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  الزهد يف الشعر األندلسي حتى أواخر القرن الثالث اهلجري 
 مـــــاجستري 
    تتناول الدراسة الزهد يف األندلس حتى أواخر القرن الثالث اهلجري ، هـذه احلقبـة

حداث السياسية ، وحقيقة بدايـة انطـالق الزهـد    املتقدمة املضطربة من تارخيها ، بسبب كثرة الفنت واأل
وأشعاره يف هذه املرحلة ،وأهم األسباب اليت أدت إىل انطالق مثـل هـذه األشـعار ، والشخصـيات الـيت      

هذا إىل جانب احملاور األساسـية الـيت دار   . تناولت هذا الغرض الشعري من الشعراء والفقهاء وغريهم 
 .دراسة وحتليل ألهم األبيات الشعرية يف هذا اجلانب  حوهلا جممل ما وصلنا من أبيات، مع

       ، التعرف على هذا االجتاه الراقي يف الشعر العربـي ،وحقيقـة ظهـوره ،  وبدايتـه
 .وانتشاره يف بالد األندلس  ،والعوامل اليت أدت إىل ذلك 

 وصـفي  نـاهج املختلفـة ،خاصـة املنـهج ال    اعتمدت يف إعداد هذا البحث على اجلمع بني امل
التحليلـي ،ذلــك ملـا يتطلبــه املوضـوع مــن بيـان  للمــؤثرات البيئيـة والدينيــة ،ومـا تركتــه مـن أثــر واضــح يف         
شخصية الشعراء ،مما جعلهم يرتمجون  ذلك األثر يف أبياهتم الشعرية ، مـع حتليـل ملوروثـاهتم الشـعرية     

 .،ودراسة الظواهر الفنية فيها 
      اقرتان انطالق شعر الزهد بثورة الفقهاء على احلكـم الربضـي لتحـرره وجمونـه

يف بداية حكمه ، فكان شعر الزهد تنفيساً عـن موجـات الغضـب الـيت انتابـت الفقهـاء وغريهـم مـن         
املصادر  بروز الشخصية األندلسية الدينية اليت تتجلى يف االعتماد على. أفراد اتمع يف تلك املرحلة 

الذي يظهر يف كثـرة اقتباسـهم مـن    وسنة نبيه عليه الصالة والسالم  الدينية والعلم الواسع بكتاب ا
تـوافر االنفعـال الصـادق والتجربـة الشـعرية يف أبيـات الزهـد الـيت         .هذه األصـول لفظـا ومعنـى وفكـرة     

 .ترتجم يف الغالب حقيقة وواقعاً ملموساً 
 دي           ناجية ناحي السعي         مصطفى حسني عناية/ األستاذ الدكتور 

 



Abstract  
 

The title : The asceticism in Andalusia poetry until the end of the third 
Hijri century  
Scientific : Master degree  
The study issue : It handle the asceticism in Andalusia until the end of 
the third Hijri century . This was a disturbance era of its era due to the 
increasing of lies and political events . The facts of beginning of 
asceticism and its poetry was in this phase . It Handel The most important 
reasons that led to this poetry , and the personality who treated with kind 
of poetry from poets . This is beside the main axis which all we reached 
from verses , with a study and analysis for the most important poems in 
this aspect .  
Aim of the study : Identifying to this promoted trend of poetry , the fact 
of its appearance , its beginning , its spread in Andalusia and the factors 
which lead to this . 
The study methodology : I relied on this study to collect between the 
different types of methodologies , especially the analysis descriptive one , 
for the issue requires a statement of the environmental  and religious 
influences . And what it a distinctive influence in the poets which lead 
them to translate this influences in their poems , with analysis of their 
poems heritage and a study of the techniques .   
From the results of the study : The connection between the beginning 
of asceticism poetry with the revolution of the wise men against the 
Rabdi rule for his liberty and corruption in the beginning of his era . The 
asceticism poetry was a reflection about the anger of the wise men , and 
other people of the society . The distinctive of the Andalusia character 
which relies on the religious resources and the broad learning with the 
Holly Quran . , which is clear from their derivation of these recourses . 
The efficient of the truthfulness of emotion and experimented experience 
in the poems of asceticism which translated in the reality into fact .  

 
Researcher / Nagia Nahie Al-Seaidi  
The supervisor / Prof. Mustafa Hussien Enaia  
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m 
الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد     

ــه و ــوم  وعلــى آل            صــحبه ومــن وااله واهتــدى بهــداه إلــى ي
 وبعد......الدين 

يف أحضان األندلس قرابة مثانيـة قـرون متـأثرا بكـل مـا فيهـا مـن         العربي لقد عاش األدب      
هبـا   وانبها السياسية واالجتماعيـة والفكريـة كافـة ، وهـي مـدة ال يسـتهان       جبمظاهر احلياة 

آه صادقة ألي عصر مـن العصـور نطلـع مـن خالهلـا علـى الوجـه        مر عديف دراسة األدب الذي ي
 ..احلقيقي هلذا العصر وما مييزه من خصائص ومسات ينفرد هبا عما سواه 

األندلس تلك البالد اليت أنتجت حضارة إسالمية عريقة أصبحت جناحاً من العامل االسـالمي        
ضحا يف خمتلف مظاهر احلياة فيها ومـن  هـ، الذي ترك أثرا وا92هلا عام  بعد الفتح اإلسالمي 

وقد تنوعت  فنون الشعر واختلفـت أغراضـه ،حتـى    .ضمنها احلياة األدبية ، بنثرها ،وشعرها 
احملــافظ هلـا إىل اجتاهــات جديــدة أوســع وأرحـب مــن ضــمنها  اخلمريــات ،    نــهجخرجـت عــن امل 

 .والزهديات الطبيعياتكذلك والغزل املذكر ، واونيات ، و
اهتمـام وعنايـة بعـض البـاحثني     حظيـت ب مما جتدر اإلشارة إليه أن الكثري مـن هـذه الفنـون    و      

، وكذلك ما شاع يف األندلس من فنون جديدة  كاملوشحات واألزجـال الـيت    والدارسني 
دارت حوهلما كثري من الدراسات ، إال أن ما يهم يف األمر هو تسليط الضوء علـى االجتـاه   

الشعر العربي يف تلك املرحلة ،وهو اجتـاه الزهـد وعلـى اخلصـوص يف      اجتاهات حدالذي يعد أ
 .هذه املرحلة  اليت بدئت بالفتح اإلسالمي يف األندلس إىل أواخر القرن الثالث اهلجري 
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تب لطبقة العامة يف اتمع ، قـد أَمهـل          رف يف هذه املرحلة وكُ بعـض  هذا االجتاه الذي ع
ــه ميــ  ــين أجــد بعــض   الدارســون دراســته مــع أن س جــوهر القــيم الروحيــة الدينيــة  ، يف حــني أن

الدراسات دارت حول الزهد يف عصر ملـوك الطوائـف وعصـر املـرابطني واملوحـدين ، إال أن      
 .املرحلة  اليت سبقت ذلك ولسبب أجهله أغفلتها الكثري من الدراسات احلديثة

التعـرف علـى اجتـاه الزهـد     رغبـت يف  وبناء على اقرتاح من املرشد جزاه ا خري اجلـزاء ،       
فاجتهـت إىل البحـث يف   والعوامـل الـيت أدت إىل ذلـك  ،     ،   يف األندلس وحقيقة بدايته  وانتشـاره 
، وتالفيا لإلمهال لتلك املرحلة  اليت تشكل وسد الثغرة هذا املوضوع  أمال يف إكمال النقص 

هــا الـدين اإلسـالمي مشــكال   أهـم املراحـل  الــيت مـرت هبـا األنــدلس حيـث أشـرق يف مسائ      
شـرعت يف إعـداد   وبـذلك  .حضارة إسالمية عريقة ما تزال آثارهـا باقيـة إىل يومنـا احلاضـر     

ــث   ( الــيت حتمــل عنــوان   هــذه الدراســة  الزهــد يف الشــعر األندلســي حتــى أواخــر القــرن الثال
 ).اهلجري 

ــه يف فصــلني أخصــص الفصــل ا            ــد اقتضــت طبيعــة هــذا املوضــوع أن أجعل ألول للدراســة وق
 .املوضوعية والفصل الثاني للدراسة الفنية 

وسـوف أجعـل الفصــل األول يف مبحـثني املبحــث األول مصـادر شـعر الزهــد فأحتـدث عــن             
أهــل العلــم مــن مصــادر شــعر الزهــد كــالقرآن الكــريم ،واحلــديث الشــريف ،وأقــوال  

 .الزهاد والنساك 
اور شـعر الزهـد مثـل احلـديث عـن املـوت       أما املبحث الثاني فسـوف أخصصـه للحـديث عـن حمـ     

 .والدنيا الفانية واآلخرة ،وغريها من املوضوعات اليت تطرق هلا شعراء الزهد
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وسوف اجعل الفصل الثاني يف ثالثة مباحث أحتدث يف املبحـث األول عـن اللغـة واألسـلوب           
الثالث واألخري  ،أما املبحث الثاني فسوف أخصصه للصورة الشعرية يف شعر الزهد واملبحث

 .واف ٍوإيقاع سأخصصه للحديث عن املوسيقى من أوزان وق
، مـع تقـديم   ويف هناية الدراسـة أخـتم املوضـوع بتقـديم أبـرز النتـائج الـيت توصـلت إليهـا                

 .فهرس خاص بشعراء الزهد املغمورين للتعريف هبم 
 وصـفي املختلفـة ،خاصـة املنـهج ال   اعتمدت يف إعداد هذا البحث على اجلمع بني املناهج وقد       

للمؤثرات البيئية والدينية ،وما تركته من أثر واضـح   بيان التحليلي ،ذلك ملا يتطلبه املوضوع من 
ــل        ــع حتلي ــاهتم الشــعرية ، م ــر يف أبي ــك األث ــهم يرتمجــون  ذل ــا جعل يف شخصــية الشــعراء ،مم

 .ملوروثاهتم الشعرية ،ودراسة الظواهر الفنية فيها 
 

 :ومن أمهها  مصادري ما بني القديم واحلديث ، تنوعتوقد 
فـح الطيـب مـن غصـن     ن ديوان حييى بن احلكم اجلياني ، وديوان ابن عبد ربه ، :من القديم       

 -التلمساني ،وجذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  املقري بن محدأل -األندلس الرطيب 
 .ها للحميدي ،وتاريخ علماء األندلس البن الفرضي ،وغري

األدب األندلســي مــن الفــتح إىل ســقوط اخلالفــة للــدكتور أمحــد هيكــل  : ومــن احلــديث       
ــاريخ األدب    ــطفى الشـــكعه ، وتـ ــه للـــدكتور مصـ ــوعاته وفنونـ ،واألدب األندلســـي موضـ

للدكتور إحسان عباس ،وغريها من املراجـع واملصـادر    -عصر سيادة قرطبة-األندلسي 
 .وضوع وتنويره اليت أسهمت يف إضاءة امل ملهمةا
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آمل من ا عز وجل بفضله ومنه وعطائه أن أوفق يف الوفاء حبـق    ..وليس آخراً .. وأخيراً
 .هذه املرحلة اهلامة ،وما يلزمها من متطلبات ، وما يضيء جوانبها من معطيات 

 وإن وفقت يف ذلك فمن ا عز وجل صاحب الفضل ومعطيـه وماحنـه ملـن يشـاء مـن     .. هذا       
عباده ،وإن أخفقت  فحسيب من نفسي أني اجتهدت ،وما جهدي إال جهد بشري يقع حتـت طائلـة   

 .اخلطأ ، والنقص ، والنسيان ،وأسأل ا العلي القدير أن ال أحرم أجر اتهدين
 )من ال يشكر الناس اليشكر ا( : وانطالقا من قول الرسول صلى ا عليه وسلم      

يـل ، لكـل مـن آزرنـي ،ودعمـين ،ووقـف إىل جـانيب يف هـذا املشـوار          أتوجه بالشكر اجلز
الطويل ، وأخص بالشكر إىل من يرجع إليه الفضل بعـد ا عـز وجـل يف إخـراج هـذا البحـث       
إىل النور ،إىل أستاذي وموجهي الدكتور الفاضل مصطفى حسني عناية ، جزاه ا عـين وعـن   

 .طالب العلم خري اجلزاء
بعظــيم الشــكر واالمتنــان إىل عضــوي جلنــة املناقشــة علــى تفضــلهما بقبــول  كمــا أتوجــه       

مناقشة هذه الرسالة ،جعل ا ذلك يف ميـزان حسـناهتما ،ووفقـين إىل اإلفـادة مـن مالحظاهتمـا       
 .وتوجيهاهتما الكرمية 

والشكر موصول إىل جامعة أم القـرى ممثلـة يف قسـم الدراسـات العليـا العربيـة علـى مـا               
 ..ه من جهد ،وما تقدمه من تيسري  ورعاية واهتمام بطالهبا تبذل

ــاء       ..        ــى أشــرف األنبي ــاملني والصــالة والســالم عل ــا أن احلمــد  رب الع هــذا وآخــر دعوان
 .واملرسلني حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

 باحثةال                                                                    
 ناجية ناحي السعيدي
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 :تعريف الزهد لغة واصطالحاً
اجلـوهري أن الزهـد       قـد ذكـر   ف ،يف اللغة حول اإلعـراض عـن الـدنيا     ) زهد ( تدور مادة        

ــدنيا  ا" أن منظــورابــن و يــرى . )1("خــالف الرغبــة "  لزهــد ضــد الرغبــة واحلــرص علــى ال
والزهـد ا " :بقولـه إن ابـن دريـد    ، ويعرفـه   )2( "يف األَشياء كلها ضـد الرغبـة   هادةخـالف   لز

 .)3(" التارك هلا وملا فيها: الرغبة و الزاهد يف الدنيا 
 -والزهادة .ضد احلرص على الدنيا  -يف الدين خاصة  -الزهد ف"أما عند ابن سيده       

 . )4("ضد الرغبة  -يف األشياء كلها 
أمجعـت هـذه التعريفـات علـى أن الزهــد ضـد الرغبـة ، ويقابـل الرغبـة اإلعــراض أي أن               

 .الزهد يف اللغة هو اإلعراض عن الدنيا وال يكون ذلك إال مع بغضها وعدم احلرص عليها 
وأغلبـها  ،  يف الدنيا السلف الصاحل يف تعريف الزهد تعددت أقوال  أما يف االصطالح فقد      
 .حول خلو القلب منها وعدم التعلق هبا  تدور

الزهد أن ال يسكن قلبك إىل موجود يف الدنيا ، وال يرغـب   " :فقد عرفه ابن عباس بقوله       
 . )5("يف مفقود منها 

 ـــــــــــــــــ
بـريوت  -عـة الثانيـة  الطب -حتقيق أمحد عبد الغفـور عطـار   ،إمساعيل بن محاد اجلوهري –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  1

 )زهد(مادة –دار العلم للماليني  -م 1979-هـ1399
 )زهد(مادة  –بريوت –دار لسان العرب  –1ط-يوسف خياط، بن منظور ال - )لسان العرب (2
 )زهد(مادة  -باب الدال والزاي -بغداد–مكتبة املثىن   -هـ1345سنة –1ط –البن دريد-مجهرة اللغة  3
ـ 1421الطبعة األوىل  –حتقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي،  البن سيدة–م احملكم واحمليط األعظ 4 دار الكتـب    –م2000-هـ

 228/ 4 -بريوت –العلمية 
 86ص –الكويت –دار القلم   -م 1983-هـ1403الطبعة الثانية  -حسني البيهقي محد بنأل ، الزهد الكبري  5
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وقيل أن  خيلو قلبـك ممـا    ، با لراحة اآلخرةبأنه ترك راحة الدنيا طل :"اجلرجاني  هو عندو      
 .)1("خلت منه يدك 

ويســتدل مــن ذلــك  علــى أن الزاهــد مــن تــرك الــدنيا وأعــرض عنــها  وإن أقبلــت عليــه ،        
 . وانصرف عن  ملذاهتا وإن كانت بني يديه ، فال يفرح مبا أتاه منها وال حيزن على ما فاته 

علـى مـا فاتـك منـها      يـئس ال ت:(ما الزهد يف الدنيا؟ قـال ":وقد قيل ألبي موسى الديبلي       
 .)2( ")،وال تفرح مبا أتاك منها 

ه  وإن يفـرح،  مل الـدنيا  أصـاب  إن الـذي  الزاهد ":السماك ابن وقال        حيـزن،  مل الـدنيا  أصـابتْ
  .)3( "اَخلال يف ويبكي ، املَال يف يضحك

وكان ذلك عونـا لـه علـى    ، وأقبل عليها ، خرة عظمت يف عينه اآل ،فمن رغب عن الدنيا      
 االستعداد هلا بالصاحل من األعمال بإذن ا. 

مـن التعريفـات    دوهـذا ال يعـ  .)4("ترك الشبهات خوفا من احلرام :" الزهد بأنه قيل يفكما       
 :إبـراهيم بـن أدهـم يف  قولـه    للزهـد عـدة أنـواع ، ذكرهـا       إن بقدر مـا هـو مـن أنـواع الزهـد إذ     

 ـــــــــــــــــ
  -م2003-هـ1424الطبعة األوىل  –حتقيق الدكتور حممد عبد الرمحن املرعشلي ، علي بن حممد الشريف اجلرجاينل -التعريفات  1

 184ص –دار النفائس 
  87ص -الزهد الكبري  2
عبـد  -إبراهيم االبيـاري  –د أمني شرحه وضبطه ورتب فهارسه أمح، يب عمر أمحد بن عبد ربه األندلسي أل –كتاب العقد الفريد  3

 166/ 3 –بريوت –دار الكتاب العريب –السالم هارون
 - م1978-دمشـق   -،حتقيق عبد اجلبـار زكـار  صديق بن حسن القنوجي  -أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم 4

     2/314 -منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي
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فزهد فرض ،وزهد فضل ،وزهد سالمة ،فالزهـد الفـرض الزهـد     :الزهد ثالثة أصناف" 
  .)1("يف احلرام ،والزهد الفضل الزهد يف احلالل ،والزهد السالمة الزهد يف الشبهات 

بـالورع الـذي    دءاًمن الزلل والوقوع يف احلـرام ، بـ   مواطن الشبهات خوفاً من يتقي  الزاهدف       
 . هي به ذلك إىل حب ا عز وجل هة ، وينتجيعل صاحبه يرتك احلالل خمافة الشب

هـو مـا ذكـره شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة         ومع كثرة التعريفات للزهد إال أن  أمجـع تعريـف لـه         
 .)2("اآلخرة الدار  ال ينفع يف ما  املشروع  ترك الزهد": رمحه ا حيث قال 

 تـرك مـا يف  بـني  و،  رص علـى اآلخـرة  احلـ  و ،جامعا ألنه مجع بني اإلعراض عن الدنيا  يعدو      
بكل عمل صاحل ينفـع اإلنسـان يـوم ال ينفـع      ى اآلخرةمن ملذات ومتع فانية ،واإلقبال عل الدنيا

 .مال وال بنون إال من أتى ا بقلب سليم 
 :حقيقة الزهد 

ببيـان  الزهد يف الدنيا من األمور اليت حث ا عز وجل عليها يف كتابه الكريم ، وذلـك   إن      
ـةٌ        { :قوله تعـاىل  حقارة الدنيا  يف عدة آيات منها  زِين و ـولَه و ـب ا لَعنْيالـد ـاة يـا الْح ـوا أَنَّمم اعلَ

ـي       ـم يهِ ـه ثُ ـار نَباتُ ـب الْكُفَّ ج أَع ـثَثلِ غَيم ر في الَْأموالِ والَْأولَاد كَ تَكَاثُ و كُمنيب رتَفَاخ و  اهفَتَـر ج
         ـاة يـا الْح م و انـو رِضْ و ـه ـن اللَّ م ة ـر غْفم و يدـد ش ـذَاب ع ة ر ي الَْآخفا وطَامح كُوني ا ثُمفَرصم

رورِ لَّا متَاع الْغُ  .)3(}الدنْيا إِ
 ـــــــــــــــــ

 96ص –الزهد الكبري  1
 28/ 11 -الرباط –مكتبة املعارف  –بن قاسم  مجع وترتيب عبد الرمحن حممد –جمموع فتاوى ابن تيمية  2
 20 :احلديد  3
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ـن        {:وقوله تعاىل         م ة طَـرقَنالْم ريـاط الْقَنو نيـن الْبو ـاء س الن ـن م اتوـهالش باسِ حلن ل نزُي
     ث ـر الْحـامِ و الْأَنْعو ة مـو سـلِ الْمالْخَيو ـة بِ والْفضَّ ه ه        الذَّ ـدنع ـه ـاة الـدنْيا واللَّ يالْح تَـاعم ـك ذَل

بِ ن الناس أَيها يا{ :تعاىل ومنها أيضاً قوله .)1( } حسن اْلمآَ عد إِ و ه ـرنَّكُم  فَلَـا  حق اللَّ  تَغُ
اةيا الْحنْيلَا الد و نَّكُمر ه يغُ  .)2(}الْغَرور بِاللَّ

هـا ويرغـب   ثري مـن أحاديثـه زوال الـدنيا وفناء   ول صلى ا عليه وسلم يؤكد يف كوالرس      
 ومثــل مثلـي  مـا يل وللـدنيا ،  : (يف الزهـد فيهـا والعـزوف عنــها فيقـول عليـه الصـالة والســالم      

 .)3()  وتركها راح ثم صائف يوم يف شجرة ظل يف قال راكب كمثل الدنيا
الـدنيا يف اآلخـرة إال مثـل مـا      مثـل  مـا :( حقـارة الـدنيا   ويقول عليه الصـالة والسـالم مبينـا          

عليـه أفضـل الصـالة والسـالم      -وحيـذر  .)4( )صبعه يف اليم فلينظر مبا يرجع إجيعل أحدكم 
مـن كانـت الـدنيا    :" من الدنيا واالنشغال هبا ، ويرغب يف اآلخـرة واإلقبـال عليهـا يف قولـه      -
يه ، ومل يأته من الدنيا إال ما كتب لـه ، ومـن كانـت    فرق ا عليه أمره وجعل فقره بني عين همه

 .)5("اآلخرة نيته ، مجع ا له أمره ، وجعل غناه يف قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة
 

 ـــــــــــــــــ
                 14 :آل عمران  1
                                       5 :فاطر  2
 4207-4208/ 6 - مصر -دار املعارف -2ط-شرحه أمحد حممد شاكر  ،محد بن حنبل أل-املسند  3
رقم احلـديث  -3-2باب-كتاب الزهد - بريوت-دار الكتب العلمية-م1987-1ط-حممد فؤاد عبد الباقي ،حتقيقسنن ابن ماجه  4

4108- 2/1376 
 2/1375 -4105رقم احلديث –) 2-1(باب -كتاب الزهد–سنن ابن ماجه 5
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يف الزهد جيدر بأمتـه التأسـي   ول صلى ا عليه وسلم حبياته مثال رائعا ضرب الرس كما      
    قـال رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم      :فقد روي عن أبي هريرة رضي ا عنـه أنـه قـال    به  

،واألمثلة يف السـرية النبويـة علـى زهـد الرسـول صـلى        )1( )اللهم أجعل رزق آل حممد قوتا ( 
احملمديـة  ياة وال جمال لذكرها يف هذا املقام ،وما يهمين هنا أن هذه احلا عليه وسلم كثرية ،

 .كانت نرباسا لكثري من الزهاد
نذ فجر اإلسالم األول أخذت أمساء كثري من الزهاد تتـألق وتأخـذ موضـعها احلقيقـي     فم      

ة مــن تــاريخ األمــة اإلســالمية  مقتــديني هبــادي البشــرية الرســول الكــريم عليــه أفضــل الصــال  
ــن كتبــهم          ــثري م ــت الك ــاة ، ومحل ــهج حي ــد من ــرام  ، متخــذين الزه والســالم  وصــحبه الك

، والزهـد  )2() هــ 241-هــ 164(ومؤلفاهتم مسمى الزهد مثل الزهـد ألمحـد ابـن حنبـل     
هـــ ، وهــو مــن أهــل الكوفــة ، ومــن رجــال احلــديث 150ألبــي محــزة  الثمــايل املتــوفى ســنة 

وهـو هنـاد ابـن السـري بـن مصـعب       ) هــ 243-هــ 152(  ي، والزهد للـدار مـ   )3(الثقات
وغريهـم مـن الزهـاد    ،   )4(من حفـاظ احلـديث وشـيخ الكوفـة يف عصـره       يالتميمي الدار م

 .تموا هبذا اجلانب والتأليف فيه ،تاركني بزهدهم بصمة يف احلياة ال ميكن جتاهلهاالذين اه
 ـــــــــــــــــ

 18/105 -كتاب الزهد- ومكتبتهااملطبعة املصرية  -صحيح مسلم بشرح النووي  1
 203 /1 -1979- 4ط -بريوت –دار العلم للماليني  – يخري الدين الزر كل - األعالمانظر  2
 2/97–نفسه   3
 96/ 8 –نفسه   4
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ومن اجلدير بالذكر أن الدين اإلسالمي ممثال يف الكتاب والسنة حيث على اإلعـراض عـن         
االنقطـاع التـام للعبـادة     و كل حاالت اإلعراض عـن الـدنيا ،  تعد ال الدنيا والزهد فيها ، ولكن 

إهدار قيمة املال وعدم احلفاظ عليه  ، من الزهـد   ، ووهجر احلياة االجتماعية ، االنعزال و
إذ حيـث  ،  فما حث عليه الدين اإلسالمي أمسى من ذلك بكـثري  .الذي حث عليه اإلسالم

 . اإلنسان ال يف قلبهعلى الزهد الذي تكون فيه الدنيا يف يد 
ال أن متلكـه الـدنيا وتسـتحوذ علـى قلبـه       ، أي أن ميتلكها بني يديـه وينفقهـا يف أوجـه اخلـري          

 . وتفكريه فيشقى هبا
جنبها الْأَتْقَى  {: ويؤكد ذلك قوله تعاىل        يسـى   ^و كَّ تَزي الَهي متؤي ي ذ ـد   ^الَّ َأحـا ل م و

 نم ه دنى ع زتُج ة م علَى       ^نـأَع ـه الْ ب ر ـهج و غَـاءتـا اب لَّ رضَـى    ^إِ ي فـو لَس وقـول  ،  )1(}و
 . )2( )إن ا حيب العبد التقي الغين اخلفي : (الرسول صلى ا عليه وسلم 

من اآلية واحلديث بـني التقـوى والغنـى وهـذا دليـل علـى أن وجـود املـال بـني          فجمعت كل       
املنفــق يف أوجــه اخلــري ال يتعــارض مــع الزهــد الــذي حــث عليــه   الغــين إلنســان التقــي يــدي ا

حـريم  لـيس الزهـادة يف الـدنيا   :"ه الصـالة والسـالم   عليـ كمـا قـال    .اإلسالم  يف  وال احلَـالل،  بتَ
  .)3("يك أوثق منك مبا يف يد ايد يف مبا تكونال  أن الدنيا يف ةداالزه ولكن املال، إضاعة

 ـــــــــــــــــ
                     20 :إىل 17 :الليل   1
  100/ 18 - صحيح مسلم 2
        1373/ 2-4100رقم احلديث  – 1باب  –كتاب الزهد -سنن ابن ماجه  3
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ملا كان الفقـر مظنـة     :"ويؤكد ابن تيمية حقيقة أن الزهد قد يكون مع الفقر والغنى يف قوله      
إذ من العصمة أن ال تقدر وصـار املتـأخرون كـثريا مـا يقرنـون بـالفقر        الزهد طوعا أو كرها ؛

ففـي األنبيـاء والسـابقني    . والزهـد قـد يكـون مـع الغنـى وقـد يكـون مـع الفقـر           ،معنى الزهد
 .)1(" األولني ممن هو زاهد مع غناه كثري

تمسـك هبـا   عدم حبـها وال بني كما يفرق  الدكتور علي جنيب عطوي بني كراهية الدنيا ، و      
والزهد يف الـدنيا يف املعتقـد   :"، وذلك ببيان حقيقة الزهد يف املعتقد اإلسالمي حيث يقول 

اإلسالمي ، مل يكن املقصود به كراهية الدنيا ، وعدم االلتفات إليهـا ، وإمنـا كـان املقصـود بـه      
تباعـد  عدم حب الـدنيا والتمسـك هبـا ، وفـرق كـبري بـني املنـزلتني ، فالكراهيـة تـدعو إىل ال         

والدفع والنفور ، وعدم احلب ، ليس فيه أكثر من عدم االهتمام ، وعدم االلتفات ، والرتقـب  
 .)2("وعدم التطلع 

بني يدي الزاهـد ال يتعـارض   احلالل األموال ومتع الدنيا  ونستدل من كل ما سبق  أن وجود      
الزهـد يف املـال    ، فمـن اخلطـأ قصـر مفهـوم الزهـد علـى      الذي حـث عليـه اإلسـالم    مع الزهد 

رجح الـدكتور مصـطفى حلمـي سـبب هـذا اخلطـأ عنـد بعـض الكتـاب          أواملتاع الدنيوي  و
 .)3(والباحثني لتأثرهم مبفاهيم املستشرقني املتمثلة يف االنقطاع التام عن الدنيا وملذاهتا

 ـــــــــــــــــ
 28/ 11 –جمموع فتاوى ابن تيمية  1
بريوت -املكتب اإلسالمي -م 1981/هـ 1401 – 1ط  -علي جنيب عطوي.د ،الثالث للهجرة شعر الزهد يف القرنني الثاين و 2
 30ص -دمشق –
                     9ص -اإلسكندرية–دار الدعوة –م 1979ديسمرب سنة /هـ1400احملرم سنة  -1ط - مصطفى حلمي /د،  الزهاد األوائلانظر  3
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 : الكتاب والسنةالزهد يف 
وهـو موضـع ذم ال مـدح    ل القـرآن الكـريم الزهـد بلفظـه يف موضـع واحـد فقـط ،        لقد تنـاو       

كَـانُوا {: عليه السالم يف قوله تعـاىل   وذلك يف قصة يوسف و  يـهف  ـن م  ينـد اهأي  . )1(}الز
 . على زهد فيه وعدم رغبة  

وإمنـا انصـرفوا إىل   يف القـرآن الكـريم ،   ) مـادة زهـد   ( ومل يعنت املفسرون بندرة هذه املـادة        
 .يوسف عليه السالم   شخص تفسري معنى اآلية ، مربرين الزهد يف

الـواردة،  : وقيـل ،  السـيارة : وقيـل ،  املراد إخوتـه : قيل" :ففسر القرطيب هذه اآلية  بقوله       
ــه عــن أبيــه    ــم يكــن عنــدهم غبيطــا، ال عنــد اإلخــوة، ألن املقصــد زوال           وعلــى أي تقــدير فل

وال عنـد   -والزهـد قلـة الرغبـة     -اله، وال عند السيارة لقـول اإلخـوة إنـه عبـد أبـق منـا       ال م
 .)2("مثنه يف اإلنفراد أوىل الواردة ألهنم خافوا اشرتاك أصحاهبم معهم، ورأوا أن القليل من

خـوة فقلـة رغبتـهم يف يوسـف     إن عـاد إىل اإل : "بقولـه  )وكـانوا (وفسر الطـربي الضـمري يف         
، وإن عـاد إىل الرفقـة فـذلك أهنـم اعتقـدوا أنـه أبـق فخـافوا           اإال مل يفعلوا به ما فعلوظاهرة و

 . )3("إعطاء الثمن الكثري 
 ـــــــــــــــــ

 20 :يوسف   1
 دار الكاتـب العـريب   –م 1967-هـ1387-3ط –لقرطيبل أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ، اجلامع ألحكام القرآن   2

 157 /9 -القاهرة –لنشرللطباعة وا
 112 /12 –م 1978-هـ1398-بريوت–للطباعة والنشر دار الفكر–جرير الطربي البن، تفسري الطربي   3
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بـال شـيء     سـئلو بـل لـو   ،  لـيس هلـم رغبـة فيـه    : أي"  ويف تفسري هذه اآلية يقول ابـن كـثري         
كَانُوا {..ألجابوا و يهف نم يند اهوالدليل علـى  وته، ال أولئك السيارةإمنا أراد إخ} الز ،

  . )1(" السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين ملا اشرتوه ذلك أن 
فأمجعت هذه التفاسري أيضا على معنى واحد للزهد وهو قلة الرغبة أو عدم الرغبـة يف        

وجل جعلهم يزهـدون فيـه   الشيء،فكون أخوة يوسف ال يعلمون قدره ومنزلته عند ا عز 
، ويتخلصون منـه ،وكـون السـيارة رغبـوا فيـه ،جعلـهم يقبلـون عليـه بالشـراء فيسـتدل مـن            
خالل تربير هذه التفاسري لزهد أخوة يوسف فيه ، أن الزهد يف الشيء هو عدم الرغبـة فيـه   

 .واإلعراض عنه 
ه الصـالة  عليـ ها قول الرسول يف عدة مواضع من هأما يف السنة النبوية فقد ورد الزهد بلفظ      

     ازهـــد يف الـــدنيا حيبـــك ا وازهـــد فيمـــا يف أيـــدي النـــاس ( : والســـالم مرغبـــا يف الزهـــد
إذا رأيـتم الرجـل قـد أعطـي زهـدا يف       :(قال رسول ا صلى ا عليه وسلمو  ،)2( )وكحيب

ا ،هو اإلعراض عنـها  فالزهد يف الدني. )3( )احلكمة ىالدنيا وقلة منطق فاقرتبوا منه فإنه يلق
، وهو اختيار احلبيب املصطفى يف حياته ، لذا يرغب فيه أمتـه  ، ويـدعوهم إليـه ألن ذلـك     

 .مناط احلكمة  ، وملا يرتتب عليه من حمبة ا عز وجل  
 ـــــــــــــــــ

 489 /2–بريوت-دار املعرفة- م1993-هـ1413 -6ط–بن كثري ال، تفسري القرآن العظيم   1
 2/1374-4102رقم احلديث -1باب-كتاب الزهد -ابن ماجه  سنن 2
 2/1373-4101رقم احلديث -1باب-كتاب الزهد -نفسه  3
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 :الزهد يف األندلس 
      الـذي صـنف    )هــ 494ت ( رفت األندلس بكثرة زهادها ويؤكـد ذلـك ابـن بشـكوال    ع
صـل إلينـا حيـث طوتـه حمـن      ، إال أن هذا الكتـاب مل ي ) زهاد األندلس وأئمتها ( بعنوان   كتاباً

كما عرفت بكثرة الشعراء الزهاد ، ويؤكد ذلك قاسم بن نصـري  . )1(الزمان اليت عدت عليه
الـذي ختلـى عـن الـدنيا يف آخـر عمـره ،وأكثـر مـن شـعر الزهـد وذم الـدنيا يف            ) هـ338ت (

  ، ضــمنه) الشــعراء مــن الفقهــاء باألنــدلس(ديوانــه ،وصــنف كتابــا أكثــره يف الزهــد بعنــوان  
 .)2(العديد من شعره يف الزهد

كتب أخرى اعتنى العلماء والكتاب  األندلسيون فيها  بالزهـد ومجـع    هذا باإلضافة إىل       
البـن  ) أخبـار الزهـاد والعبـاد   (يف أعالمـه    ي،ذكـر منـها الـزر كلـ    أخبـار الزهـاد وأشـعارهم    

املتـوفى بعـد سـنة     ، وهو حممد بن أبي بكـر بـن يوسـف بـن عفيـون الغـافقي        عفيون الغافقي
لقاسـم بـن   ) أخبـار صـلحاء األنـدلس    ( و ، )3(، فاضل أندلسي من أهـل شـاطبة    هـ584

 . )4(هـ242املتوفى سنة  املعروف بابن الطيلسان و حممد القرطيب
 ـــــــــــــــــ

 57ص –بريوت -دار العلم للماليني- 9ط-مصطفى الشكعه  /،دانظر األدب األندلسي موضوعاته وفنونه   1
–ومكتبـة اخلـاجني بالقـاهرة   -مكتبة املثىن ببغداد -1373/1954-الفرضي البن ، تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس انظر  2
1/405-406 
 6/55-األعالم  انظر 3
 181 /5 –نفسه  4
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 الزهــاد و مــن األنــدلس جزيـرة  دخــل فــيمن األفكــار أنـوار (وورد منـها يف معجــم املــؤلفني        
، علما بأن هذا  هـ559ألبي العباس أمحد بن عبد الرمحن األندلسي املتوفى سنة  )األبرار

 .   )1(  هلكتاب مل يكمله مؤلفا

ــيت حنــن بصــدد دراســتها الكــثري مــن الزهــاد مــن خمتلــف          ولقــد ضــمت هــذه املرحلــة ال
    م ،أومـن العلمـاء مثـل حممـد بـن عبـد السـال       )2(الطبقات سواء مـن احلكـام كـاألمري عبـد ا

اخلشين ،أو من العباد مثل موسى بن أصبغ املرادي، أومن الشـعراء كـابن عبـد ربـه والغـزال      
،إال أن غالبيتهم من الفقهاء والقضـاة مـن أمثـال عبـد امللـك بـن حبيـب ،وحممـد بـن بشـري ،           

وقد شاع ذكر الكثري من القضاة  الزهاد خاصة يف عهد األمري عبـد  .وحييى بن حييى الليثي
حلكم من أمثال مسرور بن حممد ،وحييى بن معمر األهلاني ، واألسـوار بـن عقبـة    الرمحن بن ا

، وغريهم  كثري ،وقد ورد يف سبب كثـرة هـؤالء القضـاة زمـن األمـري عبـد الـرمحن  وشـيوع         
ذكرهم ما ذكره  ابن حيان القرطيب من أن األمري عبد الرمحن كان شديد الثقة بالشيخ حييـى  

أصـحابه مـن الفقهـاء ، وكـان  ال يـويل رجـال إال مبشـورته ورأيـه ،          بن حييى الليثي وآثره علـى 
مـن القاضـي قـال لـه اسـتعف وإال رفعـت بعزلـك فيسـتعفي ،أو          يئاًفكان حييى إذا أنكر شـ 

 .،مما أدى إىل توايل القضاة على هذا املنصب فذاع صيتهم )3(يعزل 
 ـــــــــــــــــ

 268 /1 –بريوت – ار إحياء التراث العريبد –عمر رضا كحالة،  انظر معجم املؤلفني 1
) ه 275 سنة( املنذر أخيه وفاة يوم بقرطبة له بويع.االندلس يف أمية بين ملوك من: هشام بن احلكم ابن الرمحن عبد بن حممد بن اهللا عبد"هو  2

 يقـول  فصيحا، العرب، بلغات بصريا العلوم، يف متفننا ورعا، واملربات، الصدقات كثري للسرف، كارها مقتصدا، وكان.أيامه يف الثورات وكثرت
 119/ 4األعالم ."ويرويه الشعر

 178ص –القاهرة–م  1971/هـ1390 -البن حيان القرطيب ، حتقيق  الدكتور حممود علي مكي–انظر املقتبس من أنباء أهل األندلس  3
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ــا ،             ــة شــعر الزهــد فيه ــة ،وحقيقــة بداي ــة اهلام ــبني يل أن وعنــد دراســيت هلــذه املرحل ت
معظمهـا يف االجتـاه   موضوعات شعرية متنوعـة تنـدرج   األندلس قد عرفت  يف هذه املرحلة 

ومشل العديد من املوضوعات كان  ، اإلسالمي الذي برز مع بداية الفتح اإلسالمي لألندلس
رحلـة مـن فتوحـات     وذلك ملـا شـهدته األنـدلس يف تلـك امل    ،  يف مقدمتها شعر الفتوح واجلهاد

 فرتة تأسـيس اإلمـارة   ضعت بذوره يف باإلضافة إىل شعر الزهد الذي ووحروب ،  ومعارك
الـدكتور   فرتة مـا يسـمى بصـراع  اإلمـارة ، حتـى عـده       وتشكلت أصوله ورسخت لبناته يف

 .)1(رحلة من تاريخ األندلسأمحد هيكل من الفنون املستحدثة يف هذه امل
ــيت طُبعــت بطــابع  أمــا مــا يعــرف سياســياً بفــرتة الــوالة ،و        االنشــغال التــام يف هــي الفــرتة  ال

، وذلك ملا تتسـم بـه مـن منازعـات وحـروب ،إمـا لتأكيـد سـلطان الفـاحتني           املعارك والفتوح 
ــرب         ــني الع ــى الســلطة ب ــة عل ــة واملنازع ــى الوالي ــاوئني ،أو للمنافســة عل ــارين واملن ــع الف بتتب

 .)2(والرببر
 سـقوط اخلالفـة ،  تابه األدب األندلسي من الفتح إىل هيكل يف كالدكتور أمحد أشار  فقد      

مهـا أبـو األجـرب جعونـة بـن       هـذه الفـرتة  ن تردد شعرمها يف ين اللذين الوحيديإىل أن الشاعر
  .الذي كان من والة األندلس يف تلك الفرتة، )3(الصمة ، وأبو اخلطار حسام بن ضرار

 ـــــــــــــــــ
 130ص  –دار املعارف –1985– 9ط  -أمحد هيكل .د، إىل سقوط اخلالفة  انظر األدب األندلسي من الفتح 1
 58ص  -نفسه  2
                   62و ص  61ص   -نفسه  3
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املؤكـد وجـود أمسـاء    وهذا ال يعين عدم  وجود شعراء آخـرين يف هـذه املرحلـة ، إذ مـن           
األنـدلس خاصـة يف هـذه    إال أهنا نسيت وضاعت مع ما ضاع من تـراث   ، كثري من الشعراء

 . )1( نية املتقدمة املضطربة من تارخيهااحلقبة الزم
ــا         ــؤال هنـ ــا ؟أو تنـــاواله يف اهـــل اجتـــه هـــذان الشـــاعر :والسـ ن إىل الزهـــد يف حياهتمـ

ـال  أثنـاء البحـث وجـدت    يف احلقيقـة أنـين   .. شعرمها؟  ومهـا مـن العـرب     نيالشـاعر  أن ك
 .ومل يصورا هذا االجتاه يف شعرمهازهد اجتاه أحدمها الطارئني على األندلس ،مل يشكل ال

خطار حسام بن ضـرار ،وشـاعر آخـر     يمن أب  إال أنين أجد بعض معاني الزهد عند كل      
،واسـتدل علـى    رحلةذكر الدكتور أمحد هيكل أنه من شعراء هذه امل-يدعى بكر الكناني 
طــار مــن أبيــات تتضــمن معنــى وممــا ورد عنــد أبــو اخل  -)2(نــواس عنــه يذلــك مــن ســؤال أبــ

 :إسالمي يتمثل يف الرضا بقضاء ا وقدره قوله
ـــــ تذْخَـــــتْاا ذَإِ صيقاً أَدو هـــــ  ممـــــت  هبِ

 ينِو دأَ تئْش نإِ بٍسي حذْد لمأعفَ  

   
ــ ــ مــا ي ــ ــ ردقْ ــ ف ــا ــ ي مــال ــ ي وفــي و  يدلَــ

ــالَ   ــ دبـــــــ ــنكُرِديـــــــ ــو كُي لَـــــــ  تنـــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالص3(ني(

 

   
 

 ـــــــــــــــــ
   63ص -األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة انظر  1
 63هامش ص  –نفسه   2
–القاهرة–الناشر الشركة العربية للطباعة والنشر -م 1963-1ط-الدكتور حسني مؤنس حتقيق، األبار البن–كتاب احللة السرياء  3
1 /66 
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 :كذلك أبيات  بكر الكناني اليت  يقول فيها

ــــوم ـ ـــا املـ ــــ ـــعالُ واإلِـ ــام إالَّ كَدـــ ـ ارضٍع 

ــأَ   ــــ س ــنــــــار ــــ س ــــــناه  م مل يــــــدماعةً ثُ

   
ـــ ف ال تَـــ فــرـــــــاملبِ حنني كَــــــ الِ حبتـــسـه 

 مدـــالن ركَـــــقْي فَس فـــوال تُتبعن النف  
   

ــفَ ــ م ص ــك ــي ينو إلا ل ـــف ـ أْـــت ــحي بِ  ىه الضّ
  (..) ــــــــــــــــــعند ــــــــــــــــــالع ي ش

)1(صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم نيفَ
 

   
وصـفها الـدكتور سـعد      -اليت تتحدث عن املال وعـدم دوامـه   -وهذه األبيات األخرية        

 .  )2(شليب بأهنا جيدة يف الزهد
وذلـك    -فـرتة الـوالة   –إال أن ذلك ال يعين نسبة بداية شعر الزهد يف األندلس هلـذه الفـرتة         

 :لسببني 
مع متيزمها يف الشعر إال أن املصادر مل تذكر هلما ممـا ميكـن عـده      شاعرانهذان الأن  :أوهلما

من الزهد سوى هذه األبيات ،وهـي مـن القلـة حبيـث ال يعتـد هبـا يف رسـم صـورة واضـحة          
 .لشخصيتهما ،ونتاجهما الشعري يف هذا االجتاه

ن وافـدو  ،وغريهـم ممـن بـرزت أمسـاؤهم يف هـذه الفـرتة ،هـم         هذان الشاعرانأن  :ثانيهما 
على األندلس ،وما وجد من شعر سواء يف الزهد أو غريه يف هذه الفرتة هو يف حقيقتـه أدب  

 .مشرقي ال أندلسي 
 ـــــــــــــــــ 
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املكتبـة  سلسـلة   –حتقيق الدكتور إحسـان عبـاس    –عبد اهللا حممد بن الكتاين وبأل –كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس  1
 3/279 –بريوت -الثقافة  دار -15األندلسية 

 130ص-القاهرة –دار ضة مصر للطبع والنشر -سعد إمساعيل شليب /الدكتور ،انظر األصول الفنية للشعر األندلسي 2
ــإنوبنــاء علــى ذلــك ميكــنين القــول          ــيت ع هــذه  ب  بعصــر الــوالةسياســيا رفــت املرحلــة ال

ىل قيـام دولـة بـين أميـة يف األنـدلس عـام       إهــ  92واملمتدة من الفتح اإلسالمي لألندلس عام ،
ــ  ، مل يشــك138 ذين ذكــرهتم املصــادر يف هــذه احلقبــة  ل الزهــد اجتــاه أحــد مــن الشــعراء ال
 .الزمنية

الدكتور إحسـان عبـاس يف كتابـه تـاريخ األدب األندلسـي أن شـعر الزهـد ولـد يف          ويرى       
عبارة عـن أشـعار    الفرتة يف تلك و كانت ،)هـ206ت ( أحضان الثورة على احلكم الربضي

ويضـمنوها التعـريض بـاحلكم ملـا كـان عليـه       ، ويتغنون هبا يف الليل ، يف الزهد ينظمها األتقياء 
، وقد اعتمـد يف رأيـه هـذا علـى مـا ذكـره املراكشـي مـن موقـف الزهـاد مـن            )1( من عصيان

 الزهـد  أشعار إنشاد الفقهاء أحدث أيامه ويف:"احلكم الربضي وسخطهم عليه حيث يقول 
 ذلـك  مـع  خيلطـوا  أن وأمـروا  - املسـاجد  صـوامع  أعين - الصوامع يف الليل قيام على واحلض
 كـربه  علـى  املصـر  طغيانـه  يف املتمـادي  املسـرف  أيهـا  يـا  : يقولـوا  أن مثـل  به التعريض من شيئاً

ولـو جاءنـا مـا قـال الفقهـاء      ." )2(" غفلتـك  مـن   وتنبـه  سـكرتك  مـن  أفـق  ربـه  بـأمر  املتهاون
،ولكــن  مل يصــلنا مــن  )3("لــى احلكــم الربضــي الســتطعنا أن جنلــي وجــه احلقيقــة  هجومــا ع

 .أقواهلم يف هذه الثورة إال ما ذكره املراكشي يف قوله السابق
 ـــــــــــــــــ

 – 7ط –بـريوت  -دار الثقافـة  -2املكتبة األندلسية سلسلة –إحسان عباس .د ، انظر تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة  1
 116ص  -م1985
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 –دار الفرجاين للنشـر والتوزيـع    –حممد زينهم حممد عزب.د ،حتقيقلعبد الواحد املراكشي  –املعجب يف تلخيص أخبار املغرب  2
 30ص  –القاهرة 

 282ص –األصول الفنية للشعر األندلسي  3

لفقهاء شعراء فـال  ومن ا"إال أن ما أثبتته املصادر من حقيقة كثرة الفقهاء يف ذلك الوقت ،      
،جيعلـين أدرك كثـرة شـعر الزهـد يف     )1( .."بد أن يكونوا قد ضمنوا هذه املعاني زهدياهتم  

 .ذلك الوقت الذي مل يصلنا منه إال القليل 
ــيت عرفــت  فيمــا بعــد بثــورة الــربض قامــت عــام            ــورة 202هــذه الثــورة ال هـــ ،وكانــت ث

لك اآلونة ،  ساعدهم على ذلك الظروف احمليطـة  مجاعية للفقهاء ضد الفساد املنتشر يف ت
 اشـديد  واحتبس املطـر ،كمـا شـهدت غـالء     احيث شهدت سنوات حكم الربضي  قحط

هــ تعـد أشـد جماعـة مـرت علـى       199هـ ،ممـا أدى إىل جماعـة كـربى عـام     197وذلك عام 
 .)2(األندلس ذهبت بأرواح الكثري من الناس 

جهـد الزهـاد فرديـاً يقنعـون بالعبـادة و جيتهـدون يف النجـاة        أما قبل هذه الثورة  فقـد كـان         
 .بأنفسهم  

أخبــار ترجــع إىل أقــدم العصــور اإلســالمية يف " مبــا لديــه مــن )بالنثيــا(ويؤكـد هــذا األمــر        
األندلس ،حتـدثنا عـن زهـاد أندلسـيني اجتهـدوا يف تعـذيب أبـداهنم وحرمـان أنفسـهم مـن           

وكـانوا يقطعـون سـواد الليـايل يف قـراءة القـرآن ،ويصـومون        اللذات وآثروا الفقر عن طواعية ،
الدهر وال يأكلون إال مرة واحدة يف األسبوع يف شهر رمضان ،وال يتـداوون إذا مسـهم مـرض    
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،ويقيمون حياهتم عزبـاً،وخيرجون عمـا بأيـديهم للفقـراء أو يفتـدون بـه األسـرى ،ويقطعـون         
 ـــــــــــــــــ

   282ص –ندلسي األصول الفنية للشعر األ 1
 98-6/97 -بغداد –دار احلرية للطباعة -م 1977/هـ1397-خري اهللا طلفاح، انظر حضارة العرب يف األندلس  2

العمـر متوحـدين بأنفسـهم يف عزلـة وتأمـل ،أو يرابطـون علـى الثغـور حملاربـة النصـارى طلبــا           
يقنـع الناسـك فيـه    وكـان هـذا النسـك خـالل القـرن اهلجـري الثـاني أمـراً فرديـاً،          . للشهادة

بالعبادة وجيتهـد يف النجـاة بنفسـه ، ثـم خرجـوا بعـد ذلـك عـن عزلتـهم واجتهـدوا يف دعـوة            
الناس إىل سلوك طريقهم ،وجعلوا يعظون الناس ، فصار هلم مريدون وأتبـاع ،وبـدأت حيـاة    

 .)1(. "الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر يف األندلس كما كان احلال يف املشرق
ع ما يف كالم بالنثيا من مبالغة يف وصف حاهلم ،إال أن ما يهم هو  حقيقة وجـود الزهـد   وم      

 .وانطباعه بالطابع الفردي يف القرن الثاني اهلجري ، أي ما يسبق ثورة الربض 
لذا فقد يكون الـدكتور إحسـان عبـاس أقـرب للصـواب حـني جعـل بدايـة  شـعر  الزهـد                 

النتقـال الزهـاد مـن احليـاة الفرديـة ووعـظ أنفسـهم إىل وعـظ         مرتبطة بثـورة الفقهـاء ،وذلـك    
  .الناس ودعوهتم ،وحماربة الفساد املنتشر 

 .)2("وتبـوأ الشـعراء لـديهم مكانـه مرموقـة      "وقد عرف عن األندلسيني  حبـهم للشـعر ،        
لذا كـان مـن الطبيعـي أن جتـود قـرائح الزهـاد بـبعض املقطوعـات الشـعرية الـيت يريـدون هبـا             

 .ملوعظة يف الغالب ا
 ـــــــــــــــــ

 326ص  -مكتبة النهضة املصرية -م 1955مايو  -1ط-آخنل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي  1
 109ص -م 1978-سامي مكي العاين /د، دراسات يف األدب األندلسي  2
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فقدت مع ما فقـد   أهنا ومن هنا ميكن أن  يكون هناك أشعار يف الزهد قبل ثورة الربض إال      
مــن تــراث األنــدلس ،أو يكــون  مــا قيــل مــن شــعر الزهــد وقتــها مل حيــظَ باالنتشــار ألنــه طبــع   

 .بالطابع الفردي 
أنه من احملتمل أن يكـون هنـاك أشـعار يف الزهـد قبـل عهـد        يرى  الدكتور أمحد الربيعي و       

 .)1( إال أهنا مل تصل إلينا  احلكم الربضي  ألن الزهد مبدأ متأصل يف نفوس املسلمني ،
لدكتور امحد هيكل رأي آخر إذ يعد اجتاه  الزهد من االجتاهـات احلديثـة الـيت وفـدت     ول      

إىل األندلس يف زمن عبد الرمحن بن احلكم ، حيث ظهر االجتاه احملدث يف املشـرق علـى يـد    
بـني األنـدلس واملشـرق     وحبكم الصلة الدائمة. أبي نواس ،ومسلم بن الوليد، وأبي العتاهية 

، الـذي ذهـب ابـن    )2(انتقل هذا االجتاه إليهـا عـن طريـق رجـل منـها وهـو عبـاس بـن ناصـح         
الفرضي إىل أنه رحل إىل املشرق رحلتني إحـدامها عنـدما كـان صـغريا مـع والـده فنشـأ يف        
مصر وتـردد باحلجـاز طالبـا للغـة العـرب ثـم إىل العـراق فلقـي األصـمعي وغـريه ثـم عـاد إىل             

خرب عن احلسن بن هاني وأُنشد بعض شعره فقـال ألجهـدن يف   األ ندلس ،واألخرى عندما أُ
 .)3(أن ألقى هذا الرجل ثم رحل إىل العراق فلقيه

 ـــــــــــــــــ
 16ص –بغداد-دار الشئون الثقافية العامة  -2001-1ط –أمحد حاجم الربيعي /د، انظر القصص القرآين يف الشعر األندلسي 1
       128ص-127ص  –ألدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة اانظر  2
 341-1/340 -انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس  3
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كما ذهب ابن سعيد فيما ذكره عن ابـن حـزم  إىل  أن عبـد الـرمحن بـن احلكـم وجهـه إىل              
  ندهــن ــاه بالس ــها  وغــريه م دالعــراق يف التمــاس الكتــب القدميــة فأت نــها فكــان أول مــن أدخل

 .)1(األندلس وعرف أهلها هبا ونظر هو  فيها 
الكـثري   -كما يرى الـدكتور أمحـد هيكـل    –وأيا كان األمر فقد محل هذا االجتاه يف طياته       

من األغراض الشعرية اجلديدة من ضـمنها الزهـد ، وإذا وضـعت يف عـني االعتبـار انطـالق       
ء واملعارضني للحكم الربضـي ملـا كـان عليـه مـن هلـو وجمـون ،        هذا الشعر على ألسنة الفقها

عندها ميكن اعتبار هذه األبيات اليت نظمها األتقياء والفقهاء للتنديد باحلكم ، وما قيل مـن  
، ومقدمة للشعر الزهـدي الـذي بـرز     )2( هاصما هي إال إر -إن وجدت -أبيات قبل ذلك 

مـن الواضـح أن    ،إذعبد الـرمحن األوسـط   من كفن مستقل له أصوله املستمدة من املشرق ز
مهتمـا بـاألدب    ،كـان عاملـا حمبـا للعلـم والعلمـاء      حيـث  ه العناية بأمر الزهـاد تـأخر إىل عهـد   

، ممـا أدى إىل ازدحـام بالطـه بالعلمـاء      ،على العكـس مـن والـده ،    مبجال للفقهـاء ، واألدباء 
  .)3(والفقهاء ، ورجال األدب ، والشعراء 

أيـوب   عـن  يف تلك الفرتة ما ذكـره الـدكتور شـوقي ضـيف    اهر العناية بأمر الزهاد ومن مظ      
وقـد بلـغ مـن اهتمـامهم بـأمره أن      ، رف يف عهد األمري عبد الرمحن األوسط البلوطي الذي ع

 ـــــــــــــــــ
 1/45 – مصر -دار املعارف -الدكتور شوقي ضيف   حتقيق،البن سعيد املغريب  -انظر املغرب يف حلى املغرب 1
 303ص  –هذه الكلمة والفكرة اقتباس من الدكتور حممد مصطفى هدارة يف كتابه اجتاهات الشعر العريب  2
 107ص -هـ1342 -1ط –كامل الكيالين ، انظر نظرات يف تاريخ األدب األندلسي  3
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بدايـة  يف   اعتربوه من أولياء ا الصاحلني وتشفعوا به عندما أجدبت األرض وانقطـع املطـر  
مسرور بن حممد كي يصـلي هبـم صـالة     ففزع الناس إىل قاضيه، عهد عبد الرمحن األوسط 

   فلبـــاهم ويف خطبتــه دعـــا ا متشــفعا بـــأيوب  ، ملـــا يعرفــون مـــن صــالحه    ، االستســقاء 
الزهاد عند الناس يف تلـك   به يدل على ما حظي إن دل على شيء فإمنا وهذا ،  )1(البلوطي

 .  موقةالفرتة من مكانة مر
االهتمام بالغناء  -أي األمري عبد الرمحن األوسط–وعلى النقيض من ذلك بدأ يف عهده       

ولقــي حظــوة ، واملوســيقى حيــث قــدم علــى األنــدلس زريــاب املغــين املشــهور مــن العــراق   
عتبـاره نصـري هـذا الفـن يف     عبد الرمحن بالغ يف إكرامه لدرجة ااألمري ن إحتى قيل  اًواهتمام
لذا ازداد سخط الفقهاء وغضـبهم ألهنـم ينظـرون إىل املوسـيقى والغنـاء بعـني       .)2(ساألندل

لكـن بفضـل    ،)3(السخط ويعدون االنشغال هبا أمرا حمطا  ال يليق إال بذوي السمعة السـيئة  
هلـم ضـد اخلليفـة  بـل      اًسـاخط  اًالعالقة الطيبة بني احلـاكم والفقهـاء ،مل تـذكر املصـادر موقفـ     

 .)4(أيام هدوء وسكونفقد كانت أيامه  على العكس من ذلك
 ـــــــــــــــــ

   56ص–القاهرة-دار املعارف  –1119- 3ط –شوقي ضيف /،دانظر عصر الدول واإلمارات األندلس  1
 110ص  –نظرات يف تاريخ األدب األندلسي انظر  2
فصـل  أوسالغناء  س مجيعا حيث كان منهم من أيدندلرأى فقهاء األ مع العلم أن ذلك ليس – 55ص-انظر تاريخ الفكر األندلسي 3

دور الفقهـاء يف احليـاة السياسـية    (اعتراض الدكتور خليل إبراهيم الكبيسي على رأي بالنثيا وغـريه يف كتابـه   انظر –ذلك الحقا 
ـ 1425 -1ط–خليل إبراهيم الكبيسي /لدكتور ، لواالجتماعية باألندلس يف عصري اإلمارة واخلالفة  ر البشـائر  دا– م2004/هـ

 222ص -اإلسالمية 
طبعـة  -بـريوت -دار صـادر –إحسان عباس.حققه د، ألمحد بن مقري التلمساين  –انظر نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  4

 347/ 1 – 1997-جديدة 
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هذا باإلضافة إىل مظاهر الرتف والبذخ اليت بدأت تظهر على اتمـع األندلسـي يف هـذه          
ــم  ــرتة ، ث ــة مضــادة مل    الزهــد موجــة ازدادت الف ــى أصــبحت تشــكل حرك ـــحت ــه ــــ ا آل إلي

ـــات ـــالتح مع مــنــــ هــذه .إىل جمــالس الغنــاء واملوســيقى   بعضــهم رر واــون وانصــراف ـ
لعـل جمتمعـا عربيـا مل يعـرف اللـهو واـون كمـا عرفهمـا         "االس اليت انبعثـت مـن املشـرق فــ    

،وإذا كـان اللـهو واـون انتشـر بكثـرة يف      )1( .."الـث  اتمع العباسي يف القـرنني الثـاني والث  
ن الـدكتور  إاملشرق فإن نقيضـه الزهـد انتشـر يف األنـدلس وكثـر الزهـاد كثـرة مفرطـة حتـى          

حــني نتحــدث عــن شــعر الزهــد : "مصــطفى هبجــت يقــول عــن الزهــد يف األنــدلس  منجــد
ألفـوا حجمـا مـن     والتصوف قبل عصر الطوائـف جنـد ظـاهرة تتمثـل يف كثـرة الزهـاد ،الـذين       

وكان لكثرهتم الدور األكرب يف استمالة أغلـب النـاس ملثـل هـذا االجتـاه وذلـك        .)2(" اتمع
، والتنديـد باإلقبـال   واجلنـة والنـار   ، والتذكري بـاليوم اآلخـر   ، عن طريق الوعظ يف املساجد 

 .على الدنيا ومتعها
وظهر مـا  ، لغ الزهد أمسى درجاته استمر أمر الزهد يزداد وصوت الزهاد يعلو حتى بثم       

وكـان  .)3(يسمى بالتصوف الذي نشأ يف أحضان الزهد حتى نضج يف أواخر القـرن الثالـث  
 .هـ 319أول من بعثه يف األندلس حممد بن عبد ا بن مسرة املتوفى سنة 

 ـــــــــــــــــ
 100ص  –دار املعارف - 13ط–شوقي ضيف/د، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب 1
–مؤسسـة الرسـالة    –منجد مصطفى جت .د، انظر االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي يف عهدي ملوك الطوائف واملرابطني  2

    55ص –بريوت 
   148ص    –نفسه   3
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، لـدى الزهـاد    وجـد -شـعر الزهـد   –هذا اللـون الشـعري    أنومما جتدر اإلشارة إليه             
الذي كان له ديـوان خـاص أكثـره    ) هـ338ت (قاسم بن نصري ن أمثال مالفقهاء ، والعلماء و
ــد الزاهــد    يف الزهــد  ــرادي العاب ــن أصــبغ امل ـــ320ت (، وموســى ب ــه   ، ) ه ــال عن ــذي ق ال
 حـرف  لكل املعجم حروف على قصيدة ومنها الزهد يف طواالً قصائد له رأيت: "احلميدي 
 .وغريهم )1(" بيتاً عشرون

حلكـم اجليـاني   وحييى بن ا، أمحد بن عبد ربه  من أمثال هري الشعراءلدى مشا كما وجد      
ممـا أدى إىل زيـادة   ،  منهمــا  شكل الزهد مرحلة هامة مـن حيـاة كـل    ن يذاملعروف بالغزال الل

 .صلنا من شعر الفقهاء والزهاد الشعري الذي فاق ما و اإنتاجهم
العصـور واألزمنـة ذلـك لتـآزر كـل       لذا كان الزهد من األغراض الشعرية الكربى علـى مـر        

 .من جادت قرحيته من الشعراء و رجال الدين من فقهاء ونساك يف تكوينه 
مقلـدين لشـعراء املشـرق ، وذلـك ملـا        ابـدو  شـعراء األنـدلس   ومن الباحثني مـن يـرى أن         

ــة انفتــاحهم علــى    الحظــوه مــن تقــارب  ــني أشــعارهم وأشــعار املشــارقة ، الســيما يف بداي ب
كـان الشـعر األندلسـي عقـب الفـتح      "  :ومنـهم الـدكتور علـي سـالمة  الـذي يقـول       .شرقامل

اإلسالمي غري متميز املالمح جمهـول اهلويـة النصـراف املسـلمني إىل احلـروب لتوطيـد أركـان        
الدولة اجلديدة لذا عاش األندلسيون يف احلقـب األوىل عالـة علـى شـعر إخـواهنم املشـارقة       

 ـــــــــــــــــ
   مـن تـراث  -األستاذ حممد بن تاويـت الطنجـي    ، حتقيق أليب عبد اهللا حممد احلميدي  -وة املقتبس يف ذكر والة األندلس جذ 1

 316ص  -مكتبة اخلاجني – 1األندلس 
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حتى من تصدى منهم لقرض الشعر وهم قلة ، قلـد إخوانـه املشـارقة يف املضـمون والشـكل      
 .)1("ومن هؤالء أبو األجرب جعونة بن الصمة 

م يف عصر الوالة أو بداية الفـتح اإلسـالمي   ؤهأن الشعراء الذين برزت أمسا حقيقة األمرو      
أي أهنم مشارقة يف األصل ومن الطبيعـي أن   -)2(كما أسلفت–كانوا وافدين على األندلس 

           .)3( وليس له من األندلسية إال أنه قيـل يف األنـدلس  ، يتسم شعرهم بسمات الشعر املشرقي 
إن وجد بعض التأثر  بأشعار املشارقة بعد ذلك  ، فهذا أمـر طبيعـي الن كـل جتديـد ال بـد      و

لكن من املؤكد أن األندلسـيني اسـتقلوا فيمـا    .)4(أن  حيمل يف طياته خطوط القديم وحيتذيه 
يف عصـر ملـوك    بالفعـل   بل وتفوقوا على شعراء املشرق وقـد مت هلـم ذلـك   ، بعد يف أشعارهم 

 .)5( ا االستقالل بدأت يف عصر اخلالفةإال أن بوادر هذ ، ئفالطوا
العسـري أن نتــبني اخليــوط املشـرقية مــن اخليــوط املغربيـة يف نســيج الشــعر    "فكمـا أنــه مــن        

،كذلك مـن العسـري أن حنكـم بـأن هـذا الشـعر الزهـدي كـان تقليـدا           )6("األندلسي الدقيق 
ــها   نزعــة هلــ"وحماكــاة للشــرق ،ألن الزهــد  يظــل   ا أصــوهلا االجتماعيــة وليســت جتــيء كل

  .)7("اقتباسا 
 ـــــــــــــــــ

    65ص   -بريوت–الدار العربية للموسوعات  –م 1989/ هـ1409 -علي حممد سالمة /األدب العريب يف األندلس ،  د 1
 من هذه الدراسة  22انظر ص  2
عبداهللا بـن  /د -)ظاهرة االنتماء يف األدب األندلسي(وانظر أيضا ما ذُكر عن – 64ص –انظر األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة  3

ومـا   -152ص-مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العامة -م 1996/ه1417-اللغة واألدب–السجل العلمي لندوة األندلس-فان علي بن ثق
  تالها
 14ص -إدارة الثقافة والنشر جبامعة األمام حممد بن سعود –حممد رجب بيومي .د ،انظر األدب األندلسي بني التأثر والتأثري 4
 40ص - 39ص  -انظر االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي يف عهدي ملوك الطوائف واملرابطني  5
 20ص –دار الرشاد -م 2005/ه1425-2ط-ترمجه الدكتور حسني مؤنس -إميليو جارثيا جوميث–الشعر األندلسي 6
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 117ص  –سي عصر سيادة قرطبة تاريخ األدب األندل 7

ومن خالل ما سبق ميكن استنباط العوامل اليت أدت إىل ظهور الزهد ،وانتشار أشعاره       
 :يف هذه املرحلة وهي كالتايل 

وتتمثل  يف كثرة الصراعات والفنت الداخلية والثورات الـيت خلفـت املـوت    .. ةسياسي -1
 .قتل وتشريد والدمار ، خاصة ثورة الربض وما صاحبها من

يف كثرة الزهاد والعباد والفقهاء والقضـاة ،ورجـال الـدين  الـذين كـانوا       وتتمثل.. ةديني -2
 .مهيئني أصال للسري يف طريق الزهد والعبادة 

وتتمثل  يف مظـاهر الـرتف والبـذخ ،ومـا صـاحبهما مـن صـرف لألمـوال         ..  ةاقتصادي -3
أنه كان يعشق مظـاهر البـذخ   :"قيل عنه  الطائلة خاصة يف زمن عبد الرمحن األوسط الذي

والفخامة واجلمـال ،ولـذا وصـل الـبالط األمـوي يف عهـده إىل درجـة مل يسـبق هلـا مثيـل مـن            
 .)1( .."الروعة واحلضارة والتقدم 

ويظهر ذلك فيما ساد اتمـع وقتـها مـن هلـو ولعـب ،و اهتمـام بالشـرب        .. ةاجتماعي -4
 . شك مع ما يتبناه الزهد من مبدأ والغناء واملوسيقى ،اليت تتعارض بال

وقد كان هلذه العوامل جمتمعة الدور الرائد ،واألثر القوي على نفوس الزهاد ،األمر الـذي        
ــدور يف     ــراً واضــحاً يف شــعرهم ،الــذي يعــد مــرآة صــادقة ملــا خيــتلج يف نفوســهم ،وي تــرك أث

 .خلدهم من رؤى وأفكار 
 ـــــــــــــــــ 
 277ص – 1969 -دار النهضة العربية-أمحد إبراهيم الشعراوي.د، ء األندلس األولاألمويون أمرا 1
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ميكن تقسيم الشعراء  كذلك من خالل قراءتي لسري شعراء الزهد يف هذه املرحلة ،       
 )1( :الزهاد إىل قسمني رئيسني ومها

يـأة أصـال   وا تنشئة إسالمية صحيحة فكانـت هلـم النفسـية امله   أشعراء نش :القسم األول 
 .لتقبل جمريات احلياة والدخول يف حياة الزهادة دون صراع أو عناء 

الزهاد ومن جرى جمراهم مـن  القضاة ووميكن أن ينطبق ذلك على الشعراء من الفقهاء و      
وموسـى بـن أصـبغ املـرادي     ، رجال الدين من أمثال عبد امللـك بـن حبيـب الفقيـه املشـهور      

 .عبادةالزاهد املعروف بالزهد وال
 اوأا هـذه التنشـئة اإلسـالمية الصـحيحة بـل رمبـا بـد       أوينشـ   وهـم شـعراء مل   :القسم الثاني 

إال أهنــم يف آخــر حيــاهتم أقلعــوا عــن ذلــك وبــادروا إىل التوبــة         ،  حيــاهتم باللــهو واــون  
واالستغفار وجنحوا إىل التقوى والزهد يف احلياة وخري مـن ميثـل شـعراء هـذا القسـم حييـى       

 .صاحب العقد الفريدم اجلياني املعروف بالغزال ، وأمحد بن عبد ربه بن احلكا
زهـد الشـيخوخة و يصـدر    "على هذا النوع من الزهد مسمى بعض الباحثني لذا أطلق        

عن اخلوف من املوت وما بعـده فيـدعو إىل التقـوى واملبـادرة إىل النـدم واإلقـالع عـن الـذنوب         
 .)2("ستوي فيه األندلسي وغريه وهذا شئ طبيعي مركوز يف النفوس ي

 ـــــــــــــــــ
 .82ص–القرنني الثاين والثالث للهجرة يف طريقة الكتابة ومعاجلة األفكار  شعر الزهد يفاستفدت من كتاب  1
 -م 2001/هـ1422 -2ط– مكتبة املتنيب –السيد أمحد عمارة/ د ،  اهلجري شعر بين أمية يف األندلس حىت اية القرن اخلامس 2

 149ص 
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 سـالمي ،وذلـك مـن الفـتح اإل    نيتشمل هذه املرحلة الزمنية القرنني الثاني والثالث اهلجري      
وهـي مـدة زمنيـة طويلـة ،وتشـكل      .هـ إىل أواخر القرن الثالـث اهلجـري   92عام  لألندلس

اجلوانـب اهلامـة يف   مرحله هامة يف تاريخ األندلس ،لذا سأحاول تسليط الضوء على بعـض  
 .هذه املرحلة سياسياً ،واقتصادياً ،واجتماعياً 

 :احلياة السياسية 
ة الـيت عمـت أرجـاء األنـدلس     يمتيزت هذه املرحلة بكثرة الفنت واالضـطرابات السياسـ        

منذ الفتح اإلسالمي هلا،فبعد أن مت للمسلمني فتح األندلس على يد طارق بن زياد بـأمر مـن   
هــ ، وتكــوين دولــة جديــدة يف األنـدلس مجــع اإلســالم فيهــا مشــل   92 عــام موسـى بــن نصــري 

جيــيش مبختلــف "األجنــاس املختلفــة يف اتمــع ووحــد صــفوفهم إال أن هــذا اتمــع ظــل   
ــذي مهــد للنصــارى  .)1(" األهــواء والنزعــات ، ومتزقــه فــوارق اجلــنس والعصــبية    األمــر ال

اســرتداد مـا فتحـه املســلمون مـن الــبالد     نـواة ململكــة نصـرانية أخـذت علــى عاتقهـا    " إقامـة 
وأعلنـت بـدء تلـك احلركـة الـيت تسـمى يف       ...وإعادته إىل حظـرية النصـرانية مـن جديـد     

 .)2("التاريخ األسباني حبركة االسرتداد 
 ـــــــــــــــــ

 67/ 1-األسرةمكتبة -م 2003-عنانعبد اهللا حممد ، من الفتح إىل بداية عهد الناصر دولة اإلسالم يف األندلس 1
دار الكتب  -الدكتور رجب حممد عبد احلليم ،العالقات بني األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية يف عصر بين أمية وملوك الطوائف 2

 27ص –دار الكتاب اللبناين بريوت –دار الكتاب املصري القاهرة –اإلسالمية 
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د مـن يتصـدى هلـذه احلركـة ويعمـل علـى       واستمر األمر كذلك إىل أن قيض ا هلذه الـبال       
   )1( )عبـد الـرمحن الـداخل    (تثبيت أركان الدولة ودعائمها ،حيث قدم إليهـا صـقر قـريش     

الذي أعاد بناء أجماد أجداده املنهاره على يد بين العباس يف املشرق بإقامة دولة بين أميـة يف  
أركان الدولة بـني يديـه  إال    هـ  ،ومع أنه حظي بإمارة األندلس واستقرت138األندلس عام 

أن عهده مل يسلم من الفنت الداخلية واخلارجية اليت ظلـت تتـواىل علـى إمارتـه طـوال حكمـه       
هـــ ، وفتنــة الرببــر 149،مثــل ثــورة ســعيد اليحصــيب املعــروف بــاملطري بكــورة لبلــة ســنة   

هــ ،وغريهـا   162هـ ، وثورة عبد الرمحن بن حبيـب الفهـري سـنة    150بشنت برية سنة 
  . )2(من الثورات املتتابعة اليت فصلها ابن عذاري يف كتابه

ــا             رنّ ــيت هاجــت بتَاكُ ــه مــن بعــده كالفتنــة  ال ــنت يف عهــد أبنائ وتتابعــت هــذه الثــورات والف
يف عهـد هشـام الرضـي الـذي قـال      )3(وخالف فيها الرببر وغاروا على الناس وقتلوا وسـلبوا 

ــة هشــام نــذير فــوره جديــدة مــن الثــورات      وكانــت :"الــدكتور  حممــد عنــان عــن عهــده   والي
،ومن ثم ثورة الربض يف عهد ابنه احلكم الربضي اليت أشعل فتيلها الفقهـاء تنديـدا   )4(" احمللية 

 .)5(باحلكم وسخطا عليه ملا كان عليه من فساد وجمون
 ـــــــــــــــــ 
 حتقيـق ومراجعـة   –البن عذارى املراكشـي -خبار األندلس واملغرب كتاب البيان املغرب يف أانظر قصة دخوله األندلس كاملة يف  1
 40/ 2 –بريوت –دار الثقافة –ليفي برفنسال .كوالن و إِ.س.ج
  وما بعدها 52 / 2– نفسه 2
   64ص /2–نفسه  3
 225/ 1-دولة اإلسالم يف األندلس 4
 وما بعدها   2/71–يف أخبار األندلس واملغرب انظر البيان املغرب  5
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ثم توالت الفنت والثورات السياسية يف عهد ابنه األمري عبد الرمحن األوسط الذي قابلتـه         
يف بداية حكمه مشكالت داخليـة مـع عـم والـده عبـد ا البلنسـي الـذي طالـب باإلمـارة          

وغريها مـن الفـنت املتتاليـة  الـيت     ..)1(للمرة الثالثة ،وفتنة العرب يف تدمري ،وعصيان ماردة  
الـذي ورث  -يف آخـر القـرن الثالـث اهلجـري      - التواصل إىل زمن األمري عبـد ا أخذت يف

حكمـه الطويـل املضـين يف    "دولة مليئة بالفنت والنزاعات واالضطرابات السياسية ،فقد بدأ 
ظروف قامتة ،واخلالف ميزق أوصال اململكة ،وعرش بين أمية يهتز حتـت ضـربات اخلـوارج    

ويف أيامـه امـتألت األنـدلس    "كتور عبد ا عنان نقال عن ابن األثري يقول الد. )2( "واملتغلبني 
 .)3( "بالفنت ،وصار يف كل جهة متغلب ،ومل تزل كذلك طول واليته

ومن خالل ذلـك يتضـح أن هـذه املرحلـة ملئـت بـالفنت واالضـطرابات السياسـية سـواء                
مثل هذه االعتـداءات ودحـر   الداخلية أو اخلارجية ،وقضى حكامها وقتاً طويال  يف وقف 

 .الثورات وردع املتمردين يف كل جزء من أجزاء الدولة  
 :احلياة االقتصاديةً 

تتميز هذه املرحلة باالنتعاش االقتصادي املنقطع الـنظري ،خاصـة  يف زمـن عبـد الـرمحن            
لــى  األوســط الــذي  بلــغ خــراج الدولــة يف عهــده مــا مل يبلغــه يف عهــد ســابقيه ،وذلــك بنــاء ع 

 ـــــــــــــــــ
مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز – هـ 1416 –حممد إبراهيم أبا اخليل  ،األندلس يف الربع األخري من القرن الثالث اهلجري انظر  1

  وما بعدها 32ص–الرياض-العامة
 1/322-دولة اإلسالم يف األندلس 2
 323ص  -نفسه 3
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 ألـف  ألـف  األوسـط  الـرمحن  عبـد  أيـام  باألنـدلس  كانت اجلباية أن:"  ما ذكره املقري يف قوله 
ــد عــن هـذا االنتعــاش االقتصــادي  التقـدم احلضــاري الــذي مل    )1("  الســنة يف دينـارٍ  ،وقـد تولَّ

 القصــور واختــذ عنــده، األمــوال وكثــرت :"يســبق لــه مثيــل ، يقــول املقــري عــن عهــده        
 شـريعة،  النـاس  اختـذه  عاًمصـن  لقصـره  وجعـل  اجلبـال،  مـن  امليـاه  إليهـا  وجلـب  واملتنزهات،

 ومـات  رواقني، قرطبة جامع يف وزاد األندلس، بكور اجلوامع أيامه يف وبنيت اجلسور، وأقام
ــه ،  يســتتمه أن قبــل ــه فأمتّ ــدلس وبنــى بعــده، حممــد ابن ــع باألن ــثرية، جوام    رســوم ورتــب ك

  .)2(" اململكة
 يف وظهـر . اجلاللـة  أهبـة  فـة اخلال وكسـا  باألنـدلس،  امللـك  فخامـة  سـتكمل ا الـذي  وهـو "      
 الرصـيف  وبنـى  اجلبل، من املياه وجلب القصور، وشيد الكور، وأهل والقواد الوزراء أيامه
 .)3(" الوادي على

وهو أول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود بامسه ،ومل يكـن فيهـا ذلـك منـذ     "      
ريات ،وهكـذا مسـت احليـاة يف    افتتحها العرب ،ولذا عرفت أيامـه بأيـام العـروس لكثـرة اخلـ     

ــامل     ــداد الـــدول العظمـــى يف العـ ــبحت األنـــدلس يف عـ ــارة ،وأصـ األنـــدلس وتألقـــت احلضـ
 . )4(" اإلسالمي واملسيحي على السواء 

 ـــــــــــــــــ
 146 /1-نفح الطيب 1
 347ص -نفسه 2
 114-113/ 1  –احللة السرياء  3
مؤسسـة   - م1997-السيد عبد العزيز سامل /،دح العريب حىت سقوط اخلالفة بقرطبة من الفت تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس 4

    229ص –اإلسكندرية–شباب اجلامعة 
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هــذا مــع أن  عهــد هــذا األمــري بــدئ مبجاعــة  كمــا ذكــر ابــن حيــان نقــال عــن ابــن هشــام         
 سـنة  رمحنال عبد األمري أيام صدر شديدة جماعة األندلس أهل نالت :"الشبينسي يف قوله 

 فنالـت  باجلهـات،  وتـردده  الغـالت  وحلسـه  بـاألرض  اجلـراد  انتشار سببها وكان ومائتني سبع
 سـنة  ويف :"،وختم عهده مبجاعة كمـا ذكـر ابـن عـذاري يف قولـه      )1(" عظيمة جماعة الناس
ــدلس قحطــت ،232  هلكــت حتــى عظيمــة، جماعــة فيهــا وكانــت شــديدا؛ قحطــا األن

وهذه الفرتة الزمنية كانت يف أواخـر عهـد   .)2( ".اجلراد ثروك الكروم، واحرتقت املواشي،
 . هـ238األمري عبد الرمحن الذي تويف بعد ست سنوات من هذه ااعة ،وذلك يف عام 

فقــد شــهد عهــد هــذا األمــري النقيضــني الفقــر والرخــاء ،إال أنــه اســتطاع املوازنــة بينــهما        
 أهـل  من واملساكني الضعفاء بإطعام "لرعية عندما عمل على  ختفيف أثر هذه ااعة عن ا

 .)3( "املستجاب العابد أيوب باسم فيهم قرطبة،
وقد تعرضت األندلس  اعات أخرى قبل عهده وبعده ،فااعة الكـربى يف األنـدلس         

ــده احلكــم الربضــي عــام   ــرمحن  )4(هـــ 199كانــت يف عهــد وال ، وبعــد عهــد األمــري عبــد ال
هــ  253ا زمن ابنه األمري حممد بن عبد الرمحن ،  األوىل كانت عام حدثت جماعتان كالمه

 ـــــــــــــــــ
 225ص  -املقتبس من أنباء أهل األندلس 1
 2/89–البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب  2
 225ص –املقتبس من أنباء أهل األندلس  3
 98ص–انظر حضارة العرب يف األندلس  4
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 املفسـدون  فيهـا  تطـاول " هــ 267، والثانيـة كانـت عـام    )1("متواليـة   جماعة عظيمـة "وهي 
ترافق األزمـات االقتصـادية يف الغالـب نـدرة يف املـواد      "و.)2(" والتعديات السرقات وكثرت

الغذائية وغالء يف األسعار ،فتكثر احلاجة وتعم الفاقة ويلوح شبح ااعـة فيبـادر املؤمنـون    
 املسامهة يف درء هـذا اخلطـر أو التخفيـف منـه ،وذلـك كـل       واملخلصون من أبناء اتمع إىل

،وقد أدى ذلك إىل التخفيف عن النـاس  )3("حسب قدرته وإمكاناته ومبا ميلك من وسائل 
يـدل علـى متاسـك اتمـع األندلسـي ومتيـزه بـروح          األمـر الـذي  مما هـم فيـه مـن فقـر وعـوز  ،     

 .الدين اإلسالمي  ادعا إليه يتاألخوة واإليثار ال
ولذلك ظل الغالب على األندلس يف هذه املرحلـة الـوفرة والرخـاء ،اللـذان شـكال حيـاة             

ومـن دالئـل الغنـى والبـذخ  يف     .الرتف والبذخ اليت عاش فيهـا األندلسـيون ردحـاً مـن الـزمن      
 هبـا  كـان  ) "طـروب (هذه املرحلة قصة عبد الرمحن بن احلكم  مع إحدى جواريـه وتـدعى   

 علـى  وأغلقـت  عليـه،  فامتنعـت  ؛إليهـا  فأرسـل . هجرانـه  وأبدت ما،يو عنه فصدت دنفا؛
 واسـتعطافا  هلـا،  اسرتضـاء  الـدراهم،  مـن  اململـؤة  بـاخلرائط  الباب ببنيان فأمر. بيتا نفسها
 فيهـا  فألفـت  فأخـذهتا؛  جانـب؛  كـل  مـن  اخلـرائط  تسـاقطت  البـاب،  فتحت فلما. لوصلها
 .  )4("دينار الفآ عشرة قيمته عقدب هلا وأمر ألفا؛ عشرين من حنوا

 ـــــــــــــــــ
 100/ 2 –البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب  1
 173ص  –تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة  2
 244ص –دور الفقهاء يف احلياة السياسية واالجتماعية باألندلس يف عصري اإلمارة واخلالفة  3
 92/ 2–رب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغ 4
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 مـن  عشـرة  عليهـا  النـهر،  جانـب  علـى  قصـره  ببـاب  مرتبطـة  فـرس  ألفللحكم  توكان"       
 قبـل  عاجلـه  أطرافـه،  يف ثـار  ثـائر  عـن  بلغـه  فـإذا  فـرس؛  مائـة  عريـف  كـل  يـد  حتـت  العرفاء،
وقد ساعدهم على حتقيق هذا الثـراء عـدة   .)1(" ،فاليشعر حتى حياط به أمره استحكام

 :يما يليعوامل  هامة تتلخص ف
تشـكل الزراعـة يف ذلـك الوقـت أهـم منـابع الثـروة يف األنـدلس ،لـذا          : التقدم الزراعـي   -1

ــة      ــون يف ســبيل إنعاشــها بكاف ازدهــرت وتوســعت بشــكل واضــح ،وســعى األمــراء األموي
  .)2(الوسائل املمكنة 

ــدلس مبنتجاهتــا الصــناعية الراقيــة ، :التقــدم الصــناعي  -2 فقــد كــان املثــل  "عرفــت األن
ألعلى لألندلسيني حتقيق ذواهتـم عـن طريـق ممارسـة الفنـون الصـناعية املختلفـة والدقيقـة         ا

،فراحوا يتقنون هذه الفنون ،فامتازت مدرسة الفن األندلسي بصناعة املعـادن ومـا تشـمله    
ــش       ــذهب والفضــة ،ونق ــورة ،والرتصــيع بال ــارزة أو احملف ــة ،وعمــل النقــوش الب مــن الزخرف

 .)3("احلروف
فقد شهدت األندلس نشاطاً جتارياً واسعاً خاصة مع املغرب ،يقول  :لتجاري التقدم ا -3

كانت حركة النقل التجاري مـن األنـدلس إىل شـواطئ املغـرب وبـالعكس      :"خري ا طلفاح 
 ـــــــــــــــــ

 2/79- البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 1
 119ص-118ص-انظر حضارة العرب يف األندلس 2
 194ص –دار املواسم  –ضاهر أبو غزالة /الدكتور ، نسان األندلسي بني الواقع العريب وما طمح إليه اإل 3
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وقد ساعدت كل مـن   .)1("نشطة جداً ،وخصوصا مع املغرب األوسط واملغرب األقصى
فــإن "الزراعـة والصـناعة يف هـذا التقـدم التجـاري ،الــذي ماكـان لـه أن يـتم لـوال وجودمهـا،          

كــان "،كمــا )2(" الواســع لــن يظهــر يف األنــدلس إال بعــد ازدهــار الزراعــة   النشــاط التجــاري
منتوجـاهتم الصـناعية الراقيـة الـيت حيتاجهـا      )أي املغرب(إىل هذه البالداألندلسيون حيملون 

 .)3( "أهل املغرب 
ومن ذلك ميكن استنباط أن هذا التذبذب االقتصادي الذي شهدته األنـدلس يف فـرتات         

ذه املرحلة تـرك أثـراً واضـحاً علـى شـعراء الزهـد الـذين أدركـوا حقيقـة تقلـب           معينة من ه
احليــاة وغرورهـــا فـــأكثروا احلـــديث عـــن الـــدنيا وزواهلـــا وغرورهـــا ،حتـــى يف نصـــحهم  

 .ومواعظهم كانوا ينصحون بتجنبها والتجرد منها إىل دار البقاء واخللود 
 :احلياة االجتماعية 

ــاعي يف         ــع االجتم ــل واضــح    يصــور الواق ــة وصــنوف اللــهو    " األنــدلس مي إىل ألــوان املتع
ــزل بالغلمــان       ــاء والتغ ــس واــون كالشــراب والغن ــد . )4("،وجمــالس األن ــاء  "فق ــل أبن جب

األندلس على حب الغناء واملوسيقى ،وكان لطبيعة تكوين جمـتمعهم مـن خلـيط بـني العـرب      
 . )5("هذه اخلليقة لديهم وغريهم ،ورقة عواطفهم ،ومجال بالدهم أثر كبري يف إذكاء 

 ـــــــــــــــــ
 124ص-حضارة العرب يف األندلس 1
 119ص-نفسه 2
 124ص-نفسه 3
 143ص –اإلنسان األندلسي بني الواقع العريب وما طمح إليه  4
 92ص-دراسات يف األدب األندلسي  5
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 حنـو مواجهـة   الرخاء االقتصادي جعل الشخصية األندلسية متيل إىل حـد كـبري  "كما أن         
 .)1("احلياة برضى وتفتح ومرح 

ــغ مــن حبــهم للغنــاء أن بعــض القضــاة حيضــر جمالســه ويبــدى إعجابــه بــه ، يقــول           وقــد بل
ومل يكـن كـثرياً علـى قـاض مـن القضـاة أن       :"الدكتور حممد رضوان الداية نقال عـن ابـن حـزم    

فقـد كـان فـيهم مـن أخـذ      حيضر جملس طرب أو يبدي إعجابه بغناء جارية أو مغن أو زامـر  
 .)3(آخر يشنع عليه وينتقص من هيبته  جد فريقكما و. )2("هذا األمر بصدر واسع 

دوراً كبريا يف تغـيري  "هذا إىل جانب تفشي الطبقية بني أفراد اتمع األندلسي اليت لعبت       
 .)4( ."وسامهت مسامهة فعالة يف ضياع األندلس .... جمرى التاريخ 

أثـراً    -السياسـية ،واالقتصـادية ،واالجتماعيـة    -ن هنا فقد تركـت هـذه األوضـاع    وم      
واضحاً على شعر الزهد ،حيث ارتبط انطـالق أشـعاره سياسـيا بثـورة الـربض املشـهورة       
،فأخذت أشعاره طابع الزجر اليت تزجر احلاكم عـن احليـاة الالهيـة العابثـة ،ثـم انعكـس أثـر        

جتماعية املرتفة على حتويـل هـذه األشـعار إىل الـوعظ ،فلـم      الرخاء االقتصادي ،واحلياة اال
تكن العالقة بني الزهاد واتمع منفصمة أو ضعيفة  ،بل علـى العكـس مـن ذلـك، فقـد كـان       
الزهاد يعمدون إىل جمالس الناس بغرض تقديم النصح واملوعظة احلسـنة ،والتـذكري حبقيقـة    

 ـــــــــــــــــ
 106ص -ي دراسات يف األدب األندلس 1
 20ص -مطبعة خالد بن الوليد-م 1981-1980-هـ1401-1400-حممد رضوان الداية/، الدكتوراألدب األندلسي واملغريب 2
 نفسه   3
 155ص –اإلنسان األندلسي بني الواقع العريب وما طمح إليه  4
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فحيثمــا وجــد اللــهو واــون وجــد الزهــد والــورع .")4(الــدنيا وزواهلــا ،ومــآل النــاس فيهــا
 .)5("،وتلك سنة احلياة وطبيعتها يف كل زمان ومكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
وزارة األوقـاف   -18 –سلسلة الكتب احلديثـة   - جماهد مصطفى جت ، انظر التيار اإلسالمي يف شعر العصر العباسي األول  4

 565ص-564ص -بغداد –والشؤون الدينية 
5  دار الشـؤون الثقافيـة العامـة   – م1990لسنة 1ط -نافع حممود .د، اية القرن الثالث اهلجرياجتاهات الشعر األندلسي إىل - 
 212ص
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 مصادر شعر الزهد 
و دخـول الـدين اإلسـالمي    ، واستقرار أمر املسـلمني يف األنـدلس    ، بعد الفتح اإلسالمي       

ــه  ، وعلــومهم ، ثهم ووتعاليمــه ، كــان  أول شــيء اعتمــد األندلســيون عليــه يف حبــ إليهــا مببادئ
 .   وأشعارهم هو الكتاب والسنة فكانت أفكارهم مستمدة من هذين املصدرين 

الـذين اقتبسـوا صـورهم ومعـانيهم مـن  القـرآن        وجود الكثري من الشعراء  نموال عجب       
شأن من سبقهم من أفـراد اجليـل األول  الـذين شـكل     شأهنم يف ذلك ، أفكاره   واتبنالكريم  و

 .واضحا يف ثقافتهم وأشعارهم  القرآن الكريم عقلية كــل منهم وظهر أثره 
هذا باإلضافة إىل ما ورد يف املصادر القدمية من أقـوال للنسـاك والعبـاد ، ومـا دار علـى            

 .ألسنة العرب من أمثال وأشعار 
 : القرآن الكرمي : أوال 

 الـنيب  تلـك املعجـزة اخلالـدة  الـيت أنزلـت علـى      ،  تكفل ا عز وجل حبفظ القـرآن الكـريم         
ـا     { :قال ا تعاىل يف ذلك ، حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم   ر وإِنَّ كْ ـا الـذِّ لْننَز نح إِنَّا نَ

 لَه  ظُون افح لعربيـة ومبادئـه ثابتـة  ال تـتغري     لذا كان القـرآن الكـريم أبلـغ كتـاب عرفتـه ا     )1(}لَ
 . على مر العصور واألزمنة 

كان  اهلدف األساسي للجيش اإلسالمي يف افتتاح العديد من املدن هو نشر الـدين   وقد      
اإلسالمي وترسيخ  مبادئه وتعاليمه املستمدة مـن كتـاب ا  عـز وجـل يف الـدول املفتوحـة       

 ـــــــــــــــــ
 9: احلجر  1
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مـا حـدث مـع املسـلمني يف افتتــاح األنـدلس الـيت اسـتقر يف رحاهبـا الـدين اإلســالمي          وهـذا  
 .من معينه الذي ال ينضب   ،اؤهوشعرا، ا ؤهوفقها، ا ؤهواستقى علما

ومبـادئ الـدين    ،  فأول ما يلفت االنتباه يف أشعار األندلسـيني هـو تـأثرهم بـالقرآن الكـريم           
 .بالدين كالزهد وثيقة وضوع له عالقة اإلسالمي احلنيف خاصة إذا كان امل

عرفت األندلس يف فرتة الوالة نوعا من الثقافة ،كانت مبثابـة خيـوط   وال عجب يف ذلك إذ       
الفجر األوىل ، الـيت تـؤذن بصـبح مشـرق ، فقـد دخـل األنـدلس نفـر مـن الصـحابة والتـابعني            

شـيء بتـدريس كتـاب ا     وكانوا على حـظ مـن املعرفـة الدينيـة ، وكانـت عنايتـهم قبـل كـل        
 .)1( ثوسنة نبيه وبلغة القرآن واحلدي

وهـذا هـو الـذي     ،تعليم القرآن والكتـاب مـن حيـث هـو    "كان مذهب أهل األندلس كما       
ه ومنبع الـدين والعلـوم جعلـوه أصـال     إال أنه ملا كان القرآن أصل ذلك وأس. يراعونه يف التعليم 

ه فقــط بـل خيلطــون يف تعلــيمهم للولـدان روايــة الشــعر يف   يف التعلـيم فــال يقتصــرون لـذلك عليــ  
فيشـب  ، )2("الغالب والرتسـل وأخـذهم بقـوانني العربيـة وحفظهـا وجتويـد اخلـط والكتـاب        

 . األوالد وقد حذقوا العربية والشعر واستقامت ألسنتهم بقراءة القرآن الكريم وحفظه
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 61ص - 60ص  –إىل سقوط اخلالفة  انظر األدب األندلسي من الفتح 1
 1/111 –أجبد العلوم  2
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 :اظ قرآنية ـــــألف -1
الشك أن اللفـظ يبلـغ أعلـى درجـات الفصـاحة والبالغـة مـن خـالل موضـعه يف النسـق                 

يف تـأليف العبـارات بـتخري األلفـاظ ثـم نظمهـا يف نسـق        "القرآني ذلك التنسيق الـذي يتجلـى   
 .)1(" خاص  

وتشـع  ...بالدقـة يف الوضـع واالختيـار    "فـاظ الـيت أختارهـا القـرآن الكـريم تتميـز      واألل       
،ومن شأن هـذه األلفـاظ الـيت تتميـز هبـذه      )2("باحلياة ،ألهنا مصورة وناطقة ومعربة وموحية

 .الصفات أن تكسب الكالم الذي يتضمنها جالء ، وهباء ، وفخامة 
ــرز        ــد ب ــري   ت ولق ــرآن الك ــاظ الق ــن ألف ــثري م ــض الشــعراء    الك ــدى بع ــد  ل م يف شــعر الزه

ني ،ويف ذلــك داللــة علــى اتســاع  ثقافتـهم الدينيــة ومــدى مقــدرهتم علــى توظيــف  األندلسـي 
اللفظة القرآنية يف األبيات الشعرية ، وسأحاول فيما يأتي تتبع األلفاظ القرآنية اليت اسـتعملها  

 .هؤالء الشعراء،ومدى تأثرهم هبا
 )الرتاقـي ( تناوهلـا الشـعراء األندلسـيني يف أبيـاهتم الشـعرية  كلمـة         من هذه األلفاظ  اليت      

: قولـه تعـاىل    سـورة القيامـة يف    يف القرآن الكريم يف موضع واحـد فقـط وذلـك  يف   اليت وردت 
لَغَت إِذَا كَلَّا { ب ياقر  وهي  -رتقوةالمجع  –والرتاقي"ا ــــــ،وقد ورد يف معناه )3(}التَّ

 ـــــــــــــــــ
 87ص  -القاهرة –دار الشروق -1992-هـ1412 -12ط–سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن 1
            سلسـلة رسـائل جامعيـة   -الدكتور حممد شـهاب العـاين  ، أثر القرآن الكرمي يف الشعر األندلسي منذ الفتح إىل سقوط اخلالفة  2
 52ص -بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة –2002- 1ط –
 26:  القيامة   3
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ويكنـــى ببلـــوغ الـــنفس الرتاقـــي عـــن اإلشـــراف علـــى ،  والعـــاتق النحـــر ثغـــرة بـــني العظـــام
 املـوت  هبذه اللفظة يف سياق حديثه  عـن حممد بن عبد السالم اخلشين  وقد أتى.)1("املوت

 :حيث قال
كَأن املَـــــبلَ ـــــــى وي وتضْجعم قَد زَار 

  ــو حــ ــفَ ــ نلَ مــن ــنيي الــ ــراق ْفس بــ )2(تَــ
 

   
الذي تصوره اآليـة الكرميـة    نفسه  ينقلنا الشاعر بصدق إحساسه ومشاعره إىل املشهد       

 .ر ومفارقة الروح اجلسدوهو مشهد االحتضا
القـرآن  ،وقـد ذكرهـا   ) اللمـم (أيضـاً  اليت تتجلى يف أشـعار األندلسـيني    هذه األلفاظ ومن       

ـا        {:يف قوله تعـاىل  يف موضع واحد وذلك الكريم  لَّ ـإِثْمِ والْفَـواحش إِ ر الْ ـائ كَب ـونبتَنجي ينـذ الَّ
م3(}اللَّم( ،    عز وجل هنا احملسنني الذين ترفعوا عن الكبـائر والفـواحش فغفـر ا ويبني ا

يف صـغائر الـذنوب    قـد وردت هـذه اللفظـة  مبعنـى    و. الكبـائر  مباجتنـاهب  هلم صغائر ذنوهبم
 :)4(لغزال قول ا

ــتثقلُ ــريه  يســـــ ــم اخلفيـــــــف لغـــــ ـــــ م لَ  الَّ

  5(جِبــــــالُ ذاكَ مــــــن أمثــــــالِ وعليــــــه(
 

   
 ـــــــــــــــــ

  -مـروان سـوار   -حتقيق خالد عبد الرمحن العـك  ،البغوي   يب حممد احلسني بن مسعودأل -تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل  1
  424/ 4 –دار املعرفة بريوت – م1986 -هـ 1406 -1ط
 64ص  -جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  2
 32: النجم    3
 من الثالثة، املائة يف وهو ، جلماله بالغزال امللقب اجلياين البكري احلكم بن حيىيشاعر األندلس  املشرق إىل األندلس من ارحتل ممنو" 4
 وحلـق  سـنة،  وتسعني أربعاً عمر وعرافها، وشاعرها، ألندلس،ا حكيم الغزال كان" :  املقتبس"  يف حيان ابن قال.وائل بن بكر بين

 2/254-نفح الطيب  –" باألندلس املروانية اخللفاء من مخسة أعصار
 94ص  –م  1982/ هـ1407- 1ط–دار قتيبة  –حممد رضوان الداية /حتقيق د–ديوان حيىي بن حكم الغزال  5
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ــيت اســتعملها الشــ        كلمــة معناهــا " وهــي ) هيهــات(عراء  كلمــة ومــن األلفــاظ  القرآنيــة ال
يف موضـع واحـد   هـذه الكلمـة مكـررة    وقـد وردت  ،  )1("هيهات كلمة تبعيد : ،وقيل دالبع

ــات{ :يف قولــه تعــاىل، وذلــك القــرآن الكــريم مــن  هيه ــات هيــا ه مل ونــد وقــد    .)2(}تُوع
 :            أقتبس األمري عبد ا هذه اللفظة  هبذا املعنى يف قوله 

ـــــــــــــى  ــغلك املُن ــات يشـــــــــــ ـــــــــــ هيه 

ــغَل    ــدوم لَـــــــــك الشـــــــ ــاَ يـــــــ   )3(وملَـــــــ
   

 : أيضاً يف قوله  يف املعنى نفسه كما أدار الغزال هذه اللفظة 
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم يف ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ي      ــد ــ ــى خ لــ ع ــوه ــراب ويحثــ ــ ــي التُ رمــ 4(ي(
 

   
القـرآن   يفوقد وردت ، )5("الكثري امللتف الشجر"ي ،وه)األيكة(ومن األلفاظ  القرآنية        

ن كَـان أَصـحاب الْأَيكَـة لَظَـالمني     { :قوله تعاىل منهاالكريم يف عدة مواضع  وقـد  .)6(}وإِ
 :هبذا املعنى حيث يقول يف املوعظة )7(وردت هذه اللفظة  عند  ابن عبد ربه

كــــــــةأَي ة نيا نَضَــــــــارأَال إنَّمــــــــا الــــــــد 

جانبإِذ   ف َّ ج ب انا جهنم ضَر8(ا اخ(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 )هيه(مادة  –لسان العرب  1
 36:املؤمنني  2
 2/155 –كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 3
 64ص  –ديوان الغزال  4
 -2ط–مصـطفى البـايب احللـيب وأوالده مبصـر     شـركة مكتبـة ومطبعـة     -جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي–القاموس احمليط  5

 ) األيك(مادة– م1952/هـ1371
   176: الشعراء  سورة و– 13: ص سورة  :هيوووردت هذه اللفظة يف مواضع أخرى  -  78: احلجر  6
بن معاوية ،ولـد سـنة    هو شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سامل القرطيب ،موىل اإلمام هشام بن عبد الرمحن 7

هـ،ودفن يف مقربة بين العباس من شعراء األندلس البارزين ،ثقف نفسه بثقافات الشرق املختلفة ويعترب العقد الفريد 328هـ ،وتويف سنة 246
دار الكتاب – يالتو جن حممد/ حتقيق  الدكتور –انظر ديوان ابن عبد ربه األندلسي مع دراسة حلياته وشعره . صورة جلية تكشف عن ثقافة الشاعر 

 وما بعدها-11ص -م1993 -هـ1414 -1ط –العريب 
 49ص  –ديوان ابن عبد ربه األندلسي   8
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فالصفة الغالبة على الدنيا هي الفناء والزوال ،إال أن ابن عبد ربه كسا هـذا املعنـى بعـدا          
ا إىل احلسـرات يف  تنـه آخر يصور فيه خـداع الـدنيا الـيت تغـر املـرء بآماهلـا الكاذبـة وتقـوده بف        

وقد أسعفت األلفاظ القرآنية الشعراء يف وصف نار جهنم ملا تتمتـع بـه هـذه    .الدار اآلخرة 
 :من ذلك قول ابن عبد ربه يف املوعظة األلفاظ من دقة يف الوصف ،

ــةُ  لَـــــ ــني غَاف ـــــ الع ن ـــــــك إِ ــايِن بِقَلْبِ ـــــ ع 

  ــــــقَر أَنَّهــــــا س ــم ــــــنِ احلقيقَــــــة ،واعلَــــ ع 

   
تَـــس غَيـــــوداء نم فرزـــــت ر عإِذا س ظ 

     مــــــــا تُبقــــــــي وال تَــــــــذَر  للظــــــــاملني فَ

   
    ة ر ــــــآخ وا دنْيــــــا بِ ــــــتَراش ــــــذين  إن الَّ

ــــروا       ج ــــاء مــــا تَ عــــيمٍ، سبِن ة ــقْو ــ ش1(و(
 

   
الكـثري  إىل الرتهيب يف هذه املوعظة وبيان احلقيقة اليت غفلـت عنـها أعـني     الشاعريعمد       

  تغفـل عـن  قـد   ألن العـني ، وأختـار القلـب دون العـني    وهي نار جهـنم الـيت أعـدت للظـاملني    ، 
يشــعر بــه ، وهــو يف هــذا الوصــف يدركــه والقلــب يتــأثر مبــا أن  يف حــني ،الشـئ الــذي مل تــراه 

مـن ألفـاظ تصـف نـار جهـنم       والتصوير لنار جهنم يعتمد على ما ورد يف كتاب ا عز وجـل 
ـمعوا {:اىل منها قوله تعـ  ـا  س ـا  لَه ـريا  تَغَيظً زَف علـى  هـا ظغيت مـن  مزعجـاً  صـوتاً  أي"،)2(}و 
فابن عبد ربه يصور نار جهنم وهـي سـقر الـيت ال    .)3("به الكافرين با املشركني أصحاهبا

ما^ سقَر سأُصليه{:قوله تعاىل  تبقي وال تذر كما صورها القرآن الكريم يف  اكَ ورـا  أَد م 
سي لَا ^ قَرقلَا تُب و 4(}تَذَر(. 

 ـــــــــــــــــ
      3/602 -أيسر التفاسري 3                                               91ص  –ديوان ابن عبد ربه األندلسي   1
 26:  املدثر  4                                                                                12:الفرقان  2
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 مـا ورد وهـذا  وشـدة عـذاهبم   ويف البيت األخري يبني خسران من اشرتى الدنيا باآلخرة       
ولَئك{: يف قوله تعاىل ذين أُ وا الَّ تَراش اةيا  الْحنْيالـد  ة ر ـآَخ ـف  فَلَـا  بِالْ خَفَّ ي  مهـن ع  ـذَاب لَـا  الْع و 

مه ونر صن1(}ي(. 
صـرح  (األلفاظ القرآنية اليت استعملها الشعراء مضافة كما وردت يف القـرآن الكـريم    ومن      
 :  إىل ترك الرتف  ، وقد وردت يف بيت البن عبد ربه حيث يقول يف الدعوة ) ممرد

رى جِ لَّمـــي حتَه كُ د كَبشٍ تَ  ا استَوىـــــــــلْ

     دــر ــ م حٍ مــر ــ قَ ص ــو ــريراً فَــ ــ س ــه لَيــ 2(ع(
 

   
وقد ورد الصرح هبذه الصـفة يف القـرآن الكـريم يف قصـة سـليمان عليـه السـالم مـع ملكـة                

ـي  لَها قيلَ{ :ذلك يف قوله تعاىلوسبأ  لخاد  حـرـا  الصم ـه  فَلَ ه  رأَتْ ـبتْ س ـةً  حلُج  ـفَت ش كَ و  ـن ع 
ه قَالَ ساقَيها رح إِنَّ ص در م 3(} م(. 

ــا   {:يف قولـه تعــاىل  الـيت وردت   )غفرانــك( اظ القرآنيـة  ومـن األلفـ         نأَطَعا ونعـم قَـالُوا سو
ريصالْم كلَي بنا وإِ ر انَكر علـى  ويدعو ابن عبد ربه طالبا املغفرة من ا عز وجـل  ، )4(}غُفْ

 :  يف قولهإسرافه يف الذنوب 
ــذنبٍ   ــن مـــــ ـــــ ــك ع ــا ربّ غُفرانَـــــ ـــــ ي 

ــ   ــــــــــ ــادمأَســــــــــــرف إِال أَنَّ   )5(ه نــــــــــ
   

 ـــــــــــ
 86: البقرة   1
 73ص –ديوان ابن عبد ربه  2
 44: النمل  3
 285: البقرة   4
 150ص  –ديوان ابن عبد ربه   5
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لَـم  {: ،اليت وردت  يف قولـه تعـاىل    )النذير (ومن األلفاظ  القرآنية         أَو  كُمـر مـا  نُع م  ر  يتَـذَكَّ
يهف نتَذَكَّ مر كُم اءج و يرذالشرك على وأصررمت جتيبوا فلم الرسول" جاءكم  أي، )1(} الن  
 : وذلك يف قوله  من املوت نذيرجعل ابن عبد ربه الشيب مبثابة الوقد . )2(" املعاصي  و

ــــــــلَه إلينــــــــا    سأَر تاملَــــــــو ــذير  نَــــــ

     ـــــــذيرالن نا بِمــــــا جــــــاءب   )3(فَكَــــــذَّ
   

، الـيت وردت  يف كتـاب ا عـز وجـل يف موضـع واحـد       ) حسـري  (  القرآنيـة  األلفاظ ومن       
ــعِ  مثــ {:،وذلــك  يف قولــه تعـــاىل   ـــر ارجِ صنِ  الْبتَيكَــر  ــب قَلني ـــكلَي ــر  إِ صــئًا  الْب اسخ ـــوه و 

ريس يف قوله ويظهر تأثر الغزال هبذه اللفظة . )5("اإلعياء من املنقطع: احلسري" و ،)4(}ح: 
ــــــداً لُّ ج ــــــي تَ ّنم أظهــــــرت ــــــي وإن  وإِنّ

ليــــذو َكبــــل   ى عر ح ســــد ح ـك6( !ري(
 

   
ــه             ــها تعــرب عــن مــدى أمل الشــاعر وحزن ــة مــا جيعل متلــك هــذه الكلمــة مــن الطاقــة التعبريي

 .،وتصور معاناته من الكرب وآثاره 
،وقـد جـاء هبـا القـرآن الكـريم      ) مـذكورا (ومن هذه األلفاظ اليت تأثر هبـا شـعراء الزهـد          

ـن الـدهرِ     {:أيضا يف موضع واحد فقط ،وذلك يف قوله تعاىل  م ـني انِ حس لَى الْإِنْ لْ أَتَى عه
كُورا ذْ ئًا ميش كُني 7(}لَم(. 

 ـــــــــــــــــ
 37: فاطر  1
 357/ 4 –أيسر التفاسري  2
 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 4 : كاملل 4
 423/ 4-تفسري القرآن العظيم  5
 73ص  –ديوان الغزال  6
 1:اإلنسان  7
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 : ويبدو تأثر الفقيه عبد امللك بن حبيب هبذه اللفظة يف قوله  
  ءرااشوـــع -نــالرمح كسنيال  -سنال تَ

 اءـــــيحيف األَ تال زلْ رهـــواذكُ  
كُذْـــــم1(راو(

 

   
دة تأثره هبذه الكلمة جعلها قافيـة لألبيـات ،كمـا اختـذها القـرآن الكـريم فاصـلة        ومن  ش      

ــثري واألواه" )أواه ( ومــن األلفــاظ القرآنيــة  .لآليــات  ــأوه ك ،وقــد )2(" وحيــزن يســيء ممــا الت
ن {:وردت هذه اللفظة  يف القـرآن الكـريم يف موضـع واحـد فقـط ،وذلـك يف قولـه تعـاىل           إِ

يماهرب لي إِ ح  :،وقد أتى هبا الزاهد حممد بن عبد ا الغازي يف قوله )3(} منيب أَواه ملَ
ــ ــ ــاذَي ــذا الَــ ــي هــ ــ ــي لَو ف ــو وٍهــ ــ ــي لَف  بِعــ

ــ   ـــ ــعى لوبطُ ــقح دبـــ )4(اهوأَ لـــــبِقَالَ بيـــ
 

   
ــيت تــداوهلا شــعراء الزهــد يف أشــعارهم يف هــذه املرحلــة           هــذه أهــم األلفــاظ القرآنيــة ال
اجلامع بينها أن الكثري منـها ألفـاظ وردت يف موضـع واحـد مـن القـرآن الكـريم ، ويف ذلـك         ،و

 .داللة على علمهم الواسع بكتاب ا عز وجل ،وإحاطتهم التامة لتفاصيله الدقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 184ص  –املقتبس من أنباء  األندلس   - 37/ 2–اإلحاطة يف أخبار غرناطة  1
 2/563–أيسر التفاسري  2
 75: هود   3
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 1/140-بريوت -املكتبة العصرية–حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -جالل الدين عبد الرمحن السيوطي–بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  4

 :معانٍ قرآنية  -2
ي القرآنيـة  وجد الشعراء األندلسيني يف االقتباس من القرآن الكـريم طريقـة لتوظيـف املعـان        

يف أبيــاهتم الشــعرية ، معتمــدين علــى تضــمني هــذه املعــاني يف أبيــاهتم بطريقــة غــري مباشــرة   
،ومرجع ذلك إىل النزعة النامجة عن رأي املالكية يف كراهية االقتبـاس مـن القـرآن الكـريم يف     

م، مـا  من املعاني القرآنية الـيت تـأثر هبـا هـؤالء الشـعراء واقتبسـوا منـها يف أبيـاهت        و.)1(الشعر
يتعلق باملوت والفناء، واحلساب واجلزاء، والقضاء والقدر ، إال أن املعنـى الـذي أكثـروا مـن     

 :يف املوت وحتمية وقوعه فهذا غربيب الطليطلي يقول استخدامه هو ما يتعلق باملوت  
ــلُّ   ــل وكـــــــ ـــــــ ــلُ ويل أَج ـــــــ أَج ــه  لَـــــــ

     كتَــــــابال ــــــه ــــــيبلُغُ حيــــــث يبلُغُ س 

   
ي ل ــدرِ ــــ ــا ي ــه ومــــ ت منــــ ــو مــــ ــلَّ الَ ــــ ع 

     ــــــــلُ املصــــــــابنــــــــا قَبأَي قَريــــــــب 

   
   ــن ــوت حصـــ مـــ ــرد الَ ـــ ــا ي ـــ كَ مــر  لَعمـــ

  ــاب ــــــ جامللــــــــوكَ وال ح ذا انتــــــــاب  إِ

   
ــوتي  ــــــــ م يــــــــــاي وحم ن ــركَ إِ  لَعمــــــــ

    ــعاب ــــ ّــه الص ــذلُّ لــــ ــك تَــــ ــــ ل 2(إِىل م(
 

   
ففــي البيــت األول يف مجيـع أبياتــه  مـن الواضــح أن الشــاعر اسـتلهم معــاني القــرآن الكــريم         

بتقـدير ا عـز وجـل مـدة      الذي يقضي، )3(}لكُلِّ أَجلٍ كتَاب  {:يتجلى تأثره بقوله تعاىل
 .   حمددة وهي األجل جاعال هلا كتاب يثبت فيه أمره سبحانه 

 ـــــــــــــــــ
 92ص-جامعة املوصل-م1988-1ط-منجد مصطفى جت/ د، األدب األندلسي من الفتح حىت سقوط غرناطة  1
                                                          24 /2 –املغرب يف حلى املغرب 2
                                                                                    38: الرعد  3
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ـأَي أَرضٍ      { : ولـه تعـاىل  ويف البيت الثاني يتجلى معنى اآلية الكرميـة يف ق  ـس بِ ي نَفْ ـا تَـدرِ م و
 بِريخ يمل ع ه ن اللَّ موت إِ ـا   {:، وقوله تعاىل )1(}تَ تَابك ه نِ اللَّ لَّا بِإِذْ موت إِ ما كَان لنْفسٍ أَن تَ و

ـا  جلً ؤـا { :يف قولـه تعـاىل   معنـى اآليـة الكرميـة    البيـت الثالـث    كمـا يتجلـى يف   . )2(} م منأَي 
كُكُم تَكُونُوا لَو الْموت يدرِ و تُمي كُنوجٍ فرب  ة دـي ش أن بـد  وال،  طـالبكم  املـوت أي أن  .)3(}م 

 .وهذه حقيقة البد من اإلميان هبا واالستعداد هلا ، أينما تكونوا  يدرككم
ـلْ {:ويف البيت الرابع يتمثل املعنى القرآني يف قوله تعاىل       ن قُ ـلَاتي  إِ ي  صـكس ـاي  ونُ يحم و 

مماتي و ه لَّ ل بر نيم أي كل ما يتقـرب بـه اإلنسـان مـن الطاعـات يف حياتـه ومـا        .  )4(} الْعالَ
فاألبيات تدور حول  حلظـة   .ميوت عليه من الصاحلات فهي  عز وجل وحده ال شريك له 

ل فيهـا املـرء مـن دار الفنـاء والـزوال إىل دار      بلوغ الروح احللقوم هذه اللحظة احلامسة اليت ينتقـ 
ويف األبيات تتجلى ثقافة الشاعر الدينيـة ،الـيت تظهـر بتـأثره بـالقرآن الكـريم        .القرار واخللود 

 .. يقول ابن عبد ربه يف هذه اللحظة  أيضاًو.يف كل بيت من األبيات
     لَـــد ـــلِ والواألَه ـــني ب تـــدـــي إِذا ج ل ـــن م 

ـــي     نم ــان ـــد   وكـ ي يـــدق ــوت حـــو املـ )5(نَ
 

   
لَغَـت  إِذَا فَلَولَـا {:وهذا املعنى القرآني  الـذي تـأثر بـه ابـن عبـد ربـه ورد يف قولـه تعـاىل               ب 

لْقُومالْح ^ ـتُم ـذ  وأَنْ ئينح  ونـر حـن  ^تَنظُ ـرب  ونَ لَيـه  أَقْ ـنكُم  إِ م  ـن لَك لَـا  و  ونـر ص6(} تُب(.      
 ـــــــــــــــــ

                                                                  76ص  –ديوان ابن عبد ربه  5                                                                 34: لقمان   1
                                                                                     83:الواقعة  6                                                                   42: الزمر  2
 78: النساء  3
 162: األنعام  4
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فـال  ،  ال بد مـن املـوت    وتأخر األجل، مهما طال العمر فاملوت حقيقة ال بد منها لكل حي ، ف
 :  ويف هذا يقول األمري عبد ايغرت املرء بطول عمره ، وتأخر أجله 

ــلْ  ـــــــــ ــه األَج ـــــــــ غُ ــن يراوِ ـــــــــ ــا م ـــــــــ ي 

ــ   ـــــــــ ــلْاحتَّ ـــــــــ األَم لْهِيـــــــــــكي  1(م(  
   

لُوا  ذَرهـم {:من القرآن الكـريم يف قولـه تعـاىل    قتبسويف هذا البيت معنى م       كُ ـأْ ـوا  يتَّعم  ويتَ
ولْهِهِملُ يالْأَم فوفَس ونم حيث جعل طول العمر وبلوغ الرغبـات الدنيويـة وأملـهم    ، )2(} يعلَ

يف أمـر  ويقـول حممـد بـن عبـد السـالم اخلشـين       ، يف ذلك ملهاة هلم إىل أن حيني وقت احلسـاب  
         : هذه الدنيا وبيان زواهلا وفراق من فيها 

   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إِنْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــــر بِف ورٍ آذنَــــــــــتغَــــــــــر اردو 

   
ىن الثَّكُتلُ أَن تَســي من قَبـــد أَخزوـــتَ ر 

   يلتَــــفــــاقُ  و س للن ـــــاق س )3(شــــورِ بِ
 

   
 أراد الشاعر هنا أن يعظ الناس ببيان زوال الدنيا وضرورة التزود فيها بكل عمل صاحل       

، ألهنـا تغـر ابـن آدم بفتنـها وملـذاهتا لتصـرفه عـن        ف الـدنيا بـدار الغـرور   قبل املوت لذا وص
يف قولـه  ، والشاعر  يف ذلك متأثر بوصف ا عز وجل هلـذه الـدار الفانيـة     العمل لدار القرار

رورِ  { :تعاىل لَّا متَاع الْغُ ما الْحياة الدنْيا إِ يصور الشاعر حـال امليـت عنـدما    كما .)4( }و
 ـــــــــــــــــ

وقد نسب الدكتور سعد إمساعيـل  -155/  2 –ووردت أيضا يف كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب  -122/ 1 -احللة السرياء 1
ضي أمحد بـن  إىل القا) أرى الدنيا تصري إىل فنا :(، هذه األبيات واألبيات اليت مطلعها  123ص –شليب يف كتابه األصول الفنية للشعر األندلسي

ن أخبار حممد بن زياد اللخمي مستندا إىل ما رواه ابن عذاري ،على الرغم من أن األبيات وردت عند ابن عذاري لألمري عبد اهللا يف أثناء حديثه ع
 209ص-208ص  –،وعاد الدكتور سعد يف موضع آخر من كتابه ونسبها  لألمري عبد اهللا  155/ 2 -انظر البيان املغرب.هذا األمري 

                               3: احلجر  2
       64ص  –جذوة املقتبس  3
                                            20:و احلديد  -185: آل عمران  4
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هـذا املعنـى القرآنـي  الـذي     يظهـر   و تنزع روحه وتلتف ساقيه إحـدامها علـى األخـرى ،       
ـت { :اىلجليا يف قوله تعتأثر به الشاعر  يف تفسـري   وردوقـد  ،)1(} بِالسـاق  السـاقُ  والْتَفَّ

هذه اآلية أن اإلنسان عنـد فـراق هـذه الـدنيا تلتـف السـاق اليمنـى باليسـرى وشـدة فـراق           
فيذهب اجلسد إىل القرب والـروح إىل باريهـا لـيحكم    ،الدنيا يلتف بشدة اإلقبال على اآلخرة 

مال الصاحلة فاملوت غاية كـل حـي يسـعى إليـه مسـرعا      املرء التزود باألع لذا على.)2(فيها 
 :  ممتطيا ليله وهناره إىل دار القرار ويف هذا يقول حممد بن مسرة  ،من حيث ال يدري

 إنَّمــــــا املــــــوت غايــــــةٌ حنــــــن نســــــعى 

ــدامِ     ــى األقـــــ لـــــ ــا ع ــاً حنوهـــــ  خببـــــ

   
ــا   إنَّمـــــــــا اللَّيـــــــــلُ والنهـــــــــار مطايـــــــ

ــامِ    ــو دارِ حمـــــ ــبين األرضِ حنـــــ )3(لـــــ
 

   
ن قُلْ{:ورد هذا املعنى يف قوله تعاىل  ي الْموت إِ ذ رون الَّ تَف هنم ه  .)4(} ملَاقيكُم فَإِنَّ

 :  وإرادة ا عز وجل فوق كل شئ وقضاءه واقع ال حمالة ويف هذا املعنى يقول الغزال      
 ــه ــئ َكونـــــــــ ــه الشـــــــــ لـــــــــ  إِذا أَراد اإلِ

   ــوء ــركَ فيـــــه ســـ ـــ ! تَـــــدبري فلَـــــن يضُ
)5(

 

   
 :واملعنى يف هذا البيت استمده الشـاعر مـن كتـاب ا عـز وجـل القائـل يف حمكـم كتابـه              
}ن سك وإِ سمي ه رٍّ اللَّ ف فَلَا بِضُ كَاش لَّا لَه ن هو إِ ه راد فَلَا بِخَيرٍ يرِدكَ وإِ ل ـه  يصيب لفَضْ ـن  بِ م 
اءشي نم ه ادبع وه و الْغَفُور يمح6(} الر(. 

 ـــــــــــــــــ
             107: يونس  6                                                                                         29: القيامة  1
                                                                            479/ 5 -  انظر أيسر التفاسري 2
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 271ص  -كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس  3
 8: اجلمعة  4
 84ص  –الغزال ديوان  5

 وعلى اإلنسان أن ال يأسف على املاضي وال حيزن عليه ويقدم أمامه ما البد منه وال مفر   
 :  ويف هذا املعنى يقول ابن عبد ربه

ــى  لــ ع هرــد ــــف الــ ــى  ال تأس ــا مضَــ ــ م 

ـذي مــق الــوال   ـــا دونَـحيصم نم 1(ه(
 

   
،   )2(" حميـد و مهـرب  "كما ذكر ابن منظور أي مـا عنـه     )حميص دونه منما (فاملراد بقوله      

لُون  {:وقد ورد هذا املعنى يف القرآن الكريم يف عدة آيات منها قوله تعاىل  ـاد ج ي ينذ ويعلَم الَّ
  .)3(}ياتنا ما لَهم من محيصٍفي آَ
ــة علــى صــدق  ٍ  ولكــل، أرســل ا الرســل مبشــرين ومنــذرين   لقــد       منــهم معجزتــه الدال

رسالته وخامت األنبياء واملرسلني حممـد عليـه أفضـل الصـالة والسـالم جـاء بالكتـاب املـبني         
وال  قـويم بالرتغيـب والرتهيـب    من خلفه داعيا للـدين ال ال يأتيه الباطل من بني يديه وال  الذي

 :  يقول الغزال يف هذا املعنىحيق ملن مسع هذا الكتاب وعلم ما فيه أن يتجاوز حدوده  ، 
ــ ــأَ مكــــــأنّي لَــــ  دحمــــــتــــــاب ممع كســــ

)4(رِجفيه من الز لِــاء يف التَنزيــــا جــوم  
 

   
لَقَـد {:قولـه تعـاىل  مـن   الغـزال  اسـتلهمه قرآنيـاً   البيت يتضمن معنىوهذا        و  مه ـاء ج  ـن م 

اءا الْأَنْبم يهف ر ج دزاليت يدور معناها حول كـل مـا جـاء مـن أخبـار األمـم السـابقة        ،  )5(}م
 .الكفـر ولتزجرهم عن التكذيب و،وقصصهم اليت قصها القرآن الكريم ألخذ العظة والعربة 

                                        ـــــــــــــــــ
                                                              4: القمر  5                                                                   105ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 )حيص(مادة  –لسان العرب  2
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 36: ق -48:  فصلت -21: ووردت هذه اللفظة يف  إبراهيم  35: الشورى  3
                                        79ص  –ديوان الغزال  4

للحساب واجلزاء ، وكل من كتـب ا لـه النجـاة     كما أن ا عز وجل جعل لعباده موعداً      
 : يعمل  بالصاحلات خشية ذاك املوعد وهذا ما يقوله ابن عبد ربه يف قوله

 ب ر مــده ـــــــــ عأَو ــر ـــــــــ ش عم وـــــــــــمه 

  يــــــدة ذَاكَ الوع ــــــيشروا خ ــــــاد1(فَب(
 

   
ـخ {:يوم القيامة الذي قال ا تعاىل عنه يف  ليتمث املوعدوهذا        نُفـي  و ـورِ  فالص  ـك ذَل  مـو ي 

يدع 3("بالعذاب للكفار الوعيد يوم ذلك القرن هو الذي الصور يف ونفخ يأ" ، )2(} الْو(. 
 :                الشيب ويقول ابن عبد ربه يف 

ــابِي   ــذُّلَّ يف كتَـــــــــــــ ــةُ الـــــــــــــ ـــــــــــــ كآب 

ـــــــــــوابِي   يف ج ّالْعـــــــــــز ة ـــــــــــو خْ  َونَ

   
ــسٍ   ــــــــ ــري نَفْ ــاً بِغَــــــــ ســــــــ ــت نَفْ ــــــــ  قَتَلْ

ــذَابِ؟     ــن الْعـــ ـــ ــو م جـــ تَن ـــــففَكي 

   
ــــــــة وطيـــــــــبٍ    ج هب ــــــــن م ــــــــت  خلقْ

ـــــــرابِ   ـــــــن تُ م ـــــــاسالن ـــــــق لإِذْ خ 

   
ــبابِ    ــا الْشــــــ ميــــــ ح ــت ــــــ لَّ ــيو ــــــ ّنع 

ــبابِ     ــى الشـــ لـــ ــي ع ســـ ــهف نَفْ  فَلـــ

   
ــي  ــد عالنــــ ــيب قَــــ ــبحت والشــــ  أَصــــ

ــابِ    ــاً إىل اخلَضَــــ ــدعو حثيثــــ ــــ 4(ي(
 

   
ويف هذه املرحلة اليت تعترب مرحلة انتقالية يف حياة ابن عبد ربه من حياة اللهو واـون إىل        

قـد دامهـه الشـيب داعيـا إىل اخلضـاب ،      حياة الزهد والعبادة ، يصور حاله بعد املشـيب و 
وكنى بقتل النفس بغري حق عن قتل بياض الشعر لسـواده  .وتلهف نفسه ملا مضى من شبابه

 ـــــــــــــــــ
 77ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
          20: سورة ق  2
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                                  5/143 –أيسر التفاسري   3
 51ص – ديوان ابن عبد ربه 4

وال خيلو كالمه يف ذلك من التأثر مبعاني القرآن الكـريم إذ أن قتـل الـنفس بغـري حـق وحتـريم             
ـت        {معنى قرآني يظهر جليا يف قوله تعاىل  ذلك ـسٍ لَقَـد جِئْ ـا زَكيـةً بِغَيـرِ نَفْ س ت نَفْ قَالَ أَقَتَلْ

را  لَى ب {:، وقوله تعاىل)1(}شيئًا نُكْ ا عنكَتَب        ـسٍ أَو ـا بِغَيـرِ نَفْ س ـن قَتَـلَ نَفْ م ـه ني إِسـرائيلَ أَنَّ
 .)2(}فَساد في الَْأرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ الناس جميعا 

أما بالنسبة للخلق فال شك أن أساس النشأة األوىل وبداية اخللق من تراب وهذا املعنـى         
رابٍ ثُم إ{:وجد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل  لَقَه من تُ خ مَثلِ َآدم ه كَ ن مَثلَ عيسى عند اللَّ

كُن قَالَ لَه كُون3(} فَي(. 
ومـن هنــا فقــد اســتطاع الشـعراء مــزج اقتباســاهتم مــن القـرآن الكــريم بأبيــاهتم الشــعرية          

اني القـرآن  وهـذه االقتباسـات مـن معـ    .،حتى تكاد تكـون وحـدة متكاملـة ال تنفـك عنـها      
الكريم هـي يف حقيقتـها إميـاءات وإشـارات ذكيـة ،دون اللجـوء إىل الصـراحة والوضـوح يف         

 .ذلك
       

 
 
 

 ـــــــــــــــــ
   74: الكهف  1
 32: املائدة 2
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 59: آل عمران 3

 :قصص قرآني  -3
ــص الســيما            ــم الســابقة علــى أســلوب الق يف اعتمــد القــرآن الكــريم يف اإلخبــار عــن األم

حكايته عمن أخذهم ا جزاء كفرهم وطغياهنم وذلك هبدف االتعاظ واالعتبار حبـاهلم  
ة يـ وهذا النوع من القصص ميكن أن نطلق عليـه القصـة التارخييـة الـيت حتكـي أحـداثا حقيق      

تضم شخصيات من واقع التاريخ كقصص األنبياء وأتباعهم من الصـاحلني ، والقـرآن الكـريم    
بل إن بعض السور تدور بكاملـها علـى مثـل هـذه القصـص وتسـمى       ملئ مبثل هذه القصص 

 .السورة كاملة باسم بطل هذه القصة مثل سورة يوسف ، وإبراهيم ،وحممد وغريها 
إال أن وقد عمد الشاعر األندلسـي إىل التلمـيح إىل مثـل هـذه القصـص يف بعـض أشـعاره              

يتطلع للمزيد من املكـارم  ي يقول وهو الذي اشتهر بذلك يف هذه املرحلة هو ابن عبد ربه الذ
             :  والرغبات 

    ــــة مر ــــن نَيــــلِ مكْ ــــي م كْتَفال ي ــــر  واحلُ

  ــى ي ــيت مـــــحتَّ ــــــــــن دونهـــــروم الَّ ـا الْعطَب 

   
ـــــلُ  أَج ونَـــــهد ـــــن ـــــلُ م أَم ـــــه ســـــعى بِ ي 

     غَــــــب ر ه عــتَد ســــ ي ــــــب ه ر ــه ــــ ن كفَّ  إِ

   
ــــ لــــهب ــــى ر وســــألَ م ــــا س أَرِنــــي:ذَاكَ م 

    ــب ـــــ جع ه ــآل يف تَســـــ و ــك لَيـــــ ــر إِ ـــــ ظُ  أَنْ

   
ـــــن كَـــــرمٍ ـــــا نَـــــالَ م يمف ـــــديز  يبغـــــي التَّ

  ه جِــو الن لَــو ه الــــ ييـــ د ـب حي والكُتُ 1(و(
 

   
م إىل التزيــد منهـــــا    فاملكــارم  واألخــالق العاليــة والرغبــات احلســنة ممــا يســعى الكــرا             

 ـــــــــــــــــ
 46 ص  -ابن عبد ربه  ديوان 1
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وتـــــأبى أنفسهم األبية التقاعس عنها وعن التفاني يف بلوغها رغبـة  ال رهبـة ، ولتعزيـز هـذا     
لقصـة موسـى عليـه السـالم     املعنى القائم على الرفعة وزيادة املنزلة  ، جلأ الشاعر إىل التلميح 

ه وطلــب رؤيتــه إال أن ا عــز وجــل وجهــه لرؤيــة جبــل الطــور الــذي جتلــى  عنــدما كلــم ربــ
 عز وجل حينها يـتمكن موسـى مـن     سبحانه وتعاىل له فإن استقر اجلبل مكانه بعد رؤية ا

وشدته فخر موسـى صـعقا ،    قوته على الرغم من هند أإال أن اجلبل  ، رؤيته سبحانه وتعاىل
ما{ :م يف قوله تعاىلحكاها القرآن الكرياألحداث وهذه  لَ و  ـاء ـى  ج وسـا  م نيقَاتمل  ـه كَلَّم و 
هب قَالَ ر بي رأَرِن ر ظُ لَيك أَنْ لَكنِ تَراني لَن قَالَ إِ و ر ظُ لَـى  انْ ـلِ  إِ بنِ  الْج ـوف  مكَانَـه  اسـتَقَر  فَـإِ فَس 
األنبياء بالتحدث إليـه وأعطـاه    فموسى كليم ا عز وجل ميزه ا على سائر.)1(}تَراني

الكثري من املعجزات والكرامات إال أنه أراد بطلبه النظـر إىل ا عـز وجـل الزيـادة مـن هـذه       
 .املكارم 

عليه السـالم العصـا الـيت أمـره ا عـز وجـل أن يضـرب هبـا البحـر ليشـق            ه ومن معجزات      
ه وقـد أشـار ابـن عبـد ربـه إىل هـذه       طريقا له وللصاحلني من قومه للنجاة من فرعـون وأتباعـ  

   : القصة يف أبياته اليت يذم فيها الدنيا اليت ال يبقى فيها إال اللئام من البخالء فيقول 
ل مـــو و أَنــــــــوسى جي ضْاءصبِالع اــرِب 

ت مـــمل   س جضَــا انْب خَــــن الب ه  الءــــربِ

   
ــ  ــامِ النــــ ــاء لَئــــ ــيهِمبقَــــ لَــــ ع تــو ــــ اسِ م 

     ــاء مني بقَـــ ــر ــوت األَكـــ ـــ م ــا أَن مـــ )2(كَ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 143 :األعراف  1
 41ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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ـا { :وقد ذكر القرآن الكريم هذه القصة يف سورة الشعراء حيث يقول ا تعاىل       نيحأَوو 
ــى لَ ــى إِ وسم إِذ ــقَاه تَساس قَوــه أَنِ م ــرِب ــاكَ اضْ صبِع ــر جالْح ــت س جفَانْب ــه نــا م ة اثْنتَ ــر شع       
 داعيـا  ويصور ابن عبد ربه حالة مريض زاره وكيف عاله الشحوب والضنى .)1(}  عينا

 : له بكشف الضر إذ يقول 
وح النثْــر  ال وصبـــــوابِ الْعــــدى بني أَ

  يف ج ــتَن ــوبِ يعـــ ــد موصـــ لْمجـــ ل ــد ـــ س 

   
ىــم ضَن وبح اً شوس حدكَ مكْ و ا أَنت 

  لُّنـــب حوبِـــن مضْنــك مـــا بِـــلْ كُ شم ى و 

   
ــــه اللَتج ــــن م جــــابح ــــهلَي ع ــــن ــــا م ي 

جــــوبِ       حم ــر ــــاً غَيــ موي ــك ــدا لَــ ــ ب ن  وإِ

   
 ّــر ـــ لضُّ ــداً ل ـــ ي ليـــــك ــفَةً أَلْقَـــــى ع ـــ كاش 

ـــــــر نَـــــــيب اِ أَيـــــــوبِ   شـــــــاف ضُ )2(كَ
 

   
أصـابه يف مالـه وولـده ونفسـه     ويف أبياته تلميح لقصة أيوب عليه السالم وما أمل به من ضـر        

أن يكشف عنه مـا أمل بـه واسـتجاب     بعد أن بلغ البالء منتهاه  وكيف دعا ربهفشكر وصرب 
، ضـه يف أهلـه ومالـه وولـده  بـل ضـاعف لـه ذلـك         فكشف عنه ما أصابه وعو ربه لدعائه 

 :والقرآن الكريم حيكي هذه القصة إذ يقول ا تعاىل 
}وبأَيى إِذْ و نَاد هب أَنِّي ر ينس م ر ت الضُّ ـم  وأَنْ حأَر  نيماحا  ^ الـرنبج ـفْنا  لَـه  فَاسـتَ ش  فَكَ
ه ما رٍّ من بِ لَهم هأَهلَ وَآتَيناه ضُ مثْ و مهعةً م م ح ر ننَا مدنى ع ر كْ ذو يند لْعابِ 3(} ل(. 

 ـــــــــــــــــ
 160:  األعراف1
 52ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 83: األنبياء  3
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                : كما يقول ابن عبد ربه يف املوعظة 
 ة ــرب ــــــــــ ع عــى مل أَد ــــــــــ ــت حتَّ  بكيــــــــــ

ــ    ــوا اهلــــ ــوص إِذْ حملــــ ــوقَ القَلــــ  ودج فَــــ

   
  ــف ــى يوســــــ لــــــ ــوبٍ ع ــاء يعقــــــ  بكــــــ

     ميص لَّتَـــــــه بــــــــالقَ ـــــــفَى غُ ـــــــى ش  حتَّ

   
لـــــى مـــــا مضَـــــى ع هرالـــــد ـــــف ال تأس 

    ــيص ــن محــ ــ م ــه ــا دونَــ ــ الــــذي م والــــق 

   
    ــه ــــ ظَّ ح ــن ــــ م ــئ ــدركُ املُبطــــ ــد يــــ  قَــــ

سبـــر قَــــواخلي   ي ــــدهج ــــق د
1(احلريص(

 

   
فقـد ابنـه    الـذي بكـى علـى   ه هنـا ببكـاء يعقـوب عليـه السـالم      ءفابن عبد ربه يشـبه بكـا        

وألقوه يف غيابة اجلـب ورجعـوا    عليه تآمر أخوتهأن  حتى ابيضت عيناه ،وذلك بعديوسف 
لَّى {:قولـه تعـاىل   كمـا ورد يف لوالدهم يربرون فقده مبربرات واهية حتى قال هلـم   تَـو و  مهـن ع 

لَى أَسفَى يا لَوقَا ع فوسي ت  .)2(} كَظيم فَهو الْحزنِ من عيناه وابيضَّ
 وذكـر القـرآن ذلـك يف    إليه بصره عندما أرسل يوسـف إليـه بقميصـه    ا عز وجل  ثم رد       
ــواا{:تعــاىل ولــهق به ــي ذْ يصم ــذَا بِقَ ه ــأَلْقُوه لَــى فَ ع ــه ج ــي و ت أَبِ ــأْ ا يــري صي بــون تُ ــأَهلكُم وأْ         بِ

ــني عم وقصــة يوســف طويلــة تكلــم عنــها القــرآن الكــريم يف ســورة كاملــة مسيــت   ، )3(} أَج
 :وقد عمد ابن عبد ربه إىل التلميح هلذه القصة يف بيت واحد يقول فيه ، بامسه

   ـــــــفوسلـــــــى ي عقـــــــوبٍ عي كـــــــاءب 

     ميص ــه بــــــالقَ لَّتَــــ ــــــفَى غُ ــى ش ــــ  حتَّ

   
 ـــــــــــــــــ

 105ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 84: يوسف  2
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 93: يوسف  3

والرتغيـب يف  ، وألن الزهد من املوضوعات اليت يراد منها الرتهيب من زينة احلياة الدنيا        
أال وهو القصـة التمثيليـة   ، اآلخرة فقد اعتمد يف أكثر جوانبه على نوع آخر من أنواع القصص 

 .)1(يف عرض األحداث وقوة يف التخيل ملا فيها من حيوية 

ي قـول ابـن عبـد ربـه يف وصـف      ومن مثل هذا القصص التمثيلي يف شعر الزهـد األندلسـ        
 :                   الدنيا يف أبيات قاهلا يف املوعظة 

 كــــــــةأَي ة نيا نَضَــــــــارأَال إِنَّمــــــــا الــــــــد 

ف جاــــر منهـــإِذا اخضَ   ج نباا جب ن 

   
 عــائ جـــ ـــــال ُإالَّ فَ ــا اآلم ـــ م ارالـــــد ــي ـــ ه 

  ب ــائ ـــــــ صإِالَّ م ـــــــــذَّات ــا وال اللَّ ليهـــــــ ع 

   
ت بِـــفَكَ نخس يــــمسِ عاألَمقَـــ ــــنةرير 

معهــــوقَرت عيون   ـــــا الْيـــــاً دمِ سـواكب 

   
 ــا بِع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح ــرةفَـــــال تَكتَ ـــ ب 

  ــعهنبٍ م إِنّــــا فَــــــــلى ذَاهــب ذَاه 2(ك(
 

   
إذا أخضر منه جانـب جـف   (فابن عبد ربه ميثل الدنيا يف زواهلا بالصورة املتغرية للنبات       

ــه   ) جانــب  ــدنيا بالنبــات يف قول وهــذه الصــورة وردت يف القــرآن الكــريم الــذي مثــل احليــاة ال
مــوا{ :تعـاىل  ــا اعلَ أَنَّم ــاة يا  الْحنْيالـد ــب لَع ــو لَه ــةٌ و زِين و  رتَفَـاخ و كُمــنيب ر تَكَــاثُ ــي و الِ فوــأَم  الْ

لَادالَْأوَثلِ وم ث كَ غَي ب ج أَع الْكُفَّار ه ـي  حطَاما يكُون ثُم مصفَرا فَتَراه يهِيج ثُم نَباتُ فو  ة ر ـآَخ  الْ
ذَاب ع شيدد ة ر غْفم و نم ه رِضْوان اللَّ ا وم و اةيا الْحنْيلَّا الد رورِ متَاع إِ  .)3(}الْغُ

 ـــــــــــــــــ 
 21-20ص -انظر القصص القرآين يف الشعر األندلسي  1
 139ص  -) وكم سخنت-غضارة أيكة(ويف بغية امللتمس  - 49ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 20:احلديد  3
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 :احلديث الشريف : ثانيا 
اهتم األندلسيون جبانب دراستهم للقرآن الكـريم بدراسـة احلـديث الشـريف فـال يشـب             

ــم وبــرع فيــه الولــد فــيهم إال وقــد فقــه   نشــطت "  : يقــول الــدكتور شــوقي ضــيف  ، هــذا العل
فى سـنة  األندلس يف علم احلديث نشاطا واسعا منذ حمدثها وقاضيها معاوية بن صاحل املتـو 

 .)1("هـ سواء يف روايته أو يف التصنيف فيه ويف رجاله 178
هـــ، رحــل إىل  276ومـن مشــاهري حفــاظهم أبــو عبــد الــرمحن بـن خملــد املتــوفى ســنة   "      

 . )2(" املشرق فروى عن األئمة وأعالم السنة ورجع إىل األندلس فمألها علما
على كثري من شـعره فظهـر تـأثره    ال شك بوثقافة الشاعر األندلسي اإلسالمية انعكست       

والـدليل علـى ذلـك أن بعـض     . باحلديث الشريف كما ظهر تأثره بالقرآن الكريم فيمـا سـبق   
 .الشعراء صاغوا أبياهتم مقتبسني من ألفاظ و معاني احلديث الشريف  

مـن احلـديث    له أشار يف كتابه العقد الفريد أهنـا مقتبسـة  ِ  فهذا ابن عبد ربه يقول يف أبيات      
          : الشريف 

ةُ  ــــــكين س احليــــــاء ــــــن م ليــــــه ع ــه جــــ و 

ـــــــع األَنفـــــــاسِ   جـــــــري م محبـــــــةُ تَ و 

   
  ه ــــــــــــدبومـــــــــــاً عي ا ـــــــــــب وإِذا أَح 

ليــــــه محبــــــةً للنــــــاسِ       ــى ع )3(أَلقَــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 . 109ص–عصر الدول واإلمارات األندلس  -1
  44ص -القاهرة-مكتبة النهضة املصرية  -م 1969-2ط–لطفي عبد البديع  /انيا ، داإلسالم يف اسب -2
 103ص  –ديوان ابن عبد ربه   -3



 - 68 -

فقد يقذف ا عز وجل حمبة بعض النـاس يف قلـوب اآلخـرين فتتقـارب أنفسـهم ، وتتفـق             
 .خواطرهم  ، وهذه احملبة  ما هي إال دليل على حب ا عز وجل لعبده 

عـن رسـول   الذي رواه أبـو هريـرة    يف معنى احلديث  هذه األبيات ابن عبد ربه  صاغ  وقد      
ذا أحـب ا عبـدا نـادى جربيـل إن ا حيـب فالنــا      إ: (قـال   ا صـلى ا عليـه وسـلم أنـه     

فينـادي جربيـل يف أهـل السـماء إن ا حيـب فالنـا فـأحبوه فيحبـه         ، فيحبه جربيـل   ،فأحبه
 .)1( )  وضع له القبول يف أهل األرضأهل السماء ثم ي

ــيت اســتخدمها الشــعراء حــديث الرســول صــلى ا عليــه           ــث الشــريفة  ال ومــن األحادي
ــوم عاشــوراء  ــوم عاشــوراء وســع ا    ( وســلم يف ي ــه ي ــى أهل ــن وســع عل ــه طــول م          علــى أهل

 .)2( ) سنته
ليلـة عاشـورا تـدور    الـرمحن يف   فقد كتب عبـد امللـك بـن حبيـب أبياتـا إىل األمـري عبـد              

 : حول معنى هذا احلديث حيث يقول جبملتها 
 راءاشوـــع -نــالرمح كسنيال  -سنال تَ

 راوكُذْـــــم اءـــــيحيف األَ تال زلْ رهـــواذكُ  

   
ــالَ ــولُ قـــ ــ- الرســـ ـــ صال ــتَة ا  -هلُمشـــ

ـــــو قـــــوالً   جنَدــا ع ــ قليـــــه احلَـــ  اوروالنـــ
   

مــــب ن ـيف لَِ اتلِي ــــــعاشوذَ راءا ســــــعة 
  ــي ـــ ــيعبِ نكُ ـــ شــ ه ـــ ــف ــحل موي احلَـــ  راوبـــ

   
 ـــــــــــــــــ

 –كتاب األدب  –بريوت-دار طوق النجاة -هـ 1422-1ط-أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح اإلمام البخاري   1
 14 /8-6040رقم احلديث  - تعاىلباب املقة من اهللا

 -بومباي–الدار السلفية  -عبد العلي عبد احلميد حامد /الدكتورحتقيق ، يب بكر أمحد بن احلسني البيهقيأل –اجلامع لشعب اإلميان  2
  375 /7-3512رقم احلديث 
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ـف ــــغَارفَ بدتُيك فــــــيما فيه غَّراـــــــتنب 
  ــــخيــورى  ر ــمالــ ــاً ومقْيــــح كلِّهــ )1(اوربــ

 

   
يذكر الفقيه ابن حبيب  لألمري فضل هذا اليوم وأمهية السعة فيه علـى األهـل وأثـر ذلـك             

على اإلنسان ،  ويعظه بضرورة اغتنامه وعـدم التفـريط يف صـيامه،  امتثـاالً لكـالم الرسـول       
،إال )2(ن األقـوال املتباينـة   وقد ورد يف صحة هذا احلديث الكـثري مـ  .صلى ا عليه وسلم 

وأن لــه أن ذكـره يف أبيـات الفقيـه عبــد امللـك بـن حبيــب دلـيال علـى صــحته وثبوتـه عنـده ،         
3(أصال( . 

قـول الرسـول صـلى ا عليـه      الـيت اسـتخدمها الشـعراء     احلـديث الشـريف   ومن معـاني        
، فقـد  )4( ) نعـاهلم  قـرع ع إنه ليسـم ، وتوىل عنه أصحابه ، إذا وضع يف قربه  لعبدإن ا( :وسلم

                 : هذا املعنى يف أبياته اليت يقول فيها الغزال  ضمن 
ــين  أنظــــــــر إيل إذا أُدرجــــــــت يف كَفــــــ

لحـــر إيل إذا أُدرجــــوانظُ    دــــــــت يف الّ
   

 م معيـاين من يقيــــــال وعـــــد قليـــواقع

ــ    ـــ ــي م ــيع نَعشـــ شـــ يّممـــــن ي د5(ن ذَوي و(
 

   
 ـــــــــــــــــ

كمـا وردت يف نفـح    -184ص  –واملقتبس من أنباء  األندلس  - 37 /2–وردت هذه األبيات يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة   1
 :إال أن البيت الثالث عند املقري خيتلف عن ما ورد يف املصادر األخرى حيث يقول. 2/6-الطيب 

ــع يف   ــيمن يوسـ ــاقفـ ــ إنفـ  همومسـ
ــورا     ــام ميسـ ــذلك العـ ــزال بـ  أن ال يـ

   
واألرجح ما ورد يف رواية األبيات يف املصادر األخرى ،ويؤكد ذلك املقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظـه فكتبـه   

 2/6–انظر نفح الطيب . باملعىن والوزن لطول العهد به 
  124ص  –دار الرسالة -م 1994/هـ1414 -وترتيب حممد عودة الرحيليمجع ، انظر صيام يوم عاشوراء وما يرتبط ذا اليوم  2

 128إىل ص
 127ص– نفسه 3
 17/203 -باب عرض مقعد امليت عليه واثبات عذاب القرب –كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها –صحيح مسلم 4
 64ص  –ديوان الغزال   5
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 : وقال ابن عبد ربه يف حممد بن وضاح أحد علماء قرطبة
ـــــادت ـــــها ج عيش نيا بِنعمـــــةالـــــد لـــــك 

ــلُ زاد الراكــــــبِ     ــــ ــا مثْ ــاكَ منهــــ كفــــ و
)1(

 

   
إال اقتبـاس مـن معنـى احلـديث الشـريف الـذي        النصيحة اليت قدمها الشاعر مـاهي  هذه      

ــلم   ــي أحـــدكم مـــن الـــدنيا مثـــل زاد :( يقـــول فيـــه الرســـول صـــلى ا عليـــه وسـ ــا يكفـ             إمنـ
 .)2( )الراكب 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 53ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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 434 / 18 -9915رقم احلديث  –اجلامع لشعب اإلميان 2

 :مصادر قدمية : ثالثا 
تزخر هذه املصـادر واملتمثلـة يف كـل مـا ورد عـن القـدماء مـن أقـوال أو أشـعار أو أمثـال                  

 :هذه املصادر إىل ثالثة أقسام  مادهتم الشعرية و تقسمبالكثري مما استقى منه األندلسيني 
 أقوال النساك والزهاد -1

على أقـوال بعـض الصـاحلني فنظمهـا شـعرا ويف مقدمـة        نياألندلسي بعض الشعراء اعتمد      
 : من ذلك قوله أكثر من ذلك يف عقده ، هؤالء الشعراء ابن عبد ربه الذي

ــاطنِ الـــــدنيا ، فظاه ــر إِىل بـــ ـــ ــاانظُ  رهـــ

    ـــــري طَرفُهـــــا فيـــــهجـــــلُّ البـــــهائمِ ي كُ
)1(

 

   
ـب  وإنّمـا  :"وقد ذكر هذا املعنى الذي استقى منه هذا البيت يف عقده حيـث يقـول          كَّ ر 
ــلَ ا ــوان ســائر دون اإلنســان يف العق ــى بالظــاهر ليســتدلَ احلَي ــاطن، عل ــم الب ــثري ويفْه  الك

قائم علـى النظـر والتأمـل يف الـدنيا وباطنـها الـذي يـؤدي        ويبدو أن  كال املعنيني  . )2("بالقليل
ــه      ــذي ميــز ا ب ــدنيا بقلــة العقــل ال ــط عــدم الزهــد يف ال ــه رب باإلنســان إىل الزهــد فيها،وكأن

ومن تأثره بأقوال السابقني مـا ذكـره يف عقـده مـن قـول منسـوب لـبعض         .اإلنسان عن احليوان
 : ،فقد نظم ذلك شعرا يف قوله )3("حصدته فيها زرعت فما مزارع األيام: وقالوا"احلكماء

 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن احليــــــــــــــــــــــ  إِ

حصــــد       ت تَ ــــئْ ــا ش رع بِهــــا مــ ــازْ )4(فَــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 169ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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                                                             357 /2 –العقد الفريد  2
 1/250 – نفسه 3
 67ص  –ابن عبد ربه ديوان  4

،وقـد نظـم ابـن عبـد ربـه      )1( )املوت نذير الشيب: (ومما ذكره من أقوال السابقني قوهلم            
 : ذلك شعراً يف قوله 

ــا    ــلَه إلينــــــــ ــــــــ سأَر تــو ــذير املَــــــــ  نَــــــــ

    ـــــــذيرالن نا بِمـــــــا جــــــاءب )2(فَكَــــــذَّ
 

   
ابن عبد ربه مـن حتويـل أقـوال الزهـاد      وقد علق الدكتور سامي مكي العاني على ما فعله      

وهو حني فعل ذلك أتى بشعر متكلف ال يعـرب عـن عاطفـة بقـدر تعـبريه عـن       :"إىل نظم بقوله 
 .  )3("الفكر 

كـل ابـن آدم خطـاء وال خيلـو أحـد مـن البشـر مـن العيـوب ، وهـذه سـنة ا يف            الشك أن       
ــث  ــنقص ، إال أن  نفــرد ســبحانه وتعــاىل بصــفات الكمــال وتنــ  االكــون حي زه عــن صــفات ال

اإلنســان بطبعــة ميــال إىل االنشــغال بغــريه فينظــر يف عيــوهبم ، وكــان األجــدى بــه االنشــغال   
 :  بعيوب نفسه والعمل على إصالحها وهتذيب أخالقه ويف هذا املعنى يقول الغزال

  ــه يف نفســــــ ــا ِ ــانٍ مبــــــ ــلّ إِنســــــ ــــــ  ولكُ

ه أشــــغالُ       عــــن غــــري بــــهيع ــــن 4(م(  
   

:          هذا املعنى ورد عند ابن منبه الذي امتـدح مـن انشـغل بعيوبـه عـن عيـوب غـريه بقولـه        و      
فالغزال يقر بأن اإلنسان فيـه مـن العيـوب مـا     .)5(» غريه عيب عن عيبه يف نظر ملن طوبى «

 .يشغله عن عيوب غريه ،يف حني ميتدح ابن منبه من أدرك هذه احلقيقة وألتزم هبا
  ـــــــــــــــــ



 - 73 -

ص  –بـريوت –دار الكتب العلميـة  –الزهد ، ألمحد بن حنبل  5                                            3/43–العقد الفريد  1
371            

 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 282ص -دراسات يف األدب األندلسي  3
 93 –ديوان الغزال  4

 الشعر العربي -2
ندلسي ، الشعر العربي القديم مضمنا يف شعره  بيتا، أو شطر بيـت ٍ  لقد تناول الشاعر األ      

 .كنوع من االستشهاد ، أو مستلهما معنى البعض منها يف تكوين أبياته  
وكان ابن عبد ربه من أكثر الشعراء الذين استشهدوا بأبيات الشعر القـديم يف أشـعارهم         

 :               ومن ذلك قوله يف الشيب
ــ ــع بيـــــــ ـــــــ نَص ــد ــيبٍ قَـــــــ ـــــــ ش اض 

   ــع ــا ارتَفَـــــــــــــ ــه فمـــــــــــــ ـــــــــــــ  رفَعتُ

   
ــع ــــــــــــــــ م ــيض أنْقَ ــــــــــــــــ  ِإذا رأى البِ

     ــع ــــــــ م سٍ وطَ ــأْ ــــــــ ي ــني ــــــــ ب ــن ــــــــ م 

   
 ــع خَـــــــــــــــ الن ــام ــه أَيـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لّ ل 

     ــــــــــذع يهــــــــــا جين ف ــــــــــا ليــــــــــتَ ي 

   
   يهــــــــــــــــــــــا وأَضَــــــــــــــــــــــعف ــــــــــــــــــــــب1(أَخ(

 

   
ضـعف مـع حنينـه  أليـام     يذكر ابن عبد ربـه الشـيب ومـا آل إليـه أمـره بعـد املشـيب مـن               

الشباب وقد استعان يف أبياته ببيت لدريد بن الصمة  مأخوذ من قوله ملالك بن عـوف يف يـوم   
 :غزوة حنني وقد كان شيخا مها ال قوة فيه  
 ع ــذَ ـــــــــ ــا ج ـــــــــ هيين ف ــتَ ــا لَيـــــــــ ـــــــــ ي 

  أَضَــــــــــــــعــــــــــــــا و هيف ــــــــــــــبأَخ 

   
  ــع ــــــــــــ مالز ــاء ــود وطْفَــــــــــــ ــــــــــــ  أَقُ

   عــد ــــــــــ ص ــاة ــــــــــ ــا ش )2(  كَأَنَّهــــــــــ
 

   



 - 74 -

 ـــــــــــــــــ
 111ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 93ص  – م1981-هـ1401-دار قتيبة -حممد خري البقاعي حتقيق-ديوان دريد بن الصمة اجلشمي 2

وممــا يالحــظ علــى الشــطر األول مــن البيــت أنــه مقولــة لورقــة بــن نوفــل وردت يف حــديث        
 .)1(" قومك خيرجكإذ  حيا أكون ليتين جذعاً فيها ليتين يا :"الوحي حيث يقول

ويكثر ابن عبد ربه من ذكر املوت حتى يف أغراضه الشعرية األخرى ، ومن ذلـك قولـه يف         
 :أبياتا قاهلا يف حمبوبة 

مـــــاً   ر ه ـــــتبطَــــةً  ميع ـــــتممل ي ــــن م 

)2(املـــــوت كـــــأس واملـــــرء ذائقُهــــــا      
 

   
ه  يف أبياته هو ألمية  بن أبي الصلت ذكره مع جمموعـة  هذا البيت الذي ضمنه ابن عبد رب      

 :                             من أبيات أخرى  يقول فيها
تـــــــهيمـــــــن من فـــــــر ـــــــن م وشـــــــكي 

ــا    ــه يوافقُهـــــــــ راتـــــــــ ــضِ غ  يف بعـــــــــ

   
ــاً   مـــ ر ه ــت ــةً ميـــ ــت عبطَـــ ــن ملْ ميـــ  مـــ

ــرء ذائقُهـــــا      ــوت كـــــأس واملـــ )3(للمـــ
 

   
 :               ابن عبد ربه بيتا آخر عن املوت يقول فيه  كما ذكر      

ــارٍ   ــاد وســــ ــني غــــ ــا بــــ ــــ ــا م  فاملنايــــ

      ـــــــق هـــــــا غَلنـــــــيٍّ بره ـــــــلُّ ح )4(كُ
 

   
حتـني   يصور فيه حركة املوت طوال اليوم ما بني غاد وسار واألحياء مرهونني يف يـده إىل أن       

يف حتقيقـه   ين عبـاد كمـا ذكـر التـو جنـ     حلظة كل منهم ، وهـذا البيـت  للصـاحب إمساعيـل بـ     
 ـــــــــــــــــ

     7/ 1 –كتاب بدء الوحي –  صحيح اإلمام البخاري 1
 124ص  –عبد ربه  ديوان ابن 2
 421ص  – 2000/8/1977-2ط–دمشق -املطبعة التعاونية -عبد احلفيظ السلطي / حتقيق د –ديوان أمية بن أيب الصلت  3
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 123ص  –ديوان ابن عبد ربه  4

املوت راحـة عنـد بعـض النـاس لتخلصـهم مـن عنـاء احليـاة وكـدرها إال أن  ابـن            و.للديوان 
من اسـرتاح بـاملوت مبيـت وإمنـا امليـت      يتفق مع الشاعر اجلاهلي الذي يرى أن ليس  عبد ربه

 :من ال ذكر له من األحياء فيقول يف ذلك 
ــا الال لَــــــــيكم  ئأَيهــــــ ــاذا ع ــــــ م ــون  مــــــ

ــوا   ــدائي ؟  أَن تَعيشـــــ ـــــ ــوت بِ  وأن أَمـــــ

   
ــ ــ سيلَـــ ـــ م ــن ـــ فَم ــات  رتاح بميـــــتاســـ

    م ــــــتإنّمــــــا املي األح ــــــت ـــــــي ي 1(اء(
 

   
ــديوان  لــيس البــن عبــد ربــه  ، وإمنــا لعــدي  بــن الــرعالء           والبيــت األخــري  كمــا ورد  يف ال

حمـل إىل  ومما ال شك فيـه  أن املـوت حـق علـى األحيـاء وال بـد لكـل حـي         .)2(الغساني  أن ي
غيب يف الثراء ،  ويف هذا املعنى يقول األمري عبد اسن أن يقربه  يوما ما  والبد لكل ح : 

ـــــرِيرٍ      علـــــى س لـــــت م قـــــد ح ـــــك  كَأنَّ

جهــــوغُيب حس   و ك يف ــــــن
 )3(راءـــــالثَّ

بـن عمـرو    وقد ضمن الشاعر بيته شطر بيت لشاعرة قدمية  هـي عقيلـة بنـت الضـحاك          
 :عندما قالت يف ابن عم هلا يدعى عمرو  

ــ ـــــل يل هخييـــ يــر  عـــــبٍكَ و بـــــنا عمـــ

   كأنـــك قــــد حم4( علــــى ســــريرِ لــــت(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 43ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
أة إمساعيـل بـن   امر: بن عمرو اجلرمهيرعلة بنت مضاض "هو ابن  ءوعدي بن الرعال -  43هامش ص  انظر ديوان ابن عبد ربه 2

وإن صحت رواية من جعل قحطان مـن نسـل   .وهم الطبقة الثالثة بعد العرب البائدة والعرب العاربة) العرب املستعربة(إبراهيم، وأم 
 .28 /3 –األعالم للزركلي " إمساعيل، فتكون رعلة أم القحطانيني والعدنانيني مجيعا

 155 /2–البيان املغرب يف أخبار األندلس  3
 8/45-م1962-هـ1381 -3ط-بريوت–دار الثقافة  -أليب الفرج األصفهاين–األغاين  كتاب 4
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ر الشعراء األندلسيني ببعض الشعراء أمر ظاهر يف بعـض أشـعارهم  وكـان مـن أبـرز              وتأثَّ
يف سـرتِ ا علـى عبـاده     -متـأثراً بـه   -فهذا الغزال يقـول . الشعراء املتأثرين هبم أبو العتاهية 

 :         املذنبني
لينـــــــــا قنـــــــــا عإِنعـــــــــامِ خال ـــــــــن وم 

     تَفـــــــوح نـــــــا ليســـــــتذُنوب بـــــــأن 

   
ــاً   ــبحنا هروبــــ ــت أل صــــ ــو فاحــــ  فلــــ

      ـــــرادي بـــــا لفَـــــال مـــــا نســـــرتيح  فُ

   
ــالحاً  ــلٍ صــــ ــلِّ منتحــــ ــاقَ بكــــ  وضــــ

     ــيح ــد الفســـ ــه البلـــ ـــ ــتْنِ ذُنوبِ ـــ 1(لن(
 

   
د هذا املعنى عند أبو العتاهية يف مثل ق        :                  ولهفقد وجِ

ـــــــــــــــن اللَـــــــــــــــه بِنـــــــــــــــا أَن أَحس 

   ــوح ــا ال تَفــــــــــــــــــ  اخلَطايــــــــــــــــــ

   
ــا   ـــــــــــــ نم ــتور ــإِذا املَســـــــــــــ  فَـــــــــــــ

     ــوح ــه فُضـــــــــ ــني ثَوبيـــــــــ ـــــــــ 2(ب(
 

   
ويف حتمية املوت ووقوعه ال حمالة  ، مهما اختـذ اإلنسـان مـن احلـرس واحلُجـاب ، ومهمـا             

 :ذلكشاد من حصون وقباب ،  يقول غربيب الطليطلي يف 
  ــن ــوت حصــــ ــرد املَــــ ــــ ــا ي ــركَ مــــ  لَعمــــ

لـــــــــــــــــــوكَ وال    إذا انْتَـــــــــــــــــــاب املُ
ــاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج3(ح(

 

   
كما ال يستطيع الضعيف والفقري رد املوت كـذلك األقويـاء واألغنيـاء مهمـا بلغـوا مـن قـوة              

 . وجاه وحرس شداد فلن يرد عنهم كل ذلك وقوع املوت هبم متى شاء ا ذلك 
 ـــــــــــــــــ

 59ص  –الغزال  ديوان 1
 60ص–م 2004-هـ1425 -4ط-بريوت –دار الكتب العلمية –ديوان أيب العتاهية  2
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 24 /2–املغرب يف حلى املغرب  3

د هذا املعنى عند أبي  : العتاهية يف قوله وقد وجِ
موت في طَــــال ت  سٍـــرف والَ نَفَـــــأمنِ الَ

  ج بِالْح تعنم سِـابِ والْحـــــَوإن تَ 1(ر(  
   

يف املسـاواة بـني النـاس يف    ، بيـت للغـزال    بأبي العتاهيةفيها عراء ومن األبيات اليت تأثر الش      
 : القبور يقول فيه 

ـــــــن املَـــــــوايل م بيـــــــدـــــــوا الع رفُ ال عو 

كورِ     ــــــن الـــــــذُ م ــــــوا اإلِنـــــــاث رفُ ال ع2(و(
 

   
 :يه الغزال  ،سبقه إليه أبو العتاهية الذي يقول يف ذلكوهذا املعنى الذي ذهب إل      

ــد لَقَــ و ر ــر ــ ــ م ــى القُبــ لــ ع ــت ــ م  اورِ فَ
  ـــــــــزيمـــــــــي ب ـــــــــتبالع انو لْدـــــــــو 3(ىلَم(

 

   
 :         ويقول ابن عبد ربه يف مكارم األخالق

 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن احليــــــــــــــــــــــ  إِ

حصــــد   ت تَ ــــئْ بِهــــا مــــا ش  عر )4(فَــــازْ
 

   
شــبه احليــاة باملزرعــة  الشــرتاكهما يف العمــل واحلصــاد ، فاإلنســان حيصــد يف حياتــه مــا         

" يزرعه فيها ،فإن زرع خريا حصد خريا،  وإن زرع شرا حصد شرا ، وقد ذكر املـاوردي  
 . )5("زرع يومك ، حصاد غدك

 ـــــــــــــــــ
    115ص –أيب العتاهية ديوان  1
    86ص -ديوان الغزال   2
                                                                                                     8ص –أيب العتاهية ديوان  3
                                                  67ص  –ديوان ابن عبد ربه  4
ص  – 3ط –دار الفكـر  –مصطفى السـقا  حتقيق  ،صري املاوردي أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب الب -أدب الدنيا والدين 5

116      
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 :كما ذكر أبو العتاهية هذا املعنى يف أحد أبياته  حيث يقول 

ــر و ال  ــري بالشـــــــ ــالُ اخلَـــــــ ــا ينـــــــ  مـــــــ

     عــا زَر ــزارِع إالّ مــــــ ــد الــــــ ــــــ صح1(ي(
 

   
 :         ويقول ابن عبد ربه يف الوعظ 

 ــة ــني باطيــــــــ ــــــــ ــو ب ــرِ أتلْهــــــــ  وزيــــــــ

  م أنتاهلـــو لى شفـــــــن ع ؟ــــالك2(ري(
 

   
وهذا املعنى الذي ذهب إليه ابن عبد ربه مؤكدا حقيقة الرحيـل مـن هـذه الـدنيا الفانيـة            

 :   ليس جبديد ، إذ إن أبا العتاهية سبق إليه حيث يقول
 ب ه  أنَلْهــــــــــــو وأَيامنـــــــــــــا تَـــــــــــــذْ

   تــو ـــــ الْمو ــب ـــــ نَلْعو   ــب ـــــ لْع 3(الَ ي(
 

   
ر أبو العتاهيـة الالهـيني         ك باحلقيقـة الـيت صـرفهم اللـهو واللعـب عنـها أال وهـي حقيقـة          فيذّ

ويف حقيقــة املــوت أيضــا، .املــوت واعظــا هلــم بضــرورة االســتعداد هلــا بكــل عمــل صــاحل   
 :وأحوال الناس إزاء هذه احلقيقة يقول ابن عبد ربه 

  ــاهد ـــ إِال ش ــوت ــا املـــ ــلُ غائـــــبٍ ومـــ  مثـــ

ــلُ عــــاملِ        ــاس إِال جاهــــلُ مثــ ــا النــ )4(ومــ
 

   
فاملوت من منظور ابن عبد ربه هو الغائب احلاضر ، الذي ال ميكن ألي أمـريء نسـيانه أو         

 جتاهل أمره  سواء كان جاهل أو عامل ، واحلقيقة ذاهتا عند أبي العتاهية حيث جعل املوت 
 ـــــــــــــــــ

                                        130ص  – العتاهية أيبديوان   1
        97ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
 27ص  –أيب العتاهية ديوان   3
 157ص  –ابن عبد ربه  ديوان  4
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 :مورد البد لكل إنسان أن ينهل منه واردا ً غري صادر ، وذلك يف قوله 

رٍ  ــد ــورِد دون مصــــ ــــ إِال م ــوت ــا املــــ  ومــــ

   ارِدو ــــــــدعب ارِدإِال و ــــــــاسومــــــــا الن
)1(

 

   
ــي العتاهيــة         ومــن الواضــح التقــارب بــني املعنــيني ، الــذي اقــرتب فيــه ابــن عبــد ربــه مــن أب
ويف حتمية املوت ووقوعه يف أجل حمدد يعلمه ا عز وجل ، ويقـدره يف كتـاب معلـوم    .كثريا

 :                 يقول غربيب الطليطلي 
ــلُّ   ــل وكـــــــ ـــــــ ــلُ ويل أَج ـــــــ أَج ــه  لَـــــــ

    ــاب ــه الكتَـــ ـــ ــث يبلُغُ ــيبلُغُ حيـــ ـــ 2(س(
 

   
 :وهذا املعنى ليس جديدا يف الشعر األندلسي ، حيث سبق إليه أبو العتاهية يف قوله 

ــداً  ـــــــــــ ح ــعٍ لَ لَـــــــــــ ــلّ مطّ ـــــــــــ ن لكُ  وإِ

ــا     ــلٍ كتابـــــ ـــــ ــلّ ذي أج ـــــ ن لكُ )3(وإِ
 

   
هيته ، تتضح صفة هذه الدنيا وحقيقتها الـيت تتمثـل يف الفنـاء    ومع بيان حقيقة املوت وما      

 :وقد شبهها ابن عبد ربه يف زواهلا باألحالم وذلك يف قوله 
 أال إنَّمـــــــا الــــــــدنيا كـــــــأحالمِ نــــــــائمٍ  

ــدائمِ        ــون بــ ــيشٍ ال يكــ ــري عــ ــا خــ )4(ومــ
 

   
 :                      الدنيا  وتشبيه الدنيا باألحالم ، هو وصف سبق إليه احلسن البصري الذي قال يف صفة

ــــــــلٍّ زائــــــــلٍ    أحــــــــالم نــــــــوم ٍ أو كَظ 

      عـــــــد خْ ــها ال ي )5(إن اللبيـــــــب مبثلـــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 74ص  –ديوان أيب العتاهية  1
 2/24 –املغرب يف حلى املغرب  2
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 16ص  –ديوان أيب العتاهية  3
 157ص  –ابن عبد ربه  ديوان 4
حتقيق سليمان بن مسلم ، مال الدين أيب الفرج ابن اجلوزي جل -احلسن البصري وزهده وطرف أخبارهآداب الشيخ احلسن بن  5

 75ص  -م1993-هـ1414-1ط–دار املعراج الدولية للنشر  -احلرش

ومع أن هذه  احلقيقة اليت تفضي إىل سرعة زوال الـدنيا وفنائهـا ، ألن احليـاة مهمـا طالـت            
يها حمـدود ، إال أنـين أجـد أن العلمـاء أطـول النـاس عمـرا ذلـك          فهي قصرية وعمر اإلنسان ف

 .المتداد علمهم وبقاء أثرهم إرثا خالدا ملن أتى بعدهم 
ومع أن الكتب وسيلة حلفظ العلم ، إال أن أصـل العلـم مـا فقهتـه وفهمتـه القلـوب واسـتقر              

 : فيها ، ثم نقل بالكتب لغريها ، ويف هذا املعنى يقول ابن عبد ربه
ــــــــت الصــــــــدو    ع مــــــــا و ــــــــم لْ العو 

    لـــــد ـــــا يف الكُتـــــبِ يخْ م سولَـــــي 1(ر(
 

   
سري وهو معنى سبق إليه ، فقد أحسن حني قال )2( ابن ي: 

 إذا مل تكـــــــــــن حافظـــــــــــاً واعيـــــــــــاً

ــع       ــبِ ال ينفــــــ )3(فجمعــــــــك للكتــــــ
 

   
 :قوله  نواسومن األبيات اليت تأثر فيها ابن عبد ربه بأبي 

ــكالَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى وال ملَي 

ـــــــــــــه     يراكبـــــــــــــاً ن نبــد  وال تَنـــــــــــ

   
ــ  ــــــ بــبا إذ طَــــــــوى ثَو ــــــ الص ــــــــك وبه 

ـــــــــه   طي ـــــــــر ناش 4(فـــــــــال أَحـــــــــد(
 

   
 :ما يشابه ذلك يف قوله  نواسفقد قال أبو 

   ــد ــرب إِىل هنـ ــى وال تَطـ ــك لَيلـ  ال تَبـ

    رد كَـالو مـراءن حم رد لى الو ب عشرا5(و(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 67ص  –ابن عبد ربه  ديوان 1
 144 /7 –األعالم  انظر–..موىل لبين أسد) 210ت (.شاعر، من أهل البصرة: حممد بن يسري البصري، أبو جعفرهو  2
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مصـر  -مطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب وأوالده     –حتقيق عبد السالم حممـد هـارون    ،أليب عثمان عمر اجلاحظ –احليوان  3
 59 /1– 1ط -م1938/هـ1356

                                                                                          171ص  –ديوان ابن عبد ربه  4
 180ص –م  1962/هـ1382-بريوت– دار بريوت  للطباعة والنشر–دار صادر للطباعة والنشر–ديوان أبو نواس 5

 أمثال العرب - 3
 ثـم  وشـبهه،  شـبهه : تقـول  كمـا  ومثلـه،  الشـيء  مثـل  هذا: قولك من "ل أنه قد ورد يف املثل      

ــيت اعتمــد عليهــا   .)1(" مــثال ســائرة حكمــة كــل جعــل ويعتــرب املثــل مــن املصــادر القدميــة ال
         : غربيب الطليطلي  اعر األندلسي يف بعض أبيات الزهد ومن ذلك قول الش

 ــه ــيس لَـــــــ ــا لـــــــ ـــــــــلُ مـــــــ ــا اآلم  أيهـــــــ

   ج طاملــــــــا غــــــــر ــــــــه  هــــــــوالً أملُ

   
ــه  ــي نفســـــــ ـــــــ من ي ــات ــن بـــــــ ـــــــ م رب 

   ــه ـــــــــ ــاه أجلُ ــه دون منـــــــــ  خانَـــــــــ

   
ـــــــــــــر يف حاجاتـــــــــــــه ـــــــــــــى  بكَّ  وفتً

   ــه ــــ ــاً عجلُ  عــــــاجال أعقــــــب ريثــــ

   
  ــعاره ــل يف أشــــــــ ــــــــ ــن مثَّ ــلْ ملَــــــــ ــــــــ  قُ

  ـــــــه ب املـــــــرء ويبقـــــــى مثلُ ه ـــــــذْ ي 

   
ــانه  ــن يف إحســـــــــ ــافسِ احملســـــــــ  نـــــــــ

  ــه ـــــ ــيئاً عملُ )2(فســـــــيكفيك مســـــ
 

   
للرجـل  "وهو مثل ملالك بـن عمـرو بـن عـوف يضـرب      ) رب عجلة هتب ريثا :( قول املثل ي      

حرصه على احلاجة فيخرق فيها ويفارق التؤدة يف التماسـها فتفوتـه وتسـبقه وأصـله      يشتد
ذَّغيف الرجل ي الس3(" ر ويواصله حتى يعطب ظهره فيقعد عن حاجته ي(. 

 ـــــــــــــــــ
 –بريوت  –املكتبة العصرية صيدا  –عبد ايد قطايش  –حممد أبو الفضل إبراهيم  حتقيق ، األديب أيب هالل العسكري – مثالمجهرة األكتاب  1
 16 /1 –م 2003-هـ1424 -1ط
 ديوان أبو األسود الدؤيل صنعه أيب سعيد احلسن السـكري وقد وردت هذه األبيات يف  -332 /4-نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  2

 :على النحو التايل -359ص –م1998-ه1418 -دار ومكتبة اهلالل–حممد آل ياسني   حتقيق
 هلُأم ربما غَر سفيهــاً             هـل ليس ما اآلملُ أيها
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رب بات نم يمين دون حال            هنفس أ ناهملُــجه 
 ليـه حيلُهرمبا ضاقت ع            هـوالفىت احملتال فيما ناب

 هلُثَم بقىيو رُءـامل يهلك            ارهـشعأ يف لثَّم ملن قلْ
يف إحسانه            فسيكفيك سنـاًء عملُه سِ احملسنناف 

 407-1/406–مجهرة األمثال  3

) عاجال أعقب ريثا عجلـه ( يف شطر بيته الذي يقول فيهوقد استعان غربيب هبذا املثل       
 : أن مراد غربيب ضرب املثل قوله يف البيت الذي يليهويستدل على 

ه ــــــــــلَ يف أَشــــــــــعارِ ــــــــــن مثَّ مــــــــــل ل  قُ

ــه      ـــ ــى مَثلُ ــرء ويبقـــ ــذهب املَـــ ـــ 1(ي(
 

   
وكأنه بذلك يريد هـذه األمثـال الـيت وصـلت إلينـا بعـد زمـن طويـل يف حـني أن أصـحاهبا                 

 واملتبـع منـهما واحملـذور     لشـر وعن اخلـري وا . ، فلم يعد أحد يذكرهمذهبوا وطواهم الزمان 
 : يقول ابن عبد ربه

نٍ ونــــــانِ يف قَــــــرر ــري والشــــــر مقْ  واخلَــــ

      ور ــــع والشــــر محــــذُ تَّبم ر2(فَــــاخلي(
 

   
الشطر الثاني من هذا البيت ما هـو إال مثـل قالتـه العـرب يف امـرأة يقـال أهنـا كانـت ملكـة                

وا خلطبتـها فقالـت ليصـف كـل رجـل مـنكم نفسـه وليصـدق         بسبأ ويقال يف قصتها أن قـوم أتـ  
وليوجز فتقدم األول ثم الثاني وبعد أن أهنى كل منهما كالمه تقدم الثالث ويقال له مشـاس بـن   

أنا مشاس بن عباس معروف بالنداء والبأس حسـن اخللـق يف سـجية والعـدل     : عباس فقال 
: حمجوب على العسـر واليسـر قالـت    يف قضية مايل غري حمظور على القل والكثر وبابي غري 

 .)3(اخلري متبع والشر حمذور فأرسلتها مثال 
 

 ـــــــــــــــــ
 332 /4 –نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  1
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 94ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
– 2ط–مصر  -مطبعة السعادة –احلميد حممد حميي الدين عبد  حتقيق ،أليب الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري  -جممع األمثالانظر  3

 227 /2-م1959سنة  /هـ 1379سنة 
 

 :ويف موضع آخر يقول ابن عبد ربه يف النصح
   ــب ـــ التَّع ــب ـــ ــغُوف بِاحلُ شـــ ــا املَ ــا أَيهـــ ـــ ي 

ت يف تَقْـــك    ا ال يقْرتِبـــــريبِ مــــــم أَنْ

   
ـــــــ  م دو عد  ـــــــب ـــــــوي إذا غض عر ال ي ن 

ــــــن إِ   م تَــــــومــــــاً عوي تَــــــهاتَبذَا عب 
   

    ـــــــــب نالع ـــــــــوكالْش ـــــــــن جـــــــــين م ـــــــــك ال تَ  )1( إِنَّ
 

   
وهـو  ) إنـك ال جتـين مـن الشـوك العنـب     (ختم ابن عبد ربه مخاسيته هذه باملثـل املشـهور         

إذا ظلمـت فأحـذر االنتصـار وإذا أسـأت     "كـثم بـن صـيفي ورد يف معنـاه     أمثل منسوب إىل 
ومن األقوال اليت وردت يف املصادر القدمية بشأن هذا املثل ما ذكـره  . )2("اء فثق بسوء اجلز

 حجـرا  وجـدوا  أهنـم  سليم أبي بن ليث وزعم:  إسحاق ابن قال "ابن هشام يف سريته بقوله 
 مكتوبـا  ، حقـا  ذكـر  مـا  كان إن سنة بأربعني وسلم عليه ا صلى النيب مبعث قبل الكعبة يف
 وجتـزون  السـيئات  تعملـون .  ندامـة  حيصـد  شـرا  يزرع ومن غبطة حيصد خريا يزرع من فيه

 .)3("  العنب الشوك من جيتنى ال كما أجل احلسنات
ومن األبيات اليت ميكن أن نعدها قائمة على أقـوال العـرب يف أمثاهلـا وحكمهـا  ملـا يظهـر              

 :من تقارب يف املعنى بينها قول ابن عبد ربه
ــــــــت الصــــــــ    ع مــــــــا و ــــــــم لْ العوود 

       لــــد ــــا يف الكُتــــبِ يخْ م سولَــــي 4(ر(
 

 ـــــــــــــــــ       
 44ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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 1/95 –مجهرة األمثال  2
ـ 1375 -2ط-مصـر  -مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب وأوالده  -وزمالئهمصطفى السقا  حتقيق، البن هشام -السرية النبوية  3 -هـ

 196 /1-م1955
 67ص  –عبد ربه  ابن ديوان 4

يرشدنا ابن عبد ربه إىل ضرورة حفظ العلم يف القلب والعناية بـه ، ذلـك ألن القلـب حمـل           
،كما قيـل   )1("حرف يف قلبك خري من ألف يف كتبك :" العلوم كلها ، والعرب تقول يف أمثاهلا  

نسان واستدعاه عند ، أي ما حفظه اإل)2("خري العلم ما حوضر به "يف األمثال هبذا الشأن 
 .احلاجة 

فابن عبد ربه فيما يبدو مولعاً باألمثال ،وهـو مـن أكثـر الشـعراء ذكـراً هلـا يف أبياتـه ،وممـا               
وأشـرف مـن   إذ وجدها أبقى من الشـعر ، "يدل على ولعه باألمثال أنه عقد هلا باباً يف عقده 

هـذا البـاب تتضـمن املفهـوم     اخلطابة ، ومل يسر شيء مسريها وال عـم عمومهـا ،وأشـعاره يف    
  .)3("الذي دعا إليه اإلسالم 

ومن هنا تتجلى يل ثقافة الشاعر األندلسي الذي كان على وعي وعلـم واطـالع بكـل مـا           
يدور حوله من علوم ومعارف ، الذي فـتح لـه  الـدين اإلسـالمي بـاب االطـالع علـى ثقافـات         

مر الذي يتجلى فيمـا اعتمـد عليـه مـن     األ.الشعوب  وحضاراهتم املختلفة ،وسائر علومهم
مصادر خمتلفـة تقـوم يف بدايتـها علـى كتـاب ا وسـنته ، اللـذان يعـدان املصـدر األساسـي           
هلذا الدين ،وكان من الطبيعي لقوم آمنوا بـا ربـاً ومبحمـد نبيـاً أن يتـأثروا مبـا ورد يف هـذين        

 .املصدرين يف مجيع مناحي حياهتم ،وليس يف الشعر فحسب
 ـــــــــــــــــ

 65ص  –أدب الدنيا والدين   1
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 349ص–كتاب مجهرة األمثال  2
 81ص –االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي  3
 

كذلك يظهر علمهم باللغة والشعر واألمثال ومـا أسسـه األوائـل مـن علـوم خمتلفـة ،حيـث              
، وترمجـة هـذا التـأثري يف     أكب الكثري من األندلسـيني علـى تعلـم العلـوم الشـرقية والتـأثر هبـا       

فهـذا املـزيج الـذي شـكله     .أبياهتم يف مجيع موضوعاهتم الشـعرية ،الـيت مـن ضـمنها الزهـد      
األندلســيني مــن مصــادر خمتلفــة بأشــعارهم  إمنــا يــدل داللــة واضــحة علــى ترســيخ الثقافــة  

هم  ، كـل  اإلسالمية والعربية يف نفوسهم مع االختالف الواضح يف مقدار هذا التأثري يف كل منـ 
 .حبسب معرفته واطالعه على هذه العلوم

الدكتور السيد أمحـد عمـارة هـذه الثقافـة إىل رغبتـهم يف االسـتفادة مـن املـوروث          وويعز      
الشعري الـذي يعـد أساسـاً يف تكـوين ثقافتـهم، ممـا أدى إىل تـأثرهم هبـا يف أشـعارهم بـدون           

ظـه أو مبعنـاه ظـاهرة واضـحة يف     فاسـتلهام املـوروث الشـعري بلف   :"قصد منهم حيـث يقـول   
شعرهم ،وهذا يدل على الرغبة يف االستفادة من هذا املوروث الذي ميثل عنصـراً أساسـياً   
يف تكوين ثقافتهم ،ورمبا كان ذلك نتيجة لتأثرهم الالشعوري مبحفوظهم الشـعري ثـم تسـرب    

ــل قمــة       ــه ميث ــرآن الكــريم ألن ــأثروا بأســلوب الق الفصــاحة  إىل أســاليبهم دون قصــد،كذلك ت
 .)1("والبيان 
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 ـــــــــــــــــ

 199ص  –شعر بين أمية يف األندلس حىت اية القرن اخلامس اهلجري  1
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 :محاور شعر الزھد
يف علـى يـد الفقهـاء    عرفنا فيما سبق أن االنطالقة الفعلية لشعر الزهد يف األندلس كانـت        

أنـه كـان طاغيـا مسـرفا ولـه آثـار سـوء قبيحـة          : الربضي الذي قال عنـه الضـيب   عهد احلكم
أنـه  :"كما قال عنه املقري نقـال عـن ابـن حـزم     .)1(وأوقع بأهل الربض الوقعة املشهورة فقتلهم 

 .)2( .."كان من ااهرين باملعاصي السافكني للدماء 
إال ملـا كـان منتشـرا يف عهـده مـن هلـو       وما كانت هذه الثورة من قبـل الفقهـاء علـى احلكـم            

، بكـثري مـن التحـرر    يف بدايـة عهـده   رف وإقبال على احلياة الدنيا ومتعها ،حيث ع، وجمون 
وإيثاره الندماء والشعراء على الفقهاء والعلماء مما اسخط الفقهـاء  ، والغناء  وامليل إىل اللهو

مل يسمح للفقهاء بالتدخل يف الشـئون  هذا باإلضافة إىل أنه  ،  عليه وأبعده عن قلوب الشعب
على عكس ما كان هلم مـن منزلـة رفيعـة يف عهـد والـده الـذي كـان يتميـز           السياسية للدولة

 .ويقدم الكثري من التنازالت هلم بالورع والتقوى مما جعله يهتم بشئوهنم ،
ــم        مجهــور  واســتثاروا الفقهــاء علــى احلكــم    وقــد أدت هــذه األســباب جمتمعــة إىل أن نق

 .،فأطلقوا صرخات مدوية منددين به، ومعارضني له أشد املعارضة )3(قرطبة ضده 
 ـــــــــــــــــ 

 .أفدت من كتاب االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي للدكتور منجد مصطفى جت يف طريقة الكتابة ومعاجلة األفكار*  
 14ص  -دار الكاتب العريب –1967 -محد بن حيىي بن أمحد بن عمرية الضيبأل، انظر بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس  1
 342/ 1-نفح الطيب 2
 – 80ص-مصـر  -مطبعة املكتبة التجارية-م 1924/هـ1342-1ط–،كامل الكيالين األدب األندلسيتاريخ انظر نظرات يف  3

البن ، انظر الكامل يف التاريخ -عيان قرطبة فكرهه أهلها ومن ضمن األسباب اليت ذكرت ما ذكره ابن األثري من قتل احلكم لعدد من أ
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 ما أصل" ومن األسباب أيضا ما ذكره ابن سعيد يف املغرب أن  -5/172–دار الكتاب العريب– م1967/هـ1387-2ط -األثري 
 األمر وآل للصيقل، الغالم فأغلظ به، يتهكم والصيقل عليه، يتكرر والغالم فمطله، صيقل إىل سيفاً دفع احلكم مماليك بعض أن هاجها
 1/42 -املغرب يف حلى املغرب   -"  باخللعان فهتفوا يرتقبونه، كانوا الناس كأمنا لوقته، اهليج وثار فقتله، الصيقل، به خبطه أن إىل

مـا متخضـت عنـه     مـا يهمـين   ، ألن هنا يف جمال البحث يف هذه القضية وتبعاهتـا   تولس       
املبكـرة  ومـا نظمـه األتقيـاء يف تلـك املرحلـة       ،لى ألسـنة الفقهـاء  من أبيات شعرية تواردت ع

ــث   كانــت عبــارة عــن ردة فعــل هلــذا الوضــع    لظهــور اجتــاه الزهــد يف الشــعر األندلســي حي
،الذي يدل داللة واضحة علـى أن شـعر الزهـد نشـأ يف     االجتماعي والسياسي املضطرب  

 .أوساط الشعب 
، أن يناهض هذا الوضع ويعارضـه   كتاب ا وسنته لقد كان من الطبيعي لشعر مصدره       

دار شـعر الزهـد يف هـذه    أشد املعارضة سـواء يف زمـن احلكـم أو يف غـريه مـن أزمـان ، لـذا        
ــدنيا وزخرفهــا وتــبني حقيقتــها وباطلــها  املرحلــة حــول العديــد مــن احملــاور   ــيت تنفــر مــن ال ال

 .السماء ،وتذكر باملوت والفناء ،داعية إىل التوبة واإلنابة لرب
وال شك أن لكل حمور من هذه احملاور جذور ممتدة يف األدب العربي ، خاصة وأن ظهـور        

شعر الزهد يف األندلس  ال يعد موضوعا جديدا يف األدب العربـي ، بـل سـبق إليـه املشـارقه      
ففي القرن األول ظهرت بعـض األبيـات املتضـمنة ألفكـار دينيـة   ،وقـد عـد الـدكتور حممـد          

فى هدارة هذه األبيات مثل أبيات عدي بن زيد إرهاصا للشعر الزهـدي الـذي ظهـر    مصط
 .)1(كمذهب له خصائص معينة وأصول وعناصر يرتكز عليها يف القرن الثاني 

 
 ـــــــــــــــــ
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 1ط–كتب اإلسـالمي  امل –حممد مصطفى هدارة . د–انظر اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري يف القرن الثاين اهلجري  1
 303ص -)م1981-هـ  1401(

وهذا يعين أن الزهد يف القرن األول عند شعراء املشـرق مل يظهـر بشـكل واضـح املعـامل ،            
وإمنا كان عبارة عن مقدمات وأفكار مطبوعة بطابع ديين معني ،ثم تشـكلت هـذه األفكـار    

 .لقرن الثاني يف الشعر العربي يف ا -اجتاه الزهد–مكونة هذا االجتاه 
ذلـك ألن الشـعر   " وقد بدأ الشـعر األندلسـي حيـث كـان الشـعر املشـرقي قـد وصـل  ،               

األندلســي شــعر أمــة جــاوزت مراحــل طفولتــها البدائيــة منــذ مــا اجتــازت عهــود اجلاهليــة  
ومحلها اإلسالم ، والفتـوح  ، وتركـز السـلطان السياسـي ، والتمـازج االجتمـاعي إىل مرتبـة        

 .)1( .."النضج يف خمتلف ميادين الثقافة واحلياة مرموقة من 
ابة مئة عام على ظهوره يف املشـرق  األندلس  بعد قر والواقع أن شعر الزهد الذي انتقل إىل      

له خصائصه اليت متيـزه عـن سـائر الفنـون ، ال خيضـع ملسـألة التقليـد الـيت          مستقال افنبوصفه 
، ذلـك  ألن شـعر الزهـد     )2( ألخـرى  كمـا أسـلفت   ذهب إليها بعض الباحثني يف األغـراض ا 

ــذي يرتكــز بــدوره علــى      يعتمــد يف مضــمونه علــى أفكــار مســتمده مــن الــدين اإلســالمي ال
ــدين اإلســالمي إىل        ــاب والســنة  ،و منــهما تنطلــق مبــادئ ال مصــدرين أساســيني مهــا الكت

بيئيـة والسياسـية   املسلمني كافة يف مشارق األرض ومغارهبا ، ثم خيضع بعد ذلك للعوامل ال
 . واالجتماعية والثقافية اليت ختتلف من أمة ألخرى 

 
 ـــــــــــــــــ

 51ص  –بريوت –منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع – 1ط–ميشال عاصي .د–الشعر والبيئة يف األندلس  1
 من هذه الدراسة  31ص -30صانظر  2
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وي على الكثري من املعاني اإلسالمية اليت يصـعب الفصـل   كما أن الزهد موضوع كبري ينط      
ــيت تتعلــق بــالوعظ الــديين واحلــث علــى اآلداب           ــها فصــال دقيقــا ال ســيما املواضــيع ال بين
واألخالق الكرمية ذلـك ألهنـا حتـث علـى تـرك الـدنيا والزهـد فيهـا ،واإلقبـال علـى اآلخـرة            

مـن الناحيـة الذهنيـة التفكرييـة      ومن قـال أن الشـعر األندلسـي فقـري جـداً     .والرتغيب فيها 
ر ، ينظر إىل هذه املعاني اليت تضمنتها أبيـات الزهـد ،ومـا فيهـا مـن التأمـل و إعمـال الفكـ        )1(

 :،وعمق التجربة ،وصدق االنفعال ، مثل قول ابن عبد ربه 
  ــة ة أَيكــــــ ــار ــدنيا نَضَــــــ ــا الــــــ  أَال إِنَّمــــــ

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر  إِذا اخضَــ

   
  عــائ جـــ ــال ُإالَّ فَ ـــ ــا اآلم ـــ م ارــد ــي الـــ ـــ ه 

    ب ـــــــــائ صإِالَّ م ـــــــــذَّات ليهـــــــــا وال اللَّ ع 

   
    ة قَريــــر نــــي سِ عــاألَم ــ ت بِ نــــخ س ــم  فَكــ

   ــاكب ـــ مِ ســو ــا الْيـــ ـــ همع ــاً د ــرت عيونـــ  وقَـــ

   
   ــرة ـــ بــا بِع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح ــال تَكتَ  فَـــ

     ــك ــ ــا فَإِنَّ ــ هنــبٍ م ــى ذَاهــ لــ ع ــــب 2(ذَاه (
 

   
هــذه  املعــاني  اإلســالمية و األفكــار الدينيــة القائمــة علــى حقــائق واقعيــة ، هــي منــاط         

زهديـه يف   الدراسة يف كل حمور من هذه احملاور اليت دار حوهلـا جممـل مـا وصـلنا مـن أبيـات      
أن  يشرتك فيها الشـعراء ذلـك ألن منبعهـا ومصـدرها واحـد ،إال      هذه املرحلة ،وهي معانٍ

أســاليبهم يف التعــبري عنــها خيتلــف مــن شــاعر إىل آخــر ،كــال حبســب الزاويــة الــيت ينظــر مــن   
 .الطريقة اليت يعاجله هباخالهلا إىل املوضوع ،و

 ـــــــــــــــــ
 17ص –انظر  الشعر األندلسي حبث يف تطوره وخصائصه  1
 49ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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 :*وباطلها  زواهلاالدنيا و غرور -1
أخرب ا تعاىل عن زوال الدنيا وذهاهبا ، وذهاب ما عليها ، إذ جيعل ا مجيع مـا عليهـا         

ــعيدا      {:يف قولــه تعــاىل   ال نبــت فيــه  ، وبلقعــاً يبابــاً خرابــاً ــا ص هلَي ــا ع م لُون ــاع ج ــا لَ وإِنَّ
 يف الـدنيا  مثـل  مـا « :والرسول صلى ا عليه وسلم يبني حقارة الدنيا يف قوله  .)1(}جرزًا
  )2( »  يرجع مب فلينظر اليم يف إصبعه أحدكم جيعل ما مثل إال اآلخرة

واعتماد الزهاد على نبذ الدنيا واالنصراف عنها وعن التعلق بنعيمهـا الزائـل صـرفهم إىل          
اختاذ زوال الدنيا وغرورها ،واثبات هـذه احلقيقـة وسـيلة لـوعظ النـاس ، وتـذكريهم مبـآل        

 .حلياة ومصري األحياء فيها ، وعدم التعلق بأسباهبا الفانية هذه ا
والبيئة األندلسية اليت عاش فيها الكثري من الزهاد والفقهاء مبـا اشـتملت عليـه مـن تـرف            

ونعيم ،  كانت مهيــأة أصال لوعظ الناس بـزوال الدنيــا ونعيمهـا ، ودعـوهتم إىل النعـيم الـذي       
ذا عمد الشاعر األندلسي إىل استغالل هـذا اجلانـب يف اإلكثـار مـن     الينفد يف دار املقامة ، ل

 .األبيات اليت تتطرق للدنيا وغرورها وزخرفها ومباهجها اليت مصريها الفناء 
ففي تأمالت الشاعر األندلسي يف احلياة تظهر رؤيته للدنيا وموقفه منها حيـث  أشـار إىل         

 :احلقائق اليت تتمثل فيما يلي زوال الدنيا وغرورها بتأكيده للعديد من
   ـــــــــــــــــ

 320ص  -حممد مصطفى هدارة/د -هذا العنوان اقتباس من كتاب اجتاهات الشعر العربي يف القرن الثاني اهلجري*  
                                                               8:  الكهف   1
 1376ص  -4108رقم احلديث -3-2باب-كتاب الزهد -اجلزء الثاين-سنن ابن ماجه  2
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فناء الدنيا وصريورة األشياء فيها إىل زوال  ،هذه احلقيقة اليت تنطوي على خربة سـابقة    -
يف احلياة ، وصراع مستمر مع األحداث ، يدركها األمري عبد ا الذي يتأمل يف هذا التحـول  

 : إىل فناء وذلك يف قوله الذي يقع فريسته كل شيء يف الدنيا وينتهي به 
ــاء   ــــــــ إىل فَن ــري ــــــــ نيا تَصــد ى الــــــــ أر 

ــــا فيهــــا لشــــيء مــــن بقَــــاء       م 1(و(
 

   
يـدل علـى معاصـرته هلـذه األحـداث الـيت عـرف هبـا         ) أرى (واستخدام الشاعر للفعـل        

 .)2( "فورث محال ثقيال من املشكالت العويصة "عصره فقد توىل هذا األمري عرش اإلمارة 
ور الــدنيا وفــراق مــن فيهــا ،  فالــدنيا مطبوعــة علــى الفــراق ،ألهنــا دار املــوت ، ودار  غــر -

الغـرور تغـر اإلنســان وختدعـه بزبـرج عيشــها الـذي سـرعان مــا يتالشـى ،وينتــهي إىل زوال          
 :يقول حممد بن عبد السالم اخلشين  يف ذلك واعظا

   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إِنْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

ــ   ــــــــراقودار غَــــــ بِف ورٍ آذنَــــــــت3(ر(
 

   
ومما يدل أيضا على غرور الدنيا  تغري هذه احلياة فهي ال تستقر علـى حـال  ، وال يقـر هلـا             

  قرار  ، فقد الحظ ابن عبد ربه هذا التغري الذي يصاحب احلياة باستمرار،  فمن حزن إىل
 ـــــــــــــــــ

 2/155 –البيان املغرب يف أخبار األندلس  1
 83ص -األندلس يف الربع األخري من القرن الثالث اهلجري  2
 :هذا البيت هو جزء من قصيدة مطلعها   – 64ص  –جذوة املقتبس  3

ــة    ــك فرقـــــــــــــــ ــني ومل تـــــــــــــــ ــن بـــــــــــــــ ــأن مل يكـــــــــــــــ  كـــــــــــــــ

 إذا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــراق تـــــــــــــــــالق   

   
اهللا حممد بـن أيب عيسـى  يف موضـع ، ويف    وقد حدث تناقض عند ابن خاقان يف هذه القصيدة حيث ذكرها منسوبة للفقيه أبو عبد 

–دار عمـار  –مطمح األنفس ومسرح التأنس ألبن خاقان دراسة وحتقيق حممد علي شـوابكله  :املرجع -موضع آخر نسبها لشاعرنا
،كما وردت األبيات عند املقري منسوبة للفقيه أبو عبد اهللا حممد بن أيب 284ص – 260ص -هـ1403- 1ط –مؤسسة الرسالة 

 13/ 2–فح الطيب ن -،وذلك ألن املقري يعتمد يف أكثر نقله على مطمح األنفس  عيسى



 - 93 -

فرح ، ومن مصـائب إىل مسـرات ، والـدنيا هبـذه احلـال  أشـبه باأليكـة الـيت إذا أخضـر منـها           
جانب جف جانب ، فهذه الصورة املتغرية للنبات  اليت تنتهي بزواله ما هـي إال مثـال واقعـي    

       :        يف ذلك اطلها واالنتهاء بزواهلا وفنائها ،يقول ابن عبد ربه ملموس لغرور الدنيا وب

كــــــــةأَي ة نيا نَضَــــــــارأَال إِنَّمــــــــا الــــــــد 

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر  إِذا اخضَــ

   
 عــائ جـــ ـــــال ُإالَّ فَ ــا اآلم ـــ م ارالـــــد ــي ـــ ه 

    ب ـــــــــائ صإِالَّ م ـــــــــذَّات ليهـــــــــا وال اللَّ ع 

   
ــ ة  فَكــ ــر ــين قَريــ ــ سِ عــاألَم ــ ت بِ نــخ ــ س م 

   ــاكب ـــ مِ ســو ــا الْيـــ ـــ همع ــاً د ــرت عيونـــ  وقَـــ

   
  ــرة ـــ بــا بِع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح  فَـــــال تَكتَ

      ــــب ذَاه ــك ــ ــا فَإِنَّ ــ هنــبٍ م ــى ذَاهــ لــ 1(ع(
 

   
دنيا لقد وفـق ابـن عبـد ربـه يف مطلـع هـذه األبيـات  الـيت تنـبض باحليـاة ،حيـث  ألـبس الـ                  

بلباس اخلري والشر  ، ويتمثل ذلك يف هذه الثنائية املتضادة يف اخضرار النبـات وجفافـه الـيت    
تسري على جوانب احلياة األخـرى فآمـال اليـوم فجـائع الغـد ،وامللـذات تتبعهـا مصـائب ،         "

يا ، و احلقيقة  ال تسـتحق الـدن   )2(" وقد تسخن العيون القريرة اليوم ، وتقر العيون الباكية غدا
 .  احلزن على ذاهب منها ألن كل ما فيها وما عليها ذاهب

ويبدو أن ابن عبد ربه اختار الشجرة لرسم هذه الصورة لتأثره بالقرآن الكريم الذي مثـل         
ــأثره  بالبيئــة األندلســية ، ألن أول مــا يلفــت األنظــار يف األنــدلس كثــرة  )3(الــدنيا بالنبــات  ،وت

وبيـوهتم باألشـجار   فقد أسرف األندلسيون يف تزيني قصـورهم  أشجارها وبساتينها الغناء،
 ـــــــــــــــــ

           20:مثل ما ورد يف سورة احلديد  3                                                            49ص  –ديوان ابن عبد ربه    1
 31ص  –القصص القرآين يف الشعر األندلسي   2
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ــة متامــا كالنــاس   وكــأهنم تنبــهو" ــيت ال حتــيط هبــا األشــجار تكــون عاري ــأن القصــور ال   بــال   ا ب
  .يف حياة األندلسينيأمهية الشجرة ،ومكانتها ذلك داللة على يف ،و)1(" مالبس 

نعيم الدنيا الذي شغل  الشعراء فعملوا على وعظ الناس ببيان حقارتـه ،وسـرعة زوالـه      -
فيها من نعيم زائل ،وإذا أقنع اإلنسان نفسه هبذا النعـيم   ،ومن ذلك تشبيهه باخليال  ، فكل ما

 :وقنع إليه فقد قنع إىل خيال ، يقول الغزال يف هؤالء املغرتين بالدنيا ونعيمها
 وينـــــــام عـــــــن دنيـــــــاه نومـــــــةَ قَــــــــانعٍ    

ــالُ      وذاكَ خيـــــ ــاه ُ ــيمِ دنيـــــ )2(بنعـــــ
 

   
وملـذات إال أن حقيقـة الـزوال والفنـاء      وهبذا النعيم يطيب العيش البن آدم ملا فيه من متع      

 :تكدر صفوء العيش وتقلقه، وهذا ما يظهر يف قول  ابن عبد ربه الذي يدرك هذه احلقيقة 
ــ ـــــ م   ـــــــه ــوال أنَّ ــيش لـــــ ــب العـــــ ـــــ ا أطي 

ــــــلٍ    ــــــن عاجِ ع ــــــه م ــــــ ُكلُّ )3(وكُ رتْ
 

   
،فما هذه الـدنيا سـوى    الزمن الذي  يعد آلة العد أليام املاضي واملستقبل يف هذه الدنيا   -    

اللحظة اليت يعيشها ابن آدم ، وكل ما ينقضـي فكأنـه مل يكـن ، فمـا مـر انتـهى ولـن يعـود ، ومـا          
سيأتي من الغيبيات قـد يـأتي أو ال يـأتي علـى اإلنسـان ، وهـذه الفلسـفة يف الـزمن الـيت تـدل           

 : داللة واضحة على زوال الدنيا جاءت على لسان الغزال حيث يقول
 
 ـــــــــــــــــ 
 202ص –اإلنسان األندلسي بني الواقع العريب وما طمح إليه 1
                                             94ص  –ديوان الغزال   2
 129ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
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 حلظـــــة نيا ســـــوى َكـــــرالـــــد ـــــا هـــــذه وم 

   ــن ب ــا مل ْحيـــ ـــ ــي وم ـــ ــا املَاض ــد هبـــ ــنعـــ  دعـــ
   

ــ ـــ هــز ــمالَن مي الـــ ــوجـــ ـــ ــئ غَود ال ش  هريـــ
ــــ   ــــوم ا مــــر و ــــاآلت ي عديــ انِم ــ يــــا دع1(د( 

 

   
وقد ذكر الدكتور حممد رضـوان الدايـة يف مقدمـة هـذه األبيـات  قـول اإلمـام ابـن حـزم يف                            

   وعلـم العـدد الـذي تكلـم فيـه     ) :"رسالة التوقيـف علـى شـارع النجـاة باختصـار الطريـق      ( 
مؤلف كتاب االرمثاطيقي يف طبائع العدد ومـن حنـا حنـوه وهـو علـم حسـن        )وماخشأندر (

يف قسمة  األمـوال علـى أصـحاهبا    : صحيح برهاني ،إال أن املنفعة به إمنا هي يف الدنيا فقط 
ــدنيا فهــي منفعــة قليلــة     ــه إال يف ال ــة (وحنــو هــذا ، وكــل مــا ال نفــع ل لســرعة ) تافهــة:ويف رواي

 .)2("، والمتناع البقاء فيها ، وكل ما ينقضي فكأنه مل يكن خروجنا من هذه الدار 
وإذا كــان ابــن حــزم حيتقــر علــم العــدد القتصــار منفعتــه يف الــدنيا ،فــالغزال يبــالغ يف هــذا         

من هذا العدد يتمثل يف اللحظة الـيت يعيشـها ابـن آدم     اًحقري اًاالحتقار حني جعل الدنيا جزء
         .ها ينعدم ذكرها فكأهنا مل تكن ،و ذلك داللـة  علـى زوال الـدنيا    يف هذه احلياة ،اليت بانقضائ

ومن هنا تظهر يل نظرة الغزال للدنيا اليت  تدل على إدراكه بأهنا ممر سريع ، لذا حيذر اإلنسان 
 :          من االغرتار هبا لذهاب ما فيها من خري أو شر وهذا ما يظهر أيضا يف قوله  

ـــــا قـــــم ي عدــــخأَ ـاسيتَه لّــــــقتَوبت 
  ــلَع ــ كيــ ــ ــدني هبِ ــالــ ــ ا مــ ن ــ رِاخلَيــ  رِوالشــ

   
ى السني الدف كلَ لْــــــهفَ وـــيا ساليتاع ة 

ــتَ   ــ ــبِ ونكُ ــ هــر ــرو حأَ اءا الســ ــر اضــ ــ  الضُّ

   
 ـــــــــــــــــ

 117ص  –ديوان الغزال   1
 نفسه 2
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ـمف ا ــــ)كان( منهــــــا ال يحس ال يورىـــ 

  ــو ـ ــم ــي ما لَـ ـ ــنم نكُ ـ هــي ـ مــ ا ع ـ عــرِ ن ـ  الفكْ

   
 هـــــوحا ر جرـــــــخد أَبعوبى لـــــطُفَ

  ــإل ــ هيــ ــ من ــد ــا عينَالــ ــلَــ ــر لِى عمــ ــ )1(البِ
 

   
عنــى الســابق الــذي حيــدد فيــه حقيقــة ملكيــة اإلنســان  ويؤكــد يف هــذه األبيــات علــى امل       

 .للوقت احلاضر فقط ، بينما ينعدم الزمن املاضي واملستقبل
يف اإلنسان من تغـيري ، جيعلـه يبلـى مـع تقـدم الزمـان ،       فيما خيلفه  كما أن للزمن أثراً آخر يتمثل

فـارق أقرانـه ،   وتتبدل خلقته ، وتضعف قوته ، هذا التغري الذي طال كل مـن طـال زمانـه ،و   
األمسـاء   تتعرض له الغزال الذي يرى أنه مل يبق منه صحيحاً سـوى امسـه ولسـانه ، ولـو كانـ     

 : تبلى ،  لبلى امسه لطول الزمان الذي عاشه ويصور ذلك يف قوله 
ــلَأَ ــالز نى أَت تَـــــــرســـــ ـــــ مطَـــــــو انيان 

  ــــــــه لَّ لْقــــــــي كُ ل خــــــــد ــي وب ــــــ انر وب 

   
ـــــواً  حيفَنـــــى عضْ ــواً فَفَعتَ ـــ ـــــدع ملَـــــضْ ي 

  وسى اسمحيي صحاً وحه ساني د ول 

   
ــو ــو كَلَــ ــاألَ تانَــ دخمســ ي ــى اء لَــ ــها البِ  لــ

ــ دقَــــلَ   ــي الممبلَــــىِ اســ ــ ــــدتْ زَم اديان 
   

ــــــو ال أَم ــي ــــ ــــــا لتسبلَــــــى لعــ ني  ةًحجــــ
  ــبِْو ــ ــعٍ أَس ــنتَــ ــ م ت ــب ــنتَهدعــ ــ انِا س 

   
ـــــــذْإِ ـــــــا ع يل ش خْنـــــــلَ دختي هونَـــــــص 

  ــــبيه ش  خــــانِ  ابٍ أَضَــــبد ــــبيه 2(و ش(
 

   
 ـــــــــــــــــ

                                                                 80،ص 79ص  –ديوان الغزال   1
 113ص-112ص –نفسه  2
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فـراق والفناء،تتقلـب بأهلـها مـن     لقد عرف عن الدنيا أهنا سريعة الزوال ،جبلت علـى ال       
حال إىل حال ،نعيمها خيال ،ودوامها حمـال ،كثريهـا عنـاء ،وصـاحبها يف بالء،ومـن ذلـك       

 .     كله تنطلق رؤية شعراء الزهد للدنيا 
وهذه الفكرة املتمثلـة يف زوال الـدنيا وغرورهـا، الناشـئة مـن احتكـاك اإلنسـان باحليـاة               

ا ، ورؤيتـه ريـات األمـور فيهـا ، كانـت تـراود الشـعراء منـذ         وصراعه املستمر مع أحـداثه 
أحـد مفـاخر    )2(املتـنيب  و،شـاعر جـاهلي   ال )1(أمية بن أبـي الصـلت  ما ورد لدى  مثل األزل

نبـذ الـدنيا   هذه احلقيقـة ، ف الذي أدرك )3(أبو العتاهية  و ، األدب العربي يف العصر العباسي 
ــها ،  ــثريا يف    حيــاة الزهــد والعبــادة عنــها إىلوانصــرف بعــد أن عــرف حقيقت ويظهــر ذلــك ك

 .ديوانه
أحداثها ، فـال يـدركها اجلاهـل    وحتتاج معرفة هذه احلقيقة إىل صراع مستمر مع الدنيا ، و      

 .املتغافل  إال بعد موقف معني يتعرض له ، أو حادثة ما جتلو له هذه احلقيقة 
ود هـذه الفكـرة لـديهم ، وتنـاوهلم هلـا يف      فمن خالل دواوين الشـعراء القـدماء تـبني وجـ            

أشعارهم ، لذلك ال ميكن حصر هـذه الفكـرة علـى شـعراء الزهـد يف هـذه املرحلـة ، ألهنـا         
 ـــــــــــــــــ

 50ص –ديوان أمية بن أيب الصلت انظر  1
وصححه ووضـع فهارسـه مصـطفى     ضبطه–أيب الطيب املتنيب بشرح أيب البقاء العكربى املسمى بالتبيان يف شرح الديوان ديوان  2

الطبعـة األخـرية    –مصـر   -مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب وأوالده      -عبد احلفيظ شليب–إبراهيم اإلبياري -السقا
 3/13 -م1971/هـ1391

 166ص  –ديوان أيب العتاهية  3
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ــنظري يف      ــأتي علــى لســان زاهــد منقطــع ال فكــرة ســاذجة مســتوحاة مــن واقــع احليــاة  قــد ت
 .اع للعبادة ، وقد تأتي على لسان ماجن عربيد ال ميت للدين بصلة االنقط

وأياً كان األمر ففكرة زوال الدنيا يدركها كل إنسان باختالف دينـه ومذهبـه ، يف حـني أن          
غرور الدنيا وتقلبها وتقلب أحواهلا حيتـاج اإلنسـان فيهـا إىل جتـارب وخـربات حتـى يـدرك        

يغفل عنها وحيتاج إىل من ينبهه إليها ، لذا اسـتغل الزهـاد مثـل هـذا     هذه احلقيقة اليت كثرياً ما 
ــدهر     األمــر يف الــدعوة والتــذكري هبــا مســتغلني مــا حيــدث علــى أرض الواقــع مــن أحــداث ال

 .وصروفه 
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        :ذكر املوت واألجداث -2
الزهـاد والفقهـاء ورجـال     خصبة لدى الكثري مـن  اًلقد وجدت فكرة املوت والفناء أرض      

هـي   فجـادت قـراحيهم بأبيـات    بعضـهم  استشـعرها   و، متمثلني هذه الفكرة يف أقواهلمالدين 
 .أقرب إىل املوعظة منها إىل الشعر 

ها  يف مرحلة الفتح اإلسـالمي لألنـدلس تـأثروا بتلـك املعـارك      وشعراء األندلس وفقهاؤ        
احلـروب الدينيـة   "رياء حينا بعـد حـني واملتمثلـة يف    الطاحنة اليت أخذت تقصف بأرواح األب

بني املسلمني واألسبان والفرجنة أوال ، وكان النزاع العنصري الدموي بني العرب والرببـر ثانيـا   
،ثم الصراع القبلي بني العرب أنفسهم آخر األمر ،هلـذا كلـه كانـت السـمات السياسـية لتلـك       

 .)1("لق الفرتة هي النزاع والصراع واالضطراب والق
ومن شأن هذه احلروب يف كل زمان ومكـان أن ختلـف املـوت والـدمار ، ومل يكـن الزهـاد             

من الفقهـاء والشـعراء مبعـزل عـن كـل هـذه األحـداث ،بـل مـن املؤكـد أهنـم تـأثروا مبـا يـدور               
حــوهلم مــن أحــداث ،وصــبوا ذلــك كلــه يف قالــب الشــعر الــذي فجــر مكنونــات الصــدور،   

 . نتاهبم من الشعور باملوت والرهبة منه ما انتاب غريهم من الشعراءوخفايا النفوس ، فا

ذكــر املــوت ذهبــوا إىل أبعـد مــن ذلــك حيــث نظـروا إليــه مــن منظــور ضــعف     إال أهنـم  يف       
     :اإلنسان وهيبته من املوت مهما بلغ من قوة وعتاد ، ويظهر ذلـك يف قـول غربيـب الطليطلـي     

 ـــــــــــــــــ
               59ص -األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة األدب   1
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يدــد ـــــــــ ه يفــع ــوق ضَـــــــــ  ني مبخلـــــــــ

     ــاب ـــــ ــا أَه ـــــ م ــة ــن املنيـــــ ـــــ م ــاب  يهـــــ

   
ــيس إِ ــولَــــــ ــــــ يحم ــه ــاة ىليــــــ ــــــ يذي ح 

  ــي ــن ي ولــــ ــــ م ــك ــه مهلــــ ــابس إلَيــــ ــــ ص 

   
ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ويل أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

ـــــــ     ـــــــيبلُغُ حيــــــــث يبلُغُ ستَــــــــابالك ه 

   
ــدرِ  ـــــ ــا ي ــه ومـــــ ــوت منـــــ ـــــ ــلَّ املَْ ـــــ ي لَع 

    ــــــــــاب نــــــــــا قبـــــــــلُ املُصأَي قَرِيـــــــــب 

   
   ــن ــوت حصــــ ــرد املَــــ ــــ ــا ي ــركَ مــــ  لَعمــــ

    ــاب ـــــــ جــوكَ وال ح لـــــــ ــاب املُ  إذا انْتَـــــــ

   
ــوتي   ـــــــــ وم ــاي ــركَ إن محيـــــــــ  لَعمـــــــــ

ــ    ــك تَـــــ ـــــ ل إىل مذ ابــع ـــــ الص ــه )1(لُّ لَـــــ
 

   
ألنــه  -ويقصــد احلكـم بــن هشــام  -يف نظــر غربيــب الطليطلـي  خملــوق ضــعيف   فالعـدو       

   مهدد باملوت شأنه يف ذلك شأن أي خملوق آخـر ، لـذا هـو ال يشـكل  خطـرا علـى أحـد فهـو          
 .ال ميلك هالك أحد أو جناته، ألن كلهم حتت طائلة املوت سواء

اإلصـرار ، وقـد كسـا ذلـك كلـه      وأملح بني طيات كالمه الشجاعة ،والقوة ،والتحدي ، و      
 بلباس الدين والتقوى املتمثل يف قوة إميانـه واعتقـاده يف ا عـز وجـــــل وقدرتـه ، ولـيس أدل      
على ذلك مما ذكره الكتاني يف كتابه  التشبيهات ، من أن طليلطة ظلت ممتنعـة عـن أمـراء بـين     

 لالستيالء عليها إال بعدأمية طوال حياة غربيب ، وأن احلكم بن هشام مل جيدد حماوالته 
 ـــــــــــــــــ

ومـا  (بدال من ) وما ندري (مع تغيري ،  307ص  –يف جذوة املقتبس األبيات ، كما وردت  24 /2 –املغرب يف حلى املغرب   1
 : األبيات يقول فيه بيت يف آخر زيادة،ويف البيت الرابع ) يدري

 إىل ملــــك يــــدوخ كــــل ملْــــك

 تـــه الرقــــاب وختضـــع مـــن مهاب    

   
قاهلـا يف  -منسوبة إىل حممد الربيدي  من هذه األبيات  والبيت الثالث-)خيوفين(وبدأه بـ–ذكر الدكتور عمر فروخ البيت األول وقد 

األدب يف املغرب واألنـدلس إىل آخـر   - تاريخ األدب العريبانظر .السجن عندما أُخرب أن األمري أبو إسحاق إبراهيم الثاين يريد قتله 
 4/140– م1981 - 1ط-بريوت–دار العلم للماليني  -عمر فروخ/ د، عصر ملوك الطوائف 
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واجلدير بالذكر أن غربيب  يعدمن أوائل الشعراء يف األندلس كما صـنفه الكتـاني   . )1(وفاته
، وتعـد هـذه األبيـات مـن       واخلـري  بالفضـل  مشـهوراً ،وكان  هـ200 عام قبل متت وفاته وأن

 .)2(رأيه إىل ونجأيل بلده أهل كان، لذا  داهية حكيماًا فقد كان احلكمة اليت متيز هب
وأما ابن عبد ربه فيستشعر هذا الضعف يف نفسه  ويف أهلـه يف معـرض اخلـوف والوجـل           

عندما حتني وفاته وتنتابه سكرات املوت ،وحوله أهله وولـده عـاجزين عـن فعـل شـيء لـه        
ال ميكن صرفه أو تغـيريه بـأي حـال مـن األحـوال       وهو مؤمن بأن ذلك قضاء من ا عز وجل

                    :حتى تفارق الروح اجلسد ،وذلك يف قوله 
  ــد لَــ ــلِ والو ــني األَهــ ــ ب تــد ــن يل إِذا جــ ــ م    

  ق تاملـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ واألَنْفـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْدـــــفَال        بيف ص عـــمعيف ص ـــسد 
   

قَضَ  رِفُهــــيء يصـــــاء الذي ال شــــذَاكَ الْ

    ــد ــ اجلَسوحِ وــر ــني الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )3(حتَّ
 

   
قيـد  (قاهلا ابن عبد ربـه يف أيامـه األخـرية ،يـدل علـى ذلـك قولـه        )4(يبدو أن هذه القطعة       
 .      سه بدنو أجله اليت حتمل إحسا)يد

 ـــــــــــــــــ
 56ص  –األندلس أهل أشعار من التشبيهاتانظر   1
 77ص  – نفسه 2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
 :ابن عبد ربه اليت حمص ا مقطوعته اليت يقول فيها  ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذه املقطوعة هي إحدى ممحصات 4

   تـوبِص ـنضي ـنا مي   ـرِدرِ الغالطَّـائ 
  

ـَم  ا كُنت أَحسب هذا البخلَ من أحدــ
   

انظر رسالة ماجستري بعنوان ظـاهرة  .بداية باالستفتاح ببيت مصرع ،وانتهاء بالوزن والقافية خيفى ما بني القطعتني من اتفاق  وال      
إعـداد  –دراسة حتليليـة فنيـة   –األموي إىل اية القرن الثامن اهلجري  التوبة واالستغفار يف الشعر املقصد واملقطعات من بداية العصر

 119ص –م 2002-هـ1423عام -عبد اهللا بن إبراهيم الزهراين/إشراف د-الباحثة رقية بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الصبة
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وإذا كان ابـن عبـد ربـه يصـور حلظـات االحتضـار ومفارقـة الـروح اجلسـد ، فـإن الغـزال                  
ما حيدث بعد ذلك من تشـييع ودفـن ، وكيـف يـنفض أحبابـه  مـن حولـه إىل أشـغاهلم         يصور 

               :يف قوله  وذلكالدنيوية بعد دفنه ليقابل مصريه وحيدا

ــ  ــه محســ ــبحت واللَــ ــد أَصــ ــ ــى أَم لــ وداً ع 

ـــــــنِ   م   غَـــــــري قَصـــــــري احلَيـــــــاة  متَـــــــد م 

   
   ــف لَــ يف خ ــه ــد اللَــ ــت بِحمــ ــى بقيــ ــ  حتّ

  مهــن ــأَنَّين بيــــ ة كَــــ ــي ــــــن خشــــ م ــد حــــ يو 
   

ـــــــن ومـــــــاً ممـــــــا أُفـــــــارِقُ ي و أُفارِقـــــــه 

     ــد ــر العهــــ ــــ ــي آخ ــبت فراقــــ ــــ س ــا ح ــــ لّ  إِ

   
ــر ــين   انظــــ ــت يف كَفَــــ جــــ ــي إِذا أُدرِ لَــــ  إِ

  ــــــر حــــــد   وانظُ جــــــت يف اللَ لَــــــي إِذا أُدرِ  إِ

   
 اقعـــدو   عـــايِن و قَلـــيال  ـــن عـــي   مم قـــيمي 

ــ   ي ممـــــ دــن ذَوي و ـــــ ــي م ــيع نَعشـــــ ـــــ ش ن ي 

   
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم يف ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ــ    ــ ــي التُّ رمــ ــي ــ ي راب ويحثُ ــد ــ ــى خ لــ ع 1(وه(
 

   
خيرب الغزال يف هذه األبيات عن وحدته بعد تقدم عمره ،ورحيل أبناء جيلـه ،وألن هـذا         

جـأ الشـاعر إىل املؤكـدات ،بـل جلـأ إىل      األمر ال حيتاج إىل دليل وإثبات ألنه ظاهر للعيـان ،مل يل 
التخيل والتصور ملا حيدث بعـد موتـه ،وعنـد إدراجـه يف قـربه ،مـن وحـده ووحشـة ،وقـد          

 ربط الشاعر بأسلوب رشيق بني وحدته يف حياته يف أول األبيات ،ووحدته بعد وفاته يف 

تـائج ،مـع مـا    هنايتها ،ويف ذلك داللـة علـى شـدة تـأثره هبـذه الوحـدة ومـا تنطـوي عليـه مـن ن          
 .يصاحب هذا اإلحساس من تدفق وحرارة العاطفة ،وقوة االنفعال 

 ـــــــــــــــــ
                                                                   64ص  –ديوان الغزال  1
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ختيـل  األمـري عبـد ا اإلنسـان إىل     تـه ، مشـهد التشـييع والـدفن ، يـدعو      وعن املشهد ذا      
هذه الصوره ، وكيف سيحمله الناس  إىل مضجعه األخري ، ويغيبونه يف الثراء فكأنـه مل يكـن   

 :، ألن ذلك من شأنه أن يدفع اإلنسان للتوبة واإلقبال على ا ، حيث يقول واعظاً
ــكَ ـــــك قَـــ لـــــت ع دأنَّ م ــح ــرِيرٍلَـــ ـــ ى س 

  ـــــوـــــغُيسح بج و ـــــن هـــــ ك اءفـــــر )1(ي الثَّ
 

   
زهـد الشـاعر وورعـه  الـذي بلـغ بـه إىل  ختيـل         وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل علـى          

                                                                                             .ذلك املوقف مع ما فيه من صورة مؤملة تنفر منها النفس اليت اعتادت راحة الدنيا ونعيمها
كر ابن عبد ربه الالهي العابـث املغـرور باألمـل وطولـه   ، حبقيقـة قصـر األجـل ،ووقـوع         يذَّو

ــوم مــن يســوقه املــوت إىل مضــجعه       ــرى كــل ي املــوت ،ويتســاءل كيــف يفــرح اإلنســان وهــو ي
 : املوعظة     وذلك  يف قوله يفاألخري؟ ،

ــرِ  زيـــــــــ و ــة ــني باطيـــــــــ ـــــــــ ــهو ب  أتَلـــــــــ

ـــــن اهلـــــالك علـــــى شـــــفري ؟   م وأنـــــت 

   
ــلٌ    ــلٌ طويــــــ ــــــ أَم هــر ــن غَــــــ ــــــ ــا م  فيــــــ

  ــه بـــــــ ِ    ــري ــلٍ قَصـــــــ ـــــــ ى إىل أج دــر  يـــــــ

   
ــومٍ   ـــــــــ ــلَّ ي ـــــــــ ــةُ كُ ــرح واملَنيـــــــــ ـــــــــ  أَتَفْ

ريـــــــك مكـــــــان قَـــــــربكَ يف القُبـــــــورِ؟    تُ

   
ــــــــرتْك يومــــــــاً س إننيا والــــــــد ــــــــي ه 

ــرور    ـــــــةُ الســـــ باقع نــز ـــــ ــإن احلُ  ِ )2(فَـــــ
   

 ـــــــــــــــــ
       155 /2 –املغرب يف أخبار األندلس البيان  1
 :وهذه املقطوعة ما هي إال إحدى ممحصات ابن عبد ربه  اليت نقض ا قوله   97ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

 ِ یْ                     ر ِ ب ْ ِ الع َ                     اس نَف ْ َأ ِعَ                     ةٍ ب اد َ ر َ  و

   ِ ــالقتَتَیْر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ِ ِ ب ــارق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ِ المف ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـــ ّ قن ُ  م

   
حصاته اليت اتفقت مع النقيضة يف الوزن والقافية ،باإلضافة إىل بعـض األمـور   وهي من مم ،  94ص  –انظر ديوان ابن عبد ربه      

 .األخرى املتشاه ،اليت من ضمنها التصريع 
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فاملوت غاية يسعى إليها كل حي ، من حيث ال يدري ، ممتطياً ليلـه وهنـاره إىل دار البقـاء           
 :واخللود ، ويف هذا يقول حممد بن مسرة 

  ــوت ــا املــــ ــةٌ نَإنَّمــــ ــغايــــ ــن نَحــــ  ىعســــ
  خــب ــوحاً نَبــــــ ــــــ هــا ع ــى األَلَــــــ ــــــ  امِدقْ

   
ـــــــــ ـــــــــإنَّمـــــــــا اللَّي هلُ والنم ـــــــــطَار ااي 

  لــب ــــــ ــــــــرضِ نَي األَنحد ــو ــــــ م1(امِارِ ح(
 

   
فابن مسرة برؤيته للحياة وإىل هنايـة األحيـاء فيهـا ،جعـل املـوت شـبيها بالغايـة مـع فـارق                

ــث ال يرغــب   ــة ،حي ــا يف وســعه      الرغب ــذل اإلنســان م ــة يب ــني أن الغاي ــوت أحــد ،يف ح يف امل
كـان  فقد للحصول عليها،وال ختلو األبيات من الفلسفة اليت متيز هبا املتصوفة يف ذلك الوقت ،

ابــن مســرة مــن أشــهر الزهــاد يف األنــدلس ، تعمــق يف زهــده حتــى التصــوف،وعد الــدكتور   
  .)2(جتاه الزهدي يف األندلسمنجد هبجت مذهبه باعثا من بواعث ترسيخ اال

ـوال سـنة    وقد تويف ابن مسرة كما يؤكد ابن الفرضي  يف كتابـه بـأقوال كـثرية  يف             صـدر ش
، وبذلك ميكن أن نعد هناية  القرن الثالث بدايـة لظهـور التصـوف يف األنـدلس      )3( )هـ319(

                          .وهو ترسيخ وتعميق الجتاه الزهد الذي ظهر قبل ذلك

ومن حكمة ا عز وجل أن جعل وقت وقوع املوت خمفياً عن عبـاده ، فكـم مـن مسـافر           
 .ظن هلول السفر ومشقته أنه ليس بعائد فعاد ساملاً ، يف  حني رحل من املقيمني الكثري  

 ـــــــــــــــــ
                       271ص  -سكتاب التشبيهات من أشعار أهل األندل 1
   57ص –انظر االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي  2
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                                                                 :     والغزال الذي كان سفرياً لدولته يف أكثرِ من رحله ، يدرك ذلك فيقول بلسان احلكيم  

كَ ــــوـــــــظَ منٍ قَدآيِب اع أَن لَيس اًـــــــَظن 
  أَودو ــآب ــرى حفَــــــ ــــــ اضــثري  ون كَــــــ

   
ــن تَغَربــــــي    ــــ م ــه ــــ مت ــذي أَعظَ ــــ ن الَّ  وإِ

   ــري ســــــ ذاكَ ي مــــــــت ن أَعظَ ــي وإِ لَــــــ ع 

   
دـــالعصا يدرِكُ ـــــــرأَيت املَناي ع هماـــــو 

  نــــــــ  فَيالطَيلُهــــــــا و ــــــــ  زِ تَط نــــــــهم رري 
   

ــالماً   ــع ســـ ـــ ــم أَرجِ ـــ ــي ثُ ــي أَمضـــ لَـــ ع و 

  ــور ـــــــك بعـــــــدي آمنـــــــون حضـــــ هليو 

   
  ــن ــ م ــابي و ــا إِيــ جيهــ ر ــت أُ ــدا جعلــ  غَــ

ــ   ـــ لـــــى مثْ ـــــع لِ حــال ــاد يحـــ  وري ال يكـــ

   
ــ كَيــ والزــايل و بــ ــدف أُ ــان قَــ ــى مــ  انقَضــ

  ــي ظمـــ ع و ـــــطري ش املَكـــــانو هـــــيضم 

   
ــداً  ــــ لُّ ج ــي تَ ــــ نم ــرت ــــ أَظه ن ــي وإِ ــــ  وإِنّ

  ــر ــ ح ــــد لَيــــكلَــــذو كَبِ ى ع ــري ســ 1(ح(
 

   
يتجلى يف األبيات السـابقة مـدى حكمـة الشـاعر الـيت اسـتمدها مـن معاصـرته للحيـاة                 

املنيــة بينــهم تقلبــاً ال يأمنــه آمــن ،وال   ،ومشــاهداته املســتمرة ألحــوال النــاس فيهــا ،وتقلــب 
وحيـذر الزاهـد حممـد بـن عبـد ا الغـازي مـن االطمئنـان إىل الـدنيا يف          .خيشى منه ظاعن

 :سياق حديثه عن املوت ،حيث يقول حامداً شاكراً ا عز وجل 
ـــــــ ل دمحلــــــــ ا ـــــــ  هلَّ ــــــــل دمـــــــ احلَ مثُ   هلَّ

ــ   ــذَ مكَــــ ــــ ا عــالَ ن ــ وتمــــ ــــ مــ ن ــــ ساه ِهالو! 
   

ــ ـ ــاذَي ـ ــذا الَّ ـــي هـ ــي لَو ف ــو وٍهـ ـ ـــي لَفبٍع 
ــ   ـــــ  !اهوأَ لـــــــبِقَالَ بيـــــــقح دبـــــــعى لوبطُ

   
ــ ـ ــا تُاذَم ـ عــ اين ـ هـــذ ي العــي ـ ن من ـــعبٍج 

  ــع ــرالَ دنـــ ــخـــ ـــ وج من ــد )2( !ىل اِيا إِنالـــ
 

   
  ـــــــــــــــــ

                                                                    1/140 –بغية الوعاة  2                                                       73ص  –ديوان الغزال   1
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واملوت مع غيابه عن بعض الناس ، إال أنـه بقـبض األرواح يف كـل حلظـة شـاهد حاضـر ،             
ــم حبقيقــة املــوت وحتميتــه ، إال أهنــم    كاجلاهــل هبــذه احلقيقــة النصــرافهم  والنــاس مــع علمه

 :مللذات الدنيا وتناسي هذه اللحظة اليت ال بد منها لكل حي ، يقول ابن عبد ربه يف ذلك
ــ ــ ــا الَوم ــوت إِمــ ــ ال شاهم ــد ــ ــل غَثْ ــ بٍائ 

  ــو ــ ــم ــ إِا الن اســال ج ــ اهــلٌ م ــ ــثْ ــ 1(املِلُ ع(
 

   
 :إيقاظنا من غفلتنا  يف قولهاوال حم، كما يدعونا الغزال إىل االعتبار بفناء الناس 

ــ ــــ ــإِذا م ــ فَــــ ــــ ــــــرضِ النيف ع ــرت  اا نَظَــــ
ــأ   ــــــ سِ كَــــ ــمنّ ــــــ ي أَراهــــ  المِيف الظَّ

   
ــذْ ـــ ــأَن الَّ كَـــ ــى األَو لـــ ع ــيب ــا ي أُصـــ ـــ ي 

ــامِ    ه يف املَنــــــ ــبتُ ــــــ أَص ــيء ــــــ 2(مِ ش(
 

   
ا ،كـثري  فالشاعر مبا متيـز بـه مـن حكمـة دائـم النظـر يف أحـوال الـدنيا وأحـوال النـاس فيهـ                 

 .االتعاظ واالعتبار هبذه األحوال ،داعيا غريه ألخذ العظة والعربة من هذه احلقائق 
ويتعجب الغزال من واقع كان يراه يف زمانه ويتمثل يف متييز األغنيـاء لقبـورهم عـن الفقـراء           

ني وذلك بتشييد املدافن وتزيينها ،مباهاة وفخرا عليهم ، على الرغم من أن املـوت سـاوى بـ   
 اجلميع فال فضل ألحد على أحد مهما عال شأنه واشتد سلطانه ، ونلمس السخرية منهم 

 :، ومن حاهلم يف ما ذكره هبذا الشأن من أبيات يقول فيها 
ــوا ـــــــــ ذا تُوفُّ ســـــــــــارِ إِ أَرى أَهـــــــــــلَ الي 

ــخورِ      ر بِالصــــــ ــابِ ــك املَقــــــ لــــــ ا تــو ــــــ نب 

   
خــــــــــراً    ــاة وفَ ــا مباهــــــــ ــــــــ لّ ــوا إِ ــــــــ أَب 

ــ    ــى الفُقـــــ لـــــ ــى يف القُبـــــــورِ ع ـــــ  راء حتّ

   
 ـــــــــــــــــ

        157ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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ــا   راهـــــ ــلُ يف ذُ ـــــ ــنِ التَفاضُ ـــــ ن يكُ ــإِ  فَـــــ

ـــــــــدلَ فيهـــــــــا يف القُعـــــــــورِ    الع ن ــإِ  فَـــــــ

   
ـــــــن بِم ضـــــــيتــأ ر ــ تَـــــ ـــــ  ق يف بنـــــــاءنّ

مـــــــــورِ    فَبـــــــــالَغَ فيـــــــــه تَصـــــــــريف األُ

   
ـــــــروا مـــــــا خ بصـــــــا ي م ـــــــه الـــــــدرأَلَ  بتْ

ــــــــن املَــــــــدائنِ والقُصــــــــورِ      م ــور  هــــــ

   
   مـــــــــروه لَـــــــــو أَبص أَبـــــــــيهِم مـــــــــرلَع 

  ــري ـــــــن الفَقـــــ م ــي ـــــ الغَن ـــــــرِفمـــــــا ع  لَ

   
ـــــــن املَــــــــوايل    م بيـــــــدـــــــوا الع رفُ ال عو 

ــذُّ     ــن الـــــ ـــــ م ــاث ــوا اإلِنـــــ ـــــ رفُ ال عكورِو 

   
  ــِبس لـــ ــان ي ــن كـــ ـــ ال مو ــوف ــوب صـــ  ثَـــ

ريــــــــرِ      لح ــــــــرِ ل نِ املُباش ــــــــد الب ــــــــن م 

   
ــــــــ   ــــــــذا  إِذا أَكَــــــــلَ الثَّ ه ــــــــذا و رى ه 

ـــــ   مـــــا فَضْ لـــــى احلَقـــــريفَ ع 1(لُ الكَـــــبري(
 

   
تفشي الطبقية بني أفراد اتمع األندلسي،اليت بلغـت أقصـى مـداها    يتجلى يف األبيات           

  يف ذلك الزمان ، واملتمثل يف متييز األغنياء يف هذا املظهر االجتماعي الذي ساد اتمع
، وهـذه املظـاهر املتمثلـة يف    )2(لقبورهم عن الفقراء ،حيث يتم تشييدها بالصـخور املتينـة   

تشييد القبور واملبالغة يف تزيينها  ميكـن أن تُعـد داللـة  علـى مـا آل  إليـه اتمـع األندلسـي يف         
 .من حب للعمارة والزخرفة  ليس إال تلك املرحلة من ترف وبذخ  ، وما عرف به

هذه القبور هي مساكن املوتى ، حيتجبون فيها من وراء تراب ، ال يسـمعون وال جييبـون ،         
وال يرافقهم فيها إال ثالثة أثواب ، ويصور الغزال هذا املسكن الذي يـؤول إليـه املـوتى ،وذلـك     

 ـــــــــــــــــ
                                                       86ص -85ص  -  ديوان الغزال 1
 -بـريوت  –دار اجليـل  -هــ  1412 -1ط-حسن أمحد النوش/انظر التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي، د 2
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خرج من قصره إىل قربه يف قوله  : عند ذكره لنصر اخلصي بعد موته وكيف أُ
ــ جـــــ ــكَ أَخر ســـــ ــها إِىل م ــوه منـــــ  ـنٍ لَيـــــ

     جـــــــابح ـــــــراب ـــــــا التُ لّ لَيـــــــه إِ ع س 

   
الد ــب جيـــــ ــر  ال ي ـــــ ال يو ــه ــه فيـــــ  اعيـــــ

    ــواب ـــــ ج ــه لَيـــــ ه إِ ــد ــن عنـــــ ـــــ م ــع ـــــ  جِ

   
ـــــــب عنــــــــه وتَغانَـــــــت  تلـــــــك َ   املَراك 

  ميلَـــــــــــت ــواه الر وأُ ـــــــــ إِىل ســاب  كـــــــــ

   
ــ    ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ

  ثـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــا َثالثَـــــــــــــــــةٌ أَ لّ  ع إِ

   
ــا   ـــــــــ م ــع ذاكَ فَلَ ــى جميـــــــــ تَالشـــــــــ و 

    ــاب ــه أَو عقــــــــ ــا ثَوابــــــــ ــــــــ لّ ــق إِ  يبــــــــ

   
ــأذو ـــــ بِم ـــــــدوا فَلَـــــــيسنج ســـــــكَر ع 

    نــــــهـــــم عأنٍ لَهســــــاب احل كــــــون1(ن ي(
 

   
ويكــاد الزهــد يتحــول عنــد الغــزال إىل فلســفة ،تقــوم علــى األســاس الفكــري املمــزوج    "       

 .     ظهر يف كثرة تندره باخلصي وهتكمه به ،وهذا ما ي)2("بالتندر والتهكم 
واسـتخدامها يف الشـعر ، هلـا جـذور      اإلشارة  إىل أن حقيقة املـوت   ومن اجلدير بالذكر       

ــث   ــي حي   عــنرتة بــن  الكــثري مــن الشــعراء مثــل استشــعرها  ضــاربة يف أعمــاق األدب العرب
     ، )7(وأبـو العتاهيـة  ، )6(بـو نـواس  ، أ )5(، عدي بن زيد العبـادي  )4(، طرفة بن العبد)3(شداد 

 .وغريهم 
 ـــــــــــــــــ

 53ص-52ص  –ديوان الغزال   1
 211ص -األصول الفنية للشعر األندلسي 2
 251ص -م1964-املكتب اإلسالمي  –حتقيق حممد سعيد مولوي  –ديوان عنترة انظر 3
  34ص –م 1979-هـ1399-دار بريوت للطباعة والنشر–ديوان طرفه بن العبد انظر  4
     115/ 2 –األغاين  5
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  347ص  –ديوان أبو نواسانظر  6
   67ص  –ديوان أبو العتاهية  انظر   7

هذا اإلحساس باملوت واستشعار وقوعه يف أي حلظة  دون سابق إنـذار أمـر وارد عنـد          
 الشعراء  فقد استمد "الشعراء باختالف عصورهم  فال  خيلو ديوان أحد منهم من ذكر ه ،

العـرب القــدامى وحــيهم عـن املــوت مــن جتـارهبم الفطريــة ،أومــن األنبيـاء،أو مــن الفالســفة     
وفكرة املوت وذكره يف شعر الزهد يف األندلس تعد امتـداداً للفكـرة نفسـها    .)1("واملفكرين 

عند شعراء املشرق باختالف بيئاهتم وعصورهم ، وهذه الفكـرة يف حقيقتـها تـدور حـول     
، وما أمل به من ذنـوب وآثـام   )2(وح ، واالرتفاع هبا عن اجلسد ، والتحرر من قيوده  خماطبة الر

، ليحاسب اإلنسان نفسه قبل احلساب ،ويعلن توبتـه قبـل الرحيـل ، لـذا فأمهيتـها تكمـن يف       
استغالهلا من الزهاد والوعاظ يف الـوعظ الـديين ملـا هلـا مـن رهبـة يف القلـوب املؤمنـة ،ووقـع          

  .الزكية الطاهرةخاص يف النفوس 
كوسـيلة لتـذكري   "يقول الدكتور حممد مصـطفى هـدارة عـن هـذه الفكـرة أهنـا تسـتخدم               

الناس مبـا كـان مـن أمـر أسـالفهم الـذين بلغـوا يف احليـاة أقصـى مـا يتمنـون ،ثـم طـواهم املـوت               
والشــاعر األندلســي بلــور فكــرة املــوت بالتخيــل ، فأغلــب الشــعراء  .)3("فكــأهنم مــا كــانوا

تهدوا يف نقـل اإلنسـان إىل ختيـل التجربـة ،وخوضـها بنفسـه ، وإقحامـه يف الصـورة ، ألن         اج
 .ذلك أبلغ يف هز مشاعره وردعه عن امللذات الفانية

 ـــــــــــــــــ
 473ص – م2004-هـ1425-4ط–دار البشري  –ثريا عبد الفتاح ملحس /، دالقيم الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه 1
 226ص –األدب العريب يف األندلس تطوره موضوعاته وأشهر أعالمه  انظر 2
 301ص  –اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري  3
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 القضاء والقدر واإلميان ما -3
وردت علـى ألسـنة    أبيـات قد جسـد الشـعر األندلسـي هـذا املعنـى الـديين العظـيم  يف        ل      

ضــهم حلادثــة معينــة يظهــر معهــا قــوة إميــاهنم فهــذا أبــو  الزهــاد وغريهــم  ،  خاصــة عنــد تعر
 :املخشي يذكر القضاء يف أبيات عاجل فيها جتربته يف فقدان البصر فيقول 

ــخ ــب مأُ تعضَــــــــــ ــــــــــ ناتــلَي ل ــــــــــ عاد 
ــقَ ذْإِ   ــضَـــــــ ـــــــ ــمفَ رٍمأَى ا بِ )1(ىضَـــــــ

 

   
ــه            ر أيضــا جلــأ إىل فالشــاع:"وقــد علــق الــدكتور أمحــد هيكــل علــى هــذه األبيــات بقول

اإلحيـاء بذكر القضاء ومضي هذا القضاء ، وصـور يف عباراتـه نفـس السـرعة الـيت يقـع هبـا        
 .)2("املقضي ، فكان موفقاً يف تصوير احملنة كما كان موفقا يف نقل اإلحساس هبا 

ويف  وقوع القضاء والتسـليم بـه  يستشـعر عبـد الـرمحن الـداخل الغربـة وبعـده عـن أهلـه                 
نه ألرضه بعد أن قدر ا عليه الفراق والبعـد عنـها بسـبب اضـطهاد بـين العبـاس لـه        وحني

 :وفراره  إىل بالد األندلس اليت دخلها ووحد صفوفها يف قوله 
لَيقَــــــــ ع بالبِعــــــــاد ُقَضَــــــــى ا نــــــــاد 

ــا    رابِنـــ ـــــى باقْت س ــفَع ـــ ــيس ـــ قْضي ف3(و(
 

   
كان حيلـم بالتغلـب علـى الدولـة     " مري تتمثل يف أنهو يف هذا البيت رغبة دفينة يف نفس األ       

 .)4("العباسية اليت اجتثت شأفة األمويني ،والقضاء عليها بعد أن يوطد ملكه يف األندلس
 ـــــــــــــــــ

 4/233 –اإلحاطة يف أخبار غرناطة  1
                             88ص-األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة 2
 2/60  - املغرب و األندلس أخبار يف املغرب البيان 3
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 45ص –األدب األندلسي  تاريخ نظرات يف 4

وكتب هاشم بن عبد العزيز أبياتاً من سجنه إىل جاريته عاج يـبني فيهـا مـدى شـجاعته           
وصموده ألن الفرار مذلة ، مظهراً رضاءه بقضاء ا وقدره الذي ال مهرب للمرء منـه مهمـا   

 : فيقول   عمل
ــالَ  ــلٍ قَــ ــ ــم قَائ ــاملاً : وكــ ــ س ــــك حيو ــج  أنــ

  نهـــفَفمسـي األرضِ ع ــــمومذهب رتاد 

   
 لَـــــــــه لــــــــت ذَلـــــــــةٌ : فَقُ م ــــــــرار الف إن 

  ــــي علَى األســــونَفسب واء أحلَى وأطي 

   
ــوبني  ــا ينـــ ـــ يمف ــمِ ا  سأرضَـــــى بِحكـــ

  ــــرء م ملل ِــــن قضَــــاء ا ــــا م ومب1(هــــر(   
   

وهؤالء الشعراء السابق ذكرهم  مل يتخذوا الزهـد منـهج حيـاة  ، ومل يشـكل هـذا االجتـاه             
 مرحلة من حياهتم، وإمنا وجد  هذا املعنى لديهم الرتباط ذلك حبادثة معينة تعرضوا هلا 

ملت عيناه على يد هشام ب ن عبـد  يف حياهتم ، فأبو املخشي تعرض حلادثة العمى عندما س
، أما عبـد الـرمحن الـداخل فحادثـة رحيلـه مـن       )2(الرمحن الداخل وقصته يف ذلك مشهورة 

،كانـت سـببا يف تفجـري هـذا احلـنني       إيـاه املشرق بعـد اضـطهاد بـين العبـاس لـه ومالحقتـهم       
ألرضه وأهله الذين تركهم عنوة ،كذلك الوزير هاشم بـن عبـد العزيـز كانـت حادثـة سـجنه       

أمر بسجنه وقتله لوشـاية بلغتـه مـن بعـض املغرضـني ،  سـببا يف إظهـار         على يد املنذر الذي
 . )3(هذا التجلد والصرب والرضاء بقضاء ا وقدره 

 ـــــــــــــــــ
 2/116 –البيان املغرب يف أخبار األندلس و املغرب  1
                                  4/232 -انظر القصة  يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة    2
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ومـا   1/137–ووردت القصة أيضا يف كتاب احللة السرياء  -115/ 2–البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب انظر القصة يف  3
 بعدها

 :كذلك يظهر هذا املعنى يف قول أبو اخلطار حسام بن ضرار
ــ ــ مــا ي ــ ــ ردقْ ــ ف ــا ــ ي مــال ــ ي وفــي و  يدلَــ

ــالَ   ــ دبـــــــ ــنكُرِديـــــــ ــو كُي لَـــــــ  تنـــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالص1(ني(

 

   
فالشاعر يؤمن بالقضاء والقـدر ،وبـأن قضـاء ا مـاض فيـه ويف ولـده ،والبـد أن يدركـه               

 .ذلك يف أي مكان كان 
الزهـاد مـن الشـعراء ، أمـا الشـعراء الزهـاد فهـم أحـق مـن غريهـم            إىل غـري هذا بالنسبة       

 ن عمق إمياهنم با عز وجل  باملعاني الدينية  خاصة مسألة القضاء والقدر اليت تكشف ع

ومن هؤالء الزهاد ابـن عبـد ربـه الـذي اسـتقى مـن       .ومدى خضوعهم واستسالمهم ألمره 
  :ردا على املنجمني أيام القحط معني إميانه هذه الفكرة ،وضمنها يف أبياته ،من ذلك قوله  

ــ ــــــ ــم ــو الغَا قَــــــ ــه هــــــ ــــــ ــدر اللَّ ــــــ الب 
ـــــذْ سيلَـــــ   ـــــب ســـــبه احلَحي يالَّ 2(اس(

 

   
واإلنسان يف هذه احلياة معرض للحوادث واملصائب ، ومن ظن خالف ذلك فهو مغـرور         

،وهذا رأي الغزال الذي ينظـر إىل القـدر مـن زاويـة التسـليم التـام والرضـا مبـا قـدره ا عـز           
 :و ذلك يف قوله الذي خياطب فيه الناس.وجل دون اعرتاض  

ــن ـــ م  ه ــد ــن أَن الـــ ــيسَظـــ ــيبه ر لَـــ  يصـــ

   ــر ــه مغـــــــــــ ـــــــــــ ــات فَإِنَّ  وربِاحلادثـــــــــــ

   
لْ ــا ــه ق الزفَــــــ ــــــ طوبِ ــاً لخُ ــان مهونــــــ  مــــــ

ــركَ الَ   ــث يجـــــ ــر حيـــــ ــدورمواجنَـــــ  قـــــ
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مــم تَــــــــد لَــــــ و مــــــــور ــــــــت األُ إِذا تَقَلَّبو 

   ــر ــزون واملَســــــ حــــــ ــواء املَ ــــــ وفَس3(ر(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 77ص –ديوان الغزال    3                                               1/66– كتاب احللة السرياء 1
 47ص –ديوان ابن عبد ربه   2

إن اإلميان بقضـاء ا وقـدره يضـفي علـى الـنفس الراحـة والسـكون ،هـذه الـنفس الـيت                 
 تدرك أن احلزن والسـرور خاضـع لتقـدير ا عـز وجـل ، فتلجـأ إىل الرضـا والتسـليم هبـذا         

ـا {:القضاء ،لقناعتها بأنه ال راد ألمر ا  يقول ا تعاىل  إِنَّم  هـرإِذَا أَم ادئًا  أَرـي ش ـولَ  أَن  لَـه  يقُ
كُن كُونأن القدر ال خيضع لتدبري حسن أو تدبري سيئ مـن اخللـق ،    الغزال  ويؤكد.)1(} فَي

 :فيه ، وذلك يف قوله  وإمنا هو تدبري إهلي ،  يرجع إليه تكوين كل شيء والقضاء
ــه ــيء كَونَـــــــــ ـــــــــ الش لَـــــــــــه  إِذا أَراد اإلِ

     ــدبري ــوء تَـــ ــه ســـ ــركَ فيـــ ـــ ــن يضُ )2(فَلَـــ
 

   
 هذه اإلرادة اإلهلية اليت تعجز القوى البشرية عن صرفها تتمثل يف كل ما يقدره ا عز       

ء ارتباطـا وثيقـا   وجل على عبـادة  ، ومـن هـذه األمـور املقـدرة املـوت الـذي يـرتبط بالقضـا         
 :،يقول فيه ابن عبد ربه 

قَضَ  رِفُهــــيء يصـــــاء الذي ال شــــذَاكَ الْ

    ــد ــ اجلَسوحِ وــر ــني الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )3(حتَّ
 

   
وقد خيشى اإلنسان اهلالك يف منزله ، ولكنه ال يضمن النجـاة ممـا خيـاف منـه يف أي مكـان           

 :وجناته  بقضاء ا وقدره وهذا ما أملسه يف قول  الغزالآخر الرتباط هالك اإلنسان 
ـــــــومٍ بِمنـــــــزِلٍ    ي ـــــــطَر قـــــــامي شن م  وإِ

لــــــى نَفْ   ع أَخــــــافــثري ــــــه لكَــــ ــي بِ  ســــ

   
ب اإلِنســـوقَ هرــــــد يالر ن خيفَةم دىان 

      يــــــــثح مــــــــا خــــــــاف ــــــــه كُ فَيدرِ
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ــيِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي4(ر(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 82 : يس  1
 84ص  –ديوان الغزال   2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
 74ص  –ديوان الغزال   4

هذه الفكرة املتمثلة يف القضاء والقدر والرضا التام بـه،اليت تناوهلـا األندلسـيون مـن الزهـاد       
مثـل مـا    وغريهم  ، مل ختلُ منها  أشعار املشارقة ، فقد وجدهتا ماثلة يف  أشعار الكثري منـهم 

 .،وغريهم )3(، وأبو العتاهية )2(، وحممود الوراق  )1(ابق الرببريس ورد لدى
  املتمثـل يف تكشف لنا موقـف هـؤالء الشـعراء مـن هـذه املسـألة و       مجيع األبيات السابقة       

الرضا والتسليم التام ملا قدره ا   على عباده ، فتكـوين األشـياء ، وتسـيري األمـور خاضـع      
ال ا عز وجل ، ومل  يظهر الشعراء تربما وتسخطا بالقـدر ، بـل علـى    لتقدير رباني  ال يعلمه إ

العكس من ذلك ظهر الرضا  التام ملا أصاهبم من حوادث وما اعرتضهم من صروف الـدهر  
           وخطوبه ، وذلك يقينا منـهم بـأن احليـاة جملبـة للصـعاب ، وأنـه ال مفـر البـن آدم  ممـا قـدره ا

وقـد بلـغ مـن اهتمـامهم بـأمر      .لة ، فال مفر من الرضا والتسـليم عليه ، إذ أن أمره ماض ال حما
عابـد الـرمحن   (خامتـه   –وهـو األمـري عبـد الـرمحن     –القضاء والقـدر أن نقـش حـاكم منـهم     

ــة      . ")4( )بقضــاء ا راض ــاحيتني الديني ــن الن ــذا املوضــوع واســع ومتشــعب م ــع أن ه وم
معتمـدين علـى   .دون فلسـفة وتعقيـد   ،إال أن الشعراء تناولوه مبعنـاه الظـاهر  )5("والفلسفية 

 .الواقع وردة الفعل املباشرة إزاء هذا الواقع 
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 ـــــــــــــــــ
 50ص  -م2004 -1ط -رشدار الوفاء لدنيا الطباعة والن –بدر ضيف / حتقيق د–شعر سابق بن عبد اهللا الرببري  1
 56ص –م 1983/هـ1403 -بريوت-دار يكن للنشر-حممد زهدي يكن/د حتقيق –ديوان حممود بن احلسن الوراق البغدادي  2
 89ص –ديوان أبو العتاهية   3
                           :ويف ذلك قيل  - 1/347 –نفح الطيب  4

 ماتى     خحلك أَضلمل  اضاس مي النه فكميـح 
ـع ابِد        هيمن فحالر اضــبِقَضيـِاَء اللَّه ر 
 260ص–قرآن الكرمي يف الشعر األندلسي أثر ال 5

 :التنفري من املعاصي والذنوب  -4
يرتبط امليل إىل الزهد بـالنفور مـن املعاصـي والـذنوب ، ملـا يرتتـب علـى الوقـوع فيهـا مـن                  

عذاب تقشعر منه األبدان، السيما من جنح إىل الزهد يف مرحلة متأخرة من حياته بعـد أن  
أثـر لتزهـده هـو إقالعـه عـن الـذنوب والتوبـة منـها، وتـنفري النـاس مـن            وقع فيها ، فيكون أول 

 .الوقوع فيها 
ويف الشعر األندلسي عرب الشـاعر عـن الـذنوب واملعاصـي مبـا يرتكـب منـها مـن شـرب                 

للخمر وهلو وجمون ،وكان ذلك يف الغالب على لسان الغـزال الـذي وضـع لنفسـه يف أواسـط      
دستورا حياتيا يعلـن فيهـا آراءه يف ضـرورة السـلوك القـويم مـن        نظاما أو" عمره أو قبيل ذلك

ا فيقــول مرتفعــ )1("كــل أحــد ابتــداء مــن نفســه، والبعــد عــن اخلمــر ،والبعــد عــن اإلســراف 
 :)2(بنفسه عن اهلوى يف قصيدة طويلة 

ــ  ـــ لَّكْ ــا م ي مـــ ــرِ ــ لَعمـــ ـــ الص ي دــو  بات مقـــ

  لــــــذّطُفَــــــأَم ل رِ و ع الــــــوــــــهلِ و يف الس ات 

   
 ــن ــا ممـــــ ــو قَلبـــــــه    وال أَنـــــ ــؤثر اللَهـــــ  يـــــ

مسي يف ســـفَ    كرِـــــح يف ســـكرٍ وأَصبـــأُ

   
ي مووال قـــــــاِرع بـــــــاب اليهـــــــ   نـــــــاً وده 

ــ     ــع النــ ــ جــد ه ــ  وقَــ مــ ة اخلَ ــهو ــ ــن ش ــ م رِوام 
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 ــه ه  )3(وأَوتَغَـــ ــار ــى أَصـــ ـــ ــيطان حتّ ـــ الش 

ــلَّ     ــرٍ أَضَــ ــي يف بحــ ــن الغَــ ــ ــرِ  م ــن البحــ ــ م 

   
 ـــــــــــــــــ

 21ص -ديوان الغزال  1
 79ص-78ص – نفسه 2
 )وتغ(مادة  –لسان العرب  – "الوتغ بالتحريك اهلالك وتغ يوتغ وتغا فسد وهلك وأمث " 3

 ب أَنكَروارــا الشا إِذَهيرى فــــذُّ الســـــأَغُ

  هن ر نـــوع لـــي الع دـوبجِ ثَـــــجالف نرِي م 
   

وأستشــف مــن حــديث الغــزال عــن نفســه وطريقتــه يف احليــاة ،وبعــده عــن اللــذات                 
والشهوات صوره واضحة للحياة السائدة الـيت كـان عليهـا اتمـع األندلسـي يف تلـك اآلونـة        

يف دور ،من هلو وجمون ،واملتمثلة يف مالهي األنس والغناء والشراب اليت فيما يبدو أهنا تقـام  
ويف موضع آخر مـن  . )1(يف الليل وتستمر حتى الصباح  -أو ما تعرف خبانات اليهود-اليهود

 :القصيدة ذاهتا يذكر الغزال هذه املعاصي وسبب نفوره منها فيقول
ــعني حجـــــةً     ســـ ت ــرت ـــ م ــو ع ــه لَـــ بِاللَـــ و 

ــا مــــإِىل مثله   ــف شتَقتا امـــــ يهرِـــ ا إِىل خ 
   

ـــــــرٍ وال    طَرِبـــــــت وال زه نَفســـــــي إِىل م 

ــ    حــــــو عــــ ــيب نَ ــنن قَلــــ ــــ ح ــتَ  رِود وال زَمــــ
   

   ة ـــــــرار فيهـــــــا م ثوني أَنـــــــد ــد ح  وقَـــــ

م   ـــو ـــا حاجــــ ـــةُ اإلِنســــ ــرــــ بِ انِ يف الشــ
ــر لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2(ل(

 

   
ويف هذه األبيات أيضا إشـارة إىل بعـض هـذه املعاصـي الـيت ترتكـب  مـن شـرب للخمـر                
لس للهو والغناء ،اليت يبدو فيها ااهرة ،إال أن الغزال يؤكـد يف هـذه األبيـات  بعـده عـن      وجما

الـيت تـدل داللـة    )وقـد حـدثوني  (هـذا النفـي ،كـذلك يف قولـه      رهذه األمور بنفيـه هلـا وتكـرا   
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صرحية على أنه بعيد عـن اخلمـر ،ومل يـذقها يف حياتـه ،إال أن مساعـه عنـها ،وتـداول النـاس         
 .يدالن  على انتشارها ا يف جمالسهم  ،احلديث عنه

 ـــــــــــــــــ
انظر نفح الطيب (هو اسم أُطلق على أحد األرباض الثالثة مشال قرطبة :،وباب اليهود )وال قارع باب اليهودي(يدل على ذلك قوله  1
الرجل من كفار " ،والعلج ) لجورهين عند الع(كما يدل على ذلك قوله -،وهو كما يبدو من االسم ربض خاص باليهود )1/466–

 )علج(مادة -لسان العرب "العجم 
 79ص  –ديوان الغزال  2

وللغزال  يف ذم نصر اخلصي الذي على الرغم من سـكنه جبانـب املقـابر الـيت تغـين عـن                   
كل واعظ، مل يردعه ذلك عن ارتكاب املعاصي والذنوب ،حيث يقول  خماطباً ومتوعداً مبـا  

 :عذاب على ما اقرتفت   يداه ينتظره من
ــــر أَيــــا ال هيــــاً يف القَصــــ   رِ رِ قُ  ب املَقــــابِ

ــ   ـــ رِ   ي ــاد ــري صـــ ــومٍ وارِداً غَـــ ـــ ــلَّ ي ـــ  رى كُ

   
راًـــــت صســــلَ ت أَند أَيقَنـــأَنَّك قَـــكَ ائ 

لك احلَف مــــــداً بينهـــــغَ   عضِ ترِــــــــيف بائ 

   
مــراه ــ تَــ ــهفَتَلــ ــا و بِالشــ ــضِ مــ بعــ رابِ و 

ـــــ      ـــــن نَقْ م ـــــه ـــــرِ  تَلَـــــذُّ بِ املَزاه لـــــك رِ ت 

   
م بِاملَغْــــو قــــبا أَنتـــــــونِ عجىال حو ال 

ــ    ـــــ لْ ــلِ الع ــد التّوال بِقَليـــــ ــابرِمِ عنـــــ  خـــــ

   
يف ذاكَ م ـــــا أَغنــــون كُلِّ واعـــــــاكَ عظ 

مــــشفي   ن كُلِّ زاجِــــا أَغنـــقٍ ورِـــــــاكَ ع 
   

   ــه بــ ر ــد ــا العبــ ــي بِهــ ــة يعصــ ــ عمــم ن كَــ و 

لْ   ب ـــوتْــــــــوى عكوبِ الكَبدن رع رِــــــــهائ 

   
   مــاد ــك قـــ ـــ ــذا وإِنَّ ـــ ــن ه ـــ لُ عــتَرح ـــ س 

م   ــــويف ش لى غَيـــــــا أَنت رــكٍّ ع 1 رِ عاذ ِ 
   

 من أن الغرض األساسي من هـذه األبيـات هـو اهلجـاء ، ألن نصـر اخلصـي      وعلى الرغم        

 ، كان يؤذي الغزال وغـريه مـن رجـال احلاشـية     2مبكانته عند األمري عبد الرمحن ومتكنه منه 
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،إال أهنا تتضمن يف  طياهتا تنفرياً من الذنوب واملعاصي ، اليت وجـد الغـزال منـها ثغـرة يهجـو      
 تنكر ،ويتعجــب مــن حــال هــذا اإلنســان الــذي  مل تردعــه نصــر مــن خالهلــا ،فالشــاعر يســ 

 ـــــــــــــــــ
 82ص-81ص  –  ديوان الغزال 1
املقتبس من أنباء  -" ملكه تصريف يف وزرائه ألكابر املشارك داره، ألمر املدبر خاصته، مجيع على املقدم"  األمري خليفةحيث كان  2

 149ص -األندلسأهل 

كمـا ال ختلـو هـذه األبيـات     .اصي مع  ما فيها من الوعظ والرتهيـب  جماورته للمقابر عن املع 
 .من احلكمة املرتتبة على مشاهداته املستمرة يف احلياة  وتتجلى يف البيتني األخريين 

ويقرر الغزال أن جوهر الناس واحد ، ويكمن الفرق بينـهم يف األعمـال ، فمنـهم مـن يعمـل            
السـيئات  وكبـائر الـذنوب ، شـاغال نفسـه بصـغرية       بالصاحلات ، ومنهم مـن يسـلك مسـلك    

غريه ، ومن خالل هؤالء الذين  يثقل كاهلهم بالذنوب يصور الغزال هذا التنـاقض يف اإلنسـان   
 :بأسلوب فلسفي ،مع التعريض بآفة اللسان على اإلنسان يف قوله  

ه شـــــــابِ ـــــــد متَ واح لـــــــق خ النـــــــاس 

ــالُ    ــالَف األَعمـــــــ خـــــــ ــا تَتَ مـــــــ نلَك 

   
ــلٌ و ــــ باط ــالِ و جــــ ــــــق يف الرِ ــالُ ح  يقــــ

ــــــــا وفيـــــــه مقــــــــالُ     لّ ئٍ إِ مـــــــرِ ا أَي 

   
 ــــــــه ـــــــلِّ إِنســــــــانٍ بِمــــــــا يف نَفس لكُ و 

ــغالُ     ه أَشـــ ــري ــن غَـــ ـــ ع ــه ـــ ــن عيبِ ـــ م 

   
ســــــتَثقلُ اللَّ  ي ه لَغَـــــــري اخلَفيــــــف ـــــــم م 

ـــــن أَمثـــــالِ ذاكَ جِبـــــال   م لَيـــــه ع ُو! 
   

ــةَ  ـــــ نَوم نيـــــــاهـــــــن د ع نـــــــاميعٍ وــان  قـــــ

 بِنعــــــــــيمِ دنيــــــــــاه وذاكَ خيــــــــــالُ  

   
ةَ ــن ــــ أَلس أَيــــــتر و ــاًالر  جــــــالِ أَفاعيــــ

ة تَغْ   تــــــــار و تــــــــالُطَــــــــوراً تَثــــــــور 

   



 - 119 -

ــري  ــــن املَقالَــــة غَــ م متــــل ــإِذا س  َمــــا فَــ

ج   د املفضـــأَنت األَســـين فَـتَ 1( !ُالـــع(
 

   
ــرى أهنــم مــذنب   وجيــنح الغــزال إىل الشــك والتشــاؤم ،         ن ، ومــن  وفهــو يظــن يف النــاس ، وي

 ـــــــــــــــــ
          94ص-93ص  –ديوان الغزال   1

رمحة ا  هبم  أن ذنوهبم ليست تفوح  ،وهذا من حصاد جتربته الطويلة يف احليـاة ،يقـول يف   
 :ذلك

ـــــــريء ـــــــلٍ بج ـــــــن ر ع ـــــــرت خبِ  إِذا أُ

   ره ــاه ــات ظــــ ــن اآلفــــ ــــ م ــحيح ــــ ص 

   
ــلْفَ ــــ ــــــلْ س ه نــــــهم عه  ــــــي م آد ــــــو ه 

  ن ــإِ ــم  فَــــ ــــ ــالوا نَع ــ  قــــ ــالقَولُ ريــــ  حفَــــ
   

ــــــــن لَك تارٍ وســــــــتــــــــنا أَهــــــــلُ ا  بعضُ

    ــريح ــــــ ــا ج ــه أَمجعنــــــ ــد اللَــــــ عنــــــ و 

   
ــا  لَينـــــــ ــا ع ــامِ خالقَنـــــــ ـــــــــن إِنعـــــــ م و 

   ــت ـــــــ ــا لَيس ــأَن ذُنوبنـــــــ ـــــــ ــوح بِ  تَفـــــــ

   
 ــــــت فَلَــــــو فاح  حأَصــــــبروبــــــاً لنا ه 

ــرادى   ــــــ ــــــــالفَال مــــــــا نَســــــــتَريح   فُ  بِ

   
ــالحاً   ــــ ــلٍ ص ــــ ح ــلِّ منتَ ــــ ــاقَ بِكُ  وضــــ

ــتْ   ـــــ لَن ــيح ــد الفَســـــ لـــــ الب ــه ـــــ )1(نِ ذُنوبِ
 

   
لـيس إال ، ولـو    س بـأن نظـر إلـيهم علـى أهنـم متظـاهرون      فقد بلغ الغزال من فقد الثقة بالنـا       

ة يف نقــد كشــفت حقيقتــهم لضــاق البلــد الفســيح بــننت ذنــوهبم ،وتعــد هــذه األبيــات صــرحي 
ومـن موقفـه الصـارم مـن اتمـع أيضـا أنـه تعقـب بعضـهم  ممـن يـرى أهنـم يتظـاهرون              .اتمع

بالصالح عن طريق ما يظهرونه من مظاهر الورع والتقوى ، والغزال يرى ذلك كلـه جمـرد مـراء    
 :ويظهر ذلك يف قوله.خيفون وراءه أثقال من الذنوب 
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 ـــــــــــــــــ

                                                                                               59ص –ديوان الغزال    1
 
 

ــ   ـــــــــــــــ ــذَ الن ـــــــــــــــ أَخ ــراء مـــــــــــــــ او 
  ــم ــــــــــــــ س طــــــــــــــــوبِس بِ  ت وقُ

   
 الس ه ــبِ شــــــــــــ ــوعٍ ي شــــــــــــ خ ــو ــــــــــــ  ـقْ

ــ   ــدَبيبِــــــــ  م وضَـــــــــعف يف الـــــــ

   
ـــــــــــيئاً    ش ـــــــــــل تَـــــــــــألَم ه لـــــــــــت  قُ

ــالَ الـــــــــــــذُّ    ثقـــــــــــ  نوبِقـــــــــــــالَ أَ

   
ــ  ــت ال تُعـــــــــــــ لـــــــــــــ ــيءقُ ـــــــــــــ بِش ن 

 أَنــــــــــــت يف قالَــــــــــــبِ ذيــــــــــــبِ   

   
ــ   ــــــــــ ــى الوثْ لــــــــــ ــبين ع ــا تَــــــــــ  ـإِنَّمــــــــــ

ــوبِ    ثـــــــــــ ــني الو ــة يف حـــــــــــ ـــــــــــ ب 

   
ـــــــــــن م لَـــــــــــيس لَيـــــــــــه خفـــــــــــى عي 

ــبِ     لَبيـــــــــ ــذا بِ ـــــــــ ه ــك )1(منـــــــــ
 

   
ويبدو أن هذا التظاهر يف الدين الذي انصرف إليه بعض النـاس يف األنـدلس كـان بسـبب           

ت احلماس للدين اليت وفدت على األنـدلس مـن جانـب العباسـيني القـائلني بـأهنم       توافد دفعا
 أقارب الرسول الكريم ، وأوىل الناس بسيادة أمته ، وقـد أثـاروا ضـمن دعايـاهتم تسـاؤالت     
 حول حقيقة اإلميان عند خصومهم من بين أميه ، وهذا يعين بعض إشارات اخلطر لألمويني

وأيضـا يعـود إىل سـلطة الفقهـاء     .)2(لتظـاهر باإلميـان والتقـوى    باألندلس فأندفع هؤالء حنـو ا 
ــيت كــان هلــا  ــديين والتظــاهر بالعبــادة والعــزوف عــن    " ال ــأثري يف دفــع النــاس إىل التعصــب ال ت

  .)3("الدنيا



 - 121 -

 
 

 ـــــــــــــــــ
 51ص  –ديوان الغزال    1
 329ص –دار الشروق – 2ط –علي حبيبة /د–انظر مع املسلمني يف األندلس  2
 118ص-دار املعارف-جودت الركايب/د-يف األدب األندلسي 3

 
 

هذا املوضوع الـذي تناولـه األندلسـيون ،سـبقهم إليـه املشـارقة،فقد أقلـق أمـر الـذنوب                 
مـن أمثـال حممـود    واملعاصي والتنفري منها مضـاجع الكـثري مـن الفقهـاء والزهـاد يف املشـرق       

 .هم ، وغري)2(، وعبدا مبارك )1(الوراق 
 )3( )شـاعر ذلـك األوان   ( ومن هنا يستبني يل أن هذا احملور لقي حظـوة واهتمامـا لـدى           

ــالغزال ، وهــو أحــد قطــيب الشــعر األندلســي يف هــذه      ــاني املعــروف ب حييــى بــن احلكــم اجلي
، يف حني أن ابن عبـد   وراملرحلة ،ومل أجد أحداً غريه من الشعراء أو الفقهاء تطرق هلذا احمل

 .وجه نظره ملا ينبغي فعله بعد ارتكاب الذنوب من  التوبة واإلنابة إىل ا عز وجل   ربه
،لـذا  )4("جريئاً ، صرحياً ، يقـول مـا يعتقـده ، ويصـرح مبـا جيـول يف نفسـه        "لقد كان الغزال       

ــيت تعرتضــه يف     ــذي كــثريا مــا يتطــرق إليــه يف بعــض املواقــف ال ــرف بالنقــد االجتمــاعي ال ع
هذا باإلضافة إىل أنه جـنح إىل الزهـد يف مرحلـة متـأخرة مـن حياتـه ، فقـد عـاش         .  حياته

قرابة قرن من الزمان صاحبها ما صاحبها من الـذنوب ، إال أنـه رسـم لنفسـه يف آخـر حياتـه       
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خطاً واضحاً بعيداً عن حياة اللهو واون اليت كانت متفشية يف عصره ،مرتفعا عـن اهلـوى   
  .ما حدث من انتقاده لنصر اخلصي مبا وقع فيه من ذنوب وآثام ، منتقدا من وقع فيه ، ك

 ـــــــــــــــــ
    59ص -  74ص-73ص  –ديوان حممود الوراق   1
دار الكتب -حتقيق حممد مرسي اخلويل-أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب–وشحذ الذاهن واهلاجس  جة االس وأنس االس 2

                                                                    3/334– م1982/هـ1402-2ط–بريوت-العلمية
حتقيق األستاذ إبـراهيم  –البن دحية–انظر املطرب من أشعار أهل املغرب  –هو وصف وصفه به ابن دحيه الكليب يف كتابه املطرب  3

الناشر إدارة نشر التراث القدمي باإلدارة العامة للثقافة بوزارة التربيـة  - الدكتور امحد امحد بدوي–الدكتور حامد عبد ايد -االبياري
 133ص-1ط-م1954والتعليم باملطبعة األمريية بالقاهرة عام 

 14ص  –ديوان الغزال  4

 :التوبة واإلنابة إىل اهللا عز وجل  -5
ذنوب واملعاصـي  لقد ارتبطت التوبة باملعصية،كما ارتبط الزهد بالتوبة  واإلقالع عـن الـ        

 . )1("أول درجة ينبغي أن يبلغها الزاهد "،حيث تعد التوبة 
ومن شعراء األندلس  من جنح إىل الزهد يف آخر حياته معلنا توبته عن مـا سـبق مـن هلـو           

ــا        ــث كــان األخــري  مولع ــه ، حي ــد رب ــن عب ــل هــذا النمــوذج يف الغــزال و اب يف شــبابه ، ويتمث
عنه ويرى إباحته ، وما صاحب جمالسه مـن هلـو وجمـون يف شـبابه     باملوسيقى والغناء يدافع 

معلنـاً توبتـه ، يـدل علـى ذلـك جمموعـة مـن أبياتـه ، منـها           أقلع عن صـبوته يف آخـر عمـره    ثم ،
ثـم    أبيات  يذكر فيها ما كان يف صباه مـن جمـالس هلـو وشـرب للخمـر بيـد سـاقيات حسـان        

 : خامتة األعمال تكفري ، و ذلك يف قولهختم ذلك بالتوبة والتكفري عما بدر منه ،ألن 
  ــور ــــ ــا نُ ــيس يف ظَلمائهــــ ــةً لــــ ــا لَيلَــــ  يــــ

    رينانــد ــاهيها الـــــ ــاً تُضـــــ  إال وجوهـــــ

   
قَتْــــحس ـــــين بِكأسِ املَوريأع تهواـــــن 

لْك األَعين احلُـــنياذا سقتْـــم   ت ؟ــــه ور 
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ــدر ال  ــمن فَــــ ــــ تَســإِذا اب ــــ ــتَظمثغْ  رِ منــــ

   ــور ــــ ــظ منثُ ــدر اللَّفــــ ــــــن فَــــ  وإن نَطَقْ

   
 ا عنك واختُم بالنهى عمالــــــخلِّ الصب

     مــــــةَ األَعمــــــالِ تكْفــــــريخات فــــــإن 

   
نٍو ونــــــانِ يف قَــــــرر ــري والشــــــر مقْ  اخلَــــ

  ور ـــــع والشـــــر محـــــذُ تَّبم ر2(فَـــــاخلي(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 196ص –التيار اإلسالمي يف شعر العصر العباسي األول  1
                                  94ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
  

 هذه الليلة اليت تبدو غارقة يف اللهو واون هي جمرد منوذج لليايل األنس اليت قضـاها ابـن        

 :زمان غيه بعد أن تاب وأناب فيقول  و هو يؤكد ذلك عندما يذكر عبد ربه يف شبابه ، 
ــاً   ــــ غَي ــد ــه الرشــــ ــان فيــــ ــان كــــ  زَمــــ

  شـــــادالر ـــــن م يـــــهف الغَـــــي 1(وكـــــان(
 

   
إال أن ذلك ال يقطـع حبتميـة شـربه للخمـر ،وولعـه بالنسـاء ، ألنـه يف أبياتـه الـيت ذكـر فيهـا                  

صف جمالس األنـس الـيت حتليهـا    كان يصف اخلمر لذاهتا أو يصف كؤوسها ، أو ي"اخلمر إمنا 
، والدكتور إحسان عبـاس يشـري إىل ذلـك    )2("القناني واألقداح ، وتديرها الساقيات املالح

،كما يرى الـدكتور   )3("أما اخلمر فال أظنه كان يشرهبا وإن أكثر من ذكرها يف شعره :" بقوله 
طفة بـل حماكـاة ألقرانـه    أنه كان ينظم يف اخلمر والغز ل  ال عن عا  -رمحه ا–شوقي ضيف 
فأخذ ينظم مثل أقرانه يف الغزل واخلمر ،وقلما يقع له شـعر جيـد ويبـدو أنـه     : "،يقول يف ذلك 

 .)4("مل يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقية وأنه كان يصدر فيهما عن حماكاة أنداده
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قده حيث يقـول  وقد فرق ابن عبد ربه بني اخلمر والنبيذ من ناحية التحريم يف فصلٍ من ع      
 النبيـذ  وحتـريم . والعلمـاء  األئمـة  مـن  اثـنني  بـني  فيـه  اخـتالف  ال عليه جممع اخلمر حتريم أن "

 .)5("صلى ا عليه وسلم  والتابعني بإحسان النيب أصحاب من األكابر بني فيه خمتلف
 ـــــــــــــــــ

                                                    75ص- ديوان ابن عبد ربه 1
                                                                                          26ص  –نفسه 2
   184ص –تاريخ األدب األندلسي 3
                   188ص -)األندلس (عصر الدول واإلمارات–تاريخ األدب العريب  4
                                                                                       375 /6 –العقد الفريد  5

ومع ذلك فهو يربأ بنفسه عن شرب النبيذ مع ما فيه من االختالف يف التحـريم ، ويف هـذا         
 .داللة على بعده عن اخلمر وشرهبا ،وكل ما من شأنه اإلخالل بالعقل وقيمته

تأكيد ولعه بالغناء ، مـا ذكـره الفـتح بـن خاقـان يف مطمـح األنفـس نقـال          ومما يؤكد ذلك مع      
بقصر مـن قصـور قرطبـة لـبعض الرؤسـاء فسـمع منـه غنـاء أذهـب لبـه            أنه مرعن ابن حزم  

،وبعــد أن منــع مــن الســماع ،كتـب قطعــه لصــاحب القصــر يعاتبــه علــى خبلــه    ه لبــوأهلـب ق 
 :لبيت الذي ينفي فيه شربه للنبيذ فيقول ،ذكر منها هذا ا)1(واستئثاره السماع لنفسه 

 هب ـــــرأش ـــــتــإِنِّي لَس  أَمـــــا النبيـــــذ فَـــ

ي      ــد ــ تي بِي ــر ســ ــا ك ــ ــك إلَّ ــت آتيــ لَســ 2(و(
 

   
،وأنـه   أنـس أن توبته إمنا كانت عن جمالس الغناء وما يصاحبها من هلو و ومن هنا يظهر يل       

 .صان نفسه عن اون ،والعبث 
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ولكـين أعتقـد أن توبتـه كانـت     :" د ذلك الدكتور إحسان عباس حيث يقول يف توبتهويؤك      
، مبعنى أن توبته كانـت ناجتـة عـن شـيخوخته     )3("توبة الفقيه املتحرج ال توبة العابث الالهي 

ــان           ــا ك ــل م ــن ك ــذنوب ، وم ــن صــغائر ال ــاعرتاه اخلــوف م ــرب األجــل ، ف ــا ق ــيت أدرك فيه ال
، وإن صـح ذلـك فـإن زهـده يكـون زهـد       )4(ألنس والغنـاء يستحسنه يف شبابه من جمالس ا

 .الشيخوخة الذي سبق وأن أشرت إليه
 ـــــــــــــــــ

                270ص -انظر مطمح األنفس    1
 78ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 184ص –تاريخ األدب األندلسي 3
 184ص  – نفسه 4

هية انعكست علـى شخصـيته فأكتسـب شخصـية     وأياً كان األمر فإن توبته وثقافته الفق       
الداعية الذي يدعوا النـاس إىل املبـادرة إىل األعمـال الصـاحلة  ،ومـن ذلـك أنـه أخـذ  حيـض          

 : الناس على التوبة ويدعوهم إىل املبادرة إليها قبل املمات يف قوله

ـــــداً    جتَهِ م اخلَلصـــــاء ـــــة إِىل التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــواملَ   يو تملــــو كي ليك  داـــ يمدد إِ

   
م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي ســـــــداً لَيفُهل 

ــدا     ـ ع ــا و ــازِ مـ ــن إِنْجـ ـ م ــه ـ للَّ ِ ــد )1(ال بـ
 

   
ويصاحب التوبة طلب املغفرة  واإلكثار منها فيلجـأ ابـن عبـد ربـه إىل ربـه طالبـا املغفـرة              

 :ذنوب واملعاصي وندم عليها فيقول بعد أن أسرف على نفسه يف ال
ــ ـــــ يغُفرانَـــــــك ــ ا رب ـــــ عــذنبٍ ن  مـــــ

ــأَ   ــ ف إِرســــــــــ ــه نَــــــــــ ــــــــــ )2(ُ ادمال أَنَّ
 

   
 :كما يصاحبها الندم على ما فات ،األمر الذي يتجلى يف قول ابن عبد ربه 
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ـــــــــــــ ـــــــــــــأَال ي  ـي للشـــــــــــــا ويـــــــــــــح قَلبِ
ــى     ـــــــــــ ــض إذْ ولَّ ــبابِ الغَـــــــــــ ـــــــــــ ش 

   
ــــــــــــــــربايل  س الغَــــــــــــــــي علـــــــــــــــتج 

  ــو ــ كَـــــــــ ـــــــــ ــد بِ )3(ي أَوىلان الرشـــــــــ
 

   
فهو يتحسر على أيام الشباب وما صاحبها من غي ،معلنا الندم على ما حـدث فيهـا مـن          

 )  .وكان الرشد بي أوىل(ذنوب  بقوله 
 ـــــــــــــــــ

 68ص –ديوان ابن عبد ربه   1
 150ص –  نفسه 2
 136ص –  نفسه 3

 
د ربـه يف التوبـة باملمحصـات حيـث جعلـها علـى أعـاريض        وقد عرفت قصـائد ابـن عبـ         

قصائده أيام الشـباب ، ففـي شـبابه أكثـر مـن شـعر الغـزل واخلمـر ، ثـم أخـذ يـنقض ذلـك يف             
ويقصـد  . )1(شيخوخته  بقصائد عارض فيها قصائد الشـباب وأطلـق عليهـا املمحصـات    
به مـن الـذنوب   باملمحصات أي املخلصات مـن الـذنوب ، وكأنـه يف ذلـك يعـد شـعره يف شـبا       

وميكن أن تعد املمحصات دليال علـى تـأثره بالثقافـة املشـرقية ، الـيت تتجلـى يف       . )2(واآلثام 
 نفسـه  يعـارض  اخـذ  اآلخـرين  معارضة من شبع حني انه حتى "معارضته لشعراء املشرق 

 . )3(" باحملصات
بـادرة إىل العمــل  ومـن البـاحثني مــن يعـد ابــن عبـد ربــه يف مـا قـدم مــن شـعر يف التوبــة وامل              

يقـول الـدكتور سـامي مكـي     .)4(الصاحل نداً ألبي العتاهية ، بل أنه استقى كثريا من مواعظـه  
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ويبدو أنه كان متأثرا بـأبي العتاهيـة يف زهـده ،فهمـا متشـاهبان يف الرجـوع عـن        :"العاني عنه
 .)5( .."اللهو يف الشباب إىل الزهد يف أواخر العمر

ابـن عبـد ربـه بـأبي العتاهيـة واضـحاً ،فيمـا انتهجـه يف حياتـه ،ومــا           وبالفعـل يبـدو تـأثر          
سلكه من مسلك الزهد والتوبة بعد حياة اللـهو والعبـث ، كمـا يبـدو التـأثر بـارزا يف اقـرتاب        

 ـــــــــــــــــ
 27ص  –ديوان ابن عبد ربه  -ما ذكره التوجني ذا الشأن انظر  1
 188ص-لدول واإلمارات األندلسعصر ا–انظر تاريخ األدب العريب   2
 201ص–تاريخ األدب األندلسي 3
 27ص  –ديوان ابن عبد ربه  -انظر ما ذكره الدكتور حممد التوجني يف ذلك  4
 283ص –دراسات يف األدب األندلسي 5

 
كثري من مواعظه وزهدياته  مما ورد يف ديوان أبي العتاهية من مواعظ ، ومـن ذلـك مـا سـبق     

 املبحث األول ،ورمبا يكون السبب يف تأثره  انكبابه املتواصل على كتـب  وأن أشرت إليه يف
الشرق دراسة وتنقيباً،وإعجابه هبذه الشخصية الفذة اليت ترجم اإلعجاب هبا عن طريـق  

 .يف عقده   -خاصة يف الزهد -اإلكثار من ذكره ،واالستشهاد بأبياته
واإلنابـة إىل ا عـز وجـل يف رسـالة كتبـها عنـدما        كما يدعو األمري عبد ا إىل التوبـة             

 :أحس بدنو أجله وبفراق الدنيا الفانية  فقال فيها 
ــري وانٍ  ــة غــــــــــ ر باإلنابــــــــــ ــاد ــــــــــ فب 

    ــاء ــــ ــري إىل فَن ــــ ــئٍ يص ــــ ــى ش )1(علــــ
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حيـث عليـه الـدين اإلسـالمي ،يـرتبط بـالرتاجع عـن         اًإسـالمي  اًلقد سـلك الشـاعر خلقـ          
   نــه ، وقــد علـق الــدكتور منجــد مصــطفى هبجـت علــى هــذه األبيــات   اخلطـأ واالعتــذار ع 

وهي أبيات صرحية الداللة يف طلب العفو هلفوة بدرت منه ، وهو خلق إسـالمي وال  :"بقوله 
 .)2("ريب دعا إليه القرآن الكريم ،وأكدته السنة النبوية 

ويـن الشـعراء يف املشـرق    وموضوع التوبة من املوضوعات الزهدية اليت اكتظت هبا دوا           
 )4(،وابـن املعتـز   )3(ومن هؤالء أبو العتاهية الذي سـيطر الزهـد علـى شـطرٍ كـبري مـن ديوانـه       

 .،وغريمها 
 ـــــــــــــــــ

 2/155 –البيان املغرب يف أخبار األندلس  1
 82ص-االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي يف عهدي ملوك الطوائف واملرابطني 2
 30ص  –بو العتاهية ديوان أ 3
 83ص -م1961/هـ1381بريوت -دار بريوت للطباعة والنشر-دار صادر للطباعة والنشر -ديوان ابن املعتز   4

ال شك أن موضوع التوبة من املوضوعات الدينية الـيت ينطـوي عليهـا الزهـد بالضـرورة ،              
ألهنــا مـن املواضــيع   لكـن لـيس مــن الضـرورة أن يكـون املتحــدث هبـا شــاعراً زاهـداً ،ذلـك       

  .اإلسالمية اليت ميكن أن يتطرق هلا أي أحد بغض النظر عن كونه زاهدا أو غري ذلك 
نستطيع أن نعد شعر التوبـة واالسـتغفار ،شـعر    :" يقول الدكتور منجد مصطفى هبجت        

 أدب وخلق إسالمي ،إذ ليس كل من قال شعراً يف التوبة شاعراً زاهداً ، وإن كان شعر 
 . )1("الزهد ينطوي على معاني التوبة واالستغفار بالضرورة 
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وعند الوقوف على شعر الشعراء يف هذه املرحلـة أجـد أن هـذا املوضـوع ارتـبط بتقـدم             
العمــر الــذي يشــعر فيــه اإلنســان بــدنو أجلــه ،خاصــة ملــن عــاش يف هلــو وجمــون  يف شــبابه ،   

 وهــذه ظــاهرة ،  عفــوهعــز وجــل ، طالبــا فيتجــرد يف آخــر عمــره مــن ذنوبــه مقــبال علــى ا
 . طبيعية لكل إنسان انغمس يف امللذات إذ ال بد له من ساعات ندم خيلد فيها إىل نفسه

وبناء على ما سبق من أبيات شعرية ذكر فيها شعراء األندلس موضوع التوبة  ميكن أن       
 :ومهاغرضني نقصر ذكر التوبة عندهم  يف هذه املرحلة على 

 . ن توبتهم وتنسكهم  وجتردهم من ذنوهبم بعدما كان منهم من آثامإلعال -
، وضــرورة التــزود باألعمــال الصــاحلة قبــل  لــوعظ النــاس ودعــوهتم إىل ا عــز وجــل    -

 . الرحيل عن هذه الدار الفانية
 ـــــــــــــــــ

 254ص –االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي  1
 

 :التذكري باآلخرة واجلزاء  -6
ال شـك أن الوقـوف بـني يـدي ا عـز وجـل للحسـاب موقـف جليـل مهيـب تقشـعر منــه                  

ومـا   ، القـاهر فـوق عبـاده ،   وهـو وقـوف بـني يـدي اجلبـار     األبدان ،وكيف ال يكون كذلك ؟ 
  . أو خلود يف النار والعياذ با ،بعده إما خلود يف اجلنة 

ندية بذكر ا ووحدانيته ،يهابه ويتخـوف  هذا املوقف املهيب الذي تستشعره القلوب ال      
 :للحظة احلامسة يف قوله منه ابن عبد ربه ، ومن العدل اإلهلي يف تلك ا
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ــــــ يلتَــــــيــــــا و م قــــــفوم ــــــن ا ما بــــــه 

     ــاكم ــدلَ احلــــ ــن أَن يعــــ ــــ م ــوف  أَخــــ

   
صــــــــــــــيبع ــــــــــــــه هأبــــــــــــــارزُ اللّ ان 

  ــي ـــــــم  ولـــــ راح ــه ـــــ ونيل مـــــــن د س 

   
 ن مــــــذنبٍ يــــــا رب غُفرانَــــــك عــــــ   

ــ   ــــــــــــه نَــــــــــــف إِرأســــــــــ )1(ادمال أَنَّ
 

   
 :ويوجه الغزال نظر اإلنسان هلذا اليوم مستغال حادثة موت نصر اخلصي حيث يقول

ــ    ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ
  ثـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــا َثالثَـــــــــــــــــةٌ أَ لّ  ع إِ

   
ــا   ـــــــــ م ــع ذاكَ فَلَ ــى جميـــــــــ تَالشـــــــــ و 

    ــاب ــه أَو عقــــــــ ــا ثَوابــــــــ ــــــــ لّ ــق إِ  يبــــــــ

   
ــأذو ـــــ بِم ـــــــدوا فَلَـــــــيسنج ســـــــكَر ع 

    نــــــهـــــم عنٍ لَهأســــــاب احل كــــــون2(ن ي(
 

   
يتجرد اإلنسان يف هذا املوقف العظيم من كل ما ميلك من الدنيا ،وخيرج مـن دنيـاه بثالثـة           

 . أثواب ،مستقبال يوم احلساب ،يرافقه ثوابه أو عقاب  
 ـــــــــــــــــ

    150ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 53-52ص –الغزال  ديوان 2

ويف التـذكري هبـذا   ، )نـار جهـنم   (ومن العقاب الذي  أعده ا عـز وجـل يف اليـوم اآلخـر            
وصـف هـذه النـار ،    اجلزاء رادع للنفس عن التعلق بأمور الدنيا ،لذا يفصل ابن عبـد ربـه يف   

حـدى قصـائد املمحصـات الـيت     ذاكراً ما تتميز به من صفات ترجف من هوهلـا القلـوب يف إ  
 :يقول فيها

 ر قْتـــــدي ــني ـــ ـــــو ح  يـــــا قـــــادراً لـــــيس يعفُ

ــ وال يقَ   ـــ يشـــــن ع ـــــى لـــــه م  ه وَطـــــرضَّ
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ــةٌ  لَــــــ ــني غاف ــــــ الع ن ــــــــك إِ ــايِن بِقَلْبِ  عــــــ

     ــقَر ـــ ــا س ــم أَنَّهـــ ــة واعلَـــ ــنِ احلقيقَـــ ـــ ع 

   
فـــستَز ـــــوداءغَي نم ـــرعإِذا س ــــــظرت 

    ــذَر ــي وال تَـــــ ــا تُبقـــــ ــاملني فمـــــ  للظـــــ

   
   رة ــــــــآخ وا دنْيـــــــا بِ ـــــــتَراش ـــــــذين  إن الَّ

ــروا    ــ ج ــا تَ ــيمٍ ســــاء مــ ة بِنعــ ــقْو ــ ش2(و(
 

   
وحتمل األبيات يف طياهتا زجرا وردعا لإلنسان الالهـي املتغافـل عـن احلقيقـة ،ووصـفا             

يف سـقر ،وقـد أجـاد ابـن عبـد ربـه يف مـا         دقيقا للعقاب الرادع ملثل هـذا اإلنسـان ،واملتمثـل   
 .قدمه من وصف للنار ،وهي صفات يف حقيقتها مستمدة من كتاب ا عز وجل 

أما يف اجلانب اآلخر جانب الثواب واجلزاء احلسن يذكر الغزال جزاء من قبضـت روحـه         
 : قوله على عمل الرب ،ومقدار منزلته عند ا عز وجل، من جاه جليل وقدر عظيم  يف

  ــه ــ روح ــه ــرج اللَــ ــد أَخــ ــوبى لعبــ  فَطــ

  الـــــد ـــــن م لَيـــــه ـــــرإِ ـــــلِ البِ ملـــــى ع نيا ع 

   
 مــه ــــــ نُفوس أَن ثتــــــــدين ح ــن ــــــ لَك و 

    ــد يف قَــــ ــلٍ و ليــــ ج ــاه ــــــك يف جــــ نالرِه 
   

 ـــــــــــــــــ
                                           91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

حمهاأكُلُ التُّـــــــادهم ال يــــوأَجس  رب لَ

  ال تَب ـــــك نالهـــــرِ الـــــد 1(هرِلـــــى إِىل آخ(
 

   
من قصيدة طويلـة للغـزال ،ال    -ومل ترد يف غريه –هذه األبيات اليت وردت يف العقد الفريد       

ــني ال     ــذي  يظهــر بصــورة جليــه  يف  اخــتالف املعنــى ب ــو مــن االضــطراب ال ثنــاء واجلــزاء ختل
،فالشاعر  يثين يف أول هذه األبيات على من مات على عمل الرب ، ولكن اجلـزاء الـذي ذكـره    

لَـا  {:هو جزاء الشـهيد الـذي يقـول ا تعـاىل عنـه       و  نـب سح ـذين  تَ ـوا  الَّ لُ ـي  قُت ـبِيلِ  ف س  ـه  اللَّ
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بهِم عند أَحياء بلْ أَمواتًا ر   زَقُونريـدل علـى أن هنـاك    ) لكـن (كذلك االستدراك بـ .)2(} ي
كالم سابق معارض له ،وهذا يوحي بإسقاط بعض األبيات من القصيدة ،اليت رمبا سـقطت  

ــن نســخ متكــرر      ــاب م ــا حــدث يف الكت ــع م ــن     .م ــول ســعيد ب ويف جــزاء الشــهيد أيضــاً يق
 :يف رثاء حييى بن صقالة )3(جودي
ــفَ ـــــــ ــ  ج ـــــــ ــة ع ــه جنـــــــ  نٍدزاكَ اإللـــــــ

  حيي ثكـــزى الثّــــج لُّ ــواب
)4(دـشهي

 

   
ومن صور الشهادة املوت يف سبيل ا ، لذا كان   لقتال املسلمني  يف سبيله ، ونصرة دينـه        

   فضل كبري ، وجزاء عظيم ، هذا القتال الذي يتطلب منهم اجلهاد باملال والـنفس ، جعـل ا
  ، ومـا جياهـد ااهـد يف سـبيل ا إال     عز وجل مثن ذلك جنة عرضـها السـموات واألرض  

 ـــــــــــــــــ
                                 80ص –ديوان الغزال   1
                          169: آل عمران  2
أهل العلم هو أبو عثمان سعيد بن سليمان بن جودي بن أسباط بن إدريس السعدي ،من هوازن ،وجده األعلى أسباط بن جعفر من  3

ـ 284والفقه ،عاش سعيد يف القرن الثالث ،كان فارسا شجاعاً رابط اجلأش ،وشاعرا مفلقاً ،قتل غيلة وغدراً سنة  سـعيد بـن   . هـ
ومـا   45ص –م 1997 -دمشق  -دار الفكر -حممد رضوان الداية .د ،جودي السعدي اإللبريي األندلسي سريته وجمموع شعره 

 بعدها
 79ص  -سي  األندلسعيد بن جودي  4

رغبة وطلبا هلذا النعيم العظيم، ويف أبيات ٍ منسوبة لطارق ابـن زيـاد يـذكر رغبتـه وجيشـه      
يف هذا اجلزاء ، و عدم مباالهتم بذهاب أنفسـهم إن كانـت سـتحظى هبـذا الشـرف العظـيم       

 :واملنزلة الرفيعة عند ا عز وجل فيقول يف قصيدة قاهلا يف الفتح
رــك ــــــ ــبن ــــــ املَبِ فيناًا ســاز م ــقَجــــــ  رايــــــ

  ـــسع ــي ى أنـ ـــنا م ونكَ ـــا قَــ ــ دـ تَاشىر 
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ــــــــفْنُ اًوس ــــــــأَوماالًو ــــــــأَوهبِ الــــــــج نة 
ـــا مذْإِ   ـــينتها اشـ ـ ـا الشــئ فيـــه ـــسا تيــ  ارـــ

   
ــو ــالا نُنلســ ــي كَبــ ــ فيــ ــ ســفْنُ الت  ناًوســ

)1(اردـــــجأَ انـــي كَا الذْـــنكَردأَ نحا نَذْإِ  
 

   
ولــو صــحت نســبة هــذه األبيــات لطــارق لكانــت أول شــعر عربــي يف األنــدلس ، إال أنــه         

 .)2(حيف هبا كثري من الشكوك  لعدة أسباب ذكرها الدكتور أمحد هيكل يف كتابه  
وقـد تنـاول الشـعراء هـذه القضــية منـذ القـدم ،فعـربوا عــن خـوفهم ،وهيبتـهم مـن ذلــك                 
 )5(،والعجـاج )4(،وأبـو نـواس   )3(وقف شعرا ،ومن هؤالء علـى سـبيل املثـال  أبـو العتاهيـة      امل

 .وغريهم ..
 
 
  
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
  265 /1 –نفح الطيب  1
 68ص–انظر األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة  2
 153ص – 8انظر ديوان أيب العتاهية ص 3
 611ص–انظر ديوان أبو نواس  4
    267ص-بريوت-مكتبة دار الشرق -حتقيق عزة حسن-رواية عبد امللك بن قريب األصمعي–انظر ديوان العجاج  5

 : اخلشية واخلوف من اهللا عز وجل -7
العلوم اليت برز فيها األندلسـيون ، وفـاقوا غريهـم مـن     " يعد القرآن الكريم وعلومه من أبرز       

كــان مـن الطبيعــي أن يتـأثروا مبــا جــاء بـه مــن هتديــد    ، لــذا )1("علمـاء األمصــار اإلسـالمية   
ووعيـد وقـد اعتـرب الغــزال مـا جـاء يف كتــاب ا مـن آيـات الزجـر زاجــرا لـه  عـن ارتكــاب           
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   املعاصي حيث يربر انصرافه عن املعاصي والذنوب باخلوف واخلشية ممـا ورد يف كتـاب ا
  : عز وجل من آيات الزجر والعذاب ويظهر هذا املعنى يف قوله

  ــد حمــــ م ــاب ــع كتــــ ــــ مس ــم أَ ــأَنّي لَــــ  كَــــ

م   يف التَنزيــــا جــــو ـــاء نم لِ فيه
الز2(رِــــج(

 

   
:  وللبكاء من خشية ا فضل عظيم يدل على ذلك قول  الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم          

 موضـع آخـر يقـول    ،ويف )3( )ال يلج النار رجل بكى من خشية ا حتى يعود اللنب يف الضرع (
عني بكت من خشية ا ،وعني باتـت  : عينان ال متسهما النار أبدا :(عليه  الصالة والسالم 

 عـز         . )4( )حترس يف سبيل ا يـدعو اإلنسـان إىل البكـاء طلبـا لرمحـة ا واألمـري عبـد ا
 :وجل يف قوله 

ــــــ نفْفَ سفَ كابـــــــك ــــــ ا أَه ـــــــليع حو نُ اه 
ــــتَبرفَ   ما رــــحمت ى الَلَــــعكَــــب5(اء(

 

  ـــــــــــــــــ    
          45ص–اإلسالم يف اسبانيا  1
      79ص –ديوان  الغزال   2
كتاب فضائل اجلهاد عـن  –الرياض-مكتبة املعارف-م2000/هـ1420-1ط-حممد ناصر الدين األلباين–سنن الترمذي صحيح  3

            2/230 -1639رقم احلديث –يف فضل احلرس يف سبيل اهللا باب ما جاء –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
-2311رقـم احلـديث   -باب ما جاء يف فضل البكاء من خشية اهللا – صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا الزهدكتاب – نفسه  4
2/528 
 2/155-كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغربووردت يف  -1/122  -احللة السرياء  5

كما يصور ابن عبد ربـه  يف مشـهد حسـي حـال   املعـتكفني يف حماريبـهم ومـا يعلـوهم مـن                
 :  مظاهر اخلشوع والسكينة والبكاء من خشية ا  يف قوله

ــدود   ـــ ت يف اخلُ دــد ـــ خ ــد ــدامع قَـــ ـــ م 

    ــاهلُجود ــةٌ بــــــــ ــين مكْحولَــــــــ  وأَعــــــــ
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 ــم بهـــــــــ ر مــده ـــــــــ عأَو ــر ـــــــــ ش عم و 

روا   فبــــــــاد  يــــــــدة ذاكَ الوع ــــــــيشخ 

   
  ــارِيبِهم ــوف يف محـــــــ ـــــــ ــم عكُ  فَهـــــــ

جيـــون من خــــيبك    دــــوف عقابِ املَ
   

    هـــــمعم د ــــن م ــــب ش عي أَن كــــاد قَــــد 

  ودــج لـــــت أَعيـــــنهم يف الســـ 1(مـــــا قاب(
 

   
د وهـو اإلخـالص املنـايف    ويف هذا املشهد احلسي تظهـر صـفة مشـرتكة بـني هـؤالء الزهـا            

ــهم  يف       ــث كــان اعتكــافهم علــى الطاعــة ، وبعــدهم عــن أنظــار النــاس  ، وإطالت ــاء حي للري
السجود داللـة علـى إخالصـهم ،كمـا كـان خـوفهم مـن ا عـز وجـل الـذي فجـر مـدامعهم             
بالبكاء داللـة علـى خشـيتهم  مـن ا  يف السـر والعلـن ،فممـا يـدل علـى إخـالص املـؤمن يف            

 يعلَـم  {أنه يستشعر وجود ا معه دائما  ألن ا عز وجل هو الرقيب على عبـاده   عبادته 
ةَ نائنِ خيا الْأَعم ي وتُخْف ورد2(} الص(. 

الشك أن خشـية العبـد مـن ربـه وخوفـه منـه أمـر يـنعكس علـى تصـرفاته ، ويصـاحب                  
، وهذه الصورة احلسنة  تعترب مـن   أعماله فال حييد عن الصواب وال ينجرف يف طريق اهلالك

 .السمات البارزة للزهاد ، الذين كانوا يراقبون ا يف كل تصرفاهتم 
 ـــــــــــــــــ

                                                                                                                                     77ص –ديوان ابن عبد ربه   1
 19: غافر  2

وقد ذكر أبو عمران الزاهد أبياتاً تدل على خوفه من ا عـز وجـل الـذي محلـه علـى                  
 : الرتفع عن املعاصي والذنوب ،وذلك يف قوله 
ين    ــنع ــه يمـــ ـــ ــوف اللَّ ـــ خ و ــاء ــوال احلَيـــ  لَـــ

ه       لــى كَبـــرِ ــى ع وسا مــب قــالَ صي أَنو 
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ره    إِذْاً اظـــــــي نَـــــــو ـــــــي ف ظ  ملتّعـــــــت حلْ

ه    ـرِ )1(حتْى أَوفّي جفوني احلق من نَظْ
 

   
احلياء من ا دليل اإلميان ، واخلوف منه رادع عن املعصية ،والكـرب يتعـارض مـع الصـبوة           

،وهذه األمور تعد كافية ومربرة البتعاد أبو عمران عن هذه املعصية اليت تعد متعة يتمتـع هبـا   
 . الكثري من أبناء اتمع األندلسي الذي عرف حبب الغلمان والتغزل هبم يف ذلك الوقت 

وعلى الرغم من قلة ما وصلنا من أبيات يف هـذا املوضـوع   ، إال أهنـا تعكـس شخصـية              
األندلسي املؤمن املتمسك بكتاب ا عز وجل ، الذي خيشى زواجره ويرتـدع عـن نواهيـة    

لبكاء واللجوء إىل ا عز وجل ذريعة لبلـوغ رمحتـه، كمـا حتمـل هـذه اخلشـية       ويتخذ من ا ،
 .يف طياهتا إحساساً  مبراقبة ا  له يف السر والعلن  

ويعد موضوع اخلشية من املواضيع اليت تطرق هلا الشـعراء منـذ القـدم يف كـثري ممـا ورد                 
   ــن ا ــروا اخلشــية واخلــوف م ــز وجــل   عنهم،فقــد ذك ــ    ع ــال أب ــن أمث ــدة ،م ــواطن ع  ييف م

 . اوغريمه )3(العتاهية ي،وأب)2(نواس
 ـــــــــــــــــ

 2/27-انظر نفح الطيب –وهلذه األبيات قصة ذكرها املقري يف كتابة -  2/27–نفح الطيب  1
 610ص –انظر ديوان أيب نواس  2
 55ص -37ص–انظر ديوان أيب العتاهية  3
 

 : النصح واملوعظة احلسنة -8
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ــالغ مــن شــعراء هــذه املرحلــة  ،الــذين اســتخدموا     ل       قــد حظــي هــذا املوضــوع باهتمــامٍ ب
أســلوب الــوعظ يف كــثري مــن أبيــاهتم الشــعرية ، فهــذا حممــد بــن عبــد الســالم اخلشــين يعــظ    

 :اإلنسان حبقيقة  هذه الدنيا وبضرورة التزود باألعمال الصاحلة قبل الرحيل منها فيقول
   ـــــا الَـــــد ـــــي إِنْم أَخحا مين ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــــر بِف ورٍ آذنَــــــــــتغَــــــــــر اردو 

   
ىن الثَّكُتلُ أَن تَســي من قَبـــد أَخزوـــتَ ر 

   يلتَــــفــــاقُ  و س للن ـــــاق س )1(شــــورِ بِ
 

   
تعتمد الدعوة يف اإلسـالم علـى الرقـة واللـني ،وا عـز وجـل يوجـه نبيـه إىل ذلـك يف قولـه                 

:} لَو و  ـتـا  كُن ـيظَ  فَظ ـبِ  غَل ـوا  الْقَلْ ـن  لَانْفَضُّ م  ـك لووقـد تـرجم الشـاعر دعوتـه     )2(} ح،
مستخدما هذا األسلوب الذي يـرتاءى يل مـن خطابـه الرقيـق الـذي حيمـل يف طياتـه شـفقة         

 .الناصح وحرصه على املنصوح 
األمـل ، وهـو غافـل عـن طلـب      واإلنسان يف هذه احلياة يف غفلة يغرت بطول األجل ،ويلهيـه        

 :النجاة ،هذا اإلنسان خياطبه األمري عبد ا ويزجره بقوله
ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ األج 

  ــــــــــــــح ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــــ ــــــــــــ األم ك 

   
ــ ـــــــــ خْ  ماحتَّ ى ال تَ دــر ــى الـــــــــ ـــــــــ ش 

ــ    ــك قَـــــــــ ـــــــــ ــه بِ ـــــــــ كَأنَّ لْوــز  د نَـــــــــ

   
ــ غْأَ ـــــ ع ــت جـــــــاة  نفَلـــــ ــبِ الن  طَلَـــــ

ــن     ــــــــــــ مل ــاة ــــــــــــ ج ــلْوال نَ  غَفَــــــــــــ

   
 ـــــــــــــــــ

     64ص  –جذوة املقتبس  1
                                      159: آل عمران  2

يــى ه ــــــــــ ــغلك املُن ــات يشــــــــــ ــــــــــ ه 

ــك الشـــــــــغَلْ      ــدوم لَـــــــ ــا يـــــــ ـــــــ م لَ و 
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ــن ــــــــــــ ــــــــــــــك مل يكُ ومي ــأن  فكــــــــــــ

  نَع ــأن ـــــــــكوكـــــــ لْ يــز )1(قَـــــــــد نَـــــــ
 

   
عبد ا  بعض احلدة ،والغلظة ، اليت قد يكـون السـبب فيهـا مـا      يظهر يف خطاب األمري        

ــيت أورثتــه حــدة يف األســلوب ،وصــرامة يف      ــنت واملنازعــات  ، ال كــان يف عهــده مــن كثــرة الف
يف هذه األبيات  توحي بتخوفه املسـتمر مـن األمـر احملتـوم     ) قد نزل (وتكرار عبارة  .املنطق

ويف موضع آخـر يعـظ األمـري عبـد     .ظة  وقوعه وساعة وقوعه ،وتضع يف الذهن صورة للح
 :ا اإلنسان بضرورة التنافس يف تقوى ا فيقول

ــــــافس يف التُّقَــــــ  ى واجــــــنح إليــــــه فَن 

  ــني رضــــ لــــــك تُ لَع ــماء )2(رب الســــ
 

   
الرصانة واتسمت جمالسه بالوقـار وكـان مـن الشـعراء     " األمري عبد ا غلبت علىوقد       

 التـايل  الزاهـد،  العابـد  النقـي،  التقي " بأنهبني رعيته رف ع،و  )3("سرة األمويةالبارزين يف األ
ه، لكتاب لـذا نـزع   .بـالفنت واملنازعـات   بعهـد ملـيء   بتلـي  مع أنه ا، )4(" ا حبدود والقائم اللّ

إىل الزهد الذي كان أكثر تعبريا عن طبيعته املتدينة وواقـع احلـال يف عهـده ،ومـا رافـق ذلـك       
 .)5(ناة شديدة انعكست على شخصيته من معا

 ـــــــــــــــــ
 2/155 -كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 1
 نفسه 2
 104ص –م1982-بريوت-دار النهضة العربية-إبراهيم بيضون/د، األمراء األمويون الشعراء يف األندلس  3
                    452-4/451  –العقد الفريد  4
 189ص –ر األمراء األمويون الشعراء يف األندلسانظ 5
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ويف املوعظة أيضا يقول ابن عبد ربه ملن طـال عمـره حتـى بلـغ املشـيب ، ويـذكره بـاملوت              
 :والرحيل الذي يكتفى به واعظا وزاجرا عن اللذات والشهوات  

    ــه ــرأسِ يندبـ ــيب الـ ـ ــى وش ــن تَلَهـ ـ ــا م  يـ

ـي   ــم   ش ـدعـذي ب ؟ــــ رأسِ تَنتَظـــ بِ الاذا الَّ ر 

   
ظـــةٌ      عوم املَـــوت غـــري لـــك ـــن  لـــو مل يكُ

     ــــــر ج دزم ـــــذَّات ــــــنِ اللَّ ع فيـــــه لكـــــان 

   
ــدئاً     ــت مبتَــ ــ لْ ــا قُ ــه مــ ــولُ لَــ ــ ــت املَقُ  أنــ

؟    ــر ــ بتْكم ــــت ــبني أَنْ ــ ل تــر ــا ابتكَــ ــ لَّ 1(ه(
 

   
 مل يردعها املشيب عن اللهو ،ويذكرها بـاملوت  الشاعر هنا يزجر نفسه الالهية العابثة اليت      

الذي يكتفى بـه زاجـرا عـن اللـذات والشـهوات ،ويتفجـر يف هـذه األبيـات صـدق الشـاعر           
وهو من خالل حواره مع نفسـه يقـدم موعظـة    .،الذي يتجلى يف غضبه من نفسه وزجره هلا 

 .ملوت والرحيللكل من طال عمره وبلغ املشيب وهو على حياة اللهو والعبث ويذكره با
وتعد هذه األبيات من املمحصات اليت اشتهر هبا ابـن عبـد ربـه ، يـدل علـى ذلـك شـطر              

 :البيت الذي ضمنه فيها وذلك يف قوله 
؟ ــــــــر بتْكم ــــــــت ــــــــبني أَنْ ل تتكَــــــــرــــــــا اب لَّ 2(ه(

 

   
الغزيـر   قاهلا يف خطاب فتى كـان يألفـه أزمـع علـى السـفر فحـال املطـر       "وهو مطلع لقطعه       

 .، وبعد توبته حمصها باألبيات السابقة  )3("دون ذلك
 ـــــــــــــــــ

 92-91ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 87ص –نفسه  2
 88ص –األدب األندلسي من الفتح حىت سقوط غرناطة 3
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املمحصـة الوحيـدة يف ديوانـه الـيت ضـمنها ابـن عبـد ربـه يف عجـز البيـت األخـري            "وهذه       
 ع القطعة املمحص عنها ،وهذا النوع اجلديد والفريد من نوعه يتجلى فيه صدق صدر مطل

واحلميدي يؤكد كثرة هذه املمحصات اليت مل يصلنا منـها إال القليـل وذلـك يف قولـه     .)1("التوبة
 كـل  ضنقـ  أنـه  وذلك املمحصات، مساها جداً كثرية أشعار ربه عبد بن حممد بن وألمحد:"

 والنـدم  منـها،  كالتوبـة  هبـا،  حمصـها  والزهد، املواعظ يف بقطعة والغزل، الصبا يف قاهلا قطعة
وقد وقف الدكتور موسى رزق على ما ال يتجاوز مخسني بيتاً ،والكثرة الكـاثرة  .)2("عليها

 .)3(من ممحصاته قد ضاع 
 :وللحياة حقيقة مفادها أهنا مهما طالت فهي قصرية يقول ابن عبد ربه واعظا 

ــني با أتَلْ ــــــــ ــو ب ــرِ هــــــــ زيــــــــ و ــة  طيــــــــ

      علــــى شــــفري ــالك ــــن اهلــ م ــت  ؟وأنــ
   

ــــــــلٌ طويــــــــلٌ أَم هغَــــــــر ــــــــن فيــــــــا م 

ــه ِ    ــبــــــ ــري  ى دريــــــ ــلٍ قَصــــــ ــــــ إىل أج 

   
ــومٍ    ــــــــ ــلَّ ي ــــــــ ــةُ كُ ــرح واملَنيــــــــ ــــــــ  أَتَفْ

ــورِ     ــربكَ يف القُبــــ ــان قَــــ ريــــــك مكــــ  ؟تُ
   

ــاً  ــرتْك يومـــــ ـــــ س إننيا وــد ــي الـــــ ـــــ ه 

ــ    ـــــ باقع نــز ـــــ ــإن احلُ ـــةُ افَـــــ  رورِلســـــــ

   
ـــــلَّ ســـــلب كُ  مـــــا جمعـــــت منهـــــا ستُ

ــرد إىل     ــــــــــــ ــة تُ ــريمبِعارِيــــــــــــ  عــــــــــــ

   
ــي   ـــــ ظَن ــن التَّ ـــــ م ــيقني ــاض الـــــ  وتَعتـــــ

ــ    ــــــ ــن دارِ الغُ ــــــ م ــق )4(رورِودار احلــــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 145ص-ي إىل اية القرن الثامن اهلجريظاهرة التوبة واالستغفار يف الشعر املقصد واملقطعات من بداية العصر األمو 1
 95ص  – األندلس والة ذكر يف املقتبس جذوة 2
                 70ص –انظر  االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي  3
                     97ص  –ديوان ابن عبد ربه   4
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تكـراره عـن مـدى    اعتمد الشاعر يف أبياتـه علـى االسـتفهام اإلنكـاري ،الـذي يكشـف ب            
 .إنكاره  ملثل هذا األمر ،وتغلغل فكرة املوت واهلالك يف نفسه 

وينصح عباس بن ناصح املرء بضرورة  االبتعـاد عـن الـدنيا الـيت ال يضـره منـها إال ابتعـاده              
 :عن تقوى ا عز وجل والكرم حيث يقول

ى بِ    لــــو ــــا الب كَ مــــرمــــ لع ـــــع ارٍ وال العدم 
ــإِذا الَ   ــ ءرمــ ــي ملَــ ــى ا و مدعــ ــتُقَــ  مرالكَــ

   
ـــــن الـــــد جـــــتَ ع ـــــنيا فَاف ا ملُمـــــزٍ ع ج 

  ز إِال الـــــذْو ـــــاجِ ـــــال ع ــطَّ بِ )1(لمالقَي خـــ
 

   
ويبدو أن البيتني وردا ضمن قصيدة طويلة ،يشكل البيت األول مطلعهـا ،والبيـت الثـاني          

بيتني اللذين ذكرهتما أغلـب املصـادر وهـذا    آخرها ،ومل يصلنا من هذه القصيدة إال هذين ال
ما اهتديت إليه من القصة اليت حكاها املقري يف نفح الطيب من أن عباس بن ناصح عندما 

ــا     ــن أوهلـ ــيدة  مـ ــذه القصـ ــه هـ ــة ،ومـــرت عليـ ــات(ورد علـــى قرطبـ          البيـــت األول يف األبيـ
،قـال لـه الغـزال    ) ت السـابقة البيـت الثـاني يف األبيـا   (حتى انتهى القاري إىل آخرها)السابقة 

وكان حدث صغري،ذكي القرحية ،أيها الشيخ مـا تصـنع مفعـل مـع فاعـل ،قـال لـه عبـاس بـن          
 وا: عبـاس  لـه  فقال حازم، وال لعاجز فليس :كنت أقول :ناصح وكيف تقول أنت ؟ قال 

ــين يــا ــك طلبــها لقــد ب كمــا حتمــل  هــذه القصــة  البــوادر األوىل للنقــد  .)2(وجــدها فمــا عم 
 .األندلسي ، الذي نضج وأكتمل بعد ذلك

 ـــــــــــــــــ
 )وال عاجز(بدال من ) وال حازم(مع تغيري    1/324–كما وردت يف املغرب يف حلى املغرب -  261 /2 –نفح الطيب  1
                                            2/261-ح الطيبنفانظر  2
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وضاح أحد علماء قرطبة الذي جادت له  الـدنيا بنعيمهـا ،   ويعظ ابن عبد ربه حممد بن       
 :بضرورة أن يكتفي منها مبثل زاد الراكب ، يف قوله

ــها   ـــ عيش ــة ــدنيا بنعمـــ ــادت لـــــك الـــ  جـــ

     وكفــــــــــــاكَ منــــــــــــها مثــــــــــــلُ زاد
)1(الراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ

 

   
أما حياة الرتف والبذخ ورغد العيش ، فيدعو ابن عبد ربـه أصـحاب اخلليفـة إىل تركهـا           
 :التكلف  يف اللباس واملظهر يؤدي هبم إىل التكرب والغرور فيقول  ألن

بل بنج ن كُنت عــــــتَ  اقالـــــــــاس اخلَز إِ

    ــد ـــــ جر زَب ــص ــاً بِفَـــــ ــتم يومـــــ خْتَـــــ  وال تَ

   
ــراً  ــــــــ ــالغَوايل تَعطُّ ــــــــ ــب بِ  وال تَتَطَيــــــــ

ب أَذْي   ح تَس والَ املــــــــــــــــــــد  الء املُعضَّ

   
ــاً   ــلِ زاهيــــ ت النعــــ ــي ــــ ص ــر خَيــــ  وال تَتَ

   ــد ــراشِ املُمهـــــــ ـــــــ يف الف رــد ـــــــ وال تَتَص 

   
ر شـــــــوكُن هم اسِ أَغْبيف الن ثاًــــــــالاع 

    ـــــــــدجرب زارٍ و ـــــــــدو يف إِ تَغْ و وحــر  تَـــــــ

   
لْ رى جِ لَّمــــي حتَه كُ  ا استَوىـــــــــد كَبشٍ تَ

   دــــــر م حٍ مــــــر قَ ص ــــــريراً فَــــــو س ـــــهلَي ع 

   
ــحِ العينـــــانِ منـــــك إىل امـــــرئٍ ـــ وال تَطْم 

   ــــــــد ســــــــانِ وبالي ــــــــطَوات بِاللِّ س لَــــــــه 

   
ــها   ـــ ش يــرِجِ ع بـــ ــدنْيا بزِ ــه الـــ ت لَـــ ــراء  تَـــ

ت لَه األَطْمـــــــوق   قْـــــادم غَري نم ـــــاعود 

   
ـــــــه  فَأَســــــ  نيلَ دــــــزأَهو هيشــــــح  منَ كَ

   ــومِ عاقبـــــــةَ الغَـــــــد ـــــ يف الْي ـــــــب تَقر مل يو 

   
ـــــرداً   ج م طـــــو س ــــتح  فَيومــــاً تَـــــراه تَ

    ــد ــــ جٍ منضَّ ــر ــــ قَ س ــو ــراه فَــــ ــاً تَــــ  ويومــــ

   
 ة ــار ــد تـــــ ـــــ حس وي ــارات  فَيـــــــرحم تـــــ

رحـــــــف   م ر ـــــــــذا شس ح م ر شـــــومٍ و2(د(
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 ـــــــــــــــــ
                                                                                   73ص  –ديوان ابن عبد ربه  2                                               53ص  –ديوان ابن عبد ربه  1

،مـن  ما اتسـم بـه اتمـع األندلسـي يف تلـك اآلونـة        تدل هذه األبيات داللة واضحة على       
حب للتأنق وميل إىل الزينـة واهتمـام واضـح باللبـاس مـن ديبـاج وحريـر وحلـل نفيسـة فقـد           

 . )1(انفرد األندلسيون  بتقاليد يف الزي ختالف ما كانت عليه األقاليم األخرى 
م هبـا وإسـرافهم يف اسـتخدامها مـا     كما أسرفوا  يف التطيب بالغوايل ،اليت بلغ من اهتمـامه       

حكــاه  ابــن ســعيد يف  املغــرب أن احلكــم أيــام فتنــة الــربض عنــدما رأى أن احلــرب قــد محــي  
 اخلـادم  ميلـك  فلـم  رأسـه،  علـى  فأفرغهـا  لـه،  خـادم  هبـا  فجاءه غالية بقارورة دعا"وطيسها
 قاتـل  فرِعـ ي أيـن  ومـن ! لـك  أم ال اسـكت : فقـال  هـذه؟  طيـب  ساعة وأية: له قال أن نفسه
ويف ذلك داللة أيضا علـى حبـهم للتميـز والظهـور حتـى يف      . )2( " غريه رأس من رأسه احلكم

د يف أنفسهم نوعا من الغرور وامليل إىل التكرب.أصعب املواقف   .هذا كله من شأنه أن ولَّ
ومتثلـها هـذه   –وقد كانت حياة الـرتف والبـذخ الـيت انتشـرت يف األنـدلس يف ذاك الزمـان             
من ضمن األسباب اهلامـة الـيت دفعـت الزهـاد إىل وعـظ النـاس وتـذكريهم مبـآل          -ألبيات ا

ومـع مـا يف هـذه األبيـات     .هذه احلياة وحتذيرهم من الدنيا وغرورها ،ومآل املتكـربين فيهـا   
من موعظة تراوحت بني األمر والنهي ،والوعظ والزجر ،يظهـر الشـاعر اجتاهـا حنـو املعـاني      

  .ئدة يف ذلك الوقت السا)3(احلضارية  
 ـــــــــــــــــ

 196ص-انظر اإلنسان األندلسي بني الواقع العريب وما طمح إليه 1
   43/ 1–املغرب يف حلى املغرب  2
 422ص–انظر األصول الفنية للشعر األندلسي  3
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لـى  ومن هنا يتبني يل كثرة هذا اللون من الشعر لدى شعراء هذه املرحلة ، وإن دل ذلك ع      
شيء فإمنا يدل على إقبال الناس على الـدنيا وزخرفهـا ، وافتتـاهنم مبباهجهـا ولـذاهتا ، ممـا       

  .جعل احلاجة ملحة لوعظ الناس وإعادهتم إىل سابق عهدهم 
كـل مـا يتطـرق لفنـاء الـدنيا       –يف رأيـي   –ويعد هذا احملور شامل للمحـاور السـابقة ألنـه          

والتوبـة منـها ، واخلشـية واخلـوف مـن ا عـز وجـل هـو يف         واألحياء ، والتـنفري مـن الـذنوب    
 .حقيقته حيمل يف طياته موعظة لإلنسان ، ورادع للنفس البشرية عن االفتتان بالدنيا

واحلكم نصوصا أدبيـة هامـة إ ذ اقتصـرت يف النثـر علـى      ، والعرب ،وتشكل هذه املواعظ       
ــزداد إذ   ــها ت ــكلت شــعرا ، ألن الشــعر خياطــب   عبــارات بليغــة ومــوجزة ، إال أن أمهيت ا  ش

 .الوجدان مباشرة ، ويتغلغل يف أعماق النفس البشرية 
ويعد الشعراء الزهاد بنـهجهم للزهـد يف حيـاهتم وعـاظ ، يثقـل كاهلـهم مبسـئولية إيقـاظ              

لـذا أكثـروا مـن وعـظ النـاس بـزوال الـدنيا وفنائهـا وضـرورة           .الناس وتنبيههم من غفالهتـم  
 .ما فيها من مظاهر البذخ والرتف ،و التزود فيها باألعمال الصاحلة االبتعاد عن 

ومن اجلدير بالذكر أن هذا األسلوب املعتمد على تقديم النصيحة واملوعظة احلسـنة هـو         
أسلوب قديم يف الشعر العربي ويظهر ذلك يف بعض ما ورد لدى املشارقة هبذا الشأن ، ومـن  

 .وغريهم من الشعراء .. )3(،وأبو نواس )2(وأبو العتاهية ، )1(ذلك ما ورد لدى الشافعي
 ـــــــــــــــــ

 232ص  –ديوان أيب نواس انظر  3                                                       76ص  –ديوان الشافعي انظر  1
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                                                                      76ص  –ديوان أيب العتاهية  انظر  2

 : الدعوة إىل مكارم األخالق -9
جسد الشعر األندلسي يف هذه املرحلة هذا املعنى يف بعض ما ورد لدى الزهاد مـن   لقد      

أبيات شعرية، ومن هذا ما ورد عن  ابن عبد ربـه الـذي يـدعو يف دعـوة صـرحية  لألخـالق       
 :الكرمية يف قوله  

   ـــــــــــد جلَّ ـــــــــــن تَ مـــــــــــا  يـــــــــــا مللز 

ـــــــك منـــــــك أَجلَـــــــد ؟    نِ أمـــــــا زمانُ

   
ــوا  ــــــــ لَــــــــــى ه ــاكَ ع طْ نُهــــــــ ــلِّ ــــــــ س 

ــــــن غَــــــد   م ســــــك لَــــــي موي ــــــدع كَ و 

   
 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن احليــــــــــــــــــــــ  إِ

حصـــــد       ت تَ ـــــئْ بِهـــــا مـــــا ش عر  فَـــــازْ

   
ى   ــــــــــــو قَــــــــــــى سبال ي ــــــــــــاسالنو 

قَـــــــــــــد     ـــــــــــــين تُفْ العو مه  آثـــــــــــــارِ

   
تعــم ــــــ ــا س ــن مضَــــــــى أَو مــــــ ــــــ بِم 

ــد ؟   ـــــــــ م ح ذاكَ يو ــذَم ـــــــــــذَا يـــــــــ ه 

   
تَهــلح ــالُ إن أَصـــــــــــــــــــ  واملـــــــــــــــــــ

    ـــــــــدس ـــــــــدت يفْ س ن أَفْ  يصـــــــــلُح وإِ

   
ــدو    ــت الصــــــ ــــــ ع ــا و ــم مــــــ ــــــ لْ العو 

     ــد لـــ ــا يف الكُتـــــبِ يخْ ـــ م ســي )1(ر ولَـــ
 

   
ــ             ــدعو الن ــة ت ــوة خلقي ــموهنا دع ــدعوة اإلســالمية يف مض ــت ال ــد كان اس إىل ضــرورة وق

استثمار مزرعة الدنيا جلين مثار  اآلخرة ، وقد عاجل ابن عبد ربه ذلك مـن خـالل أبياتـه الـيت     
تدور يف جمملها حول األخالق الكرمية اليت يرتك اإلنسـان هبـا الثنـاء احلسـن بعـد رحيلـه مـن        

ــه        ــات بقول ــى هــذه األبي ــدكتور منجــد مصــطفى هبجــت عل ــق ال ــدنيا ، و  يعل ــوة :" ال ودع
 ـــــــــــــــــ
 67ص  – ابن عبد ربه  ديوان 1
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ربــه يف أبياتــه دعــوة خلقيــه ، يشــيد فيهــا حبســن االنتفــاع مــن احليــاة بصــاحل العمــل  ابــن عبــد 
والوعي واإلدراك بأن احليـاة فانيـة وال يبقـى منـها سـوى الـذكر إن ذمـا أو محـداً  والـدعوة ال          

قـول ابـن عبـد ربـه يف وصـف رقـة األدب        كما ي.)1("تلبث أن ختتلط بنزعة زاهدة يف الدنيا 
 :مظهرا إعجابه به

 ــه غْتَـــــ ر ــو أفْ ـــــــلِ املـــــــاء لَـــــ  أَدب كمثْ

     ــاء ــيلُ املـــ ســـ ــا ي ــالَ كمـــ ـــ ــاً لَس )2(يومـــ
 

   
ويف أبيات أخرى يشـيد ابـن عبـد ربـه بـالكرم وهـو مـن األخـالق الكرميـة  الـيت تعتـز هبـا                   

يهم ، وابن عبد ربـه يشـيد هبـذا اخللـق احلسـن  مـن       العرب  ، لذا حيتل الكريم منزلة رفيعة لد
 وجهة نظره اخلاصة اليت يرى من خالهلا أن الكريم   ليس من يعطي عند السؤال ، ولكن من 

 :يعطي بغري سؤال ويظهر ذلك يف قوله
ــ ــ علــــى الع ــريم ــزالكــ ــ ج تــاؤه  لٌ عطــ

ن مل   ــــــــــوالِ    ينيــــــــــل وإِ لن ــــــــــد م  يعتَ

   
 ألتَهـــــا ســـمن يعطي إذا مود ــــــا اجلُــوم

ــؤالِ    ــري ســ ــي بغَــ ــن يعطــ ــ م ــن )3(ولكــ
 

   
 :وللجود عالمة بارزة تتمثل يف البذل والعطاء ،ويف هذا يقول األمري هشام بن عبد الرمحن

ــ ـــ ال اجلَ- لُذْالبــع ــف -مـــ ـــ ــرمِ رةطْ  الكـــ

ـــفَـــ   ـــ  درِال تُ ـــ يبِ ـــْ ا ملَم ـــ رِتُ د ش4(ييم(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 68ص  –االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي يف عهدي ملوك الطوائف واملرابطني  1
 41ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 139ص   - نفسه 3
                                       43/ 1–احللة السراء  4
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صـلى ا  يف خطابه للرسـول   ومن األخالق الكرمية الصرب الذي حث ا عز وجل عليه      
ر {:عليه وسلم وذلك يف قوله تعاىل  وسعيد بن جودي يـدعو   ، )1(}جميلًا صبرا فَاصبِ

 :  إىل الصرب ألن يف الصرب راحة للحر ، خاصة يف وقت الكرب والشدة وذلك  يف قوله 
ليلَ ـــخرباً راحص ـــييف الص ــةُ احلررب 

  ال شبـــوثل الصرِ يفــــيء م لح ــالكَربِ ل2(ر(
 

   
واحلر دائما يتطلع للمزيد من املكارم ، وتأبى نفسه االكتفاء بالقليل منها ويف هذا يقول ابـن        

 :عبد ربه  
   ــة ــ مر ــلِ مكْ ــن نَيــ ــ ــي م ــر ال يكْتَفــ ــ  واحلُ

  تَّى يـــــحالَّيت م ومــرهوند ـــــنــــا الْعطَب 

   
 ــــه ســــعى بِ ــــلٌ    ي أَج ونــــهد ــــن ــــلٌ م أَم 

     غَـــــبر ه عـــــتَدس ي ـــــب ه ر ـــــه ن كفَّ  إِ

   
بـــه أَرِنــــي    ــــى ر وســـالَ م ــــا س ـــذَاكَ م ل 

    ــب ــــ جع ه ــال يف تَســــ و ــك لَيــــ ــر إِ ــــ ظُ  أَنْ

   
ــــن كَــــرمٍ      ــالَ م زيــــد فيمــــا نَــ ــي التَّ  يبغــ

  ه ـــويلَد جِي الن ـــــه الــــو يح و
بوالكُّ )3(تُ

 

   
، يقـول  ) الصـدق (ومن األخالق الكرمية اليت دعا إليهـا الـدين اإلسـالمي ،و أثنـى عليهـا             

ذين أَيها يا {:ا تعاىل  ه اتَّقُوا آَمنوا الَّ كُونُوا اللَّ و عم نيقاد4(} الص(. 
 ـــــــــــــــــ

 5 :املعارج  1
 84ص -سعيد بن جودي األندلسي  2
 46ص  –ديوان ابن عبد ربه 3
                                      119 :التوبة  4
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وموسى بن أصبغ املرادي الزاهد املنقطع للزهد والعبادة حتيأ نفسـه بالصـدق ،وحيسـن           
 :عيشه ، وتنعش أفكاره ويهوى التقى قلبه يقول يف ذلك

ــتْىم يعتلـــي عزمذْـــــيي وىك سا لُــــــنيب 
  وسِأْكـَ ي بِــأسق ـ ــــ الصدق من ـ مـ ائذبِه الع 

   
ــــفتح ــــ ا بِي ــــا نَه ــــ هبــــا املُ أضــــر  سفْ ىن 

  ويـــسحن لي عيىش وذُـــيعب لربيــــــي ش  
ـــــــارِفكَـــــــأَ شعنويـــــــ ــنَ وحِري بِ ـــــ سيمه 

  ويىى الرضَرض ـ رىوح وـ ي1(قـى قلـيب  وى التُّه(
 

   
لقد عـاجل  :"ويف عالقة الشعر األندلسي باألخالق يقول الدكتور منجد مصطفى هبجت        

 الشعر األندلسي مفاهيم األخالق واآلداب اإلسالمية ، وكان صورة ملا جاء به اإلسالم من
ــه الكــريم       ــيت أرســاها بقرآن نظــام متكامــل ، يعــاجل منــاحي شــتى يف احليــاة ، ومــن أنظمتــه ال

الشريف ،النظام اخللقي ، الـذي جعلـه وصـياً علـى األنظمـة األخـرى ألنـه غايـة يف         وحديثه 
 .)2("حد ذاته 

مرموقة مـن دواويـن الشـعراء منـذ القـدم ،مـن ذلـك         كانةهذا وقد احتل هذا املوضوع م      
 .والكثري من الشعراء .. )4(،وأبو العتاهية )3(على سبيل املثال ما ورد عند احلطئية

 
 ـــــــــــــــــ

                                                  316ص  -جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  1
 218ص  -االجتاه اإلسالمي يف الشعر األندلسي 2
 54ص-دار الكتاب العريب–هـ 1424-حنا احليت .د–انظر ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت  3
 177ص– 10ص-ةانظر ديوان أبو العتاهي 4
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 : ذكر الشيب وأثره وداللته -10
يعد ابـن عبـد ربـه مـن أكثـر الشـعراء يف هـذه املرحلـة صـراخا يف وجـه الشـيب ، إذ                        

عاش عمرا طويال قضـى شـطرا منـه يف اللـهو واـون ، فكـان الشـيب بدايـة احنطـاط قوتـه           
كان يستحسنه يف شبابه من متع فانيـة  ،والنفور منها ومن كل ما )1(وحتوله إىل الزهد يف الدنيا

،فقد أدرك برؤيته للشيب فناء الدنيا وقـرب الرحيـل فنـزع إىل الشـعر يبثـه حزنـه وحسـرته        
 .على شبابه وقوته ،لذا أكثر من ذكره للمشيب وحتسره على الشباب يف أقوال كثرية 

ومـا يصـاحبه مـن    قد ارتبط الشيب عند ابن عبد ربه باملوت ، فبانتهاء عهـد الشـباب   ف      
 :هلو وجمون يبدأ عهد املشيب وما يصاحبه من إعالن للنهاية والرحيل ، ويف هذا يقول

ــا   ــوت مغانيهــــ ــــ ــوكَ قــــــد أَقْ ــاللُ لَهــــ  أَطــــ

ــا     ها إِال أثافيهــــ ــد ــن عهــــ ــق مــــ  مل يبــــ

   
ت شواهدهــــهذي املف اـــــــــارِقُ قد قام 

زكِّيهـــــــا     ـــــــك والــــــدنيا تُ علــــــى فَنائ 

   
ةٌ فيهــــــــا معنونَــــــــةٌالشــــــــ ــــــــفْتجس يب 

ــحيها    ــوت إِال أَن يســــ ــق للمــــ )2(مل يبــــ
 

   
            ويف األبيات تتجلى نغمة حزينة على رحيل الشباب ومـا صـاحبه مـن هلـو ومـرح ، مل يبـق 

منــه إال آثــاره الدالــة عليــه ،يف حــني قامــت الشــواهد علــى الرحيــل ، بقيــام الشــيب ،وبلــوغ   
وحتمل األبيات يف طياهتـا روح الشـعر   .هاؤلك ويزكيه رحيل الدنيا وفنااملشيب ، ويقوي ذ

 .القديم ،وذلك ملا حتمله من ذكر لألطالل 
 ـــــــــــــــــ

 30ص –انظر ديوان ابن عبد ربه  1
         167ص –  نفسه 2
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جــة وقــد ارتــبط الشــيب عنــد ابــن عبــد ربــه أيضــاً بانتــهاء عهــد اللــهو والغنــاء ، وهب             
 :السرور واملرح ، وانطفاء شرارة اهلوى ، حيث يقول 

ـــــــــــــر  تفَـــــــــــــأَطْ لَش ـــــــــــــ ارةيوِه 
ــــــــــــدوِ     ع ةبشــــــــــــد ــوت  يولَــــــــــ

   
لَـــــــــــــون مفَـــــــــــــ   لٌ عــع  يارقشـــــــــــ

ــــــــــروِ     س ــــــــــة ج ببه ضــــــــــتيوم 
   

ــها لَ روضَــــــــــ ع ت ــلكْ ــــــــــ ــا س  مــــــــــ

ــذَ   ــــــــ ــه ــــــــ بِح حــــــــــاف الز يوِزب 
   

ـــــــــــ ـــــــــــي هـــــــــــا أيا الشـــــــــــه ي ص اد 

ــــــــــت ب   سوِليــد ــــــــ ش ــاعة )1(ســــــــ
 

   
 تيعــرتف الشــاعر يف هــذه األبيــات بأنــه قضــى شــطرا مــن حياتــه يف اللــهو الــذي انطفــأ         

شرارته مبا عال رأسه مـن شـيب، مضـى ببهجتـه وسـروره ،ويـدلل علـى حزنـه وأملـه علـى           
فراق شبابه يف البيـت األخـري بإيقـاف الشـادي عـن الشـدو إيـذانا ببـدء احلـزن واهلـم ،كمـا            

ــيت مــن ضــمنها    يــوحي  ــه يف فــن العــروض ومصــطلحاته ال البيــت الــذي يســبقه مبــدى مهارت
 ه ويفأفـرد لـه بابـا يف عقـده ،وبسـط القـول فيـ       بلـغ مـن اهتمامـه بـه أن     الـذي  ، )2( )الزحاف(

 .أنواعه
كما ارتبط الشيب عنده بظلم احلكام وجورهم ، رابطـاً تغريهـم علـى الرعيـة بـتغري لـون             

 :قولالشعر بالشيب حيث ي
 ـــــــــــــــــ

 170ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
ما يلحق أي جزء كان من األجزاء السبعة اليت جعلت موازين الشعر ،من نقص ،أو زيـادة ،أو تقـدمي حـرف ،أو    "هو :الزحاف  2

 قـريواين، حتقيـق  أليب علـي احلسـن بـن رشـيق ال    -العمدة يف صناعة الشعر ونقده" تأخريه،أو تسكينه،وال يكاد يسلم منه شعر 
 1/224-م2000/هـ1420- 1ط –الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة  -النبوي عبد الواحد شعالن/الدكتور
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   ه ــر ــي فَغَيــ ــ ــى رأس ــيب علــ شــ ــار املَ  جــ

 ارواــام قَد جـــــا احلُكَّــــا رأى عندنــــملَّ  

   
  ــه ـــــــ فارِقــلٌ يف م ــن لَيـــــــ ــا جـــــــ  كَأنَّمـــــــ

اضِ الصبحِ ــــن بيه مـــفَاعتاقَ  
)1(ارـــــــإِسف

 

   
مل يؤثر عن املصادر جور احلكام الذي ذهب إليه ابـن عبـد ربـه ، ومل يصـرح ابـن عبـد ربـه              

هــ ،أي بعـد   246هبذا اجلور يف غري هذه األبيات ،ومن املعروف أن ابن عبد ربه ولد سـنة  
سـنوات ،ومـر عليـه مـن احلكـام       يحبوايل مثانتويل األمري حممد بن عبد الرمحن مقاليد احلكم 
هــ زمـن   328األمري عبد ا إىل أن تويف عـام   وهبعد األمري حممد ،ابنه منذر ،ومن بعده  أخ

اخلليفة عبـد الـرمحن الناصـر ،والغـرض مـن ذكـرهم هنـا هـو اإلشـارة إىل أن هـؤالء احلكـام                   
 ت، بل على العكس من ذلك ، فقد ذكـر هلم  اًتذكر املصادر عنهم عداء للشعب ، أو ظلممل 

األمري منذر عندما توىل احلكم تقرب ألهل قرطبة بإسقاط عشور السـنة عنـهم    ناملصادر أ
سريته حممودة ،وهـو  ،وللجند بالعطايا ،كما عرف عن أخيه عبد ا ميله للزهد والورع ،و

ي عاشـه هـؤالء   ذين تشملهم هـذه الدراسـة ، كمـا أن الوضـع السياسـي الـذ      أحد الزهاد ال
احلكام يزخر بالفنت والثورات املختلفة ،فقد ورث كل منهم عـن اآلخـر الكـثري مـن الفـنت الـيت       
نشأت على أيدي املتمردين يف أحناء متفرقة من البالد ، وعمل كل منهم جهده يف إمخاد هـذه  

ؤرق ،وهو أمـر مـن شـأنه إشـغال احلكـام عـن األحـوال الداخليـة للـبالد ،ألهنـا تـ           )2(الثورات 
وبناء على ذلك من احملتمل أن تكون هـذه األبيـات   .مضاجعهم ،وتبدد الكثري من جهدهم 

 ـــــــــــــــــ
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 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 وما بعدها  38ص–نظر األندلس يف الربع األخري من القرن الثالث اهلجري ا 2

عـه مـن اإلفصـاح عـن     منسوبة البن عبد ربه ،أو على أقل تقدير أن يكون هنـاك سـبب مـا من   
كما أن الشيب عند ابن عبد ربه هو الثوب اجلديد الذي جيرد املـرء  . هذا األمر ومراده منه

 :من الثوب املعار املتمثل  يف الشباب ويظهر ذلك يف قوله 
ضَــــبــــــدا وشيبِ على ع  ذاريـــــح املَ

  ــــــو لْه ــــــ ليــــــلٌ ي ــــــكُ  هــــــارِ ؟ ال نَون بِ

   
ـــــــين ال س أَلبديـــــــداً   و هـــــــى ثَوبـــــــاً جن 

ــارِ    بِ املُعــــــ ــو ــــــ ــن الثَّ ــــــ ــي م ردنــــــ وج 

   
ــــــواد ذا بِبيــــــاضِ هــــــذا    س ــــــربت ش 

ـــــــــــدلت العمامـــــــــــةَ باخلمـــــــــــارِ     فَب 

   
ــــــرط يعــــــاً بِشاهلَــــــوى ب ــــــتومــــــا بِع 

  ف تيـــــــــتَثْنال اســـــــــويـــــــــارِيبِاخل 1(ه(
 

   
، وعلى عادة الفقهاء هناك فـإهنم يضـعون   يعد ابن عبد ربه أحد فقهاء األندلس وعاملها       

ال تكـاد تـرى فـيهم    "يقـول املقـري يف متسـك أهـل غـرب األنـدلس بلـبس العمـائم         ..العمامة 
والعمـائم أنـواع مـن حيـث املكانـة      "،  )2(.." إليـه إال وهـو بعمامـة     اًقاضيا وال فقيها مشـار 

أخرى للفقهـاء ،وعمــائم  االجتماعيـة حلامليهـا ،فهنــاك عمـائم للخلفــاء ،وعمـائم للعلمــاء،و    
ألهل الذمة ، وكانت العمائم ختتلف يف األلوان فمنها ما كان لونه أبيضا ومنـها مـا اختـذ اللـون     

،ويبدو من األبيات أن عمائم الفقهـاء سـوداء،كما تشـري    )3("األصفر أو األخضر أو األسود 
لــك يف تبــديل األبيـات إىل بيــاض اخلمــار الـذي حتتجــب بــه النســاء يف األنـدلس ،و يتجلــى ذ   

 ـــــــــــــــــ
 97ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 222/ 1 –نفح الطيب  2
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سـحر عبـد العزيـز    /د-)مالبس الرجال يف األندلس يف العصر اإلسالمي(موضوع الندوة - وث ندوة األندلس الدرس والتاريخحب 3
    252ص –جامعة اإلسكندرية –سامل

 .عر باخلمار الذي حيمل داللة على الشيب العمامة اليت حتمل داللة على سواد الش
ما سبق من شعر يف الشيب هو ال بن عبد ربه فقد انفرد بغالبية ما ورد عن الشـيب مـن          

الشعراء يف هذه املرحلة، وأظهر تفوقـا ال نظـري لـه يف هـذا اـال وأكثـر مـن صـراخه وندبـه          
 .  قوي من بواعث زهده للمشيب وحتسره على شبابه واحنطاط قوته اليت كانت باعث

إال أن ذلك مل يقتصر عليه ،فمن  الشعراء  من ذكر الشيب  وإن كان مقال  يف ذلك ،ويتمثـل        
  :هذا النموذج  يف الغزال الذي  يرى يف  املشيب زهرة اإلفهام واأللباب ، يقول يف ذلك

بــرت ــابي  كَـــ ــواد خضَـــ ـــ يل س ــن ـــ س تُح 

  ــأن ــبا فكـــــ ـــــ ــادني لش  بِيذاك أعـــــ

   
ي واخلضـــم عند يبــــا الشلواصف اب 

ــــــمسٍ    ش لــــــت  إالّ كَ  بضَــــــبابِ  جلِّ

   
   ـــــع قْشثـــــم ي خْفَـــــى قلـــــيال  ها الصـــــبا تَ

   رت ــت ــا ســ ــري مــ ــه فيصــ ــذَهابِ بــ  لــ

   
ــا  شــــــيب فإنّمــــ ــح املَ  ال تُنكــــــري وضَــــ

ة األَ   ــر ــو زَهــــ ــامِفْهــــ ــابِ هــــ  واأللبــــ

   
ــدي ــ   فلــ ــ ن مــوي ــا تَهــ ــ نمــ ــ ــ نِأَش ــ باالص 

  ـــــــــــــــــــو ــاألَ الوةطُ  القخـــــــــــــــــ
)1(واآلدابِ

 

   
 وكـان مـن علمـاء الغنـاء وأهـل      املطـرف ابـن األمـري حممـد    كما ورد يف الشيب قول األمري       

 :حيث أنشد )2(الصبوة ،إال أنه رجع عن صبوته يف آخر عمره
 ـــــــــــــــــ 
وترتبط هذه    1/53-انظر العقد الفريد–يف العقد الفريد ضمن أبيات منسوبة هول وقد ورد البيت األول والثاين – 55ص  –ديوان الغزال  1

لشـيب  األبيات مبناسبة قيلت فيها ، ذكرها ابن دحية يف كتابه وهي أن الغزال عندما مشى إىل بالد اوس وهو يف اخلمسني من عمره وقد عاله ا
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فتعجبت من ذلك فقالت للترمجان من عشرين سنة ويكون به هذا الشـيب ؟ فأنشـدها    سألته زوجة امللك عن عمره فأجاا مداعبا عشرين سنة
انظـر  .   عنـده  وحسنته خضابه فمدحت اختضب؛ وقد. ثانيا يوماً عليها وغدا ،  ذلك ففعل بعض األبيات ضحكت منها وأمرته باخلضاب ،

 146ص-144ص– املغرب أهل أشعار من املطرب
إال أن هذه األبيات اليت  -1/128-احللة السرياء–" تويف معتبطا يف حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين"ابن حيان أنه  ذكر ابن األبار عنه نقال عن 2

 .بني أيدينا تدل على أنه عاش حىت بلغ املشيب ورجع عن صبوته

ـــــــــــ نإِ شيبـــــــــــاً و صبولَ ةـــــــــــم الُح 

ــ   ــي نى أَأنَََــــــــ دقَــــــ ــــــ ــــــــنع ونكُ ا زَهالُو 

   
ــر ــ كــال ب ــ بيشــ ــ ـلمــتى خ ــالش لَلَــ  ـعــ

ــ   ــلَ رِــــــ ــ الـــــــتح توقَـــــ ـــــ  الُوحـــــــه األَبِ

   
ــ ــن عِدفَــــ ــ سفْالــــ ــــ عــ ن ــلَو احٍزمــــ  وٍهــــ

  ــت ــ ــ كلْ ــ الُح مــت ــو ضــ ــ جاءــ ت ــ 1(الُح(
 

   
يؤكد الشاعر على استحالة اجلمع بني الشيب والصـبوة ،ذلـك ملـا يصـاحب الشـيب مـن             

 .متاع احلياة  إعالنا للرحيل ،وزهد يف
املعروف بالزاهـد  –ومنهم أيضا من ذكر الشيب وداللته ، وهو موسى بن حممد بن حدير      

مـا جعلـه   الذي اعترب الشيب شر ضيف  حـل بـه ينقـل لـه خـرب اقـرتاب املـوت منـه ، وهـذا          
 : يبكي ويتحسر على ما مضى من شبابه ، ويظهر هذا يف قوله

ــفَ ــ ــي ــ ا شــ ر ــ فيضَــ ــ ــ لَّح ــ ــوي، بِ ــ  هحلولُ
  خَيبــي أن ــاملَ رنــــــــــ ــــــــــ مات ــب  قريــــــــــ

   
وأن جــدي ُد ــلَّيــــــ ــومٍ كــــــ ــىل بِإِ يــــــ ــــــ  ىلً

ـــــ   ـــــ يوأنِّ مـــــ  نثـــــوب الشـــــ ب اب سليب 
   

ــفَ ـــ ما طــب ــ يـــ ـــ ــرء إِ يشِع ــاملـــ ـــ ال شبابه 
ــ   ــذْس إِيولَــــ ــــ ــا م ــــ ا بان عــه ــبطي نــــ  يــــ

   
ـــقريك أَــــس يـا ضيف املشيب قىلَرى الق 

ــفَ   ـــ مــك ع ــا لـــ ــدنـــ ـــ ي يف ســيب  واه نصـــ

   
ــــأبوكى عا قَـــــلى مد ضْمى من بِشيبيت 

  ــب ــم اءكَـــ ـــ حــ ب ــاهج دقَـــ ــبِح فـــ  ُ بيـــ
   

ماً  دى املَدى-!هلفي عليه–مضى مسلَ م يـــــــــؤوب ـــــــاد م التَنــــو إِىل يــ ـــس2(فَلي( 
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 ـــــــــــــــــ
 1/130 –اء رياحللة الس 1
 1/235وقصة األبيات يف احللة  – 1/236– نفسه 2
ومن هنا يستبني يل أن موضوع الشيب من املواضيع الرئيسـية الـيت أكثـر منـها الشـعراء ،             

ومل يطرقه يف األندلس ويكثر من ذكره  يف هذه املرحلة إال ابن عبد ربـه الـذي ميثـل شخصـية     
،يف حني جند الكثري من الشخصيات الفقهية والدينية  اليت تطرقـت   الشاعر بالدرجة األوىل

لشعر الزهد  مل يلق هذا املوضـوع  اهتمامـا كافيـا منـهم ،وهـذا يرجعنـا إىل تقسـيم الشـعراء         
الذي تطرقنا له يف املبحث األول من هذا الفصل ، إذ كان منهم من عاش يف بيئة دينيه هيئتـه  

 ء بالطبع روضوا أنفسهم على تقبل جمريات احلياة وما يصاحبها حلياة الزهد والعبادة  وهؤال

،و ابن عبد ربه مل يـذكر الشـيب   إال بعـد أن عـال مفارقـه ،      ) الشيب(من تغيري ومن ضمنها 
 انتقل فيها من  وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على أن الشيب كان يف نظره مرحلة انتقاليه

إىل حياة الزهد والورع اليت ختم هبـا حياتـه ، لـذا ميكـن أن      قضاهــا يف شبابه حياة اللهو اليت
 .من بواعث زهده وتوبته  اًنعد الشيب باعث

فـرد هبـا شـعراء    وال يعد الشيب والصراخ يف وجهه والتذمر منـه مـن املوضـوعات الـيت ان          
منـذ    اعظيمـ  اوانصيب األسد منه أختص به املشارقة اللذين بلغـوا بـه  شـ   األندلس ، بل أن 

ــدم عصــورهم،  ــدار اهتمــامهم هبــذا املوضــوع       أق ــرى مق ــهم ي ــع لدواوين ــال  واملتتب ــن أمث ، م
 .،وغريهم  )3(العتاهية ، وأبي)2(فراس احلمداني  ، وأبي)1(البحرتي 

 ـــــــــــــــــ
-مبصـر   مطبعـة هنديـة باملوسـكي   -1ط –اعتىن بـه عبـد الـرمحن أفنـدي الربقـوقي      –انظر األبيات يف ديوان البحتري  1

 1/14-م1911/هـ1329
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 -دار بريوت للطباعة والنشـر -دار صادر للطباعة والنشر-رواية أيب عبد اهللا احلسني بن خالوية –ديوان أيب فراس انظر األبيات يف  2
 187ص  –م 1961/هـ1380بريوت 

 241ص  –ديوان أيب العتاهية  3

مـا هـو إال لـون مـن ألـوان التغـيري        واحلقيقة أن الشيب الدال على تقدم العمر والشـيخوخة       
،وتقلـب الـدنيا   )1(الذي يصيب احلياة كلها ،وامتداد إلحساس اإلنسان بتغري الدهر وتبدله 

فأغلـب الشـعراء سـواء يف األنـدلس أو املشـرق      وغرورها ،وإيذان بالرحيل واقرتابـه ، لـذا   
ول الردى ،وجيـد فيـه    ،فالشيب رادع عن امللذات ،ناع البن آدم ألنه رسالشيب باملوت  قرني

 .األندلسيون  نذير املوت ،وناهي عن الصبا ،ودليل العقل واحلكمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
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الشعر يف عهـد املـرابطني    –انظر ما ذكره الدكتور حممد جميد السعيد نقال عن الدكتور عبد احلكيم حسان عن الشيخوخة والكرب 1
 267ص– 266ص –لبنان –بريوت –الدار العربية للموسوعات -حممد جميد السعيد/د-واملوحدين باألندلس

 : ذم الدهر -11
يظهر بعض الزهاد يف األندلس يف هـذه املرحلـة تربمـاً مـن الـدهر نـتج عـن خـربة طويلـة يف               

احلياة ، وصراع مستمر مع األحداث ، وما صاحبها من حزن وفراق  أسـقطه الـبعض منـهم    
        فأظهر تربمـه مـن الزمـان الـذي وجـد الغـزال بعـد خـربة طويلـة وعمـر طويـل أنـه             على الدهر 

 :يقول يف ذلك،  رقال يدوم على حال فمرة حلو وأحيانا م
لَبت الـــإِنّ ــــــي حالد أَصناف ـــــــهردرر 

  ــو ــرة حلــــــ ــــــ م ــر فَ ــــــ قــاً م  وأَحيانــــــ

   
   ر ــبِ ـــــ ــاً ص ــاً وأَحيانـــــ ــاً حينـــــ مـــــ لقَ ع و 

   ر كَــــد هر الــــد ــقيكَه ســ ــا ي جــــلُّ مــ و 

   
 ــد ـــ ــم أَجِ ــر   فَلَـــ ـــ ــرِ أَم ــن الفَقـــ ـــ ــيئاً م ـــ ش 

  ــر ــرى أَكثَــــ ــر  أَال تَــــ ــــ فــا ي ــن فيهــــ ــــ م 

   
ــارِ  ــرِ إِىل نــــــــــــ ــقَر مخافَــــــــــــــة الفَقــــــــــــ ــــــــــــ 1(؟س(

 

   
فالشاعر يتذمر من الدهر ،الذي تأرجح بني حلو قليل ،ومـر كـثري ،ولشـدة كـره الشـاعر            

،إال أنه يتفاوت يف ذلـك ،إذ أن  أمـر مـا فيـه الفقـر الـذي يفـر        ى أن كل ما يأتي به كدر للدهر ير
الناس منه إىل نار سقر ،وهنا يظهر تعريض الشاعر مبا يرتكب يف زمانه من خمالفات شـرعية  

 .تتمثل يف اجلري وراء املكاسب غري املشروعة ،وبطرق يرفضها الدين وينأى عنها
أحداث  متر على اإلنسان ، وختلف األحزان ، ومن ظن غري ذلك فهـو  وللدهر خطوب و      

 :مغرور ، يقول الغزال يف ذلك 
 ـــــــــــــــــ
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 67ص  –ديوان الغزال  1

ــن ـــ م ه الـــــد أَن ــن ــيبهَظـــ ــيس يصـــ  ر لَـــ

ــ     ــه مغَـــــــــ ـــــــــ ــات فَإِنَّ  ورربِاحلادثـــــــــ

   
ــــــــهق الزفَــــــــالْ طوبِ  مــــــــان مهونــــــــاً لخُ

ــ   ــ واجنَــــ ــــ ــركَ املَقْ ــث يجــــ  دورر حيــــ

   
  مــد ــم تَـــــ لَـــــ و ــور مـــــ ــت األُ ـــــ إِذا تَقَلَّبو 

    املَســــــرو حــــــزون ــــــواء املَ فَس1(ور(
 

   
ومبرور الدهر على اإلنسان وتعاقب األزمان ، قد يتجرع اإلنسان من الغصص مـا يكـدر         
يف األبدان يقول ابن عبد ربـه يف  حياته ،ولكن تظل الغايات النبيلة هي اليت ترد األرواح  صفو

 : ذم الدهر
ــفي   ــــــ أُص ــي ــــــ ــا ل ــر مــــــ ــا دهــــــ ــــــ ي 

ــت غَـــــــــــــري مـــــــــــــوات؟     ـــــــــــ  وأَنْ

   
ــــــــــــا   صــــــــــــاً بِهين غُص ــــــــــــرعتَ ج 

ــاتي     ــفْو حيــــــــــ ــــــــــ ص ترــد  كــــــــــ

   
ــــــــــــــابقُوا   ــــــــــــــذين تَس  أَيــــــــــــــن الَّ

ــات؟    ـــــــــــــــــ لغاي ل ــد جـــــــــــــــــ  يف املَ

   
 قــــــــــــــوم هبــــــــــــــم روح احلَيــــــــــــــا  

   اتــو ــرد يف األَمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ة تُ

   
ــ مـــــــــ ـــــــــــا  ووإِذا ه وا اإلســر  ذَكـــــــــ

   ــــــــــــــــنات وا احلَسأَكْثَــــــــــــــــر ة 2(ء(
 

   
وقد أكثر شـعراء الزهـد مـن ذكـر الـدهر ، وإسـقاط حـزهنم ومهـومهم عليـه ، وإظهـار                  

تربمهم وسخطهم منه ، ومل يكن الشرق وشعراؤه أقـل حظـوة يف ذلـك فقـد اسـتحوذ الـدهر       
 ، تدل على ذلك دواوينهم اليت اكتظت بذكره ،من ذلكوالتنديد به على اهتمام الكثري منهم 

 ـــــــــــــــــ
 77ص  –ديوان الغزال  1
  55ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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، وغريهـم   )3(،  وأبـو العتاهيـة   )2(،وابن املعتز  )1(على سبيل املثال ما ورد عند امرؤ القيس
 .من الشعراء 

وارتـبط يف أغلـب أبيـاهتم بالـذم     ، الشـعراء   ومن هنا أجد أن الدهر تعـرض إلسـقاطات        
لتقلب أحواله بني فرح وترح ، وملا يصاحبه من خطوب متر على اإلنسان يف كل زمان ومكـان  
،إال أن اخلري فيه يف استغالل أيامه يف طلب النجاة ، والرضا مبا قدره ا فيـه مـن أمـور ينقـاد     

 .إليها اإلنسان طائعاً أو مكرهاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 99ص -م1998/هـ1418-م1957/هـ1377-1ط –بريوت –دار صادر -انظر  ديوان امرئ القيس1
  290ص  –انظر ديوان ابن املعتز  2
 125ص  –انظر  ديوان أيب العتاهية  3
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 : يف الرزق والغىن  -21
 هـذه املرحلـة ، وإن   يعد الرزق من املوضوعات الشعرية اليت تناوهلا الشـعر األندلسـي يف        

ــر      كــان ذلــك يف حملــات بســيطة عمــد إليهــا الشــعراء يف مناســبات شــتى ، إال أن ذلــك  أظه
فقد ارتبطت مسـألة الـرزق عنـد الشـعراء بـأمرين ، وذلـك       .اختالف رؤيتهم هلذه املسألة 

 :ومها بناء على ما وصل  من أبيات هبذا الشأن 
سان ال يستطيع أن حيصل على شـيء مهمـا بـذل    ارتباط الرزق  بالقضاء والقدر ، فاإلن -1

 .يف سبيله من مشقة وعناء إذا مل يقدره ا له 

ضرورة التعب واملشقة والكد والعناء من سفر وترحال  حبثا عن الـرزق  ،الـذي لـيس     -2
للتفريق بني الرزق احلالل واحلرام  اإليه سبيل إال هذا الطريق ، واعتبار ذلك مقياس. 

لى ذلك ما ورد عند الغزال  وابن عبد ربـه حيـث يقـرن كـلُ منـهما الـرزق بأحـد        ويدل ع      
هذين األمرين ، فالغزال يقرنـه بالتعـب واجلهـد املبـذول للحصـول عليـه  ، أمـا ابـن عبـد ربـه           

وبطبيعة احلـال رؤيـة الغـزال لضـرورة التعـب وبـذل اجلهـد        .فيقرن الرزق بقضاء ا وقدره 
ب إىل أبعد من ذلك حيث فرق بني الـرزق احلـالل واحلـرام ،    للحصول على الرزق جعله يذه

يف كون احلالل ال يأتي إال بعد تعب  ومشقة ،وسـفر وعنـاء ، يف حـني أن احلـرام يـأتي بسـهولة       
 . )1(" يلمز أساليب الكسب غري املشروعة "ودون عناء ،وهو بذلك 

 ـــــــــــــــــ
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 : ويظهر  ذلك يف قوله 
 ــر ــب الـــــــــــ ـــــــــــ طال ــر ـــــــــــ قــاللِ ال ي  زق احلَـــــــــــ

   
   ــفَر ـــــــــــــ ــى س لـــــــــــــ ع ــه لَيلَـــــــــــــ و هــار  نَهـــــــــــــ

   
 ــر ــات املَطَــــــــــ ــرد وأَوقــــــــــ ــــــــــ البو ــر  يف احلَــــــــــ

   
 يف ذاكَ نَــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــه مالُ و حتَقَــــــــــــــــــر م ر 

   
  ــر ــــــــــــــ م ه ال يختَ ــد حــــــــــــــ ــاللَ و ن احلَــــــــــــــ  !إِ

   
ــد ثَ   ــــــــالالً قَــــــ ــاالً ح ــرى مــــــ ــن تَــــــ ــرأَيــــــ ــــــ ؟م 

   
 ـــــــــر ن رأَينـــــــــا صـــــــــافياً منـــــــــه كَثُ )1( !مــــــــا إِ

  

   
فمسـألة الـرزق عنـد الغــزال حمسـومة تتمثـل يف كـون الــرزق احلـالل ال يـأتي إال بعـد جهــد                

ويدعو الشاعر من خالل هذه األبيات إىل الزهد والقناعة يف احلياة .وعناء وسفر وترحال 
 .واالكتفاء بالرزق احلالل 

طيع أن نفهم ونقدر موقفه هـذا مـن كـل مسـتغل وجـامع للمـال احلـرام ألنـه كـان يـنقم           ونست      
، و يتحدث بلسان اجلمهـور ومـن حبسـت ألسـنتهم عـن اإلدالء      )2(سوء استعمال املنصب 

بآرائهم  ،  لذا فهو يتعجب من الفقهاء األغنياء من أين حصلوا على املال على الرغم من أهنـم  
 ـــــــــــــــــ
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مل يقطعوا يف سبيله الرباري  والبحار ومل يتحملوا املشاق ، وهذا ما جعله يؤكد أن هلـم طريقـا   
 :آخر ومضربا مل يعرفه أحد يقول الغزال يف ذلك 

ــاً  ــــ يــا غَن ــــ لّ ــه إِ  لَســــــت تَلقــــــى الفَقيــــ

ــ   ـــ ش ــلَيـــــت ــن أَيـــ ـــ ــتَغنوناعري م ســـ ي ؟ن 
   

 ــع ــ نَقطَـــ ـــ ــالب الِّ ــار طـــ ــر والبِحـــ ـــ رالب 
ــدونا زْ   ــــــ ــا قاع ــا هنــــــ ــوم هــــــ  ق والقَــــــ

   
ـــــــ   لٌقـــــــومِ مضْ ل ن ــــــــا رإِ نع باً غـــــــاب 

بـــــلَ   صــــقَص م يج و ـــــــهِدالر بوناه1(اك(
 

   
اء ومع ما يف األبيات من تعريض  بالفقهاء ألن  الغزال يف بداية ظهوره كان حيمل علـى الفقهـ        

، إال أهنـا حتمـل   )2(يف عنف حتى سخطوا عليـه ورمـوه بالزندقـة لصـراحته وحريـة تفكـريه       
ــيس هــذا حــال الغــزال     ــرزق ،دون تكاســل أو تقــاعس ،ول معنــى ضــرورة العمــل لطلــب ال

شخصـا   اإذا رأو"فحسب بـل إن اتمـع األندلسـي ككـل عـرف حبـب العمـل ،حتـى أهنـم          
، كمـا  )3("انوه ،فضـال عـن أن يتصـدقوا عليـه     صحيحا قادرا على اخلدمة يطلب سبوه وأه

الذي مل يوفقه ا للعلم جيهد أن يتميز بصـنعة ،ويربـأ بنفسـه أن يـرى فارغـا عالـة       " أن اجلاهل
 . )4(" على الناس 

 رزقهـم املرتبطـة   وسـعة   ،اتمـع األندلسـي    ويعد هذا السبب من ضمن أسباب رخاء      
 .ثري من الصناعات واملهن املختلفة كثرة العاملني الذين احرتفوا الكب

 ـــــــــــــــــ
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 :ويف الغنى ومجع املال  يرى الغزال أن  سيادة العامل ألصحاب الغنى والثروة ،   يقول يف ذلك
ــ ــــــــن غنــــــــىت ذا ثَــــــــإِذا كُنــــــ م ة رو 

ــالَمِ    ــود يف العـــــــــ ـــــــــ س ــت املُ  فَأَنـــــــــ

   
 ة ــور ـــــــبٍ صـــــ ــن نَس ـــــ م كــب ســـــ ح و 

ــن آدمِ     ــــــــــ م ــك ــــــــــ ــر أَنَّ ــــــــــ 1(تُخَب(
 

   
وأملس يف األبيات بعض السخرية من األغنياء ،فـالغزال وقـف مـن الـدنيا موقـف الزاهـد             

ذلـك باعرتافـه  بعـدم مجعـه للمـال       وهو نفسه يؤكد. )2("غري املكرتث باملال غري احملتفل به "
ن مـن إحسـان ا   ئه رحبا أو مكسـبا إذ إ أو حبثه عن الكسب ، ومن يعرفه ال يلتمس من ورا

إليه أن يبقي له رأس ماله حيث يقول يف قصيدة طويلة بعـث هبـا مـن السـجن إىل األمـري عبـد       
 : الرمحن يشكو فيها 

 مـــــــــرِؤ ــإِنّي ا ـــــــــرِد املـــــــــالَ فَـــــــ ن تُ  إِ

ــ    ــــ ــم أَمج ــبِ  لَــــ ــــ ــم أَكس لَــــ ــالَ و  عِ املــــ

   
ــذت ـــــ ـــــــي فَـــــــال   إِذا أَخ نم احلَـــــــق 

ــبِ    بح وال تَرغَــــــــ ــرِ مس الــــــــ ــتَ  تَلــــــــ

   
لَينـــــــا معـــــــاً   ـــــــن اللَــــــه إِ قَــــــد أَحس 

بِ      ـــــذه املــــالِ لَــــم ي أسر 3(أَن كــــان(
 

   
      ُلـ        ةذكـره ابـن دحيـ    ولنظمه هذه األبيات سبب ه ، وهـو أن أبـا املطـرف عبـد الـرمحن وكَّ

بقبض األعشار بـبالط مـروان واختزاهنـا يف األهـراء ،وبعـد ارتفـاع األسـعار بـالقحط بـاع          
الغزال كـل مـا يف األهـراء فغضـب األمـري وأمـر بـأن يأخـذوا منـه املـال إال أنـه امتنـع وأراد أن             

 )4(سعار قد رخصت فأمر األمري بسجنهيشرتي طعاما بدال عن الطعام الذي باعه ألن األ
 ـــــــــــــــــ
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، لـذا ينظـر إىل نصـر اخلصـي  نظـرة ذم ملـا        فالغزال حيتقر مجع املال ،ويدعو إىل التنفري منـه       
يرى منه من التصانع للدور ، وإقباله على الدنيا جبمع األموال اليت يشقى هبا وحيفر هبـا قـربه ،   

 :وذلك يف قوله
ـــه    نـــى أَبـــا الفَـــتْ  أَغْ لُ أمي حِ مـــا قَـــد كـــان 

ــن التَّ   ــ التَّمــانُعِ و ــد صــ لــ ل ــريف  ورِشــ

   
ـــــ ـــــلُّ ع كُ وقَـــــرضٍ كـــــ ضٍروـــــهعجمي ان 

     ــابري ــني املَقــــ ــــ ت ب ــر ــــ فح ة ــري  حفــــ

   
ــــ  لَــــم يأْ  ـــــتيِهلــــا القَـــــوم تَضْ قَعال ويقاً و 

ــا الكَــــرازِ    ــــ  يفيهــ ــا بعــــد تَقْ ــ لّ  ديرِن إِ

   
ـــفَص ـــار فيهــ ـــــ ـــقى العا كَأَش نـــــ مني وإِ  الَ

  ــالن ـــ ــوه بِ ـــ ــفْلَفّ ســـ ــافورِحِ يف م كـــ و ك 

   
 ــر ــ ــا الع ــو أَمــ ــة  خف لَــ ــد ثالثَــ ــا بعــ رونــ ب 

    ـــــر ـــــا كَع لّ ـــــواه يف املَنـــــاخري  إِ س ف 

   
ك أَزْـــو يئانش عــــــــ اً لَـــــ م ـن ـبقَت  م تَكُ س 

ــاديرِ      ــام املَقـــ ــه أَحكـــ ــن اللَـــ ـــ م ــه ـــ  بِ

   
ــه ــيء كَونَـــــــــ ـــــــــ الش ــه لَـــــــــ  إِذا أَراد اإلِ

  فَلَــــن  تَــــدب ــوء ــركَ فيــــه ســ ــ )1(رييضُ
 

   
يعمل الغزال من خالل هذه األبيات على ترسيخ مبدأ اإلميـان بالقضـاء والقـدر ، وكعـادة           

الغــزال يســتغل األحــداث الواقعيــة ويصــورها يف شــعره معتمــدا علــى القــص حينــا ،وعلــى   
التحليـل حينــا آخــر ،وهـذا مــا يتجلــى يف هـذه األبيــات حيــث اسـتغل مــوت نصــر اخلصــي     

  . الدنيا والتنفري منها ومن التمسك مبلذاهتاومكانته عند اخلليفة يف التزهيد يف
 ـــــــــــــــــ
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غزال وما ورد لديه بشأن الرزق وما صاحبه من غنى ،ومجع لألمـوال،  إىل الهذا بالنسبة       
يف حني أن مسألة الرزق عند ابن عبد ربه مرتبطة بالقضـاء والقـدر ،فـال أحـد يعطـى رزق      

 : ه مهما بذل يف سبيله من مشقة وعناء ، يقول يف ذلك غري
ــــــــــــــىمأَ اضٍقَــــــــــــــت بِســــــــــــــلَ ل 

  أَال بِو ــاد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــع ل يج 
   

ــوبٍال بِو ــــــــــ لُ ــى الــــــــــــرزْ  مغْ لَــــــــــ ع 

ــ   ــي ذْق الَــــــــــــــ ر لَــــــــــــــ ــد ــــــــــــــ  ي قُ

   
ــ و زْقَ غَيـــــــــــــــــ ــى رِ ـــــــــــــــــ  ـال بِمعطً

ــــــــــــــــــــــلِا وقَالشــــــــــــــــــــــي بِرِ   مالع 

   
ــلَفَ ــعيـــــــ ـــــــ ش ــرِت ـــــــ ــي م  يذْا الَـــــــ

لَأَ   خـــــــــــد ــن ـــــــــ ي فل ــغُ )1(؟يي شـــــــــ
 

   
آخـر مـن الشـعر يـنظم      اًابن عبد ربه مع ما متيز به من ممحصات لشعره السابق ،سـلك لونـ        

فيه أقوال الزهاد شعراً ،ومن ذلك هذه األبيـات الـيت ذكرهـا ابـن عبـد ربـه يف عقـده يف بـاب         
 .القناعة ،ملا حتمله من قناعة الشاعر مبا قدره ا له من رزق 

وألنه ينظر ملسألة توزيع الرزق نظره قدريـة ، فهـو يـرى أن الـرزق  ال خيضـع لعطـاء النـاس،              
الــذي ال ميلــك  -وال ملقـاييس العقــل والــذكاء واحلكمــة يــدل علـى ذلــك أن ا يــرزق املعتــوه  

  :وحيرم العاقل ، ويظهر هذا املعنى يف قوله  –مقومات السعي جللب الرزق 
زْقٌ من ا أرضاه  ينـــــم وأسخطَـــرِ

زَّاقُ   تـــــــــــوه رـــــــــــوك املَع ـــــــــــه لألنْ  واللّ

   
 ةـــــابض الكف ال زالت مقبضــــا قـــي

ــاس أرزاقُ    ــا للنـــــــ ــا أناملُهـــــــ )2(فمـــــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

                                143ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 120ص  – نفسه 2
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نظرة خمتلفة يدخلها بعض التشـاؤم   -وهو نتاج سعة الرزق– الغنى إال أنه أحيانا ينظر إىل      
 :من هذه احلياة اليت ال يغنى فيها إال الليئم ،وذلك يف قوله

ــبح يف الغنـــى     ــد تَبحـ ــدمٍ قَـ ــلِّ فَـ  أرى كـ

ــديمِ    ـــ ع ــري ــاه غـــ ـــــرف ال تلْقـــ و الظَّ )1(وذُ
 

   
 عمـر  ألبـي  كـان  :"حلميدي يف قوله وابن عبد ربه أثرى بعد فقر ،وكان أول من ملح لذلك ا      

 للعلـم  وواليـات  أيـام  له واتفقت وصيانته؛ ديانته، مع وشهرة، رياسة، وباألدب جاللة، بالعلم
وأشار ابن عبد ربه لفقـره يف بعـض أبياتـه    . )2("فقر بعد وأثرى مخول، بعد فساد نفاق؛ فيها

 :حيث يقول
كي    ــدرِ ــو مـ ــذي هـ ــرِ الـ ـ ــن الفَقْ ـ م تر ــر  فَـ

ـــــلِ محظـــــورِ النـــــوال منـــــوعِ  إِىل   خْ ب 

   
ــامعي   طـــ م ــب ـــ غ ــان رمـــ ين احلقَبــأَع  فَـــ

ــوعِ      ــري قَنــ ــاه غَــ ــن تَلْقــ ــ م ــذلك )3(كــ
 

   
،إال أن أمر غناه بعد فقر يدل علـى أنـه   )4(ومسألة عمله مسأله جمهولة مل يبلغنا عنها شيء       

ه علـى العلـم وتثقيـف نفسـه بثقافـات      سلك طريقا لبلوغ هذا الثراء ،الذي رمبا بلغـه بانكبابـ  
خمتلفة مما رفـع قـدره عنـد احلكـام الـذين ينظـرون للعلمـاء نظـرة إجـالل وقـدر، األمـر الـذي             

 .أغناه عن العمل )5() جعال ثابتاً(جعلهم يقدمون له 
 ـــــــــــــــــ

 154ص– ديوان ابن عبد ربه 1
 94ص  –جذوة املقتبس  2
 116ص –ديوان ابن عبد ربه  3
 12ص –نفسه  4
 13ص–اقتباس من ديوان ابن عبد ربه  5
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ويف مسألة ارتباط الرزق بالقدر يرى الفقيه عبد امللك بن حبيب  أن صالح األمـور كلـها         
بيد ا عز وجل الذي ال يقف أمام قدرته شـيء ،وال حيـول دون رزقـه حائـل ، فـالرزق مـن       

ويظهـر ذلـك يف قولـه  مسـتاء ممـا      .صاحبها  ا عز وجل ،وال عالقة له بشرف املهنة ورفعة
يأخذه زرياب املغين من مكافـآت ماليـة تفـوق مـا يأخـذه عـامل مثلـه علـى الـرغم مـن شـرف            

 : صنعته ،ورفعتها عن صنعة املغين 
ــ ـــــ لَصــأَ اح ــذي ورِمـــــ ــتَبي أَالـــــ ـــــ يغ 

ــ   ـــ سلُه لَـــــعــمحَى الـــــر ـــ ي قُن فدـــــر ته 
   

ــأَ ـــــ ــ فلْ ـــــ مـــــــاحلُ نرِم ْأَوــبِ لـــــــلْق ـــــ اه 
  ــل ـــــــ عــأَ مٍال ــى عوفَـــــــ ــيغْى بلَـــــــ ـــــــ ِته 

   
ــــــــفَا دهذُأخــــــــي دقَــــــــ يــــــــابرزِ ةًع 

  ــــو صنعــــي أَتشرــــ ف مــــ ن صنعت1(ه(
 

   
فعبد امللك بن حبيب الفقيه املعروف تعد صنعته مـن الشـرف والرفعـة مـا يفـوق صـنعة             

 .)2(وة والـرزق مـا ال يلقـاه العـامل الفقيـه     زرياب املغين  بكثري ، ومع ذلك يلقى زرياب من احلظ
وصـنعيت  (ويبدو من تعريض عبـد امللـك بزريـاب كراهيتـه للغنـاء ،وحترميـه ،وذلـك يف قولـه         

 .،حيث رأى الشرف والرفعة يف العلم الديين ) أشرف من صنعته 
 ـــــــــــــــــ

 :وردت هذه األبيات مع بعض التغيري  2/7–ويف نفح الطيب  – 265ص   –جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  1
قـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــاح غـــــــــــــــــيتَأمـــــــــــــــــري والـــــــــــــــــذي أب 

ــ   ــــــــــــــــــ ــرمحن يف قُ هـ  هتْـــــــــــــــــــــ ردني علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــ
   

ــن احلُ  ــف مــــــــــــــــ ــألــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــوأقْ رِمـ ـــــــــــــــ ــا لْلـ  هبــــــــــــــــ

   لعــــــــــــــــــــــــاملٍ أر  غْبــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــ ي تـه 
   

 هـــــــــــــــــــــــا مجلـــــــــــــــــــــــةًيطعد أُيــــــــــــــــــــــاب قَـــــــــــــــــــــــ رزِ

ــ   ــــــــــــــــــ وحـرــرف ــفَرمـــــــــــــــــــــن ح فيت أشـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ تـه 
   

األصول الفنيـة  -إمساعيل شليب عن سبب هذه احلظوة اليت لقيها زرياب عند األمري عبد الرمحن األوسطانظر ما ذكره الدكتور سعد  2
 120ص-119ص–للشعر األندلسي  
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فلـم كـان ابـن حبيـب حيـرم الغنـاء ،ملـا فاضـل بـني صـنعته           "الكبيسي  يقول الدكتور خليل     
 . )1(" فقيها وصنعة زرياب مغنياً

باهتمـام واسـع مـن شـعراء املشـرق فـاق نظـريه يف األنـدلس  ،          وقد حظيت فكرة الرزق      
فقد تطرق إليه الشعراء يف أكثر من موضع وأغلبها تدور حول ارتبـاط الـرزق بالقـدر ،ومـن     

 .،وغريمها )3(،وأبو العتاهية )2(ما ورد عند أبن الرومي ذلك 
ان يف بطـن أمـه حيـث    ومن هنا يستقيم يل القول  بأن رزق ابن آدم قـد حسـم أمـره منـذ كـ           

 بـالرحم  لوكَّـ  وجـل  عـز  ا إن :(قدره ا له يؤكد ذلك قول  الرسول صلى ا عليه وسـلم  
 أنثـى  أم أذكـر  قـال  خلقـه  يقضي أن أراد فإذا مضغة رب يا علقة رب يا نطفة رب يا يقول ملكا
التواكــل إال أن ذلــك ال يعــين ، )4( )أمــه بطــن يف فيكتــب واألجــل الــرزق فمــا ســعيد أم شــقي

والتقاعس عن العمل إذ ال بد من بذل اجلهد واملشقة مع التوكل على ا عـز وجـل للحصـول    
على الرزق  وهذا جيمع كال  األمرين اليت ذهب هلا الشعراء يف هذه املسألة ،وحيقق التـوازن  

 . بينهما
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــ 
 218ص-دلسدور الفقهاء يف احلياة السياسية واالجتماعية باألن 1
                                                                                      33ص  –ديوان ابن الرومي انظر  2
                                                                                201ص– 130ص  –ديوان أيب العتاهية انظر   3
 71-70/ 1-318رقم احلديث –)خملقة وغري خملقة (  17باب–كتاب احليض  – ام البخاريصحيح اإلم 4
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 : حماور أخرى  -31
رأينا فيمـا سـبق أن الشـعر األندلسـي طـرق عـدة موضـوعات تنوعـت بـني عـدة حمـاور                  

،تناولت نظرة الزهاد للحياة الدنيا وموقفهم منها ،وإقباهلم على احليـاة اآلخـرة بـالتجرد مـن     
ملعاصي والذنوب واإلقبال على ا عز وجل بالتوبة واإلنابة ، ومل يقتصر األمر على ذلك بـل  ا

تناول الزهاد  يف بعض األبيات حماور أخرى  تنوعت بـني الفخـر بـالعلم   ، والتـذمر مـن تقـدم       
 .العمر وما خيلفه من آثار ال يعقبها سوى الرحيل عن هذه احلياة  

ــ       يت طرقهــا الزهــاد  الفخــر واالعتــزاز  بــالعلم  خاصــة العلــم الفقهــي   ومــن هــذه احملــاور ال
شتغل به األندلسيون ، وللفقيه عنـدهم والقاضـي منزلـة    اكان علم الفقه من أول ما "،حيث 

 الفقيـه  ومسـة  :"،وقد بلغ من هـذه املنزلـة  مـا ذكـره التلمسـاني يف كتابـه       )1("ال تدانيها منزلة
 تنويهــه يريــدون الــذي منــهم العظــيم األمــري يســمون كــانوا امللــثمني إن حتــى جليلــة، عنــدهم
 . )2("بالفقيه
ومما ورد يف الفخر بالعلم الفقهي أبيات ذكرها الفقيه عبد امللـك بـن حبيـب يفخـر مبـا            

يف جملـس   رآه مـن  ازدراهعنـدما   قـال حيوي صدره من السنن علـى الـرغم مـن قلـة جسـمه ف     
 :بعض األكابر يف املشرق 

ــنال تَ ـــــــــ ــمي وقىل جِإِ نرظُ ــســـــــــ ـــــــــ  هلتِّ
 السننِ نا حيوي مــدري وملص رـــظُوانْ  

   
 ـــــــــــــــــ

 40ص -اإلسالم يف اسبانيا 1
 221 /1 –نفح الطيب  2
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ــ ــني مذ برفَــــ ــظَــــ ــــ ر مــ ن  فــــــةًرِعري مغَــــ

  ورــ ب ـــ مزدرِتَ نــني ــه العـــ ــذو ف يـــ  نِطَـــ
   

ورب ــؤة ــ لؤلــــــــ ــــــــ فــني  ةبلَــــــــــزم ي عــــــــ
  ــــــمل ي ــــــ إِ هلــــــا إالُّ ُ بــــــال قلْ 1(نِىل زم(

 

   
املـرء بعلمـه   :الـدليل مـن احلقيقـة الشـائعة      اًوواضح أنه يعتز بعلمه بطريق مباشـر متخـذ  "      

        وخمـــربه ال جبســـمه ومنظـــره ،ويضـــرب املثـــل بـــاللؤلؤة يف املزبلـــة ،وهـــو تشـــبيه ينـــأى عنـــه  
 .)2("األديب 

يضا الشكوى من الكرب وآثـاره ، يقـول الغـزال يصـف آثـار الكـرب عليـه        ومن هذه احملاور  أ      
 : اليت فيها عربة لكل حلوم معترب 

 تَســـــــأَلُن  ــــــــر م ع يت أُم ـــــــن حـــــــالَ ي ع 

        ـــر يالغ ـــن ـــلَّ بـــي م تَـــرى مـــا ح هـــي و 

   
    ــر ــ بــن خ ــ م ــه ــأَلُ عنــ ــذي تَســ ــ ــا الَّ مــ و 

ظَــوقَ   ن ذاكَ الن ع شف  رـــــــد كَفاها الكَ
   

   ــر ــــ بالك ــع ــــ يت م ــالَ ــون حــــ ــا تَكــــ مــــ و 

ــ      ــيض الشــ بــ او ــه جــ ــي الو ــ نم ــد ــ رب ار ع 

   
ــــن الشــــ     م ة ــــهرأســــي شر صــــارور ه 

    ر ــع ـــ قشاــي و جهـــ و ة ــر ــت نَضـــ ـــ س  ويبِ

   
  ــر ــــ صــانِ الب ــمع بِنقصــــ ــــ الس ــص  ونَقَــــ

    ــر ـــ ش ــد ــا بعـــ ـــ لّ ــض إِ ـــ ال أَهن ــرت ـــ صو 

   
ــامين ــن لَــــو ضــ ــ م ــر ــ ــم أَنتَص ــامين لَــ  ضــ

   ــر ــــ عتَبِ او ــي لَــــ ر إِ ــانظُ ــر فَــــ ــــ عتَبِ ا ــم ــــ  ثُ

   
   ـــــــــــــــــر عتَبم ـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيمِ ف لح ل ن ــإِ )3(فَـــــــــــــــ

 

   
 ـــــــــــــــــ

 2/8 –نفح الطيب  1 
 119ص –األصول الفنية للشعر األندلسي 2 
 65ص  –ديوان الغزال  3
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العظة والعربة من التغيري الـذي طـال كـل شـيء يف هـذه      فالغزال يقدم يف أبياته دعوة ألخذ       
احلياة ،ومل يكن مبعزل عن هذا التغيري   الذي بدل خلقته ،واصفاً مـا عـاله مـن مظـاهر هـذا      

ويف تقـدم العمـر وآثـاره علـى اإلنسـان      . التغيري ،داللة على احنطـاط قدرتـه وضـعف قوتـه     
 : قوله   يقول الغزال يف قصيدة طويلة ذكر منها ابن عذارى 

 ـــــــــه قالباً بِمـــــــــداعم قــــــــالَ األَمـــــــــري 

    ـــــــه مالج و ه ســــــنالغَـــــــزالُ بِح جــــــاء 

   
ــى    لــ ــى ع ئٍ أَربــ ــرِ مــ ــن ا ــ ــالُ م مــ ــن اجلَ  أَيــ

      ـــــــه ـــــــن أَحوال م التَســـــــعني دـــــــد تَعم 

   
ئٍ   ــرِ مــ ــن ا ــ ــالُ م مــ ــه اجلَ ــالُ لَــ مــ ــــل اجلَ ه و 

     ـــــــه هرِ يف أَغالل الـــــــد ريـــــــب أَلقـــــــاه 

   
ه أَعــــــادو  د ــــــن بعــــــد جِ م لــــــى ــــــه بِ ت 

     ــه ــ ــن حال ــه عــ ــ حال ــق ونَــ ــالَ ر )1(وأَحــ
 

   
عــرف الغــزال جبمالــه يف شــبابه ووســامته يف شــيبته ، وهلــذا الســبب لُقــب بــالغزال                

 .،والشاعر يف أبياته هذه يتحسر على هذا اجلمال الذي تغري ،وتبدل بعد تقدم عمره 
ومع ما حتمله هذه األبيات من طرافة ،حتمل أيضاً القمع والتوبيخ للهو واون خاصـة ملـن         

 .تقدم عمره ،وبلغ املشيب 
ويف اإلطار ذاته  من التذمر من تقدم العمر وآثاره على اإلنسان ، يقول ابن عبـد ربـه باكيـاً          

 حنـوه ، وذلـك  يف آخـر شـعر    من طول عمره ، وما عاله من مظاهر هـذا الكـرب مـن ضـعف و    

  : وقد أباله الزمان المتداد عمره قاله  
 ـــــــــــــــــ

 92ص – املغرب و األندلس أخبار يف املغرب البيانوانظر سبب هذه األبيات يف – 99ص-98ص–ديوان الغزال  1
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ــ ــــ مــي ل ــكالنــــ ــــ ــــــا بِ ــانيي ع  اذيل كَفــــ

ــطَويــــــــت زَ   ــــــ مانــي ب ــــــ ةً وَطــــــــرهيوان 
   

ليـــــــت ــا ب  وأَبلـــــــتْين الليـــــــايل بكرهـــــ

رانِ     ــــــــــــرفانِ لأليــــــــــــامِ معتَــــــــــــوِ وص 

   
ــ ــــ ــــــةَومحج ال أبكــــــى لســــــبعني ا يل 

ــــنتانِ؟       ها س عــــدــــن ب م وعشــــرٍ أَتــــت 

   
ــفـــــال تَ ــأالنســـ ـــ ي عــتَ ن ـــ بــيتاريحِ ع ـــ  لَّ

   ـــــــــذْودونَكُمــــــــا م ـــــــــي الَّ ـــــــــانِن ي تَري 

   
ــي بِ ـــــ ــحوإِنّ ــله دمـــــ ـــــــه راجٍ لفضـــــ  اللَّ

ــ   ــمانِ  ويل مـــ ــري ضـــ ـــ ــه خ ـــ ــمانِ اللَّ  ن صـــ

   
ـــــيت بـــــايل عـــــن تبـــــاريحِ علَّ  ولســـــت أُ

ــاني    ــي باقيــــــــاً ولســــــ  إذا كــــــــان عقلــــــ

   
ــ ـ مـــا م هـــا ه ــيمـــا ف ــم بـ لـ ـــلِّ حـــالٍ تُ  ي كُ

مي فــا صذَــف   )1(يانـــــــذاكَ سنا وــــــهيارِ
 

   
حيث أمجعت املصادر علـى   ويف هذه األبيات داللة على عمر ابن عبد ربه حني وفاته ،      

كمـا  .)2(أهنا آخر أبيات قاهلا ،وبعض املصادر تؤكد أنـه قاهلـا قبـل  موتـه بأحـد عشـر يومـا       
تدل على قوة الشاعر وعدم بأسه على الرغم من إصابته بالفاجل يف مغرب حياته ،إال أنه ظـل  

 . )3(.." ممتعا بعقله فلم يعجز ،وبلسانه فلم يتلعثم ،أو يصب باحلصر "
عمرمهـا يف هـذه    ن علـى التحـول إىل حيـاة الزهـد والعبـادة ،امتـداد      يلقد ساعد الشاعر      

يقول الـدكتور سـعد   .احلياة ،وصراعهما املستمر مع أحداثها ،وإدراكهما لكنهها وحقيقتها 
 ـــــــــــــــــ

 164ص-163ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
) بكرهـا (مـع تغـيري    156ص-155ص -املغرب أهل أشعار من املطرب - 96ص-األندلس والة ذكر يف املقتبس جذوةانظر  2
  7/53–نفح الطيب -) وكرها(بـ
 43ص-430ص –األصول الفنية للشعر األندلسي  3
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ويسـاعد علـى زهـدهم أهنـم قـد عمـروا يف احليـاة ،فعـانوا مـن املـرض           :"شليب هبذا الشأن 
  .)1( .."اهدين والعجز ،وأحل املشيب يف إنذارهم فعادوا من األتقياء الز

يقول عبد امللك بـن  ويف موضوع الشعر الذي احتل مكانة مرموقة لدى شعراء األندلس ،       
حبيب  يف رسالة كتبها إىل حممد بن سـعيد الزجـايل ووصـلها هبـذه األبيـات الـيت يضـع فيهـا         

 :  مقياسا ملن يسلس عليه قول الشعر
 تبحصأَ نـــم رـــعالش قــــطيف يـــكي

  ــــــــالَح ــوم هتُ ــ كحــــــــالِ اليــــــ  رقْالغَــــــ

   
ــ ـــــــ والشعر ــال ي ــىع الَّإِ سلســـــــ  لـــــــ

 ســــــــاع اخللــــــــقواتَّ قلــــــــبٍ اغِرفَــــــــ  

   
ـــــ   بِ عنفـــــاقْ هـــــذا القـــــول مـــــ  ن شرٍاع 

  يـــــ ىضَــــ ر ماحلــــظّ  ن بـــــأدـــــنى الع نق 
   

ــفَ ــــ ــضْ ــان دلك قَــــ ــلَع بــــ ــاكَ هيــــ  مــــ

  ــ بـــــان ــ ءوألهـــــل األرض ضَـــ ـــ فَالشق 
   

ــ ـــــ أما ذــام ــود مـــــ ــم الـــــ ـــــ ــي لَن ـــــ  مكُ
ـــــ وهـــــفَ   ماملَ نتـــــومِح ـــــف يمـــــا سب2(ق(

 

   
،ألن عبــد امللــك بــن )3(حلركــة  النقــد يف األنــدلس  اًوميكــن أن نعــد هــذه األبيــات امتــداد      

تساع اخللق،وبدون ذلك ال احبيب وضع هبا مقياسا لسالسة الشعر ، وهو فراغ القلب ، و
وقـد سـاعده علـى الوصـول إىل هـذا      .  وال ينقـاد لـه الشـعر بسـهولة      يكون الشاعر شـاعرا 

وفنوهنا ، يؤكد ذلك ما ذكـره التلمسـاني يف    املقياس  معرفته بالشعر وضروبه ، وعلمه باللغة
 ـــــــــــــــــ 

     210ص-األصول الفنية للشعر األندلسي 1
 7/ 2-ووردت يف نفح الطيب -   236ص -مطمح األنفس  2
من هذه  140انظر ص–د الغزال األسبق يف النقد يف األندلس وذلك عندما انتقد شيخه عباس بن ناصح وهو الزال حدث صغري يع 3

 . الدراسة
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 فنــون يف وتصــرف واإلعــراب، اللغــة علــم واحلــديث الفقــه علــم إىل مجــع قــد "بأنــه ترمجتــه 
، وقـد وصـلنا مـن    )1(" متفجـراً  بذلك ينبوعه ويرى متبحراً، به يتكلم شعر له وكان اآلداب،

  .هذه األبيات ما ال يتجاوز مخسةَ عشر بيتاً
وليس أدل على متيزه يف الشعر من اختيار ابن خاقان هلذه األبيـات الـيت ضـمنها يف كتابـه           

 .)2(مطمح األنفس ، ذلك ألن ابن خاقان مل خيرت يف كتابه إال األدب الرفيع 
ركــب ا العقــل يف  إلنســان بالعقــل  ، فقــدمتييـز ا ل  حكمــة كمـا ورد مــن احملــاور أيضــا       

، وقـد ورد  اإلنسان دون سائر احليوان ليستدل بالظاهر علـى البـاطن ويفهـم الكـثري بالقليـل      
 : هذا املعنى عند ابن عبد ربه الذي يقول فيه

ــ ــــ ــي ــافا غَــــ ــــ م الــر ــــ ى إِا يال محه ــن ــــ اس 

  ــلَـــــــو ـــــ ى م ر و دى إِأَا رــاوِيه ســـــ ال م 

   
ــر إِاُ ــــ ــنظُ ــــ نيا فَىل بــد ــظَاطنِ الــــ ــــ هااهر 

   ــه ــلُّ البـــــ ـــــ ــا  كُ ــري طَرفُهـــــ ائمِ يجـــــ
3(فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه(

 

   
 :ومن احلكمة أيضا ما ورد يف قول الغزال  

ن  أُعطيـــــــــــــــت ســـــــــــــــلطاناً   وإِ

  ر ــاذ حـــــــــ ــز  فَ ــولَةَ الـــــــــ ـــــــــ نِصم 

   
ــ ــوفأَخـــــــــو الســـــــ  لطانِ موصـــــــ

ــ   ــنِ بِحســــــــ طَــــــــ الفأيِ وــر  نِ الــــــــ

   
ــا  ةً مـــــــــــ ــاع ــه فَســـــــــــ ـــــــــــ لُ  يزاوِ

ــ   ـــــــــــ الن مـــــــــــــاه رـــــــــــــاللَع  نِاس بِ
   

 ـــــــــــــــــ
                 7/ 2 –نفح الطيب  1
                                          73ص–انظر مطمح األنفس  2
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 169ص  –ديوان ابن عبد ربه  3

حمـــــــــــو     ويصـــــــــــبِح رأَيـــــــــــه املَ

ــوباً إِىل األَفَــــــــــــــــــنِ    د منســــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــر تُبص و ــــــــــــــــــــه تيط يف م 

نِ    ــــــــــــــــني واألُذُ ــــــــــــــــقوطَ العس 

   
ــ  ــةَ الســـــــــ ـــــــــ شاشب ــأَن  طالْكَـــــــــ

ــنِ      ـــــ ــم تَكُ ــزولُ لَـــــ ــني تَـــــ )1(نِ حـــــ
 

   
كان أكثر وعياً ودراية مبـا    منهمالغزال حبكم معاصرته خلمسة من خلفاء بين أمية ،وقربه       

لى رؤية ثاقبة لألمـور ،وفحـص   يدور يف بالط امللوك مما جعله يستنبط هذه احلكمة املبنية ع
 .دقيق خلفاياها 

محمد بن بشري القاضي ، الرجـل الصـاحل ، الـذي تضـرب     من ذلك منزلة العامل الغريب فو       
ا يـزري مـن قـدره عنـد     األمثال بعدله ،استوطن قرطبة وهو من أهل باجة لذا يرى أن هذا مم

 :  أهل قرطبة ويف ذلك يقول 
ــا أزْ ــينرإنّمــــــــــ ــــــــــ  ى بقــــــــــــدري أنّ

  ــت ــ  لســـ ـــ ــن باب ــل الب   ةمـــ ــدأهـــ  لـــ

   
 ــري ــهم غــــــ ــيس منــــــ ــلقْذي م لــــــ ــــــ ية 

ــذَ   ــابِوِلــــ ــدأو ذ ي األلبــــ  ي حســــ

   
تَيــام ــائي مثلَل نوحـــــــــــ ــاقـــــــــــ  مـــــــــــ

  يتحـــــــــــاموــ ن ـــــــــ لقـــــــــــاء األسد 
   

ــي أثقــــــــــــلُلَطْم  نــــــــــــهميف أعي عــــــــــ

  ــى أنْوع ــفُلـــــ ـــــ ــن أُهِس ــم مـــــ  دحـــــ
   

ــي و ــو رأونــــ ــلــــ ــ طَســــ ــــ ــرٍ مل يكُ  نحبــــ
ــ   ــد يأخــــ ــهم ذُأحــــ ــبِ منــــ ــــ 2(ديي(

 

   
مـن عنصـرية جتعلـهم يعتـدون بأهـل بلـدهم       وا عليه ملا كانيف أبياته ينتقد أهل قرطبة  وهو       

 ـــــــــــــــــ
 114ص-113ص –ديوان الغزال  1
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 342/ 2 –انظر العقد الفريد – وقد ذكر ابن عبد ربه هذه األبيات يف عقده منسوبة ملؤمل بن سعيد يف معىن فساد األخوان -2/149–نفح الطيب  2

منــه مــن اهتمــام بلــبس اخلــز واملعصــفر   ا، ولعــل النــاس عــاملوه جبفــاء ملــا رأو  دون غريهــم 
 اخلـز  ولبسـه  ملّتـه  إرسـال  يف وعوتـب  :"وإرسال ملته وقـد ذكـر املقـري ذلـك حـني قـال عنـه        

حــني شــبه  إال أن الشــاعر ال خيفــي مــدى قوتــه وصــرامته يف احلــق يف أبياتــه. )2("واملعصــفر
 . )3( "األمثال تضرب وبعدله صاحلاً، رجال كان :"نفسه باألسد ،فقد قيل عنه  

تطـرق هلـا الشـعراء يف هـذه املرحلـة  تنحصـر يف       وهكذا نرى أن حماور شعر الزهد اليت       
 :اجتاهني 

دنيا الـ  زواليف حقيقتـها فلسـفية عقديـه تتعلـق بالتـذكري بـ       اًتناول فيه الشعراء  أمـور  :األول 
ومـا يصـاحبه قبـل وبعـد وقوعـه، إال أن الشـاعر       ،،والقدر واإلميان به ، واملوت والتذكري بـه  

 .يبعد عن الفلسفة والغرابة والتعقيد وجينح إىل الرؤية احلقيقية  اًسلك يف ذلك كله مسلك
ــاني  ــدعوة ســالح  :الث ــ اًاختــذ الشــعراء  مــن ال ــا    اًومنطلق إىل نفــوس اآلخــرين والتغلغــل فيه
تُنفــر مــن املعاصــي والــذنوب ،وتــدعو إىل التوبــة واإلنابــة إىل ا عــز وجــل    ر،ومعــانٍبأفكا

تتحــدث عــن و ،وإىل اخلشــية واخلــوف منــه ســبحانه وتعــاىل،والتحلي مبكــارم األخــالق ،  
الشيب وداللته ،والدهر وحقيقته ،والرزق وما يتعلق به من غنـى ومجـع لألمـوال ،كـل ذلـك      

هـذا وقـد محـل شـعراء الزهـد يف أبيـاهتم  يف كـل        .احلسـنة  مغلف بإطار النصح واملوعظـة  
 .مناسبة ،وموقف ،وحمفل معنى من معاني الزهد اليت يتضمنها إطار احملاور األخرى 

 ـــــــــــــــــ
 144ص-نفح الطيب 2
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 149ص-نفسه 3
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الذين كـانوا يتكلمـون    الغربيني قبل الفتح اإلسالمي كانت أسبانيا ترزح حتت حكم القوط      
عتربت اللغـة  ية أو التينية عامية اليت اُثاللغة اجلرمانية يف حني يتكلم سكان أسبانيا لغة رومان
ينيــة هــي لغــة وأصــبحت اللغــة الالت، الرمسيــة يف الــبالد بعــد أن اعتنــق القــوط الكاثولوكيــه 

 .)1(الثقافة حينئذ مع ما دخلها من ألفاظ جرمانية عند عامة الناس 
وبذلك تكون ألسبانيا خلفيـة ثقافيـة ترتكـز عليهـا قبـل الـدخول العربـي إليهـا ،وبعـد أن                

دانت أسـبانيا للحكـم اإلسـالمي بعـد الفـتح املبـارك هلـا وعرفـت باسـم األنـدلس ، انتشـر            
فائقة ، وبانتشاره انتشرت اللغة العربية على نطاق واسع يف هذه البيئـة  اإلسالم فيها بسرعة 

الغريبة اليت مل يكن هلا سابق عهد هبذه اللغة ، وقد لفت ذلك أنظار البـاحثني والدارسـني ممـا    
ــة أســباب       ــا ودراســات مســتقلة ، ملعرف ــهم يتتبعــون هــذه الظــاهرة ويفــردون هلــا حبوث جعل

 .)2( هذا االنتشار انتشارها واألساليب املتبعة يف
كما ساعد على انتشار اللغة العربيـة يف هـذه املرحلـة املبكـرة مـن تـاريخ األنـدلس عـدة               

 :)3(عوامل تتلخص فيما يلي 
اجلموع العربية الوافدة على األندلس مع الفاحتني لتعليم النـاس أمـور دينـهم ،وجبانـب       -1

 .ابه الدين اللغة اليت تعد أداة فهم هذا الدين واستيع
 ـــــــــــــــــ

–م1967-املكتبة العصرية -ألبري حبيب مطلق، انظر احلركة اللغوية يف األندلس منذ الفتح العريب حىت اية عصر ملوك الطوائف  1
 19ص– 17ص
 27ص  –انظر األدب األندلسي من الفتح حىت سقوط غرناطة  2
  28ص  –نفسه   3
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لتسـامح واحملبـة واملعاملـة احلسـنة  األمـر الـذي        ما متيز به هؤالء الوافـدين مـن روح ا    -2
حبب  لغتهم ألهل تلك البالد وسـاعد علـى إقبـاهلم عليهـا وتعلمهـم هلـا ، تسـاوى         

 .يف ذلك املسلم وغريه 

 .طبيعة هذه اللغة وما متيزت به من خصائص تفوق سائر اللغات   -3

سـبيل احلفـاظ عليهـا     عناية األمراء وامللوك بأمر اللغة وبذهلم للجهـود والطاقـات يف    -4
ومن ذلك دور هشام األول يف توحيد اللغة حيث أصدر منشـوراً رمسيـاً حيـتم فيـه     
ضرورة تعميم اللغة العربية على املستعربني الذين يشاركون املسـلمني يف مدارسـهم   
ثم أصدر منشوراً عاماً إىل مجيع السكان بضـرورة تعلـم اللغـة العربيـة لتكـون اللغـة       

 .د الرمسية يف البال

وقد دلل الدكتور أمحد هيكل على هـذا االنتشـار املبكـر للغـة العربيـة الـذي مل يسـتحوذ              
على اهتمام املسلمني فحسب بل جـاوزه إىل املسـيحيني بتلـك الصـرخة الـيت أطلقهـا أحـد        

 .)1(القرطيب ) ألفرو(قساوستهم ويدعى 
بـذل الكـثري مـن     الـيت  األنـدلس  يفالسـابقة   اللغـات   سـيطرة اللغـة العربيـة علـى    ومـن هنـا         

 .)2(هاالباحثني جهده يف حصر 
 ـــــــــــــــــ

 40ص –انظر األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة  1
الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة –حكمة علي األوسي  /الدكتور ، انظر فصول يف األدب األندلسي يف القرنني الثاين والثالث للهجرة  2
 .وما بعدها  43ص  –انظر أيضا األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة . وما بعدها  40ص  – 3ط–
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هذه اللغة اليت انتقلت إىل بالد األندلس مع الفاحتني خضعت لبعض الفـروق اليسـرية عـن          
مصدرها يف بالد املشرق ، وذلك من حيـث السـهولة والسالسـة ، ذلـك ألن أهـل املشـرق       

دية ومـن هنـا كانـت لغتـهم خشـنة قويـة يغلـب عليهـا التعقيـد ،يف حـني تتسـم لغـة             هم أهل با
األندلسيني بالسهولة والسالسة لبعدهم عن البيئة البدوية اخلشنة ،ويف هذا األمر يقول حنا 

وإذا تناولنا لغة األندلسيني ألفيناها سهلة سلسة غري حمكمة البناء كلغة أهـل  : " الفاخوري 
إال لبعـد صـقع األنـدلس عـن الباديـة ، ولوجـود العـرب يف بيئـة أعجميـة           املشرق ، وما ذلك

أضعفت ملكتهم ورققت تعبريهم ، ولئن كان هنالـك بعـض الصـعوبة ففـي شـعر ابـن هـاني        
 .)1(" غراب واإلمعان يف اخلشونة والتعقيد الذي رمى إىل تقليد املتنيب فانصرف إىل اإل

هـذه السـهولة والبسـاطة مل تظهـر يف الشـعر األندلسـي         ومن اجلدير بالذكر أن أشري إىل أن      
إال يف منتصف القرن الثـاني اهلجـري ، أمـا قبـل ذلـك فقـد كانـت  قوالـب الشـعر األندلسـي                 

ال تنفك عن الشعر القديم الذي كان حيذو حـذوه يف األلفـاظ  واألسـلوب والصـياغة العامـة      
 .)2( وحنوها

مـا يف خمتلـف األغـراض الشـعرية يف األنـدلس   ، أمـا يف شـعر        لغـة عمو هذا بالنسـبة إىل ال       
الزهد فاألمر يزداد سهولة وسالسة ذلك ألن شعر الزهد خياطب عامة الناس ، فهـو بـذلك   

: يقرتب من أفهامهم ليتمكن مـن التـأثري فـيهم ، ويف ذلـك يقـول الـدكتور علـي جنيـب  عطـوي          
 ـــــــــــــــــ

 803ص  – ةالبوليسي املكتبة –م1980-10ط-حنا الفاخوري – كتاب تاريخ األدب العريب 1 
 225ص -انظر اجتاهات الشعر األندلسي إىل اية القرن الثالث اهلجري 2
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فالشاعر يف قصيدته الزهدية إذن ال يريد هبا خماطبة امللوك ، وأصحاب اجلاه والسـلطان ،  "
لـه وال لقصـائده ، ولـن جيـد منـهم       فهؤالء مشغولون عنه بأمور دنياهم ، وهلذا فهم لن يكرتثـوا 

مـن هنـا كـان    .أي تشجيع أو عون ، بل هو يريد خماطبة العامة من الناس أي الطبقة الشعبية 
عليه أن خيتـار اللغـة القريبـة إىل أفهـامهم وذلـك ليـتمكن مـن التـأثري علـى نفوسـهم ، وقلـوهبم            

ات اللغـة اخلاصـة   وقـد حصـر الـدكتور عطـوي مسـ     .)1(" ويبث بينهم رسالته اليت يـؤمن هبـا  
 :)2(بالقصيدة  الزهدية يف القرنني الثاني والثالث للهجرة يف ما يلي 

 سهولة  األلفاظ وبساطتها -1
 بساطة الرتكيب اللغوي   -2

 لدرجة اهلمس الليونة  -3

 ظاهرة األلفة يف لغة الشعر الزهدي اليت جتعل الشاعر قريبا من نفوس الناس -4
 تعد مـن السـمات البـارزة لشـعر الزهـد ،  إال أن  األمـر        ومع هذه السهولة والسالسة اليت       

الخيلو مـن بعـض القـوة واملتانـة الـيت تتطلبـها ألفـاظ الرتهيـب مـن النـار ،والتـذكري باحلسـاب             
واجلزاء ، والتهديد والوعيد ، وهو أسلوب يعتمد أحيانا على أسـلوب القـرآن الكـريم الـذي     

تور أمحد حـــاجم الربيعي يف دراسـته للقصـص   يتأرجح بني الرتغيب والرتهيب ، يقول الدك
 وقد متيزت قصائد الزهد بأسلوب يتفـاوت بـني القـوة واملتانـة    :"القـرآني يف  الشعر األندلسي 

 ـــــــــــــــــ
                                                                         324ص  –شعر الزهد يف القرنني الثاين والثالث للهجرة  1 
  وما بعدها 324ص  –نفسه   2
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والرقة واللني وذلك ألن طبيعة الزهد ذاهتا تستدعي مثل هذه القوة يف األلفاظ للرتهيب من 
كمـا تعتمـد لغـة الزهـد علـى عاطفـة       .)1("النار ، والرقة أحيانـا للرتغيـب يف ثـواب اآلخـرة     
مجيـع مـا سـبق ميكـنين      ىبادئ  ، وبناء علالشاعر اليت تنبع مما يعتنقه من قيم وما يتبناه  من م

 :تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة حماور أساسيه  هي كالتايل 
 األلفاظ–أ 

تطلق اللغة على كل لفظ حيمل معنى  ، ومن هنا كانـت مـادة اللغـة املفـردات واأللفـاظ ،            
اظ يف بنـاء البيـت   وألمهية األلفـ .)2( )اللغويون(لذا أُطلق على املهتمني باملفردات وشرحها 

،  )3("بأهنــا ذات مــدلوالت واســعة ال تنحصــر مبــدلوالهتا املعجميــة  " الشــعري حيــث متتــاز
ــا      ــة  بألفــاظهم ، فأجــادوا اختيارهــا وتطويعه فقــد اعتنــى  شــعراء الزهــد  يف هــذه املرحل

  .إليصال الرسالة املطلوبة لعامة الناس من الوعظ والنصح ، والتذكري باملوت والفناء 
لقد اهتم شعراء الزهد بألفـاظهم ،وأحسـنوا اسـتخدامها يف مواضـعها الصـحيحة الـيت             

 :تتالءم مع املعنى املراد ،و من  أبرز ما أالحظه على  األلفاظ  يف هذه املرحلة  ما يلي 
 السهولة والوضوح   -1

سـهولة املعنـى    تـؤدي بالتـايل إىل   رمبـا  من أوىل السمات الـيت تواجهنـا سـهولة األلفـاظ الـيت           
ووضوحه ،ومرد ذلك إىل حرص الشعراء على استقطاب األلفـاظ الفصـيحة البعيـدة عـن     

 ـــــــــــــــــ
 244ص –القصص القرآين يف الشعر األندلسي  1
 184ص   -بريوت  -دار الغرب اإلسالمي  –1993 – 1ط  -عبد القادر املهريي / ، دانظر نظرات يف التراث اللغوي العريب 2
 34ص –دار زهران–م 2003 -مجال جنم العبيدي /د، لغة الشعر يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني 3
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وهي ظـاهرة تتجلـى يف أغلـب شـعر الزهـد يف هـذه       . الغرابة والتعقيد ،أو العامية املبتذلة 
، مـن  املرحلة ، وحتى نتبني هذه احلقيقة  ال بد من ضرب األمثلة لـذلك ، وهـي كـثرية جـدا     

 :قول للغزال  خياطب فيه الناسذلك 
ــن ـــ م   هــيب ــيس يصـــ هر لَـــ ــد ــن أَن الـــ  َظـــ

   ــر ــه مغـــــــــــ ـــــــــــ ــات فَإِنَّ  وربِاحلادثـــــــــــ

   
ــالْ ــه ق الزفَــــــ ــــــ طوبِ ــاً لخُ ــان مهونــــــ  مــــــ

ــ     ـــــ ــركَ املَقْ ــث يجـــــ ــر حيـــــ  دورواجنَـــــ

   
مــم تَــــــــد لَــــــ و مــــــــور ــــــــت األُ إِذا تَقَلَّبو 

ــزون واملَ    حــــــ ــواء املَ ــــــ فَســر )1(ورســــــ
 

   
عمد الشـاعر إىل التعامـل مـع األلفـاظ السـهلة الـيت ختلـو مـن الغرابـة والتعقيـد، وتـدركها                  

ــا البســيط، فالكلمــات مثــل    ــان ،اخلطــوب   (العامــة بفهمه ــات ،مغــرور ،الزم ــدهر ،احلادث ال
 .بينهمكلها من األلفاظ السهلة اليت يتداوهلا عامة الناس فيما )،املقدور،احملزون ،املسرور 

 : تتجلى مثل هذه السهولة  يف قول ابن عبد ربه  الذي حيض فيه على التوبة  كما
ـــــداً    جتَهِ م اخلَلصـــــاء ـــــة إِىل التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــواملَ   يو تــــو  ي ليـك  داــــ ك مل يمـدد إِ

   
م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي ســـــــداً لَيفُهل 

ــ   ــدا   ال بـ ـ ع ــا و ــازِ مـ ــن إِنْجـ ـ م ــه ـ للَّ ِ 2(د(
 

   
تـتالءم مـع موضـوع التوبـة واإلسـراع إليهـا ،ومـن         اًلقد صاغ الشاعر بلغتـه الشـعرية ألفاظـ         

،وهـي مجيعهـا ألفـاظ    .. ) بـادر ، التوبـة  ، املـوت ،  ارقـب ، وعـد، إجنـاز      ( هذه  األلفاظ 
الـيت يصـف هبـا    ) اخللصاء ( شاعر للفظة سهلة ومألوفة ، وغري املألوف هنا هو  استخدام ال

 ـــــــــــــــــ
 77ص –ديوان الغزال   1
 68ص –ديوان ابن عبد ربه   2
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التوبة اخلالصة لوجه ا تعاىل ،  ألن هذا املعنى وقع يف غري حملـه ، فمعنـى هـذه اللفظـة كمـا      
ى خيتلـف متامـا عـن    ، وهـذا املعنـ  )1(ورد يف لسان العرب  املوضع ،أو املوضع  الذي فيه ماء

 .املعنى الذي أراده الشاعر هنا وهو بيان إخالص التوبة لوجه ا تعاىل دون رياء أو مسعه
ومن هذه األلفاظ السهلة الواضحة املعـربة عـن املعنـى مـا ورد يف أبيـات ال بـن عبـد ربـه               

 : قاهلا يف اخلشية واخلوف من ا عز وجل يقول فيها 
ـــــــــــد عأَو ــر ـــــــــ ش عم وــم بهـــــــــ ر مه 

ة ذاكَ الوعيــــــــد     ــــــــيشروا خ فبــــــــاد 

   
  ــارِيبِهم ــوف يف محـــــــ ـــــــ ــم عكُ  فَهـــــــ

جيـــون من خــــيبك    دــــوف عقابِ املَ
   

    هـــــمعم د ــــن م ــــب ش عي أَن كــــاد قَــــد 

ــجود   لـــــت أَعيـــــنهم يف الســـ 2(مـــــا قاب(
 

   
لة على هذا املظهـر اإلميـاني ، واملتمثلـة يف قـول الشـاعر       هذه األبيات تزخر باأللفاظ الدا      

                                                                                                                             ايد  وعقاب ، ويبكون ،  وحماريب،وعكوف ، والوعيد ،وخوف ،  وخشية ،ورهبم، (

لتناسب هذه األلفاظ  متاما  مع املعنى الذي عرب عنه  الشاعر، مع ما حتمله مـن  ) السجود و
 : وتظهر السهولة والوضوح يف األلفاظ   يف قول  ابن عبد ربه.سهولة ووضوح 

ـــــها  عيش نيا بِنعمـــــةالـــــد لـــــك ـــــادت ج 

ــلُ زاد الراكــــــبِ     ــــ ــا مثْ ــاكَ منهــــ كفــــ و
)3(

 

   
البيـت سـهلة ومستسـاغة وبعيـدة عـن الغرابـة والتعقيـد ، خاصـة وأن         كل لفظه يف هذا       

4(أن أشرت إليه من البيت قائم على معنى حديث شريف سبق  اشطر(.  
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 ـــــــــــــــــ
   53ص  –ديوان ابن عبد ربه  3                                        ) خلص(مادة  –انظر لسان العرب  1
 سةهذه الدرا من 70انظر احلديث ص  4                                              77ص –ه  ديوان ابن عبد رب 2

 :على لسان الفقيه عبد امللك بن حبيب يف قوله لألمري عبد الرمحنويزداد األمر سهولة  
 ء رااشوـــع -نــالرمح كسنيال  -سنال تَ

 راوكُذْـــــم اءـــــيحيف األَ تال زلْ هرـــواذكُ  

   
ــالَ ــولُ قـــ ــ- الرســـ ـــ صال ــتَة ا  -هلُمشـــ

ـــــو قـــــوالً   جنَدــا ع ــ قليـــــه احلَـــ  اوروالنـــ
   

مــــب ن ـيف لَِ اتلِي ــــــعاشوذَ راءا ســــــعة 
  ــي ـــ ــيعبِ نكُ ـــ شــ ه ـــ ــف ــحل موي احلَـــ  راوبـــ

   
ـف ــــغَارفَ بدتُيك فا ــــــيمفيه غَّراـــــــتنب 

  ــــخيــورى  ر ــمالــ ــاً ومقْيــــح كلَّهــ )1(اوربــ
 

   
وإمنـا علـم   هذه األبيات أقرب إىل النظم منـها إىل الشـعر ،فـال أملـس فيهـا جـودة شـاعر ،              

 .ليس هلا من الشعر إال الوزن والقافية ففقيه ،
 متنـع مـن وجـود بعـض األلفـاظ القويـة       هذه السهولة يف األلفاظ  اليت سبق أن أشرت إليها مل      

 :من ذلك قول ابن عبد ربه يف وصف نار جهنم نوعا ما، إال أهنا قليلة وال يعتد هبا 
فـــــستَز ــــوداءغَي نم ـــرعإِذا س ـــظتر 

   فمـــــا تُبقـــــي وال تَـــــذَر 2(للظــــاملني(
 

   
ــيت تعاقبــ)  تزفــر (لفظــة تظهــر األلفــاظ القويــة يف  ت فيهــا احلــروف بــني املهمــوس واهــور ، ال

ابتداء باملهموس االنفجـاري يف حـرف التـاء وانتـهاء بـاهور التكـراري يف  الـراء املضـمومة            
 .ومن ذلك استمدت الكلمة قوهتا وداللتها على املعنى 

  ـــــــــــــــــ
كما وردت يف نفـح  – 184ص  –س من أنباء  األندلس واملقتب - 552 /3–وردت هذه األبيات يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة  1

 :إال أن البيت الثالث عند املقري خيتلف عن ما ورد يف املصادر األخرى حيث يقول. 2/6الطيب 
ــه    ــاق مومسـ ــع يف انفـ ــيمن يوسـ  فـ

ــورا     ــام ميسـ ــذلك العـ ــزال بـ  أن ال يـ
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ري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظـه فكتبـه   واألرجح ما ورد يف رواية األبيات يف املصادر األخرى ،ويؤكد ذلك املق
 2/6–انظر نفح الطيب . باملعىن والوزن لطول العهد به 

                                           91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 ، ومها من ألفاظ  القرآن الكـريم  الـيت اسـتخدمها يف  وصـف    ) غيظ ،و سعرت( كذلك       

ــار ج ــي   هــنم ،ن ــورة ، وانتــهت بالظــاء   ) غــيظ(فف اجتمعــت احلــروف ذات األصــوات اجله
 .املفخمة ،اليت تدل على شدة غيظها وغضبها من الكفار 

ــراء باإلضــافة إىل املهمــوس يف    ) ســعرت( ويف        ــني وال ــان ومهــا الع ــان جهوري اجتمــع حرف
لكلمة قوة وتعـبريا عـن   حرف السني واملهموس  االنفجاري يف حرف التاء ،وبذلك ازدادت ا

 .أجيج النار وشدهتا
وقد اكتسبت قوهتا مـن  تضـعيف عـني الكلمـة هـذا      ) خددت( أيضا من األلفاظ القوية        

باإلضافة إىل تكرار احلرف ، مما أعطى الكلمة قوة  أكثـر يف التعـبري عـن املعنـى وتـرك األثـر ،       
 :خشية ا يف قولهوقد استخدمها ابن عبد ربه يف بيان أثر البكاء من 

ــدود   ـــ ت يف اخلُ دــد ـــ خ ــد ــدامع قَـــ ـــ م 

    ولَـــــــةٌ بـــــــاهلُجودكْحم ن1(وأَعـــــــي(
 

   
ـر      ) خدد( فاستعمال الشاعر  للفظ        ، خاصـة يف  )2(الذي ورد يف لسـان العـرب مبعنـى أثَّ

ع هذا املوضع له أبلـغ األثـر يف بيـان صـورة هـؤالء املعـتكفني ومـا عالهـم مـن مظـاهر اخلشـو           
 .املتمثل يف البكاء من خشية ا ، وليس أي بكاء وإمنا البكاء الشديد الذي يرتك أثرا 

ومن األلفاظ القوية اليت استمدت قوهتا من تضعيف العني أيضـاً ، مـا ورد عنـد الغـزال يف           
 :  قصيدة واحدة  وهي 



 - 189 -

 ـــــــــــــــــ
                                       77ص –  ديوان ابن عبد ربه 1
 ) خدد(مادة  –لسان العرب  2

 : يف قوله ) قدر(
قَـــــــدو لَـــــــه ــ هكَـــــــذا قَـــــــدر اإلِ جـــــ  ـتَ

ــ   ـــــــ ــ ري بِم ــه األَســـــــ )1(اببا ال تَظُنـــــــ
 

   
 : يف قوله ) مجع (و

ــ    ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ
   ــواب ثـــــــــــــ ــةٌ أَ ــا َثالثَـــــــــــــ ـــــــــــــ لّ )2(ع إِ

 

   
ت(و  :  يف قوله ) عزت(و)ذلَّ

ــــــــه ذَلَّ ــــــــن أَهل م الرِقــــــــاب أَيــــــــتفَر 

ــ   ــــرين رقــــاب   ـــ ــن آخ ــ ت مــــز ع 3(ت و(
 

   
ابن عبد ربه  يف أبيـات  ،وقد ذكرها ) ويل(كذلك من األلفاظ القوية اليت تدعو إىل الرهبة        

 :    يبني فيها مدى خوفه  من املوقف العظيم   يوم احلساب حيث يقول 
  ــــــن ــا م ــا ويلتــــ ــا بــــــه   يــــ ــف مــــ  موقــــ

    لَ احلــــــاكميعـــــد أَن ــــــن م ـــــوفأَخ 

   
 ه ــيان ــه بعصـــــــــــــ ـــــــــــــ ــارزُ اللّ  أبـــــــــــــ

    ــم ـــ راح ــه ـــ ونــن د ــيس يل مـــ )4(ولـــ
 

   
ــل ( كلمــة        ــال وا   يف األصــل هــ ) الوي ــدما يق ــول الشــر ، ولكــن عن ــين   ي حل ــي تع ــاه  فه ويلت

سر قوله تعاىل  )5(وافضيحتاه  ـا  يا{:وبذلك فُ لَتَنيـالِ  و ـذَا  م تَـابِ  هو ابـن عبـد    .)6(}الْك
 .ربه  عندما قرهنا بالنداء جعلها أكثر مناسبة للتعبري عن خوفه ورهبته  من هـذا املوقـف   

 ـــــــــــــــــ
 52ص –الغزال  ديوان 1
      52ص – نفسه 2
                                                                  53ص – نفسه 3
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                                                                                                                 150ص  –ان ابن عبد ربه ديو 4
 ) ويل(مادة  –لسان العرب انظر  5
 49: الكهف  6

،  معـاصٍ و  فالشاعر ينادي على نفسه بالفضيحة يف املوقف العظيم ملا ارتكبه مـن ذنـوب        
ــل     ــاظ مث ــة األلف ــدل،احلاكم (وجتــري بقي ــذي أراده    ..) موقف،يع ــى ال ــع املعن متناســقة م

 .الشاعر ، وهو بيان عظمة ذلك املوقف وهيبته 
ومع ذلك فال ميكـن أن تعـد قـوة األلفـاظ مسـة مـن مسـات شـعر الزهـد يف هـذه املرحلـة ،                 

ــني كموقــف اخل   ــها أوال ، والرتباطهــا مبوقــف مع شــوع ، أو الرتهيــب مــن موقــف  وذلــك لقلت
احلساب واجلـزاء ثانيـاً ،  لـذا تظـل السـمة الغالبـة  علـى شـعر الزهـد هـي سـهولة األلفـاظ،             

  .وسالستها، ووضوحها
وتأخــذنا ســهولة األلفــاظ إىل أمــر آخــر ال يقــل أمهيــة عنــها ، لكثــرة جلــوء الزهــاد إليــه يف          

 .ك يف ظاهرة التكرار أشعارهم حتى ال يكاد خيلو بيت منه ، ويتمثل ذل
 :ظاهرة التكرار  - 2

حتدث فيه عن التكرار وذكر أن مـن   ) الصاحيب يف فقه اللغة (أفرد ابن فارس باباً يف كتابه       
،فعناية الشاعر بكلمة )1("باألمر العناية حبسب اإلبالغ إرادة واإلعادة التكرير العرب سنن"

أن التكـرار يف حقيقتـه ،   "، لـذا تـرى نـازك املالئكـة      معينة ،أو عبارة ما تدفعه إىل تكرارهـا 
 . )2("إحلاح على جهة هامة يف العبارة يعين هبا الشاعر أكثر من عنايته بسواها 

 ـــــــــــــــــ
 ،حتقيـق يب احلسن أمحد بن فارس بن زكريـا الـرازي اللغوي  أل-العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها الصاحيب يف فقه اللغة 1

 213ص-مكتبة املعارف -م 1993/هـ1414-1ط-بريوت–عمر فاروق الطباع /الدكتور
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 276ص –دار العلم للماليني–م 1978 -5ط–نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر  2

هـو األصـل يف كـل     -وهـو أبسـط أصـناف التكـرار     –والقدماء يرون أن التكرار البيـاني        
 . )1(تكرار تقريباً

ر إذن من أساليب العربية اليت تسلط الضوء على جزء هـام يف العبـارة ، ويـأتي يف    فالتكرا      
 .األصل لغرض التأكيد إذا تطلب املقام ذلك ،وقد خيرج ألغراض أخرى حبسب السياق

لتأكيـد   سواء اللفظي أو املعنوي وذلـك   وشعر الزهد من األشعار اليت حتتاج إىل التكرار       
،إال أنـه ينبغـي أن ال جيـيء بـه لغـري هـدف ألنـه        تكون غائبة عن الـبعض  بعض املعاني اليت قد 

ويف دراسيت لألبيات ميكنين تقسيم التكرار إىل ثالثة أقسام  هـي  .حينها يضر البيت ويعيبه 
 :كالتايل 


ال مـا مل حيسـن لـه الفعـل وال الصـفة وال التثنيـة و      "ذكر ابن فـارس نقـال عـن األخفـش قولـه            

،وقد بدت احلـروف يف بعـض أبيـات الزهـد ذات     )2("فهو حرف  -اجلمع ومل جيز أن يتصرف 
أمهية بالغة ، لذا عمد الشعراء إىل تكـرار بعضـها  هلـذا الغـرض ، وميكـنين  أن أرى ذلـك يف       

 : العديد من األبيات منها قول الغزال
ــعني حجـــــةً     ســـ ت ــرت ـــ م ــو ع ــه لَـــ بِاللَـــ و 

ــم اــــإِىل مثله   ــف شتَقتا امــــيه3(رِـــ ا إِىل خ(
 

   
 ـــــــــــــــــ

  280ص –قضايا الشعر املعاصر  1
 87ص-الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها 2
                                                79ص  –ديوان الغزال  3
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، وذلـك بغـرض الـتحقري ،فكـأن هـذه اخلمـر بعيـدة عنـه         ) إىل (  كرر الشاعر حرف اجلر      
حيـث أن  ) اشـتقت ( لدرجة التحقري ، وعدم األمهية  ، ويدل على بعده عنـها ذكـره للفعـل    

أسـهم يف تأكيـد هـذا    ) مثلها، فيهـا  (االشتياق يكون  مع البعد ،كذلك تكرار الضمري يف قوله 
 :يف قول الغزال) ية ال الناف( ومن تكرار احلروف تكرار .البعد

ـــــــرٍ وال    زه ال طَرِبـــــــت نَفســـــــي إِىل مو 

حــــو عــــود وال زَمــــرِ       ــــنن قَلــــيب نَ ح )1(تَ
 

   
وال طربت ، وال حتنن ( حيث كرر الشاعر النفي ثالث مرات  ،وذلك يف الكلمات التالية       

  .بغرض التأكيد على بغضه ،وكرهه هلذه املعاصي ، وبعده عنها )  ، وال زمر 
 :قول ابن عبد ربه ذلك أيضاً ومن  

شــــــيجها ــــــلوعِ نَ ــــــين الضُّ ــــــلُ مــــــا ب قَلْقي 

عِ   تَضَـــــر و ة ــرب ـــ ع ـــــن م ع2(هلـــــا شـــــاف(
 

   
أثنـاء   يفلبيان احلالة الشعورية اليت كـان عليهـا   ) يقلقل(حريف القاف والالم يف كرر الشاعر       

  ذه الدعوة اليت أحدثت أثراً قوياً بـني ضـلوعه   وجل بالدعاء واالبتهال ، وقوة هعز توجهه
حلـرف الشـني الــذي أسـهم ببعثرتــه     اًكمـا يضــم البيـت تكــرار  .مـن شـدة النحيــب والبكـاء    

وكـذلك تكـرار حـرف العـني الـذي      .يف تصوير هذه احلالة الشعورية املضـطربة  )3(وانتشاره 
 .عمل كحاجز قوي يقف عنده أثر كل شيء 

 ـــــــــــــــــ
         79ص  –الغزال  ديوان 1
      115ص –ديوان ابن عبد ربه   2
 115ص-م1998-منشورات احتاد الكتاب العرب –حسن عباس –انظر خصائص احلروف العربية ومعانيها  3
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 :ومن ذلك أيضا تكرار حرف الدال سبع مرات يف بيت واحد ورد يف قول ابن عبد ربه      
ــــــد  ت يف اخلُ دــــــد خ ــد ــــــدامع قَــــ ودم 

)1(وأَعــــــــين مكْحولَــــــــةٌ بــــــــاهلُجود    
 

   
ويف هــذا التكــرار داللــة علــى عمــق األثــر الــذي تركتــه هــذه الــدموع يف اخلــدود ،وعلــى         

 .صدق هؤالء الزهاد مع ا عز وجل وخشيتهم منه


لـة ، وذلـك   يعد هذا النوع مـن التكـرار مـن السـمات البـارزة لشـعر الزهـد يف هـذه املرح              
لكثرة تناول الشعراء له ، فال تكاد ختلو أبياهتم منه ،وهذا النوع من التكرار خيرج لعدة أمـور  

 :هي كالتايل 
 : ، ومما يطالعنا منه أبيات  لألمري عبد ا يقول فيها تكرار  للتأكيد -1

ــن ـــــــــ ــا م ــيراوِ  يـــــــــ ـــــــــ ــلْ هغُ ـــــــــ األج 

  ــــــــــــــح ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــــ ــــــــــــ األم ك 

   
ــ ـــــــــــ خْال   ماحتَّ ىتَ دــر ـــــــــــــى الـــــــــــ ش 

ــ    ــك قَـــــــــ ـــــــــ ــه بِ ـــــــــ كَأنَّ لْوــز  د نَـــــــــ

   
جـــــــــاة عـــــــــن طَلَـــــــــبِ الن أغفَلـــــــــت 

ــلْ    ــن غَفَــــــــــــ ــــــــــــ مل ــاة ــــــــــــ ج  وال نَ

   
يــــــــــــــىه شــــــــــــــغلك املُني ــــــــــــــات ه 

ــك الشـــــــــغَلْ      ــدوم لَـــــــ ــا يـــــــ ـــــــ م لَ و 

   
 ــــــــــــــــن ــــــــــــــــك مل يكُ ومي فكـــــــــــــــأن 

  نَع ــأن ـــــــــكوكـــــــ لْ يــز )2(قَـــــــــد نَـــــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

    77ص –بن عبد ربه  ديوان ا 1
                                      155/ 2 -كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 2
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والغرض من التكـرار  ) حتام ، النجاة ، كأن( بعض الكلمات املكررة وهي  ففي هذه األبيات
عمل التكرار هنـا علـى إحـداث الرتابـط والـتالؤم بـني أجـزاء         ،وقدهنا هو التأكيد والتقرير 

 :كما يؤكد ابن عبد ربه على ذهاب الدنيا ومن فيها بقوله. األبيات 
ـــــرة بـــــا بِع يهـــــاكَ ف نيـــــلْ ع ح  فَـــــال تَكتَ

  ع    ــــب ذَاه ــــك ــــا فَإِنَّ هن1(لــــى ذَاهــــبٍ م(
 

   
هو التقرير والتأكيد ، حيث يقـرر حقيقـة ذهـاب كـل شـي      ) ذاهب ( فالغرض من تكرار       

 :يف هذه ومن تكرار األلفاظ ما ورد يف قول ابن عبد ربه يف التوبة
  ــتَظم ــرِ منــــ ــدر الثَّغــــ ــمن فَــــ ــــ تَسإِذا اب 

ــــن فَــــدر ال     ــــور  وإن نَطَقْ )2(لَّفــــظ منثُ
 

   
مجال الثغـر واملنطـق    نللتأكيد على ما يتصفن به هؤالء احلور م) فَدر(كرر الشاعر لفظة       

وخيـرب الغـزال عـن جتربتـه مـع      .،حبيث جعل كل من انتظام األسنان ،ومجال األلفاظ كالدرر
 :الدهر بقوله

لَبت الـــإِنّ الــــــي ح أَصناف هر ـــــــددرر 

    ــر ـــــــ قــاً م ــو وأَحيانـــــــ ــرة حلـــــــ ـــــــ م  فَ

   
   ر ــبِ ـــــ ــاً ص ــاً وأَحيانـــــ ــاً حينـــــ مـــــ لقَ ع و 

   ر كَــــد هر الــــد ســــقيكَه ــــلُّ مــــا يج 3(و(
 

   
وذلك للتكثري والتعظـيم ألهـوال   ) حني(يف البيتني ،وهي مجع ) أحياناً(كرر الشاعر كلمة       

 ،وأكثـر مـن املـرارة   ) فمـرة حلـو  (يا بقولـه الدهر وصعابه ،دل عل ذلك أنه قلل من حالوة الدن

 ـــــــــــــــــ
        49ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
     94ص  – نفسه 2
                    67ص  –ديوان الغزال  3
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،وتتضح هنا نظرة الشاعر التشـاؤمية الـيت يـرى مـن خالهلـا أن كـل مـا        ) وأحيانا مقر(بقوله  
 ) .إن التأكيد(كد على هذه النظرة  بـ يأتي به الدهر كدر ، و يؤ

كما يظهر أن الشاعر ممن خيرجون على قواعد اللغة املطردة ،يدل على ذلـك مـا يف البيـت          
علـى متـأخر لفظـا    ) يسقيكه(ألن رجوع الضمري وهو اهلاء يف األخري من ضعف يف التأليف 

ــؤد ) الــدهر(ورتبــة وهــو  ي بالتــايل إىل ضــعف يعــد خروجــا عــن قواعــد اللغــة املطــردة ،وي
 .التأليف الذي البد أن تتخلص منه الرتاكيب السليمة

 تكرار للتهكم والسخرية -2
 : يف قوله ) يف سكر ( من صور التكرار  الساخر تكرار الغزال  للجار وارور  

    ــــــهقَلب ــو ر اللَهــــ ــــــؤثــن ي ــا ممــــ  وال أَنــــ

مسي يف ســـفَ   )1(كرِـــــح يف ســـكرٍ وأَصبِـــأُ
 

   
السخرية واالستهزاء ممن قضى ليله وهناره يف هلو وجمـون ، وإقبـاال   بالتكرار أراد الشاعر       

 .على الشهوات  ،غري مكرتث بالعاقبة واخلتام 
وهو اسم ملغين وفد من املشرق على األمـري  ) زرياب(ومن هذا النوع من التكرار، تكرار       

 :خصه بدار نصر بعد موته  ، وقد ذكره الغزال يف قوله  يه ،وعبد الرمحن فأكرمه ، وقربه إل
ــــــــ  الن ــر ريــــــــا ذَكَــــــ ز نَصــــــــرٍ ل دار اس 

  ينــلَّ ل ـــــــــ أَهو بر ــا زِ ــابلهـــــــــ )2(يـــــــــ
 

   
                                                                ـــــــــــــــــ

 78ص –ديوان الغزال   1
           52ص – نفسه 2
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وقد عمد الشاعر إىل  التهكم والسخرية من زرياب ، ألنه كان مستاء منه ،ومن مكانتـه         
 .لدى األمري ، اليت أدت به إىل أن حظي هبذه الدار 

 رد العجز على الصدر -3
 علـى  الكالم أعجاز يرد أن وه :"وعرفه بقوله ) التصدير (وهو ما أطلق عليه ابن رشيق       

أن جيعـل أحـد اللفظـني    :"كمـا عرفـه  اخلطيـب بقولـه    ،)1("بعـض  على بعضه فيدل صدوره،
 وذلك  ،)2("واآلخر يف آخرمهااملكررين ،أو املتجانسني ،أو امللحقني هبما ،يف أول الفقرة ،

حيث يرد اللفظ يف الكالم ثم ينمـو بعـده املعنـى وصـوال إىل خامتـة يتكـرر فيهـا هـذا اللفـظ          "
وهذه اللفظة املكررة يف صدر البيـت قـد   .)3("ى أو اختلفا فيه سواء احتد اللفظان يف املعن

 تأتي يف أوله أو وسطه أو آخره ، أما يف عجز البيت فمن الضروري أن تكون يف خامتة البيت 
 :ومن األمثلة على  ذلك قول ابن عبد ربه 

قَتْــــحس ـــــين بِكأسِ املَوريأع تهواـــــن 
لْك األَعـين احلُ ـــنياذا سقتْـــم   ت ؟ـــــ ه 4(ور(

 

   
للتأكيد على ما يتمتعن به من مجال ، ونالحظ أن الشـاعر بـدأ بيتـه    ) حور ( كرر الشاعر       

هبـذه الكلمـة نكـرة ، ثـم خـتم البيـت بالكلمــة نفسـها معرفـة ، وكـأن الشـاعر يقـول أنـه أنــس             
 .بالتعرف عليهن حتى أصبحن مقربات إليه 

                                                                ـــــــــــــــــ
 560/ 1 –العمدة  1
   399ص – مكة املكرمة–املكتبة الفيصلية  –،  اخلطيب القزويين  اإليضاح يف علوم البالغة 2
 299ص– لوجنمان -الشركة املصرية العاملية للنشر–حممد عبد املطلب.د-البالغة واألسلوبية 3
 94ص  –ديوان ابن عبد ربه  4
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 :كما يقول ابن عبد ربه يف أمهية اخلضاب
   ــــــهلَي كــــــى عب ضَــــــابــــــلَ اخل إِذَا نَص 

ــلَ     ـــــــــــ صــا و ـــــــــــ لَّم ــحك كُ ـــــــــــ ويضْ
)1(اخلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا

 

   
اخلضاب الذي استعمله الشاعر ليغري به بياض الشيب ،استحوذ عليـه وعلـى مشـاعره          

كمـا كـرر   .اء عليـه إذا نصـل ،والفـرح والضـحك إذا وصـل     لدرجة  ارتباطـه بـاحلزن والبكـ   
 :يف قوله) رقاب ( الغزال كلمة 

ــ ــــــــنفَرأَيــــــــت الرِقَــــــ م ذَلْ اب ــــــــه أَهل 

    ــــن ت مــــز ع رِ لَــــت و ــــرين قَــــ آخ2(اب(
 

   
والغرض من التكرار التحقري ، يدل على ذلك أنه ذكرها بداية بالتعريف ، وكررها بـالتنكري    

 .قاره هلؤالء الناس ويقصد زرياب وأهله مما يوحي باحت
ويكمن حسن مثل هذا النوع من التكـرار يف مـا يقدمـه مـن تقريـر وتوضـيح ،ومـا فيـه مـن                

  .)3(الزيادة يف املعنى الراجعة إىل اإلحياء النابع من اللفظ األول بتوقع الثاني وترقبه
 تكرار بااورة  -4

حبيث يرتدد يف البيت لفظتان ،كـل واحـدة   "، )ار بااورة التكر(ومن التكرار ما يسمى       
 .)4("منهما جبانب األخرى ،أو قريبا منها ، من غري أن تكون لغوا ال حيتاج إليه 

 ـــــــــــــــــ
  45ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 53-52ص –الغزال  ديوان 2
  299ص–انظر البالغة واألسلوبية  3
                                                                    301ص–البالغة واألسلوبية  4
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 :ويتحقق هذا النوع من التكرار يف عدة أبيات منها على سبيل املثال  قول الغزال  

ــواً فَ ـــ ـــــواً فَعضْ حيفَنـــــى عضْ ــتَ ـــــدع ملَـــ ي 

  وسى اسمحيي صحاً وه ح د
ساني 1(ول(

 

   
،الذي يدلل بـه الشـاعر علـى تـدرج التغـيري الـذي اعـرتاه         ) عضوا فعضوا( ويظهر ذلك يف      

يتحقق فيـه املسـتوى الصـوتي    "جراء تقدم عمره ، وصولة الزمان ضده ،ومثل هذا التكرار 
 : كما يظهر مثل هذا النوع من التكرار يف قول الغزال أيضا.)2(" والداليل على صعيد واحد

ــــــ ذْإِ ـــــــا ع يل ش ـــــــلَ خْنختي صونـــــــهد 

   ـــــبيه ضَـــــب خـــــانِ ابٍ أَشد ـــــبيه 3(و ش(
 

   
اليت تـدل علـى تـدني    ..) شبيه ضباب أو شبيه(حيث حتققت ااورة بالقرب يف قوله       

 .حالة الشاعر مع تقدم عمره ،وما أصابه من ضعف يف البصر،ووهن يف اجلسم 
 :  ومن ذلك أيضا قول الغزال

ــــر  ــم أَنتَص ــامين لَــ ــــن ضــ ين مــام  لَــــو ضــ

ـــــر    عتَبِ ا ــم ـــ ـــــر ثُ عتَبِ او ــي لَـــ ر إِ )4(فَـــــانظُ
 

   
،واستدعى ذلك ما يشـعر بـه   ) ضامين،واعترب(اتبع الشاعر التكرار بااورة يف كل من        

الشاعر من ضعف وعجز وهوان  بلغ به إىل أنه إذا تعرض للضيم واالنتقاص من أي شـخص  
فإنـه ال يسـتطيع أن    -)مـن (دل علـى ذلـك   –أو ضعيف ،صغري أو كبري  اقويأكان كان سواء 

  .ينتصر لنفسه ،وينتقم ،ويف ذلك كله حمل للنظر واالعتبار حباله 
  ـــــــــــــــــ
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 112ص  –ديوان الغزال  1
   302ص–البالغة واألسلوبية  2
 112ص  –ديوان الغزال  3
 65ص  –نفسه  4

 )1(تشابه األطراف  -5

وتتمثل هـذه التكراريـة يف إعـادة الشـاعر لفـظ القافيـة يف       ..ة تكرار يتصل بالدالل"وهو       
 : وأجد ذلك يف قول ابن عبد ربه يف ذم الدهر. )2("أول البيت التايل هلا

ــرٍ   ــلِّ خيـــــ ـــــ ــن كُ ـــــ م ــت لَـــــ خ ــام  وأَيـــــ

    ــاب ــا الكلَـــــ ـــــ هع زَّ تَو ــد ــا قَـــــ  ودنَيـــــ

   
رابــــــــــاً ــأَلْتَهم تُ ــــــــ س لَــــــــــو ــــــــــالب ك 

ــــــراب لَقـــــالوا عنـــــدنا انْ     )3(قَطَـــــع التُّ
 

   
فالشاعر ينفي اخلـري عـن األيـام الـيت يعيشـها ، ويعيـب علـى الـدنيا الـيت توزعهـا الـبخالء                  

 .،ولشدة ضيقه منهم استخدم مثل هذه التكرارية يف ذكرهم بأسوأ النعوت
 تكرار بال فائدة -6

به خمرجـا سـيئا ومـن ذلـك تكـرار      ومن التكرار ما ال يؤدي فائدة يف املعنى ، بل رمبا خيرج       
 :واالسم املوصول  يف قول الغزال) اإلعجاب (

عجِبـــــــ    ــه أُ ـــــــذي منـــــ ــت والَّ  ـلَتَعجبـــــ
   ــاب جــــ ع ــيء ــــ ش ــرت ــا نَظَــــ  ت إِذا مــــ

   
ــا  ـــــــذي كـــــ لّى الَّ ــو ـــــــذي تَـــــ ــأَن الَّ  لَكَـــــ

   ــراب ــد ال يـــــــــ ـــــــــ َخلَّ م ــه لَيـــــــــ ع 4(ن(
 

   
ــيس أن مــن خــري   قــد يف حــد ذاهتــا جيــدة  ، و ) عجــب (كلمــة      ــراهيم أن ــدكتور إب ذكــر ال

 ـــــــــــــــــ



 - 200 -

 -..الذي أطلقه األجدايب وعلل ذلك بأن األبيات فيه تتشـابه أطرافهـا   )التسبيغ (التسمية أطلقها ابن أيب األصبع بدل مسمى  ههذ 1
الكتاب الثاين  -حفين حممد شرف /د،حتقيق ري البن أيب اإلصبع املص-انظر حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 

 520ص –هـ 1383 -القاهرة –
 298ص–البالغة واألسلوبية  2
 49ص –ديوان ابن عبد ربه  3
 53ص –الغزال  ديوان 4

الرتاكيب وأكثرها استعماال ما بدئ حبرف حلق ثم حـرف فـم ثـم حـرف شـفة وذكـر مثـاال        
الصورة  خرج هبا عن اجلدية ، وقـد يكـون    إال أن تكرارها هبذه.. )1( )عجب(لذلك كلمة 

نتاجا الضطراب يف نفسية الشاعر خاصة وهو يتكلم عن بعـض مـا حظـي بـه     هذا التكرار 
اسـتقرارها علـى    زرياب من تكريم لدى األمري  ، وما حيدث من تقلب الدنيا بالنـاس وعـدم  

تكــرار االســم أيضــا .حــال ممــا أدى إىل تعجبــه مــن هــذه احلــال  الــذي ميثــل حالتــه الراهنــة   
ثـالث مـرات يف البيـتني يـدل علـى هـذا االضـطراب وال يضـيف للمعنـى          ) الـذي  ( املوصول 

 .شيئا ، ألنه  تكلف ال ضرورة له 


ــهم             ــع رؤيت ــيت تتناســب م ــارات ال ــض العب ــة إىل تكــرار بع عمــد الشــعراء يف هــذه املرحل
 : قوله  الغزال يفللموضوع ،وتأثرهم به ، ومن هؤالء 

ــين    ــت يف كَفَــــ جــــ ــي إِذا أُدرِ لَــــ ــر إِ ــــ  انظُ

    ــد حـــ ــت يف اللَ جـــ ــي إِذا أُدرِ لَـــ ــر إِ ـــ )2(وانظُ
 

   
مما ال شك فيه أن احلديث عن املوت يقهر النفـوس القاسـية املتسـلطة وخيضـعها وجيعلـها             

شـك  ال!  أقرب إىل الصدق والواقع ، فكيف عندما يتحدث عنه  إنسان طاعن يف السن ؟
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أنه  يرتاءى أمام عينيه حقيقة ويشعر به شعورا صادقا ، وهـذا مـا أملسـه مـن تكـرار الغـزال       
 ـــــــــــــــــ

 27ص - 1981-5ط-إبراهيم أنيس/ ، الدكتورموسيقى الشعرانظر  1
             64ص  –  ديوان الغزال 2
 

يؤكـد    نفسـه  ه ،ويف الوقتاليت يعرب هبا عن مدى حسرته وأمل) انظر إىل إذا أدرجت( لعبارة 
ومـن العبـارات املكـررة    .هبا على يقينه بوقوع هذه اللحظة ،وبضرورة أخـذ العظـة والعـربة    

 :أيضا ما ورد يف قول الغزال
يف ذاكَ م ـــــا أَغنــــون كُلِّ واعـــــــاكَ عظ 

مــــشفي   ن كُلِّ زاجِــــا أَغنـــقٍ و1(رِـــــــاكَ ع(
 

   
، والتكـرار هنـا جـاء بغـرض التأكيـد علـى       ) ما أغناك عن كل ( قد كرر الشاعر عبارة ف      

أخذ العظة والعـربة مـن هـذا األمـر املتمثـل يف رؤيـة املـوتى وقبـورهم ،ملـا لـه مـن أثـر قـوي يف              
 :ويف قول ابن عبد ربه .االتعاظ  به ،و االكتفاء به عن كل واعظ وزاجر 

ــرأسِ    ــيب الـ ـ ــى وش ــن تَلَهـ ـ ــا م ــه يـ  يندبـ

ذي بعد شيبِ الــم   رأسِ ــاذا الَّ
؟ـــتَنتَظ 2(ر(

 

   
، الـيت تـوحي بتقـدم العمـر وقـرب األجـل ، وهـو املعنـى         ) شيب الـرأس  ( تكررت عبارة       

ــاط الشــيب بالرحيــل ،إلرادة        ــاه إىل ارتب ــت االنتب ــراره لف ــذي أراده الشــاعر ،وأراد بتك ال
 .الوعظ  واإلرشاد
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لنسبة إىل أهم السـمات الـيت متيـزت هبـا ألفـاظ شـعر الزهـد ، يضـاف إىل ذلـك مسـة           هذا با 
األلفة اليت جتعل الشاعر قريبا من العامة  ،  وكان التكرار من الوسائل اليت ساعدت الشـعراء  
على حتقيـق هـذه األلفـة ،هـذا باإلضـافة إىل أسـاليب النـداء واألمـر والنـهي واالسـتفهام ،           

 .اليب  ال حقا مبشيئة ا وسأفصل يف هذه األس
 ـــــــــــــــــ

                                                                                82ص-  ديوان الغزال 1
 91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

 الرتاكيب -ب
ــى ذهــ       : الرتاكيــب         ــادة معن ــني إلف ــى حنــو مع ــاظ وتناســقها عل ــي اجتمــاع األلف ين أو ه

ومبـا أن األلفـاظ متتـاز يف غالبيـة األبيـات بالسـهولة والسالسـة والوضـوح فقـد          .)1(شعوري
ــيت امتــازت يف مجلتــها بالســهولة والوضــوح أيضــا     وعنــد .انعكــس ذلــك  علــى الرتاكيــب ال

 :دراسيت هلذه الرتاكيب ميكن أن أحلظ ثالث مسات بارزة  تتمثل فيما يلي
1

مة اليت ال يستطيع اللفـظ وحـده    اًل الشاعر يف تراكيبه السهلة  كثريفقد مح       من املعاني القي
مـع األلفـاظ السـهلة الواضـحة      الـنظم والرتكيـب   إيصاهلا إىل السامع ، بل كان ال بد من تـآزر  

وهذه السـمة بـارزة يف أغلـب تراكيـب الشـعراء يف هـذه       .لتكون أبلغ يف الداللة على املعنى 
 : من ذلك أبيات لألمري عبد ا متثل سهولة الرتاكيب يقول فيها املرحلة ،

ــاء  ــــــــ إىل فَن ــري ــــــــ نيا تَصــد ى الــــــــ أر 

     ــاء ــن بقَــــ ــيء مــــ ــا لشــــ ــا فيهــــ ــــ م و 
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ــري وانٍ  ــة غــــــــــ ر باإلنابــــــــــ ــاد ــــــــــ فب 

   ــــــــاء ــــــــري إىل فَن ــــــــئٍ يص علـــــــى ش 

   
ــرِيرٍ   ـــ ــى س لـــــت علـــ م ــد ح ـــــك قـــ  كَأنَّ

جهــــوغُيب حس   و ــــثَّك يف الــــــناءر 

   
ــنح إليــــــه    ــافس يف التُّقــــــى واجــــ ــــ فَن 

   ــني رضـــــ ــك تُ لـــــ لَع ــماء )2(رب الســـــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 43ص  -لبنان-بريوت-دار العودة -لبنان–بريوت –دار الثقافة  - م1973-حممد غنيمي هالل/د، النقد األديب احلديث انظر  1
 155 /2 –البيان املغرب يف أخبار األندلس كتاب  2

يقطع الشاعر بالسامع شوطا كبريا من حياته وما ختللها من جتارب وخـربات ، ليصـل بـه          
إىل خالصة جتاربه  املتمثلـة يف فنـاء الـدنيا مبـا فيهـا مـن أحيـاء ، ويظهـر ذلـك يف انتقالـه مـن            

ي يستقر بـه  الذ) تصري ( الذي حيمل يف طياته رؤيته احلقيقة للدنيا ،  إىل الفعل ) أرى ( الفعل 
 .إىل خالصة رؤيته ،ومثرة جتاربه وخرباته

ثم استخدم فاء التعقيب مع فعل األمر بغرض الدعوة إىل التوبـة واإلنابـة إىل ا عـز وجـل           
ر   .بغرض التحقري من أمر هذه الدنيا ، ألهنا إىل زوال ) شيء(،واملبادرة إليها ، ونكَّ

ال ،  ليخوض معه التجربـة هلـذه احلقيقـة الغائبـة عـن      ويدخل السامع يف أعماق الصورة باخلي
أذهان بعض الناس املنصرفني إىل ملذات الدنيا ، حيـث اسـتخدم الرتكيـب اللغـوي املتمثـل      

الذي حيمل يف طياته تأكيداً لوقوع هـذا األمـر   ) قد(،وحرف التحقيق ) كأن(يف أداة التشبيه 
ملـ ( ، والفعل املاضـي املـبين للمجهـول يف قولـه      الـذي يـدعم هـذه الصـورة     ) ت ،وغُيـب ح ،

 .ويؤكدها 
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عـن معناهـا احلقيقـي ، إذ     خرجـت الـيت  ) الثـراء ( ومن اجلدير بالذكر اإلشارة  إىل لفظـة        
،إال أن الشـاعر  )1(من املتعارف عليه أن املراد بالثراء كثرة املال  كما ورد يف املعاجم اللغويـة  

ب الندي ، ورمبا يكون السبب يف ذلك االلتزام بقافيـة  وهو الرتا) الثرى(استعملها هنا مبعنى 
اهلمزة يف األبيات ،وهذا ما سأوضحه يف دراسيت للموسيقى بإذن ا. 

 ـــــــــــــــــ
مـادة   -نـوبليس -أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ، )كتاب املصباح املنري(قاموس اللغة و –)ثرا(مادة –انظر لسان العرب  1
 ) ثرو(

وخيلص األمري عبد ا إىل  املغزى مـن األبيـات يف هنايتـها، وهـو  الـدعوة إىل املنافسـة يف             
ويف ذلك  تأكيد علـى الرغبـة يف مرضـاة    . التقى ، واالنصراف إليه طلبا لرضا ا عز وجل 

ا عـز وجـل  الـيت مـن أجلـها يكـون التنــافس وامليـل إىل التقـى، يـدل علـى ذلـك اســتخدام            
،ويف ذكـر اخلـالق سـبحانه    األمـل يف بلـوغ رضـا ا عـز وجـل      الـذي حيمـل   )لعـل (يف  الرتجي

 .وتعاىل مضافا إىل آية من آيات قدرته وهي السماء 
ومن خالل استعراض ذلك تتجلى سهولة الرتاكيب  وسالستها، مع جودة احلبـك وتـآزر         

ا املباشـر أن الشـاعر يعمـد إىل    كما ال خيفى ما يف األبيات مـن ألفـة ، الـيت كـان سـببه     .البناء 
 .التهيئة النفسية يف البداية ثم يعقبها مباشرة بالدعوة ،باستخدام اخلطاب ،وأفعال األمر 

 :ومن الرتاكيب السهلة قول الغزال يف قصيدة طويلة منها
ــــــــ  الن ــر ريــــــــا ذَكَــــــ ز نَصــــــــرٍ ل دار اس 

  ينــلَّ ل ـــــــــــ أَهو بر ــا زِ ــابلهـــــــــــ  يـــــــــــ

   
جـــــــهكَـــــــذا قَـــــــدر اإلِ  ـلَـــــــه وقَـــــــد تَ

   ــباب ــه األَســـــــــ ــا ال تَظُنـــــــــ  ري بِمـــــــــ
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ــ جـــــ ــ  أَخر ــكَنٍ لَيـــــ ســـــ ــها إِىل م  ـوه منـــــ
    ــاب ــراب حجــــ ــــ ــا التُ ــــ لّ ــه إِ لَيــــ ع 1(س(

 

   
مجلــة الرتاكيــب يف هــذه األبيــات ســهلة وواضــحة بعيــدة عــن الغمــوض ،وكــان لوضــوح         

وحيـة هلـذه األبيـات ، هـذا باإلضـافة إىل      األلفاظ وسهولتها دور بارز يف الداللة الرتكيبيـة امل 
 .أهنا تأخذ طابع القصة مبا حتمله من أخبار ،وما تنطوي عليه من أحداث

 ـــــــــــــــــ
 52ص   -ديوان الغزال   1

2
ل عليـه ،ختضـع لـه يف ترتيبـها للجمـ      اًال شك أن لكل لغة ترتيباً معيناً ونسقاً حمدداً متعارف      

والكلمات وتسري عليه يف نظـام حمـدد ، ففـي لغتنـا العربيـة جـرت العـادة بـأن يسـبق املبتـدأ           
وحنــو ذلــك  ، ولكــن قــد خيتلــف هــذا الرتتيــب ويتقــدم   .. اخلــرب ، ويســبق الفعــل الفاعــل  

أحدمها على اآلخر يف حاالت معينة ختضع الهتمام املتحدث وما جيول يف خاطره ، وهـذا  
 :قول  ابن عبد ربه من ذلك .ت الزهد اليت  بني أيدينا أبيا ما جنده  يف بعض

ــــــــلٌ طويــــــــلٌ أَم هغَــــــــر ــــــــن فيــــــــا م 

ــبـــــــه ِ    ــري ى دريـــــ ــلٍ قَصـــــ ـــــ 1(إىل أج(
 

   
،وذلـك بغـرض لفـت االنتبـاه     ) يردي(على الفعل ) به (حيث قدم الشاعر اجلار وارور       

 :ومن التقديم قول الغزال .إىل حقيقة قصر األجل 
ــ ـــ ي اهــز ــمن الَملـــ ــوجـــ ـــ ــئ غَود ال ش  هريـــ

ــ   ــ ــــوم ا مــــر و ــــاآلت ي عديــ انِم ــ يــا د  )2(دعــ
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بغرض ختصيص الدنيا بـالزمن املوجـود فقـط دون    ) هي(حيث قدم الشاعر املسند إليه       
 :ومن تقديم املسند قول غربيب الطليطلي.غريه من املاضي واملستقبل 

ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ويل أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

    ــاب ــه الكتَــــ ــــ ــث يبلُغُ ــيبلُغُ حيــــ ــــ 3(س(
 

   
التنبيـه علـى أنـه خـرب حتـى ال يلتـبس بالصـفة         -وحقـه التـأخري  -اقتضى تقـديم املسـند        

 .وذلك من أجل بيان عموم ومشول املنية للجميع 
 ـــــــــــــــــ

 97ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 117ص  –ديوان الغزال  2
 ) .وما ندري (، مع تغيري  307ص  –، كما وردت األبيات يف جذوة املقتبس  24 /2 –غرب املغرب يف حلى امل 3

3
يتطلب سياق الكالم أحيانا من الشاعر تعريف بعض الكلمـات وتـنكري أخـرى ، وذلـك           

واضـح   ملا حيمله من داللة على املعنى ،وما يضيفه على الكالم من روعه ،وما حيدثه من أثر
 .يف النفس 

 التعريف : أوال 
جلأ الشعراء إىل التعريف بشتى طرقـه وأنواعـه يف الكـثري مـن األبيـات وذلـك حسـب مـا               

يتطلبه السياق ،وحبسب ما يقتضيه حال املخاطـب ،ومـا جيـول يف خـاطره ،مـن ذلـك قـول        
 :حممد بن عبد السالم اخلشين
   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إِنْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــر بِف ورٍ آذنَــــــــتغَــــــــر ارد1(و(
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وهـو وصـف للـدنيا    ) دار غـرور (ويتجلى مثل هذا التعريـف الـذي أفـاد املعنـى يف قولـه            
ــتحقري مــن      ــدنيا وال ،والتعريــف باإلضــافة هنــا إمنــا جــاء بــه الشــاعر لبيــان حقيقــة هــذه ال

 :ومن التعريف أيضاً قول ابن عبد ربه.شأهنا
 ارالـــــد ــي ـــ هعــائ جـــ ـــــال ُإالَّ فَ ــا اآلم ـــ م 

  ب ــــــــائ صإِالَّ م ــــــــذَّات ليهــــــــا وال اللَّ 2(ع(
 

   
العائد على الدنيا اليت بدأ الشـاعر أبياتـه باحلـديث    ) هي(والتعريف هنا جاء بضمري الغيبة 

عنها ،ثم عـرب عنـها بضـمري الغيبـة للتعريـف حبقيقتـها وبيـان ماهيتـها ،والتلمـيح علـى عـدم            
 ـــــــــــــــــ

   64ص  –جذوة املقتبس  1
                                                                        49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2

  :ومنه قول ابن عبد ربه أيضاً.حرصه عليها باختيار ضمري الغيبة  
قَضَ  رِفُهــــيء يصـــــاء الذي ال شــــذَاكَ الْ

  ــى ي ــ ــد  حتَّ ــ اجلَسوحِ وــر ــني الــ ــرقَ بــ )1(فَــ
 

   
الذي سـبق  ) املوت(أتى به الشاعر تنبيها لعظمة هذا القضاء ) ذاك(فالتعريف باإلشارة       

وصف احلالة املصاحبة له يف األبيات السابقة هلذا البيت،وميتاز هذا التعريـف بـأن لـه  أبلـغ     
،وهو التـذكري حبقيقـة وقـوع املـوت باإلنسـان       األثر يف الداللة على املعنى الذي أراده الشاعر 

 :ومن التعريف أيضا قول الغزال
ــن تَغَربــــــي    ــــ م ــه ــــ مت ــذي أَعظَ ــــ ن الَّ  وإِ

   ــري ســــ ذاكَ ي ــت مــــ ن أَعظَ ــي وإِ لَــــ 2(ع(
 

   
ــهيفيــد االســم املوصــول هنــا مــا ال يفيــده شــيء آخــر ،ذلــك ألنــه حيمــل          التفخــيم  يف أثنائ

 .ذا األمر الذي أعظمه اإلنسان من الغربة والسفر والرتحالوالتعظيم والتهويل هل
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 :وقد مجع الشاعر بني التعريف والتنكري يف قوله
ــــــــه ذَلْ ــــــــن أَهل م الرِقــــــــاب أَيــــــــتفَر 

      رقــــاب ــــرين ــــن آخ ت مــــز ع 3(لَــــت و(
 

   
 يف الشطر األول من البيت لبيـان الشـرف والرفعـة الـيت كـان     ) الرقاب(حيث عرف كلمة       

عليها أهل نصر اخلصي ، ونكرها يف الشطر الثاني من البيت للتحقري من أهل زرياب اللـذين  
 .آل هلم هذا الشرف بعد موت نصر اخلصي

 ـــــــــــــــــ
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
                                                                                                              73ص  –ديوان الغزال   2
                                                                           53-52ص – نفسه 3

 التنكري: ثانيا 
ال يقل التنكري فائدة عن التعريـف فقـد جلـأ إليـه الشـاعر يف مواضـع كـثرية  مـن ذلـك علـى                 

 :بد ا  سبيل املثال قول األمري ع
ر ــــــــــــاد ــباإلِ فب ــــــــــ ــغَ ةنابِ  وانٍ ريــــــــــ

  ع ــئٍ ي ــــ ــى ش ــاء لــــ ــــ ــري إىل فَن ــــ 1(ص(
 

   
 .للتحقري من أمر هذه الدنيا ،اليت حتمل يف حقيقتها الفناء والزوال ) شيء(نكر الشاعر       

 :ومن التنكري قول الغزال
ــعني حجـــــةً     ســـ ت ــرت ـــ م ــو ع ــه لَـــ بِاللَـــ و 

 رِــا إِىل خمــــا اشتَقت فيهــــا مــــإِىل مثله  
   

ـــــــرٍ وال    زه ال طَرِبـــــــت نَفســـــــي إِىل مو 

حــــو عــــود وال زَمــــرِ       ــــنن قَلــــيب نَ ح )2(تَ
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مدخال للداللـة علـى بعـده عـن هـذه      ) مخر ،مزهر ، عود ، زمر(اختذ الشاعر من تنكري       
 :عند الغزال أيضا يف قولهكما ورد التنكري .املعاصي،والتحقري منها ،ومن جمالسها

كَ ـــــــم ظــــوأَن نٍ قَد َظنآيِب اع اًـــــــلَيس 
  أَوو فَــــــآب  كَــــــثري ــــــرون 3(دى حاض(

 

   
ر الشاعر        بغرض التكثري من هؤالء املسافرين الـذين مـع مـا يتعرضـون لـه مـن       ) ظاعن (نكَّ

ني يف حــني يرحــل اإلنســان اآلمــن يف  خمــاطر الســفر والرتحــال إال أهنــم يعــودون ألهلــهم ســامل 
 .موطنه املستقر يف بلده ،والشاعر بذلك يؤكد على عشوائية املوت

 ـــــــــــــــــ
 155 /2 –البيان املغرب يف أخبار األندلس كتاب  1
 79ص  –ديوان الغزال  2
           73ص  –  نفسه 3

 األسلوب  -جـ 
قصصاً أو حواراً ، تشبيهاً أو جمـازاً أو كنايـة ،تقريـراً     هو فن من الكالم يكون:" األسلوب       

،هذا التعريف مجـع بـني دفتيـه مجيـع مـا ينطـق بـه اإلنسـان مـن كـالم ،            )1("أو حكماً وأمثاالً
وصبغه بصبغة فنية ،وال يعين ذلك أن األسلوب زينة زخرفيه للكالم ، بل رؤية تكشف عـن  

 .عامل املتكلم 
بالذكر  أن األسـلوب يعتمـد علـى املعنـى يف الـنفس وترتيبـه يف العقـل قبـل         ومن اجلدير             

أن :"اللفظ وتركيبه يف مجل ومفردات ، يقول الدكتور أمحـد الشـايب يف دراسـته لألسـلوب      
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األسلوب معان مرتبة قبل أن يكـون ألفاظـا منسـقة ، وهـو يتكـون يف العقـل قبـل أن ينطـق بـه          
 .)2("اللسان أو جيري به القلم 

هــذا بالنســبة إىل األســلوب  يف األدب عمومــا ، أمــا يف الشــعر فهــو يــرتبط ارتباطــا وثيقــا        
بالعاطفة اليت تعد من أهم اخلصـائص املميـزة للشـعر عـن غـريه ، وشـعر الزهـد يرتكـز علـى          

ومـن هـذه   . هذه العاطفة القائمة على إثبات حقيقة معينة  مبا تبثه من معانِ صادقة وقويـة  
 :ا يلي األساليب م

 
 ـــــــــــــــــ

ملتزم الطبع والنشر مكتبة -م 1976/هـ1396- 7ط -أمحد الشايب، األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية  1
 41-  النهضة املصرية

 40ص –األسلوب 2
 

 :أسلوب األمر  -1
لـيس بصـيغته    لـة ، ولكـن  يات الزهد يف هذه املرحويقابلنا هذا األسلوب يف الكثري من أب      

الـذي ال تكليـف  وال   "السلطوية ، اليت تنبع من نفس صارمة متسلطة ، وإمنا األمـر اخلفيـف   
، وهـذا  )1( "إلزام فيه ،وإمنا هو طلب حيمل بني طياته معنى النصـيحة واملوعظـة واإلرشـاد   

هــذا  مـا أملســه يف الكـثري مــن هـذه األبيــات  الـيت خياطــب فيهـا الزهــاد النـاس مســتخدمني      
 األسلوب، ومن ذلك قول األمري عبد ا: 

ــ َــــــــــ ر بِفب ــاإلنَاد ــــــــــ ــــــــــــة غَابيانٍ رو 

  ــع ــئٍ يلَــــ ــــ ــري إِى ش ــــ صــاء ــــ 2(ىل فَن(
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 :وقوله يف آخر األبيات نفسها
ــافس يف التُّقَــــــ  ــــ فَنــى و  ليــــــهإِ حناجــــ

   ــني رضـــــ ــك تُ لـــــ لَع ــماء )3(رب الســـــ
 

   
رج إىل الـوعظ ، وطلـب املبـادرة ، و اإلسـراع إىل التوبـة دون      خـ ) فبـادر  ( فاألمر يف قوله       

تواني أو تراجع ،وهذا األمـر ترتـب علـى إدراك حقيقـة سـابقة وهـي فنـاء الـدنيا يف البيـت          
 .السابق ، فأعقبها مباشرة بطلب املبادرة

يفة الـيت  يراد به التحفيز والرتغيب يف هذه املنافسـة الشـر  ) فنافس ( كما أن األمر يف قوله       
 .،واإلسراع يف اإلقبال عليها دون تراجع تطمح إىل رضا ا عز وجل 
 ـــــــــــــــــ

  78ص  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر - م1985/هـ1405 –عبد العزيز عتيق /د، علم املعاين  1
 155 /2البيان املغرب يف أخبار األندلس كتاب  2
 نفسه 3

جينح دائمـا إىل النظـر والتأمـل ، وقـد وظـف ابـن عبـد ربـه أسـلوب           واألسلوب الدعوي      
 :األمر يف ذلك أفضل توظيف حيث يقول

ــين    ــت يف كَفَــــ جــــ ــي إِذا أُدرِ لَــــ ــر إِ ــــ  انظُ

   ــد حـــ ــت يف اللَ جـــ ــي إِذا أُدرِ لَـــ ــر إِ ـــ  وانظُ

   
ـــن يقـــيم معـــي       عـــايِن م و ـــد قَلـــيالقعاو 

   ــن ذَوي و ـــ ــي م ــيع نَعشـــ ـــ ش ــن ي يممـــ 1(د(
 

   
، الـيت تـدعو إىل النظـر والسـكون     ) أنظـر ، وأقعـد ، وعـاين    ( فقد استخدم أفعال األمـر        

كمـا اسـتخدم غربيـب    .للتأمل  وأخذ العظة والعربة ، من مصري اإلنسان ، وهنايته احلتميـة  
 : الطليطلي أسلوب األمر يف الوعظ يف قوله 
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ــل يف أَ  ــــــــ ــن مثَّ ــلْ ملَــــــــ ــــــــ ــقُ  ارهُعشــــــــ

  ه ـــــــــذْ يــرء ــبوي ب املـــــــ ـــــــــهى مقَـــــــ  ثلُ

   
ــ ــن يف إِحافسِ املُنَــــــــ ــحســــــــ ــــــــ انَسه 

ــــــــــفَ   سكَيفيك ــــــــــم سيئاً عمــــــــــه )2(لُ
 

   
ــة يف           ــا غربيــب واملتمثل ــيت أطلقه ــذه األوامــر ال ــافس  (فه ــلْ ، ون ــض  ) قُ ــا بع ــرت فيه ، ظه

الشـاعر يريـد أن   ف.السلطوية  ذلك ألهنا موجهه لإلنسـان الـذي اغـرت باألمـل يف هـذه احليـاة       
كمـا  .يزجره ويذكره باملوت والفناء ، ويدعوه  إىل املنافسة يف اإلحسان طلبا لرضا الـرمحن  

 :يأخذنا ابن عبد ربه  يف الوعظ باستخدام فعل األمر يف منحى آخر وذلك يف قوله 
ـــــداً    جتَهِ م اخلَلصـــــاء ـــــة إِىل التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــواملَ   يو تــــودممل ي كي ليك  داـــد إِ

   
م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي ســـــــداً لَيفُهل 

ــــدا     ع إِنْجـــازِ مــــا و ــــن م ــــه للَّ ِ ـــد3(ال ب(
 

 ـــــــــــــــــ     
 68ص – ديوان ابن عبد ربه 3                                                         64ص  –ديوان الغزال   1
                                     332 /4 –نفح الطيب   2

،  ومهـا ميـثالن السـبب والنتيجـة     ) بـادر ، وارقـب   ( م الشاعر فعلي األمر فقد استخد       
                    .       حيث  جعل املبادرة واإلسراع إىل التوبة قبل املمات ،سببا إلنفاذ ا وعده بقبول التوبة

 :أسلوب النهي  -2
طلـب الكـف عـن الفعـل علـى وجــه      :"عـرف الـدكتور عبـد السـالم هـارون النـهي بأنـه              

 .  )1("االستعالء ،وصيغته واحدة ، وهي املضارع املقرون بال الناهية 
وهـذا األسـلوب اسـتخدمه الشــعراء يف كـثري مـن األغـراض الشــعرية  خـارجني بـه عــن               

لعديــد مـن املعـاني األخــرى ،ومـن ضـمن هــذه األغـراض الزهـد الــذي       معنـاه احلقيقـي إىل ا  
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حظي باستخدام هذا األسلوب  التعليمي يف طلب الكف عن الكثري من األمور اليت تصـب  
جمال الدعوة ،حيث حيمل بني ثناياه  يف أغلب األبيات معنى من معـاني  النصـح والتوجيـه     يف

بـن عبـد ربـه  يف الكـف  عـن األسـف علـى        واإلرشاد ،من ذلـك علـى سـبيل املثـال   قـول  ا     
 : املاضي 

ــى   ــا مضَــ ــ ــى م لــ ع هرــد ــــف الــ ال تأس 

)2(ه من محيصـــا دونَــذي مــق الــوال  
 

   
وغرض الشاعر من ذلك تقييد النفس باإلميان بالقضاء والقدر دون األسف علـى املاضـي   

النـهي واألمـر ملـا ينطـوي عليـه      املنصرم ، وما حدث فيه من أحداث ،وقد مجع الشاعر بـني  
 .هذا األمر من مسامهة يف عملية التوجيه اليت يريدها الشاعر

 ـــــــــــــــــ
  15ص -بريوت  -دار اجليل-م 1990-هـ1410-عبد السالم هارون ،األساليب اإلنشائية يف النحو العريب  1
 105ص  – ابن عبد ربه ديوان 2

 :كذلك يقول عبد امللك بن حبيب  
 ءرااشوـــع -نــالرمح كسنيال  -سنال تَ

)1(راوكُذْـــــم اءـــــيحيف األَ تال زلْ هرـــواذكُ  
 

   
النهي هنا بغـرض  ) ال تنس( ضني خمتلفني ، ففي قوله استخدم الشاعر النهي يف موضعني بغر

ويف قـول  .ي بغرض الـدعاء فجاء النه) ينسك ال( التذكري بفضل هذا اليوم العظيم ، أما قوله 
 :ابن عبد ربه  

ــكالَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى وال ملَي 

ــــــــــــه دبن راكوال تَنـــــــــــ    ي2(بـــــــــــاً ن(
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بغـرض التـوبيخ ،ذلـك ألن    ) وال تنـدبن  ( ، ) ال تبـك ( فقد جاء النهي يف كل ٍ من املوضعني       
 .)3("املنهي عنه ال يشرف اإلنسان وال يليق أن يصدر عنه "هذا األمر 

ويقف ابن عبد ربه من حياة الرتف والبذخ موقفا حمايدا يدل علـى ذلـك قولـه يف قصـيدة           
 :طويلة تضم بعض النواهي اليت وجهها حلاشية األمري

بل بنج ن كُنت عــــــتَ  اقالـــــــــاس اخلَز إِ

   ـــــــد جر زَب مـــــــاً بِفَـــــــصوي خْتَــــــتم  وال تَ

   
 ــب ــراً وال تَتَطَيــــــــ ــــــــ ــالغَوايل تَعطُّ ــــــــ  بِ

ب أَذْي   ح تَس وــــــــالَ املــــــــــــد  الء املُعضَّ

   
ــاً   ــلِ زاهيــــ ت النعــــ ــي ــــ ص ــر خَيــــ  وال تَتَ

    ــد ــراشِ املُمهــــــ ــــــ يف الف رــد ــــــ وال تَتَص 

   
ــحِ العينـــــانِ منـــــك إىل امـــــرئٍ  ـــ وال تَطْم 

   ــــــد ســــــانِ وبالي ــطَوات بِاللِّ ــــ س ــه )4(لَــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 64ص–وجذوة املقتبس -184ص  –واملقتبس من أنباء  األندلس  - 37 /2–وردت هذه األبيات يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة  1
 2/6كما وردت يف نفح الطيب –
 73ص  –ديوان ابن عبد ربه  4                                           171ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
                                               86ص–علم املعاين 3

ال ختتـتم ، وال تتطيـب ، وال تـتخري ، وال    ( ففي هذه األبيات جند عدة نواه تتمثـل يف  قولـه         
، وقــد أتــى هبــا الشــاعر يف هــذا املقــام بغــرض  التوجيــه واإلرشــاد   ) تتصــدر ، وال تطمــح  

األمور اليت يعد التكلف فيها إسرافا ال مربر له ، وال فائدة منه ،بـل  بضرورة االبتعاد عن هذه 
 .رمبا جير إىل الكرب والغرور ، وهي أمور هنى عنها الدين اإلسالمي ونفر منها 

 :أسلوب االستفهام  -3
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يعد االستفهام من األساليب اليت تتعمق يف النفس البشرية ،وتبحـث يف أسـرارها ، ذلـك          
ومـن شـأن االسـتفهام أنـه     ، )1(" لعلم بشيء مل يكن معلوماً من قبل بـأداة خاصـة   طلب ا"ألنه 

لـذا وجـد فيـه      جيعل اإلنسان يبحث عن إجابة ،ويتطلب ذلك النظر والتأمل وإعمال العقل
خــري معــني يف مهمتــهم يف إيقــاظ النــاس مــن غفلتــهم ،وتنبــيههم حلقــائق غابــت عنــهم   الزهــاد 

 :يقول الغزال. الزائلة ،وشغلوا عنها مبباهج احلياة 
ى السني الدف كلَ لْــــــهفَ وـــيا ساليتاع ة 

ــــتَ   ــــبِ ونكُ هــــراء أَا السو ح ــــر ــــر الضُّ 2(اض(
 

   
ــاء     ــتفهام هنــا ج ــوال     "واالس ــب العلــم بشــيء كــان جمه ، فظــاهر البيــت  )3("للنفــي ال لطل

 :ويف قول ابن عبد ربه) .اليس لك يف الدني(االستفهام،وباطنه النفي ، واملعنى  
ــرِ أتَلْ زيـــــــــ و ــة ــني باطيـــــــــ ـــــــــ ــو ب  هـــــــــ

ــفري ؟      ــى شــ ــالك علــ ــن اهلــ ــ م ــت )4(وأنــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

   88ص-علم املعاين  1
 80ص  –ديوان الغزال  2
 96ص –علم املعاين 3
 97ص  –ديوان ابن عبد ربه  4

 :وقوله
ــومٍ    ــــــــ ــلَّ ي ــــــــ ــةُ كُ ــرح واملَنيــــــــ ــــــــ  أَتَفْ

ريـــــك مكـــــ   )1(؟ان قَـــــربكَ يف القُبـــــورِتُ
 

   
خـرج االســتفهام يف البيــتني إىل اإلنكــار التــوبيخي ،وهـو إنكــار عــن أمــر واقــع يف احلــال أو         

، دل على ذلك اسـتخدامه الفعـل املضـارع  مـع االسـتفهام      )2(خيشى من وقوعه يف املستقبل 
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ن هنايته حمتومة ،ومصريه معلوم  ،فالشاعر ينكر هذا الفعل من إنسا) أتلهو ،  وأتفرح( يف قوله 
 :ومن االستفهام أيضا ما ورد يف قول الغزال

 الزــايل و بــ ــف أُ كَيــ ــى  و ــد انقَضــ ــان قَــ  مــ

   ظمــي ع و   ـــطري ش املَكــانو هــيض3(؟م(
 

   
حيمـل هـذا االسـتفهام داللــة التعجـب وعـدم مباالتــه ملـا وصـل إليــه مـن ضـعف وهــوان                

 :ستفهام قول ابن عبد ربه أيضاومن اال .بسبب تقدم عمره 
ــا   ــة أَم أَنَابــــــــــ ــــــــــ يف الغواي مــم ــــــــــ أص 

لَـــوشيب ال   خ أسِ قَدــــربالش ا ؟ــس4(اب(
 

   
وهنا يطلب باالسـتفهام التصـور دل علـى ذلـك ذكـر املسـتفهم عنـه بعـد اهلمـزة مباشـرة                 

بغـرض الـدعوة إىل التوبـة واإلنابـة      ، وذلـك  )5( )أنابـا (بعـدها واملعـادل   ) أم(،وذكـر  )أصمم(
 .واالتعاظ بالشيب 

 ـــــــــــــــــ
                                                              97ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 102ص  –انظر علم املعاين  2
    73ص  –ديوان الغزال   3
 45ص  – ابن عبد ربه  ديوان 4
 182ص– م1987/هـ1407-7ط -دار الفرقان للنشر والتوزيع-فضل حسن عباس /دعلم املعاين،  -ا وأفنااالبالغة فنوانظر  5

 :كما يقول الغزال
  ــريء ـــــ ــلٍ ب جـــــ ــن ر ـــــ ع ــرت ـــــ خبِ  إِذا أُ

     ــــــحيح ص ره ظــــــاه اآلفــــــات ــــــن م 

   
ــلْ ــــ ــــــلْفَس ه ــه ــي هم عنــــ ــــ م آد ــــــو ؟ه 

  ن ــإِ ــم  فَـــ ـــ ــالوا نَع ــ  قـــ ــالقَولُ ريـــ )2(حفَـــ
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ــؤمن         االســتفهام هنــا أيضــا خــرج عــن معنــاه األصــلي إىل التــهكم والســخرية ، فالشــاعر ي
 .من الذنوب متاما ،ويسخر ممن يدعي ذلك  اليت تقضي بعدم وجود  إنسان خالٍ باحلقيقة

 :كما ورد االستفهام لدى الغزال يف قوله
 ــا خ ــروا مــــ ــــ بصــا ي ــــ م ــد رَأَلَ ــه الــــ ــــ  بتْ

ــــــن املَــــــدا     م ــــــورالقُصــــــورِ هنِ و3(ئ(
 

   
يدرك الغزال أن ما خربته الدهور من املدائن والقصـور أمـر ظـاهر للعيـان يدركـه كـل ذي             

عقل ولكنه أراد باالستفهام هنا التعجب مـن حـاهلم ، ومـن فخـرهم علـى الفقـراء حتـى يف        
متـأخر  علـى  ) خربتـه (القبور،ويظهر يف البيت ضـعف التـأليف املتمثـل يف عـودة الضـمري يف      

 ) .الدهور(لفظا ورتبه وهو 
ومما ورد من أبيات يف االستفهام أكثر من ذلك بكثري ، ويف ذلك داللة على أن شعر الزهـد        

  .وجد متنفساً يف االستفهام ، ووسيلة للدعوة ، وتأكيداً لبعض املعاني اجلوهرية 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
                                                                                               59ص –ديوان الغزال  2
 86ص  – نفسه 3

 :أسلوب النداء -4
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للنداء أمهية بالغة يف حياتنـا ،حيـث  ال غنـى عنـه يف حـديثنا اليـومي ، لـذا كـان للنـداء                
ل  هـذا النسـق أو   أسلوب خاص ، ونسق معني يسري عليه ، ومهما اختلـف اللغويـون يف كمـا   

 .نقصانه، تظل مجلة النداء  تامة مكتملة األركان ، ووسيلة من وسائل اخلطاب 
هذا األسلوب ميكن أن نعده من األساليب اليت أكثر زهاد هذه املرحلة من  اسـتخدامه          

، و ذلك ملا يولـده مـن اإلحسـاس بـالقرب واأللفـة بـني القائـل واملسـتمع ، األمـر الـذي جعلـه            
صـلح يف تقــديم املوعظــة احلسـنة ، وميكــن أن نســتعرض بعــض األبيـات الــيت تناولــت هــذا    أ

األسلوب من ذلك قول األمري عبد ا: 
ــلْ    ــــــــ ــه األَج ــــــــ غُ ــن يراوِ ــــــــ ــا م  يــــــــ

ــ   ــــــــــ ــــــــــــلْاحتَّ األَم لْهِيــــــــــــكي  1(م(
 

   
شعر باحلرص على املنـادى واخلـوف عليـه ، خاصـة وأن هـذا النـداء أتـى               فالنداء هنا ي
 .الذي يوحي بتوجيه النداء لفئة خمصصة من الناس ) من( عده حرف اجلر ب

 :ويقول ابن عبد ربه 
ــــــ يلتَــــــيــــــا و م قــــــفوم ــــــن ا ما بــــــه 

   ــاكم ــن أَن يعـــــدلَ احلـــ ـــ م ــوف )2(أَخـــ
 

   
وهــذا  يظهـر يف البيـت كثافــة حسـية جعلـت الشــاعر ينـادي  علـى نفســه بالويـل واهلـالك ،        

 ـــــــــــــــــ
 155 /2 – واملغرب البيان املغرب يف أخبار األندلستاب ك 1
                                                                                                                 150ص  – ديوان ابن عبد ربه 2
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بالبيـت السـابق قـول     ويلحـق . النداء حيمل يف طياته اهليبة والتعظيم هلـذا املوقـف العظـيم    
 :ابن عبد ربه

ــــــــ ــــــــذنبٍيغُفرانَــــــــك عــــــــن م ا رب 

  منـــــــــــاد ـــــــــــه )1(أســـــــــــرف إال أَنَّ
 

   
خيرج النداء هنا إىل الدعاء واللجوء إىل ا بالتوبـة وطلـب املغفـرة ،وهـي هنايـة طبيعـة             

 لتأجج مشاعر الشاعر واستحضاره موقف احلساب وما يتبعه من جزاء سـواء بـالثواب أو  
 : ويف موقف آخر يظهر الشاعر تربما يف قوله .العقاب 
ـــــــــــ ـــــــــــي هـــــــــــا أيا الشـــــــــــه ي ص اد 

ــدوِ    ــــــــ ش ــاعة ــــــــــت بســــــــ س2(لي(
 

   
فالنداء هنا جاء بغرض إظهار الضجر والغضب مما عـال رأسـه مـن الشـيب الـذي يـرى             

ف الضجر ويف موق.الشاعر هناية لبهجته وسروره مما جعله يدعو الشادي إىل الصمت فيه 
 :موسى بن حممد بن حديروالتربم أيضا من الشيب يقول 

ــفَ ــ ــي ــ ا شــ ر ــ فيضَــ ــ ــ لَّح ــ ــي، وبِ ــ  هحلولُ
  خَيبــي أن ــاملَ رنــــــ ــــــ مات ــب )3(قريــــــ

 

   
ال خيفى مقصد الشاعر من النداء هنا الذي توجه به للشيب بنفس ساخطة متربمة مـن        

اب املـوت ، وهـو خـرب تنفـر منـه الـنفس مـع        هذا الضيف الثقيل الـذي حيمـل معـه خـرب اقـرت     
 .إدراكها حبقيقة وقوعه 

 ـــــــــــــــــ
                                                                                                                  150ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 170ص  – نفسه 2
 1/236 –احللة السراء  3
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 :كما يقول ابن عبد ربه أيضا
ــ ــــ ــي ــافا غَــــ ــــ م الــر ــــ ى إِا يال محه ــن ــــ اس 

  ــو ــلَــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ى م ر و دال ى إِأَا ر
ــاوِيه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1(م(

 

   
فالشاعر وجه نداءه إىل نكره غري مقصوده ممـا يـدل علـى أن اخلطـاب عـام ، الغـرض منـه              

 .التنبيه من هذه الغفلة والدعوة إىل النظر والتأمل 
ها يف الغالـب رغبـه   وميك       ن أن أستخلص مما سبق أن رغبة الشاعر يف النداء تكمن وراء

ــذا كــان يوجهــه يف الغالــب إىل فئــة خمصصــة مــن النــاس ،  وقــد طــوع     يف التنبيــه والــدعوة ،ل
الشاعر أسلوب النداء يف هذا اال واسـتفاد مـن األسـاليب األخـرى الـيت تـدعم اهلـدف        

اضع كثرية بني أسلوبي النداء، واالستفهام الـذي يبحـث يف   الذي يصبو إليه حيث مزج يف مو
أعماق النفس البشرية ويسـتطلع خفاياهـا حتـى تـزداد رغبـة يف اإلقبـال علـى مـا يقـدم مـن           

 . موعظة وتستجيب هلا 
ويرى الدكتور سعد شليب أنه مما يالحظ على أسلوب النداء الذي سلكه شعراء الزهـد         

،ولعــل ذلــك مــن آثــار شــيوع الغنــاء وجمــالس ) يــا(ام أداة النــداء ، أهنــم أكثــروا مــن اســتخد
 .)2(االستماع إىل القيان 

 
 

 ـــــــــــــــــ
 169ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
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 434ص–انظر األصول الفنية للشعر األندلسي  2
 

 أسلوب التمين -5
و لكونـه بعيـد   هو طلب الشيء احملبوب الذي ال يرجى حصـوله إمـا لكونـه مسـتحيال ،أ    "      

،ومع أن هذا التعريف يربز الفرق بني التمين والرتجي ،وذلـك بـأن  الـتمين يكـون     )1("احلصول 
مع أمر ال يتوقع ،وال يرجى حصوله ،يف حني الرتجي يكـون مـع أمـر يتوقـع ،ويرجـى حصـوله ،       

 يكـون  إال أنه من اخلطأ قصر مفهوم التمين على األمور املسـتحيلة وغـري املمكنـة إذ أن الـتمين    
مع املمكن وغري املمكن ، وقد استخدم شعراء الزهد هذا األسلوب يف شعرهم مـن هـؤالء   

 : ابن عبد ربه يف قوله 
ــ  ـــــــ ــعري م ـــــــ ش ــذْفليـــــــــت  يا الـــــــ

لي    ــغُ ــين يف شــــــــــــــ لــــــــــــــ خ2(أد(
 

   
،وقد أكثر املشـارقة مـن   )ليت شعري(استخدم الشاعر العبارة املشهورة لدى الشعراء       

الشـاعر  ف ،)3(" ليـتين علمـت  " ة يف شعرهم ونثرهم  ،وهي تأتي مبعنىاستخدام هذه العبار
ا عــز  نمــ امقــدريــؤمن بارتبــاط الــرزق بالقــدر ، لــذا ال يــرى ضــرورة لعملــه مــادام الــرزق  

 .وجل
هذا بالنسبة إىل التمين  باللفظ الدال عليـه يف األصـل ، وهنـاك بعـض األلفـاظ األخـرى الـيت        

 )لعل(الزهدوقد استخدم الشعراء يف ) وهل ، ولو ، وعسى لعل، (تدل على التمين منها 
 

 ـــــــــــــــــ
    86ص-مصر – مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية - م2000/هـ1420-عبد الواحد حسن الشيخ/د، دراسات يف علم املعاين 1
              143ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
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 ) شعر(مادة  –الصحاح يف اللغة  3

 : األمري عبد ا يف قوله  عند كما ورد
ــــــافس يف التُّقَــــــ  ى واجــــــنح إليــــــه فَن 

  ــني رضــــ لــــــك تُ لَع ــماء )1(رب الســــ
 

   
فاملنافسة يف تقوى ا عز وجل واجلنوح إليه  طلبا لرضا ا عز وجل من األمـور احملبوبـة         

 اليت يرجو الشاعر أن حيظى هبا اإلنسان ويدعوه إليها ،   

 :وب األسى والتحسر أسل -6
 :ويظهر هذا األسلوب  لدى بعض الشعراء منهم الغزال يف قوله عن فساد الدنيا

لَقَـــــــــــد  ت ـــــــــــد مـــــــــــا تَلْ  فَس  ىقَـــــــــــ فَ
   ــي ــن لَــــــ ــــــ ــا م ــجنِبِهــــــ ــــــ ذا ش س 

   
ــ  ـــــــــــ ــا يغْ ـــــــــــ نم ــي  ـوصـــــــــــــار احلَـــــــــــ

ــــــــطُ املَلفــــــــوف يف الكَفَــــــــنِ       )2(بِ
   

م فيهـا الفسـاد وانتشـر ومل يـرتك أحـدا إال وقـد       فالشاعر يتحسر على هذه احليـاة الـيت عـ         
كمـا  .أصابه باحلزن واألسى ،الذي بلغ هبـم إىل غـبط املـوتى علـى رحيلـهم مـن هـذه الـدنيا        

 :يظهر هذا األسلوب يف قول ابن عبد ربه
ـــــــي    نـــــــبابِ عـــــــا الْشيم ح ـــــــت لَّ و 

ــبابِ     ــى الشـــ ــي علـــ ســـ )3(فَلْهـــــف نَفْ
 

   
فلـهف  (على شبابه الـذي وىل عنـه ويظهـر ذلـك يف تلهفـه يف قولـه       فالشاعر يظهر حسرته       

 . ،ذلك ألن عودة الشباب من األمر احملال) نفسي
 ـــــــــــــــــ

 155 /2 – واملغرب البيان املغرب يف أخبار األندلسكتاب  1
                                                                                                                                         109ص  –ديوان الغزال  2
 51ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
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ويظهـر موسـى بـن حممــد بـن حـدير حســرته علـى مـا مضـى مــن شـبابه لدرجـة البكــاء                 
 :والنحيب يف قوله

ــــأبوكى عا قَـــــلى مد ضْمى من بِشيبيت 
  ــب ــم اءكَــ ــ حــ ب ــاهج دقَــ ــبِح فــ )1(ُ بيــ

 

   
 :أسلوب اإلعجاب بالنفس    -7 

 : ومما ورد من  إعجاب الشاعر بنفسه بسبب بعده عن املعاصي قول الغزال
ــــ   لَّكْ مــــا م ي ــــ  لَعمــــرِ الص ي دقــــوم بات 

  ــأَم ــذّطُفَــــ لــــ ل رِ و ع ــو ــهلِ والــــ ــــ يف الس ات 

   
ــن ر اللَهـــــــو  وال أَنـــــــا ممـــــ ــؤث  قَلبـــــــه يـــــ

مسي يف ســـفَ    كرِــــــ ح يف ســـكرٍ وأَصبِـــأُ

   
ــ ــاب اليهـــــ ي مووال قـــــــاِرع بـــــ ــاًود  هنـــــ

ــ   ــــع النــ جقَــــد هــــوم ة اخلَ ــــهو ــــن ش م 2(رِوام(
 

   
هذه األبيـات جمـرد منـوذج مـن قصـيدة طويلـة ذكـر فيهـا الغـزال منهجـه يف احليـاة ورسـم                    

وممـا ورد مـن   .فيها،ويتجلى فيها مدى إعجاب الشاعر بنفسه ومبنهجـه لنفسه طريقا سويا 
 : قول الفقيه عبد امللك بن حبيب بسبب علمه ، إعجاب الشاعر بنفسه 

ــنال تَ ـــــــــ ــمي وقىل جِإِ نرظُ ــســـــــــ ـــــــــ  هلتِّ
 السننِ نا حيوي مــدري وملص رـــظُوانْ  

   
ــ ــني مذ برفَــــ ــظَــــ ــــ ر مــ ن  فــــــةًرِعري مغَــــ

  ورــ ب ـــ مزدرِتَ نــني ــه العـــ ــذو ف يـــ  نِطَـــ
   

ورب ــؤة ــ لؤلــــــــ ــــــــ فــني  ةبلَــــــــــزم ي عــــــــ
  ـــــــمل ي ـــــــإِ هلـــــــا إالّ بـــــــالُ قلْ 3(نِىل زم(

 

   
  ـــــــــــــــــ

 1/236 –احللة  السراء  1
 78ص –ديوان الغزال  2
 2/8 –نفح الطيب  3
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لم بـه مـن علـوم حتـى قيــل      تدل هذه األبيات داللة واضحة على ثقة الشاعر بنفسه ومبا ي      
تصرف يف فنون العلوم ،وعرف كل معلوم،ومسع باألندلس وتفقه ، حتى صار أعلـم مـن   :"أنه

 :وإعجاب عبد امللك بنفسه وبعلمه جتاوز ذلك إىل صنعته حيث يقول.)1("هبا وأفقه 
ــ ـــــ لَصــأَ اح ــذي ورِمـــــ ــتَبي أَالـــــ ـــــ يغ 

ــــ   سلُه لَــــعــــمحَى الــــر ي قُن فدــــر ته 
   

ــ لـــــــفأَ ـــــ مـــــــاحلُ نمأَر وــبِ لـــــــلْق ـــــ اه 
  ــل ـــــــ عــم أَال ـــــــــغى بلَـــــــــى عوفَـــــــ ِيته 

   
ــــــــفَا دهذُأخــــــــي دقَــــــــ يــــــــابرزِ ةًع 

  ــو ــــــــــ صنعــي أَت ــ فرشــــــــــ ــــــــــ من 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صنعت2(ه(

 

   
لقد استغل الشعراء هذا األسلوب يف خماطبة عامـة النـاس ووعظهـم وتقـديم النصـيحة             

ميـز بـه هـذا األسـلوب مـن خماطبـة العقـل بـاحلجج والـرباهني          هلم ساعدهم على ذلك مـا يت 
واأللفاظ القوية ،كما اختذوا من حـديثهم عـن الـنفس وإعجـاهبم هبـا وسـيلة إلبـراز جانـب         

 .الدين والتقوى فيهم والفخر بذلك 
 أسلوب القسم  -8

مــن  ألســلوب  ،ملــا فيــهإىل جلــوء بعــض الشــعراء  إىل هــذا ا)3(اقتضــت ضــرورة التأكيــد        
) احللـف والـيمني   (عميقة قد تفتقر إليها بعـض األنفـس، ذلـك ألن القسـم معنـاه       تأكيد ملعانٍ

  ـــــــــــــــــ
 2/6-نفح الطيب 1
      2/7–ويف نفح الطيب  – 265ص   –جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  2
وكيد إىل مجلة طلبية إذا شعر املتكلم بأن خماطبه متـردد يف احلكـم   اجلملة اخلربية االبتدائية اخلالية من الت"حيث ينقل هذا األسلوب  3

 227ص -أثر القرآن الكرمي يف الشعر األندلسي.."وعدمه وحيتاج إىل لون من التوكيد ليزيل تردده 
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وال يلجأ اإلنسان لذلك إال رغبة يف تأكيد أمـر مـا أو نفيـه ، مـن ذلـك تربئـة الغـزال نفسـه مـن          
 : ون حيث يقول حياة اللهو والعبث وا
ــــ    ـــــبا لَعمــــري مــــا ملّكْ ي الص دــــو  ت مقْ

ــأمطُ   ــهل  فــــــــــ ــذّات يف الســــــــــ و للــــــــــ
عرِ ــو )1(والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
، ويقصـد  )قسم اإلخبـار  ( هذا النوع من القسم يطلق عليه الدكتور عبد السالم هارون       

يكثـر  و. اسـتخدامه ألنه خيرب عـن أمـر ويؤكـده ، وقـد أكثـر شـعراء الزهـد مـن         .به التأكيد
 :الغزال من استخدام هذا األسلوب حيث يقول يف موضع آخر

ــ  ــه محســ ــبحت واللَــ ــد أَصــ ــ ــى أَم لــ وداً ع 

     غَـــــري قَصـــــري احلَيـــــاة ـــــن م  متَـــــد 2(م(
 

   
هذا القسم حيمل بني جوانبه خربا يريد الغزال التأكيد عليه، وهو كثـرة مـن حيسـده علـى           

ــه جــاء   امتــداد عمــره ،وهــو أمــد قصــري ال   بــد أن ينتــهي ، وهــذا القســم حــذف جوابــه ألن
ومــن الشــعراء الــذين اســتعملوا هــذا األســلوب غربيــب       . )3(معرتضــا يف أثنــاء الكــالم   

 :الطليطلي يف قوله
   ــن ــوت حصــــ ــرد املَــــ ــــ ــا ي ــركَ مــــ  لَعمــــ

    ــاب ـــــــ جــوكَ وال ح لـــــــ ــاب املُ  إذا انْتَـــــــ

   
ــوتي   ـــــــــ وم ــاي ــركَ إن محيـــــــــ  لَعمـــــــــ

ــ   ـــــ ل إىل م  ابــع ـــــ الص ــه ــذلُّ لَـــــ )4(ك تـــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 78ص –ديوان الغزال  1
                                                                   64ص  –  نفسه 2
 171ص-انظر األساليب اإلنشائية  3
 )وما ندري (مع تغيري ،  307ص  –يف جذوة املقتبس األبيات ، كما وردت  24 /2 –املغرب يف حلى املغرب  4
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كرر الشاعر القسم يف البيتني ،وهو قسم إخبـار  أريـد بـه إحقـاق احلـق ،واثبـات اخلـرب ،              
وذلك بدخوله أوال على مجلة منفية  لتأكيد هذا النفي الذي حيمل حقيقة وقوع املوت الـذي  

ذا التوكيد الـذي يقـر فيـه    لتقوية ه)  إن(ال يرده شيء، ثم بدخوله على مجلة  مثبته ومؤكدة بـ
الشاعر مبرجعيته  عز وجل ،وبأن حياته وموته للملك اجلبار  وذلك يـدل علـى قـوة إميانـه     

 .واعتقاده با عز وجل وقدرته 
 :أسلوب القصر -9
لعب القصر دوراً مهماً يف إيصال الرسالة اليت عمـل الزهـاد علـى إيصـاهلا للنـاس يف جمـال             

يعد أحد األسـاليب البالغيـة   "ما أو تقريره ،فهو ٍ  نه يساعد على إثبات أمرالدعوة ،وذلك أل
ــا حــال املخاطــب     ــدعو إليه ــام وي ــيت يقتضــيها املق ــه أربعــة   )1("ال ــي (، ومــن أشــهر طرق النف

الزهـاد   ،وقـد سـلك   )واالستثناء، تقديم ما حقه التأخري ،إمنا ، العطف بال أو بـل أو لكـن    
هــو النفــي  عليــه بكافــة طرقــه إال أن أكثــر طريــق اعتمــدوا يف هــذه املرحلــة هــذا األســلوب

 العديد واالستثناء الذي يتميز بذائقة خاصة جتعل املتلقي خيتار معنى واحد من ضمن

 :ومن أقوال ابن عبد ربه يف الدنيا قوله .من املعاني اليت ترتامى يف ذهنه 
  عــائ جـــ ــال ُإالَّ فَ ـــ ــا اآلم ـــ م ارــد ــي الـــ ـــ ه 

ــا وال    ليهــــ ع ب ــــــائ صإِالَّ م ــــــذَّات )2(اللَّ
 

   
،وقولـه  ) مـا اآلمـال إال فجـائع   (فقد استخدم الشاعر القصـر بـالنفي واالسـتثناء يف قولـه           

 ــــــــــــــــ
 371ص– البالغة فنوا وأفناا 1
                                                                         49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
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. ، يف بيان ماهية الـدنيا وحقيقـة آماهلـا الكاذبـة ولـذاهتا الزائلـة       ) وال اللذات إال مصائب(
 : ويف ذكر املوت يقول ابن عبد ربه

ــ ــ ــا الَوم ــوت إِمــ ــ ال شاهم ــد ــ ــل غَثْ ــ بٍائ 
  ــو ــ ــم ــ إِا الن اســال ج ــ اهــلٌ م ــ ــثْ ــ 1(املِلُ ع(

 

   
عن قصـر بـالنفي واالسـتثناء ،اسـتخدمه الشـاعر  لبيـان       كل شطر من البيت هو عبارة        

خالصة جتربته ورؤيته للموت الذي يظل حاضراً ال يغيـب  ،كـذلك رؤيتـه  للنـاس الـذين مـع       
 .إال أن تناسيهم هلذه اللحظة جتعلهم كاجلاهل هبا ذه احلقيقة ، علمهم هب

ــي واالســتثنا         ء ، وهــو أكثــر الطــرق  هــذا بالنســبة إىل مــا ورد مــن قصــر باســتخدام النف
دالئـل  (،اليت أفرد هلا اجلرجاني فصال من كتابـه  )بإمنا(املستخدمه يليها استخدامهم للقصر 

أهنـا تفيـد يف الكـالم بعـدها إجيـاب الفعـل لشـيء ،ونفيـه عـن          "وقـال يف فائـدهتا   ) اإلعجاز 
سـائد إىل مفهـوم   يقـوم بتحويـل املفهـوم ال   )" بإمنا(وقد ذكر أحد الباحثني أن القصر ، )2(" غريه

آخــر غــري مطــروق أو غــري متوقــع ،وعــادة  ال يــذكر هــذا املفهــوم الســائد إمنــا يستشــف مــن   
 :ومن ذلك قول حممد بن عبد السالم اخلشين)3("املقام

   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إِنْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــر بِف ورٍ آذنَــــــــتغَــــــــر ارد4(و(
 

   
عـدة عـن الـدنيا ، ورؤى خمتلفـة إليهـا إال أن الشـاعر هنـا         فقد يكون لدى الناس مفـاهيم       

 ــــــــــــــــ
 157ص –ديوان ابن عبد ربه  1
دار املـدين  –مطبعة املدين بالقاهرة -م1992/هـ1413-3ط-علق عليه حممود شاكر -،الشيخ عبد القاهر اجلرجايندالئل اإلعجازكتاب  2

 335ص –جبدة
 50ص-الناشر منشأة املعارف باإلسكندرية  -1ط– منري سلطان.د، اجلمل واألسلوب 2–م بديع التراكيب يف شعر أيب متا 3
          64ص  –جذوة املقتبس  4
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صرف األنظار عن هذه املفاهيم ووجهها إىل الرؤية احلقيقيـة هلـذه احليـاة    ) إمنا(باستخدام  
وباسـتخدام  القصـر   . الفانية ،اليت يعد الفراق فيها أصدق دليـل علـى إثبـات هـذه احلقيقـة      

 : حممد بن مسرة يقول  )بإمنا (
ــةٌ نَ  ــوت غايــــ ــا املــــ ــإنَّمــــ ــن نَحــــ  ىعســــ

  خــب ــوحاً نَبــــــ ــــــ هــا ع ــى األَلَــــــ ــــــ  امِدقْ

   
ـــــــــ ـــــــــإنَّمـــــــــا اللَّي هلُ والنم ـــــــــطَار ااي 

  لــب ــــــ ــــــــرضِ نَي األَنحد ــو ــــــ م1(امِارِ ح(
 

   
وت ووقوعــه هبــم يف أي حلظــة ، وأهنــم يف يــدرك  الشــاعر أن النــاس ال جيهلــون حقيقــة املــ       

سريهم يف هذه احلياة يتجهون إليـه يف وقـت ال يعلمـه إال ا عـز وجـل ، ولكـن الشـاعر أراد        
هبذا األسلوب أن يؤكـد هـذا األمـر ويقـرر وقوعـه ، ويـذكر النـاس هبـذه النهايـة الـيت يغفلـون            

 :ويف الشيب يقول الغزال خماطبا ملكة اوس.عنها
ــ شــــــيب فإنّمــــــاال تُنكــــ ــح املَ  ري وضَــــ

ة اإلِ    ـــــرـــــفْهــــو زَه ـــــابِه2(ام واأللب(
 

   
ليقلب ويغري مـا تعتقـده  امللكـة يف الشـيب مـن أنـه داللـة        ) بإمنا(استخدم الشاعر القصر       

أمــا القصــر بــالعطف .علــى الكــرب والضــعف ، إىل كونــه داللــة علــى كمــال العقــل واحلكمــة  
 : فقط عند ابن عبد ربه يف قوله فقد ورد يف موضع واحد)  لكن(بـ

ــا ســـذا مود من يعطي إِــــــا اجلُــوم ـــألتَه 

  ــــن م ــــ  ولكــــنعطــــي بغَيــــؤالِي3(رِ س(
 

   
  ــــــــــــــــ

      271ص  -سكتاب التشبيهات من أشعار أهل األندل 1
   55ص  –ديوان الغزال  2
                                                                                 139ص   -ديوان ابن عبد ربه  3
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، لذا هنا خصـص  ) لكن( إن القصر هبذه الطريقة يتطلب أن يكون املقصور عليه ما بعد        
ورد يف موضـع  ) بل(كذلك القصر بالعطف بـ.صفة الكرم بالشخص الذي يعطي بغري سؤال 

 :أيضا وذلك يف قوله يف عيادة املريضواحد عند ابن عبد ربه 
ح و ا أَنتـــمضَنى وبح اً شوس  دكَ مكْ

لُّن   مشــــا بِك مـــبلْ كُ و ضْنىوبِـــــــ ن م1(ح(
 

   
مل يقصر الشاعر األمل والشحوب  على املـريض وحـده بـل مشـل  بـه اجلميـع اللـذين عالهـم               

املريض  ما عاله من شحوب وضنى، ويف هذا األمر داللـة  بسبب حزهنم وقلقهم  على هذا 
 .على روح التكاتف والتآزر بني املسلمني الذين يشعر كل منهم بأمل اآلخر 

ومــن هنــا يتــبني مــا متيــز بــه شــعر الزهــد مــن ســهولة األلفــاظ ووضــوحها وبعــدها عــن            
ــافع حممــود   ، الغمــوض العصــر ومــا اقتضــاه  وال عجــب يف هــذا فهــو ذوق" :يقــول الــدكتور ن

، كمــا متيــز بامليــل إىل البســاطة  )2("التطـور اللغــوي ،ومــا تطلبتــه احليــاة الرقيقـة يف األنــدلس   
والشعبية الـيت جعلتـه يقـرتب مـن العامـة دلنـا علـى ذلـك اقـرتاب بعـض األبيـات مـن الكـالم              

ـد نوعـ    .العادي كما ورد لـدى عبـد امللـك بـن حبيـب       حملببـة يف  مـن األلفـة ا    ااألمـر الـذي ولَّ
جتعل مـن األمـور الغريبـة    "اليت ) إمنا(كالمهم   ساعد عليها استخدامهم لبعض األدوات مثل 

 . )3("مسلمات ال تقبل الشك  وكأهنا مألوفة ، ومن البعيدة وكأهنا
 ــــــــــــــــ 
                                                                                       52ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 224ص–اجتاهات الشعر األندلسي إىل اية القرن الثالث اهلجري  2
 48ص -بديع التراكيب يف شعر أيب متام 3
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هـذا باإلضـافة إىل اســتخدامهم التكـرار ،وبعــض األسـاليب كاالســتفهام ،والنـهي ،كــل            
 .ذلك كان  له دور بارز يف خلق مثل هذه األلفة

ومن اجلدير بالذكر أن األساليب الطلبية كاالستفهام والنـداء واألمـر والنـهي كانـت أكثـر            
ألن معاني اجلمل الطلبية ال حيتـاج الشـاعر فيهـا إىل    "شيوعاً يف شعر الزهد من اجلمل اخلربية 

اإلدالء باحلجــة والربهــان يف حــني أن اجلملــة اخلربيــة حتتــاج إىل تصــديق أو تكــذيب ،وهــذا  
 .)1("  روح النثر منه إىل الشعرأقرب إىل

ومع كل ما سبق من مميزات ،وما سبق أن عرفناه عـن  األندلسـيني  وعـن مـدى حرصـهم            
على اللغة وعلى تعلمها من مصادرها ، إال أن ذلك مل مينعهم مـن الوقـوع يف بعـض التجـاوزات      

مــري عبــد ا الــيت عنــد األ)الثــراء(اللغويــة ، وقــد وقفــت ســابقا علــى الــبعض منــها كلفظــة 
عند ابن عبد ربـه الـيت اسـتعملت يف غـري معناهـا      ) اخللصاء(خرجت عن معناها ،ولفظة 

األصلي ،وخمالفة القياس وضعف التأليف عند الغزال يف عـودة الضـمري علـى متـأخر لفظـا      
ــديم         ــات نتيجــة  للتق ــض األبي ــذي حيــدث يف بع ــذا باإلضــافة إىل االضــطراب ال ــة ،ه ورتب

ال ضرورة له ،إال أن هـذه   اكرار الذي يأتي به الشاعر لغري فائدة ،ويصبح تكلفوالتأخري وللت
األمور يف جمملها ال تفقد شعر الزهد بريقـه املعتـاد ،ودوره الفعـال يف بلـورة الفكـرة وإيصـاهلا       

 . إىل املتلقي 
 ــــــــــــــــ

 34ص-لغة الشعر يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني 1
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تعد الصورة أفضـل أداة تعبرييـة ،ذلـك ألهنـا تكشـف عـن احلالـة الشـعورية ، والوجدانيـة              
،وتعمل على بلورهتا وإخراجها إىل الوجود يف أمجل حلة،وإن دل ذلك على شيء فإمنا يـدل  

 .على أمهية التصوير يف الشعر وقيمته الفنية 

طريقة خاصـة مـن طـرق التعـبري ، أو وجـه مـن       "ر جابر عصفور أن الصورة و يرى الدكتو     
ــأثري    ــه يف معنــى مــن املعــاني مــن خصوصــية وت أوجــه الداللــة ، تنحصــر أمهيتــها فيمــا حتدث
،ولكن أيا كانت هذه اخلصوصية ، أو ذلك التأثري ، فإن الصورة لن تغري من طبيعـة املعنـى يف   

ال ميكـن أن ختلــق   -بـذاهتا -ضـه وكيفيـة تقدميـه، ولكنـها    ذاتـه إهنـا ال تغـري إال يف طريقـة عر    
 .)1(" معنى 

حـدث عــن              أي أن الصـورة جمــرد قالـب مجيــل يقـدم فيــه الشـاعر املعنــى الـذي يريــده ، وي
طريقها التصور التخيلي واملتعة الذهنية لدى املتلقـي ،دون املسـاس جبـوهر املعنـى وقيمتـه      

 .الفنية 
لغريب  إىل أبعد من ذلك حني جعل الصـورة هـي األداة األساسـية    وذهب الدكتور علي ا      

ومتثـل  :"اليت ميكننا من خالهلا التفريق بني عصر وعصر ،وبـني شـاعر وشـاعر حيـث يقـول      
الصورة دورا هامـا يف بنـاء الشـعر إذ إهنـا تبقـى أداتـه األوىل واألساسـية تفـرق عصـرا عـن           

 الة اخلالق وتدل على قيمته وترمز إىل عصر وتيارا عن تيار وشاعرا عن شاعر وتظهر أص
 ـــــــــــــــــ

 358ص-القاهرة-دار املعارف- م1980-هـ1400-جابر عصفور.د، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي  1
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عبقريته وشخصيته بل حتمل خصوصيته وفرديته ألهنا األداة الوحيدة الـيت ينقـل هبـا جتربتـه     
  .)1(" سواه  وال ميكن أن يستعريها من

 وعلـى  وهيئتـه  الشـيء  حقيقـة  معنى وعلى ظاهرها على "فالصورة يف كالم العرب ترد        
ه معنى فَت2( "ص(  . 

لكــن يف الشــعر عنــدما تــرتبط هــذه الصــورة  مبشــاعر الشــاعر وأحاسيســه ،ويــدعمها         
متكامـل   احسـي  ادبقدرته اإلبداعية ويرتمجها بلغته وألفاظـه وتراكيبـه فهـو يكـون هبـا مشـه      

 .ينبض باحلياة ويتجدد باحلركة ،سواء كان هذا املشهد حقيقة أم خيال 
ولتكتمل روعة الصورة الفنية ال بد من اخليال الذي يلعب دورا مهما يف التصـوير  ،حيـث         
ــد ــه       "يع ــع وســلطانه الشــديد وجاذبيت ــره الرائ ــة وأث ــه القوي ــه فاعليت ــام يف األدب ل عنصــر ه

ففي الغالب البد أن ترتبط الصورة الفنيـة باخليـال ،حتـى أن  الـدكتور جـابر      . )3("امللحوظة
ــيت ميــارس هبــا ومــن خالهلــا  "عصــفور  يعــد الصــورة  أداة اخليــال ووســيلته ومادتــه اهلامــة ال

 .  )4("فاعليته ونشاطه 

فاخليال هو أداة رسـم هـذه الصـور احليـة الـيت ينقـل الشـاعر عـن طريقهـا املتلقـي ليعـيش                  
 . املشهد وكأنه حقيقة ماثلة أمامه ، مبا يثريه يف خياله من صور  ومشاهد خيالية 

 ـــــــــــــــــ
 9ص -القاهرة -مكتبة األدب-م 2003- 1ط-علي الغريب حممد الشناوي/د، الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي  1
 )صور(مادة  –انظر لسان العرب  2
 105ص -اهليئة املصرية العامة-م 1985  -اهيم علي أبو اخلشبإبر.د، يف حميط النقد األديب  3
   14ص-الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي  4
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إال أن الصورة احلقيقة  تظل أصعب بكثري من الصورة اخليالية وال يقـدر علـى صـوغها إال          
رورة أن تكـون  أن الصـورة ال تلتـزم ضـ   "يقـول الـدكتور حممـد غنيمـي هـالل      .الشاعر القدير 

األلفاظ أوالعبارات جمازية ، فقد تكون العبارات حقيقية االستعمال وتكون مع ذلك دقيقـة  
 .)1("التصوير،دالة على خيال خصب

ومسألة التصوير مسألة واردة يف الشعر عموما سواء املشرقي أو املغربي ، وقـد بـرع فيـه          
هذا وقد برع األندلسيون يف "سيني يف التصوير كل منهما ، يقول أحد الباحثني يف براعة األندل

التصوير واخليال ، وظهرت براعتهم منذ عصـر اإلمـارة ،وكانـت أكثـر ظهـورا وتلونـا عنـدما        
انتقــل االجتــاه احملــدث مــن الشــرق إىل األنــدلس ،واســتقبله كبــار عصــر اإلمــارة ، وصــبغوه   

ه أندلسـي ال شـرقي األصـل    بصبغتهم فأضافوا إليـه مـا جعلنـا نفـنت بـه حتـى ليخيـل إلينـا أنـ         
 . )2("واملنشأ 

ــة           ــة مرموقــة يف الدراســات األدبيــة والنقدي ويف احلقيقــة أن الصــورة الفنيــة احتلــت مكان
والبالغية ، وخضعت  الهتمـام البـاحثني القـدماء واحملـدثني فـأفردوا هلـا حبوثـا مسـتقلة يف         

 .كثري من مؤلفاهتم ،ودرسوا األبيات الشعرية من خالهلا 
ولست هنا يف جمال اخلـوض يف هـذه املسـالة  علـى الـرغم مـن أمهيتـها ،ألن مـا يهمـين هـو                 

 .شعر الزهد ومدى اعتماد الشعراء على التصوير يف إطار هذا املوضوع 
 ـــــــــــــــــ

 457ص -النقد األديب احلديث  1
 303ص- األصول الفنية للشعر األندلسي 2
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مقطوعات قصرية ينفعل هبا الشاعر إزاء موقـف معـني أو موعظـة     وشعر الزهد يف أغلبه      
ما يرمي إىل غرسها يف نفوس النـاس ،لـذا فالشـاعر يكـون أكثـر حريـة  مـن الناحيـة الفنيـة يف          

 .مثل هذه املقطوعات اليت ال ختضع للقوانني والقواعد اليت ختضع هلا القصيدة يف الغالب 
لزهـد يعتمــد علـى فكــرة معينـة يعمــل الشـاعر علــى     إىل أن شــعر ا تأن أشـر  ســبق لقـد        

 عن اخليال وجينح إىل احلقيقـة  قد يبتعد ، لذا ، و تقريبها من أفهام العامة توصيلها  إىل اجلمهور
 .يف الغالب

مـن خــالل دراســيت لألبيــات تــبني يل وجــود بعــض الصــور الفنيــة يف شــعر شــعراء هــذه   و      
ــة إال أهنــا جــ   ــة ،وإن كانــت قليل ــها   املرحل ــي صــور يف أغلب ديرة باالهتمــام  والدراســة ،وه

مستمدة من الواقع ، الذي يرتبط  باألشـياء احملسوسـة الـيت ميكـن لإلنسـان إدراكهـا بوسـائل        
احلس املختلفة ،والشاعر حبكم بيئته اليت يعـيش فيهـا يتـأثر هبـذه احملسوسـات الـيت يرتمجهـا        

سـواء احملسوسـة أو املعقولـة ويـربط      فالشاعر يدرك األشياء حوله .صورا خمتلفة يف شعره 
وقـد تتمـازج مـواد    "بينها بروابط معينة ال يكون هلا وجود يف الواقع مكونا صور  من خيالـه ،  

الصورة املختلفة يف هيكلها ، فالصورة الفنية اليت تقوم على املتخيالت ال تستغين عـن احلـس   
ــاج إىل املــواد  ، ألن اإلنســان ال ميكنــه أن يتخيــل مــا ال حيســه ،وكــذلك امل   عقــوالت فإهنــا حتت

 .)1("احملسوسة ،لتقرهبا وتربزها أمام املتلقي 
 ـــــــــــــــــ

                                               88ص -الشركة العربية للنشر والتوزيع-هـ 1416-،إبراهيم عبد الرمحن الغنيم الصورة الفنية يف الشعر العريب 1
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ون الشــعراء املتميــزون يف التصــوير ،هــم املتميــزين يف الوصــف حيــث تعتمــد  وعــادة يكــ      
الصورة على الوصف الدقيق واملعرفة العميقة بتفاصيلها حتى تكـون مفهومـة لـدى املتلقـي     

ويف : " ، وابن عبد ربـه  مـن الشـعراء املعـروفني  بدقـة الوصـف ، قـال عنـه أحـد البـاحثني           
ــي بصــورة فنيــة مــن    جتاربــه ومشــاهداته ذخــرية اســتطاع عــن  طريقهــا أن ميــد األدب العرب

 .)1(" الوصف الدقيق 
ويبدو أن ذلك  جعل صوره مفهومة  يقل فيها اخليال ،وتبعـد عـن الغرابـة والتعقيـد ، كمـا            

 .جتنح دائما ًإىل البساطة  والسهولة حبيث يصل املتلقي إىل إدراكها باحلواس  
بصـورة حمسوسـة تـارة وبصـورة معقولـة تـارة أخـرى وذلـك         ففي بعض أبياته يربط الدنيا       

 :لوجود رابط بينهما استنتجه من خياله ،و يظهر تصويره للدنيا يف صورة حمسوسة يف قوله
  ــة ة أَيكـــــ ــار ــدنيا نَضَـــــ ــا الـــــ  أَال إِنَّمـــــ

      ـــب انج ـــف ج نـــباـــا ج هنم ضَـــر2(إِذا اخ(
 

   
اعر الـدنيا يف حقيقتـها وغرورهـا بالشـجر املتماثـل يف      يظهر يف هـذه الصـورة موازنـة الشـ          

مـن عناصـر    اًأساسـي  اًأجزائه واملتأرجح بني خضرة وجفاف ، وتعـد هـذه املوازنـة عنصـر    
فالشـجرة اجلميلـة الوارفـة الظـالل مـن الصـور احملسوسـة الـيت تـدرك بوسـائل            .التصوير هنا

يشــبه هبــا الــدنيا وهــي مــن احلــس املختلفــة وابــن عبــد ربــه اســتغل هــذه الصــورة احلســية ل 
ــيت تـــدرك بالعقـــل ال بـــاحلس ، ألن ذلـــك آكـــد للمعنـــى وأبلـــغ ،يقـــول إبـــراهيم   املعقـــوالت الـ

 ـــــــــــــــــ
 83ص - اجتاهات الشعر األندلسي إىل اية القرن الثالث اهلجري 1
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وأغلب ما تكون املادة العقلية يف الصورة الفنية مشبها ،ثم يـأتي بعـدها   :"عبد الرمحن الغنيم
،واإلنسان ال يرى من الـدنيا سـوى الوجـه    )1("املشبه به حسيا ليكون ذلك آكد للمعنى وأبلغ

املشرق هلا وما حتويه من مباهج وملذات ،وهو ما عرب عنه الشاعر بالشجرة ، حيث ربـط  
الشـجرة وخضـرهتا ومـا يعلوهـا مـن مثـار جبمـال الـدنيا وزينتـها ، أمـا الوجـه احلقيقـي              مجال

الـذي شـبهه الشـاعر بتقلـب الشـجرة مـن       -للدنيا وهو تقلبها وعدم ثباهتا وسـرعة زواهلـا   
غرت باجلانـب املشـرق منـها ،    افقد غفل عنه اإلنسان ،و -خضرة ومجال إىل جفاف وزوال 

التشــبيه احلسـي أن ينبـه اإلنســان الغافـل هلــذا األمـر ، ويعظــه     لـذا يريـد ابــن عبـد ربــه هبـذا     
 . بضرورة التزود باألعمال الصاحلة قبل الرحيل 

هذه الصورة هي صورة بسـيطة تقـوم علـى مشـبه  ومشـبه بـه ، دون الـدخول يف التعـدد               
ر والرتكيــب الــذي قــد خيــرج بالصــورة غالبــاً إىل التعقيــد والغرابــة ،وقــد علــق الــدكتور عمــ 

هــذا تشــبيه مفعــم باحليــاة علــى بســاطته وقــرب                " :الــدقاق علــى هــذا التشــبيه بقولــه    
 .من عناصر اجلمال يف البيت  ا،وعده عنصر)2("مأخذه 

 :ويف موضع آخر يشبه ابن عبد ربه الدنيا باألحالم واجلامع بينهما سرعة الزوال يف قوله
ــــــــ أال إنَّما الــــــــدأَيا كَــــــــنالمِ نَــــــــ حمِائ 

  ــو مــا خ ــي ع ريــشٍ ال ي ــ ونكُ )3(مِائدبِ
 

   
 ـــــــــــــــــ

    88ص-الصورة الفنية يف الشعر العريب 1
 77ص -بريوت–دار الشرق العريب -الدكتور عمر الدقاق،  مالمح الشعر األندلسي 2
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الدنيا مبعقول آخـر وهـي األحـالم ليـدرك     وهي  شبه الشاعر معقوالًففي هذه الصورة             
ويؤكــد علــى ذلــك .اإلنســان بالعقــل ســرعة زوال الــدنيا  وفنائهــا فــال يغــرت مبلــذاهتا الفانيــة  

 .بالشطر الثاني للبيت حيث ينفي اخلري عن هذا العيش الذي ال يدوم 
وكـل مـن     فالشاعر عمد يف كـل  مـن الصـورتني إىل التمثيـل ليقـرب الصـورة إىل األذهـان  ،             

الصورتني تنـبض باحليـاة يظهـر ذلـك يف تشـبيهه الـدنيا بالشـجرة الـيت تتـأرجح بـني اخضـرار            
أوراقها وجفافها ويف هذه احلركة دليل على احليـاة ،كـذلك مـع ذكـر اللـون خاصـة األخضـر        

ويف البيت اآلخر  تظهر احلركـة يف األحـالم    .الذي ميثل الطبيعة تزداد الصورة مجاال وإشراقا
 .تكون مضادة لسكون النائم وهدوءه  اليت
وقــد عمــد الشــعراء قــدميا إىل ذكــر الــدنيا وتصــويرها يف صــورٍ شــتى إال أن تصــويرها يف        

ومـن االسـتعارات الـيت    .ممـا ابتدعـه ابـن عبـد ربـه يف زمانـه         -فيمـا أعلـم    –صورة األيكة 
 :وردت لدى ابن عبد ربه أيضاً قوله

ــكالَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى وال ملَي 

ـــــــــــــه     يراكبـــــــــــــاً ن نبــد  وال تَنـــــــــــ

   
ــ  ــــــ بــبا إذ طَــــــــوى ثَو ــــــ الص ــــــــك وبه 

ـــــــــه   طي ـــــــــر ناش 1(فـــــــــال أَحـــــــــد(
 

   
فقــد اســتغل الشــاعر التصــوير يف توجيــه نظــر اإلنســان إىل القيمــة احلقيقيــة الــيت تســتحق       

 ة البكاء لفقدها،واملتمثلة يف ذهاب العمر بذهاب شبابه،وعلل بكاءه على الصبا الستحال
 ـــــــــــــــــ
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ويف البيـت الثـاني إشـارة إىل الرحيـل إذ أن الطـي       ،) فال أحـد ناشـر طيـه    (عودته يف قوله     
 .نقيض النشر وهو مرتبط بالرحيل 

الشاعر من القديم مدخال سلسا مستساغا حيث نظر إىل رحيل الصـبا مـن   وقد اختذ         
زاوية البكاء على األطالل ، وبكاء احملبوبة وهو ما أشتهر به الشـعراء يف القـدم ثـم  بأسـلوب     
ــل        ــرتاب رحي ــه مؤشــرا علــى اق ــذي يعــد رحيل ــك بالبكــاء علــى الصــبا ال ــط ذل رشــيق رب

لتصوير عند ابن عبد ربه عند ذكره للشيب ومـا أحدثـه فيـه    كذلك تظهر روعة ا. اإلنسان
 :من صور شتى ومن ذلك قوله

ــابي  ــذُّلِّ يف كتــــــــــــ ــةُ الــــــــــــ ــــــــــــ كآب 

ــــــــــــوابي     يف ج الْعــــــــــــز ة ــــــــــــو خْ  ونَ

   
ــسٍ    ـــــــ ــري نَفْ ــاً بِغَـــــــ ســـــــ ــت نَفْ ـــــــ  قَتَلْ

ــذابِ؟     ــن الْعـــ ـــ ــو م جـــ تَن ـــــف1(فَكي(
 

   
          يف هــذه املعركــة غــري املتكافئــة     ،وســواده مقتــول  جعــل الشــاعر بيــاض الشــعر قــاتال

 .،والصورة هنا موحية برهبة الشيب ،وقوته وسيطرته على الشعر ،ومتكنه منه 
يف حديثي عن  ابن عبد ربه أنه كان من أكثر الشعراء ذكرا للشيب ،لـذا   )2(وقد أسلفت      

خــر كــان مــن الطبيعــي أن يســتغل التصــوير يف إثــراء هــذا املوضــوع ،حيــث يقــول يف موضــع آ 
 :يتحدث فيه عن الشيب ويشبهه بالنجوم  

ــ ــــــــ م يف املَفــــــــــارِق ــــــــــومنُجــــــــــور  ا تَغُ

     ورـــــــد ي جـــــــري بِهـــــــا فَلَـــــــكوال ي 
 

   
 ـــــــــــــــــ
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  ــالم ــه َظـــــــــ ــواد لمتـــــــــ ـــــــــ س ــأن  كـــــــــ

    ــور ــ ــه نُ ليــ ــيبِ ع شــ ــن املَ ــ م ــار )1(أغــ
 

   
استغل الشاعر منظراً طبيعيا يتمثل يف بروز النجـوم يف السـماء لدرجـة اللمعـان  ،حيـث            

تكون أكثر بروزا حني تكون السماء شـديدة السـواد حينـها يظهـر ملعاهنـا واضـحاً ،وقويـاً،        
وهذه الصورة الطبيعية أسقطها الشاعر على ملعان الشيب يف املفارق الـذي شـبهه بلمعـان    

سماء ،وقد جعل الشاعر الصورة ثابتة جمردة من احلركة حني جعل هـذه النجـوم   النجوم يف ال
 .ثابتة ال تغور ،والفلك كله ساكن من حوهلا 

وقد استمد الشاعر هنا الضياء للصورة من ملعان النجـوم ،وهـي صـورة خافتـة اللمعـان            
وم ضـياء  ،ولو استمد صورته مـن ضـوء الصـباح مـثال ،لكانـت الصـورة أقـوى وأوضـح لعمـ         

الصباح وقوته ،إال أن ذلك يدل علـى أن الشـاعر قصـد إىل ذلـك ليـدلل علـى قلـة الشـيب يف         
 .شعره اليت توحي ببداية املشيب

ويف البيت الثاني صورة مركبة تتمثل يف تشبيه سواد الشعر بالظالم ،والشيب بـالنور ،ثـم         
أخرى عـن الشـيب ، لعـب     ويف صورة. جعل النور جيش غازي يعتدي على الظالم ويغريه 

 :فيها اخليال دورا بارزا يقول ابن عبد ربه
 ــت ــــــ ــةً بيضَــــــــاء َظلَّ ــــــ مامح ــأن  كــــــ

ــا   رابـــــــــ ـــــــــــه غُ فَارِقـــــــــــلُ يف م )2(تُقَابِ
 

   
قابــل الشــاعر يف هــذه الصــورة الفنيــة بيــاض الشــعر وســواده ، ببيــاض احلمامــة وســواد          

 ـــــــــــــــــ
 90ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
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وهـذه  .الغراب وهـي صـورة طريفـة يفاجئنـا هبـا الشـاعر يف معـرض حديثـه  عـن الشـيب           
تكنيــك فــين  :"املقابلــة أو املفارقــة التصــويرية يعرفهــا الــدكتور علــي عشــري زايــد بأهنــا        

ــني طــرفني متقــابلني بينــهما نــوع مــن التنــاقض   يســتخدمه الشــاعر املعاصــر إلبــراز التنــاقض ب
")1(. 

فقد صور الشاعر الشيب يف صورة احلمامة البيضاء ،وسـواد الشـعر يف صـورة الغـراب            
، وهذه احلمامة هـي مقابلـة للغـراب وكأنـه بـذلك يصـور الشـيب يف مقدمـة الـرأس ،ويظهـر           
خيال الشاعر يف هذه الصورة وإن كان خيال بسيط مفهوم إال أنه كسا املعنى مجاال وأضـفى  

 .عليه حيوية وحركة 
وابن عبد ربه كان مستاء كثريا من جور احلكام يف زمانه وظلمهـم ،وربـط بـني ذلـك وبـني            

 :الشيب يف هذه الصورة الفنية يف قوله
   ه ــر ــي فَغَيــ ــ ــى رأس ــيب علــ شــ ــار املَ  جــ

 ارواــام قَد جـــــا احلُكَّــــا رأى عندنــــملَّ  

   
  ــه ـــــــ فارِقــلٌ يف م ــن لَيـــــــ ــا جـــــــ  كَأنَّمـــــــ

)2(ارـــــــاضِ الصبحِ إِسفــــه من بيـــفَاعتاقَ  
 

   
فالشــيب يف نظــر الشــاعر ظــامل ألنــه اعتــدى علــى رأســه فغــريه ،ومل جيــرؤ علــى ذلــك إال        

عندما رأى جور احلكام  وظلمهم ، هذه الصورة الـيت شـبه فيهـا الشـاعر الشـيب باإلنسـان       
ع تتمثــل يف ظلـم الصـباح لليـل حيــث وقـع سـواد الليــل      الظـامل شـبهها بصـورة أخــرى مـن الواقـ     

 ـــــــــــــــــ
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وهبـذه الصـورة   .احلالك أسريا يف يد الصباح ،وعند إعتاقـه يظهـر إسـفار الصـباح وبياضـه      
،وذلـك ملـا حتملـه هـذه الصـورة مـن قـوة ضـياء         يدلل الشـاعر علـى عمـوم الشـيب يف رأسـه      

وحتمل هذه الصورة يف طياهتا حزن الشاعر الـذي يـتالءم   .الصباح ،ومشوله للكون الفسيح 
 .مع الليل وجوه خاصة يف مثل هذه الصورة اليت وقع فيها الليل أسريا 

ورة مجيلـة  ويف إطار التصوير يف الشيب جند أن الغزال يربط بني الشـيب واخلضـاب يف صـ         
 :حيث يقول

ـم ــع يبا الشني واخلض ــــدلواصف اب 

ــبابِ    لــــــت بضَــــ ــمس جلِّ ــــ ش )1(إالّ كَ
 

   
تكمن روعة هذه الصورة يف مجال الشمس املشرقة الـيت تسـطع بضـوئها األبـيض الناصـع            

علـى  ،وقد عالها الضباب وأطفأ من هليبها ونصاعة لوهنا ، وهذه الصـورة طبقهـا الشـاعر    
مشهد الشيب الذي تغري لونـه األبـيض الناصـع مبـا عـاله مـن خضـاب ، وهـي صـورة رائعـة           

 .لعب فيها اخليال دوره لرسم مثل هذه اللوحة املشرقة 
والشيب عند موسى بن حممد بن حدير ما هو إال ضيف غري مرغوب فيـه ويظهـر ذلـك           

 :يف قوله  
ـــقريك أَــــس يـا ضيف املشريب قىلَى الق 

ــفَ   ـ مـــا لـــك عنـــد ي يف س2(واه نصـــيب(
 

   
 ـــــــــــــــــ
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    1/236 –حللة السرياء ا 2

فقــد شــبه الشــاعر الشــيب باإلنســان الــذي حــل ضــيفا ، لكنــه ضــيف ثقيــل ممــا جعــل         
ومـن الصـور الـيت يظهـر فيهـا أثـر اخليـال قـول         .فته ،داللة على بغضه له املضيف يسيء ضيا

 :الغزال
ــاً   ــال أفاعيــــ جــــ ــنة الر ســــ ــت ألْ  ورأيــــ

ــارة تَغْ    ــور وتــــــ ــــــ ــوراً تَثُ ــطَــــــ )1(الَتَــــــ
 

   
فخيال الشاعر جعله يصور هذه األلسنة اليت تكثـر املقالـة يف النـاس ،وال تنشـغل بعيـوب            

واجلـامع  .عي الـيت إن ثـارت تـارة فإهنـا تغتـال تـارة أخـرى        نفسها عن غريها يف صورة األفـا 
بينهما إحلاق الضرر باإلنسان يف كل منهما ، فهذه األلسنة تضر وتؤمل مبا يصدر عنـها مـن قـول    

 .وجتريح ،و هذه األفاعي تلحق الضرر باإلنسان مبا تبثه فيه من مسوم مهلكه
ذي اجتلب الشاعر عناصره من الواقـع إال  كذلك هناك صورة يظهر فيها اخليال املبتكر ال      

 :أن الصورة اليت شكلها ال وجود هلا يف احلقيقة وتتمثل هذه الصورة يف قول الغزال
لَبت الـــإِنّ الــــــي ح أَصناف هر ـــــــددرر 

   لـــــــوح ةــــــر م ـــــــر  فَ قأَحيانــــــاً م2(و(
 

   
األمـــد " حقيقـــة ، والــدهر وهــو    )3("اســتخراج مـــا يف الضــرع مــن اللــنب     "فاحللــب وهــو   

ــدرر وأصــنافها حقيقــة ،واحلــالوة واملــرارة حقيقــة     احقيقــة أيضــ )4("املمــدود ، كــذلك ال
يستشعرها اإلنسان أحيانا ، فكل هـذه اللبنـات يف الصـورة حقيقـة يـدركها اإلنسـان سـواء        

 ـــــــــــــــــ
                                                                      94ص-93ص  –ديوان الغزال   1
 67ص  – نفسه 2
 )حلب(مادة –لسان العرب  3
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 )دهر(مادة  – نفسه 4

ولكـن الرتابـط الـذي أحدثـه الشــاعر بـني هـذه احلقـائق هـي مـن خيالــه وال          حبسـه أو بعقلـه   
وجود له يف الواقع فالشـاعر يؤكـد أنـه حلـب هـذا الـدهر واسـتخرج منـه أنواعـا خمتلفـة مـن            
الـدرر الــيت بعضــها حلــو وبعضـها مــر ، وهــذه الصــورة غـري حقيقيــة وال تكــون يف الواقــع ألن    

ة أو مـرارة ، ولكـن   الدهر ال حيلب ، وال يستخرج منه الدرر ، وليس للدرر طعم مييـز حبـالو  
 .من وحي خيال الشـاعر ، جلـأ إليـه لبيـان تقلـب الـدهر بـني أحـزان وأفـراح          هذا كله جماز 
حاسـة أخـرى وهـي الـذوق ،فـاحلالوة واملـرارة       - بيـان هـذه الصـورة    يف -واستغل الشاعر

ويف صـورة  .أمور يدركها اإلنسان بالتذوق وال سـبيل إىل التمييـز بينـهما بغـري هـذه احلاسـة       
 :أخرى يقول ابن عبد ربه

 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن احليــــــــــــــــــــــ  إِ

حصــــد       ت تَ ــــئْ ــا ش رع بِهــــا مــ ــازْ )1(فَــ
 

   
صور فيه الشـاعر احليـاة يف صـورة مـزارع  ، وممـا يلفـت االنتبـاه        هذا مشهد ينبض باحلياة       

هنا أن الشاعر شبه مفرد  جبمع  ، وذلـك ألن حيـاة اإلنسـان واحـدة ولكـن مـا يزرعـه فيهـا         
 .كثري وخمتلف فقد يزرع اخلري وقد يزرع الشر وأيا كان زرعه فهو ما سيجنيه يف حصاده

رية فقـط بـل جتاوزهتـا إىل السـمعية فـابن عبـد ربـه        ومل ختتص الصورة الفنية بالصور البص      
 :يصور هذا الصوت الصادر عن دعوة تضرع فيها إىل الباري عز وجل ،وذلك يف قوله

شــــــيجها ــــــلوعِ نَ ــــــين الضُّ ــــــلُ مــــــا ب قَلْقي 

عِ   تَضَـــــر و ة ــرب ـــ ع ـــــن م ع2(هلـــــا شـــــاف(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 67ص  – ابن عبد ربه  ديوان 1
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      115ص –  نفسه 2
 فقد استعان الشاعر حباسة السمع يف تصوير ذلك الشعور وهيجان املشاعر الذي انتابه       

يف أثناء الدعاء وما يصاحب ذلك من صوت للنشيج والبكاء الذي اعرتاه لشـدة خشـوعه   
 .وتضرعه  عز وجل 

والرتدد احلاصـل  ) ليقلق(وقد وفق الشاعر يف هذه الصورة حيث كان استخدامه للفعل       
فيه بني حريف القاف والالم داال على تردد البكاء يف الصدر الذي يصدر عنه صوت النشيج 

 .بعد ذلك 
وجبانب هذه الصور صورة أخرى أبدع فيها ابن مسرة عندما شبه الليل والنـهار باملطايـا         

 :يف قوله 
 إنَّمـــــــــا اللَّيـــــــــلُ والنهـــــــــار مطايـــــــــا   

ــ   ـــــــ بين األَلمـــــــــام رضِ حنـــــــــو1(دارِ ح(
 

   
فالليل والنهار مع أهنما وسـيلة ملعرفـة الوقـت يف هـذه الـدنيا إال أن ابـن مسـره يـرى أهنمـا                

ــة       ــا دون غريهــا ألن املطي ــدار القــرار ، وذكــر الشــاعر مطاي ــا تصــل باإلنســان ل جمــرد مطاي
صـوير ألن الليـل   مبعنى متد فيه ، وقد وفق الشـاعر يف هـذا الت  )2(الدواب اليت متطو يف سريها 

والنهار مستمران ما استمرت احلياة على وجه األرض فهما ميدان مدا باإلنسان حتى يصـل  
 .إىل آخرته 

 ـــــــــــــــــ
 271ص  -سكتاب التشبيهات من أشعار أهل األندل 1
 )مطا (مادة –انظر لسان العرب  2
  



 - 246 -

               

باشرة  ال تعتمد على التشـبيه أو االسـتعارة ،وإمنـا    كما عرب الشعراء عن املوت يف صور م      
 :تستند على املشهد احلقيقي ،من ذلك قول ابن عبد ربه

  ــد لَــ ــلِ والو ــني األَهــ ــ ب تــد ــن يل إِذا جــ ــ م    

  ق تاملــــــو ــــــوح ــي نَ ــــ نم كــــــانويــــــد ــــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ واألَنْفـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْدمـــــفَال        بيف ص ـــععيف ص ــــ س1(د(
 

   
فالشاعر يصـور حلظـات االحتضـار ومفارقـة الـروح اجلسـد ، واحلالـة الـيت يكـون عليهـا                 

ن عـن فعـل شـيء لـه       واإلنسان حال احتضـاره ، وأهلـه حولـه وقـريبني منـه ،لكنـهم  عـاجز       
تـهي ذلـك إال مبفارقـة الـروح     ولشدة سكرات املوت هتمـل الـدموع وتتصـاعد األنفـاس وال ين    

اجلسد،وقد وفق الشاعر يف تصوير هـذا املشـهد وذلـك حـني جعـل لإلنسـان أنفاسـاً كـثرية         
تتصاعد حني املوت وهـو يصـور بـذلك سـكرات املـوت ،وهـي حالـة تنتـاب اإلنسـان حـني           

 :كذلك يصور الغزال ما حيدث بعد مفارقة الروح اجلسد يف قوله.وفاته
ــي إِذا   لَــــ ــر إِ ــــ ــين انظُ ــت يف كَفَــــ جــــ  أُدرِ

   ــد حـــ ــت يف اللَ جـــ ــي إِذا أُدرِ لَـــ ــر إِ ـــ  وانظُ

   
ـــن يقـــيم معـــي       عـــايِن م و ـــد قَلـــيالقعاو 

ي      دـــــن ذَوي و ــي م ــيع نَعشـــ ـــ ش ــن ي  ممـــ

   
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم يف ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ي     ــد ـ لـــى خ ع ــوه ــراب ويحثـ ـ ــي التُ رمـ 2(ي(
 

   
لشاعر من واقع احلياة أيضاً حيث يكفـن املسـلم بعـد موتـه ويـدفن      فهي صورة استلهمها ا      

يف قربه وهذا مشهد طبيعي  يتكرر باسـتمرار مـع مـوت كـل إنسـان ، إال أن الشـاعر يريـد أن        
 ـــــــــــــــــ

 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
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                                                                   64ص  –ديوان الغزال  2

يذكر هبذه اللحظات اليت يرحل فيها اإلنسان عن الدنيا ، وينفض الناس من حوله حال إنزالـه  
وكـرره لضـرورة أخـذ العظـة والعـربة ،      )انظـر (يف مسكنه األخري  ، لذا استخدم فعـل األمـر   

ويظهر يف البيت مدى حتسر الشاعر على نفسه وذلك حني جعل هذا النظـر موجهـا إليـه يف    
 . حيث كان يستشعر هذه الصورة اليت كانت ترتاءى له يف أواخر عمره ) انظر إىل(قوله 

وقــد رســم الشــاعر صــورة واضــحة لإلنســان عنــدما يهــرم ويــدب الضــعف يف جســمه         
،وذلك ببيان حالته اليت آل إليها عند تقدم عمره ، ويظهر ذلك يف قول الغزال خماطبـا زوجتـه   

 :أم عمر
 ـــــــن تَســـــــأَلُن ي ع  ــــــــر م ع يت أُم  حـــــــالَ

        ـــر يالغ ـــن ـــلَّ بـــي م تَـــرى مـــا ح هـــي و 

   
    ــر ــ بــن خ ــ م ــه ــأَلُ عنــ ــذي تَســ ــ ــا الَّ مــ و 

ظَــوقَ   ن ذاكَ الن ع شف  رـــــــد كَفاها الكَ
   

   ــر ــــ بالك ــع ــــ يت م ــالَ ــون حــــ ــا تَكــــ مــــ و 

ــ      ــيض الشــ بــ او ــه جــ ــي الو ــ نم ــد ــ رب ار ع 

   
  ــــهرأســــي شر صــــارــــ  والش ــــن م ةر ه 

    ر ــع ـــ قشاــي و جهـــ و ة ــر ــت نَضـــ ـــ س  ويبِ

   
  ــر ــــ صــانِ الب ــمع بِنقصــــ ــــ الس ــص  ونَقَــــ

    ــر ـــ ش ــد ــا بعـــ ـــ لّ ــض إِ ـــ ال أَهن ــرت ـــ صو 

   
ــن ــ ين مــام ــر لَــــو ضــ ــ ــم أَنتَص ــامين لَــ  ضــ

   ــر ــــ عتَبِ او ــي لَــــ ر إِ ــانظُ ــر فَــــ ــــ عتَبِ ا ــم ــــ  ثُ

   
ـــــــــــــــــ    عتَبم ـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيمِ ف لح ل ن ــإِ )1(رفَـــــــــــــــ

 

   
فالشاعر رسم صوره دقيقه لنفسه يصور هبا التغيري الذي حدث له يف أماكن متفرقـة مـن         

 ـــــــــــــــــ
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 65ص  –ديوان الغزال  1
جسده ، وذلك يف حسن وجهه ونضرته ورونق الشباب فيه ،الذي تبـدل  وتغـري يـدل علـى     

ـد الوجـه يـدل علـى تسـود      ) اربد(ذلك قوله  ّيبسـت  (، وقولـه   )1(مواضـع منـه    حيـث أن ترب
،ومن تغيري الوجه ولونـه ومنظـره    )2("واللني الرطوبة نقيض اليبس "حيث أن ) نضرة وجهي

إىل الشعر وسواده ويف مشول الشيب له إىل درجة البياض التام حتى  صار رأسـه شـهرة مـن    
ةالشــهر ، و رــه مــن ذلــك إىل ،و )3("شــنعة يف الشــيء ظهــور "كمــا ذكــر ابــن ســيده هــي    الش

نقصــان الســمع والبصــر ،ثــم إىل حركتــه الــيت دب فيهــا الضــعف إىل درجــة ال يســتطيع معهــا  
النهوض إال بعد مشـقة وعنـاء ،ويبـدو يف هـذا التصـوير تـأثر الشـاعر الشـديد هبـذا التغـيري           
خاصة وجهه  الذي بدأ بـه ، ذلـك ألن الغـزال اشـتهر باجلمـال يف شـبابه ممـا جعلـهم يطلقـون          

والغزال الذي يبدو تأثره بالقرب واضحاً ،حيـث يكثـر مـن ذكـره يف أبياتـه      . الغزال عليه لقب 
 : يصوره بصورة املسكن  يف قوله يف خرب موت نصر اخلصي

ــ    ــكَنٍ لَيـــــ ســـــ ــها إِىل م ــوه منـــــ جـــــ ـأَخر 
     جـــــــابح ـــــــراب ـــــــا التُ لّ لَيـــــــه إِ ع س 

   
ــر   ـــــ ال يو ــه ــه فيـــــ ــب الداعيـــــ جيـــــ ال ي 

ــ     لَيـــــ ه إِ ــد ــن عنـــــ ـــــ م ــع ـــــ ــوابجِ ـــــ ج ه 

   
   عنــــــــه ـــــــب تَغانَـــــــت  تلـــــــك املَراكو 

   ــاب كـــــــــ ــواه الرِ ـــــــــ ميلَـــــــــــت إِىل س  وأُ

   
 ـــــــــــــــــ

-إبـراهيم السـامرائي  /الدكتور -مهدي املخزومي/أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق الدكتور -كتاب العنيانظر  1
  30/ 8 –باب الدال والراء والفاء معهما –بريوت –مطبوعات منشورات مؤسسة األعلمي لل-م1988/هـ1408-1ط
 7/314 -باب السني والفاء –نفسه  2
نشرته شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى  -حتقيق عبد الستار أمحد فراج –علي بن إمساعيل بن سيدة –احملكم واحمليط األعظم يف اللغة  3

 4/132 -)مقلوبه(فصل اهلاء والشني والراء -ءباب اهلا-م1968/هـ1388-1ط-البايب احلليب وأوالدة مبصر 
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ــ    ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ
  ثـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــا َثالثَـــــــــــــــــةٌ أَ لّ  ع إِ

   
ــا   ـــــــــ م ــع ذاكَ فَلَ ــى جميـــــــــ تَالشـــــــــ و 

   ــاب ــه أَو عقـــــــ ــا ثَوابـــــــ ـــــــ لّ )1(يبـــــــــق إِ
 

   
مسـكن  هذا املسكن له صـفات خاصـة فهـو مـن تـراب وال حيجبـه إال الـرتاب ، كمـا أنـه                

موحش ال جييب ساكنه أحد وال يرجع منه  جواب ، وال يلبس إال ثالثة أثواب ، ومن كـل مـا   
مجع يف حياته ال يبق معه إال الثواب أو العقاب ،هذه الصورة احملزنة اليت تقشـعر منـها األبـدان    

ومـن الكنايـات الـيت وردت يف شــعر    .متثـل الواقـع واحلقيقـة الـيت يغفـل عنـها كـثري مـن النـاس          
 : ابن عبد ربه  الزهاد قول 

     هــــمعم د ــــن م ــــب ش عي أَن كــــاد قَــــد 

  ودــج لـــــت أَعيـــــنهم يف الســـ 2(مـــــا قاب(
 

   
دموع الزهاد تروي األرض حتى تعشوشب كناية  عـن كثـرة دمـوعهم    ابن عبد ربه جعل         

 .خوفاً وخشية  من ا عز وجل 
املوضوعات اجلادة اليت ال حتتاج لفن التصـوير ،والصـورة   الشك أن موضوع الزهد يعد من       

فيه مألوفة عند الناس ،وما ورد يف بعض األبيات من تصـوير حيـاكي فيـه الشـاعر الواقـع ،وال      
خيرج عنه إال يف بعض اللمحات البسيطة اليت يتجلى فيهـا اخليـال بصـورة واضـحة ومفهومـة      

  وحقيقـة  اما يدركه اإلنسان حبسه يعد واقعيومما جعلها واقعية أهنا تعتمد على احلس فكل 
ــها   ــيت تتجلــى أكثــر    .مثبتــه ال ميكــن جتاهل ــبط التصــوير مبلكــة الشــاعر وموهبتــه ال كمــا ارت

 ــــــــــــــــ
 53-52ص –الغزال  ديوان 1
                                                                                                                                     77ص –ديوان ابن عبد ربه   2



 - 250 -

كبار الشعراء حينئذ وهم ابن عبد ربه والغزال ، اللذين خاضا يف شتى جماالت الشعر عند
وقد تأثر هؤالء الشـعراء يف تصـويرهم بالطبيعـة الـيت تتمثـل يف الشـجرة        وفنونه وبرعوا فيها ،

 ..حيوانات كاحلمام والغراب واألفعى  والنجوم والشمس ، وما فيها من
من الصـورة الفنيـة ، ذلـك     -يكاد خيلو–أما الزهاد من الفقهاء وغريهم فخال شعرهم أو       

مــن ذلــك علــى .ألن التصــوير حباجــة إىل ملكــة خاصــة ال تتواجــد إال لــدى الشــاعر اخلــبري 
كر األمري عبد الرمحن   :بفضل يوم عاشوراء سبيل املثال قول الفقيه  عبد امللك يذَّ

 راءاشوـــع -نــالرمح كسنيال  -سنال تَ

 راوكُذْـــــم اءـــــيحيف األَ تال زلْ هرـــواذكُ  

   
ــالَ ــولُ قـــ ــ- الرســـ ـــ صال ــتَة ا  -هلُمشـــ

ـــــو قـــــوالً   جنَدــا ع ــ قليـــــه احلَـــ  اوروالنـــ
   

مــــب ن ـيف لَِ اتلِي ــــــعاشوذَ راءا ســــــعة 
  ــي ـــ ــيعبِ نكُ ـــ شــ ه ـــ ــف ــحل موي احلَـــ  راوبـــ

   
ـف ــــغَارفَ بدتُيك فــــــيما فيه غَّراـــــــتنب 

  ــــخيــورى كَّ ر ــالــ ــاً ومقْيــــحهم لــ )1(اوربــ
 

   
مـن   -أو يكاد خيلو –شعر خال :"وقد علق الدكتور سعد شليب على هذه األبيات بقوله       

الصورة الفنية ، ويسرد احلقيقة عارية إال من الدليل املستمد من علـم أبـي مـروان وختصصـه     
 .)2("يف السنة الشريفة من أحاديث الرسول عليه السالم فيلجأ إىل رواية األثر ونظمه 

 ـــــــــــــــــ
 -184ص  –واملقتبس من أنباء  األندلس  -كلهممع تغيري كَّلم إىل  552 /3–وردت هذه األبيات يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة  1
 :إال أن البيت الثالث عند املقري خيتلف عن ما ورد يف املصادر األخرى حيث يقول. 2/6كما وردت يف نفح الطيب –

ــه    ــاق مومسـ ــع يف انفـ ــيمن يوسـ  فـ

ــورا     ــام ميسـ ــذلك العـ ــزال بـ  أن ال يـ

   
ويؤكد ذلك املقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظـه فكتبـه   واألرجح ما ورد يف رواية األبيات يف املصادر األخرى ،

 2/6–انظر نفح الطيب . باملعىن والوزن لطول العهد به 
    120ص – األصول الفنية للشعر األندلسي 2
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ــاول جانبــ  هــذه  يف دراســيت    ــيت تتن مــن الشــكل يتمثــل يف املوســيقي ودورهــا يف تغلغــل    اًال
عمـدت إىل تقسـيم األبيـات    .يف النفوس ، ومداعبة املشـاعر والعواطـف   الرسالة الوعظية 

 :من حيث موسيقاها إىل قسمني رئيسني بناء على النغم املنتظم ،وجرس األلفاظ ومها 
 :املوسيقى اخلارجية  -

، لـذا يعــد الــوزن والقافيـة مــن أهــم   )1(رف الشــعر عمومـا بأنــه الكــالم املـوزون املقفــى   عـ       
عر ، إذ بـدوهنما يصـبح الكـالم أقـرب إىل النثـر منـه إىل الشـعر  ،ولكـن اعتمـاد          مقومات الش

الشعر على الوزن والقافية وحدمها خيرج به إىل النظم ، الذي ال حيمـل مـا حيملـه الشـعر مـن      
ومعنى ، وفكرة ، ذلك ألن الفرق بني النظم والشعر يكمن يف العاطفـة الـيت تعـد روح     ،رسالة

،وشعر الزهـد مـن األغـراض الـيت تتـأجج فيـه العاطفـة بشـكل واضـح          الشعر وقوامه األول 
 .،وحيمل رسالة وعظية للناس ، لذا كان  ال بد من تآزر كل من الشكل واملضمون يف تكوينه 

لعبت هذه املوسيقى دوراً مهما يف إحـداث املوازنـة بـني الشـكل واملضـمون ،فكمـا       وقد       
دور مهـم  كـذلك  إيقاعاهتا املوسيقية املختلفـة ،كـان هلـا    يف رنني األبيات و بارز  كان هلا دور

تلقي ،ومـن  يف جالء املعنى وتوضيحه ، وجالء الفكرة اليت يرغب الشاعر يف إيصاهلا إىل امل
هنا ومن هذه األمهية مت تقسيم هذا اجلانب إىل ثـالث  زوايـا رئيسـية ،كـان لتآزرهـا الـدور       

 .الرائد يف إحداث هذه املوسيقى 
 ـــــــــــــــــ

 17ص –مكتبة اخلاجني بالقاهرة - 3ط-حتقيق كمال مصطفى ، أليب الفرج قدامة بن جعفر –انظر  نقد الشعر 1

 :البحور الشعریة  -1
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،وهي مجع  تعد البحور الشعرية من أهم الدعائم الرئيسية اليت يرتكز عليها الشعر العربي      
شعري ،أو تكـرار التفاعـل بوجـه شـعري      بوجهوالبحر عند العروضيني تكرار اجلزء "حبر ،

،ومسي البحر حبراً ، ألنه يوزن به ما ال يتناهى من الشعر ،فأشـبه البحـر الـذي ال يتنـاهى مبـا      
 .)1( "يغرتف منه 

وإلحـداث الـنغم املوســيقي ينبغـي للشـاعر أن يصــب شـعره وفقـا لقوالــب هـذه البحــور              
 .لقرن الثاني اهلجري وأوزاهنا اليت اخرتعها اخلليل بن أمحد يف ا

والنهج الذي انتهجه اخلليل يف وضع حبوره ، ينطلق من كون الكلمات يف العربية مؤلفة من "      
متحركات فساكنات ، وهذه حتسب وفق النطق هبا،ال حسـب كتابتـها ،فكـل مـا ال ينطـق      

 .)2("به يسقط يف الوزن ،ولو كان مكتوباً ،والعكس بالعكس 
ــد        ــذه      وشــعراء األن ــا هل ــاهتم وفق ــل  املشــارقة نظمــوا قصــائدهم ومقطوع ــهم مث لس مثل

القوالـب، وتقيــدوا  مبــا يصـاحبها مــن قواعــد، فنظمـوا يف أغلــب البحــور واألوزان خاصــة    
ــوافر ،وحبــر الطويلــة منــها فنظمــوا يف   ــل ،وحبــر ال حبــر الكامــل ،وحبــر البســيط ،وحبــر الطوي

 .الرملحبر ملتقارب ،واحبر السريع ووكذلك حبر الرجز ،حبر اخلفيف ،و
 ـــــــــــــــــ

مكتبة –م 1986/هـ1406-حممد عبد احلميد  عبد احلميد السيد.د،  )العروض والقافية(الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن أمحد  1
 99ص-القاهرة-الكليات األزهرية األزهر

ـ 1411- 1ط–ر إميل بديع يعقـوب إعداد الدكتو، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر  2 دار  -م 1991/هـ
 165ص-164ص-بريوت –الكتب العلمية 
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فقــد نظمــوا فيــه أكثــر قصــائدهم  )البســيط  حبــر (إال أن أكثــر األوزان شــيوعاً لــديهم هــو      
ــذي أدار أغلــب        ــه  ال ــد رب ــن عب ــرين يف هــذا البحــر اب ــن الشــعراء املكث ومقطوعــاهتم ،وم

 :ة ،من ذلك قوله  يف إحدى مقطوعاته يف املوتمقطوعاته على املوت ، والتوب
  ــد لَــ ــلِ والو ــني األَهــ ــ ب تــد ــن يل إِذا جــ ــ م    

  ق تاملـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ واألَنْفـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْـــــفَال        بيف ص عمـــدعيف ص ـــسد 
   

قَ  رِفُهــــيء يصـــــاء الذي ال شــــضَذَاكَ الْ

    ــد ــ اجلَسوحِ وــر ــني الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )1(حتَّ
 

   
يصـــف  الشـــاعر موقـــف االحتضـــار ،واحلالـــة املصـــاحبة لـــه ،وذلـــك إلرادة الـــوعظ،       

ال يالئم البسـيط إال إذا صـحبه روح قـوي مـن حـنني أو أمل أو عاطفـة ظـاهرة        ..والوصف "
، وال خيفى هنا مدى قوة العاطفة املصـاحبة لألبيـات ، الـيت خلقـت هـذا الـتالؤم       )2(" جلية 

 :كما يقول يف مطلع قصيدته يف التوبة  .واالنسجام بني األبيات ،والبحر الذي يغلفها 
    ر ــد ــني يقْتــ ــ ــو ح ــ ــيس يعفُ ــادراً لــ ــا قــ  يــ

      َطــــرو ـــه يشـــن ع ـــى لـــه م )3(وال يقضَّ
 

   
أملس بعض احلدة والعنف ،حيث حتول الشاعر هنا إىل زاجر أكثـر مـن   ويف هذه األبيات       

حبـر النقيضـني ،إمـا الشـدة     "حبـر البسـيط الـذي يعـد     ا ،وهذا العنف يتالءم معـه  كونه واعظً
 .)4("وإما الرقة ،وال توسط يف ذلك 
 ـــــــــــــــــ

 76ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
  515/ 1–م1989 -3ط-الكويت-دار اآلثار اإلسالمية -الطيب عبد اهللا.د، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 91ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 1/525–املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  4
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 :ويف إحدى مقطوعاته  يف الشيب يقول ابن عبد ربه
   ه ــر ــي فَغَيــ ــ ــى رأس ــيب علــ شــ ــار املَ  جــ

 ارواـــ ام قَـد ج ـــــ ـا احلُكَّــــا رأى عندنــــملَّ  

   
  ــه ـــــــ فارِقــلٌ يف م ــن لَيـــــــ ــا جـــــــ  كَأنَّمـــــــ

ـــفَاعتاقَ   ــن بيـــــــ ـــــ م ـــه ــبحِ ــــــــ اضِ الصـــــ
)1(ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِسف

 

   
يشتكي الشاعر من جور الشيب ،وجور احلكام ،ومثل هذا األسلوب يتوافق مـع البحـر          

 .البسيط ، الذي حيمل رنة قوية وعنيفة 
حبر البسيط من الشعراء الغزال ، إال أنه مل يكثر فيه كابن عبـد ربـه،ومن أقوالـه    تناول وممن       

 :يف ذلك مقطوعته اليت ذكر فيها املوت
ــ  ــه محســ ــبحت واللَــ ــد أَصــ ــ ــى أَم لــ وداً ع 

     غَـــــري قَصـــــري احلَيـــــاة ـــــن م  متَـــــد 2(م(
 

   
مـدى احلسـرة واألمل  الـيت تعتصـر     يغلب على األبيات طابع الشكوى ،ويظهـر بـني طياهتـا           

نفس الشاعر بسبب الوحدة ،وحدته يف حياته ،ووحدته بعـد مماتـه ،وهـذا األمـر أكسـب      
 .       كالمه قوة يف األسلوب ، مجع  إىل جواره صدق العاطفة 

هذا البحر من البحور الطويلـة  :"يقول الدكتور إميل بديع يعقوب يف البحر البسيط ومميزاته      
يعمد إليها الشعراء يف املوضوعات اجلدية ، وميتاز جبزالة موسيقاه ،ودقـة إيقاعـه ،وهـو     اليت

يقرت ب من الطويل يف الشيوع والكثرة ، أو بعده بقليل ،ولكنه ال يتسع مثله السـتيعاب املعـاني   
 ـــــــــــــــــ

                                          90ص  –ابن عبد ربه  ديوان 1
 64ص  –ديوان الغزال  2
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وال يلني لينه للتصرف بالرتاكيـب واأللفـاظ ،وهـو مـن وجـه آخـر يفوقـه رقـة ،ولـذلك جنـده            
 .)1("أكثر توافرا يف شعر املولدين منه يف شعر اجلاهليني 

والشك أن موضوع الزهد من املواضيع اجلدية اليت تتطلـب مثـل هـذه اجلزالـة املوسـيقية             
ة ، وقــد اهتــدى إليــه شــعراء الزهــد يف هــذه املرحلــة ووجــدوا فيــه مــن   ،والدقــة اإليقاعيــ

االنبساط  ما يالئـم مـا جـادت بـه قـرائحهم مـن قصـائد ومقطوعـات سـواء يف املواضـع الـيت            
 .تتطلب الشدة والقوة ،أو يف املواضع اليت تتطلب الرقة والسالسة 

ءاً ،ومل يسـتعمله  هبـذه الصـورة    والبحر البسيط يستعمل تاما كما مر بنا ، ويستعمل جمـزو       
 :إال ابن عبد ربه يف قوله

    ـــــــه ــوال أنَّ ــيش لـــــ ــب العـــــ ـــــ ــا أطي  مـــــ

ـــــــلٍ   ـــــــن عاجِ ــرتوكُ ع ـــــــه مـــــ )2(ُكلُّ
 

   
ــك              ــي وذل ــل االســتعمال يف الشــعر العرب ــل   "وجمــزوء البســيط قلي ــاع ثقي ــن إيق ــه م ــا في مل

 .ويعد نادراً بالنسبة إليهملذا مل جيد إقباال واستحسانا من شعراء الزهد ،، )3("مضطرب
يلي البحر البسيط يف األمهية  البحـر الطويـل وهـو قريـب مـن البسـيط كمـا ذكـر الـدكتور                

وقد نظم الشعراء فيه العديـد مـن أبيـاهتم ،وتفـوق ابـن عبـد ربـه كعادتـه يف الـنظم يف          .إميل 
ع يف مواضـيعه علـى هـذا الـوزن فمـن ذم الـدن           يا إىل ذكـر املـوت   هذا البحـر أيضـاً ، حيـث نـو

 ـــــــــــــــــ
 74ص  –املعجم املفصل 1
 129ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 74ص –املعجم املفصل  3
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ومـن أمثلـة مـا    .النصح والدعوة إىل مكـارم األخـالق ، إىل رثـاء نفسـه يف أواخـر عمـره        إىل 
 :ليت يقول يف مطلعهاورد لدى ابن عبد ربه على هذا الوزن كثري منها مقطوعته  يف ذم الدنيا ا

كــــــــةأَي ة نيا نَضَــــــــارأَال إِنَّمــــــــا الــــــــد 

  ا جهنم ضَرـــــإِذا اخج ف ج نبـــــاب 1(ان(
 

   
 :وقوله يف ذم الدنيا وذكر املوت  

ـــــــــأال إِ ــنَّم  مٍائالمِ نَـــــــــحأَا الـــــــــدنيا كَـــــــ
  ــــو مــا خ ــيــ ــ ع رشٍ الَي ــي ــ ــ ونكُ ــ )2(مِائدبِ

 

   
ول ما نالحظه على هذه األبيات هو كثرة املدات ،وحروف اللني ،ويف املـد اسـرتخاء   وأ      

ومطاولة زادها إمعاناً يف التبـاطي هنـا تشـديد احلـروف ،ممـا جيعـل الـنفس ميتـد معهـا أكثـر           
،وهـذا االمتـداد يف الـنفس والتطـاول يتناسـب مـع       )3(حتى ينقطع عنـد احلـرف الـذي يليـه     

ال ختلو منها أبيات الزهد ،لذا يعـد البحـر الطويـل بسـعته ورحابتـه       مواقف احلزن واألمل ،اليت
ويف قـول ابـن عبـد    .،وبرنته املوسيقية املنزوية خلف املعاني  أقدر على إبراز معـاني الزهـد  

 :ربه  يرثي نفسه
ــاني  ــي عــــــاذيل كَفــــ ــي لمــــــا بــــ  كالنــــ

)4(طَويـــــت زمـــــاني برهـــــةً وطـــــواني     
 

   
ني على هـذه األبيـات حتـى ال تكـاد ختلـو منـها كلمـة، وذلـك         أالحظ سيطرة املدات والل      

ألهنا تنبع من سيطرة احلزن علـى الشـاعر ملـا أصـابه مـن تـدهور واحنطـاط يف قوتـه ،وهلـذا          
 ـــــــــــــــــ

 49ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
 157ص  – نفسه 2
ـ 1416-الناشر املكتبة األزهريـة للتـراث   –انظر البناء الفين للصورة األدبية يف الشعر، دكتور علي علي صبح  3  -م1996/هـ
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 164-163ص – ديوان ابن عبد ربه 4

مـع قوهتـا كاملنزويـة وراء كـالم الشـاعر ومعـاني       "فاألبيات حتمل رنة موسيقية قويـة ،إال أهنـا   
 .)1("ألفاظه ال تزامحها باجللبة والطنة إىل مسعك كما تفعل رنة الكامل ،ورنة الوافر

بــن عبــد ربــه الكــثري مــن املقطوعــات والقصــائد علــى هــذا الــوزن ،وهــي يف جمملــها   وال      
أمـا الغـزال   .مع هذا اإلطار الذي وفق الشاعر يف اختيـاره   اتتناسب معنى وفكرة ومضمونً

 :فقد رسم يف إطار هذا الوزن منهجه يف احلياة وذلك يف قصيدته الطويلة اليت مطلعها
ــــ   ــا ملّكْ ــري مــ ــودلَعمــ ــ ــــبات مقْ ي الص 

عرِ فــــأمطُ    ــــهل والـــــوللـــــذّات يف الس 2(و(
 

   
أشعر مع طول هذه القصيدة برنينها املوسيقي الذي انطوى متاما خلف مـا يريـده    دوال أكا      
وسـاعد علــى ذلــك  . عميقــة يفســر هبـا هنجــه الـذي انتهجــه يف حياتــه    لشـاعر مــن معـانٍ  ا

كثــرة الشــدات  الــيت تقــوي املعنــى ،و يؤكــد هبــا التنــاوب  بــني املــد واللــني تنــاوب متــوازٍ ،مــع 
 .الشاعر على طريقته يف احلياة اليت تنطوي على بعده عن املعاصي والذنوب 

كما طوع الغزال البحر الطويل يف قصيدته اليت يتحدث فيها عـن  عشـوائية اختيـار املـوت           
 :للناس و مطلعها 

كَ ــــوـــــــظ مأَن نٍ قَد َظنآيِبلَ اع اًـــــــيس 
  أَوو فَــــــآب  كَــــــثري ــــــرون 3(دى حاض(

 

   
 :ويف رثاء نفسه  يقول على هذا الوزن 

الز تَـــــــرى أن ــوانيألســـــــت  مـــــــان طَـــــ

ــي    ــــ انر ــه وب ــــ لَّ ــي كُ لقــــ ل خــد ــــ 4(وب(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 73ص  –  ديوان الغزال 3                            445/ 1–املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
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 112ص  –نفسه  4                                                   79ص-78ص –ديوان الغزال  2

مـة بـني األبيـات    املالءوالرثاء مصاحب للحزن بال شك ،ويف هـذا األمـر مـا خيلـق نوعـاً مـن       
 .وحبر الطويل الذي حيمل القدرة على استيعاب معاني احلزن واألمل 

، اليت )1(ومن اجلدير بالذكر أن هذه القصيدة تقرتب من أبيات ابن عبد ربه يف رثاء نفسه       
نظمها على نفس الوزن والقافية ،إال أن حروف املد واللني يف مقطوعة الغـزال أقـل ممـا ورد يف    
 .مقطوعة ابن عبد ربه ، وقد يرجع ذلك إىل اختالف حدة مشاعر احلزن عند كال منهما

أما موسى بن حممد بن حـدير فأبياتـه الوحيـدة الـيت قاهلـا يف الشـيب جـاءت علـى هـذا                
 :الوزن  حيث يقول يف مطلع مقطوعته 

ــفَ ــ ــي ــ ا شــ ر ــ فيضَــ ــ ــ لَّح ــ ــي، وبِ ــ  هحلولُ
  خَيبــي أن ــاملَ رنــــــ ــــــ مات ــب )2(قريــــــ

 

   
كـثري مـن املعـاني    لقد أسعف البحر الطويل شعراء الزهد بسـعته ورحابتـه واتسـاعه لل           

 .اليت استوعبتها رسائلهم الوعظية يف كثري من املوضوعات اليت يغلفها الزهد
ميتاز هذا البحر بالرصانة واجلـالل يف  :"يعلق الدكتور إميل يعقوب بقوله  وعلى هذا البحر     

 ليس بـني حبـور الشـعر   :"كما حتدث عنه الدكتور إبراهيم أنيس بقوله .)3("إيقاعه املوسيقي 
ما يضارع البحر الطويل يف نسبة شيوعه ،فقد جاء ما يقرب مـن ثلـث الشـعر العربـي القـديم      

من أبياهتم علـى هـذا الـوزن إن دل علـى شـي فإمنـا يـدل         الزهاد، وإكثار )4("من هذا الوزن 
                                                                                                              ـــــــــــــــــ

 164ص-163ص –انظر األبيات يف ديوان ابن عبد ربه  1
 1/236 –احللة السرياء  2
                                                103ص –املعجم املفصل  3
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 59ص–موسيقى الشعر 4

يقية القويـة ، مقـدرة   بحر الطويـل جيمـع إىل رنتـه املوسـ    ى اهتمامهم بالشكل واملضمون ، فعل
ــا        ــيت ذهــب إليه ــراز معــاني الزهــد ال ــراز املعنــى ، فهــو أقــدر البحــور علــى إب فائقــة علــى إب

 .كما يدل على متكنهم وبراعتهم وإملامهم الواسع بعلم العروض وقواعده .الشعراء
الطويـل  :"وقد علق الدكتور عبد ا الطيب على هذين البحرين بكلمـة عامـة قـال فيهـا           
ــة ،وإليهمــا يعمــد أصــحاب    و ــي ، وأعظمهــا أهبــة وجالل البســيط أطــوال حبــور الشــعر العرب

ومها يف األوزان العربية مبنزلـة السداسـي   . وفيهما يفتضح أهل الركاكة واهلجنة .الرصانة 
والطويل أفضلهما وأجلهما وهو أرحب صـدراً  .عند اإلغريق ،واملرسل التام عند االجنليز

ــأن أصــله متقــاربي ،وأصــل البســيط  .اً ،وألطــف نغمــاً مــن البســيط ،وأطلــق عنانــ ذلــك ب
 .)1("رجزي ،وال يكاد وزن رجزي خيلو من اجللبة مهما صفا 

ومن البحور واألوزان اليت وجدت استحسانا وإقباال مـن شـعراء الزهـد البحـر الكامـل            
أريـد بـه   إن –وفيه لون خاص من املوسيقا جيعله .وهو أكثر حبور الشعر جلجلة وحركات "

فخماً جليال مع عنصـر ترمنـي ظـاهر ،وجيعلـه إن أريـد بـه إىل الغـزل ومـا مبجـراه مـن            -اجلد
أبواب اللني والرقة ،حلواً مع صلصلة كصلصلة األجراس ،ونوع من األهبة مينعه أن يكون نزقـاً  

ومـن  ،وهذا البحر متميز عن غريه من البحور مبا له من أضرب كثرية ،)2(" أو خفيفاً شهوانياً
 ـــــــــــــــــ

 443/ 1-املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 1
 302 /1 – نفسه 2
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ألن أضربه أكثر مـن أضـرب   : "ذلك استمد تسميته هبذا االسم فقد قيل يف سبب التسمية 
 .)1( "سائر البحور ، فليس بني البحور حبر له تسعة أضرب كالكامل 

ابن عبد ربه والغزال  واألمري عبد ا،وتفوق الغـزال علـى   وقد نظم يف هذا البحر كل من       
ابن عبد ربه واألمري عبد ا يف كثرة ما نظم على هذا الوزن ،ومـن ذلـك علـى سـبيل املثـال      

 :قوله يف الناس واختالفهم يف األعمال 
لـــــــــق واحـــــــــد متشـــــــــابه ـــــــــاس خالن 

مـــــــا تَتخـــــــالف األعمـــــــالُ   2(لكن(
 

   
ذه األبيات جيد الدندنة واجللجلة اليت تنشأ عن تفعيالت الكامـل ،مـع مـا يف    واملتأمل يف ه      

وعلـى هـذا   .األبيات من معنى شـريف  يـرتبط جبديـة املوضـوع الـذي يـتكلم عنـه الشـاعر         
 :يقول ابن عبد ربه  يف الشيب والتحسر على الشباب الوزن 

   ــه ــ لَّ ظ ــكن ــت تَســ ــباب وكنــ ــى الشــ ــ  ولَّ

  أي ـــــك لنفس ر ــانظُ ــكُن  فـــ ــلٍّ تســـ ـــ ظ 

   
ـــــهو ـــــهاملََ انْ ـــــبا لـــــو أنَّ عـــــن الص شـــــيب 

    ــن لْقَــــ ــن ي ــــ إىل م ــه جتــــ يل حبــد )3(يــــ
 

   
ويف البيتني تظهر مدى احلسرة اليت انتابت الشاعر ،وقد أكسبت تفعيالت الكامل البيتني       

 .قوة يف املوسيقى معربة عنها
  

 ـــــــــــــــــ
 106ص–املعجم املفصل  1
 94ص-93ص  –ديوان الغزال   2
 160ص–ديوان ابن عبد ربه  3
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 :ومن أقواله يف الشيب على هذا الوزن قصيدة طويلة مطلعها  
ــنين   ــواذيل تَلْحيــــ ــــ ع ــي ــرت علــــ  بكَــــ

ــدينين      ــي أَعــ ــد بــ ــذي مل يعــ ــى الــ لــ 1(وع(
 

   
خ يف وجهـه  ويشـكل الشـيب هـاجس الرحيـل عنـد ابـن عبـد ربـه ،لـذا أكثـر مـن الصـرا                  

حبـر الكامـل متنفسـا حلسـرته وأملـه      لشـاعر وجـد يف   ،واحلسرة واألمل عند ذكره ،ويبدو أن ا
 .فأكثر يف أبيات الشيب على هذا الوزن 

كما أكثر ابن عبـد ربـه مـن جمـزوء الكامـل  الـذي يطلـق عليـه الـدكتور عبـد ا الطيـب                  
قول  ابن عبـد ربـه يف مطلـع قصـيدته الـيت      ،في)2(ويرى أنه أخ للرجز القصري ) الكامل القصري(

 :أطلقها يف الدعوة إىل مكارم األخالق 
ـــــــــــد للزمـــــــــــا     جلَّ ـــــــــــن تَ يـــــــــــا م 

ــد ؟      ــك أَجلَـــ ــك منـــ ـــ ــا زمانُ )3(نِ أمـــ
 

   
وأالحظ التناسب بني األبيات و جمزوء الكامـل خاصـة مـع صـيغ اخلطـاب اللطيفـة الـيت              

 .استعملها الشاعر يف األبيات 
 :واله على جمزوء الكامل يف الدهرومن أق

ــفي   ــــــ أُص ــي ــــــ ــا ل ــر مــــــ ــا دهــــــ ــــــ ي 

ــت غَـــــــــــــري مـــــــــــــوات؟     ـــــــــــ  وأَنْ

   
ــــــــــــا   صــــــــــــاً بِهين غُص ــــــــــــرعتَ ج 

ــاتي     ــفْو حيــــــــــ ــــــــــ ص ترــد  كــــــــــ

   
                                                                ـــــــــــــــــ

                                                      161ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 1/125-انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 67ص –ديوان ابن عبد ربه  3



 - 263 -

ــــــــــــــابقُوا   ــــــــــــــذين تَس  أَيــــــــــــــن الَّ

ــات؟    ـــــــــــــــــ لغاي ل ــد جـــــــــــــــــ  يف املَ

   
 قــــــــــــــوم هبــــــــــــــم روح احلَيــــــــــــــا  

   اتــو ــرد يف األَمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ة تُ

   
ــ مـــــــــ ـــــــــــ  ووإِذا ه وا اإلســر  اذَكـــــــــ

   ــــــــــــــــنات وا احلَسأَكْثَــــــــــــــــر ة 1(ء(
 

   
وهـذا الـوزن لـيس مـن األوزان     ، ومن اجلدير بالذكر أن أشري إىل أن الضرب هنـا مقطـوع          

أمـا األمـري عبـد ا    .)2(اليت طرقها الشعراء ،ويعد هذا الشاهد الوحيد علـى هـذا الـوزن    
 :فيقول يف املوعظة من الكامل 

ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْاأل هغُ ج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ األم 3(ك(
 

   
ويف األبيات شدة ما كان ليالئمها حبر غري الكامـل ، وتنبـع هـذه الشـدة مـن كـون األبيـات              

 .زاجره أكثر من كوهنا واعظة 
، ويعـد  )4( هذا وقد حظي حبر الكامل باملرتبة الثانية يف نسبة الشيوع يف األشعار العربية       

      احلًا لكـل أنـواع الشـعر ،ومـن مميزاتـه  أيضـاً الشـدة الـيت تبعـد بـه عـن الرقـة يف            هذا البحر صـ 
أغلب األحيان ،فكان من أصـلح البحـور لتنبيـه الغـافلني وزجـرهم  كمـا مـر بنـا مـن أبيـات           
األمري عبد ا ،والغزال ،كما ميتاز جبرس واضح استمده مـن كثـرة حركاتـه املتالحقـة الـيت      

 .)5(إضمار خلرجت به إىل الرتابة وامللل  لوال ما يدخلها من
 ـــــــــــــــــ

 109ص-انظر موسيقى الشعر-والبيت األخري مضمن وهو من شواهد العروض وال يعرف قائله – 55ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 53ص –م1994/هـ1415- دار الكتب – السيد حممد ديب/ للدكتور ، ) دراسة يف العروض والقافية(انظر أوزان الشعر  2
 2/155-كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 3
 63ص-انظر موسيقى الشعر 4
 114ص–انظر املعجم املفصل  5
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مكـن     ) حبر الوافر(الكامل أمهية لدى شعراء الزهد يلي البحر        الذي لديه مـن املرونـة مـا ي
مسـي  "يف سـبب تسـميته    الشاعر من تشكيله على حسب املعاني الـيت يريـدها ،وقـد قيـل    

حبر الـوافر هبـذا االسـم لوفـور أوتـاد تفعيالتـه ،وقيـل لوفـور حركاتـه ،ألنـه لـيس يف تفعـيالت             
وإن كان الكامل قـد متيـز   .)1("البحور املختلفة حركات أكثر مما يف تفعيالته املبينة يف الدائرة 

حر تامـا وجمـزوء ،ومـن    وقد نظم الشعراء يف هذا الب.يف أضربه ،فقد متيز الوافر يف حركاته 
 أمثلة ما ورد لدى الشعراء على هذا الوزن تاما قول األمري عبد ا: 

ــاء  ــــــــ إىل فَن ــري ــــــــ نيا تَصــد ى الــــــــ أر 

ــاء      ــن بقَـــ ــيء مـــ ــا لشـــ ــا فيهـــ ـــ م 2(و(
 

   
ويتضح مناسبة هذا البحر هلذه األبيات الـيت اسـتمد الشـاعر مـن وفـرة حركاتـه اإليقـاع              

قـول  وممـا ورد مـن الـوافر    .رعة انقضاء الزمان وفناء الدنيا وما فيها السريع الذي يناسب س
 :ابن عبد ربه يف أبيات املوعظة اليت مطلعها 

ــرِ  أتَلْ زيــــــــ و ــة ــني باطيــــــــ ــــــــ ــو ب  هــــــــ

     ــفري ــى شــ ــالك علــ ــن اهلــ ــ م ــت )3(؟وأنــ
 

   
ويف هــذه األبيــات أيضــا يتضــح األســلوب اخلطــابي ،ومــا يصــاحبه  مــن نغمــة موســيقية          
 :ومن جمزوء الوافر قول الغزال  .ذبة وسريعة ورنانة ،تتالءم مع الوافر متذب

ت ْ  لَقَـــــــــــد ـــــــــــد مـــــــــــا تَلْ فَس  ىقَـــــــــــ فَ
   ــي ــن لَــــــ ــــــ ــا م ــجنِبِهــــــ ــــــ ذا ش س 

   
ــ  ـــــــــــ ــا يغْ ـــــــــــ نم ــي  ـوصـــــــــــــار احلَـــــــــــ

ــنِ     ــوف يف الكَفَــــــ ــطُ املَلفــــــ ــــــ )4(بِ
 

 ـــــــــــــــــ     
      97ص  –ديوان ابن عبد ربه   3                                                             157ص–املعجم املفصل  1
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 فقد طوع الشاعر هذا البحر حبركاته املتالحقة يف تصوير سرعة فساد احليـاة ،وعمـوم            
احلزن فيهـا ،وبـني جنباهتـا ،وهـي نظـرة مبـالغ فيهـا مـن الشـاعر إال أهنـا تـنم عـن إحساسـه              

 .بالتشاؤم إزاء احلياة اليت يعيشها
ــي           ــذا جيــدر ب والزهــد كمــا ســبق أن عرفنــا عبــارة عــن مقطوعــات قصــرية يف أغلبــه ، ل

     ــدكتور عبــد ا ــوافر كمــا ذكرهــا ال ــة القطــع ببحــر ال ــا إىل عالق            الطيــب حــني  اإلشــارة هن
 . )1(" والوافر خلفته وسرعته وقوته من أصلح حبور الشعر العربي للقطع :"قال 
هذا بالنسبة ألكثر البحور شـيوعا واسـتخداما يف شـعر الزهـد ، أمـا بقيـة البحـور فقـد               

 نظم فيها الشعراء بعض األبيات واملقطوعات القصرية  ولكنـها قليلـة ،مـن هـذه البحـور حبـر      
 :الرجز الذي استعمله الشعراء تاما وجمزوء يف أكثر من موضع ،من ذلك قول ابن عبد ربه  

  ــب ــ التَّع ــــب ــغُوف بِاحلُ شــ ــا املَ ــا أَيهــ ــ ي 

ت يف تَقْـــــك   ا ال ـــريبِ مـــــم أَنْ
قْرتِب2(ي(

 

   
ر مـن أشـطر البيـت    وأول ما يالحظ على هذه األبيات التزام الشاعر بالقافية يف كـل شـط        

ــه علمــاء العــروض املشــطور    ــق علي ــا يطل ــات الســهولة   )3(،وهــذا م ــذا يغلــب علــى األبي ،ل
 :ومثلها أبيات  الغزال يف ذم الدهر  اليت مطلعها.والعذوبة

  الـــــــد أَصـــــــناف هر الــــــد لَبـــــــت ــــــي ح رإِنّ 4(ر(
 

   
 .وتتميز هذه األبيات بأهنا حلوة النغم ، ذات جرس موسيقي رشيق    

 ـــــــــــــــــ



 - 266 -

 283/ 1 –انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  3                   425 /1 –املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 67ص  –ديوان الغزال  4                                               44ص –ابن عبد ربه  ديوان 2

يه من تغيريات هو أنسب البحور لالرجتال والقـول علـى البديهـة    وحبر الرجز لكثرة ما يعرت      
وما ورد لدى شعراء الزهد على هذا البحر هو أقرب لالرجتال ،وكثرة التغيريات املألوفة يف 

مطيـة  (أجزائه ،وتنوع ضروبه وأعاريضه جعله من أسهل البحور الشعرية ،لذا أُطلـق عليـه   
روضيني جيعلونه سجعا ال شـعرا ،ومنزلتـه متدنيـة    ،وبعض الع) محار الشعراء(أو )الشعراء

 .،لذا مل حيظَ باهتمام واسع من شعراء الزهد )1(عند النقاد 
ولسرعة هذا البحر سـبب  .حبر السريع يت استعملها شعراء الزهد أيضًا ومن األوزان ال      

لنطـق بـه   مسي السريع هبذا االسـم لسـرعة ا  :"يتضح فيما قيل يف سبب تسميته اليت قيل فيها
،وهــذه الســرعة متأتيــة مــن كثــرة األســباب اخلفيفــة فيــه ،واألســباب أســرع مــن األوتــاد يف  

وقد انفرد ابن عبد ربه هبذا البحـر يف ثالثـة مواضـع وذلـك يف قولـه يف تـذكر       .)2("النطق هبا
 :موقف احلشر 

     ــا بــــــه ــف مــــ ــــــن موقــــ ــا م ــا ويلتــــ  يــــ

    لَ احلــــــاكميعـــــد أَن ــــــن م ـــــوفأَخ 

   
ــارزُ ه  أبـــــــــــــ ــيان ــه بعصـــــــــــــ ـــــــــــــ  اللّ

  ـــــــم راح ـــــــه ونيل مـــــــن د ولـــــــيس 

   
 يــــــــا رب غُفرانَــــــــك عــــــــن مــــــــذنبٍ

  منـــــــــــاد ـــــــــــه )3(أســـــــــــرف إال أَنَّ
 

   
وسرعة البحر تتالءم مع سرعة األحداث اليت ذكرها الشاعر ،وهي تذكر موقف احلسـاب  

ــن ا عــ         ــب املغفــرة م ــا التوبــة وطل ــذنوب واملعاصــي ، يليه ــم االعــرتاف بال . ز وجــل ، ث
 ـــــــــــــــــ
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   150ص  –ديوان ابن عبد ربه  3                                             87ص –انظر املعجم املفصل  1
 94ص-93ص–املعجم املفصل  2

 ويف موضع  آخر يقول ابن عبد ربه يف خشية ا: 
ــدود   ـــ ت يف اخلُ دــد ـــ خ ــد ــدامع قَـــ ـــ م 

)1(بـــــــاهلُجود وأَعـــــــين مكْحولَـــــــةٌ    
 

   
وال خيفى التالؤم الذي أحدثه الشاعر بني املعنى والقالب الـذي صـب معنـاه فيـه ، ذلـك            

ألن املعنى الـذي أراده الشـاعر هـو بيـان سـرعة اسـتجابة هـؤالء املعـتكفني لوعيـد ا عـز           
مـن هـ         ذا وجل  ،وسرعة مبادرهتم إىل حماريبـهم للصـالة والعبـادة والـدعاء خوفـاً وخشـية ً

 :ويف املوعظة يقول ابن عبد ربه على هذا الوزن أيضا. الوعيد
  ة ــــــــــــرب ع عــى مل أَد ــــــــــ ــت حتَّ  بكيــــــــــ

  فَـــــوقَ القَلـــــوص جملـــــوا اهلـــــود2(إِذْ ح(
 

   
ــن الوصــف ،وتصــوير العواطــف واملشــاعر                ــه الســابقة م ــر يف أبيات ــه أكث ــد رب ــن عب واب

ء ،وكـان خـري مـا ميثـل ذلـك كلـه البحـر        واالنفعاالت اليت تصاحب اخلـوف واخلشـية والبكـا   
حبر السـريع سـلس عـذب ،حيسـن فيـه الوصـف ومتثيـل العواطـف         :"السريع الذي قيل عنه 

كما استعمل الشعراء حبر اخلفيف الذي مسي هبذا االسـم خلفتـه املتأتيـة     .)3("واالنفعاالت 
 :،ومن أمثلة ذلك قول الغزال )4(من كثرة أسبابه اخلفيفة 

و ــــيخ ــــأَنــــا شيف الش لــــت  ـيخِ مــــا يعــــقُ
ــ   ــني  ــــــــــ ــه وذَهـــــــــ ــلُّ أَبلَـــــــــ ـــــــــ مه كُ  لَ

   
ــ   ــن كَســـ ـــ م ــر ـــ كثي ــراه ــيخٍ تَـــ ـــ ـــــلَّ ش  ـكُ

رونِ   ـــــــالقُ ـــــــذه يل بِ خُ ـــــــواري فَ )5(بِ اجلِ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 77ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 105ص  – نفسه 2
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 97ص–املعجم املفصل  3
 94ص –نفسه  4
 114ص  –ديوان الغزال  5

لقد عرف الغزال مبيله إىل الدعابة واهلزل ،مما جعله جيد يف هذا البحـر مـن االعتـدال مـا           
جيمع به بني مواضيعه اجلادة واهلزليـة  الـيت مجـع بينـها يف هـذين البيـتني ،فـالبحر اخلفيـف ذو         
طابع واحـد ال يـتغري مـن وضـوح الـنغم واعتدالـه ،حبيـث ال يبلـغ حـد اللـني وال حـد العنـف             

 . )1(لكن يأخذ من كل منهما بنصيب و
هذا البحر أخف البحور على الطبع ، وأطالها علـى السـمع   :" حبر اخلفيف وقد قيل يف       

وهــو يصــلح .،يشــبه البحــر الــوافر يف اللــني والســهولة ،حتــى إن الــنظم فيــه يقــرب مــن النثــر   
والغــــزل ملوضـــوعات اجلـــد كاحلماســــة والفخـــر وملوضـــوعات الرقــــة واللـــني كالرثـــاء ،      

والوجدانيات ،وهو إن مل يكـن كـالبحر الطويـل يف الفخامـة واجلـالل ،وال كـالبحر املنسـرح يف        
يت اسـتخدمها شـعراء   ومن البحور الـ .)2(" اللني والتكسر ،فإنه آخذ من كل منهما بنصيب 

 :،وقد ورد هذا البحر لدى كل من الغزال يف قوله  يف احلكمة ) حبر املتقارب (الزهد بقلة 
ــــــــن غنــــــــىا كُنــــــــإِذ م ة ذا ثَــــــــرو ت 

ــالَمِ    ــود يف العـــــــــ ـــــــــ س ــت املُ  فَأَنـــــــــ

   
 ة ــور ـــــــبٍ صـــــ ــن نَس ـــــ م كــب ســـــ ح و 

ــن آدمِ     ــــــــــ م ــك ــــــــــ ــر أَنَّ ــــــــــ 3(تُخَب(
 

   
 :ويف قول ابن عبد ربه يف الوعظ  

ــكالَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى وال ملَي 

ـــــــــــــه     يراكبـــــــــــــاً ن نبــد  وال تَنـــــــــــ

   
ــ  ــــــ بــبا إذ طَــــــــوى ثَو ــــــ الص ــــــــك وبه 

ـــــــــه   طي ـــــــــر ناش 4(فـــــــــال أَحـــــــــد(
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 ـــــــــــــــــ
 108ص  –ديوان الغزال  3                           1/242–انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 171ص  –ديوان ابن عبد ربه  4                                                                  81ص-املعجم املفصل 2

وال خيفى ما يف هذه األبيات ومـا سـبقها مـن التـدفق والسـرعة نظـراً إىل قصـر تفعـيالت                
كمـا  .)1(جعلـه رتيـب اإليقـاع     ة مكـررة واحـد ة علـى تفعيلـ   اهذا البحر ،كمـا أن كونـه مبنيـ   

 :استعمل الغزال جمزوء الرمل يف قوله 
ــ  ــــــــــــ ــــــــــــــذَ الن أَخ ــراء مــــــــــــ او 

  ــم ـــــــــــــــ س ــوبِس بِ طـــــــــــــــ  ت وقُ

   
خ والس ه ــبِ شـــــــــ ــوعٍ ي ــشـــــــــ ـــــــــ  ـقْ

  يف الـــــــــــــد ضَـــــــــــــعفو 2(بيبِم(
 

   
وجد الشاعر يف هذا البحر ما يتالءم مع اإليقاع السريع هلـذه األبيـات  ، ملـا فيـه مـن خفـة             

 .وسرعة يف النطق 
هــذا وقــد اتضــح مــن خــالل أبيــات الشــعراء يف الزهــد مــدى اعتمــادهم علــى البحــور          

ا الدور البارز   يف موسيقى األبيات ،ومـا بينـها مـن تنـاغم ،ومـا يعلوهـا       واألوزان اليت كان هل
من إيقاع ترنيمي تشرئب لسماعه اآلذان ،وتطرب له األنفس ،ويف الوقت نفسـه لعبـت هـذه    

ربـط بعـض البـاحثني بـني موضـوع      " األوزان دورا يف جالء املعنى الذي أراده الشـاعر ،فقـد  
ه يف الشـعر العربـي ،أي بـني موقـف الشـاعر يف معانيـه       القصيدة والبحر الذي كانت تنظم فيـ 

لـذا نـرى مـدى أمهيـة     .)3("وعاطفته وبني اإليقاع والوزن الذين اختارمها للتعبري عن موقفـه  
لبسيط والطويل والوافر والكامل الـيت أكثـر الشـعراء مـن اسـتخدامها      لطويلة كبحر االبحور ا
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إىل غـري ذلـك    وزواهلـا ،واآلخـرة ،   الـدنيا ،خاصة يف املواضيع اجلادة كاحلديث عن املوت و
 ـــــــــــــــــ

 467ص  –النقد األديب احلديث  3                                                   124ص-انظر املعجم املفصل 1
 51ص  –ديوان الغزال   2

 .عنى وما أحدثته هذه البحور يف األبيات من جالل وفخامة مجعت بني شرف اللفظ وامل
كما مل ختلُ  أبياهتم من البحور القصرية كاخلفيف والرجز واملتقـارب الـيت أقـلَّ الشـعراء يف           

ال يصـلح فيهـا   "وقد علق الدكتور عبد ا الطيب على البحور القصار بأهنـا  .استخدامها 
ينها الـنظم إال ـرد الدندنــة والرتويـح عـن الــنفس جبـرس األلفـاظ ، وفيهــا مجيعـاً رتابـة تشــ        

،وحبــران منــها فقــط هلــا نغــم حلــو يتقبلــه الســمع ويرتــاح إليــه ،إن وفــق الشــاعر يف ذلــك إىل   
 .)1(" والرجز ،والرجز أقوامها .. السالسة وجتويد اللفظ ،ومها اخلفيف 

أن شعراء الزهد سلكوا يف أبيـات الزهـد طريـق اجلـودة واإلحكـام ،       أيضا وهذا ما يؤكد      
 .يالئم أبياهتم  يف سكناهتا وحركاهتا من حبور وأوزان ملا  وأحسنوا االختيار

 :ة ــــــــالقافی -2
 هـا عرف، وقد )2("القافية قيمة موسيقية يف مقطع البيت ،وتكرارها يزيد يف وحدة النغم "      

،وتنبهوا إىل ما حتدثه هـذه القـوايف يف   العرب منذ القدم يف ما يعرف باألرجاز وسجع الكهان 
موسيقى تدل على براعتهم يف النظم ، حيـث جتعـل السـامع  ينتظـر بشـغف مـا       القصائد من 

يلي األبيات بنفس النغم حتى هناية القصيدة ، لذا اعتنى الشـعراء بقـوافيهم  وبـالغوا يف هـذه     
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العناية لدرجة أن الشـاعر املقـدم عنـدهم هـو مـن حيسـن اإلتيـان هبـا ،ومـا ذلـك إال ملشـقة            
 .)3(احلصول عليها 
 ـــــــــــــــــ

 1/108–املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 469ص  –النقد األديب احلديث  2
 88ص-81ص–مصر -الناشر مكتبة اخلاجني–حممد عوين عبد الرءوف .د، انظر القافية واألصوات اللغوية  3

يـد  كما اعتنى علماء اللغة بدراستها منذ زمن اخلليل بن أمحد الفراهيدي واضعني هلـا العد 
إهنـا مـن   :"من التعريفات اليت يرى بعض الباحثني أن أرجحها تعريـف اخلليـل الـذي يقـول فيـه     

  .)1("آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه مع ما قبله 
وآخر حرف يف البيت قد يكون حرف الوصل املتولد عن إشباع حركة الـروي ثـم يـدخل          

كة إىل أن تتوقف عند أول سـاكن يليهـا مـع    يف القافية ما يسبق هذا احلرف من حروف متحر
 .احلرف الذي يسبقه

جندها تُجمع على حروف معينة ذات مسميات خاصـة  )2(وحني نتتبع هذه الدراسات       
تكُّون يف جمملها قافية األبيات ويلجأ الشاعر إىل بعضها دون بعض حبسب الـنغم الـذي يريـد    

،كمـا جتمـع الدراسـات السـابقة علـى أمهيـة       أن حيدثه ،واملوضوع الذي يطرقه يف قصـيدته   
اللتـزام الشـاعر بـه مـن حيـث      ) امللتـزم  ( البيت األول يف القصيدة الذي أطلق الباحثني عليه 

 .الوزن العروضي ،ونوع القافية يف بقية أبيات القصيدة 
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غم فبـالوزن والقافيـة تـتم وحـدة الـن     "وتعد القافية مكملة للوزن يف إحداث النغم الشعري       
وقـد  .)3("وحتدث اهلـزة الشـعرية املـرادة مـن الشـاعر ، لنقـل جتربتـه إىل القـارئ ،والسـامع          

 :قسمت القافية تبعاً حلركة الروي إىل قسمني ومها
 ـــــــــــــــــ

-1ط–بـريوت  –دار اجليـل   -إعـداد راجـي األمسـر   ، علم العروض والقافيـة  -وورد أيضا يف -347ص–املعجم املفصل 1
  142ص -م 1999/هـ1420

ـ 1407-3ط-مكـة املكرمـة   -مكتبة الطالب اجلامعي-عبد اهللا درويش/انظر دراسات يف العروض والقافية ، د 2  -م1987/هـ
 وما بعدها 143ص-وانظر أيضا علم العروض والقافية–وما بعدها 49ص
 276ص–الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن أمحد العروض والقافية  3

ــث ال   ويكــون الــروي :مقيــدة - ــي حبي فيهــا ســاكناً ،وهــذا النــوع قليــل جــدا يف الشــعر العرب
 % .10يتجاوز 

، وهو الكثري الشائع يف الشعر العربي ،ويلتـزم الشـعراء    اويكون الروي فيها متحرك:مطلقة -
حبركاهتا التزاماً تاماً ، والشـاعر الـذي ال يلتـزم هبـذا احلـرف وحركتـه يقـع يف عيـوب القافيـة          

 . )1(علماء العروض يف كتبهم وال جمال لذكرها هنا وهي كثرية ذكرها 

 وبالنسبة ألبيات الزهد اليت بني أيدينا فقد أطلق شعراء الزهد يف هذه املرحلة  لقوافيهم       

 .العنان ، فجاءت أغلب القوايف مطلقة غري مقيدة بقيود احلروف الساكنة إال يف القليل منها
 :ه اليت يقول فيهاكما عند األمري عبد ا يف الميت

ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ األج 

  ــــــــــــــح ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــــ ــــــــــــ األم ك 

   
ــ ـــــــــ خْ  ماحتَّ ى ال تَ دــر ــى الـــــــــ ـــــــــ ش 

ــ    ــك قَـــــــــ ـــــــــ ــه بِ ـــــــــ كَأنَّ لْوــز  د نَـــــــــ
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   جـــــــاة ــبِ الن ــن طَلَـــــ ــت عـــــ  أغفَلـــــ

ــلْ    ــن غَفَــــــــــــ ــــــــــــ مل ــاة ــــــــــــ ج  وال نَ

   
يــى ه ــــــــــ ــغلك املُن ــات يشــــــــــ ــــــــــ ه 

ــك الشـــــــــغَلْ      ــدوم لَـــــــ ــا يـــــــ ـــــــ م لَ و 

   
ــن ــــــــــــ ــــــــــــــك مل يكُ ومي ــأن  فكــــــــــــ

  نَع ــأن ـــــــــكوكـــــــ لْ يــز )2(قَـــــــــد نَـــــــ
 

   
فانتهاء األمل ، وانتهاء األجل ، وعدم جناة من غفـل ، أمـور ألزمـت الشـاعر بتقييـد هـذه             

صـوت هـذا احلـرف يـوحي     "وقافية الـالم مـن أحلـى القـوايف لسـهولة خمرجهـا،وألن       .القافية
 ـــــــــــــــــ

         2/155-كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 2                                     260ص–الشعر  انظر موسيقى 1

 .)1("مبزيج من الليونة ،واملرونة والتماسك وااللتصاق 
وهــو ) اإليطـاء (وممـا يالحـظ علــى األبيـات سـالمتها مــن عيـوب احلركـات ،ووقوعهــا يف             

فيـة  ،تتكـرر فيـه قافيـة واحـدة بلفظهـا ومعناهـا مـن غـري فاصـل أقلـه            عيب من عيوب القا
بلفظهــا ومعناهــا بعــد بيــتني فقــط ) قــد نــزل ( ، والشــاعر هنــا كــرر عبــارة )2(سـبعة أبيــات  
 هو الشائع  يف اإليطاء بني العروضيني  أما الـذي  رأى أن القصـيدة  مـا احتـوت     "،وهذا األمر 

،فقد أباح تكريـر الكلمـة دون عيـب علـى أن يفصـل       ثالثة أبيات فصاعداً ،كاألخفشعلى 
ومـع ذلـك يظـل عيـب اإليطـاء مالزمـاً        .)3("بني الكلمتني املكررتني هذا العدد من األبيـات  

فاإليطاء ال شك حممول على العي وقلة املـادة اللغويـة   ."لألبيات ألن الفاصل هنا بيتان فقط 
ر علـى قلـة بضـاعته بتكـرار لفـظ واحـد       اليت هي ضرورية للشاعر فال ينبغي أن يدل الشاع
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كــذلك تظهــر القافيــة .  )4("مبعنــى واحــد يف غــري فاصــل بينــهما بســبعة أبيــات علــى األقــل  
 :املقيدة يف قول ابن عبد ربه 

  ة ــــــــــــرب ع عــــــــــــى مل أَد  بكيــــــــــــت حتَّ

     فَــــوقَ القَلـــــوص جملــــوا اهلــــود5(إِذْ ح(
 

   
ور الـيت ذكرهـا يف أبياتـه تشـكل النهايـة بالنسـبة لـه ،        أتى الشاعر بقافيته مقيـدة  ألن األمـ        

ــة     ــالقميص ليعقــوب يشــكل النهاي  فحمــل اهلــودج فــوق القلــوص يشــكل الرحيــل ، واإلتيــان ب

 ـــــــــــــــــ
 79ص  –خصائص احلروف العربية ومعانيها  1
     165ص  –انظر علم العروض والقافية   2
 369ص  –املعجم املفصل  3
 195ص-لبنان-دار الكتب العلمية -األستاذ حممود مصطفى–أهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقافية شرح كتاب  4
 105ص  –ديوان ابن عبد ربه  5

ــد اخلــري          ــى املاضــي ،وعن ــة لألســف واحلــزن عل ــدر يشــكل النهاي ــه ، واإلميــان بالق ملعانات
صـنفها الـدكتور عبـد     وقافية الصاد مـن القـوايف النفـر كمـا    .وسرعته يتوقف جهد احلريص 

والقافية هنا مع تقييـدها  .)1(،ملشقة اإلتيان هبا ) قتب أشرس (ا الطيب ،وأطلق عليها 
أمـا  :"فهي  مردفة بالواو والياء ،والدكتور إبراهيم أنيس يعجب من وجـود هـذا األمـر بقولـه     

 يقـا،وال نـدر  جواز وقوع التناوب بني واو املد وياء املـد يف القافيـة املقيـدة فـأمر عجيـب ح     
وال شـك أن تنـاوب واو املـد    :"ويف موضـع آخـر يقـول    .)2(" كيف مسح به الشـعر العربـي؟  

ويــاء املــد يف القافيــة املقيــدة ظــاهرة قبيحــة مــن حيــث املوســيقى الشــعرية،ولذلك يأباهــا   
مـع القافيـة املقيـدة    فوجود الردف املتناوب بني الواو واليـاء  .)3("الشعر اإلجنليزي كل اإلباء 

غـاىل يف األمـر حـني جعـل      وال ضري يف ذلـك ،إال أنـه  مل يستحسنه الدكتور إبراهيم أنيس ، أمر
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التزام واو املد أو ياء املد أحسن من التناوب بينهما حتى مـع القافيـة املطلقـة ،بنـاء علـى مـا       
 :كذلك تظهر القافية املقيدة يف قول ابن عبد ربه يف النصح . )4(ذكره الصبان يف ذلك 

ــا أَي ــ ي  ــب ــ التَّع ــــب ــغُوف بِاحلُ شــ ــا املَ  هــ

ت يف تَقْـــــك    ا ال يقْرتِبـــريبِ مـــــم أَنْ

   
م دو عـــدال ي ـــــــــــنب وي إذا غضعر 

  تـــــــبمـــــــاً عوي تَـــــــهاتَبإِذَا ع ـــــــن م و 

   
    ـــــــــب نالع ــوك ـــــــــن الْشـــــــ ــين م جـــــــ ــك ال تَ ـــــــ )5(إِنَّ

 

   
 ـــــــــــــــــ

                     76 -75/ 1–انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 294ص-موسيقى الشعر 2
 296ص-نفسه  3
 294ص–انظر موسيقى الشعر  4
 44ص –ديوان ابن عبد ربه  5

برويها الباء الساكنة ،وحركة التوجيه وهـي كسـرة الـراء،    ) يقرتب(تتمثل القافية يف كلمة       
 وتقييد القافية. لباء من القوايف الذلل اليت أكثر شعراء الزهد يف اإلتيان هبا لسهولتهاوقافية ا

هنا ينبع من غرض الشاعر من نصيحته وهو طلـب التوقـف عـن هـذا األمـر الـذي يـرى فيـه         
ويف األبيـات عيـب مـن عيـوب القافيـة يتمثـل يف       .الشاعر التعب واملشـقة والنهايـة التعيسـة    

ختتلف فيه حركة التوجيه قبل الساكن ، وقد اختلفـت حركـة التوجيـه    سناد التوجيه الذي 
ــرة يف   ــن الكسـ ــات مـ ـــب (يف قافيـــة األبيـ ــرتِب ،غض ـــب ،ال يقـ ــة يف ) التع عتَـــب (إىل الفتحـ

ـب  لكثـرة   ويف األصـحاب مـن ال يعـده عيبـاً      :"ويقـول السـكاكي يف عيـب التوجيـه     ).،العن
ــاً ، وروده يف الشــعر  ــرب عــده عيب ــن .)1("واألق ــه يف    وم ــد رب ــن عب ــول اب ــدة ق ــوايف  املقي الق
 :األخالق الكرمية 



 - 276 -

ـــــــــــد للزمـــــــــــا     جلَّ ـــــــــــن تَ يـــــــــــا م 

ـــــــك منـــــــك أَجلَـــــــد ؟    نِ أمـــــــا زمانُ

   
ــوا  ــــــــ لَــــــــــى ه ــاكَ ع طْ نُهــــــــ ــلِّ ــــــــ س 

  غَــــــد ــــــن م ســــــك لَــــــي موي ــــــدع كَ و 

   
 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن احليــــــــــــــــــــــ  إِ

    صح ت تَ ــئْ ـــ ــا ش ــا مـــ رع بِهـــ ــازْ ـــفَـــ   دــــ
)2(

 

   
ويف تقييـد القافيـة داللـة     وحركـة التوجيـه هـي فتحـة الـالم ،     ) أَجلَـد (فقافية البيت كلمة       

على التأكيد على هذه األخالق الكرمية  اليت يدعو الشاعر إىل ضرورة  التقيـد هبـا ،ويؤكـد    
 على ضرورة التقيد هبذه األخالق الكرمية باختيار حرف الـدال كقافيـة لألبيـات ملـا حيملـه     

 ـــــــــــــــــ
 302ص –مصر-املطبعة األدبية بسوق اخلضار القدمي  -1ط–يب يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكيأل ،مفتاح العلوم كتاب  1
                                     67ص –ديوان ابن عبد ربه  2

ر يف وهــذه األبيــات مل تســلم مــن عيــب ســناد التوجيــه  أيضــاً  الــذي يظهــ  .مــن قــوة وشــدة  
 :ومن القوايف املقيدة قول الغزال يف الدهر .اختالف حركة التوجيه ما بني فتح وضم 

الــــــــد لَبــــــــت ــــــــي ح رهر أَصــــــــناف الــــــــدإِنّ ر 

   
 ــر ـــــــــــــ قــاً م ـــــــــــــــرة حلـــــــــــــــو وأَحيانـــــــــــــ م  فَ

   
  ر ــبِ ــــــــــ ــاً ص ــاً وأَحيانــــــــــ ــاً حينــــــــــ مــــــــــ لقَ ع و 

   
    ر ــد هر كَـــــــ ــد ــقيكَه الـــــــ ســـــــ ــا ي ــلُّ مـــــــ جـــــــ و 

   
 ــــــــد ــــــــر    فَلَــــــــم أَجِ الفَقــــــــرِ أَم ــــــــن ــــــــيئاً م ش 
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 أَال تَـــــــــــرى أَكثَـــــــــــر   ـــــــــــر فـــــــــــن فيهـــــــــــا ي م 

   
ــارِ   ــرِ إِىل نــــــــــ ــة الفَقــــــــــ ــقَر مخافَــــــــــ ــــــــــ 1(س(

 

   
قافية األبيات من القوايف املقيدة اردة من الردف و التأسيس ،وكـأن الشـاعر بتقييـدها          

وهذه األبيات أيضـا مل   .سراتوجتريدها يقيد الدهر باحلزن واملرارة وجيرده من األفراح وامل
تســلم مـــن عيـــب ســناد التوجيـــه حيـــث اختلفــت فيهـــا حركـــة التوجيــه مـــا بـــني الفـــتح     

 .)2( )مسبعات(ومثل هذه املقطوعة يطلق عليها الدكتور سعد شليب مسمى .والكسر
 ـــــــــــــــــ

  67ص  –ديوان الغزال  1
 318ص -انظر األصول الفنية للشعر األندلسي 2

ومن اجلدير بالذكر أن قافية الراء من القوايف الـيت أكثـر شـعراء الزهـد اإلتيـان هبـا لسـهولة              
،وهذا ما يضفي علـى القـوايف    )1(خمرجها ،ولكون الراء الصوت التكراري الوحيد يف العربية 

 .طابع القوة والتأكيد 
ء هو ما عابه اخلليـل  وأشري هنا إىل أن مجيع ما ورد من عيب سناد التوجيه لدى الشعرا       

،الذي مل جيز من حاالت سناد التوجيه إال الضمة مع الكسره ،وذلك ملا بني الضمة والكسـرة  
ومـن القـوايف   .،وهذا ما ال جنـده هنـا   )2(من وجوه شبه كما يرى ذلك الدكتور إبراهيم أنيس

 :املقيدة أيضا ما ورد يف قول عبد امللك بن حبيب يف أبياته اليت مطلعها
 تبحصأَ نـــم رـــعالش قــــطيف يـــكي

  ــــــالَح )3(رقْالغَــــــ كحــــــالِ اليــــــوم هتُ
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فالقافية مقيدة وجمـردة مـن الـردف والتأسـيس ، وقـد قيـدها الشـاعر كمـا قيـد القـدرة                 
على الشعر بفراغ القلب واتساع اخللق ،والتقييد هنا نابع من نفسية الشـاعر املقيـدة بـاحلزن    

كمـا نعـرف حـرف جمهـور شـديد، ألنـه       " يدل على ذلك  اختياره حـرف القـاف وهـو    واهلم 
حيجز اهلواء خلفه ،حتـى ينقطـع نفـس الشـاعر مـن شـدة احلـزن، وهـو حـرف مسـتعل ألن           
اللسان يرتفـع بـه إىل أعلـى احلنـك وهـذا يؤكـد أن احلـزن فـوق طاقتـه البشـرية الـيت ضـعفت             

 ـــــــــــــــــ
 123ص -م2003-هـ 1424 -1ط-دار اشبيليا للنشر والتوزيع-حممد أمحد حممود /انظر علم األصوات ، د 1
 267ص –انظر موسيقى الشعر  2
   2/7 -ووردت يف نفح الطيب -   236ص -مطمح األنفس  3
 

ــاه ،وحـــرف    ــاغرا فـ ــرتخياً فـ ــان مسـ ــل اإلنسـ ــرة جتعـ ــتح ،ألن احلسـ              أمامـــه ،وحـــرف منفـ
  .)1( ..."مقلقل 

ــدك       ــذا احلــرف    وال ــول عــن ه ــد ا الطيــب يق ــه  والقــاف حــرف  :"تور عب متحــامى عن
 .ومما يالحظ على هذه األبيات سالمتها من عيوب القافية .)2(" ،وجياده ليست كثرية

واسـتعمال القافيـة املقيـدة بعـد     :"يقول الدكتور عبـد ا الطيـب بشـأن القافيـة املقيـدة             
ولكـن اسـتعماهلا مـن غـري أن     )  .مغربـان (و)علـيم (و) ناصح(و)غادر(املد كثري جدا حنو 

يســبقها مــد غــري كــثري ،وفيــه عســر شــديد يف البحــور الطــوال ،إال حبــري الرمــل واملتقــارب  
 .)3("خلفتهما 
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ويف األبيات اليت أدرسها أجد أغلب القوايف املقيدة مل تسبق مبـد ،مـا عـدا قافيـة الصـاد             
عظة جاءت مردفة بالواو واليـاء ، ومـع ذلـك فـال أملـس يف هـذه       يف أبيات ابن عبد ربه يف املو

الكامـل  "األبيات العسر والثقـل ، ومرجـع ذلـك إىل أن أغلبـها مـن حبـري الرجـز والكامـل ،و        
 .)4( "والرجز يقبالن التقييد 

على ما خيتلج يف نفـس الشـاعر مـن مشـاعر     هذا بالنسبة للقوايف املقيدة اليت جاءت بناء       
 .متدفقة ، فقيد تدفقها بتقييد القوايف مندفعة ،

 ـــــــــــــــــ
                                                           256ص–البناء الفين  1
                         61/ 1 –املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  2
 54/ 1- نفسه 3
                                     1/55 – نفسه 4

وهي تشكل بالنسبة للقوايف املطلقة النزر اليسري ، فقد أكثر الشعراء مـن إطـالق القـوايف          
 :خاصة يف املوعظة وما يتعلق باملوت وزوال الدنيا ، من ذلك  أبيات للغزال 

ــــر أَيــــا ال هيــــاً يف القَصــــ   رِ رِ قُ  ب املَقــــابِ

رِ       ــاد ــري صـــ ــومٍ وارِداً غَـــ ـــ ــلَّ ي ـــ ــرى كُ  يـــ

   
راًـــــت صســــلَ ت أَند أَيقَنـــأَنَّك قَـــكَ ائ 

 ائرِــــــــلك احلَفت يف بعضِ  مــــــداً بينهـــــغَ  

   
مــراه ــه تَــ ــرفَتَلــ ــ ــا و بِالش ــضِ مــ بعــ ابِ و 

ـــــ      ـــــن نَقْ م ـــــه ـــــرِ  تَلَـــــذُّ بِ املَزاه لـــــك رِ ت 

   
م بِاملَغْــــو قــــبا أَنتـــــــونِ عجىال حو ال 

  ــلِ الع ــوال بِقَليـــــ ـــــ ــابرِ لْ خـــــ ــد التَ  مِ عنـــــ

   
يف ذاكَ م ـــــا أَغنــــون كُلِّ واعـــــــاكَ عظ 

مــــشفي   ن كُلِّ زاجِــــا أَغنـــقٍ ورِـــــــاكَ ع 
   

   ــه بــ ر ــد ــا العبــ ــي بِهــ ــة يعصــ ــ عمــم ن كَــ و 

لْ   ب ـــوتْــــــــوى عندع كوبِ الكَب هرِــــــــرائ 
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   مــاد ــك قـــ ـــ ــذا وإِنَّ ـــ ــن ه ـــ لُ عــتَرح ـــ س 

م   ــــويف ش لى غَيـــــــا أَنت رِــكٍّ ع 1(رِ عاذ(
 

   
فقافية هذه األبيات مطلقة مؤسسة موصولة باللني ، ويف إطالقها داللة على إطالق هـذا        

ذه املقابر من أحـوال تغنيـه عـن كـل زاجـر      العبد العاصي يف معاصيه ،على كثرة ما يرى يف ه
ويظهـر يف األبيـات عيـب وهـو سـناد اإلشـباع حيـث اختلفـت حركـة احلـرف الفاصـل بــني            

 .الروي والتأسيس ما بني الكسر والضم 
 ـــــــــــــــــ

 82ص-81ص  –الغزال  ديوان 1

يقــع متحركــان وهــي الــيت ) املتــدارك( ومثــل هــذه القافيــة يطلــق عليهــا علمــاء العــروض       
ــني ســاكنيها  ــان ب ــة     )1(متتالي ــاء الناجتــة عــن إشــباع حرك ــا األلــف الســاكنة والي ،  ومهــا هن

  .الكسرة
وهـي مـن القـوايف الـيت أكثـر منـها       -) الـراء (ومن اجلدير بالذكر أن هذه القافية املتمثلـة يف        

يت حتـدث  تتميز جبرس موسيقي رنان ،أسهم يف إحداثه ذبـذبات هـذا احلـرف الـ     -الشعراء
من غرائب حرف الـراء أن العربـي قـد    "رنينا خاص حلو اإليقاع حتى أن أحد الباحثني ذكر 

ــيت تــذوقها يف           ــالوة ال ــم مصــادر احل ــى أه ــا عل ــدل معانيه ــيت ت ــاظ ال ــم األلف ــه يف معظ أدخل
 . )2("صحرائه

 :ومن القوايف املطلقة أيضا ما ورد يف قول ابن عبد ربه 
ـــــة اخلَ  إِىل التَّوب ر ــاد ـــــداً بـــ جتَهِ م لصـــــاء 

حـــواملَ   يو تــــوي ليك  داـــك مل يمدد إِ
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م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي ســـــــداً لَيفُهل 

ــدا     ـ ع ــا و ــازِ مـ ــن إِنْجـ ـ م ــه ـ للَّ ِ ــد )3(ال بـ
 

   
يف اجتمــاع إطــالق أو حــرف الــدال املتبــوع بــألف اإلطــالق  ،و) يــدا(القافيــة هــي كلمــة       

الروي  بألف اإلطالق داللة على حرص الشـاعر علـى سـرعة االنطـالق للتوبـة  واإلنابـة إىل       
ا عـز وجــل ويف ذلــك تأكيـد لدعوتــه باملبــادرة إليهـا يف أول األبيــات ،ذلــك ألن املبــادرة يف    

 ـــــــــــــــــ
 119ص -شعروأنظر أيضاً أوزان ال – 171ص  –انظر علم العروض والقافية  1
 90ص  –خصائص احلروف العربية ومعانيها  2
 68ص –ديوان ابن عبد ربه   3
 

،وقافية الدال من القوايف الذلل كما صنفها الـدكتور عبـد ا   )1(األصل هي اإلسراع يف األمر
ــالم يف حالوهتــا وســهولة خمرجهــا    ــي املــيم وال ــه ،وهــي تل ومــن القــوايف  .)2(الطيــب  يف كتاب

 :مري عبد ا املطلقة قول األ
ــاء  ــــــــ إىل فَن ــري ــــــــ نيا تَصــد ى الــــــــ أر 

     ــاء ــن بقَــــ ــيء مــــ ــا لشــــ ــا فيهــــ ــــ م و 

   
ــري وانٍ  ــة غــــــــــ ر باإلنابــــــــــ ــاد ــــــــــ فب 

   ــــــــاء ــــــــري إىل فَن ــــــــئٍ يص علـــــــى ش 

   
ــرِيرٍ   ـــ ــى س لـــــت علـــ م ــد ح ـــــك قـــ  كَأنَّ

جهــــوغُيب حس   و ــــك يف الثَّــــــناءر 

   
ــنح إليــــــ    ــافس يف التُّقــــــى واجــــ ــــ هفَن 

   ــني رضـــــ ــك تُ لـــــ لَع ــماء )3(رب الســـــ
 

   
فقد أطلق الشاعر قافيتـه حبركـة الكسـر علـى الـروي ، الـيت يتولـد عـن إشـباعها اليـاء ،                 

وزاد من هذا اإلطالق كون الردف ألفا ،ذلك لتناسب األلف مع االنطالق أكثر من احلـروف  
النطالق  عز وجل والتقرب إليه األخرى ،ويف إطالق القافية رغبة جاحمة من الشاعر يف ا
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باإلنابة واألعمال الصاحلة ، وحتريك الروي بالكسـر يـوحي بانكسـار الشـاعر وحزنـه علـى       
 .حقيقة هذه الدنيا اليت تتضمن  فراق األهل واألحباب ،وصريورة الدنيا وما فيها إىل فناء

 .)4(واهلمزة حرف هجني إال أن ذكرها بعد ألف ممدودة جعلها سهلة لينه 
 ـــــــــــــــــ

  ) بدر(مادة  –لسان العرب " أسرعت..بدرت إىل الشئ " 1
 60 /1–انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  2
 155 /2 –البيان املغرب يف أخبار األندلس كتاب  3
                 1/81–انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  4
 

وذلك مبد املقصـور فهـو   ) الثراء ( عر يف قافية البيت الثالث وهي كلمة الشاوقد تصرف       
وهو الرتاب النـدي ،إال أنـه مـد املقصـور لـيالءم بـذلك قافيـة األبيـات ،وهـذا          ) الثرى ( يريد

هــي رخــص أعطيــت للشــعراء دون  "، و)1(جــائز يف الشــعر ألنــه مــن الضــرورات الشــعرية  
       ة ،وذلــك هبـــدف إقامـــة الـــوزن ومجـــال الصـــورة النــاثرين يف خمالفـــة أصـــول وقواعـــد اللغـــ 

 .)2("الشعرية 
 :ومن القوايف املطلقة قول ابن عبد ربه يف املوت  

  ــد لَــ ــلِ والو ــني األَهــ ــ ب تــد ــن يل إِذا جــ ــ م    

  ق تاملـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ واألَنْفـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْـــــفَال        بيف ص عمـــدعيف ص ـــسد 
   

قَضَ  رِفُهــــيء يصـــــاء الذي ال شــــذَاكَ الْ

    ــد ــ اجلَسوحِ وــر ــني الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )3(حتَّ
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حلظات االحتضار ومفارقـة الـروح اجلسـد حلظـات ثقيلـة علـى الـنفس يصـاحبها احلـزن                
ت عنـه هـذه القافيـة املنكسـرة ،خاصـة يف البيـت الثـاني حيـث         واالنكسار ،وهـو مـا عـرب   

اضطر الشاعر إىل حتريك العني بالضم اتباعاً حلركة الصاد وذلك للضـرورة الشـعرية ،ومجـع     
 بني الضم والكسر لتصوير هـذه املشـقة ،هـذا باإلضـافة إىل مـا يف كلمـة الصـعود مـن تصـوير         

 .)4(للمشقة والعناء 
 ـــــــــــــــــ 
 176ص  –انظر علم العروض والقافية  1
 173ص  – نفسه 2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
 )صعد(مادة  –انظر لسان العرب  4

 :ومن القوايف املطلقة  أيضاً قول الغزال 
ـــــــومٍ بِمنـــــــزِلٍ    ي ـــــــطَر قـــــــامي شن م  وإِ

لــــــى نَفْ   ع أَخــــــافــثري ــــــه لكَــــ ــي بِ  ســــ

   
ب اإلِنســـوقَ هرــــــد يم اندىن خالر يفَة 

      يــــــــثح مــــــــا خــــــــاف ــــــــه كُ فَيدرِ
ــيِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي1(ر(

 

   
ــر يف إطــالق القافيــة هنــا شــدة مشــاعر اخلــوف الــيت تنتــاب الشــاعر يف وحدتــه                 يظه

،واملصاحبة له  يف مسريه ، فهي مشاعر قوية يـدل علـى ثقلـها أيضـاً حركـة الضـم الـيت علـى         
 :ا ورد من  القوايف املطلقة للغزال أيضاً قوله ومم.الروي ،وتكرار هذه احلركة يف البيتني 

ــتْ أَغْ ــا الفَـ ــه نـــى أَبـ ـ لُ أمي ــان ــد كـ ــا قَـ  حِ مـ

ــن التَّ   ـــ التَّمــانُعِ و ــد صـــ لـــ ل ــريف  ورِشـــ

   
ــ ــ ــــلُّ ع كُ وضٍر  ــه  وقَــــرضٍ كــــان يجمعــ

ــابِ     ــني املَقـــــ ـــــ ت ب ــر ـــــ فح ة ــري  ريحفـــــ
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ــ  ــ ــوم تَضْ ــا القَــ ــم يألُهــ ــتيِلَــ ــ قَعال ويقاً و 

ــرازِ    ــا الكَــ ــ يفيهــ ــ ــد تَقْ ــا بِعــ ــ لّ )2(ديرِن إِ
 

   
حيمــل عــدة ) الــواو واليــاء(إطـالق الغــزال لقــوايف هــذه القصــيدة مــع إردافهـا حبــريف اللــني         

ــيت كــان ميتلكهــا نصــر      ــدور ال ــتمكني ، وغريهــا ،فــوفرة ال ــوفرة ،والغلبــة ، وال دالالت منــها ال
ن املـوت منـه  بتـدبري ، وتقـدير مـن ا عـز وجـل        اخلصي ،مل متنعه من غلبة القدر عليه ومتكـ 

ــؤدي مــا أداه الــروي املتحــرك يف مثــل هــذه األبيــات     ــروي الســاكن لي واهتمــام  .،ومل يكــن ال
الشــاعر بــااللتزام مبثــل هــذه القافيــة جعلــه يلجــأ للــرخص الشــعرية يف البيــت الثــاني يف قولــه              

 .جنسها  حرف من اع كسرة الباء حتى تولد عنهفأشب) املقابر(اليت يريد هبا ) املقابري( 
 ـــــــــــــــــ

 74ص –ديوان الغزال  1
 84ص -83ص  – نفسه 2
 :ومن القوايف املطلقة ما ورد يف قول ابن عبد ربه الذي يتحسر فيه على طيب العيش   

    ـــــــه ــوال أنَّ ــيش لـــــ ــب العـــــ ـــــ ــا أطي  مـــــ

ــــــلٍ    ــــــن عاجِ ــــــه مــــــرتوكُ    ع )1(ُكلُّ
 

   
قافية الكاف املضمومة  من أعسر القوايف خاصة إذا كانـت الكـاف أصـلية كمـا يف     تبدو       

ويف قصيدة ابـن  .)2(هذا البيت ،ويظهر الشاعر براعته يف كافيته إذا مل يستعن فيها بالضمائر
 :عبد ربه الطويلة يف الشيب اليت مطلعها

ــنين   ــواذيل تَلْحيــــ ــــ ع ــي ــرت علــــ  بكَــــ

ــي أَ     ــد بــ ــذي مل يعــ ــى الــ لــ ينوعنيــد )3(عــ
 

   
والغالب علـى نقـاد الشـعر أن يعيبـوا تكـرار الضـمري       ) "ني(ختمت هذه القافية بالضمري       

،ومثل هذا اإليطاء قـد ال  )4("املتصل يف قوايف الشعر ،وأن يشموا يف تكراره نوعاً من اإليطاء 
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ة نونيـة ممـا أدى إىل   هـو كـون القافيـ    –ي أيـ يف ر–يكون مكروهاً يف السمع ،إال أن ما يعيبه هنـا  
تكرار حرف النون يف القافيـة والضـمري ممـا يثقـل علـى السـمع ،ويقلـل مـن موسـيقية األبيـات           

 :ومن القوايف املطلقة عند ابن عبد ربه قوله يف ذم الدنيا وذكر املوت .
 أال إنَّمــــــــا الــــــــدنيا كــــــــأحالمِ نــــــــائمِ   

ــدائمِ    ــيشٍ ال يكـــــون بـــ ــري عـــ ــا خـــ  ومـــ

   
ــ ةتأمــــــلْ إذا مــــــا نلــــــت بــــ  األمسِ لــــــذَّ

 فأَفَنيتَهـــــــا هـــــــل أنـــــــت إال كحــــــــاملِ     

   
ــلُ   ــاهد مثــ ــوت إال شــ ــا املــ ــبٍ ومــ  غائــ

ــاملِ    )5(ومــــا النــــاس إال جاهــــلٌ مثــــلُ عــ
 

 ـــــــــــــــــ     
                                            157ص  –ديوان ابن عبد ربه  5                                                     129ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 1/61-انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 161ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 1/46-املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 4

فامليمية هنا مطلقة مؤسسة ، ويدعم التأسيس هنا حقيقة عـدم الـدوام هلـذه الـدنيا الـيت          
ناء ، وقافية امليم من القوايف الذلل اليت بلغت مـن اليسـر والسـهولة مـا جعلـها      جبلت على الف

 )1(ذليلة يف يد الشاعر يطوعها كيف شـاء ،و متتـاز هـذه القافيـة حبالوهتـا لسـهولة خمرجهـا        
ويقول عباس بن ناصح يف كيفية جناة اإلنسـان يف  .،كما متتاز مبوسيقية ترنيمية هادئة اإليقاع 

 :هذه احلياة 
ــم ـا خيــــــر مدة عــــاملَ شِيرء لو جعلت 

ـــــــ ينفْيـــــــام تُ األَر وهالـــــــد  دةمـــــــ كَ   اه 
   

ــف ـغب بِارنك أَفسى بِرضَتَ نىضَر رِغي 
  وــاب ــجع نَتَــ ــ اتك بالــــدنــيا و ــ ما فــي ــ 2(اه(

 

   
 اللينة اليت يسهل تطويعها ،وحتمل  فقافية اهلاء  املتبوعة  بألف اإلطالق من القوايف السهلة      
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وقـل مـن الشـعراء مــن جيعـل اهلـاء هـي حــرف       ."رحابـة واتسـاعاً يف الداللـة علـى املعنــى     
ومـن القـوايف املطلقـة     .)4(،إال أهنا جاءت رويـاً هنـا بنـاء علـى تسـكني مـا قبلـها        )3("الروي 

 :مقطوعة الغزال اليت يقول يف مطلعها 
ــ   ـــــ ــلٍ ب جـــــ ــن ر ـــــ ع ــرت ـــــ خبِ  ريءإِذا أُ

    ــحيح ـــ ص ره ــاه ــات ظـــ ــن اآلفـــ ـــ 5(م(
 

   
تعد احلاء من األصوات احللقيـة يف اللغـة العربيـة ،وال خيفـى مـا فيهـا مـن العسـر واملشـقة                

وكـون القافيـة هنـا مطلقـة ومردفـة باليـاء       . ،خاصة إذا اقرتنت بالضم كمـا يف هـذه القافيـة   
 ـــــــــــــــــ

 59ص –الغزال  ديوان 5                               1/60-لعرب وصناعتهااملرشد إىل فهم أشعار اانظر  1
 276ص  –بغية امللتمس  2
 1/82-املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 3
 159ص–انظر علم العروض والقافية   4

يف  هـذا مـع التـزام الشـاعر باليـاء     . والواو  أدى ذلك إىل ارتفاعها موسيقياً تبعاً لسلم القوايف 
ــه بــالواو       ــت واحــد أردف ــات ماعــدا بي ــب األبي ــد ا الطيــب يف    .أغل ــول الــدكتور عب يق

ــاء ــود وأحــق        :"احل ــى وجــه اإلمجــال وأج ــن مطوالهتــا ،عل ــات احلــاء أحســن م ومقطوع
 .،ومن هذا املنطلق تكتسب هذه املقطوعة بعض احلسن واجلمال)1( "باالختيار 

أكثر من ذلك بكثري والشـواهد عليهـا مـن الكثـرة      ومن هنا فما ورد بشأن القوايف املطلقة      
حبيث يصعب حصرها هنا ، إال أننا تركنا من القوايف ما تكـرر تفاديـاً للتكريـر واإلعـادة ،إال     

 .ما كان هناك ضرورة  لتكراره
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لقـد أشــرت ســابقا إىل أن الزهــد يف غالبيتــه مقطوعـات قصــرية ينفعــل هبــا الشــاعر إزاء         
ة ما ، لذا ال تعد القافية جمهدة للشـاعر ،وال تلزمـه بـأن يضـحي بـبعض      موقف معني أو حادث

 .فجاءت القوايف استجابة ملا يريده الشاعر من معانٍ ،ومالزمة هلا .املعاني  من أجلها 
وقـوايف الشـعراء يف هـذه املرحلـة مشلـت أغلـب احلـروف اهلجائيـة مـن اهلمـزة إىل اليــاء                 

ــ   ــدكتور عبـ ــا الـ ــا أطلـــق عليهـ ــي مـ ــذلل  وهـ ــالقوايف الـ ــاء ( )2(د ا الطيـــب بـ كالبـــاء ،والتـ
ــدال  ــاء،والنون ،وال ــراء،والعني،وامليم ،والي ــن  )،وال ــواو م  ،إضــافة إىل الصــاد ،واهلــاء ،وال

 ،وهـذه مـن القلـة حبيـث ال يعتـد بأثرهـا يف القـوايف ،ألن الـيت تصـدرت قائمـة          )3(القوايف النفر 
 ـــــــــــــــــ

 1/69-لعرب وصناعتهااملرشد إىل فهم أشعار ا 1
 58/ 1-نفسه 2
 75/ 1 –نفسه  3
 

وإن دل ذلـك علـى شـيء     .قوايف الزهد مها الرائية والبائية ،يليها النون وامليم والدال والـالم  
 .فإمنا يدل على اهتمام الشعراء بالقوايف السهلة اللينة اليت يسهل تطويعها 

ــألف املــد فاختاروهــا ردفــاً يف         بعــض األبيــات ،وتأسيســا يف الــبعض هــذا مــع عنايتــهم ب
أوضـح يف  "اآلخر ووصال يف مواضع ، وإطالقا يف مواضع أخرى ، وما ذلك إال لكون األلف 

، والتزامهم بألف املد يف الكثري مـن األبيـات ال شـك أنـه     )1("السمع من حروف املد األخرى 
 .مما يكسب القافية نغماً لطيفاً وموسيقى ممتعة 

 تسلم القوايف من العيوب إال أهنا عيوب تتعلق أكثر باحلركات ال باحلروف ذلك وكما مر مل      
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ألن اهتمام الشعراء بوحدة القافية منعهم من الوقوع يف عيـوب احلـروف كاإلكفـاء ،واإلجـازة     
هذا وقد جلأ الشعراء إىل الرخص والضـرورات الشـعرية للمحافظـة علـى الـوزن      .وغريها 

 .والنغم املوسيقي 
تصـاعدياً تبعـاً لتقييـد     بعضـهم الـذي رتبـه    )2( بناء على السلم املوسيقي جلمال القافية  و      

 :زهد كالتايلالقوايف وإطالقها ميكن تقسيم موسيقى القوايف يف أبيات ال
ــيت اختلفــت فيهــا حركــة التوجيــه ،وهــذه أقــل القــوايف موســيقية ذلــك      - القافيــة املقيــدة ال

 .ده العتمادها على موسيقى الروي وح
 يليها القافية املقيدة اليت خلت من عيب سناد التوجيه   -

 ـــــــــــــــــ
 273ص  –موسيقى الشعر  1
 373-372ص  –أنظر املعجم املفصل  2

 يليها القافية املقيدة املردفة بالواو أو الياء أو كليهما ،أو املؤسسة  -
 يليها القافية املطلقة غري املردفة -
 املطلقة املردفة بالواو أو الياء أو كليهما  يليها القافية -
 يليها القافية املطلقة املردفة باأللف -
 .و املؤسسة واملوصولة هباء أو كاف أو مديليها القافية املطلقة املردفة أ -

ــأن هــذا الســلم أغفــل القافيــة املقيــدة واــردة مــن الــردف والتأســيس ألســباب          علمــاً ب
 .ذه القافية يف أبيات الدراسة جنهلها،مع وجود مثل ه
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 فأمــا :"وهـو نــوع مـن أنــواع السـجع خــاص بالشـعر دون النثــر ، عرفـه ابــن رشـيق بقولــه             

، )1( " بزيادتـه  وتزيـد  بنقصـه،  تـنقص  ،لضـربه  تابعـة  فيه البيت عروض كانت ما فهو التصريع
 أنـه  وهلـة  أول يف لـيعلم  ،القافيـة  الشـاعر  مبـادرة  التصـريع  ببوسـ :"وذكر سبب ذلك بقوله 

،وال حيسـن هـذا النـوع إال يف    )2(" الشـعر  أول يف وقـع  ولذلك منثور، غري موزون كالم يف أخذ
وابـن قدامـة  صـنفه ضـمن نعـوت      .)3(أول أبيات القصيدة ،أو عند االنتقال من غرض آلخر

ــه   ــه بقول  مثــل القصــيدة مــن األول البيــت يف األول عاملصــرا مقطــع تصــيري :"القــوايف ،وعرف
 . )4("قافيتها

 ـــــــــــــــــ
  254ص-بسيوين فيود/د–علم البديع انظر  3                                                      1/277 –العمدة  1
                                                 51ص –لشعر نقد ا 4                                                         1/278– نفسه 2

وشعراء الزهد أدركوا أمهية مفـاتيح األبيـات ومطالعهـا فـأكثروا مـن هـذا احملسـن البـديعي         
 الذي أرى منه  قول األمري عبد ا : 

ــاء  ــــــــ إىل فَن ــري ــــــــ نيا تَصــد ى الــــــــ أر 

ــاء      ــن بقَـــ ــيء مـــ ــا لشـــ ــا فيهـــ ـــ م 1(و(
 

   
ع الشاعر يف هذا البيـت إىل جانـب الطبـاق واجلنـاس توافـق الضـرب والعـروض        فقد مج      

ومـن ذلـك أيضـاً قـول     ) .بقـاء (يستدعي الكلمـة املضـادة   ) فناء(،مما جعل الصوت يف كلمة 
 :األمري عبد ا يف موضع آخر 

ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ األج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ األم 2(ك(
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ضـا مجـع بـني التصـريع واجلنـاس ، هـذا إىل جانـب مـا فيـه مـن اعتـدال يف            وهذا البيـت أي       
 :ومن ذلك أيضا قول ابن عبد ربه . املقاطع 
ـــــــــأال إِ ــنَّم  مٍائالمِ نَـــــــــحأَا الـــــــــدنيا كَـــــــ

  ــــو مــا خ ــيــ ــ ع رشٍ الَي ــي ــ ــ ونكُ ــ )3(مِائدبِ
 

   
لعروضـي هـذا باإلضـافة إىل    إىل جانب التصريع فالكلمتان متماثلتان يف الوزن الصريف وا      

 .أن كُال من احلرفني املختلفني ومها النون والدال يشرتكان يف كوهنما من األصوات اهورة  
 :ومن التصريع قول ابن عبد ربه أيضا  
ــــــــــــــىمأَ اضٍقَــــــــــــــت بِســــــــــــــلَ ل 

  أَال بِو ـــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــع ل 4(يج(
 

 ـــــــــــــــــ     
 155 /2 – واملغرب دلسالبيان املغرب يف أخبار األنكتاب  1
 نفسه 2
 157ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 143ص  - نفسه 4

أدى هذا السجع إىل إحداث رنني موسـيقي خفيـف يف البيـت ،سـاعد علـى ذلـك تكـرار         
ــاء املــتكلم  يف شــطري البيــت   ــه يف   .حــرف الباء،وي ومــن التصــريع أيضــا قــول ابــن عبــد رب

 :الدهر
 ــحاب ــه الســـــــ ـــــــ بِ ر ــاء دون أَقْ جـــــــ ر 

     ابــر ســ ــع الْ ــ م ــا لَ ــ ــلُ م ــ ــد مثْ عــ و 1(و(
 

   
ومع ما يف هذا البيت من اجلنـاس الالحـق ،  مجـع الشـاعر  إىل ذلـك التصـريع الـذي أفـاد               

الشــكل واملضــمون ،وذلــك مبــا أضــفاه علــى املعنــى مــن طــابع التصــوير ،ومبــا أضــفاه علــى   
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ف السـني مـع تشـديد هـذا احلـرف      الشكل من زينة شكلية ومسعية  زادها نغمة ورنيناً حـر 
 :ومن ذلك أيضا قول الغزال .وتكراره 

تَـــــــرى أن ألســـــــت ــوانيالز  مـــــــان طَـــــ

ــي    ــــ انر ــه وب ــــ لَّ ــي كُ لقــــ ل خــد ــــ 2(وب(
 

   
فقد اتفقت الضـرب والعـروض وزنـاً ورويـاً ،ومتاثلـت الكلمتـان يف أغلـب احلـروف ،ممـا                

كـرار اليـاء يف األبيـات الـيت أحـدثت انسـجام       أدى إىل مجال صوهتما ،الـذي ازداد مجـاال بت  
 .وتراسل صوتي بني شطري البيت 

وأشــري هنــا إىل أن مجيــع مــا ورد مــن تصــريع يف أبيــات الزهــد كــان يف مســتهل القصــائد           
واملقطوعات ،وهذا ما زاد من حسنه ومجاله ،مما جيعل السامع يستجيب إىل مـا يتبعهـا مـن    

 .أبيات ،ويهفو إليها يف شوق 
 ـــــــــــــــــ

 112ص  –ديوان الغزال  2                                                      49ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 

 الفاصلة القرآنیة وأثرھا في شعر الزھد -3
، وأفـردت هلــا  لقـد حظيـت الفاصـلة القرآنيـة باهتمـام الكـثري مـن البـاحثني والدارسـني                

لدراسات والبحوث منذ مطلع القرن الثاني اهلجـري إىل وقتنـا احلاضـر ،و ذلـك     الكثري من ا
ــة القرآنيــة     ــث تعــد مكملــة للمعنــى يف ســياق اآلي ألمهيتــها يف فهــم كتــاب ا عــز وجــل ،حي

 .،ويزداد هبا املعنى إشراقا ووضوحا وفهما
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ــن هــذه الدراســات ،ومجــع  الكــثري             ــثري م ــى الك ــع حممــد احلســناوي عل ــن ولقــد اطل  م
التعريفات للقدماء واحملدثني ،ثم حاول التوفيق بينها فخرج مبـا أطلـق عليـه التعريـف اجلـامع      

الفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وسـجعة النثـر ،والتفصـيل  توافـق     :"املانع حيث يقول 
 .)1("أواخر اآلي يف حروف الروي أو يف الوزن مما يقتضيه املعنى وتسرتيح إليه النفوس 

وإن شبهت الفاصلة بالقافية والقرينة إال أن انفصال تعريفها عنهما يـدل علـى االخـتالف          
بينهما ، كذلك جمرد تشبيهها هبما يثبـت  هـذا االخـتالف ،وهـو أمـر واضـح ال ريـب فيـه ،         
فقد ميز ا عز وجل القرآن الكريم عن أقوال البشر من شعر وغريه بكثري من املميـزات الـيت   

 .)2(اهلها وال جمال لذكرها هناال ميكن جت
يظهر يف ما يـذكر مـن عيـوب    " فالفاصلة  تقابل القافية يف الشعر والسجع يف النثر ،والفرق       

 القافية من اختالف احلركة واإلشباع والتوجيه ،وليس ذلك بعيب يف الفاصلة ،وجــــــاز
 ـــــــــــــــــ

 26ص–األصيل  دار-حممد احلسناوي–الفاصلة القرآنية  1
وما كتبه إبراهيم أنيس عن النسيج القـرآين  – 149ص–الفاصلة يف القرآن –انظر ما كتبه حممد احلسناوي يف نفي الشعر يف القرآن  2

 322ص–موسيقى الشعر –وأوزان الشعر 

 .)1(" االنتقال يف الفاصلة والقرينة وقافية األرجوزة من نوع إىل آخر خبالف قافية  القصيدة 
فلـيس يعيــب القـرآن أن حنكــم علــى أن يف ألفاظـه موســيقى كموسـيقى الشــعر ،وقــوايف     "      

 .)2("كقوايف الشعر أو السجع بل تلك ناحية من نواحي اجلمال فيه 
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وللفاصلة القرآنية أثر واضح فيما أطلق عليـه البـاحثون اإليقـاع الصـوتي أو املوسـيقى يف            
وسيقى القرآنية لعدة عوامل ذكر منها قصـر الفواصـل   القرآن ، ويعزي الدكتور سيد قطب امل

 .)3(وطوهلا ، وانسجام األلفاظ يف الفاصلة الواحدة 
فالفاصلة تشكل احملك الرئيسي إلحداث مثل هذا الـرنني املوسـيقي اخلـاص الـذي يـرتمن            

. ...أثـر يف نسـق الكـالم ،واعتـدال املقـاطع     "القرآن الكريم ،وذلك ملـا هلـا مـن     ئ به قار
 .)4("وتناسب األطراف ، ومتاثل احلروف ، مما يريح السامع، وجيذب انتباهه 

وما أريد الوصول إليه هنا هو مدى تأثر شعراء الزهد يف هذه املرحلـة بالفاصـلة القرآنيـة          
يف قوافيهم ،األمر الذي نلمسه مـن أول وهلـة ننظـر فيهـا إىل أبيـاهتم الشـعرية ،وال عجـب يف        

ن ثبت مـدى تـأثرهم بـالقرآن الكـريم يف ألفاظـه ، ومعانيـه ،وقصصـه،ومن        ذلك فقد سبق أ
الطبيعي أن ميتد هذا التأثري إىل الفاصـلة القرآنيـة  ،الـيت أرى منـها  مـا ورد يف قـول حممـد بـن         

 :عبد السالم اخلشين 
 ـــــــــــــــــ

 73ص–أثر القرآن الكرمي يف الشعر األندلسي  1
 328ص -موسيقى الشعر 2
  102ص- نظر التصوير الفين يف القرآنا 3
 22ص–الرياض  –دار املريخ  –عبد الفتاح الشني .د، الفاصلة القرآنية 4

كَأن املَـــــبلَ ـــــــى وي وتضْجعم قَد زَار 

  ــو حـــ ــفَ ـــ نلَ م ــني ــنْفس بـــ ــراق ي الـــ  تَـــ

   
  حنيا مــــــا الَـــــد ـــــي إِنْم أخر  ةقَــــــلَــــــةُ فُ

ـــــــــراق  ودار غَـــــــــرورٍ     بِف آذنَـــــــــت 

   
وتَزقَب ني مأَخ كُــــدتَست ىــــن الثَّل أَنر 

  يلَتــــفــــاقُ  و س للن ــــاق س رِ بِ )1(شــــوِ
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ـا  {:فقوايف األبيات استمدها الشاعر من الفواصـل القرآنيـة يف قولـه تعـاىل            لَغَـت  إِذَا كَلَّ ب 
ياقر ه َظنو ^ راق من وقيلَ ^ التَّ ـراقُ  أَنَّ الْف ^  ـت لَـى  ^ بِالسـاق  السـاقُ  والْتَفَّ ـك  إِ ب ر 
ذ ئمواقُ يس مـن االنسـجام بـني القافيـة واملعنـى       ا، وقد خلقـت هـذه الفواصـل نوعـ    )2(}الْم

الذي أراده الشاعر ،ويكمن هذا املعنى يف مناسبة األبيـات الـيت قاهلـا الشـاعر بعـد عودتـه       
ابـن   أبيـات  ومن األبيات اليت تأثرت بالفاصـلة القرآنيـة    .تأثره بالغربة والفراق من املشرق ،و

 : اليت مطلعها عبد ربه
ــرِ  أتَلْ زيــــــــ و ــة ــني باطيــــــــ ــــــــ ــو ب  هــــــــ

     ــفري ــى شــ ــالك علــ ــن اهلــ ــ م ــت )3(؟وأنــ
 

   
 :وكذلك قول الغزال 

كَ ــــوـــــــظ مأَن نٍ قَد َظنآيِب اع اًـــــــلَيس 
ــــــرون كَــــــثري  وفَــــــآب وأَ   4(دى حاض(

 

   
يف األبيـات السـابقة  حـرف الـراء املسـبوق حبـرف لـني  كقافيـة          اعران فقد استخدم الش      

لألبيات  وهم يف ذلك متأثرون بالفاصلة القرآنيـة الـيت  وردت يف العديـد مـن  اآليـات القرآنيـة       
 ـــــــــــــــــ

 64ص  –جذوة املقتبس  1
 30: القيامة  2
              97ص  –يوان ابن عبد ربه  د 3
        73ص–ديوان الغزال  4

ي تَباركَ {:مثل قوله تعاىل        ذ ه الَّ د بِي لْكالْم وه لَـى  و ـلِّ  ع ـيء  كُ ش  يري  ^ قَـد ـذ لَـق  الَّ خ 
توالْم اةيالْحو كُم لُوبيل كُمأَي نسلًا أَح مع وه زِ و الْعيز  ـور ي  ^ الْغَفُ ـذ لَـق  الَّ خ  عـب س  اتوـم س 
ى ما طباقًا ي تَرلْقِ ف نِ خم حالر نم تجِعِ تَفَاوفَار ر صـلْ  الْب ى  ه تَـر  ـن ـورٍ  م طُ ـم  ^ فُ ـعِ  ثُ  ارجِ
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ر صنِ الْبتَيكَر ب قَلني كلَي ر إِ صئًا الْباسخ وه و ريس ح ^ لَقَد و ازَين اءم ا  السنْيالـد  ـابِيح صبِم 
لْناها عج ا وومجر نياطيلش نَا لتَدأَعو ملَه ذَاب ع ريع1(}الس(.  

ع               ومثلما أردفت فواصل الروي بالواو واليـاء يف اآليـة القرآنيـة كـذلك األبيـات الشـعرية نـو
ات الشـعرية يف قوافيهـا أفـادت إىل حـد كـبري مـن       فاألبيـ .الشاعر يف الردف بـني الـواو واليـاء   

 :أما قافية الراء اليت وردت  يف ممحصة ابن عبد ربه اليت مطلعها . الفواصل القرآنية 
    ر ــد ــني يقْتــ ــ ــو ح ــ ــيس يعفُ ــادراً لــ ــا قــ  يــ

      َطــــرو ـــه يشـــن ع ـــى لـــه م )2(وال يقضَّ
 

   
ـقَر  سأُصـليه  {:وردت يف قولـه تعـاىل   فقد تأثر فيهـا الشـاعر بالفاصـلة القرآنيـة الـيت             س 
ما ^ اكَ ورا أَدم قَري لَا ^ سقلَا تُب و ةٌ ^ تَذَر احرِ لَو شلْب 3(}ل(. 
ـت  {:وكذلك الفاصلة القرآنيـة الـيت وردت يف قولـه تعـاىل            ب ةُ  اقْتَر ـاعالس  ـق انْشو  ـر م  الْقَ
^ ن وا وإِ ــر ــةً ي رِ آَيعــواي ــوا ضُ ــحر ويقُولُ س ر م ــتَ سوا ^ مب ــذَّ كَ ــوا و عاتَّبو مه اءــو ــلُّ أَه كُ ــرٍ و أَم 

ر تَقسم ^ لَقَد و مه اءج نم اءا الْأَنْبم يهف ر ج دز4(}م(. 
 ـــــــــــــــــ

  5-1: امللك  1
                                        91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 29 – 26: املدثر  3
                                                                                     4 -1: القمر  4

ــراء الــذي أكثــر شــعراء الزهــد يف اســتخدامه كقافيــة           ــذكر أن حــرف ال ومــن اجلــدير بال
ها عليه مثـل سـورة القمـر ، والقـدر     ألبياهتم ،هو من احلروف اليت جاءت فواصل سور بأكمل

 :وممن تأثر بالفاصلة القرآنية  عباس بن ناصح يف قوله . )1(،والكوثر 
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ــ   ــ ــارٍ وال الع ى بعــ ــو لــ ــا الب ــ كَ مــر  مدلعمــ
ــ   ــمل ي ءرمـإِذا الـــ ــ  دمعـــ ــى ا والكَـــ  مرتُقَـــ

   
ــزٍ    ـــ ــا ملعج ــدنيا فمـــ ــن الـــ ـــ ع ــاف  جتـــ

ــال    ــطَّ بــــ ــذي خــــ ز إِال الــــ ــاجِ ــــ وال ع2( قلم(
 

   
رأْ {:يظهر تأثر الشاعر بالفاصلة القرآنية اليت وردت يف قوله تعاىل        بـك  اقْ ر و  مر ـأَكْ  ^ الْ
ي ذ لَّم الَّ بِالْقَلَمِ ع ^ لَّم ع انس وحـرف املـيم مـن احلـروف املوسـيقية      .)3(} يعلَـم  لَـم  ما الْإِنْ
 :ويف أبيات عبد امللك بن حبيب   .يقاعاً مميزاً األصوات الرنانة اليت حتمل حلناً وإ ذات
 راءاشوـــع -نــالرمح كسنيال  -سنال تَ

)4(اروكُذْـــــم اءـــــيحيف األَ تال زلْ هرـــواذكُ  
 

   
ـلْ  {:تأثر الشاعر بالفاصلة القرآنية اليت وردت يف عـدد مـن اآليـات منـها قولـه تعـاىل              ه 
لَ أَتَى انِ ىعس ـني  الْإِنْ ح  ـن رِ  مهالـد  لَـم  ـن ـيئًا  يكُ ا  شكُور ـذْ ـا  ^ م ـا  إِنَّ لَقْن خ  ـان س ـن  الْإِنْ م  طْفَـة  نُ

ـــاجٍ  ش أَم  يـــهتَلنَب  ـــاه لْن عج ـــميعا  فَ ا  ســـري صــــا ^ ب ـــديناه  إِنَّ ـــبِيلَ  هـــا  السم را  إِ ـــاك ــــا شم                       وإِ
 .ونالحظ مدى التطابق حتى يف الكلمة املستخدمة يف الفاصلة .)5(} كَفُورا

 ـــــــــــــــــ
   5ص–عبد الفتاح الشني .د–انظر الفاصلة القرآنية  1
 324/ 1–كما وردت يف املغرب يف حلى املغرب -  261 /2 –نفح الطيب  2
 5 -3: العلق  3
مـع   2/6ونفح الطيب  -184ص  –واملقتبس من أنباء  األندلس  - 37 /2–وردت هذه األبيات يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة  4

 .بعض التغيري 
 3 -1: اإلنسان  5
 

لَةَ يرِيد كَان من {:ويف قوله تعاىل        ـا  لَه عجلْنا الْعاجِ يهـا  ف م  ـاء ش ـن  نَ مل  رِيـد ـم  نُ ـا  ثُ لْن عج  لَـه 
منها جلَاهصا يومم ذْ م حد امور ^ نم و ادأَر ة ر ى الْآَخعسا وا لَههيعس  ـوه و  نمـؤم  ـك ولَئ  فَأُ
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 كَـان  مهيـع ا  سـكُورشـا  ^ م ل ـد  كُ نُم  لَـاءؤه لَــاءؤه و  ـن م  طَـاء ع  ـك ب ـا  ر م و  كَـان  طَـاء ع ــك ب ر 
 :ليطلي كما يظهر هذا التأثر يف قول  غربيب الط. )1(}محظُورا

يدــد ـــــــــ ه يفــع ــوق ضَـــــــــ  ني مبخلـــــــــ

     ــاب ــــ ــا أَه ــــ م ــة ــن املنيــــ ــــ م ــاب )2(يهــــ
 

   
ومثل هذه القافية كثري يف شعر الزهد ،وتأثرها بالفاصلة القرآنية أمـر واضـح ،حيـث جنـد       

زِلَ {:يف كتاب ا مثل ذلك كثري منها قوله تعاىل  ؤنْ لَيه أَ ع ر كْ ـلْ  بيننا من الذِّ ـ  بهـي  م ـكٍّ  ف ش 
ني م رِ كْ لْ ذا بم وقُوا لَ ذُ ذَابِ ي ع ^أَم مه دنع نائز خ ة م ح ر كب زِيـزِ  ر ـابِ  الْعه الْو ^ أَم  ـملَه 
لْكم اتاوم ضِ السالَْأرا وم ا وم هنيتَقُوا بر ـي  فَلْي ابِ  فـبالْأَس ^  ـدنـا  ج م  ـك النه  ومـزهـ  ممن 

 :ويف أبيات ابن عبد ربه.)3(} الْأَحزابِ
  ــة ة أَيكــــــ ــار ــدنيا نَضَــــــ ــا الــــــ  أَال إِنَّمــــــ

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر  إِذا اخضَــ

   
  عــائ جـــ ــال ُإالَّ فَ ـــ ــا اآلم ـــ م ارــد ــي الـــ ـــ ه 

    ب ـــــــــائ صإِالَّ م ـــــــــذَّات ليهـــــــــا وال اللَّ ع 

   
   نــــي سِ عــاألَم ــ ت بِ نــــخ س ــم ة فَكــ قَريــــر 

   ــاكب ـــ مِ ســو ــا الْيـــ ـــ همع ــاً د ــرت عيونـــ  وقَـــ

   
   ــرة ـــ بــا بِع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح ــال تَكتَ  فَـــ

      ــــب ذَاه ــك ــ ــا فَإِنَّ ــ هنــبٍ م ــى ذَاهــ لــ 4(ع(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 20-18 –اإلسراء  1
 307ص  –، كما وردت يف جذوة املقتبس  24 /2 –املغرب يف حلى املغرب  2
 11 -8: ة ص سور 3
 49ص  –ديوان ابن عبد ربه   4
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 الـدنْيا  السـماء  زَينـا  إِنَّا {:أملس تأثر الشاعر بالفاصلة القرآنية اليت وردت يف قوله تعاىل        
ة زِين بِ بِ اكظًا ^ الْكَو حفْ و نطَانٍ كُلِّ ميش ارِدلَا ^ م ونعم س لَى ي لَإِ إِ لَ  الْمـأَع ـذَفُون  ىالْ  ويقْ
نبٍ كُلِّ م ان1(} ج(. 
هذا غيض من فيض فأغلب قصـائد الزهـد إن مل تكـن كلـها تـأثرت بالفاصـلة القرآنيـة يف              

ــر القــرآن الكــريم يف شــعرهم وتــرك بصــمة     أكثــر مــن موضــع ،وهــذا أمــر طبيعــي لشــعراء أث
دثه يف قوافيها من اعتـدال  واضحة يف نتاجهم الشعري ، وقد أفاد هذا التأثري األبيات مبا أح

 .وتناسب ومتاثل وانسجام موسيقي ،ومبا عالها من حسن وهباء وفخامة 
كما بلغ من اهتمـام الشـعراء بالفاصـلة القرآنيـة أن أختاروهـا بلفظهـا قافيـة ألبيـاهتم كمـا                

 ).وغريها ..مذكورا ،بالقلم ،جانب ،سقر ،بساق (ورد يف القوايف التالية 
ــيت أعانــت    وال شــك       أن القــارئ يشــعر مــن أول وهلــة بتــأثر األبيــات بالفاصــلة القرآنيــة ال

 .الشعراء على النغمة املوسيقية واإليقاع اجلميل 
ومـا  :"وقد علق مصطفى صادق الرافعي على هذه الفواصل وعالقتها باملوسيقى بقولـه       

د اليت تنتهي هبا مجل املوسـيقى  هذه الفواصل اليت تنتهي هبا آيات القرآن إال صورة تامة لألبعا
،وهي متفقة مع آياهتا يف قرار الصوت اتفاقا عجيباً يالئـم نـوع الصـوت والوجـه الـذي يسـاق       

 .)2("عليه مبا ليس وراءه يف العجب مذهب 
 ـــــــــــــــــ

 11 -6: الصافات  1
 246ص–إعجاز القرآن والبالغة النبوية  2
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 :داخلية الوسيقى امل -
،وقـد لعبـت   )1( )جـرس األلفـاظ يف البـديع   (ما أطلق عليها الدكتور إبـراهيم أنـيس    وهي      

هـذه املوسـيقى الـدور البـارز يف جـالء املعنــى وإيضـاحه ،وذلـك باشـرتاكها مـع املوســيقى          
اخلارجيــة يف تكثيــف الــنغم املوســيقي يف األبيــات ،وكــان منبعهــا يف شــعر الزهــاد مــن عــدة  

 :روافد هامة  تتمثل فيما يلي 
 الجناس  -1

 )2("لون من التنميق الصوتي ذي الطبيعة التكراريـة ذات التـأثري اإليقـاعي املمتـع    "اجلناس       
ــني يف النطـــق واختالفهمـــا يف املعنـــى "،وهـــو مـــا عرفـــه البالغيـــون بأنـــه    )3("تشـــابه اللفظـ

جام بـني  وللجناس ما للتكرار من تأكيد النغم ورنته، ويزيد عليه بأنه يوجد نوعاً مـن االنسـ  "،
 . )4("املعاني العامة ،ورنة األلفاظ العامة 

وقـد أحـدث الشـعراء براعـة يف اسـتخدام اجلنــاس ، وذلـك باسـتخدام عـدد مـن أنــواع                
اجلناس غري التام ، منها اجلناس الالحق الذي أكثـر الشـعراء مـن اسـتخدامه  وذلـك يف مثـل       

 قول األمري عبد ا: 
ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ األج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ األم 5(ك(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 44ص  –انظر موسيقى الشعر  1
 233 -م 2007 –اإلسكندرية –مكتبة بستان املعرفة  -حممود عسران/د، موسيقى الشعر  2
 152ص – دار اآلفاق العربية -عبد العزيز عتيق.د –علم البديع  3
 261ص-ا املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعته 4
 2/155-كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 5
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ــني         ــني  احلــرفني   ) األجــل واألمــل ( فقــد جــانس الشــاعر ب متخــذا مــن تباعــد املخــارج ب
املختلفني وسيلة للجمع بني املتضادات وهي طول األمـل وقصـر األجـل ، فمهمـا طـال األمـل       

ن آماله وأحالمـه ، ومـع تباعـد املخـارج يف اجلـيم      فاألجل قريب  يبعد باإلنسان عن الكثري م
ــارز يف        ــه دور ب ــان ل ــوزن ك ــاقي الكلمــتني ،واتفاقهمــا يف ال ــاق احلــروف يف ب ــيم إال أن اتف وامل

ويثبت  ابن عبد ربـه قضـية طـول األمـل وقصـر      .إحداث رنني موسيقي متوازي يف الكلمتني
 :األجل السابقة  يف قوله 

ــــــــــــــمأَ اضٍقَــــــــــــــت بِســــــــــــــلَ يل 
ـــــــــــــــــــــــاد أَ بِوال   ـــــــــــــــــــــــع ل 1(يج(

 

   
ومع وجود جناس مماثل للجناس السابق هنا ، إال أن ابن عبد ربه بإطالق قافيته وإحلـاق         

ياء املـتكلم بـالكلمتني أدى إىل مـا يشـبه إنكسـار الصـوت ، وسـبب ذلـك أن اليـاء بطبيعتـه           
 :قول فيه وقد تكرر اجلناس الالحق يف بيت واحد البن  عبد ربه ي.)2(صوت انزالقي

ــــلٌ      أَج ونــــهد ــــن ــــلٌ م أَم ــــه ســــعى بِ ي 

     غَـــــب ر ه عــتَد ســـ ي ــب ـــ ه ر ــه ـــ ن كفَّ )3(إِ
 

   
،وحـالوة اجلنـاس هنـا تنبـع     ) رهب و رغـب (، و ) أمل وأجل(فقد جانس الشاعر  بني       

من كون املعنى يستدعي هذا اجلنـاس  اسـتدعاء ،زد علـى ذلـك التوافـق بـني صـوت الـراء         
 .لالم يف املخرج الذي كان له دور بارز يف إحداث انسجام موسيقي يف البيتوصوت ا

 ـــــــــــــــــ
   143ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 133ص–انظر علم األصوات  2
 46ص  –ديوان ابن عبد ربه 3
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 :ومن اجلناس أيضا قول الغزال       
 ــه ــــلُّ عــــرض وقَــــرضٍ كــــان يجمعــ كُ و 

ت    ــــــر فح ة ــري ــابريحفــــ ــني املَقــــ ــــ 1(ب(
 

   
، ومثـل هـذا النـوع مـن     ) حفرية وحفرت(،وبني ) عرض وقرض(فقد جانس الشاعر بني       

ــزدوج أو املكــرر أو          ــاس امل ــمى اجلن ــه الكلمتــان املتجانســتان يس ــواىل في ــذي تت ــاس ال اجلن
ــدها  .  )2(املــردود  وأشــري هنــا إىل أن اشــرتاك هــذه األلفــاظ يف األوزان واألصــوات  وتردي

أسباب أدت إىل توليد الرنني املوسيقي الذي تشنف له اآلذان ،خاصة مع وجـود األصـوات   
 :ومن هذا اجلناس أيضا قول ابن عبد ربه . املفخمة املتمثلة يف القاف والضاد

ــا الـــــــدنيا كـــــــأحالمِ  أال إنَّ  نـــــــائمٍ مـــــ

   ال يكـــــون بـــــدائمِ عـــــيشٍ ومــــا خـــــري 

   
ــ ــا نلـــــتإِ لْتأمـــ ــاألمسِ ذا مـــ  ةلـــــذَّ بـــ

ــت تَنيفَفأَ   ــل أنــــ ــا هــــ ــاملِ هــــ  ؟إال كحــــ
   

 ائبٍــــغ مثلُ اهدـــــإال ش ا املوتــــوم

  مثــــــــلُ إال جاهــــــــلُ ومــــــــا النــــــــاس 
ــاملِ )3(عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
جناس الحق ،وكذلك جانس بـني القـوايف يف   )نائم ودائم (فالشاعر هنا جانس بني كلميت       

ــم وحــامل وعــامل  ( ــ )دائ ــاس   ، وألن احلــرفني املخــتلفني متقارب ان يف املخــارج مســي هــذا اجلن
ما حيدثه هذا اجلناس من وقع خفيف على أذن السامع سـاعد علـى    ى، وال خيف)4(مضارع 

ذلك تقارب املخارج  بني حريف احلاء والعني ومها من األصـوات احللقيـة يف العربيـة ،وتكـرار     
 ـــــــــــــــــ

                                      84ص -83ص  –ديوان الغزال  1
                                         167ص-عبد العزيز عتيق /د-انظر علم البديع 2
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   157ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
                               159ص–عبد العزيز عتيق /د-انظر علم البديع 4

بيـات ،ويف القافيـة   صوت مهموس كاهلمزة ،وصـوت جمهـور كـامليم الـذي تكـرر يف حشـو األ      
ــيت تتكــرر يف حشــو البيــت مضــافة إىل مــا يتكــرر يف القافيــة   "أيضــاً، وذلــك ألن األصــوات ال

،جتعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم خمتلفـة األلـوان يسـتمتع هبـا مـن لـه درايـة        
 قـول الغـزال   ومن اجلناس الالحق يف القوايف .)1("هبذا الفن ويرى فيها املهارة واملقدرة الفنية 

 :أيضا 
ـــن يقـــيم معـــي       عـــايِن م و ـــد قَلـــيالقعاو 

ي    دــن ذَوي و ـــــ ــي م ــيع نَعشـــــ ـــــ ش ـــــــن يمم 

   
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم يف ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ي      ــد ــ ــى خ لــ ع ــوه ــراب ويحثــ ــ ــي التُ رمــ 2(ي(
 

   
دى احلسـرة  ويظهـر يف تشـديد الـدال يف القافيـة مـ     ) ودي و خدي(وقع اجلناس بني كلميت       

واألمل اليت تعتصـر نفـس الشـاعر ملـا سـيئول إليـه حالـه عنـد موتـه مـن وحـدة و فـراق لألهـل              
واألحباب ، هذا وقد أسهم يف إبراز نغمة األسى واحلسرة  يف األبيات تكرار صـوت القـاف   
الذي يتميز بفخامته،ومناسبته جلو احلزن املطبق على الشاعر،وصوت العني الذي اتفق مـع  

 . دة واألمل املنزوي يف نفس الشاعر، وكلها أمور أسهمت يف موسيقية األبيات هذه الش
 : ومن اجلناس قول ابن عبد ربه 

ــكالَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى وال ملَي 

ــــــــــــه     يراكبـــــــــــاً ن نب3(وال تَنـــــــــــد(
 

   
 ـــــــــــــــــ

     45ص–موسيقى الشعر  1
     64ص  –ديوان الغزال  2
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                                                                                                 171ص  –ديوان ابن عبد ربه  3

املخرج لذا اجلناس هنا جناس الحق ،وقد أحدث هـذا  ان يف متباعد انامليم والنون حرف  
قـوة  التجانس ، مع تشديد الياء يف كل كلمة رنني موسيقي خاص أعطى األلفـاظ قـوة تقـارب    

 .ألفاظ الشعر القديم 
وننتقل من اجلناس الالحق إىل اجلناس الناقص وهو أيضا نـوع مـن أنـواع اجلنـاس غـري التـام             

ختتلف فيـه الكلمتـان يف عـدد احلـروف وال يكـون النقصـان بـأكثر مـن حـرف أو حـرفني  يف           
دكتور عبـد ا  ،ونشري هنا إىل أن مثل هذا اجلناس هو ما أطلق عليـه الـ  )1(إحدى اللفظتني 

 :ومن هذا اجلناس قول ابن عبد ربه .)2( )اجلناس السجعي املتشابه(الطيب 
  ــد لَــ ــلِ والو ــني األَهــ ــ ب تــد ــن يل إِذا جــ ــ م    

   ق تاملــــو ــــوح ــي نَ ــ نم كــــانويــــد ــــد 3(ي(
 

   
 حيـث نقصـت الثانيـة عـن األوىل حبـرف واحـد      )قيـد يـد   (ورد اجلناس الناقص يف قولـه        

ــتني       ــرادف الكلمـ ــاً ،ويف تـ ــاس مزدوجـ ــي اجلنـ ــتني مسـ ــتني املتجانسـ ــابع الكلمـ ــط ،ولتتـ فقـ
املتجانســتني ، مــع مــا يف األبيــات مــن جنــاس ســجعي يتمثــل يف تكــرار حــرف الــدال  إيقــاع   

 :قول الغزال  كما ورد اجلناس الناقص يف .موسيقي متزن وذو طابع خاص
    ــــــي م آد ــــــو ــــــل ه ه نــــــهم عــله ــــ فَس 

ــ    ن قــــ ــإِ ــح فَــــ ــالقَولُ ريــــ ــم فَــــ ــــ الوا نَع 

   
ــــــــنا أَهــــــــلُ اســــــــتتارٍ ــــــــن بعضُ لَك و 

   ــريح ـــــ نـــــــا جعأَمج اللَـــــــه نـــــــدع 4(و(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 240ص-م2004/هـ1425- 3ط-مؤسسة املختار للنشر والتوزيع –بسيوين عبد الفتاح فيود .د، علم البديع  1
 2/169– انظر املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
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 59ص –ديوان الغزال  4

حيث  نقصت الكلمة األوىل عن الثانية  حبرف واحد فقـط   ) ريح  و جريح(فاجلناس بني       
ويف نقصـاهنا داللــة علـى انتقــاص الشـاعر ملثــل هـؤالء النــاس املـرائني يف العبــادة ، واملــدعني      

 :قول ابن عبد ربه ومثله  أيضاً . سالمتهم من الذنوب
زْقٌ من ا أرضاه  ينـــــم وأسخطَـــرِ

زَّاقُ   تـــــــــــوه رـــــــــــوك املَع ـــــــــــه لألنْ  واللّ

   
 ةـــــابض الكف ال زالت مقبضــــا قـــي

ــاس أرزاقُ    ــا للنـــــــ ــا أناملُهـــــــ )1(فمـــــــ
 

   
لـيس   -ومع اجلناس الناقص يف القافية ،أملح يف تكرار القاف يف البيتني وهو صـوت مفخـم        

 .نربة موسيقية قوية  -)2(له نظري مرقق 
واجلناس الناقص مبا أحدثه يف األبيات مـن موسـيقية ، أشـبه بآلـة موسـيقية تنطلـق منـها              

ــض       ــا دون بع ــض أجزائه ــى بع ــة بالضــرب عل ــض   .األصــوات الرتنيمي ــك ألن نقصــان بع ذل
  .احلروف يف بعض الكلمات يربز احلروف اليت ذكرت ويعززها ويقويها 

ومما أحلقه البالغيون باجلناس ما يسمى جبنـاس االشـتقاق ،وهـو مـا أطلـق عليـه الرمـاني              
 . )3(و يدور حول  املعاني ذات األصل الواحد) جتانس املناسبة (

 :ومما ورد من هذا اجلناس قول غربيب الطليطلي 
ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ويل أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

ــ     ــه الكتَــــ ــــ ــث يبلُغُ ــيبلُغُ حيــــ ــــ س4(اب(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 120ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 121ص –انظر علم األصوات  2
 244ص - بسيوين فيود/د-انظر علم البديع 3
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  307ص  –، كما وردت يف جذوة املقتبس  24 /2 –املغرب يف حلى املغرب  4

ما داللـة علـى   مشتقتان من أصـل واحـد،ويف اشـتقاقه   ) يبلغ(و ) سيبلغ (فكل من كلميت       
مساواة الشاعر نفسه خبصمه يف وقوع املوت بكـلٍ منـهما ،وهـذا مـا يـوحي بـه أيضـا تكـرار         

 :ومنه أيضا قول الغزال ) . له ويل(الضمري يف 
   عنــــــــه ـــــــب تَغانَـــــــت  تلـــــــك املَراكو 

   ــاب كـــــــ ــواه الرِ ـــــــ ميلَـــــــــت إِىل س )1(وأُ
 

   
ل اشـتقاقي واحـد ،وقـد عرفـت     إىل أصـ ) الركـاب  (،و) املراكـب  (حيث يرجع كل من       

كاب اإلبل  و هبذا االشـتقاق لفـت الشـاعر    )2(املراكب بأهنا مجع مركب وهي الدابة ، والر ،
  .االنتباه إىل حال هذا اإلنسان قبل موته وما كان يرفل فيه من ثروة ونعيم

ــك ألن األ           ــة ،ذل ــاني متقارب ــاظ املشــتقة حتمــل دالالت ومع صــل ومــن املعــروف أن األلف
التجــانس الصــوتي يف جــرس هــذه األلفــاظ قــد هيــأ الســتعماهلا يف معــان  "واحــد لــذا فــإن 

 .)3("متقاربة ،أي أن الداللة الصوتية فيها هي اليت أوحت مبعانيها
اسـتخدام اجلنـاس حتـى ال تكـاد ختلـو منـه مقطوعـة مـن          منومن هنا فقد أكثر الشـعراء       

مبـا   ن تالؤم صوتي ،ورنني موسيقي ونغمـي  مميـز ،و  مقطوعاهتم ذلك ألن اجلناس مبا حيدثه م
يبثه من دالالت إحيائية يعـد حسـنا و يفيـد املعنـى خاصـة إذا اسـتدعاه املعنـى  ومل يـأت بـه          

لذا كان له دور مميز يف جـذب السـامعني وهـز النفـوس ،خاصـة يف مثـل هـذا        .الشاعر عبثاً
 ـــــــــــــــــ

 53ص-52ص  –ديوان الغزال   1
 )ركب(مادة  –لسان العرب  رانظ 2
 297ص –الرشيد للنشر دار-ماهر مهدي هالل.د، جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب 3
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املوضـوع  الـذي خياطـب املشـاعر والقلـوب قبـل العقـول ، وعبـد القـاهر اجلرجـاني يـرى أن            
 وعلـى  :"حيـث يقـول يف ذلـك    اجلناس املقبول واحلسن هو الذي يطلبـه  املعنـى ويسـتدعيه    

سناً، سجعاً وال مقبوالً، جتنيساً جتد ال فإنك اجلملة طلبـه  الـذي  هـو  املعنـى  يكـون  حتـى  ح 
، فاسـتخدام اجلنـاس الـذي يسـتدعيه املعنـى ممـا يـدل علــى         )1("،وسـاق حنـوه    واسـتدعاه 

ــيس   هــذا  وال شــك أن مثــل:"براعــة الشــاعر ومهارتــه ،ويف ذلــك يقــول الــدكتور إبــراهيم أن
األسلوب يف نظم الكالم يتطلب املهارة والرباعة ،وقد ال يقدر عليه إال األديـب الـذي وهـب    

 .)2( ."حاسة مرهفة يف تذوق املوسيقى اللفظية 
 الطباق  -2

يعـد الطبـاق مـن احملسـنات البديعيـة الـيت تعتمـد علـى اجلمـع بـني الشـيء وضـده ، وقــد                   
 من األبيات ،وما من شك أن اجلمع بني املتضادات  لـه  اعتمد الشعراء على التضاد يف الكثري
ولكن وظيفة الطباق ال تقف عند هـذا الزخـرف   "إيقاع خاص يكسو الكالم مجاال ورونقا ،

وتلك الزينة الشكلية ، بل تتعداها إىل غايات أمسـى ،فـال بـد أن يكـون هنـاك معنـى لطيـف        
هــذا اجلمــع عبثــا وضــربا مــن ومغــزى دقيــق وراء مجــع الضــدين يف إطــار واحــد،وإال كــان  

 .)3("اهلذيان
 ـــــــــــــــــ

 11ص– 1ط-الناشر دار املدين جبدة-الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر -أسرار البالغةكتاب  1
 45ص –إبراهيم أنيس /د–موسيقى الشعر  2
 113ص-بسيوين فيود/د–علم البديع  3
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ر الزهد مل يأت به الشعراء عبثـا بـل كـان ممـا يفيـد املعنـى ويقويـه ذلـك ألن         والطباق يف شع      

الشاعر استطاع التوفيـق بـني الشـيء وضـده وجعـل بينـهما مناسـبة  حبيـث يسـتدعي كـل           
مـن أمثلـة ذلـك  قـول األمـري      .منهما اآلخر ،ومما ورد لدى شعراء الزهد من هذا القبيل كـثري 

 عبد ا: 
 ــري ــــــــ نيا تَصــد ى الــــــــ ــاء أر ــــــــ إىل فَن 

     ــاء ــن بقَـــ ــيء مـــ ــا لشـــ ــا فيهـــ ـــ م 1(و(
 

   
حيث طابق الشاعر بني الفنـاء والبقـاء وذلـك ملـا متثلـه هـذه الثنائيـة املتضـادة مـن بيـان                 

حقيقـة الـدنيا وســرعة زواهلـا ،وقــد أحـدث هــذا الطبـاق مــع اجلنـاس أيضــا ،ومـع اهلمــزة        
 :ويقول الغزال . اًخاص اًموسيقي اًاملكسورة رنين

ــابِ ا ــد متشـــــ ــق واحـــــ لـــــ ـــــــاس خلنه 
مـــــــــا تَتخـــــــــالَ   لكناألعمـــــــــالُ ف 

   
وي يف الر ــق ــالُ حــــ ــالِقــــ ــلٌ جــــ  وباطــــ

)2(مقَــــــــالُ إالّ وفيــــــــه أي امــــــــرئٍ  
 

   
،وحيمـل هـذا   ) حـق وباطـل  (وبني ) متشابه وتتخالف(يظهر الطباق واضحا بني كل من       

ساً على التمييز بني الناس وبيان الفرق بينـهم  الطباق معنى فريداً ذلك ألن األبيات مبنية أسا
فهنـاك جـامع خفـي بـني اللفظـتني ولكـن يف معنـيني        .الذي يراه  الشاعر يف اختالف أعماهلم 

خمتلفـيني ،وهـذا عينـه حـال النـاس الـذين يشـرتكون يف أصـل اخللقـة  ، األمـر الـذي حســمه            
 ـــــــــــــــــ

 155 /2 – البيان املغرب يف أخبار األندلسكتاب  1
 94ص-93ص  –ديوان الغزال   2
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الشاعر بقولـه متشـابه ، إال أهنـم خيتلفـون يف األعمـال ،وهـم مسـتمرون يف هـذا االخـتالف            
 :ويقول حممد بن مسرة ) .تتخالف( الفعل املضارعالذي عرب الشاعر عنه ب

 إنَّمـــــــــا اللَّيـــــــــلُ والنهـــــــــار مطايـــــــــا   

)1(لـــــــــبين األرضِ حنـــــــــو دارِ حمـــــــــام  
 

   
ومهــا نعمتـان مــن نعـم ا عــز وجـل ، و هبمــا يعــرف    ) الليــل والنـهار (طـابق الشــاعر بـني         

الوقت والزمان يف هذه احلياة  وهلذه العلة أتى هبمـا الشـاعر لبيـان هنايـة تعاقبـهما وهـو بلـوغ        
 :ويقول ابن عبد ربه .دار البقاء واخللود 

  ــه ـــــــ فارِقــلٌ يف م ــن لَيـــــــ ــا جـــــــ  كَأنَّمـــــــ

)2(ارـــــــاضِ الصبحِ إِسفــــه من بيـــفَاعتاقَ  
 

   
طابق الشاعر بني الليل وسواده والصبح وبياضه ملا متده به هـذه املتضـادات مـن إضـاءة           

وتعد مطابقة الليل بالنـهار عنـد حممـد بـن مسـرة أكثـر وضـوحا        . للتغيري الذي عال مفارقه 
وممـا ورد يف  .)3("الليل احملض هو النهار ال الصبح ضد" وداللة مما ورد عند ابن عبد ربه ألن

 :الطباق قول الغزال 
ــــ    ـــــبا لَعمــــري مــــا ملّكْ ي الص دــــو  ت مقْ

ــأمطُ   ــهلِ فـــــ ــذّات يف الســـــ عرِ و للـــــ ــو  والـــــ

   
 ـــــــن وال أنـــــــا مم  ر ـــــــؤثـــــــه  يقلب اللـــــــهو 

)4(يف سكرِ حـــــــــي يف سكر وأصبـــمسأُـــــــف  
 

   
 ـــــــــــــــــ

 271ص  -كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس 1
 90ص –ديوان ابن عبد ربه  2
 128ص–بسيوين فيود .د –علم البديع  3
 79ص-78ص –ديوان الغزال   4
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،وقـد خلـق الشـاعر    )أمسـي وأصـبح   (وبـني  ) السـهل والـوعر   (تتضمن األبيات طباقاً بني    

ويف أبيـات أخـرى   .على املعاصـي مكانـاً وزمانـاً     هبذا التضاد اجلو الذي يكون فيه اإلنسان
 :يستخدم الغزال املتضادات كوسيلة خللق نوعاً من املساواة بني الناس وذلك يف قوله 

   مـــــــــروه لَـــــــــو أَبص أَبـــــــــيهِم مـــــــــرلَع 

  ــري ـــــــن الفَقـــــ م ــي ـــــ الغَن ـــــــرِفمـــــــا ع  لَ

   
ـــــــن املَــــــــوايل    م بيـــــــدـــــــوا الع رفُ ال عو 

ــ    ــوا اإلِنـــــ ـــــ رفُ ال عــذُكورِ و ــن الـــــ ـــــ م اث 

   
  ــوف ــوب صـــ ــِبس ثَـــ لـــ ــان ي ــن كـــ ـــ ال مو 

ريــــــــرِ      لح ــــــــرِ ل نِ املُباش ــــــــد الب ــــــــن م 

   
ــــــــذا     ه ــــــــذا و إِذا أَكَــــــــلَ الثَــــــــرى ه 

  لـــــى احلَقـــــري ع مـــــا فَضـــــلُ الكَـــــبري  )1(فَ
 

   
فقد اشتملت األبيات على العديد من املتضادات اليت تشكل مجيـع الثنائيـات  املتضـادة          
وال سـبيل لوجـود   .. ، ذكـور أو إنـاث    ا أغنياء أو فقراء ،عبيـد أو مـوالٍ  احلياة فالناس إم يف

ــذه        ــع ه ــاة اســتطاع أن جيمــع مجي ــه الشــمولية للحي ــري هــذه األصــناف ،فالشــاعر بنظرت غ
املتضادات يف ربقـة ، ويوفـق بينـها حتـت حكـم واحـد وهـو املسـاواة والتأكيـد عليهـا،يقول           

وهذا النوع مـن الطبـاق ،يلجـأ إليـه شـعراء لـدفع الشـك        :"يف ذلك الدكتور عبد ا الطيب 
 .)2("والتأكيد  املطلق 

ومن اجلدير بالذكر أن البيت األخري تقل فيه جودة الطباق ألن املضـاد احملـض للكـبري هـو           
 ـــــــــــــــــ

 86ص -ديوان الغزال   1
 2/277 –املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  2
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انسـجام   أدى إىل تقويـة املعنـى وأوجـد   غري ،إال أن تآزر اجلنـاس مـع الطبـاق يف الكلمـتني     الص
 :كما يظهر الطباق يف قول الغزال أيضا .أكثر بينهما

ـــــا قـــــم ي عدــــخأَ ـاسيتَه لَــــــقتَوبت 
  ــلَع ــ كيــ ــ ــدني هبِ ــالــ ــ ا مــ ن ــ رِاخلَيــ  رِوالشــ

   
ى السني الدف كلَ لْــــــهفَ وـــيا ساليتاع ة 

ــتَ   ـ ــبِ ونكُ ـ هـــراء أَا السو حـــر ـــر الضُّ 1(اض(
 

   
ــني        ــيت تنتــزع اإلنســان يف حياتــه  )اخلــري والشــر(فقــد طــابق الشــاعر ب ومهــا مــن النــوازع ال

احمضً ا،فليست احلياة خري يظهـر  كـذلك  .، بل يتقلب علـى اإلنسـان كليهمـا    احمضً اوال شر
،ومها نتيجة طبيعية ملا يتقلب على اإلنسـان مـن خـري وشـر ،     )  السراء والضر(التطابق بني 

وهاتان الكلمتان مع تضادمها يف املعنى  إال أن توازهنما مـن حيـث العـروض غـري تـام ملكـان       
وقد لعب هذا الطباق دوراً مهمـاً يف تأكيـد   . األلف واهلمزة يف السراء وانعدامهما يف الضر 

عنى ،وتقوية اجلرس املوسيقي ، هـذا ويف تكـرار حـرف السـني ــــ وهـو مـن احلـروف الـيت          امل
 .دور يف إحداث التناغم املوسيقي يف األبيات ــتتميز بنغم موسيقي خاص
 :ويف قول ابن عبد ربه أيضاً

  ــالم ــه َظـــــــــ ــواد لمتـــــــــ ـــــــــ س ــأن  كـــــــــ

    ــور ــ ــه نُ ليــ ــيبِ ع شــ ــن املَ ــ م ــار )2(أغــ
 

   
لشاعر الطباق هنا بألفاظ حقيقية يف معـانٍ جمازيـة ، فاملعنيـان احلقيقيـان مهـا      استعمل ا      

سواد الشعر وبياضه ،ومها متضادان ،وإن كان التضاد خفيـاً ألن الـذي يضـاد السـواد هـو      
 ـــــــــــــــــ

 80-79ص –ديوان الغزال  1
 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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للون جرى مثل هذا اجلمع بـني املعنـى ومـا يتعلـق مبـا      البياض ال الشيب ،ولكن الحتادمها يف ا
ــور ومهــا متضــادان أيضــا،ولكن تضــاد ظــاهر       ــان مهــا الظــالم والن ــه،واملعنيان اازي يقابل
ــذا كــان  أكثــر قــوة      ــة ،  ل ــني املعــاني احلقيقيــة واملعــاني اازي ،فجــاء التضــاد هنــا متحققــاً ب

ــا الشــ      ــيت يصــور هب ــى هــذه الصــورة ال ــة عل ــاض بالســواد   ووضــوح ودالل اعر اخــتالط البي
 .)1(واجلمع بني عدة أضداد يطلق عليه علماء البديع مقابلة .كاختالط النور بالظالم

 :ومن ذلك أيضاً قول ابن عبد ربه 
  ة ــر ــين قَريــ ــ سِ عــاألَم ــ ت بِ نــخ ــ س ــم  فَكــ

ــومِ     ــا الْيــــــــ ــــــــ همع ــاً د ــرت عيونــــــــ وقَــــــــ
ــاكب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2(س(

 

   
ــني         ــني )نت وقــرتســخ(فالتضــاد هنــا ب ــوم(،وب ــس والي ،ومــن املعــروف أن ضــد  ) األم

 السخونة الربودة ،ولكن عندما كان يف القرار معنى اهلدوء ،والراحة والسكون كان ذلك 

للتضاد مع سخنت ،فالتضاد هنا خفي ،وقد قابل الشـاعر بـني هـذا التضـاد اخلفـي       امالئم
 .وضوح  وجالء للمعنى وبني التضاد الظاهر يف األمس واليوم ملا يف ذلك  من 

وهو ما كان أحد طريف الطبـاق مثبتـا واآلخـر منفيـا     : ومن الطباق ما يسمى بطباق السلب
 :ومن طباق السلب  قول األمري عبد ا   .)3(واملعنى واحد يف كل من اللفظني 

   جـــــــاة ــبِ الن ــن طَلَـــــ ــت عـــــ  أغفَلـــــ

ــلْ     ــن غَفَــــــــــ ــــــــــ مل ــاة ــــــــــ ج )4(وال نَ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 128ص  –بسيوين فيود .د–انظر علم البديع  1
   49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
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 119ص  –بسيوين فيود .د–انظر علم البديع  3
 2/155-كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 4

 ، والشـاعر هبـذا الرتديـد،والتكرار  يعطـي     ) النجـاة  ،وال جنـاة   (فقد طـابق الشـاعر بـني          

 .وناً من اإليقاع املوسيقي أقرب للغناء ،هذا مع ما أضفاه على املعنى من قوة الكالم ل
وهكـذا فقــد عمــل الطبــاق ومــا رافقــه  مــن مقابلــة علــى إحــداث التنــاغم املوســيقي يف         

األبيات ،هذا باإلضافة إىل ما قدمه من تقوية للمعنى الذي يريد الشـاعر تثبيتـه  يف األذهـان    
ويذكر الدكتور عبد ا  الطيـب الفـرق بـني    .يف جمال الدعوة واملوعظة، خاصة ما كان منه 

كل من الطباق واجلناس من حيث جوهرمهـا يف الصـناعة الشـعرية واجلـرس املوسـيقي بـأن       
ــذه              " ــع ه ــره يف تنوي ــر  أث ــل يظه ــاق عام ــره يف وحــدة اجلــرس ،والطب ــر أث ــل يظه ــاس عام اجلن

 .)1("الوحدة 
 السجع -3

ــرنني املوســيقي اجلــذاب ، خاصــة إذا أجــاد الشــاعر يف    للســجع دور       مهــم يف إحــداث ال
كمـا أن لطبيعتـه التكراريـة تـأثريا     "،  )2(اإلتيان به وفقاً للشروط الـيت وضـعها علمـاء البـديع     

ــني احلــرفني املتقــافيني أو البنيــتني    علــى الــنفس مجــيال عــن طريــق اإليقــاع الصــوتي املتحقــق ب
  .)3("ن جرس متوازن املتوازيتني مبا ينشئان م

وقد عرفه الكثري من العلماء بكثري مـن التعريفـات منـها تعريـف اخلطيـب القـزويين الـذي              
  هو تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد:"بقوله مجع بني تعريفه وتعريف السكاكي 

 ـــــــــــــــــ
 2/301 –املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
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 168ص-عبد العزيز عتيق/د-وأنظرها أيضا يف  علم البديع- 251ص-بسيوين فيود/د–الشروط يف علم البديع  انظر 2
 223ص-حممود عسران/د–موسيقى الشعر  3

 . 1" الشعر يف كالقوايف النثر من األسجاع السكاكي قول معنى وهذا
ويـن الشـعراء الـيت    وظاهر التعريف اختصاص السـجع بـالنثر ، إال أن مـا نشـاهده يف دوا          

ويف ذلك داللة على عموم السـجع يف الشـعر   .ذلك  تكتظ بأنواعه املختلفة يدل على خالف
 .والنثر 

وشعراء الزهد مثل غريهم من الشعراء اهتموا باجلانب املوسيقي ،وبكل مـا يثـري هـذا          
 :يف قوله  اديوسى بن أصبغ املرم من هؤالءاجلانب ،فأكثروا من توافق احلروف يف أبياهتم  

ــتْىم يعتلـــي عزمذْـــــيي وكى سا لُــــــنيب 
  وسِأْكَي بِــأسق ـــالصدق من مائ2(ذبِه الع(

 

   
وهو ما اختلف  فيه الفاصـلتان  "،) املطرف ( مثل هذا السجع يطلق عليه علماء البالغة    

ما يظهر يف الشـطر األول مـن البيـت ،ومثـل هـذا      ،وهذا )3( "أو الفواصل وزناً واتفقت روياً 
السجع يضفي على البيت نوع من  الرتاسل الصـوتي الـذي ينتـهي  بالشـاعر إىل املعنـى الـذي       

 :ومن أمثلة ذلك أيضاً قول الغزال .أراده 
ــــر أَيــــا ال هيــــاً يف القَصــــ   رِ رِ قُ  ب املَقــــابِ

رِ      ــاد ــري صــ ــومٍ وارِداً غَــ ــ ــلَّ ي ــ ــرى كُ )4(يــ
 

   
يظهــر اتفــاق الفاصــلتني يف الــروي فقــط ،ومــع ذلــك أفــاد هــذا االتفــاق يف إحــداث الــنغم        

املوسيقي وذلك ألن حـرف الـروي هـو الـراء ،والـراء حـرف تكـراري بطبعـه وحيـدث عـن           
 .تكراره فخامة وقوة يف النغم 
 ـــــــــــــــــ
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   169ص-عبد العزيز عتيق/د-علم البديع 3                                             402ص  – اإليضاح يف علوم البالغة 1
 82ص-81ص  -ديوان الغزال  4                               132ص  - جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس 2

 : ء من املطرف قول ابن عبد ربه وجا
ـــــداً    جتَهِ م اخلَلصـــــاء ـــــة إِىل التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــواملَ   يو تــــوي ليك )1(داـــك مل يمدد إِ
 

   
من الواضح اختالف الكلمتني يف الوزن ،واتفاقهما يف الروي ،وقـد ال يكـون هـذا السـجع           

حسـنا وذلـك للفـرق يف الطــول بـني الكلمـتني فــاألوىل أطـول بكـثري مــن الثانيـة ،إال أنـه أســهل          
 .تناوالً

،وقـد  )2(و مـا اتفقـت فيـه الفاصـلتان وزنـا ورويـا      وهـ ) املتـوازي (ومن أنواع السجع أيضاً       
 :استعمله شعراء الزهد يف الكثري من األبيات من ذلك قول ابن عبد ربه 

ــا   ــوت مغانيهــــ ــــ ــوكَ قــــــد أَقْ ــاللُ لَهــــ  أَطــــ

ــا    ها إِال أثافيهـــ مـــــن عهـــــد بـــــق3(مل ي(
 

   
الوصـل وألــف   ،مـع مــا اتصـل هبمــا مـن هــاء   ) مغـاني و أثــايف  (يظهـر السـجع يف الكلمــتني         

ومـن  .اإلطالق وكال الكلمتني متفقتـان يف الـوزن والـروي ،ممـا أعطـى املعنـى بعـدا وطالقـة         
 :السجع املتوازي قول ابن عبد ربه 

ــابي  ــذُّلِّ يف كتــــــــــــ ــةُ الــــــــــــ ــــــــــــ كآب 

ـــــــــــوابي   يف ج الْعـــــــــــز ة ـــــــــــو خْ )4(ونَ
 

   
، إىل ) لـذل ،والعـز  ا(مـا يف البيـت مـن طبـاق بـني       عوقد أدى تساوي الفقرتني وتوازهنما م      

أحســن الســجع "ويعــد .التوافـق الصــوتي الــذي أدى بالتــايل إىل مجــال املوســيقى يف البيــت  
 ـــــــــــــــــ

 68ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 253ص –بسيوين فيود .د-انظر علم البديع 2



 - 315 -

 167ص –ديوان ابن عبد ربه   3
 51ص  –نفسه  4

كمـا يف هـذا     )1("تساوت فقراته يف عدد الكلمـات  وأشرفه منزلة لالعتدال الذي فيه هو ما
أشري هنا إىل أن  السجع عموماً ال يعـد زينـة شـكلية فحسـب بـل إن دوره يف      وهذا .البيت 

تثبيت املعاني مبا حيدثه يف األبيات من تناغم ومتاثل وتناسب أمر ال ميكن جتاهلـه ،ولـو كـان    
ــذا يعــد الســجع بليغــا وحمببــا إذا  .الســجع قبيحــا ملــا ورد يف كتــاب ا عــز وجــل بكثــرة    ل

  .استدعاه املعنى ،وقد سبق أن أشرت إىل رأي اجلرجاني الذي يؤكد هذا األمر
وترجع بالغة السجع إىل أنه يـؤثر يف النفـوس تـأثري السـحر ،ويلعـب باألفهـام لعـب الـريح         "      

األذن وهتـش هلــا   باهلشـيم ،ملـا حيدثـه مـن النغمـة املـؤثرة واملوســيقى القويـة الـيت تطـرب هلـا          
 .)2( "النفس 
    )3(التقطیع الصوتي -4

جتزئـة  :"،وعرفـه بأنـه   ) التقسـيم (وهو ما أطلق عليـه الـدكتور عبـد ا الطيـب مسـمى            
ــرتيح      ــان أو يســ ــا اللســ ــكت فيهــ ــع ، يســ ــوزن إىل مواقــــف ،أو مواضــ ــاء األداءيف الــ                  أثنــ

لقدماء فيما ندرسه من تقطيعات صوتية وبـني مـا   ،وهناك خلط واضح عند ا)4( "اإللقائي 
 مجيـع  الشـاعر  استقصـاء  :"أطلق عليه علماء البديع التقسيم الذي عرفه ابن رشيق بقولـه  

والغالب على :"وقد فسر الدكتور عبد ا الطيب هذا اخللط بقوله ، )5("به ابتدأ ما أقسام
 ـــــــــــــــــ

 171ص-عبد العزيز عتيق/د-علم البديع 1
 260ص –بسيوين فيود /د–علم البديع  2
 338ص-اقتباس من الدكتور علي جنيب عطوي يف كتابه الزهد يف القرنني الثاين والثالث للهجرة  3
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 2/303 –املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  4
 1/594 – العمدة 5

 ،ولكـن مـن حيـث   مذهب القدماء ،أهنم مل ينظروا إىل التقسيم من حيث كونه أمراً جرسـياً  
ولقد جلأ شعراء الزهد إىل التقطيـع الصـوتي بكثـرة يف أبيـاهتم ،     .)1("كونه أمراً يتعلق باملعنى

حبيث أصبح كل شطر من البيت وكأنه عبارة عن عبارات متوازنة ومتفقة  تسري على نظـام  
فأصـبحت أشـبه بـأمواج البحـر      اًأخـاذ  اموسـيقي  خاص ،األمر الذي أكسب األبيات مجاالً

 :أبيات األمري عبد ا اليت يقول يف مطلعها  أمثلة ذلك تعلو حينا وهتبط حني ،ومن ،
ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ األج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ األم 2(ك(
 

   
جدا قـد ال تتجـاوز كلمـة كلمـة ،كمـا يظهـر أيضـا يف         هيف عبارات قصري جاء التقطيع هنا      

بيت يف احلركات والسكنات ،األمـر الـذي  أضـفى علـى     إحداث هذه املوازنة بني شطري ال
كما استخدم الغزال التقطيع الصوتي يف كـثري مـن   .موسيقى البيت قوة يف الداللة على املعنى

 :أبياته منها 
لَقَـــــــــــد  ت ـــــــــــد ـــــــــــ  فَس م  ىقَـــــــــــ ا تَلْفَ

  ــن ــــــ ــا م ــي بِهــــــ ــجنِلَــــــ ــــــ ذا ش س 

   
ــ ـــــــــــ صــ و ـــــــــــ ــا يغْ ـــــــــــ نم ــي  ـار احلَـــــــــــ

ــــــــ    ــــــــطُ املَلفُ    )3(لكَفَــــــــنِ وف يف ابِ
   

يظهر يف البيتني أثر التقطيع الصوتي الذي مجع الشاعر إىل جانبه توايل حركات املـد ،هـذا         
باإلضافة إىل كون البحر العروضي هنا جمـزوء الـوافر بضـرب صـحيح ،وإن كـان الشـاعر مل       

يف موسـيقية  يلتزم بالوقوف على املوقف العروضي ،إال أن  تـوازن التقطيـع هنـا  لـه دور بـارز      
 ـــــــــــــــــ
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 109ص  –ديوان الغزال  3                                            2/306 –املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 2/155-كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب 2

 :ومن ذلك أيضا قول الغزال .األبيات 
ــــيخِ يف الش لــــت ــــيخ وقُ ــ أَنــــا ش  ـمــــا يعــ

ــ   ــني ـــــــــ ــــــــــلُّ أَبلَــــــــــه وذَهــــــــ مه كُ  لَ

   
ــ   ــن كَســـ ـــ م ــر ـــ كثي ــراه ــيخٍ تَـــ ـــ ـــــلَّ ش  ـكُ

ــــــــــــــــــذه يل     خُ ــــــــــــــــــواري فَ بِ اجلِ
رونِ ــالقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(بِ

 

   
 ففــي البيــتني تقســيمات واضــحة مل يلتــزم فيهــا الشــاعر مبواضــع حمــددة للوقــف ،ومل يلتــزم       

ومع ذلك أحدث هذا التقطيع نغمـة   بالوقف العروضي بدليل الصدور املوصولة باألعجاز ،
وابـن عبـد   .موسيقية  متموجة ، بدأت هادئة ثم اضطربت قليال ثم عادت للهـدوء جمـددا   

 :ربه أفاد أيضا من التقطيع الصوتي يف أبياته ،من ذلك قوله 
  ــة ة أَيكــــــ ــار ــدنيا نَضَــــــ ــا الــــــ  أَال إِنَّمــــــ

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر )2(إِذا اخضَــ
 

   
،إال أن مـن املمكـن اختصـار ذلـك عنـد اإللقـاء ،لكـن        ) الـدنيا (قد يقع الوقف على كلمة       

األوىل ) جانـب  (يظهر أكثر مـا يظهـر الوقـف  امللـزم يف الشـطر الثـاني مـن البيـت علـى كلمـة           
 ااختياريـ  افيظهـر يل أن يف الشـطر األول مـن البيـت وقفـ     .،حيث يسرتيح اللسان ثم يواصل 

 :ومن ذلك أيضا قول ابن عبد ربه يف الدنيا أيضا . اإلزامي،ويف الثاني 
ـــــــــأال إِ ــنَّم  مٍائالمِ نَـــــــــحأَا الـــــــــدنيا كَـــــــ

  ــــو مــا خ ــيــ ــ ع رشٍ الَي ــي ــ ــ ونكُ ــ )3(مِائدبِ
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 ويظهــر الوقــف هنــا يف الشــطر األول مــن البيــت إلزاميــاً وذلــك النفصــال الكــالم بكــاف         

،وساعد تكرار حـرف املـيم   ) عيشٍ(يارياً على تنوين كلمة التشبيه ،ويف الشطر الثاني اخت
 ـــــــــــــــــ

                   157ص  – نفسه 3                                                                      114ص– ديوان الغزال 1
    49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2

ومـن التقطيـع   .ى إحـداث نغمـات موسـيقية متوازنـة     مع ما يف البيت مـن تقطيـع صـوتي  علـ    
 :الصوتي ما ورد يف قول ابن عبد ربه أيضا

  ــد لَــ ــلِ والو ــني األَهــ ــ ب تــد ــن يل إِذا جــ ــ م    

  ق تاملـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ واألَنْفـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ واـــــفَال        بيف ص عمفْدـــلنعيف ص ـــسد 
   

قَضَ  رِفُهــــيء يصـــــاء الذي ال شــــذَاكَ الْ

    ــد ــ اجلَسوحِ وــر ــني الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )1(حتَّ
 

   
ومييز التقطيع هنا أن مجيـع مواقـع الوقـف متحركـة حبركـات خمتلفـة أسـهمت يف إحـداث               

 :الصوتي عند ابن عبد ربه قوله يف الشيب ومن التقطيع .املوجة املوسيقية يف األبيات 
ــب ــــــــ ــي ــــــــ ش اضي ــع ــــــــ نَص ــد  بٍ قَــــــــ

ــه فَ   ــــــــــ ــرفعتُ ــــــــــ مــع )2(ا ارتَفَــــــــــ
 

   
ومما ساعد على مجال املوسيقى هنا هو التناوب بني املتحرك والساكن يف تقطيع األبيـات        

كمـا جـرى غربيـب الطليلطلـي علـى هـذا       .حبيث أصبحت دقـات الـوزن دقـات إيقاعيـة     
 :سق يف أبياته اليت منها الن
يدــد ـــــــــ ه يفــع ــوق ضَـــــــــ  ني مبخلـــــــــ

     ــاب ـــــ ــا أَه ـــــ م ــة ــن املنيـــــ ـــــ م ــاب  يهـــــ

   
ــيس إِ ــولَــــــ ــاة يــــــــىه حمليــــــ ــــــ يذي ح 

   ي ــن ــــ م ــك ــه مهلــــ ــيس إلَيــــ ــابولــــ ــــ ص 
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ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ويل أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

    ــاب ــه الكتَــــ ــــ ــث يبلُغُ ــيبلُغُ حيــــ ــــ 3(س(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 76ص  –  ديوان ابن عبد ربه   1
 111ص  –  نفسه 2
  307ص  –، كما وردت يف جذوة املقتبس  24 /2 –املغرب يف حلى املغرب  3

كاد التقطيع هنا أن يقف على كل كلمة على حده ،وذلك  الرتباطها مبا يريد الشـاعر مـن         
خلـق موسـيقية األبيـات الـيت     تعزيز لبعض  املعاني  ،كما ساعد تكرار بعض الكلمـات علـى   

 :ويف قول موسى بن أصبغ املرادي.لعب التقطيع دوراً بارزاً فيها 
ــتْىم يعتلـــي عزمذْـــــيي وكى سا لُــــــنيب 

  وسِأْكَي بِــأسق ـــالصدق من مائ1(ذبِه الع(
 

   
م وحركتــه املشــددة ،األمــر الــذي يظهــر التقطيــع الصــوتي املصــاحب لتكــرار يــاء املــتكل      

 .أكسب النغمة املوسيقية  قوة  يف الصوت ،وطالقة يف األداء
ومن هنا فمثل هذه التقطيعات الصوتية أو التقسيمات كثرية يف شعر الزهـد ،وقـد يكـون          

الســبب يف كثرهتــا حاجــة الزهــاد إىل تعزيــز بعــض املعــاني وتقويتــها ،مبــا حيدثونــه مــن تــالؤم  
 . األلفاظ وتناغم بني الكلماتصوتي بني

فقد أدرك شـعراء الزهـد أمهيـة اجلانـب املوسـيقي يف أبيـاهتم ،ومـدى تـأثر النـاس هبـذا                 
اجلانب ، خاصة وأن الزهد يعد حركة مضادة للموسـيقى والغنـاء ومـا صـاحبهما مـن هلـو       

ن البـد  وجمون كما أسلفت ،وأبيات الزهد تأخـذ طـابع املقطوعـة أكثـر مـن القصـيدة ،فكـا       
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للشاعر من تكثيف عواطفه ومشاعره ،وتعزيـز معانيـه بكـل طريقـه ممكنـة ،وال يسـتطيع أن       
 .يأتي بذلك بدون املوسيقى  
 ـــــــــــــــــ

     316ص  -جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  1

 
ة يف لذا تعد املوسيقى عامة بكل التفصيالت اليت أسـهمت  يف إحـداثها ذات أمهيـة بـارز          

شعر الزهد الذي يعتمد بصفة أساسية على العاطفة واملشاعر اإلنسانية ،وخماطبتـها بلغـة   
خاصة تعتمد اعتمادا رئيسيا على الرنني املوسيقي الـذي يـداعب املشـاعر حينـاً ويهزهـا      
أحياناً ، فاعتمد الشعراء يف إحداث ذلـك علـى صـب شـعرهم وفقـاً لقوالـب خاصـة مـن         

فخامة ،اليت تناسب شرف هذا املوضوع وعظمته ،مع إبراز  للقـوايف  البحور ذات اجلالل وال
اليت عندها يتوقف النغم حمدثاً هزة شعورية يف نفس املتلقي عنـد القـوايف املقيـدة ، وتفـاعال     
مستمراً منـه عنـد القـوايف املطلقـة الـيت يتبعهـا خبيالـه إىل أرجـاء رحبـة دون حـدود وقيـود            

لكـريم لفظـا ومعنـى وفاصـلة الـذي حيمـل يف طياتـه التجـدد         وطوق ذلك كله بتأثره بالقرآن ا
 .واالستمرار يف غزارة ألفاظه  ، ومعانيه ،وموسيقية مؤثرة يف فواصله 

هـذا مـع مـا تضـيفه صـور التضـاد املختلفـة ، وألـوان اجلنـاس املشـرقة ، ورنـات السـجع                   
ــنغم  املتناغمــة ، وضــربات التكــرار املتواليــة، وتقســيمات األبيــات املتز  ــة ، مــن مجــال يف ال ن

 .وموسيقية يف األلفاظ وتقوية وتأكيد للمعاني 
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تناولت هذه الدراسة شعر الزهد يف الشـعر األندلسـي حتـى أواخـر القـرن الثالـث             
هــد لغـــة واصــطالحا ،وحقيقـــة            اهلجــري ، وقـــد حتــدثت يف مـــدخل الدراســة عـــن الز   

الزهد ، ووجوده يف الكتاب والسنة ، ممهدة بذلك للحديث عـن الزهـد يف األنـدلس يف هـذه     
ديا ، اهلــذه املرحلــة سياســيا ،واقتصــ  ملهمــةاملرحلــة ، مــع تســليط الضــوء علــى اجلوانــب ا 

 .واجتماعيا 
لدراسـة املوضــوعية  هـذا وقـد قسـمت الدراسـة إىل فصــلني خصصـت الفصـل األول ل            

،والفصل الثاني للدراسة الفنية ، وقسمت كل فصل إىل عدة مباحـث ، يضـم الفصـل األول    
مبحثني ، حتدثت يف املبحث األول عن مصادر شعر الزهـد الـيت تتمثـل يف الكتـاب والسـنة      
،وأقوال العرب ،وحتدثت يف املبحث الثاني عن حمـاور شـعر الزهـد كـزوال الـدنيا ،واملـوت       

ويضم الفصـل الثـاني ثالثـة مباحـث ، حتـدثت يف املبحـث األول عـن        . وغريها ..بة والتو
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ويف املبحــث الثــاني عــن  . اللغــة ومــا تتضــمنه مــن ألفــاظ ،وتراكيــب ، وأســاليب خمتلفــة    
ويف املبحث الثالث تناولت اجلانب املوسيقي يف األبيات من حبـور  . الصورة الفنية ودورها 

 .خمتلفة ، وقواف ،وإيقاع 
هـذه الدراسـة يف إثـارة هـذا املوضـوع بـني الدارسـني         راجية من ا عز وجـل أن تسـهم         

هـذه  هبـا  خرجـت  ولعل من أبرز النتائج اليت .ليلقى نصيبه من االهتمام بالبحث والدراسة 
 :يلي ما الدراسة 

يـة  اقرتان انطالق شعر الزهد بثورة الفقهاء علـى احلكـم الربضـي لتحـرره وجمونـه يف بدا      -1
عن موجات الغضـب الـيت انتابـت الفقهـاء وغريهـم مـن        اًتنفيسفكان شعر الزهد حكمه ، 

 .أفراد اتمع يف تلك املرحلة 
بروز الشخصية األندلسية الدينية اليت تتجلى يف االعتماد على املصادر الدينية والعلـم   -2

ثـرة اقتباسـهم مـن هـذه     الذي يظهر يف ك. الواسع بكتاب ا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم
 .األصول لفظا ومعنى وفكرة 

اليت ترتجـم يف الغالـب حقيقـة     أبيات الزهدتوافر االنفعال الصادق والتجربة الشعرية يف  -3
 . اًملموس اًوواقع
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سعة اطالع األندلسيني علـى علـوم الشـرق وانكبـاهبم املتواصـل عليهـا حبثـا ومتحيصـا          -4
ــحة يف ــأقوال القـــدماء وأمثـــاهلم ،األمـــر الـــذي يتجلـــى بصـــورة واضـ  أشـــعارهم املتـــأثرة بـ

 .وأشعارهم
،وهـذا يـدل علـى مشـول     الزهدتنوع احملاور اليت دار حوهلا جممل مـا وصـلنا مـن أبيـات      -5

 .كافة الزهد لكافة جوانب احلياة الدنيوية واألخروية 
 .ربيةاعتماد شعر الزهد يف الكثري من جوانبه على األساليب اإلنشائية أكثر من اخل -6
،وميلــه إىل الســهولة والوضــوح يف  توظيــف األشــكال املوســيقيةتفــوق شــعر الزهــد يف   -7

 .ألفاظه وتراكيبه وأساليبه 
 
 
 

 واحلمد هللا أ ال وآخرا
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 :عباس بن ناصح  -1

ــه ابــن الفرضــي                 ــدلس (تــرجم ل ــاريخ علمــاء األن ، وابــن ســعيد ) 296ص -1ج: ت
 ) 324ص :املغرب يف حلى املغرب(

هو عباس بن ناصح الثقفي ،من أهل اجلزيـرة ،يكنـى أبـا العـالء ،كـان لـه رحلـتني كالمهـا إىل         
واستنشـده مـن شـعره ،    العراق األوىل لقي فيها األصمعي وغريه ،والثانية لقي فيها أبو نواس 

مل تـذكر املصـادر الـيت     ، كان عاملا شاعرا أثـريا عنـد اخللفـاء املـر وانـيني     :قال عنه أبن حيان 
املغـرب   -296ص  -1ج: تـاريخ علمـاء األنـدلس    (. .حتدثت عنه تاريخ والدته أوفاتـه  

 )324ص :  يف حلى املغرب
 :عبد امللك بن حبيب  -2
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ــن الفرضــي           ــه اب ــرجم ل ــدلس  تــاري(ت ــاء األن ــن خطيــب  ) 269ص -1ج: خ علم ، واب
، وابـن  )263ص :جذوة املقتـبس (،واحلميدي ) 548ص :اإلحاطة يف أخبار غرناطة (

ــرب    (عــذاري  ــدلس واملغ ــار األن ــرب يف أخب ــان املغ ــن ســعيد  )110ص -2ج–البي ، واب
 )5ص -2ج: نفح الطيب (، واملقري )96ص -2ج: املغرب يف حلى املغرب (

مي عبد املَلكوهو  مان بن هارون بن جامهة بن عباس بن مرداس السلَ لَيبيب بن سبن ح : 

روان: يكَنى أبا م .رطُبـة و : كان ـوالي سـلَيم      بإلْبِرية، وسكَن قُ مـن م ـه أصـله مـن    ، قـد قيـل أنّ
كـان  . قال ابـن عبـد الـرب    ،ط من خارج غرناطة، وهبا نشأ وقرأقرية قورت، وقيل حصن وا

ــا،    مجاعــا للع ــا، حنوي ــل اللســان، فقيه ــثري الكتــب، طوي ــم، ك عروضــيا، شــاعرا، نســابة،  ل
اجتمعـت   ،حج وعـاد إىل األنـدلس بعلـم جـم ،     فـامتنع  القضاة قضاء عليه عرض ، إخبارياًُ

 -270ص  -1ج: تـاريخ علمـاء األنـدلس    (.هــ 239 كانت عـام   املصادر على أن وفاته
 .)549ص-548ص: أخبار غرناطة اإلحاطة يف  -96ص :  املغرب يف حلى املغرب

 :غربيب الطليطلي  -3
قصرت املراجع يف ترمجة هذا الشاعر مقتصرة على ذكره وذكر بعض أبياتـه الـيت ذكرهـا          

نفـــــح الطيـــــب (،واملقـــــري يف ) 307ص: جـــــذوة املقتــــبس (كــــل مـــــن احلميـــــدي  يف  
 ).23ص:املغرب يف حلى املغرب ( ،وابن سعيد يف)4/332ج:
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ذكـر الـدكتور إحسـان عبــاس يف    ، قـديم مشـهور بالطريقـة يف الفضــل واخلـري     شـاعر وهـو        
 وكـان  .. سـعيد  بـن  غريـب  هو لعله :"حتقيقه لكتاب التشبيهات بعض أخباره حيث يقول 

 غربيـب  وكـان  األمويـة،  الدولـة  بعمـال  واسـتخفاف  وطغيـان  أشـر  ذوي طليطلـة  بلـده  أهـل 
 أمـراء  علـى  ممتنعـة  طليطلـة  وظلت رأيه، إىل يلجئون بلده أهل فكان داهية حكيماً الشاعر

 وفاتـه  وأن األنـدلس  يف الشعراء أوائل من غربيباً أن يعين وهذا غربيب، حياة طوال أمية بين
ــيت الســنة وهــي 200 عــام قبــل متــت  206) ســنة تــويف( هشــام بــن احلكــم فيهــا جــدد ال

جــذوة " (ريواخلــ بالفضــل مشــهوراً غربيــب وكــان املدينــة، تلــك علــى لالســتيالء حماوالتــه
 ) 326ص -325ص: كتاب التشبيهات  – 307ص:املقتبس 

 :حممد بن بشري املعافري  -4
ــرجم لــه املقــري           املغــرب يف حلــى  (، وابــن ســعيد  ) 143ص -2ج: نفــح الطيــب  (ت

،وذكــره ابــن عــذاري ) 47ص : تــاريخ قضــاة األنــدلس(، والنبــاهي )   144ص :املغــرب
-2ج: تاب البيان املغـرب يف أخبـار األنـدلس واملغـرب    ك(عند ذكر أخبار احلكم بن هشام 

تــاريخ افتتــاح (،كمــا ذكــره ابــن القوطيــة عنــد ذكــر أخبــار احلكــم بــن هشــام أيضــا  ) 78ص
 )64ص:األندلس 

أصـله مـن جنـد باجـة مـن عـرب       ، املعـافري  شـراحيل،  ابن بشري بن سعيد بن حممد هو      
ون عنـه بـاملغرب بقضـاء اجلماعـة،     واله احلكـم بـن هشـام قضـاء القضـاة الـذي يعـرب        ، مصر
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 إىل النـاس  أقصـد  كـان  ، كـثرياً  علمـاً  ومسـع  وحـج،  رحل ،بقرطبة، بعد املصعب بن عمران
ص  -2ج: نفح الطيـب   ( .هـ  198سنة ،  تويف  حبكم ذهمفوأن جور، من وأبعدهم حق،
 .)78ص  -2ج:البيان املغرب  -144ص :  املغرب يف حلى املغرب – 143
 :بد السالم اخلشين حممد بن ع -5

جــذوة (، واحلميــدي ) 14ص  -2ج:تــاريخ علمــاء األنــدلس (تــرجم لــه ابــن الفرضــي       
 ) 63ص :املقتبس

عبـد ا،   أبـو حممد بن عبد السالم بن ثعلبة بن احلسن بن كليب، أو كلـب، اخلشـين   وهو       
لة، ثـم رجـع إىل األنـدلس    كانت له رحلة إىل العراق وإىل غريها من البالد، أقام فيها مدة طوي

ــاً طــويال، وانتشــر علمــه   ، كــان فصــيح اللســان ،جــزل املنطــق ، ضــربا مــن      وحــدث زمان
األعراب ،صارماً ،أنوفاً أراده األمري حممد على القضاء فأبى كما ذكـر إبايـة إشـفاق ال إبايـة     

 -64ص -63ص –جذوة املقتـبس (  مات باألندلس سنة ست ومثانني ومائتنيعصيان ، 
 )15ص  -2ج–خ علماء األندلس تاري
 :حممد بن عبد اهللا الغازي -6

بغيـة الوعـاة   (يف والسـيوطي  ، )23ص-2ج: تاريخ علماء األنـدلس  (ترجم له ابن الفرضي 
 )140ص-1ج:
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ـة؛  أهـل  مـن : قيس بن الغازي بن ا عبد بن حممد "هو  طُبر ـا : يكَنـى  قُ عبـد  أب ا . عـم س :
 حممـــد ابـــن ســـهل حـــامت أبـــا هبـــا فلقـــى البصـــرة، فـــدخل املشـــرق، إىل ورحـــل أبيـــه مـــن

ستَاني،  اشٍ،دخـ  بـن  أبـراهيم  إسـحاق  وأبـا  الدياشـي،  الفـرج  بـن  العباس الفضل وأبا السجِ
ــا ــا العتكــي، إمساعيــل بــن عيســى موســى وأب  ومجاعــة شــعيب، ابــن ا عبــد ســعيد وأب

 .واملعاني لغةال وأصحاب واألشعار، األخبار ورواة احلديث، أهل من سواهم
ُلس وأدخــل ــد ــثرياً علمــاً األنْ ــن ك ــب الشــعر م ــه. واخلــرب والغري ُلس أهــل أخــذ وعن ــد  األنْ
 .رواية كلها املشروحة واألشعار
ُلس من وخرج د ج يريد عمره آخر يف األَنْ  كـان : قال اجلذري صوفَة أبي بن حييى فحكى. احلَ
 هبـا  فمـات  طنجة إىل عنا وخرج تني،ومائ وتسعني مخس سنة الغازي بن ا عبد أبو عندنا
ــدلس  (" ةبطنجــ أقــوام عنــد كتبــه وكانــت. حنوهــا أو ســنة بعــد ــاريخ علمــاء األن -2ج: ت
 )23ص
 :حممد بن مسرة  -7

جــذوة (، واحلميـدي  ) 39ص -2ج:تــاريخ علمـاء األنــدلس  (تـرجم لـه ابــن الفرضـي            
 ) 58ص :املقتبس

سهو        بن م د ابد بن عمح ة بن جنيحمر  ،د ابى أبا عكَنة؛ ي طُبر ولد سـنة  .من أهل قُ
دقـة فخـرج فَـاراً، وتـردد باملشـرِق مـدة، فاشـتَغَل مبالقـاة أهـل اجلَـدل،            هـ ،أ269ُ تّهـم بالزنْ
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لـة، ثـم      رعـاً     أنصـرف وأصـحاب الكَـالم، واملُعتَزِ و ـكاً وُلس فـأظهر نس ـد  علــى كـان ،  إىل األنْ
 البالغــة، يف طريقــة ولـه  أجلــها، مـن  مجاعــة وافـتنت  فيهــا، بسـق  والعبــادة دالزهـ  مــن طريقـة 
، كانت وفاته كما ورد يف أغلـب   املعاني يف وتواليف الصوفية، إشارات غوامض يف وتدقيق

ــرف مذهبــه فيمــا بعــد مبــذهب ابــن مســرة  هـــ 319ســنة الروايــات  ــاريخ علمــاء (.، ع ت
 )59ص-58ص: جذوة املقتبس  -39ص : 2جاألندلس 

 :موسى بن أصبغ املرادي  -8
ــن الفرضــي   ــه اب ــدلس  (تــرجم ل ــاريخ علمــاء األن جــذوة (، واحلميــدي ) 149ص-2ج: ت

 )  316ص :املقتبس يف ذكر والة األندلس
 ا، إىل منقطعـاً  عاملـا  أديبـاً  زاهـداً  كـان  أندلسـي  عمـران،  أبـو  املـرادي  أصبغ بن موسى      
 لـه  رأيـت  الشـعر،  يف الـنفس  طويل وكان فيها، ظنأ فيما ومات صقلية، زوايا بعض يف انقطع
 ،بيتـاً  عشـرون  حـرف  لكـل  املعجـم  حـروف  علـى  قصـيدة  ومنـها  الزهـد،  يف طـواالً  قصائد
رج ل املشرق، إىل خخ وغـريه  دريـد  بـن  احلسـني  بـن  حممـد  هبـا  ولقي العراق ود . ـتَوَطنواس 
لِّية قرياً: وكان. صصراً واإلعراب، باللغة ب اعاًحمسن ش .ت  مثانيـة  يف املبتـدأ  نظم: أنه حدثْ
ص   -2ج:تــــاريخ علمــــاء األنــــدلس  - 316ص :  جــــذوة املقتــــبس  (. .بيــــت آالف
149(. 
 :موسى بن حدير  -9
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أورد ابن األبار قصة هلذا الزاهد مع األمري عبد ا ميكن أن أستشف من خالهلـا بعـض         
 )235 ص -1ج:انظر القصة يف احللة السرياء(أخباره 

هو موسى بـن حممـد بـن موسـى بـن حـدير ،عـم احلاجـب أبـو األصـبغ موسـى بـن حممـد                    
وكـان حـدثاً   . كان ممن يكثـر جمالسـة األمـري عبـد ا ويصـل مؤانسـته      املعروف بالزاهد ،"،

ظريـف املشــاهدة، ملــيح العبــارة، إخباريـاً، ممتعــاً، حفظــة ألخبــار دولـة مواليــه بــين أميــة،    
 -1ج:احللـة السـرياء  "(  بليغاً، يقرض أبياتاً من الشعر حسـنة، بديهـة ورويـة   مفتناً، مفوهاً، 

 ).235ص
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 القرآن الكريم :ًأوال 
 : ثانياً 

عبـد اجلبـار    ،حتقيـق صـديق بـن حسـن القنـوجي      -ومأجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيـان أحـوال العلـ    -1
 .دار الكتب العلمية   -م1978-دمشق  –منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -زكار
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منجــد مصــطفى .د، االجتــاه اإلســالمي يف الشــعر األندلســي يف عهــدي ملــوك الطوائــف واملــرابطني    -2
 بريوت–مؤسسة الرسالة  –هبجت 

 م1990لسنة  1ط –نافع حممود /دلسي إىل هناية القرن الثالث اهلجري ،داجتاهات الشعر األن -3

 دار الشؤون الثقافية  العامة  –

ــاني اهلجــري      -4 ــاني اهلجــري يف القــرن الث ــي يف القــرن الث    حممــد مصــطفى . د–اجتاهــات الشــعر العرب
 املكتب اإلسالمي  – )م1981-هـ  1401( 1ط–هدارة 

ــر القــرآن الكــريم يف الشــ    -5 ــدكتور حممــد شــهاب   –عر األندلســي منــذ الفــتح إىل ســقوط اخلالفــة     أث    ال
 بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة –2002- 1ط–سلسلة رسائل جامعية -العاني

ــاره      -6 ــن احلســن البصــري وزهــده وطــرف أخب ــن   جل-آداب الشــيخ احلســن ب ــي الفــرج اب ــدين أب    مــال ال
 دار املعراج الدولية للنشر  -م 1993-هـ1414-1ط–حتقيق سليمان بن مسلم احلرش،اجلوزي 

إدارة الثقافـة والنشـر جبامعـة األمـام     –حممـد رجـب بيـومي    .د ،األدب األندلسي بـني التـأثر والتـأثري     -7
 حممد بن سعود

دار  –1985    – 9ط  -أمحــد هيكــل   .د–األدب األندلســي مــن الفــتح إىل ســقوط اخلالفــة      -8
 املعارف 

 م1988-1ط–منجد مصطفى هبجت/ ، دفتح حتى سقوط غرناطة األدب األندلسي من ال -9

  جامعة املوصل- 

 بريوت -دار العلم للماليني-9ط-مصطفى الشكعه  /د ،األدب األندلسي موضوعاته وفنونه  -10
-1980 -هـــ 1401-1400-حممــد رضــوان الدايــة /األدب األندلســي واملغربــي ، الــدكتور  -11

 م1981

 مطبعة خالد بن الوليد  –
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مصـطفى   حتقيـق -ألبي احلسن علي بن حممد بن حبيـب البصـري املـاوردي     -أدب الدنيا والدين  -12
 دار الفكر –3ط –السقا
ــدلس ، د -13 ـــ1409-علـــي حممـــد ســـالمة  / األدب العربـــي يف األنـ ــة  –م 1989/هـ ــدار العربيـ الـ

  بريوت–للموسوعات 

 -دار اجليـل  -م1990-هــ 1410-رونعبـد السـالم هـا    ، األساليب اإلنشائية يف النحو العربـي   -14
 بريوت 
  القاهرة –مكتبة النهضة املصرية  – م1969-2ط–لطفي عبد البديع / اإلسالم يف إسبانيا ،د -15

ــة    -16 ــاليب األدبيــ ــة ألصــــول األســ ــة حتليليــ ــة بالغيــ ــايب ،األســــلوب دراســ - 7ط -أمحــــد الشــ
 ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة املصرية-م 1976/هـ1396

دار هنضــة  -م 1983-1ط –لـدكتور ســعد إمساعيـل شــليب  ، ااألصـول الفنيــة للشـعر األندلســي   -17
  القاهرة -مصر للطبع والنشر

 بريوت –دار العلم للماليني  –1979 - يخري الدين الزر كل -األعالم  -18

 وتبري-دار النهضة العربية-م1982-إبراهيم بيضون/دراء األمويون الشعراء يف األندلس ،األم -19
 دار النهضة العربية -1969-أمحد إبراهيم الشعراوي.د،  األمويون أمراء األندلس األول -20

 – هـــ1416 –األنــدلس يف الربــع األخــري مــن القــرن الثالــث اهلجــري ، حممــد إبــراهيم أبــا اخليــل   -21
 الرياض  –مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العامة 

 دار املواسم  –ضاهر أبو غزالة /عربي وما طمح إليه ، الدكتور اإلنسان األندلسي بني الواقع ال -22
 م1994/هـ1415-السيد حممد ديب / للدكتور ، ) دراسة يف العروض والقافية(أوزان الشعر  -23

 دار الكتب –
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 - م1994-هــ 1415 -1ط-بـي بكـر جـابر اجلزائـري     أل -أيسر التفاسري لكـالم العلـي الكـبري     -24
 املدينة املنورة-مكتبة العلوم واحلكم

 مكة املكرمة–املكتبة الفيصلية  –اخلطيب القزويين  ، اإليضاح يف علوم البالغة -25

جامعــة  –هـــ 1414ذو القعــدة  4-2-كليــة اآلداب -حبــوث نــدوة األنــدلس الــدرس والتــاريخ     -26
 اإلسكندرية ورابطة اجلامعات اإلسالمية 

منشأة املعارف  –1ط –منري سلطان .األسلوب ، داجلمل و 2 –بديع الرتاكيب يف شعر أبي متام  -27
 باإلسكندرية 

  الـدكتور حامـد   –حتقيـق الـدكتور أمحـد أمحـد بـدوي      ، ألسـامة بـن منقـذ     -البديع يف نقد الشـعر   -28
 مصر -ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده –عبد ايد

ــاريخ رجــال   -29 ــتمس يف ت ــة املل ــدلس   بغي ــن عمــرية الضــيب    ، أهــل األن ــن أمحــد ب ــن حييــى ب  -ألمحــد ب
  دار الكاتب العربي –1967

حتقيق حممـد  ، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي–بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -30
 لبنان-بريوت-املكتبة العصرية–أبو الفضل إبراهيم 

دار -م1987/هــ 1407-7ط -فضل حسن عبـاس  /د،  يعلم املعان -البالغة فنوهنا وأفناهنا -31
  الفرقان للنشر والتوزيع

-الشـركة املصـرية العامليـة للنشـر     -  م1994-1ط -حممد عبد املطلـب .د-البالغة واألسلوبية -32
  -لوجنمان–القاهرة 

الناشــر  –م1996/هــ 1416-دكتـور علــي علـي صــبح   ، البنـاء الفـين للصــورة األدبيـة يف الشــعر    -33
 ة األزهرية للرتاثاملكتب
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بي عمر يوسف بن عبد ا بـن حممـد   أل–هبجة االس وأنس االس وشحذ الذاهن واهلاجس  -34
-دار الكتـب العلميـة  -م1982/هــ 1402-2ط–حتقيـق حممـد مرسـي اخلـويل    ،  بن عبد الـرب القـرطيب  

 لبنان –بريوت 

الناشـرون  –إبـراهيم األبيـاري    حتقيق،ابن القوطية أبي بكر حممد بن عمر   -تاريخ افتتاح األندلس -35
 دار الكتب اإلسالمية

-2املكتبة األندلسـية  سلسلة –إحسان عباس .د –تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة  -36
 لبنان-بريوت -دار الثقافة -م1985 – 7ط –
ــي   -37  ــاريخ األدب العرب ــوك الطوائــف   -ت ــدلس إىل آخــر عصــر مل ــر ع/ د - األدب يف املغــرب واألن م

 بريوت–دار العلم للماليني  م1981- 1ط-فروخ

-مكتبـة املثنـى ببغـداد    -1373/1954-بـن الفرضـي  ال–تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس  -38
 ومكتبة اخلاجني بالقاهرة

 مكتبة النهضة املصرية -م 1955مايو  -1ط-آخنل جنثالث بالنثيا–تاريخ الفكر األندلسي  -39
السـيد  / وآثارهم يف األنـدلس مـن الفـتح العربـي حتـى سـقوط اخلالفـة بقرطبـة ، د        تاريخ املسلمني  -40

 اإلسكندرية  –مؤسسة شباب اجلامعة  –م1997 –عبد العزيز سامل 

 الدار املصرية للتأليف والرتمجة-1966 -البن الفرضي  –تاريخ علماء األندلس  -41

حتقيـق  ،البـن أبـي اإلصـبع املصـري     -القـرآن  حترير التحبري يف صناعة الشـعر والنثـر وبيـان إعجـاز      -42
 القاهرة –الكتاب الثاني – هـ1383 -حفين حممد شرف /د

-القــاهرة –دار الشــروق -1992-هـــ1412 -12ط–ســيد قطــب، التصــوير الفــين يف القــرآن -43
 بريوت 



 - 338 -

-هـ 1412 -1ط -حسن أمحد النوش/د، التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي -44
 -بريوت –ار اجليل د

 –حتقيـق الـدكتور حممـد عبـد الـرمحن املرعشـلي       ،  لي بن حممد الشريف اجلرجانيلع-التعريفات  -45
 دار النفائس  – م2003-هـ1424الطبعة األوىل 

 هـ1387 – 3ط –جلامعه عبد الفتاح بن حسني  ، التعليق األسين منظومة أمساء ا احلسنى -46

  مطبعة املدني -
حتقيـق خالـد عبـد    ،البغـوي   ألبـي حممـد احلسـني بـن مسـعود     –ري البغوي املسمى معامل التنزيـل  تفس -47

 لبنان-دار املعرفة بريوت – م1986 -هـ 1406 -1ط  -مروان سوار -الرمحن العك

  بريوت–دار الفكر للطباعة والنشر –م 1978-هـ1398-بن جرير الطربي ، التفسري الطربي  -48

 لبنان –بريوت -دار املعرفة –م 1993-هـ1413 -6ط–بن كثري ،الظيم تفسري القرآن الع -49

سلســلة الكتــب  –التيــار اإلســالمي يف شــعر العصــر العباســي األول ، جماهــد مصــطفى هبجــت    -50
 بغداد -وزارة األوقاف والشؤون الدينية  -18 –احلديثة 

– م1967-هـ1387-القرطيب ألبي عبد ا حممد بن أمحد األنصاري ، اجلامع ألحكام القرآن -51 
 القاهرة –دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 

عبـد العلـي عبـد     /الـدكتور  ، حتقيـق بـي بكـر أمحـد بـن احلسـني البيهقـي      أل–اجلامع لشـعب اإلميـان    -52
 اهلند–بومباي –الدار السلفية  -احلميد حامد

األسـتاذ حممـد بـن     ، حتقيـق يـدي  ألبي عبـد ا حممداحلم  -جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  -53
 مكتبة اخلاجني -1من تراث األندلس –تاويت الطنجي 

دار -مــاهر مهــدي هــالل.د،  جـرس األلفــاظ وداللتــها يف البحــث البالغــي والنقــدي عنــد العــرب  -54
 الرشيد للنشر
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 بغداد–مكتبة املثنى – هـ1345سنة –الطبعة األوىل-البن دريد -مجهرة اللغة  -55
-ألبري حبيب مطلق، اللغوية يف األندلس منذ الفتح العربي حتى هناية عصر ملوك الطوائف احلركة  -56

 املكتبة العصرية  -م 1967
 –دار احلريـة للطباعــة   – م1977/هـــ1397 –حضـارة العـرب يف األنــدلس ، خـري ا طلفـاح      -57

 بغدد 

حتقيق عبد ، األصفهاني الشافعي  نعيم أمحد بن عبد ا ألبي، وطبقات األصفياء  األولياء حلية -58
–مكتبة اإلميان -م2007/هـ1428 1ط–حممد عبد ا اهلندي–حممد أمحد عيسى -ا املنشاوي

 املنصورة 
-1356-حتقيــــق عبــــد الســــالم حممــــد هــــارون ، ألبــــي عثمــــان عمــــر اجلــــاحظ، احليــــوان  -59

 مصر  -عة مصطفى البابي احلليب وأوالده مطب–1ط –م 1938/هـ1356

 منشورات احتاد الكتاب العرب – م1998-حسن عباس ، خصائص احلروف العربية ومعانيها  -60

اجلامعــة   -هـــ 1398-م1978-1ط–ســامي مكــي العــاني  /، ددراســات يف األدب األندلســي  -61
 املستنصرية 

مكتبـة الطالـب   -م 1987/هـ1407-3ط-عبد ا درويش/د، دراسات يف العروض والقافية  -62
 العزيزية–كرمة مكة امل-اجلامعي

مصر  –مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية  –عبد الواحد حسن الشيخ / دراسات يف علم املعاني ،د -63
 م2000/هـ1420 –

ــدلس يف عصــري اإلمــارة واخلالفــة     -64 ــدكتور ل–دور الفقهــاء يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة باألن ل
 شائر اإلسالمية دار الب– م2004/هـ1425 -1ط–خليل إبراهيم الكبيسي /
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 –م 2003 –دولة اإلسالم يف األندلس من الفتح إىل بداية عهد الناصـر ، حممـد عبـد ا عنـان      -65
 مكتبة األسرة 

-ه1418-حتقيـق حممـد آل ياسـني    ، األسود الدؤيل صنعه أبي سعيد احلسن السكري ديوان أبو -66
 دارومكتبة اهلالل– م1998

مطبعــة هنديــة  -1ط – م1911/هـــ1329- أفنــدي الربقــوقي ، عبــد الــرمحنالــبحرتي ديــوان  -67
 مصر-باملوسكي 

 دار الكتاب العربي-هـ 1424-حنا احليت.د–احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت ديوان  -68
ضـبطه  –الطيـب املتـنيب بشـرح أبـي البقـاء العكـربى املسـمى بالتبيـان يف شـرح الـديوان           ديوان أبي  -69

الطبعــة األخــرية  –عبــد احلفــيظ شــليب–إبــراهيم اإلبيــاري -لســقاوصــححه ووضــع فهارســه مصــطفى ا
 مصر  - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده -م 1971/هـ1391

 لبنان –بريوت –دار الكتب العلمية – م2004-هـ1425 -4ط -العتاهية ديوان أبي  -70
–مكتبة دار الشـرق   -حسنعزة  حتقيق –رواية عبد امللك بن قريب األصمعي –العجاج ديوان  -71

 بريوت
ــز   -72 ــن املعت ــوان اب ــريوت للطباعــة   –م1961/هـــ1381-دار صــادر للطباعــة والنشــر   –دي دار ب

 بريوت –والنشر 
 م1998/هـ1418-م1957/هـ1377 -1ط -بريوت–دار صادر  –ديوان امرئ القيس  -73 

 -دمشـق  –طبعـة التعاونيـة   امل –عبـد احلفـيظ السـلطي    / حتقيـق د  –ديوان أمية بن أبي الصـلت   -74
 2000/8/1977 -2ط
 دار قتيبة -م 1981-هـ1401-حممد خري البقاعيحتقيق -دريد بن الصمة اجلشميديوان  -75
 دار بريوت للطباعة والنشر– م1979-هـ1399-طرفه بن العبد ديوان  -76
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 -1ط – يالتو جنـ الدكتور حممد  حتقيق –عبد ربه األندلسي مع دراسة حلياته وشعره ديوان ابن  -77
 دار الكتاب العربي – م1993 -هـ1414

 املكتب اإلسالمي  -م 1964 –حتقيق حممد سعيد مولوي –ديوان عنرتة  -78
دار صـادر   – م1961/هــ 1380-رواية أبـي عبـد ا احلسـني بـن خالويـة       –ديوان أبي فراس  -79

 بريوت –دار بريوت للطباعة والنشر  –للطباعة والنشر 
 م1983/هــ 1403 -حممد زهـدي يكـن   / حتقيق د –حممود بن احلسن الوراق البغدادي  ديوان -80
 بريوت –دار يكن للنشر  –

ــواس  -81 دار بــريوت للطباعــة  – م1962/هـــ1382-دار صــادر للطباعــة والنشــر  –ديــوان أبــي ن
  -بريوت -والنشر
دار  –م1982/هــ 1407-1ط–حممد رضوان الدايـة  /حتقيق د –ديوان حييى بن حكم الغزال  -82

 قتيبة 
- 1ط-مصـطفى حلمـي   /د، الزهاد األوائل دراسة يف احلياة الروحية اخلالصـة يف القـرون األوىل    -83

 اإلسكندرية–دار الدعوة – م1979ديسمرب سنة /هـ1400احملرم سنة 
 بريوت – النهضة العربيةدار  – م1981 -1ط -الزهد ، ألمحد بن حنبل -84
 الكويت  –دار القلم  -م 1983-هـ1403 -2ط –د بن حسني البيهقيمحأل، الزهد الكبري  -85
مطبوعـات مكتبـة امللـك    -م1996/هــ 1417 –اللغـة واألدب  –السجل العلمي لنـدوة األنـدلس    -86

 عبد العزيز العامة 
 -حممـد رضـوان الدايـة   .د ،سعيد بن جودي السـعدي اإللـبريي األندلسـي سـريته وجممـوع شـعره        -87

 دمشق  -ر دار الفك- م1997

 دار الكتب العلمية-بريوت– م1987 -1ط- حممد فؤاد عبد الباقي حتقيق ،سنن ابن ماجه  -88
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علق عليـه   -تصنيف أبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي الشهري بالنسائي –سنن النسائي  -89
 الرياض–مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  -1ط-حممد ناصر الدين األلباني 

 -م 1955-هـــ1375 -2ط-مصــطفى الســقا وزمالئــه ، حتقيــق البــن هشــام - لنبويــةالســرية ا -90
 مصر -بعة مصطفى البابي احلليب وأوالده مكتبة ومط

دار  -األســتاذ حممــود مصــطفى–شــرح كتــاب أهــدى ســبيل إىل علمــي اخلليــل العــروض والقافيــة   -91
 لبنان – الكتب العلمية

ــا جوميــث     -92 ــن اإلســبانية حســني مــؤنس      – الشــعر األندلســي ، إميليــو جارثي  -2ط –ترمجــه ع
 دار الرشاد  – م2005/هـ1425

ــهجرة     -93 ــث لل ــاني والثال ــرنني الث ــي جنيــب عطــوي .د، شــعر الزهــد يف الق ـــ 1401 – 1ط  -عل ه
  دمشق –بريوت -املكتب اإلسالمي -م 1981/

-2ط- عمـارة  السـيد أمحـد  / د،  شعر بين أمية يف األندلس حتى هنايـة القـرن اخلـامس اهلجـري     -94
 مكتبة املتنيب – م2001/هـ1422

دار الوفـاء لـدنيا    –م2004 - 1ط -بـدر ضـيف   /دحتقيـق  –شعر سابق بن عبـد ا الرببـري    -95
 الطباعة والنشر

الـدار  - م1985 -1ط –حممد جميـد السـعيد  /د،  الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندلس -96
  لبنان–بريوت –العربية للموسوعات 

منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر –1ط–ميشال عاصي.د–الشعر والبيئة يف األندلس  -97
  بريوت–والتوزيع 
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بـي احلسـن أمحـد بـن فـارس بـن       أل-الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهـا  -98
مكتبـة املعـارف   -م1993/هــ 1414-1ط-عمر فاروق الطبـاع  /الدكتور ، حتقيق زكريا الرازي اللغوي

 بريوت–
حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ، إمساعيل بن محاد اجلوهري –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -99
 دار العلم للماليني -م1979-هـ1399بريوت -الطبعة الثانية–

ــام البخــاري   -100 ــرية اجلعفــي      -صــحيح اإلم ــن املغ ــراهيم ب ــن إب ــل ب ــن إمساعي ــدا حممــد ب ــي عب ألب
 لبنان–بريوت -دار طوق النجاة-هـ 1422-1ط- -اريالبخ

تـأليف حممـد ناصـر    -لألمام احلافظ حممد بن عيسـى بـن سـورة الرتمـذي    -صحيح سنن الرتمذي -101
 الرياض-مكتبة املعارف-م 2000/هـ1420- 1ط-الدين األلباني

 املطبعة املصرية ومكتبتها  -صحيح مسلم بشرح النووي  -102

مكتبة -2003- 1ط-علي الغريب حممد الشناوي/د، ند األعمى التطيلي الصورة الشعرية ع -103
 القاهرة  –األدب 

مطبوعـات  -هــ 1424 -فاطمة بنت مستور املسـعودي –الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري  -104
 نادي مكة الثقايف األدبي

ر دا- م1980/هـــ 1400-جــابر عصــفور .د، الصــورة الفنيــة يف الــرتاث النقــدي والبالغــي      -105
 -القاهرة  – املعارف

الشركة العربية للنشر  – هـ1416-الصورة الفنية يف الشعر العربي ، إبراهيم عبد الرمحن الغنيم  -106
 والتوزيع
دار  –م1994/هــ 1414-حممـد عـودة الرحيلـي     –صيام يوم عاشوراء وما يرتبط هبذا اليوم  -107
 الرسالة
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عبد احلميد السيد حممد عبد .د،  )العروض والقافية(د الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن أمح -108
 القاهرة-مكتبة الكليات األزهرية األزهر– م1986/هـ1406-احلميد 
ظاهرة التوبة واالستغفار يف الشعر املقصد واملقطعـات مـن بدايـة العصـر األمـوي إىل هنايـة القـرن         -109

إشراف -بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الصبة إعداد الباحثة رقية–دراسة حتليلية فنية –الثامن اهلجري 
 )رسالة ماجستري( م2002-هـ1423عام -عبد ا بن إبراهيم الزهراني/د

 القاهرة –دار املعارف   – 1119-3ط -شوقي ضيف.د، عصر الدول واإلمارات األندلس  -110
/ لـوك الطوائـف ، د  العالقات بـني األنـدلس اإلسـالمية واسـبانيا النصـرانية يف عصـر بـين أميـة وم         -111

دار الكتـاب اللبنـاني   -)القـاهرة (دار الكتاب املصري–دار الكتب اإلسالمية  –رجب حممد عبد احلليم 
 )بريوت(

اهليئــة املصــرية العامــة -م1985-2ط- صــالح فضــل/د، مبادئــه وإجراءاتــه –علــم األســلوب  -112
 للكتاب 

ــم األصــوات   -113 ــة األوىل–حممــد أمحــد حممــود   /د –عل دار -م2003-هـــ 1424-1ط–الطبع
 اشبيليا للنشر والتوزيع 

مؤسسة املختار للنشر  –م2004/هـ1425- 3ط-بسيوني عبد الفتاح فيود .د–علم البديع  -114
 والتوزيع
  دار اآلفاق العربية - م2004/هـ1424 -1ط –عبد العزيز عتيق.د –علم البديع  -115

  بريوت–دار اجليل  - م1999/هـ1420-1ط–إعداد راجي األمسر-علم العروض والقافية -116

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر -م1985/هـ1405 –عبد العزيز عتيق /د–علم املعاني  -117

النبـوي  /الـدكتور  ، حتقيـق ألبي علي احلسن بـن رشـيق القريوانـي   -العمدة يف صناعة الشعر ونقده -118
 اخلاجني بالقاهرة  الناشر مكتبة -م 2000/هـ1420- 1ط –عبد الواحد شعالن
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  دار األصيل-1ط –حممد احلسناوي–الفاصلة القرآنية  -119

  الرياض –دار املريخ  – م1982 -1ط–عبد الفتاح الشني.د-الفاصلة القرآنية -120

–الـدكتور حكمـة علـي األوسـي     –فصول يف األدب األندلسي يف القرنني الثـاني والثالـث للـهجرة     -121
 هرة مكتبة اخلاجني بالقا -3ط

 الناشر دار املعارف -13ط–شوقي ضيف/د-الفن ومذاهبه يف الشعر العربي -122
 دار املعارف-جودت الركابي/د-يف األدب األندلسي -123

 اهليئة املصرية العامة -م 1985-إبراهيم علي أبو اخلشب.د–يف حميط النقد األدبي  -124

 الناشر مكتبة اخلاجني مبصر–وف حممد عوني عبد الرء.د–القافية واألصوات اللغوية  -125

 نوبليس-أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي -)كتاب املصباح املنري(قاموس اللغة  -126

– م1952/هــ 1371 -2ط–جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب الفـريوز آبـادي       –القاموس احملـيط   -127
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده مبصر 

دار الشـئون  -2001 -1ط-أمحـد حـاجم الربيعـي    .د–آني يف الشـعر األندلسـي   القصص القر -128
  الثقافية العامة

 دار العلم للماليني –م1978 -5ط–نازك املالئكة –قضايا الشعر املعاصر  -129
–د ثريا عبـد الفتـاح ملحـس   –م1950القيم الروحية يف الشعر العربي قدميه وحديثه حتى عام  -130

 دار البشري  – م2004 -هـ1425- 4ط

  دار الكتاب العربي-م 1967/هـ1387-2ط–الكامل يف التاريخ البن األثري  -131

-قـرأه وعلـق عليـه حممـود حممـد شـاكر      -الشـيخ عبـد القـاهر اجلرجـاني     -كتاب أسرار البالغـة  -132
 الناشر دار املدني جبدة-1ط

 بريوت–لثقافة دار ا -م 1962-هـ1381-3ط-ألبي الفرج األصفهاني–كتاب األغاني  -133
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حتقيـق ومراجعــة   - البـن عـذارى املراكشـي   -كتـاب البيـان املغـرب يف أخبـار األنـدلس واملغــرب       -134
 لبنان -بريوت –دار الثقافة –ليفي برفنسال .كوالن و إِ.س.ج

حتقيـق   –بي عبد ا حممد بـن الكتـاني الطبيـب    أل–كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس  -135
 لبنان –دار الثقافة بريوت  -15املكتبة األندلسية  سلسلة–عباس  الدكتور إحسان

الناشر الشركة -م 1963-1ط-الدكتور حسني مؤنس ، حتقيقبن األبارال–كتاب احللة السرياء  -136
 القاهرة–العربية للطباعة والنشر 

ه ورتـب  شرحه وضـبط –بي عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي أل –كتاب العقد الفريد  -137
 –بـريوت   –دار الكتـاب العربـي    –م1952-هــ 1372 -الطبعـة الثانيـة   –فهارسه أمحد أمني وزمالئه 

 لبنان 

-حتقيـق الـدكتور مهـدي املخزومـي    -ألبي عبد الرمحن اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي    -كتاب العني -138
ــراهيم الســامرائي  ــدكتور إب –ت منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــا  -م1988/هـــ1408-1ط-ال

 لبنان-بريوت

  ةالبوليسي كتبةامل – م1980-10ط–حنا الفاخوري –كتاب تاريخ األدب العربي  -139

عبـد   –حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم      حتقيق –األديب أبي هالل العسكري –كتاب مجهرة األمثال  -140
 بريوت  –املكتبة العصرية صيدا  – م2003-هـ1424 -1ط –ايد قطايش 

قرأه  -هـ471الشيخ عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاني املتوفى سنة –اإلعجاز كتاب دالئل  -141
 دار املدني جبدة  –م 1992 -هـ 1413 – 3ط –مطبعة املدني بالقاهرة –وعلق عليه حممود شاكر 

يف املطبعة -1ط- بي يعقوب يوسف بن أبي بكر حممد بن علي السكاكيأل–مفتاح العلوم كتاب  -142
 اخلضار القديم مبصر األدبية بسوق
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 –دار لســان العــرب  –إعــداد وتصــنيف يوســف خيــاط–بــن منظــور ال-لســان العــرب احملــيط  -143
 بريوت

 دار زهران– م2003 -مجال جنم العبيدي/د-لغة الشعر يف القرنني الثاني والثالث اهلجريني -144

حممـد حميـي    حتقيق-مليداني ألبي الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري ا -جممع األمثال -145
 مطبعة السعادة مبصر – م1959 -هـ 1379ربيع األول من سنة – 2ط–الدين عبد احلميد 

الربـاط  –مكتبة املعارف  –مجع وترتيب عبد الرمحن حممد بن قاسم  –جمموع فتاوى ابن تيمية  -146
 املغرب -

ــن ســيدة  ال –احملكــم واحملــيط األعظــم يف اللغــة    -147 ــق عبــ  –ب ــراج حتقي -1ط–د الســتار أمحــد ف
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