظرة السیف والقلم البن برد. 
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�ال��ة، ث� �اقي ال��ا�ة، وأوصاه� أن ی�غ��ا �أس�اعه� ع�ا ق�ل ف�ه� م� أكاذی� واف��اءات، وأن ی���وا 

ث� أوصاه� ب��ك ال��ال؛ . غ�� مق�م�� أح�ًا على أح�َمْ� س�� األص�اب م� ال�ا�ع�� �الف�ل وال��� 

  .فه� داء ع�ال ی�غ� ال��ر، وأش�ه ما �ان في ال�ی�

في ه�ه األب�ات أوصى األُب أب�اءه ب�ص�ة ذات خ��ص�ة وم�انة ع���ة، )  ١٣٠ – ١٢٧( األب�ات 

  .وال���ان حق�ق ذو� الق��ى أوصاه� �ق�اء ح� ال�ال�ی�، و��ه�ا، واإلح�ان إل�ه�ا ق�ًال وفعًال، ث� م�اعاة

في ه�ه األب�ات أوصى ال�اع� أب�اءه ���لة م� ال�صا�ا ذات ال�ا�ع )  ١٦٣–١٣١( األب�ات 

أن ی��فع�ا ع�� ل� ���م في معاش�ة ال�اس، : االج��اعي؛ ل��� عالقاته� االج��اع�ة �اآلخ���، م�ها

م�اح�ة أهل ال�رع وال�ق��، وه�� سفهاء فاإلن�ان �عاش� م� ��ابهه و��اكله في ال��اع، ودعاه� إلى 

ال��اع، واخ��ار أص�ابه� ق�ل م�ار��ه� في أ� شيء، وأال ی���ع�ا ���� م���ه� وم�ه�ه�، فال�اء ق� 

ی��و صاف�ًا وه� في ال�ق�قة آجٌ� م�غ�� الل�ن وال�ع� وال�ائ�ة، و��ا ال��ف ی��و به�ًا ج��ًال في ی� م� ال 

  .ال�اس ر��ا ���ن �اه�ه� خالف �ا��ه��ق�� على اس�ع�اله، وه��ا 

ث� أوصاه� �ان��اح ال��ر، واس���اح أهل ال��، وم�اورة أهل الف��ة األذ��اء، وأن ی�خل�ا ال��ال� 

�ال�الم، وأن ���روا ع�ها �الِ�ل�، وأن ��ف��ا أل���ه�، و���روا ب�ادر غّ�ها، وأوصاه� �ال�فح ع� 

غ��، واالس�غفار، وخف� ال��ت، وال��اضع، وت��� ال��الء، الع�راء، وال�ل� على ال�ف�ه، و��� ال

، واالن�غال  وص�ق ال��ی�، وال��ع �ال��، وال�فاء �ال�ع�، وآداء األمانة، وحف� ال����، و��� ال��ِّ

�ال�ف� وع���ها ع� ع��ب اآلخ���، ف�� الع�ائ� أن ی��� اإلن�ان ع��ب غ��ه و���ى نف�ه �األع�ى 

  .یلهج �ع�� األع�ر

أوصاه� �ال��د، و�ك�ام ال��ف، وش�ِ� م� أواله� ب�ًا ومع�وفًا، وال����ِة ل�الة األم�ر ال��ل��� عامة، و 

  ٠وأن ����ا لغ��ه� ما ����نه ألنف�ه�، وح�ره� م� ال�ل� وال��� وال��اتة �اآلخ���

� في ه�ه األب�ات ی��و ح�ص ال�اع� على أب�ائه، ح�� خ�� س�ة ع�)  ١٧٩ – ١٦٤( األب�ات  

ب��ًا م� وص��ه وصف ف�ها ال�ن�ا  وصفًا ���ل أب�اءه على ال�ه� ف�ها، ب�َّ� ف�ها أن ل�ل إن�ان أجًال ح��ًا 

س���ي و��ق�ي، وعلى اإلن�ان أن �ع�ل ل�ا �ع� ذل� وأال �غ�� �ال�ن�ا دار ال�قل� والغ�ور، فل�� ف�ها 

� ف�ها، صف�ها ��ر، وآمالها َغ�ر : ع� ل�أك�� ه�ه ال�ق�قة، فق� اس�عان �أم���وسع�ًا م� ال�ا.  ما ُی�غِّ

الق�� �ا� ال�� تلهج ب���ه األل��ة على اخ�الفها في م�ى وع�فات على أن ال�ن�ا ال صف� لها وال : أوله�ا
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دعاه� إلى ال��� واالع��ار ف��� غ�رت به� ال�ن�ا و��ل� أح�اله� م� الغ�ى إلى الفق�، : أمان، وثان�ه�ا

  .وال��� إلى الع��، وما فعل�ه ال�ن�ا به� إن�ار لغ��ه�، وال�ع�� م� وع� �غ��هوالع� إلى ال�ل ، 

في ه�ه األب�ات ان�قل ال�اع� م� ال��ی� ع� ال�ن�ا إلى ال��ی� ع� ال�زق، )  ١٩٧ -١٨٠( األب�ات 

�ن�ا و���و ه�ا ال��ا�� ب�� م�ض�عات ال�ص�ة وت�ت��ها ال���قي، فال�اع� ح�َّر أب�اءه م� االن��اع �ال

واالغ��ار بها ب�ع�� ال�زق، فال�زق مق��م ومق�ر، وعلى اإلن�ان أال ���ل ل�ل� ه�ًَّا، وأن �ع��ل في 

�ل� ال�زق فال ���ف وال یه�ل، فِ�ْ�ُص الُ��اِلغ ل� ی��� في رزقه، ول�� أدّل على ذل� م� غ�ى �ع� 

ت�ب��ه، وال ��ل� اإلن�ان مه�ا أوتي األغ��اء وفق� �ع� األذ��اء، ف�ل شيء في ال��ن ���� ب�ق�ی� هللا و 

م� جه� أن �غ�� ش��ًا ق�ره هللا، ل�ا ل�� عل�ه� في أم�ر دن�اه� س�� ال�ضا والق�اعة، أما في أم�ر دی�ه� 

  .فعل�ه� أن ��ل��ا ال����

م ال�اع� ألب�ائه �ع� ذل� م�ازنة ب�� مًا ال�ی� على الع�ض وال�ال،: وق�َّ  ال�ی�، والع�ض، وال�ال، مقّ�ِ

م الع�ض على ال�ال، فال�ال ُی�َ�ل ص�نًا  وعل�اإلن�ان أن ی��ل ع�ضه وماله في س��ل دی�ه، ث� �ق�َّ

للع�ض، ث� ی�ص�ه� �ال��� على ن�ائ� ال�مان، والل��ء إلى هللا في �ل نائ�ة، و�ل نائ�ة وم���ة ه��ة 

  .إال ال����ة في ال�ی�

، وال��اد ج��ع )ع�� ال�ح�� ( نه خا�� بها اب�ه ب�� ال�اع� في ه�ه األب�ات أ)  ٢١٢- ١٩٨( األب�ات 

أب�ائه، وأنه ب�ل ف�ه جه�ه، و��َّ ف�ها عل�ه وخ��ته، ول�َّ� ف�ه ت����ه، ون��ها في مائ�ي وت�عة ع�� 

ب��ًا، وجعلها ف�د�ة الع�د ت���ًا �ال�ت�، وق� أولى ن��ها ع�ا�ة واه��امًا، فال ع�� في �اه�ها س�� ع�� 

وق� ج�ع� ال�ص�ة أص�ل ال�ی�، واش��ل� على األخالق واآلداب واآلثار ال���ة، خفي ُ�ع�ر ف�ه، 

وت�ش�� ����ة ال�لف ال�الح، ل�ا أوصاه� �أن �أخ�وا �أح��ها و�ق�ل�ا ن��ه؛ ل���ن�ا أس�ة لألب�ار 

  .وال�ال���، ث� أوصاه� ف��ا ب��ه� �اإلن�اف وال�عا�ف وال��اصل وال��اصي �ال�� وال���

ذل� ال�ع� ال�� ی��ه " االس�ع�اف وه�ه�الق�� م� أق�ام ال��اب ی�ور ح�ل ) ٢١٩ – ٢١٣األب�ات ( 

ال�اع� إلى ش�� ما الس��الة قل�ه، واس��رار ع�فه، آمًال �عف� م�ه، وت�ل��ه م� ض�وب اإلع�ات 

: قال ع�ه ، و��ل� فعل ال����ر ع�� الع��� ع��� ال��١وق� ق�نه ال����� �االع��ار. وال��مان ال�� �عان�ه

                                                 
أھل األدب قد ألحقوا االعتذار واالستعطاف بالمدح  رأیت جماعة من: ذكر ما قیل في االعتذار واالستعطاف : " جاء في نھایة األرب ١

ھـ ،  ١٤٢٣ھـ، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة ، األولى، ٧٣٣شھاب الدین النویري ت : نھایة األرب في فنون األدب " . 
 .٢٥٨ص٣ج
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، ول���ا نالح� أن �ل شع� ق�ل في االع��ار ی�خل ض�� االس�ع�اف، ول�� ١"االع��ار : و�قال له" 

الع�� ل�� ص���ًا؛ فال�اع� ال�ع�ِ�ر ی�رك أن َم� ��ا��ه و�ع��ر إل�ه ل� �ق�ل ع�ره ول� �عف� ع�ه إال 

اع��ار؛ ذل� أن�ا نق�أ أشعارًا أما االس�ع�اف فل�� �ال��ورة أن ���قه . �ع�ما �ع�ف عل�ه و��ح�ه

اس�ع�اف�ة ����ة ت�ل� ت�امًا م� االع��ار، و�أن ال�اع� أراد أن ی��اسى الُ��م ال�� ُرمي �ه زورًا أو ال�ن� 

ال�� اق��فه، وآث� على ذل� ف�ح صف�ة ج�ی�ة ت�ل� م� ال����� �أ� شيء ع�َّ� صف� ال�اضي، ��ا أن 

إلى اع��ار، �الفق�� ال�� ���ع�ف الغ�ي أمًال �ال���ل على  ه�اك ض�و�ًا م� االس�ع�اف ال ت��اج

وق� خل� ال�اع� االس�ع�اف أح�انًا �أغ�اض وف��ن شع��ة أخ�� �االع��ار وال���ي وال��ح . أع��اته

  . وغ��ها

ه�اك م� ت�عفه ق�ة ب�انه ون�اعة ح��ه في ال�ص�ل إلى مأر�ه، ف�غف� زل�ه،  وال�ع�اء ال���عِ�ف�ن 

  .ه، وه�اك م� َ�ْق�� ب�انه ع� ذل� ف��ل ُم�ع�ًا مغ���ًا عل�هوُ�عفى ع�

وجله� م� ال�ل�ك وذو� ال�ل�ان، فق� أثَّ� في مع��ه� شعُ� االس�ع�اف وما رافقه م�  أما ال��َ�ْعَ�ف�ن،

ول���ا ن�� في �ع� ... اع��ار وت��ي تأث��ًا جعله� �ق�ل�ن ع�ر ال�اع�، و�ع�ف�ن عل�ه، و�عف�ن ع�ه

�ع�ًا م� ه�الء ال��َ�عَ�ف�� ی�دُّون ال�ع�اء ال�ی� اس�ع�ف�ه� خائ���، و���ون على ع�م العف� األح�ان 

  .٢"ع�ه�، و�ل�اق العقاب به�

ح��  ولق� �ان شع� االس�ع�اف واالس��فاع في الغال� ن�اجًا لل���ات واألح�اث ال��اس�ة في األن�ل�،

ل�زراء، الس��ا ال�ع�اء ال�ی� له� دور في ال��اة ن�أت خ��مات ب�� ال�اع� وذو� ال�ل�ة م� ال��ام وا

ال��اس�ة، ولق� �ان له�ه ال���مات آثارها ال�خ��ة، ف�� ال�ع�اء َم� ُألقي في ال���، وَم� ن�ا م� 

ال��� وج� نف�ه م���ًا للف�ار ب�ف�ه م� األن�ل�، والل��ء ل�ولة أخ��، وفي �ل ه�ه األح�اث وال���ات 

زت ق�ائ� االس�ع�اف واالس��فاع ال�ي وجهها ال�ع�اء إلى ذو� ال�ل�ة؛ ل�عف�ا ال�ي حاق� �ال�ع�اء ب� 

  .٣ع�ه�، و��لق�ا س�احه�، أو �ق�ل�ا ل��أه� وال��ول في ج�اره�

                                                 
  .٢٣٠م، ص١٩٧٦عبد العزیز عتیق، دار النھضة المصریة، بیروت، الثانیة، : األدب العربي في األندلس ١
دمحم جاسر جبالي أحمد، ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح :  - عصر ملوك الطوائف  –االستعطاف في الشعر األندلسي  ٢

 .٨وائل أو صالح، ص. أد. الوطنیة، فلسطین، إشراف
ربیع عطیة، مكتبة نانسي، دمیاط،  إسالم: دراسة أدبیة تاریخیة" ه ٨٩٧-  ٦٣٥عصر بني األحمر " الشعر السیاسي في األندلس  ٣

 .٣٠٨- ٣٠٧م، ص٢٠١٨
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وال�اع� ال����� ق�ى في ال��� ثالث س��ات وأشه�، وح�ى ��ل� م� س��ه، و���ل على 

خف�ة ت��ه ق�� ال��� لها تأث�� في م�اع�  ح���ه، و�ل�� �أهله ات�أ على ال�ع� ال�� ی���� �ق�� 

  .ال�امع��، ف��� أب�اتًا اس�ع�ف بها ال����ر ب� أبي عام�؛ ل��ل� س�احه

وفي اس�ع�افه ال����َر ��� ح�ی� ال�اع� ع� أب�ائه ال�ی� ال عائل له� وال �افل، ودعى هللا أن 

ه وت�سله �أب�ائه؛ ل��ل� الفاروق ٤٥ت  ال����ة�ع�ل اللقاء ب��ه� و��ن�ه، وه� ب�ل� ������ م�قف 

  )ال���� : ( ع�� ب� ال��اب س�احه، فقال

  ح�ِ� ال��اصِل ال ماٌء وال ش��ُ     ماذا تق�ُل ألف�اخ ب�� َمَ�خٍ 

  ١فاغفْ� عل�َ� سالُم هللا �ا ع��ُ     ألق�َ� �اسَ�ه� في قع� م�ل�ةٍ 

وت��� األب�ات �اس�ع�اف ال����ر �ال�ًا رضاه آمًال م�ه أن ی�أف ��اله، وأن ��ل� س�احه، وُ�ل�قه 

ولق� �ان له�ه ال�ل�ات �الغ األث� في نف� ال����ر ال�� اس��اب له، ف�لَّ ق��ه، وأ�ل� . �أب�ائه

  .ل���لةس�احه، وأل�قه �أهله، و�الغ في إك�امه فأعاده إلى ما �ان عل�ه م� ال��انة وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مفید دمحم قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ه، دراسة وتبویب٢٤٦- ١٨٦دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت ١

  .١٤٤ص٦، العقد الفرید ، ج١٠٧م، ص١٩٩٣ - ه١٤٣١
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  ال�ق��ات الف��ة لل��اب

�ع� الع�ض ال�اب� وما ت���ه م� ت�ل�ل داللي ل����ن ال��اب، ن��قل إلى ال�ق�ف على 

  .اللغة وال�����، واإل�قاع، وال�����: ال��ائ� وال��ات الف��ة لل��اب ال����لة في

  ال����� اإل�قاعي لل��اب: أوالً 

وت���ل وم���، ومه�ة ال�اع� أن ��عل ال����ة ج�ا�ة ت��ع� م�ها كل�ة وت�اس� " إن ال�ع�

ال��اة ف�أس� الع�� واألذن والف�� معًا، وه�ا �له ال ی�� إال إذا ع�ف ال�اع� ج��ًا ��ف ی�ح� ب�� م��لف 

الع�اص� في ال�� ال�ع��، ف��الح� ل��ه �ل ما في ال�� م� ع�اص� ص�ت�ة م�س�ق�ة، ومع�ى 

�أن ال�الم ال��� �ل ما ف�ه ل�� واح�، وأنه ح�ى ���� ی��غي أن تل��� ل��ه ال�عاني وم�ض�ع ، واق��ع 

  .١"وال��ازات واأللفا� واألسال�� واألوزان والق�افي ال��ام ال��س�قى ال����ة

وال����� اإل�قاعي ���ل ع���ًا ت�����ًا ذا أه��ة ����ة في ال�� األدبي، وفي ال���ص ال�ع��ة خاصة، 

اللغ�� وال�����ي، في بل�رة خ�ائ� ال��اب ال�ع��؛ ���� ال�لة : م�عاض�ًا مع ال������� فه� ��ه�

واإل�قاع وس�لة مه�ة م� وسائل ت�ل�ل . ال�ث�قة ب�� ال�ع� واإل�قاع، الس��ا شع�نا الع��ي الغ�ائي ���عه

ف�ل ع�ل أدبي " ه، ال�� األدبي، ت��ف ش��اته العا�ف�ة وخ�ائ�ه ال�ع����ة ال�ي ت��ل� م�ها ج�ال�ات

  . ٢"سل�لة م� األص�ات ی��ع� ع�ها ال�ع�ى -ق�ل �ل شيء –ف�ي ه� 

وه�ال� تفاعل وث�� ب�� م�قف ال�اع� وت����ه االنفعال�ة م� جان�، وال����ل اإل�قاعي لل�� م� جان� 

ت�� مع آخ�، وه�ا ال ی�� إال ع� ���� ان�قاء ال�اع� ل�ف�دات �ع��ها، تع�ل على خل� نغ�ات ع�ة، ت� 

رس� ال��رة ال�ع��ة، و�ب�ازها وخل� " �ع�ها في ت���ل اإل�قاع، وم� ه�ا �ان له�ا ال����� أث�ه في 

  .٣"ع�امل ال�أث�� لها في حال�ي ال�ق�قة وال��از، س�اء في جْ�س األلفا� أم في نغ� ال��اك��

���ه ال�زن والقاف�ة، وفي دراس��ا لإل�قاع في خ�اب ال�����، ن��قف ع�� اإل�قاع ال�ارجي ال�� �

  .واإل�قاع ال�اخلي ال�� ����ه م���عة م� الق�� ال��ت�ة ال��علقة �األلفا�

  

  

                                                 
  ٣٣م ، ص١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥فع ، مكتبة المنار ، األردن ، األولى ، عبد الفتاح صالح نا:  عضویة الموسیقى في النص الشعري١
  .٢٠٥محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الثانیة، ص. رینیھویلیلك، ترجمة: نظریة األدب٢
  .١٦٩م، ص١٩٨٢شفیع السید، دار الفكر العربي، ": رؤیة بالغیة نقدیة" التعبیر البیاني ٣
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 اإل�قاع ال�ارجي  

���ل ال�زن مف�اح الق���ة وال�عامة األساس�ة م� ب�� األر�ان ال�ي ����� إل�ها ال��اء  :أوًال ال�زن 

���مه خاص�ة م� خ�اص ج�اله وتأث��ه؛ ل�ا له ، وت����ه م�ه ١"ال��ل ال���ح لل�ع�"ال�ع��؛ ألنه ه� 

" م� ق�رة على ت�ف�� ان��اه ال�اع� لل����� على الف��ة ال�ق��دة م� خالل م�ا�عة س�اع إ�قاعه، فه�

  .٢"ال�ه� ال�غ�ي ال�� ��� ��فافه ت���ة ال�اع�، و�ع��ها ذات��ها الف��ة

اس�ه ن���؛ ل�الح��ه ألك�� ، وه� ��� له م� ��� ال�املوق� ن�� ال�اع� ق���ته على 

ال��ض�عات ال�ع��ة، الس��ا ال��ض�عات ذات ال�ا�ع ال�صفي وال����، ��ا أنه ���از ���س م�س�قي 

��� ال�امل ال�ام ثالث�ن مق�عًا، وه� :" واضح ی��ع� م� ح��اته ال����ة ال���ا�عة، قال ع�� هللا ال���

ف��ًا  - إن أر�� �ه ال��ُّ –اص م� ال��س�قى ت�عله أك�� ال���ر ال�ع��ة جل�لة وح��ات، وف�ه ل�ن خ

م� أب�اب ال�قة والل��، حل�ًا  - إن أر�� �ه الغ�ل وما ج�� م��اه –جل�ًال مع ع��� ت�ن�ي �اه�، و��عله 

، ول�َّا �ان ه�ا ال��� ��ِّعًا ال ٣"ك�ل�لة ال��س، ون�ع م� األبهة ���عه م� أن ���ن ن�قًا أو خف�فًا 

�ان ل�اع�نا مالذًا آم�ًا لإلب�اع، وتف��� ال�اقات ال����نة، ح�� ن�ح ال�اع� في اس���ام وع�رة ف�ه، فق� 

ه�ا ال��� في أغ�اض م�ع�دة م���عة ص�َّرت ه��مه واغ��ا�ه وال��ن واألسى واالنفعاالت ال�ي أل�َّ� �ه، 

ال��ائح ال�ي ت�جه وه� ��ارع ال����ات في س��ه، ف�ًال ع� م�اس��ه ل�� الق���ة ال�فع� �ال�صا�ا و 

  .بها ال�اع� ألب�ائه

) ٥//٥///م�فاعل� ( فه� �ق�م على ت��ار تفع�لة  و���از ��� ال�امل �أنه م� ال���ر ال�اف�ة،

العالقة القائ�ة على ال���ار ال�ال� هي أوضح العالقات وأ���ها، وهي م� " ثالث م�ات، ومعل�م أن

  .٤"�ع�� العالقة القائ�ة على االخ�الف ال�ام الع�امل ال�ي ت�د� إلى وض�ح ال��س، و��ا��ه

وه� زحاف ی�خل على ال�فع�لة �ع�ل على إس�ان ال�اني  وق� اس�عان ال�اع� ب�ق��ة اإلض�ار،

، )م��فعل� ( ، و��ل� ت��ا�ه مع تفع�لة ) ٥//٥/٥/مْ�فاعل� ( إلى ) ٥//٥///م�فاعل� ( ال����ك، ف����ل

                                                 
 .٣٠٢م،ص١٩٧١عبد الحكیم حسان، دار المعارف، مصر،. ، ترجمة "سیرة أدبیة لكولریدج " لرومانتیكیة في الشعر النظریة ا١
رجاء عید، منشأة " : دراسة تأصیلیة تطبیقیة بین القدیم والجدید لموسیقى الشعر العربي" التجدید الموسیقي في الشعر العربي ٢

  .٩اإلسكندریة، ص - المعارف
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ُأر�� �ه ��� رتا�ة اإل�قاع، و�ق�اء ال�لل  �Deviation االن��اف وه�ا الل�ن م"وهي وح�ة ��� ال�ج�، 

ع� ال��لقي، ولف� ان��اهه، وال ش� في أن ت��ع ص�ر ال�فع�لة األساس�ة ی�د� إلى ت��ع نغ� ال��اب 

، ونالح� أنه قل�ا ��ل� ب�� في ١"ن���ًا في ال�سالة، ��ا أن ال�غ��� ال�� اع��اها ی�د� إلى وض�ح اإل�قاع

الق���ة م� زحاف اإلض�ار، ال�� ی��� م� س��ات ال��، و���ئ م� س�عة إ�قاع ��� ال�امل 

ال�ع�وف ���ع�ه و���ة ح��اته، وه�ا ی�اس� حال ال�اع�، فال��ء و���ة ال���ات ت��اشى مع س��اته في 

اس� مع حال ور��ا ی�حي �ع�م م�ارحة ال��ن وع�م زواله، وه�ا ال�غ� ال���� ی�� س��ه و��ء أ�امه �ه،

  .ال�اع� في غ���ه و�ع�ه ع� أهله

  َنأُ� اَألِح�َِّة َواِعِ��اُد َتَ�كُّ��     َأل�� ِ�َع�ِم َتَ�لُّ�� َوَتَ��ُّ�� 

  نأ� ألح�   �ة وع��ا    دت���ر�     أل�� �ع�  م ت�لل�ی�ت����� 

  ُمْ�َفاِعُل�ُ�َ�َفاِعُل�ُ�َ�َفاِعُل�

/٥//٥///   ٥//٥///  ٥//٥/٥  

  ُمْ�َفاِعُل�ُ�َ�َفاِعُل�ُ�َ�َفاِعُل�  

/٥//٥///   ٥//٥///    ٥//٥/٥  

جعل ال�ل�ة صلة ب�� آخ� ال��ر وأول " وه� واس�عان ال�اع� أ��ًا في خ�ا�ه ب�ق��ة ال��و��،

، ولل��و�� ٢"الع��، أ� أن ���ن �ع�ها في نها�ة ال��� األول و�ع�ها اآلخ� في أول ال��� ال�اني

ت���ل في إ��اد ت�اصل ب�� األش�� ی�د� ل��عة اإل�قاع ، ��ا أنه ���غ على ال��� فائ�ة م�س�ق�ة 

غ�ائ�ة؛ ألنه ���ل ال��� و��� نغ�اته، ��ا أن ف�ه ���ًا ل��ة االل��ام في ال��ل اإل�قاعي و�ث�اًء له، وق� 

  :م�ها ٣اس�عان �ه ال�اع� خ�� م�ات

  ٤ـــَ��ِ� الُ�ِل�ِّ ِ�ُ�ّلِ ِعْلٍ� ُم�ِ��ِ ـ    ِعْلقي الَ�ف�ُ� الَ�ْ�ُ� َأف��ِه ِمَ� الــ

م الـــ      ٥ــــُعَ�َ��ِ� في ُ�ّلِ الَف�اِئِل َوابُ�رِ     َوامَ��ُهُ� َم�َ� ال�داِد َوَقّ�ِ

ّ���     َوَ�ل�ه�ا ُع��اُن ُث�َّ َعِليٌّ الــــ م في الُ��وِب ال�ُّ   ٦ــــَ�َ�ل الُ�َ��َّ

                                                 
 ٨٦أشرف محمود نجا، ص: في األدب األندلسي١
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 ) ١٤٠، ١٣٣،  ١١٨،  ١١٧، ٢٢( األبیات ٣
  ٢٢: البیت ٤
 ١١٧: البیت ٥
 ١١٨: البیت ٦
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ب�رًا م��ر�ة ت��� ب�� األش��، م�ا أضفى على األب�ات إ�قاعًا  ت��ل) ال���، الع����، ال��ل( ال�ل�ات 

  .م�س�ق�ًا مغای�ًا م��لفًا ع� األب�ات األخ��، أد� إلى ��� رتا�ة اإل�قاع، الس��ا مع ��ل الق���ة

هي ال��� ال�اني م� اإل�قاع ال�ارجي للق���ة، تعاض� ال�زن في ت��ی� ماه�ة .القاف�ة: ثان�اً 

فإذا �ان ال�زن ذا صلة �ال�� ال�ع�� ��ا ی�ع�ه م� " شع�ًا ح�ى ���ن له وزن وقاف�ة،  ال�ع�، فال ���ى

م�س�قى ذات إثارة في ال�ف� وال�� معًا، فإن ه�ه ال��س�قى تع�� وت��امى وت�ث� إذا ت�اف�ت القاف�ة، فهي 

ال�ع� الع��ي ال�الس��ي والقاف�ة في " ،١"ت��ف ���س�قاها ق�ة ومفع�ًال ال ت��اف� ع� ���� ال�زن وح�ه

إن�ا ت��ل في ال�اقع س�ة �ارزة ج�ًا في الع�ل ال�ع��، فهي ل��� ال���ة ال�هائ�ة ل�����ات ال�قا�ع 

ال�اخل�ة، ونها�ة ال�ع�ى ال�� ی���ه ال�اع� وح��، و�ن�ا هي الل�عة األخ��ة ال�ي ت�العها ع�� القار�، 

  .٢"وتقف ع��ها ذاك�ته

�ة ل��ض�ع ال��اب، ح�� اس��اع ال�اع� ب�ا�ة م� ال�و� ت�ق�� االن��ام ب�� وق� جاءت القاف�ة م�اس

، وه� ح�ف ل��� م��س� )ال�اء(ال����ن واإل�قاع ال��س�قي، فق� ن�� ال�اع� الق���ة على رو� 

م�ه�ر م�ف�ح م���ر، وأب�ز ما ���� صفة ه�ا ال��ف ال���ار، وق� زاوج ال�ع�اء ب�� صفة ال��ت 

ی��� إ��الها و���احها، ف�ان ح�ف ال�اء ت��اًرا ل�الة األسى وال��ن واألل� ال�ي �عان�ها  وال�عاني ال�ي

  .ال�اع� في س��ه

ال�ي یه�� ع�� ال��� بها ال�ت�ان ال��ت�ان، فهي ت����  م� ال��وف ال��ه�رة،) ال�اء(وح�ف 

في آذان ال�امع��، وأش� ب�ض�حها ال��عي، وص��ها ال��ی�، ورن��ها الق��، م�ا ��علها أك�� رس�خًا 

  .تأث��ًا في نف�سه�، وه�ا ما ق��ه ال����� م� خ�ا�ه أب�اءه ون��ه إ�اه�

األق�� ن��ًا و��قاعًا، واألك�� دورانًا على أل��ة ال�ع�اء،  الق�افي ال�للوقاف�ة ال��اب م� 

ذل� ال��اب ال�� م� واس���انًا ل�� ال��لق��، وه�ا ی�اس� خ�اب ال����� ال�فع� �ال�صا�ا وال��ائح، 

  .شأنه ال�أث�� واإلق�اع

ومعل�م أن القاف�ة ال��لقة ت��از �أنها أك�� ع�ا�ة �ال��س�قى، وأج�ل  وق� جاءت القاف�ة م�لقة،

وقعًا في األس�اع، وأش� أس�ًا لألذن، ��ا أن ارتفاع ن��اتها اإل�قاع�ة ی��ح لل�اع� ال��ح وال����ح ع�ا 

                                                 
 ٧٤عبد الفتاح صالح نافع، ص : عضویة الموسیقى في النص الشعري ١
علي عباس علون، منشورات وزارة اإلعالم، العراق، ": وجمالیات النسج اتجاھات الرؤیا " تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ٢

  .٢٢٠م،ص١٩٧٥
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�و� �ع�ل على ب�اء تالح� ب�� أب�ات الق���ة، فال ��� ال��لقي ف��رًا ب�� ب�اخله، ��ل� فإن إ�الق ال

ال�ي ت�حي �االن��ار،  و��الق القاف�ة ه�ا �ال���ةاألب�ات، بل ��� آخ� ال��� آخ�ًا ب�الب�� عق�ه، 

ج ف�ّ�ل� ص�تًا نائ�ًا ح���ًا، وس��� لل�اع� ���اكاة آهاته وأح�انه وأش�انه، و�ال�الي ���� لل��او 

وال��ازج ب�� إ�قاعات ال��� و��قاعات القاف�ة إح�اث إ�قاع عام لل�� ال ���جه ع� دائ�ة ال��اء وال���ة 

  .وال��ن؛ لف�اق األهل وال�ع� ع� األب�اء

؛ )ال���ة الق���ة(�إش�اع ح��ة ال�و�  وأردف ال�اع� للقاف�ة إم�انات إ�قاع�ة أخ��، م�ها ال�صل

فهي ، ف�ًال ع� ��نها قاف�ة م��ار�ة، ...)ت����، تف���، ت���� ( ل����ل إلى ح��ة ���لة، ��ا في 

وه�ا �ع�ل على ام��اد ال�ف� ال�ع��، م�ا ی��ح لل�اع� إف�اغ ال���ات  إذن قاف�ة م�ص�لة م��ار�ة،

ة ال�ي ���غ�قها ال��� �ال��ت، ف�����ع ال�ع��� ع� آهاته ال�ف��ة ال���ت�ة م� خالل ال��ة ال�م��

  .وم� ه�ا ت��ز العالقة ب�� القاف�ة وال�الة ال�ف��ة لل�اع�وأح�انه، 

 اإل�قاع ال�اخلي  

ت�ه� ال��س�قى ال�اخل�ة في ت���ل م�س�قى الق���ة و�ع�ائها �ا�عها ال����، فإذا �ان� ال��س�قى 

لقاف�ة هي ال�ان� ال�� ���� أن ����ك في اس���امه �ل ال�ع�اء علي ال�ارج�ة ال����لة في ال�زن وا

ال�غ� م� خ��ص�ة اس���امه� له، فإن ال��س�قى ال�اخل�ة ت�قى ال�ا�ع ال�اص ال�� ���� أسل�ب شاع� 

ع� آخ�، فهي ال���ة ال�ي ت��ع الق���ة ��ا�ع ال�اع� ال���� ال�� ال ���� أن ����ك معه شاع� 

وت���له، وذل� م� خالل اس���امه ال����� وان�قائه ل�ل�اته وح�وفه ال�ي ت���� مع ج� آخ� في ص�اغ�ه 

الق���ة، وم� خالل اخ��ار ال�اع� ل�ل�اته �����ع أن �ق�� ب�اًء م�س�قً�ا ی���ن م� إ��اءات نف��ة، تعل� 

  . ١وته�� ، تق�� أو ت�ق ، ت�ف�ل أو ت��� ل���ن في م���عها ل�ً�ا م�س�ق�اً 

  : ر ال��س�قى ال�اخل�ة في خ�اب ال����� وم� ص� 

ت�اوب األلفا� و�عادتها في س�اق ال�ع���، ���� ت��ل نغ�ًا م�س�ق�ًا ی�ق��ه ال�ا�� في " ه�:ال���ار)  ١( 

، وه� وس�لة لغ��ة ت��� �إح�اس ال�اع� وعا�ف�ه، وتع�ل على ال��� ب�� إ�قاع ٢"شع�ه أو في ن��ه

ع� وانفعاالته م� جهة أخ��، وعلى ذل� فال���ار له و��فة إ�قاع�ة ال��ت م� جهة، و��� إح�اس ال�ا

م�س�ق�ة وأخ�� دالل�ة نف��ة، وله�ا ال �ع� ال���ار مق��ًال ذا فائ�ة إذا �ان م��د ت��ار ل�ع� األلفا� دون 
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��ائ�ة، ك�ا أنه �ع� م� ال�سائل ال�ي ت��ز ق��ة ال�� ال��ال�ة واإل. تعل� �ال�اح�ة ال��س�ق�ة أو ال�ف��ة

  .ف��د� إلى إثارة ذه� ال��لقي، وت�ج�ه اه��امه إلى الف��ة ال�ي ألحَّ عل�ها ال�اع� ل��ة الَ�ْل� ال�ع�� 

وق� شغل ال���ار ���ره �لها م�احة واسعة في ق���ة ال�����، فال ��اد ب�� م� أب�ات الق���ة ��ل� 

  .، وال���ار األفقي)الع��د�(�ار ال�أسي ال��: م� ص�رة م� ص�ر ال���ار ال�ي ���� إج�الها في ص�رت��

ه� ت��ار ح�ف أو �ل�ة أو ج�لة في م���عة أب�ات م��ال�ة؛ ل��في  ):الع��د� ( ال���ار ال�أسي  -أ 

على األب�ات إ�قاعًا وج�سًا م�س�ق�ًا م����ًا ب�� األب�ات، م�ا ��ه� في ت�ق�� ت�اس� ال��، و���� 

  .هاالس���ار�ة لل���ر ال�� ی�ور ح�ل

  :في ق�له) هل ( مع أداة االس�فهام ) أو ( ت��ار ح�ف الع�ف : وم� أم�لة ه�ا ال���ار

  ُأَقلُِّ� ناِ��� َفَأراَك في َأو َهل

ُذ َم�َ�عي ِبِ�الَوةٍ  َأو َهل   ُأَل�ِّ

  ُأَجلِّي خاِ��� ِ�َ��اِ��ٍ  َأو َهل

  ساَعةً       ُف�اد�   ُأرّوُِح َع� َأو َهل

  َ�الِ�هاِب اَألزَه�ِ ُق��ي َتَ�قَُّ�   

  ِم� ف�َ� ُتف�ُح َع� َلق�ِ� الَ��َه�ِ 

  َلَ� َتقَ��ي َوهَج الَ��اِج الَ��ِّ�ِ 

  ١اَألذَف�ِ    ال���ِّ   الَع�ب    ���ّ�ِ�َ 

�ال�الة ال�ف��ة وال��أزمة ال�ي ���ُّ بها ال�اع� األب، م�ا جعله ) األب�اء ( ه�ا ال���ار ��ع� ال��اَ�� 

  .ال ش�قًا ألب�ائه، وه�ا ُ��ِ�ُث تالؤمًا وت�اغ�ًا ب�� ال�ع�ى واإل�قاعی��اءل و���ر ال�� 

  :ال�اه�ة في ق�له) ال ( وفي ن��ه ألب�ائه ��ر ح�ف 

  ِلُ��ِلٍ� َغ�َ� الَّ�� الَت�َضَ��َّ 

�ًا ذا ِغ�َ�ةٍ  الُتْلَفَ��   ُمَ�َ�ّ�ِ

  َأَح�ًا َوال ُت�ِ�� َلهُ  الَت�ل��

  ِ�ِ��ِ�هِ     َرَأی�َ      ِ�َ��   الَت�َ�َ��َّ 

  َت�ضى ِلَ�فِ�َ� ِإن َ�ِغ� َأو َ��ُ��ِ   

  ُمَ�َ�ّ�ِ�ًا �ق�ي ِ��ا َل� َ��ُ��ِ 

  َحَ��ًا َفُ���َ� في الَف��ِ� اَألخَ��ِ 

�ِ      َبل��   حاِلِه    َأو   ٢َوال َتَ�َ��َّ

؛ ل���ث إ�قاًعا ال�اه�ة) ال ( اس�هل ال�اع� م���عة م� األب�ات ال���ال�ة في س�اق ال��ح واإل��اء  بـــ 

الفعل ( ت��ار ال���ة ال��ف�ة : م�س�ق�ًا ق��ًا یه� �ه ال��ا��؛ ل����ه إلى ما �ع�ها، و��اف إلى ذل�

  .ال��س�قي وال�اللي: ال���ل ب��ن ال�����، م�ا ی��ز ال��اغ� ب�� ال�ان���) ال��ارع 

                                                 
  ٥٨- ٥٥: األبیات  ١
 ١٦٣- ١٦٠: األبیات ٢
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ي ال��ع ب�� ما ق�له وما �ع�ه، في س�اق ال��ح، وه�ا ال��ف �ق��) ال�او ( ت��ار ح�ف الع�ف : وم�له

  .م�ا �ع�ل على تق��ة اإل�قاع وت�ل�له، و�ح�اث اس���ار�ة وت�ا�� ب�� معاني األب�ات

  :، فقال)ا�� ( وفي رثاء ال�اع� نف�ه وول�ه، ��ر ال����� الفعلي 

  َعَل�ِه�ا َوِا��ِ َفِانُ�بُه�ا َح�َّ�ِ� 

  الَغ��َ��ِ� اللَ�یِ� َتَ��َّال ِا��ِ 

  الَفق�َ�یِ� الَلَ�یِ� َت�اَر�ا َوِا��ِ 

  َ�َ�تُه�ا  الَلَ�یِ�    الَ�ِ��َّ�ِ�    َوِا��ِ 

  َفِ�الُه�ا َمْ�ٌ� َوِ�ن َل� ُ�قَ��ِ   

  ِ�ال�اِر َواَألهَل�� َأق�ى اَألدورِ 

  َع� م��ٍ� َخ��ًا َوَع� ُم�َ����ِ 

  ١حاُل الِف�اِق َعلى الَ���ِ� الُ�ْ�ع�ِ 

 �اب ل�الم ف�ها ت��ر ما وأولى: " رش�� اب� قال ،ك�اال���ار ���االت أخ� م� ال�ثاءومعل�م أن 

أن ���ث  به�ا ال���ار ال�اع� اس��اع ،وق�٢"ال��ف�ع  ���ها ال�ي الق�حة وش�ة الف��عة ال�ثاء؛ل��ان

الغ��ة  م�ارة ف�ها م���نة �ال��ن واألسى، ب�َّ� وعا�ف�ة نف��ة أج�اء إ�قاعًا م�س�ق�ًا، ف�ًال ع� خل�

  .ال��ت �ع��ًا ع� األهل واألح�اب وف��عة

 إ��اد على أح�انًا، �ع�ل، ال���ار وه�ا ال�اح�، ال��� داخل ال�ل�ات �ع� ه� ت��ار :ال���ار األفقي - ب 

وال��لقي،  ال���ع ب�� نف��ة إ��اءات إ��اد على �ع�ل أنه ال�ع��ة،ك�ا ال����ة مع م���� داخلي إ�قاع

  : وم� أم�ل�ه

  ِ�الُ�قِ��ِ  َوال ِ�ال�اني َل� ُی�عَ  َعلى َج��ً  َفاقَ�َ��تُ َع�ُه�  َوُقِ��تُ 

( ل��ف  ال��تي، ف�ًال ع� ال���ار )ُقِ��ُت، اقَ�َ��ُت، الُ�قِ��ِ ( ب��  االش�قاقينالح� ه�ا ال���ار 

، وه� ح�ف صف�� ورخاوة وه�� واس�عالء و���اق و�ص�ات، له ق���ه ال��س�ق�ة واإل�قاع�ة ال�ي ) ال�اد

ي ت���� روح ال�اع� ال�����ة، وحال�ه ال�ف��ة ال��أزمة؛ ���� ح�اره في ال���، و�ع�ه ع� أسه�� ف

  .أهله، وح���ه إل�ه� وش�قه للقائه�

  :العائ� على ال�ال�ی�، فقال) ه�ا ( وفي وص�ة ال�اع� أوالَده ب�� ال�ال�ی� ��ر ال���� 

  َق�ًال َ����ًا َواشُ��ِ  ُه�اَوامَ�� �اَت�َه�هُ  بّ�ًا َوال ُه�اَأوِسع

                                                 
 ٧٥- ٧٢: األبیات ١
 .٧٦ص  ٢ابن رشیق، ج: العمدة  ٢
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ه�ا ال���ار ��ه� في تق��ة ب��ة اإل�قاع ع��ما ت�تفع ن��ة اإل�قاع حال ال��� �ال����، ث� ته�أ، ث� تع�د 

لالرتفاع تارة أخ�� مع ال��� �ه ثان�ة وثال�ة، ف�ًال ع� ال�ان� ال�اللي له�ا ال���ار ال����ل في ب�ان 

 .األب�اءم��لة ال�ال�ی� وحقه�ا على 

�ع� م� أك�� ف��ن ال���ع ش��عًا في ق���ة ال����� �ع� ال���ار، ولل��اس ق��ة م�س�ق�ة  :ال��اس)  ٢( 

 سعة على ی�ل أنه ك�ا ال�ف�س، وج�ب األس�اع ال�تا�ة، وه� ت��� على �ع�ل ح��"ونغ�ة إ�قاع�ة، 

 ك�ا عاٍل، ف�ي م����  إلى و���الها ال�غ�ة تفع�ل في إ��اب�اً  دوراً  و��د� ال�اع�، ل�� اللغ��  ال���ون 

 ال��ج�ع �غ�� و�ه�ا و�ب�ازها، األص�ات ج�س ب����ف ���ح م�ا وال��ج�ع، ال���ار ��اص�ة ی���� أنه

 أ��اف ���ع و��ل� ال�ان�ة، ال�ل�ة ان�هاء ����د األولى ال�ل�ة على ال��لقي ب�ه� �ع�د ح�� اإل�قاعي،

  :، وم� أم�ل�ه١"ال��

  ٢ُمفِ��� َوَدمعي  ُأض�يَفِ�ُغلَّ�ي     هاَج�ي ْاض�ىَأو  ِف��ٌ َوِ�ذا َدنا 

  ٣ُم�ِ��ِ   َوِلَ��ِمِه ِم� شاِع�ٍ ِم�     وصاِل�ا ِل�ع�ِ  �ا َل�َ� ِشع�� َهل

) شاِعٍ�   - ِشعِ� ) ( ُأض�ي  - ْاض�ى )( ُمفِ���  –ِف��ٌ (نالح� أن ال�اع� ص�ع م� ال��اس ب�� 

ت�اش�ًا وت�اسقًا م�س�ق�ًا، وت�ا��ًا مع���ًا ی�حي �األل� ال�� �ع��� ف�اده في س��ه و�ع�ه ع� أهله، الس��ا 

 . ح�� ت��ُّ �ه األع�اد وال��اس�ات

أن ��عل أح� اللف��� ال���ر�� أو " أ��ًا �ال���ی�، وه�  ، و�ع�فرد الع�� على ال��ر)  ٣( 

ال���ان��� أو ال�ل�ق�� به�ا �أن ج�عه�ا اش�قاق أو ش�هه أح�ه�ا في آخ� ال��� ، واآلخ� إما في ص�ر 

، وذل� �أن �أتي ال�اع� ��ل�ة ٤"ال���اع األول أو ح��ه أو في آخ�ه ، و�ما في ص�ر ال���اع ال�اني

ول�د الع�� على . ة في ص�ر ال���، ث� �أتي بها أو ��ا َتَ��َّف م�ها في ع�� ال���م�ق�مة أو م�أخ� 

و���� ال��� ال�� ���ن ف�ه ... ��هل اس���اج ق�افي ال�ع�" ال��ر م�قع جل�ل م� ال�الغة، ح��

ل��عة ا ، و���ز ال��ال ال��س�قي، وه�ا ما تق���ه٥"أبهة، و����ه رونقًا ودی�اجة و����ه مائ�ة و�الوة 

                                                 
  .٤٣٥الشعر السیاسي في األندلس، إسالم ربیع عطیة، ص١
 ٤٨: البیت ٢
  ٥٣: البیت٣
  .٢٥١الھاشمي، ص: جواھر البالغة ٤
  .٣ص٢ابن رشیق، ج: العمدة٥
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وم� أم�ل�ه . وال�هارة، وت�ل�ه ال��دة وال���، مع ما ف�ه م� را��ة لف��ة ال ت�فى ب�� ال��ر والع��

  :في خ�اب ال����� 

  ١ِ�الُ�قِ��ِ  َوال  ِ�ال�اني   َل� ُی�عَ     َع�ُه� َفاقَ�َ��ُت َعلى َج��ً  َوُقِ��تُ 

  ٢اَألصَف�ِ َصف�اَء ُت�َ�ُ� في َب�اِت     َی�اُه َ�� َش�ا ِم� �فَلةٍ  َصِفَ�ت

  ٣َكال��ِت�ِ  ِوتَ�ُه  الَ��ّ�ُع    َل�َ�     ُس�َّةٍ   َأفَ�لُ  َوال�تُ�   اَأوَت�ُته

َصِفَ�ت (، )ِ�الُ�قِ�ِ� –َوُقِ��ُت ( ب�أ ال�اع� �ل ب�� بلف� وخ��ه بلف� م��� م�ه على س��ل ال���ی� 

، ف�ان ل�ل� ال���ار إ�قاع نغ�ي م����، ف�ًال ع� تأك��ه ال�ع�ى، )َكال��ِتِ� –َأوَت�ُتها (، )اَألصَفِ�  - 

  .وتق���ه في ذه� ال��لقي، ولف� ان��اهه إل�ه

تق��� ال��� ال�ع�� إلى مقا�ع م��از�ة م��اثلة " ال����� أو ال��ازنة، وه�: ، و���ى أ��اً ال�ق���)  ٤( 

  . ٤"�� ال�اح� أو ب�� ال�����في ال��غة أو بها مع ال��وف، س�اء ف��ا ب�� أج�اء ال�

  ٥َواْ�ِ��ِ  َفاصِ�� الَ��ُّ  َع�اكَ  َوِ�ذا    َوانُ�� َفِاشُ�� الَ���ُ  َع�اكَ  َوِ�ذا

نٍ  ُكلَّ  الَ�����ُ  َأوَع�َ  َق�   ٦ُمَق�َّرِ  ُكلَّ  الَ�ق�ی�ُ  َأحَ��َ  ُم�    ُمَ��َّ

  ٧ُتْ�َف�ِ  َوفِ�كَ  دونَ  ِع�َض�َ  َواسَ�ِ��    ُت�َج�ِ  ِع�ض�َ  دونَ  دیَ��َ  َفاسَ�ِ��

ال��ت�ة، وال��ف�ة، : أح�ث ال�اع� في �ل ب�� م� األب�ات ال�ا�قة ت�ازنًا أفق�ًا ب�� ش���ه م� ال��احي

وال����ة، م�ا أضفى على األب�ات ت�دی�ًا وت�ل��ًا ل�غ�ات م�س�ق�ة م����ة م����ة ذات تأث�� في نف� 

  .ال��لقي

وه� في ل�ان عل�اء ال��ان مق��ل في ال����م وال����ر على أن ���ن أول ال�الم " اإلرصاد،)  ٥( 

، وم�  ٨"م�ص�ًا لفه� آخ�ه، و���ن م�ع�ًا �ه، ف��ى ق�ع س�ع ال�امع أول ال�الم فإنه �فه� آخ�ه ال م�الة

                                                 
 البیت الثالث١
 العاشر البیت٢
  ٢٠٣: البیت ٣
زید بن دمحم بن غانم الجھني، إصدارات الجامعة : الصورة الفنیة في المفضلیات أنماطھا وموضوعاتھا ومصادرھا وسماتھا الفنیة ٤

  .٨٥٨ص ١ه، ج١٤٢٥اإلسالمیة بالمدینة المنورة، األولى، 
  ١٠٢: البیت٥
  ١٨٣: البیت٦
  ١٩٤:البیت٧
بیروت، األولى،  –ھـ، المكتبة العنصریة ٧٤٥یحیى بن حمزة العلوّي الطالبي ت : ائق اإلعجازالطراز ألسرار البالغة وعلوم حق٨

  ١٦٨ص ١ھـ ، ج١٤٢٣
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� مق�ف�ًا وس� ال��عة في اإلرصاد أن ���ن مع�ى ال��" ، ١ال��ه�� أو ال��ش�ح: ال�الغ��� م� ����ه

م�ا ی��� ال��� ُل��ة، والق���ة ت�ا��ًا، وم� أع�� ج�ال�ات ف�  ٢"قاف��ه، وشاه�ًا بها داًال عل�ها

اإلرصاد، ذل� ال�ع�ر ال�� ی��اب ال�امع ع�� ت�قع قاف�ة ب�� أو خ�ام ق���ة ، وم� أم�لة اإلرصاد في 

  :خ�اب ال����� 

  ٣َ��َ�رِ ٍد ِم�ها َوال ف�في َم�رِ     ِ�ُ���ِ�هِ    َیلَ�ِ��  ه�ا َوَلّ�ا 

بُه�    َوذوو الَ��اِئِ� في َم��َ�ِة َر�ِِّه�   ٤َ�غِف�ِ      َوِ�ّما  ِإّما ُ�َع�ِّ

  ٥ِ�ُ�َ�ّخ�ِ َوال    ف�ِه�   ِ�ُ�َقّ�ٍم     َواذُ�� ِس�اُه� ِ�الَ���ِل َوال َتُ��

ی��قع ال�امع م���ها إذ جاءت م��لة ل�وح ) َم�َ�ِر، َ�غِفِ�، ِ�ُ�َ�ّخ�ِ (إن القاف�ة ال�ائ�ة ال��أت�ة م� ال�ل�ات 

وه�ا �ع�ي أن ال�اع� ��ان� ح�صه على اإل�قاع ال��س�قي �ان له ه�ف وضعه ن�� . ال��� ون�ه

دور القاف�ة وت���ها؛ ل�أتي م��لة ل�ا ی��ل�ه مع�ى ال���، فال ت��ن : ع��ه وه� ���غ قاف��ه ی���ل في

  .م���ة ح��ًا تف�ضها ض�ورات ال���

في ال���ع اللف�ي : إن ال�اع� ل�أ إلى اإلمعان في م�س�قى داخل�ة ت��ل�: �، ن����ع الق�لو��ل

ال��س�قي : وال�ع���، أث�� م� خاللها ق�رته على ت���ف األلفا� ت���فًا ف��ًا ج��ًا ���ع ب�� ال�������

  .ال�اللي

  ال����� ال������ لل��اب: ثان�اً 

��� م� خاللها ما ���لج ب�اخله م� م�اع� وانفعاالت،وق� ال��رة أداة ال�اع� ووس�ل�ه ال�ي �

ارت��� ال��رة �ال�ع� ارت�ا�ًا وث�قًا، فهي ق�ام ال�ع� ال�� ال غ�ى ع�ها، وج�ه� م� ج�اه�ه 

األساس�ة،وق� ح��� ال��رة �اه��ام ����،ح�� ان��� لها الق�ماء وال���ث�ن م� ال�قاد وال�الغ��� �ل 

هي : "الق� تع��فًا م� أج�د ال�ع��فات وأك�لها، فقال ��ه�ه، وق� ع�فها ع�� القادر �ه�و� م�ه� ی�ل� ب�ل�ه،

ال��ل الف�ي ال�� ت���ه األلفا� والع�ارات �ع� أن ی���ها ال�اع� في س�اق ب�اني خاص؛ ل�ع�� ع� 

�اللة جان� م� ج�ان� ال����ة ال�ع��ة ال�املة في الق���ة، م����مًا �اقات اللغة و�م�اناتها في ال

                                                 
 .٣١ص ٢ابن رشیق، ج: العمدة١
 .٣١ص ٢السابق، ج٢
  ٦٧: البیت٣
  ١١٤: البیت٤
  ١٢٣: البیت٥
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وال����� واإل�قاع وال�ق�قة وال��از وال��اد وال�قابلة وال��اس وغ��ها م� وسائل ال�ع��� الف�ي،واأللفا� 

  .١"والع�ارات ه�ا مادة ال�ع� األولى ال�ي ���غ م�ها ذل� ال��ل الف�ي أو ی�س� بها ص�ره ال�ع��ة

ن�ًا مع �ق�ة الع�اص� ال���نة وال��رة ��� أن ت��ن ج�ءًا ع���ًا في الق���ة م�الح�ًا وم��ا"

للق���ة، ف���ح ال��رة ت����ة عا�ف�ة أخ�جها خ�ال ال�اع� ال�� ه� في ال�ق� نف�ه ج�ء ال ی���أ م� 

وت�قى ال��رة مل�ة ال تع�ل م�ف�لة .العا�فة، وهي ت����ة لغ��ة وص�اغة لف��ة ب�ان�ة في ال�ق� نف�ه

تف���، وح�، وت���، وفه�، و�دراك، وه�ا �ع�ي : ت األخ�� م�في أث�اء الع�ل�ة اإلب�اع�ة ع� �ق�ة ال�ل�ا

و��� أن تع�� . أن ال��رة ل��� ن�اجًا لل��ال ال�ع�� وح�ه، و�ن�ا هي ن�اج ل�فاعل ال�ل�ات ج��عها

ال��رة انفعال ال�اع�، و�ح�اسه، وتفاعله �األش�اء ال�ي هي م�ض�ع ت����ه ال�ف��ة، وأن ت��� ال��لقي 

  .٢"�اثها ال��عة ال��ل��ةوت�ث� ف�ه �إح

  

  ال��رة ال��ان�ة: أوالً 

ال��رة ال��ان�ة م� أه� م��نات ال�الغة، وال��رة ال��لى لع�ض األف�ار وال��اع� ال�ي ت��د بها 

م��لة ال�اع�، وم� ث� ص�اغ�ها ���از ج�ی�، إذ ُ�ع�ُّ ه�ا الف� م��انًا ف���ًا لل��اب� ب�� ال�ع�اء؛ لع�ض 

ال����ه، واالس�عارة ، وال��ا�ة، وال��از م��اًنا : وال��رة ال��ان�ة ت��� م�. ته� ال������ةم�اه�ه�، و�م�انا

لها، فهي وسائل اس��هار أو أدوات ت�����ة ت��ز الق�رة ال������ة ع�� ال�ع�اء، وت�ه� اإلح�اسات 

راته الف��ة في ال��ارة ب�ض�ح في ذه� ال��لقي، ف�ًال ع� أنها تق�م �ال��ف ع� مق�رة ال�اع� ومها

  .ال�الع� �األلفا� وال�عاني ال���دة و�عادة ص�اغ�ها؛ ل����ها دالالت أغ�ى، و��في عل�ها رونقًا وج�االً 

وق� رافق� ال��رة ال��ان�ة ال�اعَ� في �ل م����ات خ�ا�ه، ففي م�لع ال��اب اس�عان �ال��اك�� 

أالَن ع�د�، َ��� ُس�ور�، َض��ِ� : ( لهاالس�عار�ة القائ�ة على ال����� وال����� وال����� في ق� 

، فق� ش�ه ج�َ�ه �ع�د الن �ع� صالب�ه، وسعاَدته ���اب ���� صف�اته، ...)ِت��ار�، َع�ِ� َتَف�ُّ�� 

وق� أسه�� ه�ه ال��اك�� في ت���� م�ارة س��ه . وذ���اِته �إن�ان له ض���، وتف��َّه �إن�ان له ع��

                                                 
 .٤٣٨م ، ص ١٩٧٨القاھرة ،  عبد القادر القط ، مكتبة الشباب ،: االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر١
 ٣٩٧- ٣٩٦الشعر السیاسي في األندلسعصر بني األحمر في مملكة غرناطة ، ص ٢
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ما �ان عل�ه وما أص�ح عل�ه في س��ه �ع��ًا ع� أهله وأح�ا�ه، فق� فارق وف�اق أهله، و�ب�از ال�فارقة ب�� 

  .ال��م ع��ه، واب�لي �ال�هاد واألرق، وذه� ف��ه وضعف ج��ه

؛ )األب�اء ( واس�عان أ��ًا �ال��رة ال����ه�ة في ت���� حاله في س��ه، وتق��� ه�ا األم� لل��ا�� 

�رارًا لع�ف ال�اج� ال����ر ال�� اع�قله، فق� ش�ه سعادته الس��رار ع�فه� عل�ه�، ول���ا �ان ذل� اس�

  :ال�ي م��� م� ح�اته �ع� ف�اق أهله ����فة ���� ول� ت���، فقال

  ١ِ�الَع�ِ� َ�يَّ َص��َفٍة َل� ُت���ِ  َوَ��� ُس�ور� ُ�لَُّه َوَتَل�ُّذ�

أخ�س ال ی��ل� مع أح�، ف�ان وص�ر حاله وق� غ�ا م� ف�� أل�ه وح�نه في س��ه ذاهًال ح��ان م���ح�ًا 

  :م� ��ا��ه �أن�ا ��ا�� �لًال ب��ع مقفٍ� ال ���ع وال ی��ل�، فقال

  ٢ُم�َ��ِ�ٌ� َ�َلًال ِبَ��ٍع ُمقِف�ِ  َخ�س الِل�اُن َ�َأنَّ�ا ُم�َ���قي

(  وفي مقام ال�ص�ة وال��ح ألف��ا ال�اع� ُ���� م� ال��رة ال����ه�ة؛ سع�ًا م�ه ل�ق��� ال�ع�ى لل��ا��

فال����ه ح���ا وقع ال ��ل� م� ف�ائ� ���از بها ع� ال�الم ال���د م�ه، وله�ه " وت�ض��ه له�، ) األب�اء 

اإل��از واالخ��ار، : وم� ه�ه الف�ائ�...الف�ائ� آث� ال���ل� أن ی���ه أداة لل�ع��� دون غ��ه م� ف��ن الق�ل

  .٣"وال����� وال�ض�ح ، وال��الغة ، وال�����

ال�اعُ� أب�اَءه على �ل� العل� والع�ل �ه، فالعل� ل�� ب�افع صاح�ه ما ل� �ع�ل �ه، وش�ه َم�  لق� ح�َّ 

  :عِل� ول� �ع�ل ��� صلى ول� ��ه�، فه�ا س�اء، فقال

�ِ  ُ�ِف� َل� ما    َوالِعلُ�   َل�َ�   ِب�اِفٍع   َأر�اَ�هُ    َعَ�ًال َوُح�َ� َتَ��ُّ

  الُ�ْ�ِ��ِ  َوزنَ  ِ�الَ����عِ  الَت�َض     َوزَنها َنفَ��َ  ُت�فِ  ِ�ِعلِ��َ  َفاعَ�ل

  ٤َم� َل� َ��ُه�ِ  َوَصالةُ  ِ�هِ  َعَ�الً     َم� َل� َ��َ�ِف� ِعل�ُ  ِع��� ِسّ�انِ 

  :وع��ما أوصى ال�اعُ� أب�اءه �اخ��ار أص�ابه� ح�َّره� م� االغ��ار �ال��ه�، فقال

  َواْخ��ِ  َوالَ��اُركِ  الَ�فاُوضِ  َق�لَ     ِإلى َق��ٍ�   َفاْبُلُه     ُدِفع�َ  َوِ�ذا

  َحّ�ى ُتقاِبَلُه  ِ�ُ��ِ� الَ��َ��ِ     الَ��َ�ِفّ�َك َم�َ�ٌ� َحَ�ٌ�  َب�ا

                                                 
  ٥: البیت ١
  ٥٠: البیت ٢
 ٧٥ - ٥٨ص  ١م، ج١٩٥٢على الجندي ، مكتبة نھضة مصر، األولى ، ): نقد . أدب . بالغة ( ینظر، فن التشبیھ ٣
  ٩٢- ٩٠: األبیات٤
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  َوَم�اُقُه    ِلآلِجِ�    الُ�َ�َغ�ِّ�ِ     َفال�اُء ُت�ردُه  ال�الُء َصفاؤُه    

�ِ َوِفعاُلُه    ِللعاِضِ�      َوالَ��ُف ُ��ِ�ُ�ُه الَ�هاُء َحالَوًة      ١الُ�َ�َأخِّ

في األب�ات ال�ا�قة أوصى ال�اع� أب�اءه �اخ��ار ق�نائه� ق�ل ال�فاوض وال��ارك، وح�ره� م� االغ��ار 

�ال��ه�، ث� اس�عان في تق��� ه�ا ال�ع�ى وت�ض��ه �ال����ه ال���ي، فاإلن�ان ق� ُ���ع ���اه� 

م�غ��، و�ال��ف ی��و به�ًا ج��ًال في ی� م�  ال�اس، �ال�اء ال�� ی��و صاف�ًا ت�رده ال�الء ل�� �ع�ه آج�

  .ال �ق�� على اس�ع�اله، وه��ا ال�اس ر��ا ���ن �اه�ه� خالف �ا��ه�

  ال��رة ال���ة: ثان�اً 

هي ال��رة ال�ي ی�س�ها ال�اع� في ن�ه ال�ع�� مع���ًا على �ع� ح�اسه ال���، وق� �����م "  

، وال��رة ٢"؛ ل�ا لها م� تأث�� ���� في نف��ة ال��لقيحاسة واح�ة أو أك�� في رس�ه ل��رته ال�ع��ة

ال���ة ت�ت� في م�ض�عاتها إلى ت���� م�االت ال��اة �افة، فهي ذات أث� ب�ِّ� في ت���� اإلع�اب 

�ال��ال أو ال�ف�ر م� الق�ح، وله�ا اع���ت م�ض�عاتها في ال�ع� ال�قل��� على ال��اس اع��ادًا ����ًا، 

  :وم� ه�ه ال��ر

، ٣"هي ال��رة ال�ي ت�ت� إلى حاسة ال���، وهي انع�اس ل�ا رأ� ال�اع� أو شاه�ه" ال��رة ال����ة

وتع� ال��رة ال����ة أك�� األش�ال ال���ة ب�وزًا لل��رة ال�ع��ة؛ ألن الع�� أك�� ال��اس اس�ق�اًال 

ت���ن " � ���� الع�� لل��رة ، وهي اآلداة األولى وال���� لإلح�اس �ال��ال واإلحا�ة ��عان�ه، فع

ال�اك�ة آالف ال��ر ال�ي ت�دها ن���ة ال�ؤ�ة، و���� م� األش�اء ال�ي ت��� �الع�� ال ت��� �ال��اس 

ن�اج ت�عاون " ، وتأخ� ال��رة ال����ة أه���ها م� ح�� إنها ٤"اُألخ�، �األل�ان واألش�ال واألح�ام وغ��ها

�لهام �أتي ن���ة ق�اءات ال�اع�، ومعاناته، إلى جان� ق�ة ف�ه �ل ال��اس، و�ل ال�ل�ات، وهي ���ا�ة اس

  :وم� أم�ل�ها في ق���ة ال����� ق�له. ٥"ذاك�ته وسعة خ�اله، وع�� تف���ه

  اَألصَف�ِ  َب�اتِ  في ُت�َ��ُ  َصف�اءَ     �فَلٍة    ِم� َش�ا َك� َی�اهُ  َصِفَ�ت

َ� الَ��د�ُع َل�َ� ُجف�ِنها     َق�   ُمَع�ٍِّض  َوُمَع�ِّ�ِ   ِق�َ��ِ� َب��َ     َق�َّ

                                                 
  ١٣٧- ١٣٣: األبیات١
  .بتصرف ١٣٣، ص٢٠٠٣على الغریب الشناوي، مكتبة اآلداب، القاھرة، األولى، : الشعریة عند األعمى التطیلي الصورة٢
 .١٣٤السابق، ص ٣
 .١٠٢م، ص١٩٨٣عبد الفتاح صالح نافع، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، : الصورة في شعر بشار بن برد٤
 .٩٩المرجع السابق، ص ٥
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�ِ  َع�    َوَتَ�قَ�َق�    َع��اُته   َفَ�َغلَ�ُه     ُشغِلِه ِ�َ��ا الُ�ج�ِه الُ��َّ

  ١اَألحَ��ِ  الُ�ؤامِ  الَ��تِ  ِم�َ  َم�أ�    ِم� ُح�ِ�ها    ِع�فاُن الَ���  َوأراهُ 

( في األب�ات ال�ا�قة ص�ر ال�اع� م�ه� الف�اق، وع�َّ� ع� أل� االغ��اب �اس���ام ال��رة ال����ة 

م�خًال أساس�ًا لفه� ال��رة ال�ع��ة؛ ألنه ج�ء ال ی�ف�ل ع�ها، و��ا  الل�ن ، ح�� �ع� ) الل�ن�ة، وال����ة

ل��رة األخ�� �ال��ت أن الق���ة ع�ارة ع� ت�اك� ص�ر�، �ان الل�ن ش�ی� االل��ام �ع�اص� ا

وال���ة، وفي األب�ات ال�ا�قة ��ه� ل�ا أن ال�اع� غ�ا ساعة اع�قاله وف�اق أهله خاس�ًا صف� ال��ی�، 

الالتي �ع�ف� �ال��ال ق� تغ�� ل�نها إلى األصف�، ه�ا الل�ن ال�� ی�م�  ٢وام�أته وهي م� ب�ات األصف�

����ان، ف�ًال ع� االض��اب ال�ارجي ال����ل في إلى االض��اب ال�اخلي وغ�اب ال�احة ال�ف��ة واال

  .ال��ض واله�ال وال���ب، ف�جهها غ���ه صف�ة أذه�� ن�ارته ساعة اع�قال زوجها

أب�ز س�ة لل��رة ال����ة؛ وذل� ألن ب� ع��� ال���ة في ال����ة ال�ی�ام���ة و�لي ذل� ال��رة 

ال��ت� والفعال�ة، م�ا ��ق� ق�رًا ���ً�ا م� ال�أث��  ال��رة ال�ع��ة ی�حي �أنها ح�ة و��في عل�ها ن�عًا م�

في نف��ة ال��لقي، وق� اس�عان ال�اع� به�ه ال��رة في ت���� م�ه� ال�م�ع ال�ي ت�فق� م� ع�� زوج�ه 

وت�ق�ق� على وجهها ساعة ف�اقه لها، ه�ا ال��ا�ع ال���ي لل�م�ع أذه� ع� ال�جه ن�ره وس�اه�غ�ا ح���ًا 

  .� ق�رة ال�اع� في ت���� م�ه� الف�اق وأث�ه ال�ف�يح���ًا، م�ا �ع�

، ف�ها إب�از لل�ع��� في ص�رة ال��ي، ح�� وصف ال�اع� ص�رة ل�ن�ة أخ�� وفي األب�ات ت��لى 

ولعل ال�اع� ی�مي به�ا . ال��ت �األح��، وه�ا ال�صف �ع�ي ال��لقي وج�دهًا م�ع�دة ل���� الهالك

  .َ�� واس��رار ع�فه ب��ان ما حلَّ �ه و�أهله ساعة اع�قالهال����� ال��ع�د إلى اس��الة ال��ا

في ت����ها، ) األنف ( وهي ال��رة ال�ي تع��� على حاسة ال��  ال��رة ال���ة،: وم� ال��ر ال���ة

فال�� ناف�ة م� ن�اف� اإلدراك ال��ي ال�ي ت��� ل�� ال�اع� إح�اسًا مع��ًا إزاء األش�اء ال�ي ی���رها م� 

ال�اسة، �ع� أن ت��ن ق� أثارت شع�ره، ف�فع�ه إلى ت���ل ت����ه ال�ع��ة ال�ع�ر�ة، وق� خالل ه�ه 

  :اس�عان بها ال�اع� في أك�� م� م�ضع م� خ�ا�ه، وم� ذل� ق�له

  ٣جاَءت ِ�َأعَ�َ� ِم� ُدخاِن الِ��َ��ِ  َفِإذا الَ�ب�ُر َسَ�ت ِبَ�جِع َج�اِبها

                                                 
  ١٣-  ١٠: األبیات١
  .یرید أنھا من سكان األندلس األصلیین أو من بنات الروم الالتي یعرفن بالجمال ٢
  ١٧: البیت٣
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في نقل م�اع�ه وأف�اره إلى ال��لقي، فإن ال�اع� ه�ا اس��اع  إذا �ان� ال��رة وس�لة ���ع�� بها األدی�

ر�ح ال�ب�ر  ت����ت���ف حاسة ال�� في ت���� أل�ه في س��ه وأمله في ال��اصل مع أهله، واس��اع 

ال�ف�فة وح�َّلها رسائل ال��ق وال���� إلى األهل، ف�اءت ���ابه� أع�� وأ��� م� ال���ر في ال����، 

ه�ا �ال����� االس�عار� في ت���� ال��اب ��يء ماد� ��� ال�ائ�ة، و��ازر ال��رَة فال�اع� اس�عان 

ت���ل في س��ان ال��اح �ال�سالة ورج�عها ���اب ��� ال�ائ�ة، و��� س��ان ال��اح  ص�رٌة ح���ةٌ الل�ن�َة 

  .ورج�عها ی�رك ال��لقي ح�� ما ی���اه ال�اع� و���لع إل�ه م� ت�اصل مع أهله

  :ال���ة أ��ًا ق�له وم� ال��ر

  ١َوأر�ُح ِم� ِذ��اَك ر�َح الَع�َ��ِ  َیل�اُح ِم� ِتلقاِء ُأْفِقَ� لي َس�اً 

ه�ا ال��� ی��� أن ال�اع� في س��ه ال ی�ف� �ف�� في أهله و�����ه�، وق� ح�َّك� ال��اح ه�ه ال����ات، 

، ح�� صار ������ )الع��� ر�ح ( في ص�رة م���سة ) ال����ات ( وق� اس��اع ال�اع� إب�از ال�ع��� 

 .ر�ح الع��� �ل�ا ت��� أهله

ومعل�م أن ت�وق األش�اء له أث� ���� في إدراكها واإلح�اس بها،  ال��رة ال�وق�ة،: وم� ال��ر ال���ة

واإلح�اس وال�وق ع��ل�ان م�الزم�ان في ال�ع� الع��ي، وم� ه�ا ت��ز ق��ة ال��رة ال�وق�ة، وهي 

حاسة ال�وق، وه�ه ال��رة ت��ن ع�� وصف حالوة األش�اء أو م�ارتها أو غ�� ذل�، ال��رة ال�����ة م� 

وق� اس�عان ال�اع� . وت�ع�� إلى ب�ان ما وراء ه�ه األلفا�، وه�ا ت��ز ق�رة ال�اع� الف��ة في ال�����

  :�ال��رة ال�وق�ة في خ�ا�ه فقال

 ٢الُ��اِع اَألبَ��ِ  َفَ�َأنَّ ُنغَ�َة َب�ِ�ها َمَ�َج� َلُهفي َ�أِسِه ُحَ�ةَ 

ی��� ه�ا ال��� أن ال�اع� ق� ت�اعف ش�قه ألهله وام�أته خاصة، وازداد إح�اسه �أل� ال�ع� ع�ها 

وف�اقها، ح�ى غ�ا في غ���ه �أن�ا ت��َّع ُس�َّ ح�ٍَّة أذاقه �ع� ال�د�، فال�اع� اس��اع ب�اس�ة ال����� 

م���سة وهي ج�عة ُس�ٍّ قاتلة م�ج� له في �أسه، االس�عار� ت���� األم� مع��� وه� الغ��ة في ص�رة 

  .ف�ان ف�ها ال�د� والهالك

  :وق��� م� ه�ا ال�ع�ى وتل� ال��رة ق�له

 ١الَ���  الَع��ِ  ِدرَّة سّ�اً  الَ�َ�ى       َوَمَ�ج�ُ  م�َّ  َ�عَ�ها َص��اً  َوَجَ���ُ 

                                                 
  ٤٤: البیت ١
  ٩: البیت٢
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�اع� ی�ف�� في ال��اك�� ل� �ع� ال�اع� في س��ه ی���ل ال��� على ال�ع� والف�اق، ونالح� أن ال

االس�عار�ة، ف��اه �ق�م ال�ع��� في ص�رة ال��ي، ح�� ��عل ص��ه �ع�ًا ُم�ًَّا وم�اقًا ���هًا ال �اقة له 

  .على ت��ُّله، ف�ًال ع� ت���هه الغ��ة �الُ��ِّ ال�� ُم�ج �ع��ه اله�ي ال�ع��، فل� �ع� یه�أ �ه و��ع�

  لل��اب ال����� ال�����ي: ثالً�ا

ال����ل اللغ�� لل�ف�دات " ال��ام ال�����ي أح� ال�����ات ال�ي ت�ألف م�ها اللغة، وال����� ه� 

����قة ت���ها الق�رة على ت���� ال���ص�ة الف��ة في األع�ال األدب�ة، وال�ع��ة على وجه 

��ة ، فال��اك�� ال����ة في ال�ع� ذات �ا�ع ج�الي تأث��� إلى جان� ���ع�ها ال�ع�٢"ال���ص

ه، وأن أ� تغ��� في ب��ة ال�����" وال�الل�ة،  ���ن ...ف�ل ت���� أسل��ي ی���� أ�عادًا دالل�ة ت��ُّ

به�ف �ق��ه ال���ئ ع� وعي و�دراك، وال ���� أن ت�ه� خاص�ة في ال����� دون ق��، ف�ه�ا �ان 

  .٣"ال�غ��� �ف�فًا في ال�����، فإنه �أتي اس��ا�ة ل���، و���ل�ه ال��اق

ي ض�ء ما س��، فإن ه�اك ت�اك�� یلح عل�ها أب� م�وان ال����� في ت���ل ب��ة خ�ا�ه وف

ال�ع��؛ ل���ق� ف�ه مق�مات اإلق�اع وال�أث��، و�����ا ال�ق�ف على ال���ة ال������ة له�ا ال��اب م� 

  .�الغ�ة، ون���ة: ناح����

ون�� خ���ة و�ن�ائ�ة، : ال��ل فإن ال��اب ���� أن ُ��اغ في ن�ع�� م� أما ال�اح�ة ال�الغ�ة،

، ومعل�م أن في نالح� أن ال�اع� اق��� على األسل�ب ال���� م� ب�ا�ة ال�� إلى ال��� ال�ا�ع ع��

م��رًا لل���، عال�ًا �ه، م�ر�ًا تفاص�له وح���اته، ) ال��ِسل(���ن صاح� ال��اب " األسل�ب ال���� 

م� صاح� ال��اب أن ���ه �ال�عل�مة واف�ة، وم� ال���عي م�لق�ًا ی���� ) ال��َسل إل�ه(و���ن ال��اَ�� 

، وال�اع� في ه�ه األب�ات اس�عان �األسل�ب ال���� ٤"وال�ال ه�ه أن ���ن األول مه���ًا على ال��قف

القائ� على ال�صف وال�����؛ ل�الئ� ���عة ال��ض�ع ال�� اس�هل �ه ال�اعُ� ال��، ف��لع ال�� قائ� 

  .أل�َّ �ال�اع� في س��ه، وُ�ع�ه ع� أهله وأح�ا�ه على وصف الغ��ة، وما

                                                                                                                                                         
  ٤٠: البیت١
دمحم العمي ودمحم الولي، دار توبقال، الدار البیضاء، سلسلة المعرفة األدبیة، . جان كوھن، ترجمة : بنیة اللغة الشعریة. یُنظر ٢

 ٢٧٧- ٢٥٠م،ص ١٩٨٦
  .١٧٢ص١م، ج١٩٩٧نور الدین السد، دار ھومة الجزائر، : األسلوبیة وتحلیل الخطاب٣
 - دمحم لطفي الزلیطني، مجلة الخطاب، مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود تیزي وزو: من تحلیل الخطاب إلى التحلیل النقدي للخطاب٤

 ١٨م، ص٢٠١٤، ١٧الجزائر، العدد 
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، ومعل�م أن األسل�ب واب��اء م� ال��� ال�ام� ع�� اس�عان ال�اع� في خ�ا�ه �األسال�� اإلن�ائ�ة

�ع� ع���ًا مه�ًا ��ه� في ت�امل أج�اء الع�ل�ة ال�ع��ة وان��امها، ف�ع�د ص�غ اإلن�اء " اإلن�ائي 

ت��� ال��، وت��� ال�اع� ت���ًا م� ألفا�ه وص�غه ال������ة؛ ل�ا �ع�� إل�ه وأسال��ه ���ل مادة لغ��ة 

  .١"ال����� وال�ع�ى: ال�ع�اء ت�سعًا في اللغة ال�ع��ة م� ناح��ي

وق� و�ف ال�اع� األسال�� اإلن�ائ�ة ت���فًا ج��ًا اس��اع م� خاللها ت���� ش�قه ألهله وح���ه إل�ه�، 

  :ه، وتق��� ن��ه ألب�ائه ووصا�اه إل�ه�، اب��اء م� ال�عاء في ق�لهو�ب�از م�ان�ه� األث��ة ل��

  َیَ�َغ�َّ�ِ  َل� كانَ  ِإن َوِلَعهِ�ِه� ِ�هِ  َی���  َوم� ِلَ���اُه� َسق�اً 

  ِم� َك� اَألسى ُج�ِّ��َ  الَ�ح�انِ  �اعاِب�َ 
ً
  ٢ُم���ِ  الَ��اِنحِ  في َل�َ  َأسى

  :في ال��� ال�اب�، وفي ق�له ال��اءث� 

  ٣الُ�ُل�َّ َأ�اُه َش�قي الُ�عَ���  ُرم�ُ  ِإّني  ُ�لَّ�ا�ا ُق�ََّة الَع�َ��ِ� 

لل�ع��؛ ل���ر ل�ا ما أل�َّ ب�ف�ه م� أل� وح��ة؛ ل�ع�ه ع� أب�ائه، ف�ًال ) �ا ( اس���م ال�اع�آداة ال��اء 

ب�� أج�اء ال���، له م��َّة في ت���� ال��� و��ائه ال�ع��؛ إذ ت�ه� في ت�ق�� ال�لة " ع� أن ال��اء

وت���عي م� ال�اع� أن �أتي ���غ وت�اك�� لغ��ة أخ�� خ���ة �ان� أم إن�ائ�ة؛ ل�ع�ز مع�ى ال��اء 

وتق�� م�ضعه في ال�الم، ف�ًال ع� ��ن ص�غة ال��اء إح�� أسال�� ال��اب ال�ع��؛ إذ ت�س� ل�� 

ف�ه تع��فًا لل�ات ال��ا��ة، م�ا ����ج�  ال��لقي صلة ارت�ا� ب��ه و��� ال�اع�، وت��د حقًال دالل�ًا �ق�ر

م� ال��لقي اس��ا�ة ألداء الفعل ال�ق��د ���غة ال��اء، وت��ج ص�غ ال��اء إلى غ�� مع�اها، ف��ل على 

  .٤"معاٍن وأغ�اض م�از�ة م��لفة تفه� م� ال��اق

�ق�قي إلى ال�� أسه� ب�ور واضح في ص�اغة ال��اب و����ه، ح�� خ�ج م� مع�اه ال االس�فهامث� 

، فأزال ع� ال��اب ض�� ال�ع�ى ورتاب�ه، وأف�ح أمامه ف�اء م� ال���ی� وال�عةال�ع�ى ال��از�، 

ال�� ت��ر س� م�ات في س�ة أب�ات ) هل ( وذل� ح�� خا�� ال�اعُ� نفَ�ه وال��لقي معًا في ق�له 

 َهلَأو  -ُأَقلُِّ� ناِ��� َفَأراَك  َهلَأو  -ُتَلّ�ي َدعَ�تي �إجا�ٍة  َهل - ِل�عِ� وصاِل�اِم� شاِعٍ�  َهل: (م��ال�ة

                                                 
  .١٠٠أسماء جاسم، والسید على إسماعیل، ص: األندلسي البناء التركیبي في شعر ابن جبیر١
  ١٩ - ١٨: البیتان٢
 ٤١: البیت٣
 ١٠٣أسماء جاسم،ص: البناء التركیبي في شعر ابن جبیر األندلسي٤
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ُذ َم�َ�عي ِبِ�الَوةٍ  ؛ وذل� الس�ع�ام ١)ُأرّوُِح َع� ُف�اد� ساَعًة  َهلَأو  - ُأَجلِّي خاِ��� ِ�َ��اِ��ٍ  َهلَأو  - ُأَل�ِّ

فهام أم� الغ��ة وال�ع� ع� األهل واألب�اء، و��هار ما في ال�ف� م� ح��ة وأل� وأسف، و��ل� ����� االس�

  .ل�ته ال��ال�ة م� ع�� ال�أث�� في ال�ف� ال�ي اص��م� �اله��م وال���ة وال�ع� ع� األهل واألح�ة

وق� ج�ع ال�اع� ب�� أك�� م� أسل�ب إن�ائي في ب�� واح�؛ الس��ارة ع�ا�ف ال��لقي، و��هار ش�قه 

  :�لهألهله وح���ه إل�ه�، رغ��ه في ال�الص م� س��ه، والع�دة إلى أهله، ��ا في ق

  َهل ِل�عِ� وصاِل�ا م� شاعٍ�   َل�َ� ِشع��   �ا

  )اس�فهام (   )ت��ي (   )ن�اء ( 

���غه ال���لفة أب�ز األسال�� اإلن�ائ�ة ش��عًا في خ�اب ال����� ألب�ائه، الس��ا  و�ع� أسل�ب األم�

ول�ا �ان األم� أسل��ًا خ�اب�ًا شع��ًا ی��ل� أح�انًا ج�ا�ًا " في وصا�اه؛ لل�� واإلرشاد وال�� وال��ج�ه، 

خالل ال��اب م� ال��لقي، فإن ذل� ���� ال��� ال�ع�� ت�امًال في ال��اء، و����في ال�ع�ى م� 

ال�اصل ب�� القائل �األم� وال��لقي له، و���ج أسل�ب األم� إلى معاٍن م�از�ة ُتغ�ي ه�ه ال��غة 

������ات دالل�ة أخ��، تفه� م� س�اقات ال��، وت�ت�� ارت�ا�ًا وث�قًا ب�ف��ة ال�اع�، إذ ت�ه� ت��ُّ� 

  .٢"واألداة  ال�اع� م� أدواته ال�ع��ة ��ل أ�عادها ل�� م�ائ��ه ب�� الغ�ض

 
ُ
وال�هي ����عي م� ال��اَ�� ج�ا�ًا ت��ع معه م�احة ال��� "، الس��ا في ال�صا�ا، و�لي األمَ� ال�هي

ال�ع��، ل���َّ ألفا�ًا أخ�� ت�ه� في خل� ت�ا�� ب��ها و��� ال�عاني ال�ي ُت�ص� لها، وم� ه�ا ال�الح� 

  .٣"ج ال��� وت��ح دالل�هب�� ص�غة ال�هي واأللفا� وت�ازنها مع ال�عاني ����ل ن��

فإذا ان�قل�ا م� ال�اح�ة ال�الغ�ة في دراسة ال����� إلى ال�اح�ة ال����ة، فإن أول ما یلف� 

والفعل نق�ة ارت�از مه�ة في  ال��� ه� أن ال��اء ال�����ي له�ا ال��اب �ق�م على ال���ة الفعل�ة،

ب�الث وأر�ع�� وأر�ع�ائة فعل، ومعل�م أن ال��اب؛ فه� قل� اللغة ال�ا��، وق� اك��� خ�اب ال����� 

ال��لة الفعل�ة ت�في على ال�� ج�ًا ح���ًا ����ها ش��ات انفعال�ة ت�علها أك�� تأث��ًا، وق� ت��ع� ه�ه 

ال�� بلغ ث�ان�ة وثالث��  فعُل األم�ال�اضي، وال��ارع، واألم�، و����ر ه�ه األفعاَل : األفعال ما ب��

مع الغ�ض ال�ئ�� له�ا ال��اب وه� ال�صا�ا وال��ائح ال�ي تق�م بها ال�اع�  ومائة فعل، وه�ا ی��اس�

                                                 
  ٥٨- ٥٣: األبیات ١
  . ١٠٢أسماء جاسم، السید علي، ص: البناء التركیب في شعر ابن جبیر األندلسي٢
  .١٠٢أسماء جاسم، ص: جبیر األندلسيالبناء التركیبي في شعر ابن ٣
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اع�ل، فات�ع، اجعل، حاِف�، فاش�د، واعل�، فاسل�، اس��، ارف�، اس�ع، جاه�، اص��، : ( ألب�ائه، م�ل

، اصفح، احف�، اخف�، ت��َّ�، تق�ل�ا، ت�اصف�ا، ت�اص��ا، ت�اصل�ا، تعا�ف�ا   ....)ارَض، فاشه�، ت�لَّ

ال�� جاء في س�اقات م��لفة، جاء في س�اق وصف ال�اع� حالَة  و�لي فعَل األم� الفعُل ال��ارع،

ال��س وال�أس ال�ي أل�َّ� �ه في س��ه؛ ل��ان اس���ار ه�ه ال�الة ال�ائ�ة وت��دها في �ل ی�م، ��ا في 

َع�اء،  َ�أو� ِإَل�ِه ُ�لُّ أَعَ�َر، َ���� اِ : ( ق�له ...). نِق�اَع اَألْبَهِ�، َوَتُه�ُّ ف�ِه ُ�لُّ ر�ٍح َص�َص�ِ َتَ�َق�َُّع ال�ُّ

في س�اق ت��ی� ال�اع� أب�اءه ض�� ج�لة م� ) ال ال�اه�ة ( و�أتي ال��ارع في س�اق آخ� م���قًا بـــ 

م بها إل�ه�، وغال�ًا ما یل�� الفعَل ال��ارَع ال����َق بـــ   ن�نُ ) ال ال�اه�ة (ال�صا�ا وال��ائح ال�ي تق�َّ

، ال : (  ال�����، م�ا ���ث في ال�ف� تأث��ًا س�ع�ًا ودالل�ًا ی�ع�� على ال��لقي، ��ا في ق�له ال ت��ج�َّ

، ال َت�َ�َ��َّ ،ال َت�ل��، ال ُتْلَفَ��، ال َت�َضَ��َّ    ...).ت�ع�نَّ

ه ال�� ح��ه ال�اع� في م�لع ال��اب؛ ل���ر م� خالله مأسات وثال� ه�ه األفعال الفعل ال�اضي

ومعاناته ال�ي أص��� واقعًا ال مف�َّ م�ه، ول���ز م� خالله ال�فارقة ب�� ما �ان عل�ه وما أص�ح عل�ه في 

 - َوُقِ��ُت َع�ُه� َفاقَ�َ��ُت َعلى َج��ً  -َش�َ� الَ��ارُ  -َأل�� ِ�َع�ِم َتَ�لُّ��: (س��ه وغ���ه، ��ا في ق�له

َ� الَ��د�ُع  -َوأالَن ع�د�  -َتَ�َك القل�َب َص�اِد�اً  - َ�صلِ ُس�َّت َس��ُل ال -َوَ��� ُس�ور�  -َأزر� ِ�َ����  َق�َّ

  ...).َوَتَ�قَ�َق� َع��اُته َفَ�َغلَ�هُ  - َل�َ� ُجف�ِنها

ف�ان ت���فه أقل م� ال����� الفعلي، وق� اس�عان ال�اع� �ال����� االس�ي في  أما ال����� االس�ي،

اإل��ان، : ��ات وال����مة واالس���ار، ��ا في ح�ی�ه ع�مقام إخ�ار أب�ائه ب�ع� األم�ر ال�ي ت��� �ال

 َأجَ�ُعُه َ�الُم �َِ  - َوَحق�َقُة اإل��اِن َق�ٌل : (في ق�له...وال��ض، وال�فاعة
ُ
َ�َ�ُ َی��و في الِ��اِن  - َوالَ�حي

  .١...)َوِلُ�ّلِ َم�ٍ� ِف�َ�ٌة في َق�ِ�ِه  - �َوذوو الَ��اِئِ� في َم��َ�ِة َر�ِّهِ  -َوالَ��ُض َح�ٌّ َوالَ�فاَعُة ِم�لهُ  - ِألَهِلها

  :وو�فه أ��ًا في س�اق ال���ة ال�ي ب�َّها أب�اءه في خ�ا�ه ��ا في ق�له

 دوَن َج��ِعها ِللُ��ُ��ِ     ِإنَّ ال��اَن الَ��َ� َأكفاٌء َمعاً 
ُ
  ٢َوالَ�ْلي

  ٣ُمَ�أّخ�ِ ِلُ�َ��ٍَّع ِ�الَع�ِ� ِم�     ِإنَّ الِ��اَم َلَ��َهٌل ما دوَنهُ 

  ١َسّ�اُه ِ�ِاسِ� الَ��ِ� َح�ُل ال��َ��ِ     َوالعالُ� الَ��ُع�ُّ َح��ًا ِإنَّ�ا

                                                 
 .١١٤- ١٠٥: األبیات ١
  ٢٦: البیت ٢
  ٧٩: البیت  ٣
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�ِ     َأر�اَ�هُ  ِب�اِفعٍ  َوالِعلُ� َل�َ�    ٢ما َل� ُ�ِف� َعَ�ًال َوُح�َ� َتَ��ُّ

  :ال��اص

وه� ت�اخل ن��ص دی��ة  ال��اص ال�ی�ي،:م� ال��ات ال������ة ال�ارزة في ه�ه الق���ة 

م��ارة م� الق�آن ال���� أو ال��ی� ال���� ال���� مع ن� الق���ة، ���� ت���� ه�ه ال���ص مع 

، وال��اخل مع ال��اث ال�ی�ي ���قة ت��ف ٣ال��اق ال�ع��، وت�د� غ�ضًا ف���ًا أو ف��ًا أو �ل�ه�ا معاً 

  .�ي ی���ها أو ���حها في ال��وت�����؛ ل�ع��� م�قف األدی� م� ال�فاه�� وال�ؤ� ال

ولق� �ان لل�� ال�ی�ي أث� �ارز في ِفْ�� ال����� ووج�انه وخ�اله، و�ه� ذل� واض�ًا في ن��ه ألب�ائه، 

م�ا ع�َّ� رؤ��ه، وأث�� معان�ه وخ�االته، وأك�� ت����ه ال�ع��ة ف�ائل أخالق�ة وق��ًا إن�ان�ة، ف�ًال ع� 

�ة وسل�ة تأث���ة ع���ة، ح�� ان�قل ع� ���� ال�� ال�ی�ي إلى أن ال��اب ال�ع�� اك��� ه���ة ق� 

أك�� تأث�ًا �ال��اب، وتفاعًال ) األب�اء  –ال��اَ�� ( رؤ�ة �ق���ة ال م�ال لل�� ف�ها، م�ا ��عل ال��لقي 

  .وت�او�ًا معه

: ( م��ر��ول�راسة ال��اص ال�ی�ي، وأث�ه في ال����� ال�ع�� في خ�اب ال�����، فإن�ا ن�عله في 

  ).ال��اص مع ال��ی� ال���� ال���� –ال��اص مع الق�آن ال���� 

إن اس��عاء ال�اع� واس�لهامه آل� الق�آن ال����، أو ألفا�ه، . " ال��اص مع الق�آن ال����: أوالً 

أو ق��ه أو أح�اثه وش���اته، أو معان�ه أح� ال��ل واألس�اب في االن�قال �ال�� م� العق�، والال 

ج�ة  إلى ن� مليء �ال��ارب وال�قائ� ، ن� خ�� م�ف�ح على آفاق عل��ة م��فة م����ة ب�ؤ� إن�ا

  .٤"م�ع�دة االنف�اح ال�اللي

وق� اس���� ال�اع� �ع� ت�اك�� الق�آن ال���� واس��حى لغ�ه، وض�َّ�ها خ�ا�ه ال�� ن��ه في س��ه 

وحق�ق�ها، ف�ان له�ه ال��اك�� أث�ها في ال��لقي م����ًا على نف�ه، ق� أح���ه ال��ارب وتأمَّل مع�ى ال��اة 

                                                                                                                                                         
  ٨٧: البیت  ١
  ٩٠: البیت ٢
مقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة للتناص في روایة رؤیا لھاشم غرایبة، وقصیدة رایة القلب إلبراھیم نصر " التناص نظریاً وتطبیقیاً ٣

  ٣٢م، ص٢٠٠٠عمان، أحمد الزغبي، مؤسسة عمون، : هللا
آیات دمحم أمین أو عبیلة، مجلة : ه دراسة تحلیلیة في نماذج مختارة٧٧- ٧٣٣التناص الدیني في شعر ابن زمرك األندلسي الغرناطي ٤

  .٢٩٥م، ص٢٠١٩، ٢، ج٢٢الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلنسانیة، العدد 
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، وق�رة إ��ائ�ة أسه�� في إ��ال م���ن األب�ات، الس��ا ال��علقة �ال�ص�ة وال��ح، إلى )األب�اء ( 

  .ال��اَ��

  :وق� تف�َّأ ال����� ��الل ال�� الق�آني، ونهل م� ی�اب�عه ال�َّ�َّة في اث��� وع���� م�ضعًا م�ها

  َواْبُ�رِ  ِم�هُ  َعَل��َ  الِ��ابُ  َفَ�َض     َوُق� ِ��ا ال�اِلَ�ی�ِ  َح�َّ  اق�ِ  ُث�َّ 

  َوامَ��ُه�ا َق�ًال َ����ًا َواشُ��ِ     َت�َه�ُه�ا َأوِسعُه�ا  بّ�ًا  َوال

  ١َفَعلَ� َوتْ�َخ�ِ  َل� ِلَ�فِ��َ  َتْ�َه�    ِلِ�َل�ِه�ا َرحَ�ةً  َج�اَح�َ  َواخِف�

ب�� ال�ال�ی� واإلح�ان إل�ه�ا ال��اص ال�����ي مع آ�ات الق�آن ال����، اس���� ال�اع� في وص��ه أوالده 

َوَقَ�ى َر�َُّ� َأالَّ َتْعُ�ُ�وا ِإالَّ ِإ�َّاُه َوِ�اْلَ�اِلَ�ْیِ� ِإْحَ�اًنا ِإمَّا َیْ�ُلَغ�َّ ِعْ�َ�َك اْلِ�َ�َ� : ( فأتى ال��اص مع ق�ل هللا تعالى

َواْخِفْ� َلُهَ�ا َجَ�اَح ال�ُّّلِ ِمَ� ال�َّْحَ�ِة * ْل َلُهَ�ا ُأّفٍ َوَال َتْ�َهْ�ُهَ�ا َوُقْل َلُهَ�ا َقْ�ًال َ�ِ��ً�اَأَحُ�ُهَ�ا َأْو ِ�َالُهَ�ا َفَال َتقُ 

ِ ج�ی�، . ٢)َوُقْل َرّبِ اْرَحْ�ُهَ�ا َ�َ�ا َر�ََّ�اِني َصِغ�ً�ا 
ّ
ه�ه اآل�ات َتَ�ّ�َ�ها ال�اع� وأعاد ب�اءها في ��ان ن�ي

  .��ف ال�اللة، وتع��� ال�ؤ�ة األدب�ة والف���ةم�ا أسه� في ت�

  :وم� ال��اص ق�ل ال�اع� في مقام ال�ص�ة وال��

 ٣الَق�َ� َ�لقًا ال ِ�َ�ّ�ٍ َأصَع�ِ  َواخِف� َ�الَمَ� َوامِ� ه�نًا َوالَ� َم�

َك ِلل�َّاِس َوَال َتْ�ِ� ِفي : ( أتى ال��اص مع ق�ل هللا تعالى ْ� َخ�َّ اْألَْرِض َمَ�ًحا ِإنَّ �ََّ َال ُ�ِ��ُّ ُ�لَّ َوَال ُتَ�ّعِ

إن العالقة . ٤)َواْقِ�ْ� ِفي َمْ�ِ�َ� َواْغُ�ْ� ِمْ� َصْ�ِتَ� ِإنَّ َأْنَ�َ� اْألَْصَ�اِت َلَ�ْ�ُت اْلَ�ِ���ِ * ُمْ�َ�اٍل َفُ��رٍ 

ق�ة واج��اع�ة، وجهة أخال) األب�اء ( ب�� ال�� الق�آني وال�� ال�ع�� ه�ا قائ�ة على ت�ج�ه ال��لقي 

وه�ا ���ل ال��اص ب�رة شع��ة فاعلة م�ث�ة في نف� ال��لقي، و��عال� ال�� ال�ع�� مع ال�� الق�آني؛ 

  .ل�ع��� ه�ه ال��ان� ال�لق�ة واالج��اع�ة ال�ي ��عى ال�اع� إل��الها ألب�ائه

ال���� ، فلق� أوتي �ع� ال��ی� ال���� أبلغ ال���ص �ع� الق�آن .ال��اص مع ال��ی� ال���� : ثان�اً 

، و�ان ال��ی� ال���� راف�ًا ث�ًا ذا أث� ���� في ٦، و�ان أف�ح الع�ب٥ج�امع ال�ل� –ملسو هيلع هللا ىلص  –رس�ل هللا 

                                                 
  ) ١٢٩- ١٢٧(األبیات ١
  ) ٢٤- ٢٣( اآلیتان : سورة اإلسراء٢
  ١٤٧: بیتال٣
 ) ١٩-  ١٨( اآلیتان : سورة لقمان٤
  ) ٥٢٣رقم ( رواه مسلم " أُْعِطیُت َجَواِمَع اْلَكِلمِ : " الحدیث َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ ٥
أَنَا أَْعَرُب اْلعََرِب، َولَدَتْنِي قَُرْیٌش، « : قَاَل َرسُوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ : قَالَ َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخدِْرّيِ َرِضَي هللاُ َعْنھُ . یُنظر الحدیث ٦

  ) ٥٤٣٧رقم ( رواه الطبراني في المعجم الكبیر » ونََشأُْت فِي بَنِي َسْعِد ْبِن بَْكٍر، فَأَنَّى یَأْتِینِي اللَّْحُن؟
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وش�ل ال��ی� ال���� في خ�اب ال����� م��رًا مه�ًا م� م�ادر ال����ة . ال��اج األدبي األن�ل�ي

���� م��اه�ًا مع خ�ا�ه، م�ا أسه� في ال�ع��� ع� م�اع�ه، ال�ع��ة، ح�� اس��اع أن ��عل ال��اب ال

وتع��� ت����ه، وت���� أف�اره ورؤ��ه، و���ال ما أراد إ��اله م� وصا�ا ون�ائح إلى أب�ائه، وق� ات�أ 

  :على ال��ی� ال���� في واح� وثالث�� م�ضعًا م�ها

  ١ُ�لَّ َقلٍ� ُم�ِ��ِ ُتَ�لُِّل  ِبَ�عٌ     اُألم�ِر َفِإنَّها     َح�ی�اتِ  َوارُف�

ِ  األَنَ�رِ     الَ��اَعِة ِإنَّها      َع�ِ  الَت�ُ�ج�َّ 
ّ
َتأَت�ُّ  ِ�الَ��ِّ  الَ�ِلي

٢  

  ٣َوِ�ذا َع�اَك الَ��ُّ َفاصِ�� َواْ�ِ��ِ     َوِ�ذا َع�اَك الَ��ُ� َفِاشُ�� َوانُ��

  ٤ُت�َج�ِ ِللُ��ِل��َ� َوِلَألِئ�َِّة     َوَ��ِلَ� ال�یُ� الَ���َ�ُة َفا�ِغها

 ِ َأَال َوِ��َّاُكْ� َوُمْ�ِ�َثاِت اْألُُم�ِر، (  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  -ال��� األول ���ل تعالقًا ن��ًا مع ق�ل َرُس�ِل �َّ

  .٥)َفِإنَّ َش�َّ اْألُُم�ِر ُمْ�َ�َثاُتَها، َوُ�لُّ ُمْ�َ�َثٍة ِبْ�َعٌة، َوُ�لُّ ِبْ�َعٍة َضَالَلٌة 

ِ  وال��� َمْ� َفاَرَق اْلَ�َ�اَعَة ِشْ�ً�ا، ( –َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  -ال�اني ���ل تعالقًا ن��ًا مع ق�ل َرُس�ِل �َّ

  .٦)َفَ�اَت، َفِ��َ�ٌة َجاِهِل�ٌَّة 

 ِ َ�ً�ا ِألَْمِ� اْلُ�ْ�ِمِ�، ِإنَّ َأْمَ�ُه عَ ( –َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  -وال��� ال�ال� ���ل تعالقًا ن��ًا مع ق�ل َرُس�ِل �َّ

َصاَبْ�ُه َض�َّاُء، َصَ�َ� ُكلَُّه َخْ�ٌ�، َوَلْ�َ� َذاَك ِألََحٍ� ِإالَّ ِلْلُ�ْ�ِمِ�، ِإْن َأَصاَبْ�ُه َس�َّاُء َشَ�َ�، َفَ�اَن َخْ�ً�ا َلُه، َوِ�ْن أَ 

  .٧)َفَ�اَن َخْ�ً�ا َلُه 

ِ وال��� ال�ا�ع ���ل تعالقًا ن��ًا م یُ� ال�َِّ��َ�ُة، ُقْلَ�ا(  –َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  -ع ق�ل َرُس�ِل �َّ ِلَ�ْ�؟ : الّ�ِ

ِ�ِهْ� : َقالَ  ِ َوِلِ�َ�اِ�ِه َوِلَ�ُس�ِلِه َوِألَِئ�َِّة اْلُ�ْ�ِلِ��َ� َوَعامَّ َّ�ِ(٨.  

اس�له� ال�اع� في األب�ات ال�ا�قة ال��اب ال����، وت�اك��ه، وألفا�ه، وو�فها ت���فًا ج��ًا م��اخًال مع 

؛ ل�� )األب�اء ( خ�ا�ه ال�ع�� القائ� على ال��ح واإل��اء، ��س�لة غ��ة وفعالة وم�ث�ة في ال��لقي 

                                                 
  ٩٥:البیت١
  ٩٦: البیت ٢
  ١٠٢ :البیت ٣
  ١٥٩: البیت ٤
  ) ٤٦رقم ( رواه ابن ماجھ،  ٥
 ) ١٨٤٩رقم ( ، ومسلم ) ٧٠٥٤رقم ( رواه البخاري،  ٦
  ) ٢٩٩٩( رواه مسلم، رقم ٧
  ) ٩٥( رواه مسلم، رقم ٨
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اج��اب ال��ع، ول�وم ال��اعة، وال���  :م���عة م� ال�ع�ق�ات ال�ی��ة والق�� األخالق�ة واالج��اع�ة، م�ل

ع�� ال���، وال��� ع�� ال��، و�س�اء ال��ح وغ��ها، ف�ان ال�� ال���� ع�نًا لل�اع� في إ��ال 

رسال�ه ألب�ائه في أبلغ ع�ارة وأح�� ص�رة، ف�ًال ع�ا اك���ه ال�� م� ه���ة ق��ة وسل�ة تأث���ة في 

  ).األب�اء ( ال��لقي 

  :ال��اج

( إق�اع ال��اَ�� ) األب ( � ال��ات ال�ارزة في ال��اب؛ فل�ا �ان ه�ف ال��اِ�� ال��اج م

��ا ت����ه ه�ه ال�صا�ا وتل� ال��ائح، فإن ه�ا َأْبَ�َز اس��ات���ة ثال�ة م� اس��ات���ات  )األب�اء 

ت�ق�قه ال�ي ت�أس� ب�اء على ه�ف ال��ِسل م� ال��اب، وما �ق��  هي اس��ات���ة اإلق�اع،، ١ال��اب

فهي ت�عى في إ�ارها " م� ت�اصله مع ال��َسل إل�ه، و�ح�اث تغ��� في ال��قف الف��� أو العا�في ل��ه، 

العام إلى ت�ق�� أه�اف ال��ِسل ومقاص�ه م� ال��اب؛ ل�ا لها م� تأث�� على ال��َسل إل�ه، إلى جان� 

ف��، ��ا أنها شاملة في ش�ى أنها ت��ع�ل ال��ج واألدلة، م�ا ���� اس���ار�ة ال��اب ب�� ال�� 

فه�فها إذن اس��الة ال��سل إل�ه وال�أث�� ... ال��اقف ال��اصل�ة، فهي ال ت��� �ف�ة دون أخ�� م� ال���

ف�ه أث�اء الع�ل�ة ال��اصل�ة، وه�ا األم� ی��ق� ب�سائل وتق��ات ت�عل� في م��لها ��قاص� ال��اب، 

  .٢"ال���ع�ل في س�اق مع��و�ال��ِسل وال��َسل إل�ه ودوره في ال��اب 

ج�� خاص م� ال��اب، ُی��ى على ق��ة أو ف�ض�ة " ، وه� الِ�َ�اجواإلق�اع �ع��� على 

خالف�ة، �ع�ض ف�ها ال���ل� دع�اه م�ع�مة �ال�����ات، ع�� سل�لة م� األق�ال ال���ا��ة ت�ا��ًا م��ق�ًا، 

  .٣"�ه ت�اه تل� الق��ةقاص�ًا إق�اع اآلخ� ���ق دع�اه وال�أث�� في م�قفه أو سل� 

وق� ل�أ األُب ال�اعُ� في خ�اب أب�ائه إلى ت���ف ال�اقة اإلق�اع�ة؛ �ق�� ال�أث�� ف�ه� عا�ف�ًا وف���ًا، 

ول��ق�� ه�ا اله�ف اس�عان �أدوات �الغ�ة ولغ��ة وآل�ات ش�ه م��ق�ة، وهي ����ة ت��� على ال���، 

  :��ا في ق�له اس�ع�ال أسل�ب ال�ل�: م�ها

                                                 
 .التضامنیة ، والتوجیھیة: سبق الحدیث عن  االستراتیجیتین١
حمدي منصور جودي، مجلة كلیة اآلداب واللغات، جامعة دمحم " : وسائلدراسة في األھداف وال" تشكل أنواع االستراتیجیات الخطابیة ٢

  .٩٢م، ص ٢٠١٧، ٢١خیضر، بسكرة، العدد 
 –، صیف ٦٠دمحم العبد، مجلة فصول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، العدد " : دراسة في وسائل اإلقناع " النص الحجاجي العربي ٣

  .٤٤م، ص٢٠٠٢خریف 
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  حاِف� َعَل�ها ُت�َج�ِ  َوُح�ودهُ     َفِالَ�مها َتُف�َتق�� َ�ِ  َفَعَل��َ 

  َفاشُ�د ُع�اها ت���ِ  َوُس��رهُ     َوص�اَ�ُه َفِاتَ�ع َم�اِهَج ُس�ِلهِ 

  ١َوُتْ�َ��ِ  الَ�المِ  دارِ  في َوالُق�بَ     الِ�ضا ِم�هُ  َتَ�ل ِ��اَعِ�هِ  َواعَ�ل

ال��اب األب�� یلع� دورًا ح�اج�ًا إق�اع�ًا، ف�� شأنه أن ���ف ه�ا األسل�ب ال�� شاع ����ًا في 

، وم� جان� آخ� ُ�ع� ال��اب تعل�ًال أو ح�ة �ال��� )ال�م، حاف�، اش�د، اع�ل ( ال��اَ�� ن�� ال����ة 

  .لل����ة ال���خاة م� ال��اب

والق�� ذو ح�ة إق�اع�ة ��ه� ب�ور ���� في  الق��،: ال��اج�ة في ال��اب وم� األسال�� اإلق�اع�ة

ت�ج�ه ال��اب ن�� ال����ة ت�ج�هًا ���ل ال��اَ�� على ت���قه واالق��اع �ه، ف�ًال ع� ��نه ���ل 

؛ ألن ال�قَ�� �ه الب� أن ���ن مع�وفًا ل�� ال���ا���� �ال�ع���، ال��اج �ال�ل�ةوجهًا أو ن�عًا م� وج�ه 

  :ل�ا اس�عان ال�اع� �ه في أك�� م� م�ض�ع م�ها ق�لهول�� ه�اك أع�� م� هللا، 

 َوفي َعَ�فاِتها َوالَ�ْ�َع�ِ  َتعل� اللغاُت ِبِ��ِ�هِ  إ� والَّ��
ً
  ٢ِ�ِ��ى

اس�عان ال�اع� به�ا ال��� في ث�ا�ا ت��ی� األب أب�اءه م� ال�ن�ا؛ لإلق�اع وال�أك�� �الق�� على أن ال�ن�ا 

  . دار خ�اع صف�ها ��ر وتأم�لها غ�ر

ف����ًا ما �ان �أم�ه� ��يء أو ���ره� م�  واس�عان ال�اع� أ��ًا �ألفا� ال�عل�ل ����ًا في إق�اع أب�ائه،

  :شيء آخ� ذاك�ًا له� العلة م� األم� أو ال�هي ��ا في ق�له

  ٣ُم�قارض�ِه ذو َض��ٍ� ُم�ِغ�ِ     �اٌء بلىَفِإنَّهُ  َوَدِع الِ��اءَ 

  ُم�ِ��ِ  َقل�ٍ  ِبَ�ٌع  ُتَ�لُِّل ُ�لَّ     َفِإنَّهاَح�ی�اِت اُألم�ِر  َوارُف�

ِ األَنَ�رِ  َتأَت�ُّ     ِإنَّها َعِ� الَ��اَعةِ  الَت�ُ�ج�َّ 
ّ
  ٤ِ�الَ��ِّ  الَ�ِلي

                                                 
  ٨١- ٨٠: األبیات١
  ١٧٠: البیت ٢
 ١٢٥: البیت٣
  ١٩٦- ١٩٥: البیتان٤
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��ه�ة ت�ج�ه ال��اب وجهة ح�اج�ة، ) إن  –الفاء ( في األب�ات ال�ا�قة ���لع ال�ا��ان ال��اج�ان  

  .��ع، وال��وج ع� ال��اعة ذاك�ًا له� العلة في ذل�ح�� ی�هى األب أب�اءه ع� ال��اء، وال

ال�� �ق�م   أسل�ب ال���: وم� ال�سائل ال�ي اس�عان بها ال�اع� �غ�ة اإلق�اع وال�ص�ل إلى ما ی���

على ج�ل��� م��ا����� ارت�ا� ال��ائج �ال�ق�مات، أو ارت�ا� الغا�ة �ال�س�لة، أو ارت�ا� العلة �ال�عل�ل، 

�ل إلى ال�ان� العقلي، ال�� �ع��� على أس�اب ت�ل في ال�ها�ة إلى ن�ائج م��قعة، ��ا فه�ا األسل�ب ��

  :في ق�له

  ١ِإن َتلَ� َمع�اها ِ�َفهٍ�  َتْ�ُه�ِ     ِعْقِ�ها ِم� ُج�َلةً  ِلَ�صفي َواسَ�ع

  ٢َوِ�ذا َع�اَك الَ��ُّ َفاصِ�� َواْ�ِ��ِ     َوِ�ذا َع�اَك الَ��ُ� َفِاشُ�� َوانُ��

إق�اع ال��سل إل�ه ) األب ( ح�� حاول ال��ِسل  ال�اع� في إق�اعه أب�اءه على ال��اج �ال��ادل،واع��� 

ع� ���� ت���� قاع�ة الع�ل، ب�صف ال�ال نف�ه في وضع�� ی����ان إلى س�اق�� م�قابل��، ) األب�اء ( 

  :ك�ا في ق�له

  ٣َفاْشُع�ِ َف���عُه َوِلَع�ِ� َنفِ�َ�     ال َت�ُعَ�نَّ ِلَع�� م� ال��َ�هُ 

  ٤َت�ضى ِلَ�فِ�َ� ِإن َ�ِغ� َأو َ��ُ��ِ     ال َت�َضَ��َّ ِلُ��ِلٍ� َغ�َ� الَّ��

ال�ي اس�عان بها ال�اع� في ت�ق�� ه�فه م� ال��اب،  و�ع� ال���ار م� اآلل�ات وال�ق��ات ال��اج�ة

ال�اللة، وم� ذل� ف�ًال ع� ��نه ��ه� في جعل ال��اب م��ا�� األج�اء على م���� ال��اء وال����� و 

  :ق�له

  ٥َلفِ�ِه       َواحَ�ر ب�اِدَر َغ�ِِّه ُث�َّ احَ�رِ  ِم� َواحَ�ِ�س ِل�اَن�َ  َواخِ�ن 

ح�ر األُب أب�اءه م� آفات الل�ان وغ�ِّه، ول���ة ما ����ه الل�ان على اإلن�ان، فإن األب ��ر فعل األم� 

  .ع�� ع��لة ت�دی� الفعل) األب�اء ( ذه� ال��لقي ك��ة إق�اع�ة؛ ل����� ف��ة خ��رة الل�ان في ) اح�ر ( 

                                                 
  ٩٧: البیت١
  ١٠٢: البیت٢
  .١٥٣: البیت٣
  ١٦٠: البیت٤
 ١٤٢: البیت٥



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٨٢

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 م    ٢٠٢١ -يناير/  عشر  السابعالعدد  

 

  :��ا في ق�له ال�صف،: ال��اج�ة في ه�ا ال��اب وم� ال��ل اإلق�اع�ة

  َوَأَجلُّ ُم�َ��ٍ� َوَأس�ى َمفَ��ِ  َواعَل� ِ�َأنَّ الِعلَ� َأرَفُع ُرتَ�ةٍ 

، م��ع��ًا في إق�اعه� ��عى األب في ال��� ال�اب� إلى ت�غ�� أب�ائه في العل� ب��ان ف�له وم��ل�ه

�ال�صف ال�� ���ل ح�ة لل��سل في خ�ا�ه ع� ���� إ�الق نع� مع�� في س��ل إق�اع ال��َسل إل�ه 

، وجاءت ال�فات )َأَجلُّ  - َأس�ى - َأرَفُع (  �ال��ص�ف، وق� وصف األُب العلَ� �ال�فعة وال��اء وال�اللة

��ف�ة تق��ي أن ش���� اش���ا في صفة وزاد ، ومعل�م أن ه�ه ال��غة ال)أفعل ال�ف��ل ( على وزن 

  .ف�ها أح�ه�ا على اآلخ�، م�ا ��ي ���انة العل� وم��ل�ه

وفي ال��اب أدوات وآل�ات لغ��ة و�الغ�ة أخ�� اس�عان بها ال��سل في ت�ق�� اإلق�اع واإلم�اع وال��ل�غ 

  .وال�أث�� في نف�س ال��ا����

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٨٣

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 م    ٢٠٢١ -يناير/  عشر  السابعالعدد  

 

  ال�ات�ة

أن ��ه� في إب�از خ�ائ� ال��اب ال�ع�� في وص�ة أبي م�وان ال����� حاول ه�ا ال��� 

م���ن ال��اب، وخ�ائ�ه الف��ة، وق��ه ال��ال�ة وال�الل�ة، : ألب�ائه، وال�ق�ف على ج�ان� مه�ة في

  :وق� ت�صل إلى م���عة م� ال��ائج م�ها

��َّ ف�ها عل�ه وخ��ته، ول�َّ� ف�ه أولى ال�اع� ن�� ه�ه ال�ص�ة ع�ا�ة واه��امًا، و��ل ف�ها جهَ�ه، و  - 

ت����ه، وج�ع ف�ها أص�ل ال�ی� واألخالق واآلداب واآلثار، ون��ها في مائ�ي وت�عة ع�� ب��ًا، و�����ا 

� ��ل ال�ف� ال�ع�� في ه�ا ال��اب، �أنه �ان ���ا�ة ش��ات نف��ة م���تة أراد ال�اع� إف�اغها  أن نفّ�ِ

  .ل واق��ب األجلفي خ�ا�ه، �ع� أن أزر� �ه األم

ت��� ال��اب وح�ة ع���ة وم�ض�ع�ة م��اس�ة م��اصة، فال��اب و�ن تع�دت م�ام��ه  - 

وم�ض�عاته، إال أنها ارت��� ���� نف�ي واح� ج�عها م� أولها آلخ�ها، فال�اع� اس�هل ال��اب 

�ائح؛ ل���ع �ال���� ووصف ال�عاناة؛ الس��رار ع�ف ال����ر ب� أبي عام�، ث� ان�قل لل�صا�ا وال�

ب�� تأدی� أوالده وت�ج�هه�، وم� ناح�ة أخ�� ی��ز صفاته وأخالقه ال����ة لل����ر ب� أبي عام�، 

ه م� اف��اء وت���ه �ان س��ًا في س��ه، ث� خ�� ال��اب �اس�ع�اف ال����ر؛ ل�عف� ع�ه،  ولَ�ْ�ُح ما م�َّ

ه إلى أهله   .وق� تأث� ال����ر به�ا ال��اب فأ�ل� س�احه وردَّ

���ل ه�ا ال��اب ل�نًا م� أل�ان ال���� لل�اقع الُ�ّ� ال�� عاشه ال�اع� في س��ه، ح�� رحل ع��  - 

ال�اك�ة وأحالم ال�ق�ة إلى أ�امه ال�ال�ة، ����� م� ��ق ال�ع��� أو الف�ار م� ال�اقع، م�اوًال إعادة 

  .ال��ازن ل�ف�ه �ع� معاناته، واس��جاع أن�ه وذ���اته

ه�ا ال��اب إلى ت�ّ�ل أهله وأب�ائه، واآلخ� ال����َّل ل�� ف�اءً ف�اغ�ًا ی��ه إل�ه  سعى ال�اع� في - 

  .ال�اع� في س��ه �ق�ر ما ه� آخ� ���� في وعي ال�اع� ال�� ��عي إل��ال رسالة له

�ان للعالقة ب�� ��في ال��اب أث� في جعل ال��اب ال�ع�� م�اًال ف���ًا ل����� عا�فة ال��  - 

�ب األب ألب�ائه، و�ّ� ما ل��ه م� وصا�ا ون�ائح، ف�ًال ع� أن ح��ر ال��َسل إل�ه في ال�اك� في قل

  .ذه� ال��ِسل ع�� إن�اج ال��اب م��ه أفقًا ل��ارسة اخ��ار اس��ات���ة خ�ا�ه
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تع� االس��ات���ة ال��ام��ة أك�� فاعل�ة في خ�اب ال�����؛ فهي نا�عة م� عالقة سل���ة ب�� ��في  - 

على االق��اب م� األب�اء وال��ام� معه� �ق�� ) األب ( قة األب�َّة، ح�� ح�ص ال��ِسل ال��اب، عال

  .ال�أث�� ف�ه�

اس�عان ال����� أ��ًا �االس��ات���ة ال��ج�ه�ة في خ�ا�ه، وهي ُتع�ُّ ضغ�ًا وت�خًال، ول� ب�رجات  - 

  .م�فاوتة، على ال��َسل إل�ه؛ ل��ج�هه لفعل م��ق�لي مع��

م� ) األب ( اب ال����� االس��ات���ة اإلق�اع�ة ال�ي تأس�� ب�اء على ه�ف ال��ِسل ت�لى في خ� - 

، و�ح�اث تغ��� في ال��قف الف��� أو )األب�اء ( ال��اب، وما �ق�� ت�ق�قه م� ت�اصله مع ال��َسل إل�ه 

ة ال�ي ت�عفه في إلى ال��ج واألدلة اللغ��ة، وال�الغ�ة، وال���ق�) األب ( العا�في ل�یه�، واس��� ف�ها 

  .ت�ق�� اله�ف م� ال��اب

أح�� ال�اع� اخ��ار ألفا� ال��اب ومف�داته، ف�اءت سهلة واض�ة �ع��ة ع� ال�عق�� وال��لف، و��جع  - 

ذل� لل�ضع ال�ف�ي ال�� �ان عل�ه ساعة ن��ه ال��اب، م�ا جعل ه�َّه األول م���ًا على إ��ال 

  .ث�� ال��اش� والفعَّال ف�هال�سالة أو الف��ة إلى ال��اَ��، والـ�أ

ات�� ه�ا ال��اب ب�الث�ة ض�� أصالة الق���، وع�ق��ة ال���ی�، وذات�ة ال���ع، وأول ما ��ادف�ا م�  - 

ج�الة األلفا� وف�اح�ها، وف�امة ال��س�قى، وات�اع ال��اك��، فال�ع�ى ال�اح� ق� ��غل : الع�اص� الق���ة

لى ���� الع�ب في ات�اذ ال��ق ور�ح ال��ا م��ة م� م�ا�ا م�احة ال��� ال�ع��، ف�ًال ع� ال��� ع

االش��اق، وال�عاء �ال�ق�ا ��قل�� ف�ي و�اه�ة شع��ة ت��� أص�لها إلى ال�ع� ال�اهلي وغ��ها، وم� 

ُب�د َوشٍي َع�َق��، ر�ح الَع�َ�ِ�، َلق�� الَ��َهِ�، : (ال����� وم�ادر ال���عة ��ا في ق�له: م�اه� ال���ی�

  ...)ب اَألزَه�ِ الِ�ها

اللغة، وال��اك��، واإل�قاع : اج��ع للق���ة م���عة م� ال��ائ� وال��ات الف��ة ال����لة في - 

ال�اخلي وال�ارجي، وال��ر ال��ان�ة، ف�ًال ع� ال��اص وال��اج وغ��ها م� تق��ات ال��اب، ه�ه 

  . ل�ي ت��ل� م�ها ج�ال�اتهال��ائ� أسه�� في بل�رة ال��اب ال�ع��، و�ب�از خ�ائ�ه ال�ع����ة ا
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  ال��ادر وال��اجع

 ع�� القادر الق� ، م���ة ال��اب ، القاه�ة ، : االت�اه ال�ج�اني في ال�ع� الع��ي ال�عاص�

  .م١٩٧٨

  دمحم جاس� ج�الي أح��، ماج����، :  -ع�� مل�ك ال��ائف  –االس�ع�اف في ال�ع� األن�ل�ي

  .وائل أو صالح. أد. ل����ة، فل����، إش�افكل�ة ال�راسات العل�ا، جامعة ال��اح ا

 االغ��اب في الق���ة ال�اهل�ة دراسة ن��ة، م���د ه�اج�ة، دار ال��اب ال�قافي، األردن - 

  .ه١٤٢٦ع�ان، 

  ع�� الهاد� ب� �اف� ال�ه��، دار ال��اب ال��ی� : اس��ات���ات ال��اب مقار�ة لغ��ة دالل�ة

  .م٢٠٠٣ال����ة، ب��وت، األولى، 

 حققه )هـ٦٥٨: ال���فى(اب� األ�ار، دمحم ب� ع�� هللا ب� أبي ��� الق�اع�ال�ل��ي : �اب ال��ابإع ،

 - هـ  ١٣٨٠صالح األش��، م���عات م��ع اللغة الع���ة ب�م��، األولى، . وعل� عل�ه وق�م له

  .م ١٩٦١

 م١٩٩٧ن�ر ال�ی� ال��، دار ه�مة ال��ائ�، : األسل���ة وت�ل�ل ال��اب.  

 م ١٩٦٤أح�� أح�� ب�و� ، م���ة نه�ة م�� ، ال�ال�ة ، : � األدبي ع�� الع�بأس� ال�ق.  

 م١٩٧٦ع�� الع��� ع���، دار ال�ه�ة ال����ة، ب��وت، ال�ان�ة، : األدب الع��ي في األن�ل�.  

 هـ ١٤٠٥أح�� م��ار ال��زة، م�س�ة عل�م الق�آن، األولى، : األس� وال��� في شع� الع�ب - 

  .م١٩٨٥

 دمحم زرمان، ق�� . أد. ن�ار� �الة، ماج���� ، إش�اف: اب ال���� ع�� القاضي ع�اضأدب�ة ال��

ه ١٤٣٠اللغة الع���ة، �ل�ة اآلداب والعل�م اإلن�ان�ة، جامعة العق�� ال�اج ل��� �ان�ة، ال��ائ�، 

  .م٢٠٠٨ –

  اففا��ة ب�����، ماج����، إش: ألم�� ال���اني " ن�ر األن�ل� " أدب�ة ال��اب في رحلة� .

  م٢٠٠١ع�� هللا ح�اد�،  ق�� اللغة الع���ة، جامعة م���ر�، ق�����ة، ال��ائ�، . أد

 أس�اء جاس� صاب�، وال��� علي إس�اع�ل جاس�، : ال��اء ال�����ي في شع� اب� ج��� األن�ل�ي

  .م٢٠٠٨م�لة س� م� رأ�، الع�اق، ال��ل� ال�ا�ع، الع�د ال�ال� ع��، ال��ة ال�ا�عة، 
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 اب� ع�ار� ال��اك�ي، أب� ع�� هللا دمحم ب� دمحم : غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�بال��ان ال�

ل�في ب�وف��ال، دار ال�قافة، ب��وت . ك�الن، إِ . س. ج. ، ت�ق�� وم�اجعة)هـ٦٩٥ن�� : ال���فى(

  .م ١٩٨٣ل��ان، ال�ال�ة،  –

 ت��قال، ال�ار ال���اء، دمحم الع�ي �دمحم ال�لي، دار . جان ��ه�، ت�ج�ة : ب��ة اللغة ال�ع��ة

 .م١٩٨٦سل�لة ال�ع�فة األدب�ة، 

 أح�� ب� ���ى ب� أح�� ب� ع���ة، أب� جعف� : �غ�ة ال�ل��� في تار�خ رجال أهل األن�ل�

  .م ١٩٦٧القاه�ة،  –، دار ال�ات� الع��ي )هـ٥٩٩: ال���فى(ال��ي 

  في روا�ة رؤ�ا لهاش� غ�ای�ة، مق�مة ن���ة مع دراسة ت���ق�ة لل��اص " ال��اص ن���ًا وت���ق�ًا

  .م٢٠٠٠أح�� ال�غ�ي، م�س�ة ع��ن، ع�ان، : وق���ة را�ة القل� إلب�اه�� ن�� هللا

  ه دراسة ت�ل�ل�ة في ن�اذج ٧٧- ٧٣٣ال��اص ال�ی�ي في شع� اب� زم�ك األن�ل�ي الغ�نا�ي

، ٢، ج٢٢، الع�د آ�ات دمحم أم�� أو ع��لة، م�لة ال�امعة اإلسالم�ة لل�راسات اإلن�ان�ة: م��ارة

  .م٢٠١٩

  دراسة تأص�ل�ة ت���ق�ة ب�� الق��� وال��ی� ل��س�قى ال�ع� " ال���ی� ال��س�قي في ال�ع� الع��ي

  .اإلس���ر�ة -رجاء ع��، م��أة ال�عارف" : الع��ي

  م١٩٨٢شف�ع ال���، دار الف�� الع��ي، ": رؤ�ة �الغ�ة نق��ة" ال�ع��� ال��اني.  

 هـ�٧٦٧ع� : ال���فى(خال� ب� ع��ى ال�ل��، أب� ال�قاء : ل�اء ال���ق تاج ال�ف�ق في ت�ل�ة ع( ،

 .ت . ال��� ال�ائح، ل��ة إح�اء ال��اث اإلسالمي، ال�غ�ب، د. ت�ق��

  م١٩٦٠ب��وت، األولى، –إح�انع�اس، دارال�قافة): ع��س�ادةق���ة(تار��األد�األن�ل�ي  

 ال���فى(ح�� ب� مه�� ال���� ال�غ�اد� أب� ��� أح�� ب� علي ب� ثاب� ب� أ: تق��� العل� :

 .ب��وت –، إح�اء ال��ة ال����ة )هـ٤٦٣

  علي ع�اس عل�ن، ": ات�اهات ال�ؤ�ا وج�ال�ات ال��ج " ت��ر ال�ع� الع��ي ال��ی� في الع�اق

  .م١٩٧٥م���رات وزارة اإلعالم، الع�اق، 

  ح��� م���ر ج�د�، " : ائلدراسة في األه�اف وال�س" ت��ل أن�اع االس��ات���ات ال��اب�ة

  م٢٠١٧، ٢١م�لة �ل�ة اآلداب واللغات، جامعة دمحم خ���، ����ة، الع�د 
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 م١٩٩٧سع�� �ق���، ال���� ال�قافي الع��ي، ال�ار ال���اء، : ت�ل�ل ال��اب ال�وائي.  

 ن�ف��� ١٨١ه�� ب�� حام� ال�ازمي، م�لة الق�اءة وال�ع�فة، م��، الع�د : ت�ل�ل ال��اب ،

  .م٢٠١٦

  أب� ع�� ی�سف ب� ع�� هللا ب� دمحم ب� ع�� ال�� ال���� الق���ي : جامع ب�ان العل� وف�له

 ١٤١٤أبي األش�ال ال�ه���، دار اب� ال��ز�، ال�ع�د�ة، األولى، . ، ت�ق��)هـ٤٦٣: ال���فى(

  .م ١٩٩٤ - هـ

 ال���فى(��� دمحم ب� ف��ح ب� ع�� هللا ب� ف��ح الَ��ِ : ج�وة ال�ق��� في ذ�� والة األن�ل� :

  م ١٩٦٦القاه�ة،  –، ال�ار ال����ة لل�أل�ف وال��� )هـ٤٨٨

 ماه� مه�� هالل، دار ال���ة : ج�س األلفا� ودالل�ها في ال��� ال�الغي وال�ق�� ع�� الع�ب

  .م١٩٩٨٠لل��اعة، �غ�اد، 

  ع�� أب� الع�اس أح�� ب� ": م���� ��اب صف�ة األدب ون��ة دی�ان الع�ب"ال��اسة ال�غ���ة

 –دمحم رض�ان ال�ا�ة، دار الف�� ال�عاص� . ، ت�ق��)هـ٦٠٩: ال���فى(ال�الم ال�ّ�او�ال�ادلي 

  .م١٩٩١ب��وت، األولى، 

 ماه� ح��� فه�ي، م��عة ال��الو�، م��، : ال���� والغ��ة في ال�ع� الع��ي ال��ی�

  .م١٩٧٠

 رزان، دار ال��وق، األردن، م���د إب�اه: خ�اب ال�ه�ة وال�ق�م في ال�وا�ة الع���ة ال�عاص�ة ��

  م٢٠٠٣

  مف�� دمحم ق���ة، دار : ه، دراسة وت����٢٤٦-١٨٦دی�ان ال����ة ب�وا�ة وش�ح اب� ال����

  .م١٩٩٣ - ه١٤٣١ال��� العل��ة، ب��وت، األولى، 

  حام� ع�� ال���� ، أح�� أح�� ب�و� ، ال���عة . ت�ق�� : دی�ان ال�ع��� ب� ع�اد مل� إش��ل�ة

  .م١٩٥١، القاه�ة ،  األم���ة

  ت�ق��)هـ٥٤٢: ال���فى(أب� ال��� علي ب� ��ام ال������ي : ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة ، .

  .ت�ن� –إح�ان ع�اس، ال�ار الع���ة لل��اب، ل���ا 
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 ه ٦٨٥( أب� ال��� علي ب� م�سى ب� سع�� األن�ل�ي : را�ات ال���ز�� وغا�ات ال������( ،

 .م١٩٨٧ل�ا�ة، دار �الس لل�راسات وال��ج�ة وال���، دم��، األولى، دمحم رض�ان ا. ت�ق��

 مق�اد رح��، دار جه��ة لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن، : رثاء ال�ف� في ال�ع� األن�ل�ي

  .م٢٠١٢- ه١٤٣٣

  ش�قي ض�ف ، دار ال�عارف، م��، ال�ا�عة: ال�ثاء.  

 د عادل ج�ال، م�لة جامعة ����ك م�ال: ال��� واآلخ� ال����ل في شع� ع�� ب� ز�� الع�اد�

  .م٢٠١٦لل�راسات اإلن�ان�ة، ال��ل� ال�اد� ع��، الع�د ال�اني، 

  إسالم : دراسة أدب�ة تار���ة" ه ٨٩٧- ٦٣٥ع�� ب�ي األح�� " ال�ع� ال��اسي في األن�ل�

  .م٢٠١٨ر��ع ع��ة، م���ة نان�ي، دم�ا�، 

 م٢٠١٨، م���ة نان�ي، دم�ا�، إسالم ر��ع ع��ة: ال�ع� األن�ل�ي دراسة وم��ارات.  

  صالح علي ح��� ال���لي وخلف م���د ): ه ٤٢٢ - ه٣٩٩( ال���� في ال�ع� األن�ل�ي

  .م٢٠٠٩، ١، الع�د ١٦ح���، م�لة جامعة ت���� للعل�م اإلن�ان�ة، الع�اق، ال��ل� 

 وال���  ج�رج سع�، ال��س�ة ال�امع�ة لل�راسات. غاس��ن�الشار، ت�ج�ة: شاع��ة أحالم ال�ق�ة

 م١٩٩٠ - ه١٤١١وال��ز�ع، ب��وت، األولى، 

 ٤٢١: ال���فى(أب� على أح�� ب� دمحم ب� ال��� ال��زوقي األصفهاني : ش�ح دی�ان ال��اسة 

  .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ل��ان، األولى،  –غ��� ال��خ، دار ال��� العل��ة، ب��وت : ، ت�ق��)هـ

 أح�� ع�� القادر صالح�ة، دار ال����ي، . ج�عه وحققه: شع� أبي م�وان ال����� األن�ل�ي

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨دم��، س�ر�ة، األولى، 

 ز�� ب� دمحم ب� : ال��رة الف��ة في ال�ف�ل�ات أن�ا�ها وم�ض�عاتها وم�ادرها وس�اتها الف��ة

  .ه١٤٢٥غان� ال�ه�ي، إص�ارات ال�امعة اإلسالم�ة �ال��ی�ة ال���رة، األولى، 

 على الغ��� ال��او�، م���ة اآلداب، القاه�ة، األولى، : ل���ليال��رة ال�ع��ة ع�� األع�ى ا

٢٠٠٣.  

 ع�� الف�اح صالح نافع، دار الف�� لل��� وال��ز�ع، ع�ان، األردن، : ال��رة في شع� ��ار ب� ب�د

  .م١٩٨٣
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 أب� ع�� هللا دمحم ب� ع�� هللا ب� ع�� : صفة ج���ة األن�ل� م����ة م� ��اب ال�وض ال�ع�ار

ل�في ب�وف��ال . إ: ، ع�ى ب���ها وت����ها وتعل�� ح�اش�ها)هـ٩٠٠: ال���فى(���� ال��ع� ال�

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ل��ان، ال�ان�ة،  –، دار ال��ل، ب��وت 

 هـ، ال����ة ���٧٤٥ى ب� ح��ة العل�ّ� ال�ال�ي ت : ال��از ألس�ار ال�الغة وعل�م حقائ� اإلع�از

  .هـ ١٤٢٣ب��وت، األولى،  –الع����ة 

 دار ال��� العل��ة، ب��وت، األولى، )هـ٣٢٨: ال���فى(اب� ع�� ر�ه األن�ل�ي : لعق� الف���ا ،

  .هـ ١٤٠٤

 هـ ٤٦٣: ال���فى(أب� على ال��� ب� رش�� الق��واني : الع��ة في م�اس� ال�ع� وآدا�ه( ،

  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١دمحم م��ي ال�ی� ع�� ال����، دار ال��ل، ال�ام�ة، : ت�ق��

 م٢٠١٦، ٩٧دمحم م��ال، م�لة ف��ل، م��، الع�د : ل�ل ال�الغي لل��ا�ات ع� ال��.  

  ع�� الف�اح صالح نافع ، م���ة ال��ار، األردن، األولى، :  ع���ة ال��س�قى في ال�� ال�ع��

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 فاضل ف��ي والي ، دار األن�ل� لل��� : الف�� وال���ات ال�اصة وأث�ها في ال�ع� األن�ل�ي

  .م١٩٩٦ - ه١٤١٧وال��ز�ع، ال�ع�د�ة، األولى، 

  إسالم ر��ع ع��ة، م���ة نان�ي، دم�ا�، ال�ان�ة، ": م��ارات ودراسة " الف��ن ال����ة في األن�ل�

  .م٢٠١٩ - ه١٤٤٠

  ار : ، حققه وض�� ن�ه وعل� عل�ه)هـ ٥٧٥(اب� خ�� اإلش��لي : فه�سة اب� خ�� اإلش��لي��

  .م ٢٠٠٩ت�ن�، األولى،  –اد، دار الغ�ب االسالمي م���د ��ار ع�  - ع�اد مع�وف 

 م١٩٩١- ه١٤١٢علي ال����، م���ة دار ال��اث ،: في تار�خ األدب ال�اهلي.  

  م١٩٥٢على ال���� ، م���ة نه�ة م��، األولى ، ): نق� . أدب . �الغة ( ف� ال����ه.  

  ا، دار ال�فاء ل�ن�ا أش�ف م���د ن�": ���ث في نق� ال��اب اإلب�اعي" في األدب األن�ل�ي

  م٢٠٠٦ال��اعة وال���، اإلس���ر�ة، م��، األولى، 

 سال� ف�ج، م�لة جامعة �ابل للعل�م اإلن�ان�ة، : الق��ة ال�الغ�ة لل����ات ال���ع�ة ال�ع���ة ����

  .م٢٠١٢الع�اق، ال��ل� الع��ون، الع�د ال�اني ، 
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  وم�ارك ح��ن، دار ت��قال لل���، ال�ار دمحم ال�الي . رومان جاك���ن، ت�ج�ة: ق�ا�ا ال�ع��ة

  .م١٩٨٨ال���اء، ال�غ�ب، األولى، 

 هالل ناجي، دار . ت�ق�� : ق���ة أبي م�وان ع�� ال�ل� ب� إدر�� ال����� في اآلداب وال��ة

  الغ�ب اإلسالمي، ب��وت، األولى

 ل�ل�ات األزه��ةع�� هللا ع�� ال��ار، �دمحم ع�� ال��ع� خفاجى، م���ة ا: ق�ة األدب في ال��از.  

 سع�� الغان�ي، ال���� ال�قافي الع��ي، . إدوارد ساب�� وآخ�ون، ت�ج�ة: اللغة وال��اب واألدب

  .م١٩٩٣ب��وت، األولى، 

 ت�ق��)ه ٦٨٥( أب� ال��� علي ب� م�سى ب� سع�� األن�ل�ي : ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب ، .

  .م١٩٥٥ش�قي ض�ف، دار ال�عارف، القاه�ة، ال�ال�ة، 

  م، ال�ال�ة١٩٨٩ –ه ١٤٠٩ع�� هللا ال���، ال����، : ش� إلى فه� أشعار الع�بال��.  

 إ���ل ب��ع �عق�ب ، م��ال عاصي ، دار العل� لل�الی�� ، ب��وت ، : ال�ع�� ال�ف�ل في األدب

  م١٩٨٧األولى ، 

 أب� ن�� الف�ح ب� دمحم ب� ع��� هللا ب� : م��ح األنف� وم��ح ال�أن� في ملح أهل األن�ل�

م�س�ة ال�سالة،  - دمحم علي ش�ا��ة، دار ع�ار . خاقان اب� ع�� هللا الق��ي اإلش��لي، ت�ق��

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣األولى، 

 دمحم ل�في ال�ل���ي، م�لة ال��اب، م��� : م� ت�ل�ل ال��اب إلى ال��ل�ل ال�ق�� لل��اب

  .م٢٠١٤، ١٧ال��ائ�، الع�د  - ت�ل�ل ال��اب، جامعة م�ل�د ت��� وزو

 ع�� ال�ل�� ح�في ، اله��ة ال����ة العامة لل��اب ، : �لع الق���ة الع���ة ودالل�ه ال�ف��ةم
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