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معاني شعر السجون في األدب األندلسي
إلى نهاية عصر الطوائف
يونس هاشم مجيد
الخالصة

من وحي األحداث والظروف التي يمر بها الوطن وبما نسمعه ونراه في وساال

األعا ح حااو الساالون والساالنا انب اااح ففارن البحااث فلردنااا التعاارف ع ا مالأناادل
معاني ذلك الشعر .

من شعر في هذا الميدان والوقوف ع

وعنا ااد تاا اااحنا لماا ااادر اودف األندلسا ااي وقانا ااا ع ا ا ف يا اار ما اان الماطعا اااح

والااالد الشعرية التي قالها الشع ار في سلونهح ومعاتا تهح ,عباروا فيهاا عماا يعات

في ناوسهح من معاني ,وقد تراوحح ت اك المعااني باين وااف السالن ووااف الحاا

فيه ,ومعانان السلين من الايود والس س والظ ح .

ولااا ح بعااع المعاااني لتعباار عاان تباااري الشااو ال ا اوه ا ,واوحبااة ,ال ا

الحرية واونط

من الايود .وتناو بعضها حديث النا

(الذاح)  ,فاي ظ ح ال يا

وظا ح الساالن ومان بااين الايااود والس سا وماان و ار الاضاابان تنط ا الاانا

وينط ا

الاف ا اار يلوب ا ااان ا ا اااحاح الماض ا ااي فيس ا ااترلعان ا ا ااوره اللمي ا ااة وذفريات ا ااه الحبيب ا ااة

وشخواااه وم اواطن ال اااا بااين اوحبااة يعيشااان معهااا لحظاااح ماان السااعادن الموهومااة

منس خين عن واقعهح وحاضرهح المرير .

وتباينااح مواق ااف الشااع ار ف ااي الساالون وم اان ال ااذين س االنوهح فااي ا ااورتين و

مااوقاين ,اتسااح اوو بالا ا بة والل ااد واوناااة ,وقااد عباار هااشو الشااع ار عاان معاااني
الابر والاون وعزن النا

ف ح يتذل وا ولح يتااغروا .

امااا الاسااح ال اااني ماانهح فاااد فااان مااوقاهح ضااعياا متخاااذو وباارزح عنااد بعضااهح

معاااني افرزتهااا المعانااان والا ا والحي ارن والحرمااان ن م ا ماان خ لهااا الحفمااة ومحاولااة

ف ساة الحيان 0
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المقدمة

نبعح ففرن هذا البحث من وحي األحداث والظروف التي يمر بهاا الاوطن ومماا
تنشره وسال اإلع ح حاو السالون والسالنا ولاذلك تلاه الافار بلا البحاث والفتاباة
عن شعر السلون في األدف األندلساي ,وعناد رلاوعي بلا المااادر والم ارلا نظار

فيهااا قارلااا وباح ااا لااح قااف ع ا بحااث منشااور و فتاااف مشلااف حااو الموضااو بو مااا
ذف اره د .ا ا خ خااال

فااي د ارسااته األدبيااة التاريخيااة عاان الشاااعر محمااد باان عمااار

األندلسااي بذ تناااو حيااان الشاااعر وشااعره باااورن عامااة ولااح تفاان الد ارسااة مخااااة

لشااعر بباان عمااار الااذن قالااه عناادما فااان ساالينا .لااذلك اسااتار الاارن ع ا

ن يفااون

عن ا اوان البحا ااث (( معا اااني ش ا ااعر السا االون فا ااي األدف األندلس ا ااي بل ا ا نهايا ااة عا ا اار

لدن من مادن ومع وماح حو الموضو قاد
الطوالف)) ح ريح بعد ذلك ن ما تلم
ّ
استااضح عن حدود البحث لذلك است نيح شعر المعتمد بان عبااد م اك اشابي ية الاذن
قاله في سلنه بلغماح في شما

فريايا ف ح تناوله ضمن بح ي وذلك لسببين:

ولهما -:بن شعره الذن قاله في سلنه بلغماح فان ف ي ار يستح ب يساتولف

دراسة خااة مناا ة ,وقد بد نا بذلك وسنتمه بن شا اهلل تعال بعد بح نا هذا.

انيهماا -:وحظنااا فااي شاعر المعتمااد معاااني ف يارن لااح يتناولهااا باياة الشااع ار فااي

الحابة التي درسناها – وان شارفهح في بعضها – وهي معاني خااة بالمعتماد نابعاة

من ظروف حياته وحيان عال ته وفونه م فا شاع ار فارسا عاش حيان مترفة.
وبع ااد النظ اار الطوي ا ا ف ااي الناا ااو

متواضعة ل بحث تاوح ع

مادماة وتمهياد و

الش ااعرية ح ااو الموضا ااو رس اامنا خطا ااة
اة مباحاث وخاتماة وفهرساح ل مااادر

والم ارلا  .درساانا فااي التمهيااد األح اوا السياسااية واولتماعيااة لأناادل

منااذ الااات بل ا

نهاية عار الطوالف وتناولنا فاي المبحاث األو  ,وااف الحاا فاي السالن ,وااف

السلن ,وواف الايود والس سا  .ماا المبحاث ال ااني فااد تناولناا فياه ,حاديث الانا

(الااذاح) ,والشااو والحنااين وعرضاانا فااي المبح ااث ال الااث موقااف الشااع ار ماان ال ااذين
سلنوهح ,وقد تب ور ذلك الموقف في اورتين:

األول  :موقف تسح بالا بة والل د واألناة.
ال انية :الموقف المتخاذ الضعيف الذلي .
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ولخانا في الخاتمة هح النتاال التاي تواا بليهاا البحاث .وقاد والهتناا بعاع

الاعوباح تتم

ولها :في ن الااالد والماطوعاح الشعرية التاي قالهاا الشاع ار فاي

ساالونهح تتااداخ فيهااا معاااني ف ي ارن لااي

ماان السااهولة تلزلتهااا و فا ا ها بل ا معاااني

خااااة مناااردن ,ولهااذا فااان ماار تحديااد المعاااني وحااارها فااي عاادد ماان الموضااوعاح

ممااا و ينساالح م ا البحااث الاادقي  ,واسااتنادا لااذلك ,فاااد يلتم ا و يتااداخ موضااوعان

(معنياان) و ف ار ضامن الان

الواحاد عناادما نبحاث معنا مان المعااني ,ولفان ساامة

المعن الذن نبح ه هي الغالبة في الن

 .ما الاعوبة ال انية فتتم

فاي عادح ولاود

بحث ساب يضي لنا السبي في نساير ع ا نهلاه ونحاذو حاذوه ,لاذلك فاناح خطاة

البحاث وتناولنااا ل موضاو لهاادا ذاتياا متواضااعا نرلاو ونلما
و ار الااد وهو ولي التوفي .

037

نناا نلحنااا فياه ,واهلل ماان

العدد السابع و االربعون

الحالة السياسية واالجتماعية
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التمهيد

اضطربح الحيان اولتماعية في األندل

بسبف اضاطراف الحياان السياساية فاي

حاااف ف ي ارن وم ا ذلااك فاااد نعااح الملتم ا بحيااان مسااتارن فااي حاااف طوي ااة خاار وذلااك

عندما مسك زماح األمور م ار وخ اا قويا .

وطبيعة الملتم األندلسي تحم باين طياتهاا باذور الارقاة واوناسااح فارذا نظرناا

بل عنااار هاذا الملتما ن حاظ العارف والبربار والماوالي والمولادين و ها الذماة مان

ناار ويهود ,والعرف بدورهح يناسمون بل قبال قيسية ويمانية وما فاان بينهماا مان

ن از في عهد الوون (831 – 29ها) فان من سباف ضعف الحفح العربي((( .)8ع ا

ن العنا ارين ال ااذين فانااا يشلاااان اللااز األفباار ماان عناااار الملتم ا األندلسااي هااح

المولدون و ه الذمة من ناار ويهود ...ولما نتشر اإلس ح في الب د ط اوا ع ا

من س ح من األسبان لاظ المسالمة – ماردن مسالح – ح ط

ع

وود هشو الذين

نشاالوا ع ا الاادين اإلس ا مي اسااح المولاادين واسااتمرح هااذه التساامية حت ا نهايااة الااارن
ال الث الهلرن حيث نااهر ها األنادل

األندلسية.)9( ))...

فاي بوتااة واحادن فتفوناح مانهح الشخااية

وبعاد وفااان الحفاح المستنااار (366ه ا) تااول ببناه هشاااح ال اااني (322 – 366

ها) الحفح من الناحية الرسمية ما من الناحياة الحاياياة الاع ياة فااد فاان الحفاح لمحماد
باان بااي عااامر الااذن عم ا حالبااا ل خ ايااة وت اااف بالمناااور (329 – 363ها ا) حت ا

اب الحافح الاع ي بعد فترن وليزن ح سار ببنااه مان بعاده ع ا سانته( ,)3اح ن عباد

الرحمن بن محمد بن باي عاامر الم ااف بالنااار لاح يفتاف بالحلاباة با طما بووياة
العهد وتح له ذلك فااح ع يه محماد بان هشااح بان عباد اللباار سانة 922ه ا مماا تسابف

بات ا عبااد الاارحمن باان محمااد باان بااي عااامر وا ا به( ) .فبااد عااار الاتنااة واسااتمرح

نارها بل سنة  99ها.

((فانح الاتنة البربرية حاياة يمفن الحد

بوقوعها لد من فان ير ببايرته

عوام اونااا والتلزلة فامنة تحح سط الظاهر الموحد الذن سع المناور بن
بااي عااامر ليحااتاظ بااه حااين ذهااف يف اار ماان اللنسااياح المخت اااة فااي اللاايش ,وفااان
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الزعمااا الباارزين فاي فا منهاا مرهونااا بازوا الحااافح

اناسااح ت اك اللنسااياح واساتا

الااادير ,ولااذلك مااا فااادح شااشون الدولااة بعااد المناااور تا ا فااي حااوزن حلاااف ضااعاا

وخ ياة مس وف اإلرادن حت

شرابح األعنا بل الاتنة ,وتباينح هوا العناار التاي

لح يدرفها التمااز واونااهار وعماح الاوضا با د األنادل  ...و ناساح ال غار ...بلا

ووياح وفان احاف ت ك الووياح يم ون العناار الاوياة فاي اللايش عنا الماوالي
العامريين والبرابرن وبعع الظاهرين من بنا العرف)) ( ).
بل ا

يمتاد عاار م ااوك الطوالاف لي ااين مان ساااوط الخ فاة المروانيااة سانة  99ه ا

ن قض ا يوس ااف باان تاش اااين (ح  80ها ا) ع ا ا م ااوك الطوال ااف ساانة  1ه ا ا

وم ااوك الطوالااف ف ااي األا ا فااانوا عن ااد ساااوك الخ فااة المرواني ااة ..وون ع ا م اادن
مخت اة فاستبدوا بما تحح فان يديهح ح ور وا الحفح ع يه وودهاح و تبااعهح ...فاناح
ف ا دوي ااة ماان دوي ا ح الطوالااف تتااللف ماان مدينااة ومااا حولهااا و ماان ماادينتين وفااان

م وفهااا ماان عااابياح مخت اااة :عربااا وبربا ار ومولاادين ,ااح فااانوا متنافسااين متخاااامين

يغ اازو بعض ااهح بعض ااا وربم ااا اس ااتعان بعض ااهح بالطاغي ااة (بم ااك م اان م ااوك النا ااار

األساابان) ع ا بعااع ,ولاااد اتخااذ م ااوك الطوالااف لمي ا مظاااهر الاادو ماان الت اااف
بللااااف الخ فااة وماان الحلابااة (رلاسااة الااو ازرن) والااو ازرن وماان سااباف التاارف فمااا فااانوا

يلمعون في ب طهح األدبا والشع ار فيغدقون ع ايهح األماوا ( .)6وع ا الارغح مان ن
عار الطوالف فان يتسح بالتافك اولتماعي والضعف السياسي بو ناه فاان عاار

زه ااو حض ااارن ورق ااي ا ااافي ((و ن و م ااا ي ا ااح نظرن ااا ف ااي عا اار م ااوك الطوال ااف
اض ا ااطراف الحي ا ااان اولتماعي ا ااة ب ا ااالاتن الداخ ي ا ااة ,بالمنازع ا اااح ب ا ااين الع ا اارف والبرب ا اار

وباوقتتا بين م وك الطوالف وبالحرف بين المس مين والناار  ,وفي ناا ذلاك ف اه
فا ااان السا اافان يخضا ااعون لهل ا اراح بلباريا ااة و اختياريا ااة ,هل ا اراح داخ يا ااة با ااين ما اادن

األنا اادل  ..وقا ااد تفا ااون الهل ا ارن خارليا ااة فيغا ااادر األندلسا اايون ما اادنهح بل ا ا المغا اارف,

وخاواا حين يستولي اإلسبان الناار ع ا المادن األندلساية .ولااد نشال فاي ب ناا

ذلك ف ه نار من المس مين ناسهح انتح وا المغامرن والشطارن تنا اوا باين المادن يسا بون

وينهبون وربما قت وا وخربوا)) (.)3

وياااو د .بحسااان عبااا (( :وفااي هااذا اللااو المتا ااف المتمااو باارزح شخاااية

الرل الا

المغامر الذن يتلو من ب د بل ب د عارضا مهارته ع
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قدرها ,يستون في هذا مخت اف ذون المهااراح المط وباة مان لنادن وفاتاف وشااعر...

ولااح يفاان اخاات ف الاادين ح ااال از فااي م ا هااذه األم ااور ففااان الساايد الانبيطااور يخ اادح
الما حة فتارن يحاارف مان لا

ميار مسا ح وتاارن مان لا

ميار نااراني ..و نماوذ

هذه الشخاية من اللانف اإلس مي – في مااب الامبيطور – شخاية الشاعر ببن

عمار فاد نشل فاي ار محروما ولفته فان مشربا بالطموخ ,انتهازيا ميفافي ياا مساتعدا ألن

يرفف بل غايته ف واسطة ,مشمنا بالاداقة بمادار ما تب غه هدافه)) (.)1

وقااد عاااش الشااعر فااي هااذه الحابااة م ا الحيااان السياسااية وغاادا ظ ا لهااا فالشااعر

م ا (( الا ا ار بااين الدولااة ماان لهااة وبااين الناااقمين ع يهااا فمااا اااور الا ا ار بااين
الطااامحين ماان األف اراد لرسااتل ار بالمنااااف الع يااا ,وفااي ف ا ذلااك عباار الشااعر بهااذه
األحااداث عاان اوح الساالن ,ونلااد بااين الااذين تعرض اوا لعاوبااة الساالن عااددا فبي ا ار ماان

الشع ار و ألنهح فانوا دالما في ااوف المعارضة وانما ألن الشااعر فاان فاي الوقاح

ناسه شخاية سياسية يايبه ما يايف رل السياسة عند تا ف األوضا وااطداح

المطام المتباينة واضطراف حبا األهوا من حا بل حاا فاي فتاراح متاارباة))...

(.)2

واوعتاا والسلن لح ياتار ع ا الشاع ار مان عاماة الناا

()80

الم ااوك م ا المعتمااد باان عباااد ,الااذن س ارته ليااوش الم ارابطين
غماااح فااي المغاارف العربااي شااما
()88

هاش ااح ب اان عب ااد العزي ااز

وانماا طاا بعاع

و رس ا ماياادا بل ا

فريايااا وفااذلك ساالن بعااع الااوز ار م ا  ,الااوزير

ال ااذن وزر لأمي اار محم ااد ب اان عب ااد ال اارحمن (ح 933ه ا ا)

وعندما ولي بعده ببناه األميار مناذر سالن الاوزير هاشاح اح قت اه ,والاوزير الشااعر باو

بفاار باان عمااار ااادي المعتمااد باان عباااد م ااك اشاابي ية ووزي اره وقااد قت ااه بيااده يضااا

وغيرهح.
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المبحث األول

 -8واف الحا في السلن ,واف السلن.

الساالن و المعتا ا ذلااك المفااان الااذن عناادما نااذفره نتااذفر معااه ف ا مااا تماتااه

وتتااللح منااه الاانا

ماان ذ وعبوديااة وظ ااح وظا ح وتعااذيف وقيااود اي ااة ومااا تسااببه ماان

اوح ,نااذفر ضااي المفااان وش ارار النااا
غ ا ظ الا ااوف قسااان الناااو

وح الااة الملتم ا  ,نااذفر معااه الاااالمين ع يااه

الااذين يتساامون بالاضاضااة وانعااداح الرحمااة ,نااذفر معااه

األح ا ازان وا وح والا اادمو والحس ا اراح ,وتتعا اادد األسا ااباف التا ااي تا ااشدن بلاا ااحابها بل ا ا
الساالون والمعااتا ح فاااد تفااون األسااباف سياسااية وذلااك عناادما يتماارد حااد األشااخا

ويش عاا الطاعة ويخر ع
واااو الشااخ

س طة الاانون ,و قد يفون ساو التاارف ساببا فاي

بل ا الساالن فمااا حاادث ل ااوزير هاشااح باان عبااد العزيااز (ح 933ها ا)

الااذن وزر لأمياار محمااد باان عبااد الاارحمن األوسااط (933 – 931ها ا) الااذن ((فااوع
ماور دولتااه لهاشاح باان عبااد العزياز عظااح وز ارلاه ...وفااان هاشااح تياهاا معلبااا ,حاااودا

للولا فلفسد الدولة وفان يادماه ع ا العسار فخار مارن بلا غارف األنادل

لياما ماا

هناك من ال وار فلسا المسيرن في الحرفة والناازو والمعام اة ما اللناد فلسا موه و خاذ
ساي ار اح فتادن باالموا عظيماة .و نهضاه مارن ما ابناه المناذر (93 – 933ه ا) بلا

غاار سرقسااطة فلسااا األدف معااه حتا احاااده و ت ااف محبتااه لمااا اااارح السا طة بليااه

وولي بعد بيه ف ح تفن له همة عظح من خادا وزيار بياه هاشاح بان عباد العزياز بلا

ن و ااف ع يااه وساالنه و ا ااه بالحديااد وذف اره مااا س ا اه ماان ذنوبااه الموباااة ,ااح خرلااه

و ت ا بااه بل ا دار عظيمااة فااان قااد شاايدها وقااار ع يهااا لمي ا مانيااه وضاارف عناااه

فيها)) (.)89

()83

وله وفتف به بل الوليد بن غانح

هح خوف ن
ففح ُغ َّ
اة بالدم نهن ُ
نادمح في الدل
ح عنه ح
ُ
تحام ُ

الوزير في سره نا مخاطبته( :)8

( )8

ُي ُّ
سر بما ُبديه شنآن فاشا ُ
()86
نلوح ال ريا والدمو سواف ُ

ياو بناه طالماا بفا فاي سالنه بادمو غزيارن ففاناح دموعاه تعتارع فاي ح ااه

فتمنعه مان التانا

(يغا

بهاا) لفناه فاان يفافاهاا خاوف ن ياراه عادو يابطن عداوتاه
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فياارخ لماا اااابه ,ويضايف نااه فاان يتف ااف ذلاك بمشااة ااح يناارف فااي ظا ح ال يا
بل منالان ال ريا ودموعه سواف .

فما فتف هاشاح بان عباد العزياز بلا لاريتاه – واسامها عاا – مان سالنه بيتاا

هي(:)83

ُُ()81

طب وباف مني بالحاديد ُمضَّباف
واني عدالي ن زورك ُم ْ
فاي ريف هذا الدهر ما ُي َّ
اف
فلن تعلبي يا عا ُ مما اابني
تعل ُ
َّ
ف
بغمها
وفي النا ِ شيا
بيح َّ
ُ
فلني ع لمار الغضا تا ُ

يخاطف الوزير األسير لاريتاه قاال لهاا بن الاذن منعاه عان زيارتهاا ناه ااب

سلينا في سلن لي

منيا محفااح اإلغ ا

فباية السلون فهو سلن فريد ألناه تحاح األرع وهاو ذو بااف

حيااث نااه ياا ا بحدياادن تاادخ ماان الباااف فااي اللاادار ااح يضااف

قال بن تعلبي يا عا مما اابني من سر ودخو السلن فاي حوادث هاذا الادهر

ما يدعو بل العلف .ح ياو  :بن في ناسه مو ار و شيا ف يرن فاتاه بنلازهاا وتحاياهاا

وألل ه ااا يبي ااح محزون ااا و يغم ااع ل ااه لا اان وفلن ااه ع ا ا لم اار و ن لم اار بن ااه لم اار
الغض الشديد التوقد الشديد الح اررن.

ومان الشااع ار الااذين ناالوا نااايبهح ماان السالن الشاااعر بااو األااب عيسا باان
()82

الحسن من شع ار الدولة العامرية (الارن الراب الهلرن) فاان ممان بااطن

عباد اهلل

باان المناااور باان بااي عااامر ,ف مااا ضاارف بااوه عناااه ساالن بااا األا اي وفااي طااو

سلنه ياو (.)90

ليح شعرن فيف الب ُد وفيف الا
طا عهدن عن ف ِ ذاك ,ولي ا ي
ليا

حاظي من البساايطة بو

بن ُ و ُ
الوحش والسما والما ُ
ونهاارن في ما تاي سوا ُ

قدر قبر ابيحاة و مساا ُ
ِ
وحشتني بلنسهاا األغابيا ُ

احح فيه ألُن ا
واذا ما لنا ُ
فالش ااعر بعااد ن لبااث فااي ساالنه بض ا ساانين وقااد ناط ا عمااا يربطااه بالعااالح

الخارلي و ناط عن ف ما يشعره بالحيان وبهلتها خذ يتسا

ويبدو من تساشله ناه

فان ياب في سلن تحح األرع (مطبا ) ألناه يسال عان حاا الاب د و حاوا الناا
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والوحااوش ويساال عاان السااما والمااا ولااو فااان ياار السااما والمااا لمااا ساال عنهمااا

ويضيف ن عهده بالحيان وما فيها قد اب بعيدا لطو مدن سلنه وهو و يار بين

ليا ا ونه ااار فهم ااا عن ااده يتس اااويان ألن ااه ف ااي س االن تح ااح األرع و ياا ا بلي ااه ن ااور
وو ض ااياشها و ن نا اايبه وحظ ااه م اان رع اهلل الواس ااعة و تتع ااد مسا اااحته

الش اام

مساحة الابر ,و نه بذا راد ن يرفه عن ناسه بذا ما لنحاح نحاو ذلاك واذا ماا راد ن
ياالن

بااا خرين فاارن ذلااك األن ا

السلن.

ماان هااح فااي

ينا ااف بل ا وحشااة بساابف سااو خ ا

وم ا اان الش ا ااع ار ال ا ااذين م ا اااتوا ف ا ااي الس ا االن الش ا اااعر عب ا ااد الم ا ااك ب ا اان بدريا ا ا
()98

اللزيرن

( 32ها) قا الات بن خاقان ياف الطرياة التي حم بها بل المعتا

وياف معتا ه:

((وحم ا بل ا طرطوشااة ع ا الاتااف فباااي هنالااك معااتا فااي باار ماان برالهااا

نااالي المنته ا فلنمااا ينااالي السااها( ,)99وقااد بعااد سااافنه عاان األنااي  ,فعااد ماان الاانلح
بمنزلة الل ي

تمر الطيور دونه وو تلوزه ,وير منه ال ر وو يفاد يحوزه ,فباي فياه
ن خاار منااه بل ا

اراه واسااتراخ ممااا

ده ا ار و يرتا ا بليااه ار وو ُيرل ا لااه ار  ,بل ا
عراه  ,فمن بدي ما قاله ,قوله ياف المعتا الذن فيه اعتُا :
()93
ُّ
وتهف فياه فا ُّ ريا ا ْرا ِر
يلون بليه ُف ُّ عور ناع
(
من ُعمره يشفو اناطا األبهار))
ويفاد م ْن يرق بليه مرن
ُ

)9

فهااذا المعتا ا فااي لب ا مرتا ا شااديد اورتاااا فلنااه ينااالي السااها وهااذا المفااان

النالي موحش و تلون بليه بو الغربان الناعاة وو تهاف فياه بو الاري الشاديدن الهباوف
ُهِ ُفوا بِا ِاري
البااردن وهاي ريا مه فاة قاا تعاال ياااف ها ك قاوح عااد(( :و َّماا عااد فال ْ
ا ْرار ع ِاتية)) الحاقه .6 :ويوشاك مان يااعد بلياه مارن مان عماره ن يناطا بهاره
لشدن ما ي قيه من اعوبة ومشاة والهاد في اعوده إلرتااعه ووعورته.
وله يضا في مدن اعتااله ماطوعة شعرية ياف فيها حاله في معتا ة ياو :
( )9

شحط المزُار ف م ازار ونافرح عيني الهلو ف خيا يعتر
و ون عودن وهون ا ف المفس ِر
الاو
زر بابرن وهو مشدود ُ
ِ
وعين تذفارن
بضمير تذفارن
وطون سرورن ف اَّه وت ُذذن
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علبا لا بي يااوح راعتني النو

ودناا ودا فياف لح يتاطَّار

ياو بعد العهد بزيارن األحبة و بمفان زياارتهح ف اح يعاد يازورهح ألن السالن قاد

حا دون ذلك و ن عينه خااامح الناوح فاالنوح بعاد عنهاا ولاذلك لاح يعاد خياا األحباة
ي ااح بااه ,و ن الساالن قااد قااار با اابره فلاااب ضااعيف الااابر لازعااا بعااد ن ف ااان
ابو ار وفذلك تطر الضعف بل لسمه فآونه و نهفه بعد ن فاان قوياا اا با شاديدا

ما سروره وت ذذه بالحيان وطيباتها فاد ذهباح ف هاا وطوياح فماا تطاو الااحياة ,ولاح

يعاد ي اا حبيباه بو بااوهح الخيااا وماا باااي فااي ضاميره وخيالااه ماان ذفريااح عاان يامااه

الخوالي ح هو يتعلف فيف لح يناطر ق به ويتاد يوح ود

حبابه وبعد عنهح.

ومن الشع ار الاذين لب اوا فاي السالن سانين طوي اة الشااعر الشاريف الط يا

وهااو س ا ي األس ارن األمويااة الحافمااة فااي األناادل

()96

فساالن وهااو بباان سااح عش ارن ساانة

ومفااث فااي الساالن سااح عشارن ساانة وعاااش بعااد بط قااه سااح عشارن ساانة ,فااان يهااو

لاريااة رباهااا ب ااوه معااه وذفرهااا ل ااه ااح نااه اس ااتل ر بهااا فاشااتدح غي اارح مااروان ل ااذلك

وانتض سياا وانتهز فراة في بعع خ اواح بياه معهاا فات اه فسالن لاذلك وقاا فياه

بباان حاازح ((و بااو عبااد الم ااك هااذا فااي بنااي ميااة فااربن المعتااز فااي بنااي العبااا
شعر وحسن تشبيه)) ( .)93وله ياف السلن(:)91
في مناز فال ي

سود فاحح

م حااة

دالي النواحي ُمظ ِح األ با ِ
()30
فالحبر ُود في دو ِان العا ِ

()92

ُّ
يسود والزه ار ُ تُشر ُ حولهُ
سلن الشريف الط ي في المطب (وهو سلن في مدينة الزه ار قرف قرطبة).

وهااذا الساالن مظ ااح فااي النهااار فمااا هااو فااي ال ي ا لفونااه تحااح األرع ولااذلك

يا اااه الشا اريف الط يا ا بلن ااه فال يا ا

س ااود ف اااحح ويتس اااو ف ااي ذل ااك الظا ا ح لوانب ااه

ونواحيااه م ا (ا بالااه) وسااطه .ويضاايف باالن هااذا الساالن فااي الوقااح الااذن يشااتد فيااه

ظ مه وسواده فرن مدينة الزه ار تشر حوله تتأأل نوارها ح ياان مان ذلاك تشاببها
طرياا فيشابه هاذا السالن بظ ماه الحالاك باالحبر الاذن يوضا فاي دوان ماانوعة مان

العا ومما و شك فيه نه تشابيه طرياف ولاذلك لاح يع ُاد ببان حازح الحا عنادما واااه
بم حة الشعر وحسن التشبيه(.)38
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وماان الشااع ار الااذين فااان فااي س ا وفهح الف ياار ماان اللاارن واوسااتهتار الشاااعر
()39

يوسف بن هارن الرمادن

( 03ها) بذ دفعه ذلك الس وك بل انتاااد الخ يااة الحفاح

المستنار فاا :
يتح
(( ُيولَّي ويعز من يومه
ف ذا ُّ
يتح وو ذا ْ
وقااد فااان ماان نتااال هااذا ال ااون ماان الشااعر ن ساالن الشاااعر فااللف فااي ساالنه

ملموع ااة ش ااعرية س ااماها ((فت اااف الطي اار)) ووا ااف ف ااي ه ااذه الملموع ااة فا ا ط ااالر

معروف وذفر خوااه ح ذي ف قطعة بمدخ لولي العهاد هشااح بان الحفاح مستشااعا

به بل

بيه في بط

سراحه)) (.)33

( )3

ومما قاله من شعر في سلنه ياور حاله قوله:
ِ
وتهتف
الحماح
ومن لزعي تبفي
حاف وتذرف
ُ
ع ي فبرن تهمي الس ُ
ُ
اف
فلن السحاف الوافااح غواس ي
وت ك ع فادن نوال ُ هتَّ ُ
وماوا َّ
وعنااوا
قطينها
و ظعنح لي وبلن ُ
ولفنني با فُ ُ

دنف
الاباخ لبينها
وانسح في وله
ِ
نحوو فلن الاب م ي ُم ُ
ُ
وع الدفتور حمد هيف ع هذه الماطوعة باوله" ((فالسحف تهمي باالمطر

لتباارد غ ي ااه ,والحمااالح تبفااي لتنااوخ ع ا لزعااه ,ب ا بنااه شاابه بميااح تغس ا ه السااحف
الوافاة وتنوخ ع يه الحمالح الهاتاه ,بن ااحبته قد رح ح وبعد رفبها ولفناه هاو باا ,

ومن هنا فان طبيعيا ن تذهف ناساه حساراح و ن يب ا الحاا ماا ب ا  ,ف اي ح ال لماون

بذن وليعنااف المعناااون ,فهااح فااي الح ا متلنااون وماااذا يض اره ماان هااشو و وللااك بن

الطبيعة ناسها حساح فا ار الحبيباة وتال رح لبعادها فهاذا هاو الااب ياراه ,الشااعر –

ماان خ ا

بحساسااه الخااا

وشااعوره بالملسااان ناااح شاااحف الولااه فلنااه هااو األخاار

محف مدنف فارقه من يحف)) ( .)3

ومن شعر الرمادن في سلنه قوله(:)36

عيني بن فانح لدمعااك فض هُ تُ َّباح ابارن ساعاة فتدفااي
َّتباح دموعي ,ح من البحر تستاي
ف و ساعدح قالح :من ق ة األس

بظن محاَّ
تظن الدهر يلام ُ بيننا
وقالحُ :
فا اح لاها :مان لي ّ ُ
لرح التما الشم ِ بعد التار
ارح بما تي ز ُ
ولفانني فايما زل ُ
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فالشاعر يخاطف عينه رالياا ن تماده بماا بااي لاديها مان دما لعا ت اك الادمو

ت بته وتطي مدن ابره ولع ها تخاف من لوعته ووطلن ح ازناه ,ولفان عيناه لاو لاباح

لفان لوابها استنفا ار لهذا الط ف ألنها و دمو لاديها ألنهاا لاو تبااح لاديها فضا ة مان

دم لفان ذلك دلي ع

عدح الحزن و نها تستمدها مان البحار ولفان البحار و يماد

العاين بالاادم  ,ااح يتحااو بلا ساشا حبيبتاه بياااه :يظاان ن الاادهر ساايلم بينهمااا بعااد
هذا التاار

فيليبهاا بلناه يلما ذلاك لفان ذلاك األما لاي

بل ذلك بلنه يتفهن بالتما الشم بعد التار .

ع ا ولاه اليااين ويضايف
()33

ومماان لحا اتهح عاوبااة الساالن الااوزير الشاااعر بباان زياادون

( 63ها ا) ال ااذن

عاارف بحبااه لااوودن بنااح الخ ياااة المسااتفاي (ح  86ها ا) ولحاااه ماان حبهااا الماااالف
والوي ح منها خاومته م غريمه في هواها الوزير بو عامر ببن عبدو
بباان عباادو

وبعااع خاااومه ن نساابوا بليااه نااه يشااترك فااي م اشامرن ع ا الس ا طان

وتاادف ن تهح باوساتي
األغ

ولح ي باث

ع ا عااار لابعع موالياه بعاد وفاتاه فوضاعح فاي يدياه

وقدح بلا المحافماة ,وفاناح بيناه وباين الااضاي الاذن تاول محافمتاه مولادن

قديمة ف ما عرضح ع يه قضيته مر توا بسلنه وشدد فيه(.)31

لفاان بباان زياادون ناا و نفاار الااتهح المولهااة بليااه فااي رسااالة ولههااا بل ا األديااف

بي بفر بن مس ح فاا ((وفاي ع ماك ناي سالنح مغالباة باالهو وهاو خاو العما ...

وشهد ع ّي ف ن الناشر ذنيه طمعا ليلف بيديه لشعا)) (.)32
ويرون ببن زيدون خب ار له هميتاه فاي بياان وضا السالون والسالنا فاي زماناه

ويوض سبف ف ارره من السلن فياو (( :وفناح و حبساي بموضا لارح العاادن فياه
وض مستورن النا

وذون الهيلاح منهح ,وفاي الشارخيار ,وبعضاه هاون مان بعاع

ح نا ح بعد بلا حياث اللناان الماسادون ,وال ااو

المايادون ...ف اح ساتط ااب ار,

وع ما ااح ن العا ااالز ما اان و يسا ااتبد ...ف ا ااح سا ااتلز ن فا ااون الا ااث األذلا ااين :العيا اار
ح ِما ْان ُف ْح ل َّمااا ِخ ْاااتُ ُف ْح)) الشااع ار :
والوتااد ...وقااد قااا تعااال ع ا لسااان موس ا (( :فااارْر ُ
 ...98و نا األن بحيث منح بعع األمن.) 0( ))...
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وقد نظح ببن زيدون عدن قاالد تغ ف ع يها سمة اوستعطاف والحنين والعتاف

لفن دون تذل  ,وواف حاله ومعاناته في معا ته منها قايدن ولهها بلا

() 8

باي الحازح

لهور (ح  3ها) الاالح بلمر قرطبة ياو فيها بعد مط عها الغزلي:
م ْن يسل النا عن حالي فشاهدها محع ِ
العيان الذن ُيغني عان الخبر
ُ
() 9
لح تطو ُبارد شباابي ف ْابرن و ر بر المشيف اعت عارع الشعر
() 3

اير ُمهتار
قب ال ين بذ عهد الاابا ف ف ول شبيباة غان غ ُ
( )
بالغمر
اافهح منه اها غم ار فما
شرف المفروه ُ
يال رزايا لاد شا ُ
ُ
ياو ببن زيدون من يرياد معرفاة حاالي و خباارن وذلاك بساشا الناا فارن حاالي

مع ومااة ومعروفااة وشاااهدها ن رشيتااي ومعاااينتي تغنااي السااال عاان الس اشا ويضاايف
بلن بر المشيف قد ع رسه ,و ن ذلك الشيف لح يفن بسبف فبر السن وتادح العمر

ألن رسه اشتع شيبا قب ال

ين من عمره فهو و ي از فاي عهاد الشاباف و ن عهاد

الابا و ي از قريبا فذلك وغان شبابه ما از غضا طريا ,ولفن هذا المشيف المبفار

لا بسبف الماالف (الرزايا) التي ورد منه ها الغزير و نها ف يارن وماا نالاه منهاا ف ار
وعبر عن ف رتها باوله نه لح يشربها بالغمر وهي الفا

الاغير .وللال الشااعر بلا

اوستعارن ل تعبير عن معانيه وخااة في البيتين ال اني وال الث والا اللناا

ال طياف

الغمر.
في البيح األخيرين الغ ْمرُ ,
ومن الشع ار الوز ار الذين لاوا حتاهح في السلن بسبف سو تارفهح وحاااد
لسنتهح الوزير الشاعر بو بفر بن عمار (ح  33ها) وفان اعتااله وسلنه في خبار

طوي نولزه بما ي ي:
اتا

بو بفر بن عمار م عباد الارحمن بان رشاي
() 6

من ااحبها بو عبد الرحمن بن طاهر

(

)

عا

خاذ مديناة مرساية

(ح  03ه ا) بالمر المعتماد بان عبااد ولماا

ت ااح له ااح ذل ااك األم اار .دخا ا بب اان عم ااار مرس ااية تحيط ااه مظ اااهر األبه ااة ومع ااه اله اادايا
واألموا ليعح بذلك ه مرسية ع
ب نسااية مل ا

التهنلااة ل خاوا

قدر منازلهح عنده ول

في اليوح ال اني لدخوله

والع اواح فساالعح الشااع ار برمداحااه وقااد تزيااا باازن بباان

عباااد فااي حم ا الطوي ااة (الا نسااون) ع ا رسااه ...واسااتعم بباان عمااار خسااا

عبيااده

ع ا الحااون و قطعهاح الضايا و عارع عاان النااي و قبا ع ا الغباو والااابوخ
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ولل ااك األوب ااا

ببن ااي بخوت ااه و خوات ااه ,ف م ااا خرل ااح فا ا ت ااك

فر مان مرساية بلا ل ياياة وحااا بالذفونش بان فرذلناد
الحاون من يده وساط في يده ّ
شافيا بليه غدر ببن رشي ولما لح يحا منه ع طال عد بلا سرقساطة لخدماة
واليها الماشتمن باي عمار يوساف بان الماتادر بان هاود ...و تاا

ن انتاز عاما إلبان

هااود فااي معاا مني ا ماان عمالااه وفانااح بينااه وبااين بباان عمااار معرفااة فضاامن لااه بباان

عمار استنزاله وساار بلياه ف ماا ناز بسااحته تشاوف ذلاك العاما بلا باره ولاح يار بلساا

في برقاله بل قابة حاانه فاي رل اين مان لم تاه فالوعز ببان عماار بلا الاااعدين

معه (( ن ابا سيايفما ع يه بذا ريتمااني ماشايه ويادن فاي ياده ولاو قت تمااني وايااه))
فاعا ذلااك ,وفا ّار اااحابه عنااد قت ااه و لااوا بليااديهح بلا بباان عمااار مستشاااعين بااه بلا
الم ااشتمن فض اامن له ااح ذل ااك ...وع اااد الحا اان خاض ااعا ل م ااشتمن فس اار ب ااذلك ...وف ااان
المشتمن ناسه يرلو اوستاادن مان ببان عماار واساتغ

مواهباه لتناياذ غ ارضاه لاذا ماا

فاااد بباان عمااار ياتاارخ ع ا المااشتمن ويتعهااد لااه برخضااا ق عااة شاااورن

بلسا وبه الخااا

() 3

العاااما

حتا وافاااه الم ااك ع ا ذلااك و رسا معااه لاايش اااغير لتحايا هااذا

الغرع ,وقع ة شاورن هاذه الاالماة ع ا قماة لبا وعار باياح مساتا ة بعاد ن اسات و

الماتدر بن هود ع

مم فة ع

بن ملاهاد العاامرن ميار دانياة ,وفاان يحفمهاا حاد

بنا ع ي المسم س ار الدولة ,ح تول بدارتها بعده بنو ساهي الاذين فاانوا يشارفون

ع ا تربيااة ووده الاااغار ,وفااان بنااو سااه يرغبااون فااي بي ا الا عااة بل ا

حااد األم ا ار

الملاورين ولفن ببن عمار وعد المشتمن بلنه سيحاا ع يهاا بليسار سابي  ,ساار ببان
عماار بلا الحاان يااود فتيباة ااغيرن مان اللناد وماا فااد ياا بلا الا عاة الشااامخة

حت

ط ف من بني سهي

ن يلذنوا له بمااب تهح ماامما فماا يبادو ع ا

ن يساتعم

األس ا وف ناسااه الااذن للاال بليااه فااي الا عااة الساااباة ولفاان حاادث هااذه الم ارن مااا لااح يفاان

يتوقعااه الشاااعر المغااامر بذ مااا فاااد يا ا باااف الحااان م ا تابعيااه ويسااحف هااو وو
لمداخ ااه المرتاعااة حت ا

لا ا لنااود الا عااة الااابع ع يااه و نااذروا ااااحبيه ال ااذين ف ا ار

هاااربين ليعااودا بلنااود سرقسااطة ماان حيااث ت اوا بعااد ن يلس اوا ماان بنااااذه ,فحاا بباان

عمار بليدن بني سهي الذين لاوا به في السلن(.) 1
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وقد قا ببن عمار في سلنه هذا شع ار شار بليه الات بن خاقان ياو (( :فمن
() 2

بدي ذلفح ما طال به با الاض بن حسدان
ِ
درك اخاك ولو باافية

الرفاف به
ف اد تااذفح
ُ
ط حح احابتُه ب ِسنة
بمعار دح بل حرِ

ياف موضعه المعتا فيه:

فالط ّ يوقظُ نالح الز ِ
هر
(8
في ِ
غير مومان وو بح ِار

() 0

)

ِ
خمر
سف ار ب
وتساقطوا ُ

() 9

() 3

طار
حت من األنوا والا ْ

ظن َّ
ُّ
دح
عا
اللن بذا مر ْ
وحش تنافرح الولوه به

لع تهُ مرقان بل َّ
النس ِار
(
ِ
بااحة ِ
البدر
ح
حت استرْب ُ

م ْ
فح عنان الري ِ راحتُهُ
ملو العز ِ
ناحح
يز وقد
ُ

فليادها من تحت ِاه تلارن
ُ
الع ِ
ذر
فرن ُيهم ْ فاد ب ُ
يح في ُ

ار تمهَّد بين خافيتي
ق ْ
قار ع
ُُ ّ
متحيز سا الو ُ

ح خدمة قاط سببي
ووا ُ
د ْ ذا وا نا غير مشتمر

)

(

نسرين من ف ك ومن و ِ
فر
ْ
ِ (3
ِعاطايه من ِفبر ومن فْب ِر

)

() 6
)

() 1

طعح مر ُم َّ
ضي مرن
و ُ
شفر
ُمتسل ار بالحمد وال ُ
(2
يد الدهر))
تمحو الذن فتبح ُ

)

و فتُف لينا نها ليد
فاي األبياح ال ة األول ياف الشااعر حياتاه فاي هاذا المعتاا حياان الباش

والشاا والعذاف بعيدا عن الاحف فهو ي اتم

مان اادياه باي الاضا بان حسادان

ن يخاااف عنااه محنتااه ولااو بماطوعااة شااعرية تعيااد األم ا بل ا ناسااه والحيااان بل ا ق بااه

فالط الذن يبعث الحيان في الزهور النالمة فيوقظها ويبعث فيها النشاط ,وسبف ذلاك
ن الرفاف قد حم ته بعيدا عن األها والااحف ولفان هاذا البعاد لاح يفان فاي ااح ار

وو فااي بحاار وانمااا حم تااه بل ا هااذا المعتا ا الااذن اااابه و ااااف اااحابه باإلعيااا
فتساااقطوا ساافار ماان دون خماار ,ألن هااذا الساالن فااي منطاااة لب يااة شااديدن اورتاااا

وهي ق عاة شااورن المنيعاة التاي و يمفان الوااو بليهاا بو بشا األناا

وذلاك لضاي

الطريا ا ووعورت ااه وه ااو لع ااوه وش اادن ارتااع ااه تتخ ااذه الل اان  -ف ااي تمرده ااا وعتوه ااا –

ماعدا بل فوفف النسر.
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ويسترس ا فااي واااف هااذا الساالن في لاال بل ا اوسااتعارن التا اريحية فيااااه با ا

(وحش) وهو من وحش المفان بذا فاان مااا ار خالياا مان الناا

لالباا ل هماوح واألحازان

وهاو لشادن وحشااته يتناافر فياه الساالنا فيتلاها بعضاهح الاابعع ف اي
ن

وانما هنااك رهباة وتاوحش وهنااك شاك يتسارف بلا النااو

في ف ر األشيا لاة ومودن و نسا وهو الامر.

هنااك بلاااه و

يل عهاا تشاك وترتااف

ويعود ببن عمار بلا وااف هاذا السالن بالااار المساتار الماتمفن فاي مفاناه

رغح شدن ارتاا هذا المفان فهو في مفاناه يشابه رياش الخاوافي التاي اساترح مارن باين

ق اوادح النس اار و خاار ب ااين األف ا ك فوف ااف (النساار) وه ااذا الاااار (الس االن) قااد تمه ااد
وتحيز وتلم في مفانه وقد ع ته السفينة وسا ع يه الاوار لطو عمره وتاادح العهاد

به ولترفعه وفبرياله.

وهااو لااارط ع ااوه فااالري و تع ااوه وانمااا تلاارن ماان تحتااه وقااد مسااك عنانهااا فهااو

يارفها فما يشا .

وو نعتااد ن حادا ممان وااااوا السالن قاد ب ا ماا ب غاه باو بفاار بان عماار فااي

اإللادن واإلحسان في وااه,

اح عاارع بنااو ساهي بيا بباان عماار ع ا رشسااا األنادل

فت اااق وا لميعااا عاان

ذلااك وخااف المعتمااد باان عباااد بليااه فلناااذ نحوهمااا بف ا مااا ساالوه بنااه (يزيااد) المساام

(بالراضي) فنازو ع
و ناارف بلا

زوام

()60

حفمه و س ما ببن عمار وق عة (شاورن) بلياه فاادح ع ا الحاان

بياه المعتماد وهاو بارطباة واباان عماار ماياد باين عادلي تابن ع ا هلاان

العسفر ومي به بل سلن قد عد له(.)68

وقد اور ببن عمار حالة عرضه ل بي فاا :

ابحح في السو ِ ُيناد ع
ُ
ِ
ناده
واهلل و لار ع

()69

رسي بلنوا من الما

من ض َّمني بال ِ
من الغالي

خد ُمه ُم َّدن بمهاالاي
ُ
في سْعة من َّبر ُّك العالي

يبتاعني مالد
بو فت
ُ
ْرب بها موون من ا ْااة

 -9واف الايود والس س .
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استل رح الايود والس سا وواااها ووااف رهاا فاي اللساد باهتمااح عادد مان

الشع ار الذين اعتا وا وسلنوا فتضااعاح هماومهح و حازانهح و ولااعهح ,فهماوح السالن
يااااحبها اوح الايااود الس س ا يضاااف بليهااا تباااري الشااو و لااح الااذفرياح ,والاانا

تلم وترلو وتتط بل المستاب الملهو وتاارن باين عاذاباح و هاوا السالن وباين
ماضي األياح ياح الحرية واإلنط

والتمت بطيباح الحيان.

و بو بفر بن عمار من الشع ار السلنا الذين قيدوا بالس س  ,وفتف وهاو فاي
()63

قيوده بل الرشيد

قايدن عاليه اللودن قا عنها ببان بسااح ((وفاان قاد فتاف يوملاذ

بل الرشيد بهذا الاايد وهو من قاالد الحرن وق لده المبرن( :)6
( ))6
قاادا بالس ح قار الرشيد
ُق ْ لبر الغماح ُمااطو البر ِيد
ِ ()66
لوُ ِ
َّ
وتنا ر في ا ْحنِه فالاارياد
ه فا اشادن
فاتا ف في َّ ّ
()63
و نلذف في ا ا ِ الر ِ
َّ
ضلتي في س س ي وقيودن
عد تح ي

والاايدن طوي اة لاا ح فاي تساعة وعشارين بيتاا يمادخ فيهاا الرشايد بان المعتماد

وياف حالة في قيوده في بيتين فاط ألنه فان يسع بلا برضاا المالمون عسا

يفااون خ اااة ع ا يديااه باالن يفااون شااايعه بل ا

ن

بيااه المعتمااد .فبااد قااايدته مخاطبااا

باار السااحاف الااذن يطااون المسااافاح بساارعة فلنااه يسااتعل الواااو قااار الرشاايد

ويط ااف بليااه ن يتا ااف فااي لااوه تا بااا مشااابها ألضااطراف ق بااه وتا بااه و ن يتنااا ر فااي

ساااحة قا اره فتنااا ر الاادر و ن ينلااذف وينشااد بل ا اااوح الرعااد المل ل ا الااااخف

باورن تما وتحافي ا ا ة قيوده وس س ه ,بعد ذلك يبد بمدخ الرشيد قال :
ِ
ِ
التمهيد
التمفين و
باا
فلزاك اإللهُ من م ك ُحر
ومن هذا يتبين لنا ن ببن عمار بتاديمه واف حالاه باياوده ع ا مادخ الرشايد
نه فان خالاا مذعو ار ق اا ع

مايره.

وماانهح الفاتااف الشاااعر بااو بفاار باان بااي الع ا

( ,)61قااا عنااه بباان سااعيد نااه

((فان من الل ة بب ده ,ولرح ع يه محنة سلن فيها وقيد ,ففتف ع ا الحاالط باالاحح
وقد يان بالموح(:)62

()30

اود
و درن الاَّيد من قومي الاناديد ُُ ني سير بدار الهُون ماا ُ
()38
و بسط الخطو بو ظ ا َّ
معاود
الحياح
فب فما التاَّح
ُ
ُ
يابضهُ
ُ
ُ
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اللود
وقد تللَّف قاواح لساا ِاك دمي و يعرف الاض ُ مغناهح وو
ُ
يتسااا الشاااعر عارضااا حالااه ه ا ع ااح السااادن الشاالعان ماان قومااه ذون الع ازن
()39

واألناااة الااذين يرفعااون رشوسااهح فب ا ار وترفعااا ,ه ا دروا نااه سااير ذلي ا فااي دار الااذ

واله اوان و ن س اريه يسااعون لات ااه وهااو يرسااف فااي قيااوده ال اي ااة و يسااتطي ن يبسااط

(يوس ) خطوه ألنه ف ما حاو ذلك منعته ت ك الس س ال اي ة المعاودن بلحفااح والتاي
التاااح ع ا رل يااه التااااف الحياااح ,وقااد تلم ا س اريه وحاارع بعضااهح الاابعع ع ا

ساااك دمااه وانمااا ياع ااون ذلااك ألنهااح ليس اوا ماان اااحاف الاض ا واللااود وو يعرفااون

الرحمة والعاو.
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(الذاح)

المبحث الثاني

ااحبها المتوارن خ ف اللدران واألبواف المحفمة اإلغ

الذن

يغشاه الظ ح األتي من ف اوف ,الظ ح الحاياي والظ ح المعنون الذن ينبعث في

النا

النا

والا ف من ف ما يحيط بالسلين في سلنه ,فينط

الافر متغ غ في عماا

باح افي ااحاح الماضي متلم متاف ار ومتذف ار حياته الماضية ومن فيهاا مان

األها ا  ,واألوود واألخا ااون واألاا اادقا والما اارن (األح ,الزولا ااة ,الحبيبا ااة) متشا ااوقا بلا اايهح

يستعيد في ذافرته األياح اللمي ة الساعيدن التاي مضااها معهاح ممنياا الانا

حالما بالحرية واونط

باالخ

من قيوده وسلنه ولفنه ياحو من ت ك األففاار وذلاك الح اح

ع ا واقعااه المااشلح المحاازن واق ا الساالن وعذابااه فياااارن بااين ماضاايه السااعيد وحاض اره

المحزن فتتمز النا

بين هذا وذاك.

وقااد عباار الشااع ار عاان ف ا هااذه المعاااني فااي شااعرهح الااذن قااالوه فااي معااتا تهح

وسا االونهح فتحا ااد وا عا اان الماضا ااي وذفرياتا ااه السا ااعيدن متشا ااوقين بليا ااه ممنا ااين ناسا ااهح

بالخ

واونا ح من قيودهح.

فماان الناااو

بليه ااحبها ن

المتادمااة التااي وقانااا ع يهااا والتااي تتناااو حااديث الناااي ومااا ا
()33

ل شاعر الاار سعيد بن لودن

(( ولاه حااين ساره عماار باان حاااون ر

(ح 91ها).

الاتنااة باألناادل

العابية ل علح والمولدين وذلك قب بمارن سعيد ورلاسته ل عرف:

ومضارح نارهااا ورفاان

ِ
الابر وو شي م ُ الابر في الفرف ل ُحَّر
خ ي َّي اب ار راحةُ الحر في
( )3
ففح من سير فان في َّ
فلط اه الرحم ُان من ح األسا ِار
الاد ُمو اا
ِ
غدر
ف اي ع ا حرف ولفن ع
فنح ملخوذا سي ار وفنتُما
للن ُ
()36
الس ِ
مر
ولو فنح خش بعع ما قد اابني حمتاني طار ُ
اف ال ُاردينية ُ
()33
الماداح في ساع ِاة ال ُذع ِار
وفارسها
الاتيان ني ف ِمَّيها
فاد ع ح
ُ
ُ
ُ
( )3

ومن هذه الاايدن:
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وفرُبك قض لي من الات واألسر
بهمك لا خالاي يوح موقاي
َّ
()31
ِ
النسر
وان لح يفن قبر فلحسن موطلا من الابر ل اتيان حوا ةُ
فيا ظاعنا ب س مي تحية

ِ
الهالمين لد ِذفرن
الدن
بل و َّ

و َّد بل ِعرسي الس ح وُق لهاع يك تحياتي بل موقف الحشر

()32

التمعااح محنااة األساار والساالن والوقااو بلياادن األعاادا ع ا الشاااعر الاااار

ولذلك فانح محنته فبيرن وهموماه و ح ازناه عظيماة والغاح الاذن يماأ ق باه وناساه مشلماا
ف ح يلد في فرتبه هذه بو الابر ع

محنته ألنه و سبي له سواه وهو البط الحار

األبااي الاانا  ,وو ينس ا فااي موقاااه هااذا رحمااة اهلل ساابحانه وتعااال ولطاااه و ن الف ياار
ماان األساار المفب ااين بااالايود قااد تخ ا اوا ماان قيااودهح و ساارهح بعنايااة الاارشوف الاارحيح
ساابحانه ,ويضاايف ن س اره لااح يفاان بساابف معرفااة بينااه وبااين عدالااه وانمااا فااان سااببه
المفياادن والغاادر ,ولااح يفاان يخش ا األساار وبعااع مااا اااابه ألنااه لااح يتوقعااه ولااو فااان
يخشا األساار فااان اسااتعد لأماار ودافا عان ناسااه بااالرم الردينااي ألنااه فااار شاالا
وشاالاعته معروفااة عنااد فتيااان قومااه فهااو بط هااح وحاااميهح عنااد اشااتداد الخطااف وفااي
ساااعة ال ااذعر ,ااح تت اوال ال ااذفرياح وتت االل العواط ااف ويتااوه الش ااو فتب ااوخ ال اانا
بمفنوها فيفون حديث الانا

بلا الانا

حاديث فياه رقاة وعذوباة وعطاف يشاوبه األلاح

فيخاطاف حبيبااة ق بااه وسافن ناسااه وروحااه خطاباا تهااوا بليااه ناساها ويطماالن بليااه ق بهااا
وتشتا بليه روحها قال لها ن همومه و حزانه واومه التي قاساها بنلياه عنهاا ساي ا
بهااا خالا ااه ي ااوح الع اارع ع ا ا اهلل وستش ااا ل ااه عن ااد رب ااه ,و ن فرب ااه وحزن ااه ومعانات ااه
ببع اادها عن ااه ش ااد و قسا ا ع ي ااه م اان الاتا ا واألس اار ,ااح يتول ااه بخطاب ااه بلا ا ظ اااعن
(مخاط ااف غي اار مع ااين ,نفا اره غي اار ماا ااودن) ي تمس ااه ن يف ااون رس ااوله يناا ا تحيات ااه
وس مه بل والدياه المت هااين شاوقا بلياه والا عرساه (زولاه) سا ما متتابعاا و يناطا
بل يوح الايامة.
وقا بعضهح شع ار يا سف فيه الحيان شاع ار فياه شاي مان الحفماة وماا ذلاك بو
لشدن المعانان في السالن وألن الشااعر و يفااد يااد ماا ا بلياه حالاه فبعاد ن فاان
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سيدا عزي از مطاعا م ار ناهيا يسع اللمي لفسف وده ورضاه اار عبدا ذلي منهياا
وملمو ار فما حا ل وزير الشاعر الماحاي
(ح 339ها) بذ ياو في نفبته وسلنه(:)18
ح اروف الحاد ِ
اح ف ح ز
تلم ُ
ف ُ ُّه ياح مضح لسبي ها

()10

الحر
راها تُوافي عند ماا ِدها َّا
فلناي و نس لاها بدا ِذف ار

()19

()13

ادث برهة و بدح لنا منها الط قة والبش ار
تلافح بها عنا الحو ُ
( )1
ليالي لح ِ
وو نظرح مناا حواد ُه ش ْاز ار
الزمان مفاننا
يدر
ُ
وما ِ
ع فا َّ حاا تُمطر الخير والش ار
هذه األياح بو سحالف

والسبف الذن دف الماحاي بل قو هذه الماطوعة الشعرية ذفره لنا الات بن

خاقان نا عن محمد بن بسماعي فاتف المناور بن بي عامر قا فيه ((ف ح تطا

ن

المادن حتا غضااف ع يااه المناااور واعتا ااه ونا ااه معااه فااي الغاازواح وحم ااه واتاا
اح بلَّيايااة(  )1بل ا لانااف خبالااه فااي لي ااة نه ا المناااور فيهااا عاان وقااود الني اران
نزلا ُ
ليخاااي ع ا العاادو اره وو ينفشااف بليااه خب اره فريااح واهلل ع مااان ببنااه يساااَّهُ دقياااا قااد
خ طه بما يايح وده ويمسك بسببه رماه بضعف حا وعدح زاد)) (.)16
وتبدو لنا من خ

هذا الخبر قسون المناور بن بي عامر م عداله فهو لاح

يفتف باعتاا الماحاي وترفه في سلن قرطبة ما باياة السالنا وانماا لعا سالنه
متنا معه ياحبه في غزواته بل

قا شاما األنادل

رغاح مارع الرلا وتادماه

ف ااي العم اار ,ل ااذلك ق ااا الما ااحاي ماطوعت ااه الش ااعرية الس اااباة الت ااي وحته ااا ل ااه ت ااك

التلربة المريرن بما فيها من قسون فياو  :تلم ح األياح و حوالها وتا باتهاا فللايتهاا تولاه
سهاح غدرها بل األحرار مان الناا  ,اح تعلاف لأيااح الخاوالي التاي غ ااه فيهاا دهاره

ونسااته األياااح وتلافااح عنااه األحااداث فظهاارح لااه ماان ياااح ده اره السااالاة اوستبشااار

والط قااة والساارور حت ا

ن الزمااان ناسااه يله ا مفااان الشاااعر و حبتااه وفاالن حااداث

دهره نسيته يضا ,ح ينظر بل األياح واروفها نظرن فيها الحفمة واوعتباار فيشابهها

بالسحف التي تلتي بالخير والشر.

وقا الماحاي يضا لما يل

من المناور بن بي عامر وااحه(:)13
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َّ
ف
بن الزمان بله ه يتا ُ
ف
فلخافني من بعد ذاك ال ع ُ
َّ
ف ُُ
و ي از بل لليح يط ُ
بعد ما هو علف
فالدهر يلتي ُ
ُ

ِ
الزمان تا با
و تلمن َّن من

يوث تخافُني
ولاد راني وال ُ
ف الفريح مذلة وناياة
ح ْس ُ

ُعلوبة فلابر لها
واذا تح ُ
فالش اااعر يط ا ا العن ااان ألفف اااره تل ااوف اف ااا الحي ااان مت االم ف ااي حا اوا األي اااح

وتا باتها والزمان وارفه وما وا بليه حاله من ذ بعد غز وخوف بعد مان ويال
بعد تااش فتفونح لديه قناعة بلن ع

اإلنساان بو يطمالن بلا الزماان وو يارفن بلياه
لااه ااااحف ,ااح ياااارن بااين حالااه باااألم

ألن الزمااان ف ياار التا ااف ف ياار الغاادر لااي

عناادما ف ااان وزيا ا ار ((ل حفااح المستنا اار) وفي ااف ف ااان مرهااوف اللان ااف تخاف ااه الرل ااا

الشاالعان وبااين حالااه اليااوح ساالينا ذلااي يخاااف ال ع ااف فنايااة عاان المناااور باان بااي
عاامر الااذن فاان ااانيعة مان ااانال الاوزير الماااحاي ,اح يرلا بلا ناسااه مخاطبااا
بياهااا فياااو يفاااي الف اريح ذو ومهانااة ونااااا ن يتولااه بالس اشا بل ا للاايح يط ااف منااه

العاو .وهو لما وقاه مان علالاف فاي حياتاه مان تغيار حاا وسالن وذ وهاوان يادعو
بل الابر ألن األياح تلتي بما هو علف.

رد ع ياه
وط ف الماحاي العااو مان المنااور بان باي عاامر ولفان المنااور ّ
ردا فيه قسون واهانة ف ما ب غه لواف المناور قا (:)11
ولي ُمدن وبد ب اُ ُغها
لو قاب تني األس ُد ضارية
بلي وفن ع
فلنظر َّ

ن لف

ح ذر

يامها ُم ُّ
ح
فرذا اناضح ُ
اح
يدن لما ِخ ُ
و ُ
الموح لح ُ
فنح
فبم حالِك م قد ُ

يبدو لنا من هذه الماطوعة فلن الماحاي قد نادح ع ا ط باه العااو ألناه تاذفر
ل فتاف و ن عمره محدود بلل فرذا ما اناضح يامه وبد ن يلتياه الماوح

وما داح ل ه بعيدا فلنه و يخاف األسد الضارية ح يخاطف المناور منبهاا لاه ووفتاا

نظره بلا اوتعااظ بحالاه والفاون ع ا حاذر مان تا بااح األيااح وغادرها فيااو لاه فناح

باألم

م

حالك وزي ار فبي ار واليوح سلينا ذلي .
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((وممااا ياارون للعااار الماااحاي عنااد ظهااور بباان بااي عااامر ع يااه وانت ازعااه مااا

فان من الحلابة من يديه ,وافضاله به بل هذه الحا من الهضح واوعتاا :

وه ينا ُ اإلنسان ن ي َّ
انتدما
وفنح ع يه في الحاو ِ
ادث َّقيما
ُ
()12
ولو فان من ِ
تفرما))
عود فريح َّ

َّ
تندمح والمغرور م ْن تندما
غرسح قضيبا ِخ تهُ عود فرمة
ُ
فرمه دهرن فيزاد ِخ ّسة
َّ
فالماحاي قد ندح ووح سااعة منادح ,وذلاك بسابف ماا ا بلياه حالاه مان سالن

وذ واهانة ندح ألن المناور بن بي عامر فان تابعا له وانيعة من انالعه وفاان
يخدح الماحاي مدبر مم فة هشاح المشيد(.)20

وماان الشااع ار الااذين عبااروا عاان ذواتهااح وباااحوا بمفنوناااح ق ااوبهح وتحاااو ار م ا

ناوساهح محااولين تبرياار ماواقاهح التاي لاااح بهاح فااي السالن الشااعر عبااد اهلل بان عبااد

العزيز المرواني(( )28ح 323ها) .ياو المرواني في قايدته(:)29
م ِ
ِ
فررح ف ح ُي ِ
هارف
األرع
علزهُ في
غن الارُار وم ْن ي ُف ْن
اهلل و ُي ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اهف
وواهلل ما فان الارُار لحااالة سو حذر الموح الذن نا ر ُ
ولو نني وفَّاح ل رش ِاد لح يفن ولف َّان مار ِ
اهلل وباد غاالف
ْ
ُ
ِ
سالف
الحرف
لتر ميتا في رح
وقد قادني ّا
لر بليااك برمتي فما َّ
ُ
ِ
ِ
ُّ
ااذف
ورَّباح ظ ّان رُّباهُ فياه ف ُ
و لم ف الاانا ِ نك قات ي ُ
ِ
الف
وما هو بو اإلنتااااح فتشتاي وتارُفاك مناه والبا لك و ُ
واو فعاو يرتااضي اهلل فع ه ويلازيك مناه فو ما نح طالف

و شار ببن اوبار بلا اا بته فاي محنتاه فااا (( :وفاان ل ادا فاي محنتاه ف يار
()23

الدعا والضراعة ...ولما س مه برمند

م ك الل لاة مضاط ار بلا

اااح المنااور

وطيااف بااه فااان قدامااه ماان ينااادن(( :هااذا عبااد اهلل باان عبااد العزيااز ,الماااار للماعااة
المسا ا مين الن اااز بلا ا ع اادوهح ,المظ اااهر ل ااه ع اايهح!)) فف ااان ه ااو ي اارد ع ي ااه ويا ااو :

((فذبح ,ب نا

خافح فارح تبغي األمن من غير شرك وو ردن)) ( .)2

يشااير المروانااي فااي بيتااه األو ماان قااايدته بل ا ف ا ارره خوفااا ماان المناااور باان

باي عاامر بعاد اتهاماه بالمشاارفة فاي الماشامرن ضاده لفناه يساتدرك بالن ذلاك الاارار لاح

يلااد ناعااا ألنااه وق ا فااي قبضااة المناااور الااذن فااان م ا اهلل مطباااا لشاارعه ولااذلك لااح
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يا ااح ماان يااده هااارف ولااح يعل ازه متااآمر ,ااح يشااير بل ا

ن ف ا ارره لااح يفاان للاارح ارتفبااه

وانماا فاان ذلااك بسابف خوفاه ماان الماوح الاذن يحااذره ,ويضايف لاو نااه وفا ل ااواف
والتارف الحفيح والرن الساديد لماا حاا ذلاك الاارار ولفان ماا يرياده اهلل وباد واقا ,

و ن ذلاك األمار ( مار اهلل) قاد قااده ولاره بلياه بف يتاه فماا يلار الساالف ميتاا فاي سااحة

الحرف ليست به بعد ذلك ينتا بل ماا يضانه ا خارون مان ن المنااور بعاد ن ظاار
به وبد قات ه ,لفنه يرد ع

يعاو عنه ح تتوله النا

ذلك بالن ت اك الظناون قاد تفاون فاذباة ,ألن المنااور قاد

في حيرتها واضطربها بل خطاف المناور فياو له :نك

ن قت تني بنما تاع ذلك لتشاي غ ي ك وهو والاف ع ياك ولفان يلاف ع ياك تارك هاذا

الوالف فالن لاح يفان قات فالعف عناي عااوا يرضا اهلل عناك وعناه ويلزياك عان ذلاك
فو ما ترلو وتلم .

والااذن ن حظااه ع ا هااذا الاان

الشااعرن ن الشاااعر لااح يتحاادث عاان اوعتاااا

وذلااه والساالن وظ مااه والايااود و ا هااا واومهااا ألن محنتااه فباار ماان ف ا ذلااك فالتهمااة

المولهة بليه (المشامرن ضاد الحاافح) تساتولف الاتا وألن المنااور بان باي عاامر قاد

قت ولده (عبد اهلل) الذن تهاح معاه الشااعر باوشاتراك فاي هاذه الماشامرن فمان حااه ن
يخاف ومن حاه ن يداف عن ناسه و ن يبرر موقاه وهروبه وألنه من البيح المرواني
الااذين س ا بهح المناااور حاهااح بالخ فااة فمااا سااه بلاااا هااذه التهمااة بااه ومااا ساار
تااادي النااا

لهااا ااح بن المناااور قااد زاخ ماان طرياااه ف ا الشخاااياح السياسااية

المهمااة التااي فانااح فااي دولااة الحفااح بااين عبااد الاارحمن الناااار والتااي فانااح عابااه فااي

طرياة ل واو بل الس طة( .)2

ول شريف الط ي (ح في حدود  00ها) ماطوعة شعرية قالها في سلنه(:)26
فما ُيْب ي ويغن فما ُيغن
اوز الات فيهاا ما الغْبن
يا ُ
غدح فاُّه تلني
ويلني الرد مما
ْ

و بن ده ار هادما ف ما نبني س ْيب
وما الاوز في الدنيا هو الاوز بنما
يلاز ببش عن ِ
لذيذ نعيمها
ُ
الحزن يلرن لغاية ولفن نا
ووشك ن ُ

المر سيلاة الظان

فالط ي ينظر بلا الحياان نظارن نابعاة مان التافيار العميا والتلما فاي ااروف

الاادهر وتا باااح األياااح نظ ارن نابعااة ماان عم ا التلريااة التااي فرزتهااا قسااون األياااح وشاادن
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المعاناان فاي ساالنه فااد سالن فااي مرح اة الشاباف المبفارن حياث فاان عماره ساتة عشاار

عاما وهو س ي األسرن األموية الحافمة فانتا من حيان العز والحرية واونط
النعاايح والسااعادن بل ا حيااان الااذ والحرمااان والبااش

حياان

والشاااا تحولااح حياتااه ماان حي ااان

الااور بل حيان الاباور ففاان وباد ن ياايع شاعره باالحزن واأللاح والما اررن ,ووباد ن

يفون ذلك الحزن والهموح بادر ذلك التحو في حياته.
 -9الشو والحنين:

ول شو نايف وافر من قاالد الشاعر التاي عباروا بهاا عان ضامالرهح ولاواع

ناوسهح ففانح ت ك األشوا اد الذفرياح الباقية التي تشدهح بل الماضي اللميا

بل األه بل األبنا واألخون واألحبة واألادقا  ....الخ.
فما اان الشا ااع ار الا ااذين تشا ااوقوا وحن ا اوا بل ا ا
()23

البلااني

حبا ااتهح الشا اااعر محما ااد با اان مسا ااعود
حبياف بلا

(ح 332ه ا) ف اه وهاو سالين بيااح يتشاو فيهاا بلا شاخ

ق به غالف عنه فياو (:)21

يحن عند مااسا ِ
ُّ
اان الب

به

ق بي بليك حنين الهيح و َّ
النيف

()22

ولو توسَّد طبا ال ر لسدنناداك ق بي بترلي وت ِ
ويف

()800

يح اان الش اااعر ويتش ااو بلا ا م اان يحب ااه وذل ااك عن ااد مفاب اادن ومعان ااان الما ااالف

والن اواز فااي ساالنه فمااا تحاان وتشااتا األب ا المساانة بل ا المااا حينمااا تشااارف ع ا

اله ك ويفاد يات ها الظمل في لهيف الاح ار  .وهذا الشو والحنين م زح له و ينااك
عنااه حت ا لااو فااار الحيااان وتوسااد ال اار فااي قب اره فاالن ق بااه المعن ا يسااتمر فااي حنينااه

ومناداته فما ياع المشذن عند ترديد وترلي اوته بالت ويف.
وقا الشاعر عبد الم اك بان دريا

بل ابنه األاغر(:)808

اللزيارن (ح 32ه ا) وهاو سالين يتشاو

ِ
ااد ُّ
تذفارن
نلن
وتابرن
لو بعزح تلّدن
األحبة واعتي ُ
ّ
()803
شحط المزُار ف مزار ونافرح عيني الهلو ف خيا يعتارن
زرن بابرن وهو مشدود الاُو

()809

( )80

و ون ُعودن وهو ا ف المفسر
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ِ
اي احيااة لح تُنشار
بالعيش ط َّ
( )80
بضمير تذفارن وعين ُّ
ِ
تافارن

()806

حف البنين وو ف ُح َّ
ُّ
ف األاغر
َّ ()803
ودنا ف ارقُك فياف لح يتاطار

واذا الات فاد الشباف سمالهُ
علبا لا بي يوح راعتنا النو
ِ
ِ
األفبر
ون بلا خيك
ما خ تني با خ فك سااعة لوو الس ُف ُ
()801
الم ِ
ستوزِر
نظرح وساعدن
بنسان عيني بن
مهما بط ْش ُ
ُ
ُ
ح وااحبي ُ
ذفارتاه فشافا بلا ّ بالف ِر
فوح بليه شفو راحة
فرذا ش ُ
()802
ُّ
الميس ِار
ْرب ع ّي ف ااحظةُ مما بنا
المع َّ من ِق ِ
اداخ ْ
حظ ُ
فااي ظ مااة الساالن ينط ا الافاار وتنط ا الاانا يبح ااان ويلااوون فااي ااااحاح
الماض ااي فيس ااترلعان ا ااوره اللمي ااة وذفريات ااه الحبيب ااة و ش اافاله وشخوا ااه و مافن ااه

يعيشان معها لحظااح مان الساعادن الموهوماة منسا خين عان حاضارهح وواقعهاح المريار

فتااااز بل ا الااذافرن ف اار الاااور ا ار فااي الاانا  ,اااور الحبيبيااة ,الزولااة ,األبنااا ,
األخون ,األادقا فيفون لت ك الاور وت ك الاذفرياح رهاا ووقعهاا فاي ناا

الشااعر

وعزيمته وابره وقون احتماله فتنا منها وتوهنها فما ن م ذلك عناد الشااعر اللزيارن

الذن يخبرنا بلن ما ما ابره وعزماه وا اابته وذهاف بهماا هاو بعاد األحباة عناه
وتذفره لهح و ن ذلاك البعاد لعا الناوح يخاااح عينياه فهاو و ينااح ولاح يعاد يار طياف

األحبة الذن نل عنه و ن ذلك البعد قد طاو ساروره وساعادته وت اذذه بالحياان والعايش

فا ذلاك ذهااف وطاو فماا تطااو الااحياة اح ينتاا بلا الحاديث عاان تاولي الشااباف
وتادمه في السن و ن ذلك األمر مادعان بلا حاف األبناا والتع ا بهاح و ف ار ماا يفاون
ذلك الحف لربن األاغر ,وهو يعلف لا به فيف تماسك ولح يتاد يوح فراقه وبنه

األا ااغر ,وف ااان يظ اان ن ااه و يس ااتطي الا اابر لس اااعة واح اادن وال ااذن خا ااف ما ااابه

ومحنته سافونه بلا ببناه األفبار اح يباين ماادار حباه ألبناه فهاو عيناه التاي يباار بهاا
ويااده التااي ياابطش بهااا وهااو ااااحبه ووزياره وهااو فناااه وما ذه الااذن ياالون بليااه ويشاافو

بليه مااالبه فيلاد ال ارحاة باذلك اح يباين لناا بن ناايبه ((ناايف ولاده األااغر)) بماا

يسببه من الهموح واألحزاف وا وح ف ر من ف ما تسببه له األمور األخر و ن ذلاك
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النااايف با اادر نا اايف (المع ا ا ) م اان سااهاح الميس اار ,والمع ااروف ن (المع ا ا ) ف اار

السهاح نايبا.

وما اان الشا ااع ار الا ااذين عبا ااروا عا اان شا ااوقهح ممزولا ااا با ااالحزن العمي ا ا والمعانا ااان
()880

(ح  03ها) الذن ياو (:)888

المولعة الشاعر يوسف بن هارون الرمادن
للاه اة م ْان لاي بلعتاف ُمحن
تُفَّاني ن ُعتف الدهر نها
اح لها :م ْن لي بظا ِن محااَّ
وقالح :تُ ُّ
ظن الدهر يلم ُ بيننا ُ
فا ُ
ّ
لرح بما ة
لرح التما الشم ِ بعد التاّر ُ
ز ُ
ولفنني فاايما ز ُ

فاا :

ِ
بالطيف قالح سنْتااي
ف ما التاح
األشعار في م ُبعدنا
فاد فانح
ُ
بافية يااوما ولح ِ
ِ
دمع ِك فاارفااي
سينا ُذ قب
يلح وقتُه
اليوح ُ
تف ااح د .بحسااان عبااا عاان طرياااة الرمااادن الشااعرية و اار الساالن فااي شااعره

(( وم ا ذل ااك فاارن الس االن فااان م اان قااو ال اادواف التااي ف ااادح ن تحطااح ع ي ااه

طرياته الشعرية التي قامح ع

الملانة وال هو في الموضو وع

اإلغا ار واإلحالاة

في تعااف الااور والمعااني ,وانط ااح شاعاره فاي السالن مان خ لااح الحازن العميا

ودوافعاه ورده وضااعه بلا شااي مان التلما فاي ناسااه وفاي نهايتااه وماأ بياتااه بالبفااا

حينااا وبالتشااو بل ا اونط ا

حينااا اخاار ,وخ ااح العاطاااة اللياشااة فااي شااعره مح ا

التاني الذهني ومن م ه ذلك قوله :وقالح تظن الدهر يلم بيننا.)889( ))...
وفذلك قوله(:)883

( )88

وهمولُاه
ُنسالُها ه ّ فااك ُنحولُه
معاهُ ُ
ونابتُااه و د ُ
( )88
َّ
المن وع ُذولُااه
همان شلو وابون
تفناهُ ّ
فُب ا واشايه ُ
()886
فرن تستبن في ولهه ه َّح ِس ْل ِ
فاد غاف في األحشا ِ عنك دخيُة
نه
ِ
ِ
ُم َّ
اان فهاو قتيُه
وحَّبه
عن بفتمان
الحبيف ُ
فارن ياُتا الفتم ُ
يتسااا الشاااعر مولهااا ف مااه بل ا فتااان وتساااشله فيااه لااوح وشاادن ألنااه اسااتخدح

اودن (ه ا ّ) مستوضااحا منهااا و يفايااك نحولااه وه ازلااه وتعبااه وانساافاف دموعااه بساابف

ف ار الحبيبة وشوقا بليها ,في الوقح الذن حاطته الهموح هموح الحزن والشو لاراقها
وهااذه الحال ااة م اادعان ألن ين ااا الوش ااان وال لم ااون م ااا يتمن ااوه م اان س ااو ح ااا الش اااعر.
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ويضاايف بن ظهاار وبااان و تض ا فااي ولهااه هااح الساالن و ح ازنااه و ولاعااه فاااد غابااح
وخايااح همااوح و حازان خاار فااي ق بااه ومفنااون ناسااه وهااو متعااف ومرها بفتمااان حبااه

فلن يات فتمان الحف شخاا فهو ذلك الاتي .

وله في سلنه ماطوعة خر تايع حزنا و لما وشوقا ياو فيها(:)883
()881
وتهتف
الحماح
السحاف وتذرف ُُومن لزعي تبفي
ع ِفبرن تهمي
ُ
ُ
ُ
()882
فلن السحاف الو ِ
ف
افااح غواس ي
وت ك ع فادن نوالا ُهتَّ ُ
ولفنني باا ف وماوا وعَّنااوا

()890

قطينها
و ظعنح لي وبان ُ
()898
اف
وانسح في وله
ِ
الاب م اي ُم ْدن ُ
الاباخ لبينهانحوو فلن ُ
()899
اف
قرف عهد رشاة بّح الحشا
فعاد شتا بااردا وهاو اَّي ُ
و ُ
دف في ِ
الر ِ
من ِ
اف
وفانح ع خوف فولَّح فلنها
قيد الخ خ ترس ُ

فالشاااعر يشاافو نااار الشااو وغ ي هااا التااي حرقااح فبااده وفاالن السااحف تساافف

دموعه ااا وت ااذرفها ف ااي تب اارد فب ااده وتخا ااف ح اررته ااا ,وف االن الحم اااح تبف ااي ف ااي تش ااارفه

ماااابه ألنااه فاااد ااابره ونظاار بل ا ولااه الاااباخ ف اراه ناااح شاااحبا ففاالن مااا ااااف

الشاااعر م اان وا اااف الح ااف قااد ا ااابه فه ااو دن ااف م ااه ااح يض اايف ن خ اار عه ااده

بحبيبته حين قب ها ورشاف رشااة مان رضاابها ذهباح بحا اررن ق باه فعااد شاتا بااردا بعاد
ن فان اياا قالضا.
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المبحث الثالث

موقف الشع ار من الذين سلنوهح
تباينااح مواق ااف الش ااع ار م اان ال ااذين س االنوهح فم اانهح وق ااف موقا ااا في ااه الاا ا بة

والل ااد واألناااة والفبريااا ف ااح يطاالط رسااه ولااح يتااذل ويتااااغر ولااح يط ااف العاااو ب ا

فاان موقاااه مشارفا دافا عان ناسااه وباارر موقااه الااذن د باه بلا السالن وهااشو هااح
احاف الناو

األبية واألرومة األاي ة والشخاياح الاوية.

ما الاسح ال اني منهح فاد فان موقاهح متخاذو ضعياا ذلي لمن سلنهح فهانح

ع يهح ناوسهح و حساابهح وتاااغروا وطالطشا رشوساهح والتمساوا العااو با طاالبو باذلك
والحاوا بط بهح واستشاعوا بف من ظناوا ناه قاادر ع ا ناعهاح وخ ااهح فادلوا باذلك

عاان ضااعتهح وضااحالتهح وضااللة شخاااياتهح و نهااح ليس اوا ماان ذون األع ا ار الفريمااة

والناو

األبية.

وفااان ماان شااد النااا

ضااعاا وخااو ار عناادما ساالن الحالااف لعااار باان ع مااان

الماااحاي الااذن ماااح فااي ساالنه ساانة (338ها ا) بذ ساالنه المناااور باان بااي عااامر
فلذله ,و ظهر من التذل والمهانة ماا لاح يظهاره شاخ

(وزير) وذلك فاوله مخاطبا ببن بي عامر(:)893
عاا اهلل عناك و رحمة
َّ
للن ل ذنف ولح عتمدهُ
لح تر عبدا عاادا طوره
قْني قااالك م ْن لح يز ْ
واألبياااح واضااحة المعن ا

خار فاي م ا موقعاه فحالاف

تلود بعااوك بن بعادا
ُ
فلنح ل و ع ا يادا
ومول عاا ورشيادا هد

ِ
ف عنك الرد
يايك
ويار ُ
بااد الماااحاي ماان خ لهااا ذلااه وضااعاه وتااااغره

طالبااا الرحمااة والعاااو ماان المناااور باان بااي عااامر ونسااتطي ن نعاارف مااادار الااذ

والمهانة والخنو التي لحاها الحالف الماحاي بناسه بذا اط عناا ع ا حالاه وعظماه

موفبااه حينمااا فااان حالبااا (وزي ا ار) ل خ ياااة الحفااح المستنااار وألبنااه هشاااح المشيااد ماان
بعده وحينها فان المناور بن بي عامر حد تباعه والاذين يالتمرون بالمره اح انا باح

الحااا بذ اسااتطا بباان بااي عااامر بذفالااه وشاالاعته ومف اره وسااعة حي تااه ودهالااه ن
يلرد الحالف الماحاي من لمي س طاته ح قاح بسلنه ويتبين ذلك مما ينا ه الاات
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بن خاقان مبيناا عظماة موفباه بذ يااو (( :قاا محماد بان بساماعي فاناح المنااور..
وقاح له في طرياه من قاره ياح نهيه و مره روح ن ناوله قاة فانح به مختاة,
فواهلل ماا تمفناح مان الادنو مناه بحي اة لف افاة موفباه ,وف ارن مان حاف باه ,و خاذ الناا

الساافك ع يااه ,و ف اواه الطاار داعااين ولااارين بااين يديااه ساااعين ,حت ا ناولااح قاااتي

بعع فتابه الذين نابهح لناحي موفبه ألخذ الاا

.)89 ( ))...

ويذفر لنا المارن ماطوعة شعرية ل حالف الماحاي باد فيهاا بذعاناه وندماه

طالبااا الاااا والرحمااة ماان بباان بااي عااامر و ن ير ااي لحالااه ألنااه شاايخ فبياار فااي خباار

ينا ه عن فتاف ((روضاة األزهاار)) فيااو (( :قاا اااحف فتااف (رضوضاة األزهاار
وبهلة الناو

ونزهة األباار) ولماا مار المنااور بان باي عاامر بسالن المااحاي

بالمطب في الزه ار ود

ه ه وودعوه ودا الارقة وقا لهح :لستح ترونني بعدها حياا

فاد ت وقح بلابة الدعون ,وما فنح رتابه مناذ ربعاين سانة ,وذلاك ناي شارفح فاي

سلن رل في عهد الناار ,وما ط اته بو برشيا ريتها بلن قي لي :ط

ف نا فااد

اي ,فاااا  :دعاوح ع ا
ليباح فياك دعوتااه ,فلط اتاه و حضارته وساللته عان دعوتااه ع ّ
ماان شااارك فااي ماارن ن يميتااه اهلل فااي ضااي الساالون ,فا ااح نهااا قااد ليبااح ,فاالني
فنح ممن شارك في مره ,وندمح حاين و يناا النادح ,فيارو ناه فتاف ل منااور بان
ن عامر بهذه األبياح:

سلح فلين العاُو والفرح
هبني
ُ
يا خير م ْن ُم َّدح األيدن بليه ما

الندح
ب ْذ قادني نحوك
ُ
اإلذعان و ُ
تر ي لشيخ نعاهُ عنادك الا ُح

ناسي بذا لمحح ليسح برالعة

ولو تشاَّ
العلح)) (.)896
ّ
العرف و ُ
فيك ُ

فااا اا ُماتدر
بالغح في السُّخط ْ
فلحابه المناوف بلبياح لعبد الم ك اللزيرن( :)89
َّ
الفرح
تبغي التفرح بعاادما فاتك
لادح
ُ
يا لاه بعدما زلح بك ا ُ
َّ
الندح
ِندمح ب ْذ لح ت ُعد مني بطال ة
ُ
وق ما ينا ا ُ
اإلذعان و ُ

ويتضا لناا مان خا

بن الم وك بذا ما استُرحموا رحموا

رد المنااور بان باي عاامر هاذا ع ا

بيااح المااحاي

م ااد اا ا بته وقوس ااته ,وه ااي قس ااون وعاوب ااة س اااقها اهلل س اابحانه ع ا ا يدي ااه لمعاقب ااة
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بريااا  ,فم ا

بعااد مااوح

الخ ياااة المستنااار الااذن عهااد بالخ فااة وبنااه هشاااح المشيااد الااذن فااان ااابيا ناار ن

الماحاي قد مر المناور بن بي عامر بات المغيرن خو الحفح المستناار فاي و

يطالف بالخ فة فات ه خناا(.)893

وماان الشااع ار الااذين ط باوا العاااو والاااا الشاااعر عبااد اهلل باان عبااد العزيااز باان

محمد (ح 323ها) ((وله يستشا بالمظار عبد الم ك بل
الحالف المرتل
و يها
ُ
ستا ِرخ
دعوتك دعون ُم ْ
ُ

بيه المناور:

فرح م ْن فان و م ْن يفون
و ُ
()891
حاطح به و خنتهُ المنون

الخالف المستفين
ي وُذ به
ُ
()892
فما مذا ِ
وعرع ماون

فرن لح تُغ ني فم ْن ذا الذن
النه
الع و ُ
لمعح التُا و ُ
غما عن حالِن
وتاري َّ

()830

يعود بك الحي وهو الدفين
ُ
()838
الموح لي ُمستبين
ناديك و ُ

فا  :لي لعا من ع ار له
وان ل َّ ذنبي فلنح الل ي

()839

وه لك فيم ْن ع يها قرين
ن ماااح المناااور وولااي ببنااه المظااار عبااد

وماان خب اره نااه قاااح مساالونا بل ا

الم ك حلابة هشاح فلط اه واستح ه ألبيه وخ ع يه.)833( ))...
فالش اااعر ف ااي الماطوع ااة الس اااباة ي ااتم

العا ااو م اان المنا ااور با ان ب ااي ع ااامر

مستشاااا بلبنااه ولفنااه لااح يتااذل تااذل مشااينا ب ا ((فااان ل اادا فااي محنتااه ف ياار الاادعا
والضراعة))

( )83

فهاو يادعوه دعاون مساتغيث حاطاح باه المنياة مخاطباا بيااه قاال بن

لااح تغ نااي وتنتش ا ني ممااا نااا فيااه فماان ذا الااذن يحتمااي بااه المااذعور ,ااح يحاااو ب ااارن

نخوتااه وحميتااه برسااباغ الاااااح النبي ااة ع ا شخاااه ماان تاااو وعا ا ارل ا وف اارح
وشرف رفي واغا ة المفروف الذن يوشك ن يه اك فتعاود بلياه الحياان باالعاو عناه ,اح

يساتدرك قاال

من ذلك ألنه لي

ن فااان ذنباه عظيمااا و يمفان التغااطي عنااه فالن المماادوخ عظاح وارفا
له م ي ع

البسيطة.
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وم اان ش ااع ار الدول ااة العامري ااة ال ااذين ط ااالهح الس االن الش اااعر قاس ااح ب اان محم ااد
( )83

الارشااي المعااروف بالشبانسااي

(ح 326ها ا) .فتااف بل ا المناااور باان بااي عااامر

باايدن طوي ة يستعطاه فيها ويسلله الت بح في مره وحان دمه ياوله فيها(:)836
منه ِ
ح َّ
ياث ع ك استُر ع َّي دمي
وحن لي
الغ ُ
يا م ْن ُبرحماهُ اشتغ ِ ُ
()833
ِ
ِ
المحفاح
قضية
و بتغي فيه سو سنن الهد غرضا و
الفتاف ُ
وت ُّبح المناور موونا وسيدنا الموفَّا فاي الاضاا ِ الم ه ِاح
ِ
ليموح و يحي بعد ِ
فير الياين ِعيان مان لاح يع ح
قضاله
ُ
ِ
المترَّحاح
ناشدتُك اهلل العظيح وحاَّ ِه
فاي عبادك المتوسَّا ُ
فاي فا ملم موفف و م ِ
بمسال المدخ المعاد ِ
وسِح
نشيدها
ُ
()831
يا مان ير في ِ
اهلل حم ُمحتاح
و ت ْستبِ منه حم ْرعافه
ْ
فالشبانسااي يسااتغيث بالمناااور باان بااي عااامر ويساالله الرحمااة و ن يحاااظ ع يااه
دمااه ويضاايف نااه و يبتغااي فااي ذلااك بو الح ا وطاار الهااد والرشاااد ومااا لااا فااي
الاران الفريح من حفاح عادلة وينشاده الت بح في مره والترياث وو يتعلا الحفاح وهاو

الرل الرشيد الموف في قضاله وفلنه ي هح األحفاح العادلة فياه وفلناه يشاير فاي ذلاك
ِ
ِ
َّ ِ
ايبوا ق ْومااا
بلا قولااه تعااال (( :يااا ُّيهااا الااذين امُناوا بِ ْن لااا ُف ْح فاس ا بِنباال فتبَّيُن اوا ْن تُاا ُ
ابِ ُحوا ع ما فعْتُ ْح ن ِاد ِمين)) الحلراح.6 :
بِلهالة فتُ ْ
ااح يناشااده اهلل العظاايح وعظاايح حاااه ع يااه ن يرحمااه ألنااه شاااعره وتابعااه وعبااده

الاذن طالمااا مدحااه فاي الموافااف الحاف ااة والمواساح ويط ااف منااه بو يساتبي حماااه الااذن

يداف عنه ويرعاه.

()832

مااا الشاااعر بااو مااروان عبااد الم ااك باان غضاان
()8 0

ذن النون

باوله:

(ح

ه ا) فاااد هلااا بباان

ِ
بالملمون ظ ما وانني
((ت اَّبح
لسح َّ
من ف با ُ
حيث ُ
مشمنهُ
ف ما تمفن منه الملمون سلنه ففتف بل ببن هود( )8 8من بياح:
ِ (9
مير ُلذاح مان سير ُماياَّد
يا رافف الولنا ِ بَّ تحية
ِ ()8 3
لها وز ار قب ح نحوك عتدن
اح ولح لد
ولما دهتني الحاد ُ
ِ ( )8
وم ُك م ْن ِ
رم بسهاح ل رد لح ُتراااد
يعدن ع ف َّ حادث
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فعَّك ن تخ و ِ
بافرك س اااعة لتُنااذني من طُاو ِ هح ُمل َّادد
(
ِ
الشااعة مولِدن
فيسَّر ع ُرقب
وها نا في بطن ال َّر وهاو حام
()8 6
حنانيك لاا بعد ل ااف فرنني لعْتُك بعد ِ
اهلل عظح م ْاادن

)8

حيث تهت ِدن
و نح الذن يدرن بذا راح حاالة
تض ُّ بها ا ار ُ من ُ
فر له ببن هود وتحي حت خ اه بشااعته.)8 3( ))...

فالشاعر ببن غان يستغيث بربن هود م اك سرقساطة يستشاا باه فاي يخ ااه

من سلنه عند ببن ذن النون وهو فاي ناا قاايدته يساب ع ا ببان هاود الف يار مان
الاااح النبي ة ويرف من شالنه فهاو ميار لاذاح وهاو الم لال الاذن احتما بفنااه حاين

لح يلد غيره حاميا وهو الذن يعين المظ وح ع

من ظ ماه ,اح يااف حالاه و ناه فاي

بطن ال ر (السلن) وهو و يعرف بح يتمخع هذا ال ار (الحاما ) فيرلاوه ن تفاون
وودته ع

يديه بلن يستشاا لاه ويخرلاه مان سالنه ,اح هاو يط اف رحمتاه (حنانياك)

ويف ار ماان ذلااك (( لااا بعااد لااف)) ألناه قاااده بعااد اهلل سابحانه وتعااال يط ااف معونتااه

وانااذه .ويفرر ال ا ع يه مرن خر بلنه ااحف رن ساديد يهتادن بلا الااواف فاي
الوقح الذن تض فيه ا ار ا خرين.

وماان الشااع ار الااذين تسااح مااوقاهح بالا ا بة والل ااد والفبريااا ولااح يتااذل وا تااذل

مشا ااينا ,وان التمس ا اوا العاا ااو لفا اان التماسا ااهح فا ااان بع ا ازن وفبريا ااا والتمسا ااوه مما اان فا ااان

ااحبهح وادياهح ,الشاعر ببن زيدون حمد بن عبد اهلل (ح  63ها) فاد سلن هاذا
الشاعر بتهح م ااة وادعا اح باط ة وقاد شاار ببان زيادون بلا ذلاك فاي رقعاه خاطاف
()8 1

بها ببن لهاور

مان موضا اعتاالاه لاا فاي بعاع فاراتهاا ((ففياف وو ذناف بو
واهلل مااا غششااتك بعاد النااايحة وو انحرفااح

نميماة هااداها فاشا ونبال لااا بااه فاسا

عنك بعد الااغية.)8 2())...

وإلباان زياادون قااايدن فرياادن خاطااف بهااا بباان لهااور وهااو فااي ت ااك الحااا ماان

اوعتاا ياو فيها(:)8 0

لح ِ
الغماح ع
يلن ن يبف
ُ
َّ
نلح ال ي ِ ملتما
وه قامح ُ

ِم ي

ِ ()8 8

ف لرن البر ُ ُمنا ح َّ
النا
ويط ُ
ِ (9
لتندف في ا فا ِ ما ضا من ُنب ي
ُ
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أللاح ِ
بليدن الاذ ِ لماا رح ُذلي

ف و نااتني وهي شفا ُ ِه َّمتي
ادهر من شم ي
وو ْفترقح سب ُ ال ُرَّيا وغاظها بم ْلمعها ما ف َّار ال ُ
( )8
النب
عمر الَّيالي بن ي ُفن طا ن ْزُعها
لااد قرطس ْ
ح بالنب في م ْات ُ
ل ُ
ِ ( )8
ي ْبي ُ ِ ِ
ُخ ُّ لاه ِمي ِ
ان ع ذ ْح
بالا ي وفلَّنما
ح لذن الا ْهح الزم ُ
ْ
()8 6
ماا ة السمطين بالمنط الاا
و لاي ع نظمي لف َّ ق دن
()8 3

ِ
ببعع الع ِح حظا من الل ْه
ولو ني سطي – في ُرضي العدا -شريح
ِ
لح تُِر ِك األياح نلما هو قب ي
األلاان مال ِك والها
ماتولة
بل الي َّح في التاب ِ
وح فاعتبرن واس ي
وفي َّح موس ِعبرن بِ ْذ رمح به
ُ
وِ
ِ
الدهر من حفح عد ِ
ِ
به عند لور
هلل فينا ع ُح غيف وح ْسُبنا
ِ ()8 3
ِ
األسباف ُمستحاد الحب
لمستحفح
وا َّن رلالي في الهُماح ببن لهور
ْ
فريح عري في ِ
ُير الار ُ بو مستمدا من األا ِ
الفراح وقَّما
ُ
ِ ()8 1
ِ
با الحزح بني في ِعتابِك مالِ
الع سه
ع لانف تلون بليه ُ
()8 2
تُ ِ
شفرن َّ
ناديك من فنان ادابي الهُد
ابحتك هوادو
حمالِ ُح ُ
()860
َّ
ا
اللياد بل مد
لواد بذا است َّن
ُ
تمطر فاستول ع مد الخ ْ
َّ ()868
و ا ِافنا في مربط الهُ ِ
ون ي ْشت ِفي بتاهاله ما نالهُ من ذ الشف
()869
تُع ّذ ُر في نارن وتُعذ ُر في خ ْذلي
شون ما لي م ْزعما
بن زعح الوا ُ
()863
الرس
ولح است ِر حرف الالار ولح ط
ُمسْي مة ب ْذ قا بني من ُ
( )86
شار بها الواشي وي ِ
واني لتنهاني ُنهان ِ
عاُني عا ي
عن التي
بناق ِ
ناع فيك المدخ من بعد قَُّون ف قتدن بو ِ
ضة الغ ْز
ُ
ِ ِ ()866
هي النع ُ زلَّح بي فه نح َّ
مفذف لاي ِ األعادن بنها زلةُ الحس
ِ ِ
اِ
و ن ظني بين فع يك واقف
ُوقوف الهو بين الاطيعة والو ْ
وهو ُِ السُّر بين المطية والرح
لنيح األن من و ْحشة النو
واو
ُ
وي غي لما رخاح من خطرن ُم ْغ ي
سيعن بما ضَّيعح من حافظ
ُ
ِ
بذا سللتني عنك لسنةُ الحا ِ
الع
و ين لواف منك ترض به ُ
يشعر ببن زيدون بلهميته وع و منزلته لذلك يتسا لح يحن الوقح الذن تبفا
( )86

فيه الغيوح ألل ه ,لح يحن الوقاح الاذن يلارد فياه الغمااح ساياه مطالباا ب الره اح يتولاه
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بالتساش الذن تشوبه الشدن (ها ّ) قاماح نلاوح ال يا ملتماا تبفاي ع ياه وألل اه وتعادد

محاساانه ومفارم ااه ومحامااده وم ااا ضااا م اان نب ااه ,ااح يعااود بلا ا ناسااه ق ااال بن ت ااك

ا لنلااوح لااو نضاااته وهااي فااي سااموها ورفعتهااا مشااابهة لااه لشااعرح بالااذ لمااا ااااف
الشاعر من ذلاك السالن وإلفترقاح نلاوح ال رياا بعاد فونهاا ملتمعاه وألغضابها ماا رح

من تار مر الشاعر وتشتته.

ح ياسح بال يالي التي طا واستمر رميها له بالنيا (المااالف) وان ت اك النباا

قد اابح غرضها ونالح منه مات  ,بعد هذا العتف ع

الغماح والبر ونلاوح ال يا

يتحو الشاعر بل الاخر والحديث عن ناسه وخااالها وفياف ن الادهر يعاادن ذون

العاو واأللباف فهو في حرف معهح دالما وفلنه يط ابهح ال ار .وهاو يلااي ويبعاد ع ا

الاارغح ماان م ازياااه وم فاتااه الشااعرية الرالعااة التاي تمفنااه ماان نظااح الااااالد الارياادن التااي

تشبه العاد الماا  ,واذا فان العاد الحاياي قد فا بين ف لشلشتين فيه بخرزن فالن

عاود قااالده قاد فاا باين لشلشهاا باالرن الساديد والمنطا الااا الاذن يااا باين
الح ا والباط ا  ,وهااو لااو يسااتطي فااي يرض ا األعاادا ويفااف شاارورهح لشاار عا ااه

باابعع الله ا  .بعااد ذلااك ينتا ا بالحااديث عاان والدتااه التااي ف اارح البفااا ع يااه لا ارقااه
بس اابف الس االن وحزن ااح حزن ااا ش ااديدا وش ااك ن ي ااذهف بعا ه ااا فه ااو يح اااو مواس اااتها
ويدعوها بل الابر قال

لح تشاهدن قب ي (نلماا) رلا فاالنلح فاي سامو منزلتاه قاد

(هااو ) حطااه الاادهر وا ازلااة عاان مفانتااه ,ولااك العب ارن والعظااة فااي النبااي موس ا ع يااه
السا ح و مااه التااي خافااح ع يااه ماان فرعااون ن يات ااه فوضااعته فااي اااندو و لاتااه فااي

(ال اايح) نه اار النيا ا  ,وه ااو ب ااذلك يش ااير بلا ا قول ااه تع ااال (( :و ْوحْين ااا بِلا ا ُ َح ُموسا ا ْن
ِ
ِ
اح ع ْي ِاه فلْل ِاي ِاه ِفاي اْلاي َح وو تخ ِ
يه فاِرذا ِخ ْا ِ
ض ِع ِ
رِ
اافي وو ت ْحزنِاي بَِّناا ر ُّ
ادوهُ بِلْياك ولااعُوهُ
ْ
ِمن اْل ُم ْرسِين)) الاا .3 :
وال قولاه تعاال (( :بِ ْذ وحْيناا بِلا ُ َماك ماا ياوح (ِ )31ن ا ْق ِذ ِفي ِاه ِفاي التَّااب ِ
وح
ُ
ُ
ْ
يه ِفي اْلي َح فْيْ ِا ِه اْلي ُّح بِالس ِ
فا ْق ِذ ِف ِ
َّاح ِ )) طه.32 :
ُ
فهااو ياادعو والدتااه بل ا اوطملنااان وعاادح اللااز ألن اهلل ساابحانه ساايعيده بليهااا

ساالما فماا عاااد نبياه موسا بلا

مااه بعاد ن لاتاه فااي الايح .وهااو يع اح مااا هاو مغيااف

عنا من حداث حياتنا وهو الحفح العد الذن يفاينا ظ ح الظاالمين ولاورهح .اح ينتاا
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بعد ذلك بل مدخ ببن لهور حافح قرطبة الذن مر بسلنه ح يعود بل الحديث عان

ناسااه وفيااف فااان قب ا ساالنه ل اوادا و يلااار وو يسااب فهااو الل اواد الف اريح الااذن بذا
نط ا مض ا ع ا ولهااه يعاادو بشاادن فاااوف المطاار ف ا يتوقااف بو ن يا ا بل ا

نهايااة المياادان وينااا قاااف السااب  ,بينمااا هااو ا ن قاااب مااايح فااي ساالنه ع ا الااذ

والهوان اافنا يشتفي ما اابه من لح الو ا .
ح يعاتف با الحزح قال

ن قا في الوشاان قاوو بااط تلاد لاك فاي ذلاك عاذ ار

ل عاود عن مناارتي ومساندتي وتلد لك مسوغا في خذلي ,ولي

لي ذناف عظايح و

يغتار في سلن فلنا لح وقاد حارف الالاار ولاح د النباون فماا فعا ُمساي مة الفاذاف,

و ن عا ااي ينهاااني ويمنعنااي عاان ارتفاااف مااا نساابه بلااي الوشااان ومااا اتهمااوني بااه ,و ن
حااالي معااك لااح يتغياار وودن لااك ابااح ف ا

ناااع مااا سااباه ن دبلتااه فيااك ماان ماادي

باادي و نااا عاااطر فاالفون فت ااك الماارن التااي تاااوح باا غزلهااا وناضااه بعااد ن حفمااح
اح غ ْزلهااا ِما ْان ب ْعا ِاد قُا َّاون
ون اوا فااالَّتِي ناضا ْ
فت ااه وبااذلك يشااير بل ا قولااه تعااال (( :وو ت ُف ُ
ْنفا ا)) النح .29 :
في

وإلبن زيدون قايدن خر قالها وهو سلين خاطف بهاا ببان لهاور وقاد لاا ح
ة وعشرين بيتا ومط عها(:)863

ِ
العين باأل ر
بو ذفرتُك ِذفر
ما لا بعدك لحظي في سنا الامر
يتحادث فيهااا عاان حالااه وفيااف اشااتع رسااه بالشاايف قبا ال ااين ماان عماره ااح

ينتا بل الاخر بناسه قال :
ِ
األرع عاااة
ياخ بنلِح
ه الر ُ

لغير الشم ِ والا ِ
وف ِ
مر
س ُ
ح ال ُف ُ
بيداعي ف علف قد ُيود ُ اللان ح َّد الاَّارح ال َّاذ ِ
ِ
فر
السلن
بن فان في
ِ
ياو بن الرياخ و تعاف بالنباتااح الااغيرن الضالي ة اللارح الم تاااة بساط
()861

األرع ب تعاف باألشلار العظيمة العالية فتفسارها و تات عهاا وفاذلك الفساوف و
يف ااون بو ل ش اام

والام اار م ااا النل ااوح وباي ااة األلا اراح الس ااماوية األخ اار فا ا ي حاه ااا

الفسوف لضالة لرمها وق ة شلنها ح يضيف بنه لي

من العلالف ن يطو بيداعي

وباالي في السلن ألن السيف الااط يود ويحاظ في الغمد( .)862وباية الاايدن في

مدي

بي الحزح لهور وعتابه والط ف بليه و ي هو عنه وينساه ألنه يلم منه العاو.
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حينما حاو بو بفر محمد بن عمار (ح  33ه ا) اوساتي

ع ا ق عاة شااورن

و خاذها إلباان هااود ماان ااحابها بنااي سااهي فشا ح خطتاه ووقا سااي ار بليااديهح ساالنوه

و رادوا اإلفااادن منااه ببيعااه لماان ياادف ف اار ماان م ااوك الطوالااف ألن الف ياار ماانهح فااان

ناقمااا ع يااه يريااد اونتااااح منااه بساابف حماقتااه وسااو تااارفاته ,عنااد ذلااك فتااف بياتااا

خاطف بها ااحف المرية ياو فيها(:)830
ابحح في السو يناد

يبتاعاني مالد
فه ا فات
ُ
ِ
تاهلل ولااار ع ا ن ْاده

ع

رسي بلنوا من الما ِ

خ ِادماهُ ُمدُن بمهالي
ضمن بال ِ
من الغالي
م ْن َّ

ربِ ْ بها موون من اااااة
ح حاو ببان عماار ن يساتب األحاداث و ن يباادر بعارع ناساه ع ا المعتماد
في سْعة من َّبرك العالي

بن عباد لياتديه ألناه يع اح ن المعتماد ساوف يباادر بلا شاراه وساوف يساترخ

مناه

مهما غ بسبف ما قدمح يداه من بسا اح بل المعتمد وعال تاه مان خياناة وهلاا ...

الخ .لذلك خاطف المعتمد بلبياح ياو فيها(:)838
تاديك ناسي من ش ار ِ
ِ
ناسي ُّ
تحن بل ِفادا
مسترِخاا لي بالغ ِ
ِ
بنادك ِ
وع ْد ُهح
فاسب
ُ
رك من فنا و باا ِ
في ع اختيا
ح امض َّ
و ِ
قالوا :غدا يوح ال اا ِ
اهلل مااا درن بذا
ما قت الحاالين لي

بن فان خوفي و حيالي

بعااد ذلااك بااادر المتعمااد باان عباااد بررسااا ولااده يزيااد الم اااف بال ارضااي قت ا ساانة

(  1ها) إلتماح مهمة شراله ول به بل قرطبة ,ف ما ع ح ببن عمار بمادماة فتاف بلياه
قااايدن يستشااا بااه لااد

بيااه المعتمااد لع ااه يعاااو عنااه ويبااد فيهااا الخضااو والتااذل

ويرلو وي تم األمان والرضا ياو ببن عمار:
سماح ِ
ِ
عح ع ِ
((قالُوا ت الر ِ
بيه
يه من
ح لع ها
ُخِ ْ
اضي فا ا ُ
مان ِ
لي من رضاهُ ومن ِ
خيه
فل لر فعس المااشيد واهف
شف ار لاه وتياامنا ِ
ببنيه
فوضعح خ َّدن في ال ر
قالوا :نعح
ُ
ُ
ُ
ااحة الراضي بما در ِ
ِ
يه
من
يا يها ال ارضااي وان لح ي اني
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ن عذر ِ
ِ
فيه
بذ ُ الشااعة ُّ ُ
ِ ()839
في م ْن سرح فتن تاديه

اح ااادر عان شاااورن ولااا باه بلا قرطبااة ياوح اللمعااة الساااد

مان رلااف ماان

العاح وقد برز النا لدخو الراضي وابن عمار في ذلك الحا في قياوده ,ع ا داباه
هلينة ,حاس ار في وف خ بين ِع ْدلي تبن ,عظة لمان اعتبار ملاارن ال ياالي واأليااح

ولعبها باألناح ففاح دخا قرطباة قبا فاي بهاة الرشساا  ,يساحف ذيا الفبرياا فسابحان

من يبسط ل محسن والمسي عدله ,وو تدوح العزن بو له)) (.)833

ويضاايف بباان بساااح (( ن بباان عمااار فااان يباااهي يوملااذ بذلتااه وق تااه عاادد س اره

ال ارضاي وعدتاه ,ويااااوح بهواناه وامتهانااه بلساه وشادته حتا فلناه حااد خدماه و بعااع

حشمه)) ( .)83

ولمااا قااارف قرطبااة قااا يخاطااف الماالمون الااات باان المعتمااد قتا ساانة (  1ه ا)

مستشاعا به( :)83
ِ
الملمون
ه َّ سللح شااعة
ضر لو نبهتُه بتحية
ما َّ
ياو فيها:

و ُق ح ما في ِ
ناسه يفايني
النسيح بها ع دارين
يسر
ُ

ِ
الملمون و ُ ِعامة
بيدن من
ِ ِ
مره
مرن بل م ك بليااه ُ

لردها عناية فاار
يا فت ُ َّ
و قرن شااعتك الفريمة عندهُ
في ِش َّفة من هيبة وسافينة

ِ
الملمون
لو ن مرن في ِيد

ودون
فااهُ من فو فااه ُ
ار الولي ِ
د ِرف ع ن ِ
مين

بتواض عن عزن و ُهونِ

ِ
وحنين
وبضلة من رحمة

فاهنل بات من رضاهُ ُمبين
شد ع ِ
يه ُّ
ع ي ُّ
فف ض ِ
نين

يا فت ُ بن نازلتهُ ُماستنزو
وليخُا َّن بليك من نا ِ
االه

الاايدن طوي ة لا ح في سبعة وعشرين بيتا معظمها في مدي المالمون الاات

و بيااه المعتمااد باان عباااد ومااا ذفرناااه منهااا فااان فااي اوستشاااا وقااد وردهااا بباان بساااح

فام ة وقا عنها نها قايدن فريدن وهي من حر النظاح ولز الف ح(.)836
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ع ا هاذه الاااايدن قاال ((ف ادينا قاايدن خار فتااف

بهااا بلا الااات باان المعتمااد الم اااف بالماالمون يتوسا فيهااا بليااه ن يشااا لااه لااد والااده
ويناذه مما هو فيه من العذاف ياتتحهاا بتوسا باار يولهاه لناساه ...اح يماز التوسا

بالرلاا والمادخ فماا فعا فاي قاايدته السااباة ويتاانن فاي ذلاك يماا تاانن فياااه تااارن

بالتاي وانا بالمهابة وطو ار وبالتواض  ...ويتخ

المادخ وااف لحالتاه المشلماة وحظاه

العا ر ماارنا بين ماضيه وحاضره و نه قاايدته بالتوسا بلا الاات المالمون فاي و

يل لهدا لد

بيه إلنااذه من سلنه وانتشاله من وهدته.)833( ))...

وماان رو و بااد مااا قالااه بباان عمااار ماان شااعر وهااو ساالين يرسااف فااي قيااوده

و غ لااه فااي قااار المعتمااد بباان عباااد باشاابي ية قااايدن خاطااف بهااا المعتمااد باان عباااد
وه ااي ترتاا ا بلا ا روالا ا الش ااعر اإلنس اااني الخال ااد لم ااا تض اامنته م اان عواط ااف ا ااادقة

و حاسااي

متااادن ومشاااعر متدفاااه وهااو بااين ياال

ماان الحيااان و م ا ضااعيف فيهااا ألن

المعتمد فان يستحضره بين وقح واخر بل مل سه فيذفره بلخطاله ويعدد ع ياه ذنوباه

واسا اته وابن عمار يبال في اوعتذار والتوس والتذل ( .)831وهي خر ما فاضح به
قريحة الشاعر قب قت ه ع

يد ادياه المعتمد و رادها ن تفون السبي بل خ ااة

من محنته فلودعها ف ما يستطي من مشاعر وعواطاف و حاساي  .يااو ببان عماار

في قايدته(:)832

و وض ُ

()810

وعذرك بن عاقبح ل
سلاياك بن عافيح ند و سل ُ
()818
ِ
وان فان بين الخطَّ ِ
تين م ازية فلنح بل األدن من اهلل لن ُ
ِعداتي وان نوا ع ّي و فاحوا
حنانيك في خذن ,بريك و تُط
()819
ِ
وماذا عس األعدا ُ ن يتزيدوا
سو ن ذنبي واض متاح ُ
()813
نعح لي ذنف غير ن لح ا مه ااان يزُّ الذنف عنها فيسا ُ
يخوع عدون اليوح فيه ويمرُخ
وان رلالي ن عندك غاير ما
ُ
فران في لي ِ
ِ
اح ودا وخدمة
ي َّ
ولح و وقد س ُ
الخطوف فُياب ُ
بح عما م ِ
اسد
وهبني قد عا ُ
ما تاس ُد األعما ُ ُمح تا ُ
ُ
( )81
ِ
ق ني بما بيني وبينك من رض
له نحو رْوخ اهلل باف ماتَّ ُ
( )81
ِ
َّ
وعف ع ا ِار ُلرح س فتُها
بهبة ُرحم منك تعاُو وتاا ُ
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ِ
ِ
تاح قو
الوشان ُ
وو ت ْ
وزورهح فف ُّ بنا بالذن فيه يرش ُ
َّ ()816
ِ
سيلتيك في مرن حديث وقد ت
بزور بني عبد العزيز ُموش ُ
ُّ
اسو و لرُخ
وما ذاك بو ما ع مح فرناني
بذا ُ
بح و ناك ُ
()813
در ِ
شاروا تلاهي َّ
َّ
وارحوا
بالشماح
هلل درُهااح
َّ
تخيا تهح و َّ
ُ
()811
ِ
سيلزيه فا ن بااع ِه
وقالوا
فا ُ
ح :وقد يعاو ف ن وياا ُ
ِ
ما َّ
بن بطشا ل ماشيد ُيتَّاا
ولفن ح ما ل مشيد رل ُ
()812
س حع ِ
يه فيف دار به الهو بل َّ فيدنو و ع ّي فينازُخ
ُُ()820
وي ِ
هنيه بن ُّ
موح ولي شو بليه ُم َّبرخ
الس ُاو فرنني
مح ُّ
ُ
َّ ()828
ِ
وبين ضُوعي من هواهُ تميمة ستنا ُ لو َّن الحماح ُيل ُ
و عتا ااد ن ه ااذا ال اان

ل ااي

بحال ااة بلا ا بيض اااخ و تح يا ا وان فا ا ش اارخ و

تح يا و يرقا بلا مسااتواه با سااوف يهاابط دون ذروتااه وسااناه وهااو بناسااه غنااي عاان

ف ما سواه.

قااا بباان بساااح(( :ب غنااي نااه لمااا وا ا ح هااذه الاااايدن بل ا المعتمااد لع ا ماان

بحضرته من عدا ببن عمار ينتادونه ويط بون به عيبا يلدوناه ,فلع اوا ياولاون :ن

معنا ا

راد ,م ااا ق ااا ش اايلا وو ف اااد ,فا ااا له ااح المعتما اد :مهم ااا سا ا به اهلل م اان الم اارو ن

والوفا  ,ف ح يس به الشعر ,بنما ق ف بيح الهذلي فلحسن وهو قوله:
لغيح ف َّ تميمة و تنا
واذا المنيةُ نشبح ظاارها

فسفح الاوح في ناديهح ,وساط بليديهح ,غير ن با سالح العراقي لع يتمضا

باوله(( :يفران في ليا الخطاياا)) وقاا  :ماا معنااه وها باد هاذا ال ااظ بساواه فااا
()829

له المعتمد و راه طنز

ع يه ,و شار بالتاااير بلياه :باا ساالح ,نزلاه وان اساتطعح

باض ك فلبدله فلحلح وت ع ح ,ولح يتلخر وو تادح.)823( ))...

وفان المعتمد بن عبااد قاد سالن ببان عماار داخا قااره ع ا قارف مناه وفاان

يحضره م ار ار بين يديه يعدد ذنوبه ع ياه فباا مادن فاذلك ...ففتاف بلا المعتمادن شاع ار
اساترحمه فياه فعطاف ع ياه و حضاره لي تاه ت اك ووعاده باالعاو عناه فخاطاف ببان عماار

ماان حينااه الرشاايد (ولااد المعتمااد) بااذلك ف م ا ت ااك المخاطبااة بباان األع ااح وزي اره يشملااذ
فحدث باألمر وذا السر وانته الخبر بل المعتماد فاتااد غضابا وقااح مان فاوره و خاذ
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وذهف بل موض ببن عمار الاذن فاان فياه مسالونا ودخا بلياه فانفاف

بباان عمااار ياب ا رل يااه ,فض اربه بااه ااح ماار ن يلهااز ع يااه ,و خاار ورون فااي قيااوده

خار باف الاار المبارك المعروف في اشبي ية بباف النخي
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الخاتمة

تعرع لعاوبة السلن عدد فبير مان الشاع ار و ألنهاح فاانوا دالماا فاي اااوف
المعارضة وانما ألن الشاعر فان في الوقح ناسه شخاية سياسية يايبه ما ياايف
رل السياسية عند تا ف األوضا وااطداح المطام المتباينة.

النااا

بن الشعر الذن قي في السلون لح ياتار قوله ع

طالااة و فلاة معيناة مان

وانم ااا شاام مخت ااف طبااااح الملتما ا فم اانهح شااع ار م اان عامااة الن ااا

الوز ار واألم ار وبعع الم وك.

وم اانهح

لاي عدد من الشع ار حتاهح في سلونهح ما باالموح م ا المعتماد بان عبااد و

بالاتا ا م ا ا الا ااوزير هاشا ااح با اان عبا ااد العزي ااز والا ااوزير (الحالا ااف) لعاا اار با اان ع ما ااان

الماااحاي والااوزير بااو بفاار محم ا د باان عمااار ,والشاااعر بااو مااروان عبااد الم ااك باان

بدري

اللزيرن.

م اان الس االون م ااا ف ااان مرعب ااا رهيب ااا ألن ااه تح ااح األرع (مطبا ا ) و ي اار في ااه

السلين شمسا وو ضو ا فال ي والنهار عنده سوا  ,فهو مظ ح فالابر.
بع ااع الس االون في ااه مف ااان خ ااا

ل خا اوا

يفونون بمعز عن اللنان والماسدين وال او

.

ومس ااتورن الح ااا وذون الهيل اااح

مااا معاااني شااعر الساالون فمنهااا مااا فااان مشااترفا بااين الشااع ار ومنهااا مااا فااان

خااا عند بعضهح دون البعع ا خر.

فماان المعاااني المشااترفة :واااف الساالن ,واااف الحااا فااي الساالن ,وواااف

الايااود واألغ ا

وفااذلك الشااو بل ا الحريااة والتشااوف بل ا الخ ا

واونط ا

ماان

الايود والسلن ,والشو بل األه واألخوان والمرن (الحبيبة ,األح ,الزولة ,اللارية).
ومنهح من بد في شعره معاني التذل والخضو والخناو والخاور والتوسا واساتلدا

العطااف وط ااف الرحمااة والعاااو م ا الحالااف الماااحاي والااوزير بااو بفاار محمااد باان

عمار.

والاابعع ا خاار ط ااف العاااو دون تااذل

وعزن النا

و خنااو وانمااا تسااح مااوقاهح بالشاالاعة

والاخر وفانوا يدافعون عن ناساهح ويباررون ساباف سالنهح م ا الشااعر

الاار سعيد بن لودن والوزير الشاعر ببن زيدون وغيرهح.
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قا بعضهح شع ار ن م فيه الحفمة وحاو ن يا سف فيه الحيان ف ساة مستمدن

مان المعاناان والا ا والحيارن والحرمااان ,وذلاك ألن الشاااعر و يااد مااا ا بلياه حالااه
فبعاد ن فاان سايدا عزيا از مطاعاا ما ار ناهيااا بذا باه يااب عبادا ذلاي مهاناا خالااا فااي
سلنه فما وحظنا ذلك عند الماحاي.

ومنهح من نظر بل الحيان نظرن نابعة من التافير والتلما العميا فاي ااروف

الاادهر وتا باااح األياااح ,وماان عم ا التلربااة التااي فرزتهااا قسااون الحيااان وشاادن المحنااة

والمعانان فما وحظناا ذلاك عناد الشاريف الط يا  ,الاذن سالن وعماره ساتة عشار عاماا
ومفث في السن ستة عشر عاما وعااش بعاد خرولاه مان سالنه عشار عاماا وهاو مان

غريف الماادفاح.

وهناااك مع ااان و غا اراع خ اار نا اارف بليهااا نا اار م اان الش ااع ار منه ااا ,التغ ااز

ببعع الغ مان الذين فانوا في السلن م ما فع الشاعر يوسف بن هارون الرماادن,

و بو عبد اهلل محمد بن مسعود البلاني .

ومنهح من قا شعر الحفمة التع يمية وا داف السانية متولهاا باه بلا بنياه م ا

الشاعر بو مروان عبد الم ك بن بدري

اللزيرن .وبعضهح قاا شاع ار يعازن فياه بااه

الس االين فم ااا فعا ا ذل ااك ب ااو لاع اار ب اان س ااعيد يع اازن ب اااه ال ااذن س االنه عب ااد الم ااشمن

الموحدن ...الخ.

وهااذه األغ اراع األخي ارن لااح نااذفر لهااا ش اواهد شااعرية ألن البحااث سااوف يطااو

ويفون خار حدود المط وف ,وفذلك لح نذفر شيلا عن حيان ع مين من ع ح األدف
األندلس ااي وهم ااا يحيا ا ب اان حف ااح الغا ا از ( ,)826و ب ااو محم ااد ب اان حم ااد ب اان س ااعيد ب اان
()823

حزح

وفانا قد سلنا.
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Meanings of poetry of the prisons Adulusi literatuere to end
of the sect's age
Summery
Among the reveal of circumstances which the home-land
undergoes, and what we hear and see in the media means about
prisons and prisoners. The idea of research emanated , so we
would like to know about the Andulus poetry in this field and
observe the meanings of that poetry .
When we looking into resources of Andulus literature we
review lots of poetic poems and their parts said by poets in their
prisons and jails in which the prisoners expressed the meaning
lurking in their hearts .That meaning depicted the prisons , their
conditions and sufferings of prisoners from chains , handcuffs
and darkness .
Some meanings express beams of yearning to people ,
lovers and passion to freedom and release from chains . Some
of which tackle the selfness . So in the night pitch dark prison's
darkness , between the chains and behind bars selfness proceeds
and the thinking starts to roam the pages of past . Selfness and
thinking get the beautiful images of the past , it's loving
memories back in addition to it's marks and the points of
meeting among lovers who live a false happiness together away
from their reality and existences .
The attitudes of poets vary in the prisons and who threw
them into jails in (2) images or (2) attitudes , first of which was
characterized by firmness , patience and pride. So these poets
express the meaning of patience force and self dignity. But
second part of them was that their attitude was weak ovation
through which we take a glimpse of a wisdom and life
philosophy understanding attempt .
Where attitudes of some of them appeared because of
suffering, worries puzzle and depr , we can see through it
wisdom and attempt for life philosophy .
The researcher
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الهوامش

( )8تاريخ األدف األندلسي ,عار سيادن قرطبة :د .بحسان عبا ,

.98

()9فاو في األدف األندلسي في الارنين ال اني وال الث ل هلارن :د .حفماح األوساي:
.92

( )3ألدف األندلسي من الات بل ساوط الخ فة :د .حمد هيف :
( )
( )

.2

نظر باية الم تم :

.92

.961

تاريخ األدف األندلسي ,عار الطوالف والمرابطين :د .بحسان عباا :

()6

تااريخ األدف العربااي ,األدف فااي المغاارف واألناادل

()3

ح .ن.

()2

تا اااريخ األدف األندلسا ااي ,عاا اار سا اايادن قرطبا ااة :د .بحسا ااان عبا ااا :

عمر فروخ:
()1

بلا

.8

خاار م ااوك الطوالااف :د.

تاريخ األدف األندلسي ,عار الطوالف والمرابطين :د .بحسان عبا :

.800
()80
()88
()89
()83

نظر ق لد العايان.23 ,12 /8 :

المغرف , 3 – 9 /8 :بغية الم تم :

–1

.3

– 22

.9 – 9

المغرف , 3 – 9 /8 :الح ة السي ار .8 9 – 833 /8 ,

وليد بن عبد الرحمن بن غانح :ولي لأمير محمد بن عبد الرحمن خطتي الو ازرن

والمدينة وفان فاتبا ديبا مترس ب يغا ,وفان وليد ادياا لهاشح بن عباد العزياز تاوفي

سنة 939ها نظر :الح ة الس ار .33 /9 :

( )8
( )8

غا

الح ة السي ار .8 8 /8 :

غ

بالما والطعاح :اعترع في ح اه فمنعه عن التنا

فهو غاا

نهنهااح الرل ا عاان الشااي فتنهن ااه :ن زلرتااه وفااتااه ففااف .الاااحاخ :نه ااه

الفاش  :العدو الباطن العداون فلنه يطويها في فشحه .المنلد :فش .

()86

 .المنلاد:

تحام ح ,تحام ح ع

ناسي ,بذا تف اح الشي ع
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الح ة السي ار .8 8 – 8 0 /8 :

مطبا  :الساالن تحااح األرع ,المنلااد فااي ال غااة :طب ا  ,مضاابف :ماا ا بحدياادن

ت اادخ م اان الب اااف الل اادار .الض اابة :حدي اادن عريض ااة يض اابف به ااا الب اااف :الا ااحاخ:

ضبف.

()82

باااطن :بطنااح هااذا األماار :عرفااح باطنااه ,بطنااح با ا ن :ااارح ماان خوااااه.

()90

المغرف.989 -988 /8 :

نظر الاحاخ :بطن.

()98

هو بو مروان عبد الم ك بن بدري

اللزن حد شاع ار المنااور بان باي عاامر

وابنه المظار ويعد من فبار شع ار عااره و دباالهح ,ااب وزيا ار لعباد الم اك المظاار

باان المناااور باان بااي عااامر ,ولمااا قت ا المظااار اااهره عيس ا باان الاطااا ااااحف
دولت ااه و ميرها ااا المطا ااا

تها ااح اللزيا اارن بالتا ااآمر معا ااه فسا االن وقت ا ا فا ااي سا االنه سا اانة

( 32ها) نظر :المطم  .832 -833 :والح ة السي ار  .966 /8 :اريااح المبارزين:
()99
()93
( )9

 .930الا ة 331 /8 :رقح الترلمة .3 2
السها :فوفف خاي والنا

عور ناع  :الغراف ,ع

المطم :

يمتحنون به باارهح .المنلد .سها.

التشاشح به ألن األعور عندهح مششوح.

.832 – 833

( )9

شااحط :الشااحط البعااد نظاار الاااحاخ :شااحط .نااافرح :باعاادح ,لزعااح .المنلااد

()96

هو مروان بن عباد الارحمن بان ماروان بان عباد الارحمن النااار ,باو عباد الم اك

في ال غة :نار .المزار :الزيارن ,موض الزيارن ,الاحاخ :زور.

ولااد ساانة 3 0ها ا فااان ديبااا شاااع ار مف ا ار و ف اار شااعره فااي الساالن تااوفي نحااو ساانة

 00ها ا نظاار :الح ااة السااي ار  ,99 – 990/8 :المغاارف ,828 /8 :اللااذون39 :
–.3 3

()93

الح ة السي ار .998 /8 :

()92

األ با  :ماردها ب  :و ب ف شي وسطه .الاحاخ :ب .

()91

ح .ن.
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الزها ا ار  :ض اااحية ش ااما قرطب ااة بناه ااا الخ يا ااة عب ااد ال اارحمن الناا اار و س اانة

3ها ا و تساامر العم ا فيهااا بل ا

خاار دولااة الناااار و بنااه الحفااح .نظاار :الاانا /8 :

. 6

()38
()39

نظر :المغرف.828 /8 :

الرمااادن :ماان شااع ار الااارن ال ارب ا الهلاارن فااان فااي س ا وفه الف ياار ماان اللاارن

واوس ااتهتار س االته الخ يا ااة المستنا اار ااح ط ا ا سا اراحه ف ااان ش اااعر ها ا األن اادل

والمادح ع

الشع ار رو عن بي ع ي البغدادن فتاف النوادر مان تلليااه تاوفي سانة

ا ا ث و رب ا ا ملا ااة فاي ا ا ار معا اادما .نظا اار :الا ا ا ة .633 /:9 :والمغا اارف.329 /8 :

المطم .388 :

()33

األدف األندلسي من الات بل سااوط الخ فاة:

( )3

المطم .390 :

.339

 912ناا عان اللاذون:

( )3

األدف األندلسي من الات بل ساوط الخ فة :د .حمد هيف :

()33

هاو حماد بان عباد اهلل بان زيادون ولاد بارطباة سانة ( 32ه ا) فاي بياح مان بياوح

()36

المطم :

.381

.300

عيانهااا ش ااغ منا ااف ال ااو ازرن لبن ااي له ااور بارطب ااة ولبن ااي عب اااد ف ااي ش اابي ية ,ش ااهر

حداث حياته حبه لوودن بنح المستفاي ,تح بيداعه السلن بتهح م ااة وف ّار مان سالنه
ت ااوفي ف ااي قرطب ااة س اانة ( 63ه ا ا) .نظ اار :ال ااذخيرن 8 :ح 336 /8وم ااا بع اادها ,ب اان
زيدون :شوقي ضيف:
()31

.836

 .9 – 8و نظر في األدف األندلسي :لاودح الرفاابي:

نظار بان زيادون :شاوقي ضايف:

– .899

()32

الذخيرن 8 :ح/8

() 8

ح .ن 8 :ح.3 2 – 3 3 /8

() 0

الذخيرن 8 :ح/8

 ,93و نظار :اريااح المبارزين:

.3

.3 2 - 3
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فبرن :الفبر في السن ,المنلد :فبر .عارع :السحاف .المنلد :عرع.

الف ااف :الااارف الاااحاخ :ف ااف .هااار :الهااار :الفساار ,هااارح الغااان :بذا

خذح برسه فلم ته بليك .الاحاخ :هار.

(

)

(

)

ع

الاغير الاحاخ :عمر.

الغمر :الفل
الغ ْمر :الما الف يرُ ,
عبد الرحمن بن رشي  :رل من س لة ب
ر

بن بشر الايسي الذن قدح من الشااح

حم ة تلديبية عنادما اار البربار فاي الاارن ال ااني الهلارن ,وابان رشاي هاذا

فان حافماُ ع

الحاان المسامي باساح (ب ا ) وياا هاذا الحاان ع ا الطريا باين

قرطبااة ومرسااية وعنااد ماارور بباان عمااار اااحبة ليشااه بل ا مرسااية اسااتاب ه بباان رشااي

بحااااون وق اادح ل ااه ضااروف المس اااعدن والتليي ااد فااالح برفاب ااه وتع اااون واياااه ع ا ا تناي ااذ

غرضه .نظر محمد بن عمار األندلسي :د .ا خ خال
() 6

بو عبد الرحمن بن طاهر :تغ ف ع

:

.898 – 890

مرسية وظ يحفمها بل

ن غ بتاه الااتن

ولااه بليااه المعتمااد باان عباااد ليشااا بايااادن وزي اره باان عمااار وقالااده باان رشااي فااار اباان

طاهر بل ب نسية في فناف اااحبها ببان عباد العزياز ,تاوفي سانة( 03ه ا) وفاان مان
ه الع ح واألدف البار يتادح رشسا عاره في البيان والب غة ,نظر:الح اة الساي ار :

,881 - 886 /9ق لد العايان.839 – 830 /8 :
() 3

شاااورن :هااي حااد معاق ا األناادل

التااي يتعااف البااار فااي استااااا ساامفها,

ويرتاد حساي ار عان افاا م فهاا ,و يلخااذها قتاا وو يباالي مان عتااح بهاا بو األلااا ,
وفيها ياو بن عمار:

عا فان اللن بذ مردح

نظر :المغرف.6 /9 :

لع ته مرقان بل السحف

() 1

نظار :الح ااة الساي ار  ,8 0 -838 /9 :محمااد بان عمااار األندلساي :د .اا خ

() 2

بااو الاض ا باان حساادان :هااو حس ادان باان يوسااف باان حساادان اإلس ارالي ي حااد

خال

:

.8 1 – 8

فتاف عار الطوالف قا عنه بن بساح :و حفاح ع اح لساان العارف وب ا الرتباة الع ياا
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م اان الب غ ااة ف ااي الش ااعر واألدف .نظ اار :ال ااذخيرن 3 /ح8

0

() 0
() 8

والناخ.6 0 , 3 /8 :

1

 ,المغ اارف/9 :

الط  :المطر الضعيف ,الند  .المنلد في ال غة :ط ّ .

تااذف ااح :يا ااا  :ف ا ا ن ق ااذف :ن بعيا اادن تا اااذف بم اان يس ا ا فها .الا ااحاخ :قا ااذف

الرفاف :األب التي يسار ع يها .الاحاخ :رفف ,المومان :المغازن :الاحاخ :موح.

() 9

ف

البعير :عيا ,الط  :المعيي من األب وغيرها .الاحاخ :ط .

() 3

معااار  :مااااعد ,عاار فااي الدرلااة والس ا ح ,يعاار عرولااا بذا برتا ا  .الاااحاخ:

)

مردح :المارد :العاتي ,وقد مرد الرل بالضح مرادن فهو مارد ,ومريد .الاحاخ:

)

وحش :الوحشة الخ ون والهح ,رع وحشة :ن قاار ,و وحاش المناز  :ذهاف عناه

() 6

التمهيد :التمفن .الخوافي :ما دون الريشاح العشار مان ماادح اللنااخ .الااحاخ:

() 3

متحيز :الحوز :اللم  ,تحوزح الحية ن ت وح .الاحاخ :حاوز .الوقاار :الح اح

() 1

عنان بالات  :السحاف و عنان السما  :ااالحها .الاحاخ :عنن.

عر  .حر  :مفان حر  ,حر  :ن ضي ف ير الشلر ,الاحاخ :حر .
(

مرد .النسر :في النلوح :النسر الطالر ,والنسر الواق  ,الاحاخ :نسر.
(

النا  .الاحاخ :وحش ,التنافر :التلاه  ,اإلنفار :اللحود .الاحاخ :نفر.

خاي.

والرزانة .الاحاخ :وقر.

() 2
()60

ق لد العايان.933 /8 :
الهلنااة :فااي النااا

والخي ا بنمااا تفااون ماان قب ا األح فاارذا فااان األف عتياااا واألح

ليسااح فااذلك فااان الولااد هلينااا .الاااحاخ :هلاان .الزام ااة :بعياار يسااتظهر بااه الرل ا

يحم متاعه وطعامه ع يه .الاحاخ :زم .
()68
()69
()63

نظر الح ة السي ار .8 8 - 8 0 /9 :

ق لد العايان 933 /8 :و نظر :الذخيرن 9 .ح. 82 /8

الرشاايد :هااو عبيااد اهلل باان محمااد بااو الحسااين ,األباان ال اااني ل معتمااد ,فااان دم ااا

رقي حاشيه الطب لع ه والده وليا ل عهد فماا قدماه بلا خطاة الاضاا باشابي ية ,ولماا
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نا بنو عباد بل المغرف سفن الرشايد مانهح با عاة مهادن وفاان هنااك بلا

في حدود ال

ن تاوفي

ين وخمسمالة وقاد نياف ع ا السابعين .نظار :الح اة الساي ار 61 /9 :

–  ,62والناخ.2 ,2 / ,689 /3 :

( )6

الذخيرن 8 :ح. 93 – 96 /8

()66

احنه :الاحن :وسط الدار .الاحاخ .احن .الاريد :الدر .الاحاخ :برد.

( )6

الغماح :السحاف – الاحاخ :غمح ,البريد :ب نا عشر مي  .الاحاخ :برد.

()63

الا ا  :األاواح .الاحاخ :ا .

()61

بو بفر بي الع

 :تحدث بن سعيد عن والاده فااا

ناه فاتاف شااطبة الاذن لاح

لاد لااه فيهاا نظياار ...وهاو معااروف فيهاا بالفتابااة عمان ي يهااا مان األما ار وتاوفي ساانة

 32ه ا ولااح ناااف ع ا تاااريخ وفااان بنااه ( بااو الع ا

) ويباادو ماان تاااريخ وفااان والااده نااه

عاش في زمن المرابطين .نظر :المغرف.319 – 318 /9 :

()62
()30

المغرف.319 /9 :

الااانديد :الساايد الشاالا الاااحاخ :اااند .الااايد :لم ا ماااردن األااايد :وهااو

الذن يرف رسه فب ار .الااحاخ :اايد الهاون :الهاوان ,الخازن ,الااحاخ ,المنلاد فاي

ال غة :هون.

()38

الفب  :الايد الضخح .الاحاخ :فب .

()33

هااو سااعيد باان س ا يمان ب ان لااودن بااو ع مااان ماان ه اوازن ,ولمااا قت ا س اوار باان

()39

التلليف :التحريع .الاحاخ :لف .مغناهح :مفان بقامتهح ,الاحاخ :غني.

حم اادون رل ااي

العا اارف زم اان الاتنا ااة ف ااي عها ااد األمي اار عبا ااد اهلل ب اان محما ااد ( – 93

300ها) نابته العرف إلمارتها بعاده ,وفاان شالاعا بطا وفارساا محرباا ,وفاان ديباا

نحري ار وشااعر محسانا قتا غي اة بليادن بعاع ااحابه سانة ( 91ه ا) .نظار :الح اة
السي ار ,8 1 /8 :

.860 – 8

( )3

الفرف :الغح الذن يلخذ بالنا  ,والشدن .الاحاخ :فرف.

()36

الردنيية :الرماخ .الاحاخ :ردن.

( )3

الاد :الايد
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()33

فميهااا :الفمااي :الشاالا المتفمااي فااي سا حه ألنااه فم ا ناسااه ن سااترها بالاادر

()31

الح ة السي ار .860 – 8 2 /8 :

والبيضة واللم الفمان .الاحاخ:فمي.

( )32شااار المحا ا بل ا

ن البيتااين األخي ارين ماان هااذا الاان

األبار فذفرهما المحا في الهامش وذفر نهما مفم ح ل ن

الشااعرن لااح يااذفرهما باان
 :نظر الح ة الساي ار :

.860 /8
()10

الماحاي :الوزير الحالف لعار بن ع مان الماحاي ,بربرن األاا اساتوزره

الخ يااة الحفااح المستنااار وبعااد وفاتاه اااب حالبااا ألبنااه هشااح المشيااد ,فتغ ااف ع يااه

منافسااه محمااد باان بااي عااامر الااذن فااان يتااول الشاارطة الوسااط والساافة والمواريااث

والوفالة ,ورماه في السلن بل

 ,9 2 – 9 3المطم :

ن ماح فيه سنة (339ها) .نظر :الح ة الساي ار /8 :

 ,86 – 8 3اللذون:

()18

الح ة السي ار  96 /8 :و نظر المطم :

()13

تلافح ,تلافي :تنح ولح ي زح مفانه .المنلد :لاا.

.868

.813

()19

اروف الدهر :نوالبه ,وحد انه ,المنلد في ال غة :ارف.

( )1

شز ار .شزر الرل بليه :نظر بلياه بلاناف عيناه ما عاراع و غضاف .المنلاد

( )1

ل يايااة :مدينااة قاارف ساااح البحاار ماان ناحيااة شااما األناادل  .نظاار المطم ا :

في ال غة :شزر.

.868
()16

المطم  868 – 860 :و نظر :الذخيرن:

ح.63 /8

()13

الح ة السي ار  963 /8 :و نظر :الذخيرن:

()12

ح .ن.

()28

عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن مية بن الحفح الربضي باو

()11

()20

الذخيرن:

ح.30 /8

ح.62 /8

نظر الناخ.603 – 609 /8 :

بفر الم اف بالحلر فان يتول ط يط ة لهشاح المشيد والمنااور بان باي عاامر ,تهاح
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باوشتراك م عبد اهلل بن بي عامر في مشامرن ضد بياه ولاح تانل الماشامرن ,وقاد ف ّار
عبد اهلل المرواناي بلا برماودو ال ااني م اك لياون اح ظاار باه المنااور بان باي عاامر
وسلنه ,وظ في سلنه بل

ن ماح المناور وولي بنه المظاار عباد الم اك حلاباة

هشاح فلط ااه مان السالن وووه الاو ازرن وتاوفي غازياا ما عباد الم اك سانة  323بمديناة

وردن .نظر :الح ة السي ار .990 – 98 /8 :
()29
()23

الح ة السي ار .982 – 981 /8 :

برمند :هو برماودو ال ااني ببان رذميار ال ااني م اك مم فاة لياون و شاتري

ول ياياة

من سنة (320 – 339ه ا) معااار المنااور بان باي عاامر .نظار :الح اة الساي ار :
.990 /8
( )2

الح ة السي ار .990 /8 :

()26

الح ة السي ار .998 /8 :

( )2

نظر :الح ة السي ار .986 /8 :

()23

بااو عبااد اهلل محمااد باان مسااعود البحاااني (ح 332ها ا) ا ا ه ماان بلانااة وساافن

قرطباة فااان شاااع ار مشاهور منتلعااا ل م ااوك ف يار الشااعر م ااي الغاز ساالنه المناااور
باان بااي عااامر بتهمااة الزندقااة ,وماان السااه

ن تع ا بااه هااذه التهمااة ألن بقبالااه ع ا

الهز فان يشدن به بل شي من اوستهتار ,نظر :اللذون:

األندلسي – عار سيادن قرطبة :د .بحسان عبا

()21
()22

()800

الذخيرن 8 :ح. 6 /8

.99

 ,23وتاريخ األدف

الهيح :األب العطاش ,الاحاخ :هيح .النيف :النو المسنة .الاحاخ :نيف

الترليا ا  :الترليا ا ف ااي األذان ,وترليا ا الا ااوح تردي ااده ف ااي الحا ا  .الا ااحاخ:

رل  ,الت ويف :ن ياو المشذن في ا ن الالر :الا ن خيار مان الناوح .الااحاخ:
وف.

()808
()809

يتيمة الدهر.803 – 809 /9 :

لون بلوا برسه :ماله .التل د :الا بة والاون .المنلد :ل د.
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شااحط :بعااد .المنلااد :شااحط .نااافرح :باعاادح ,ترفااح .المنلااد :نااار .الهلااو :

النوح .المنلد :هل .

( )80
( )80

سما.

()806
()803

()801
()802

زر  :زراه :عابه ووض من حاه ,زر باألمر :تهاون .المنلد :زر .

وهااح الشاايي :تم ااه وتخي ااه وتاااوره .المنلااد :وهااح .سااما :ع ا و رتا ا  .المنلااد:
سما :ع وارتا  .المنلد :سما.

راعتنا :ار منه :فز  .المنلد .رو النون :البعد .المنلد :نون.

بنسان عيني :بنسان العين :ما ير في سوادها و هو سوادها .المنلد :ن .
المع  :السهح الساب  .الاحاخ :ع  ,ع .

الاداخ :ماردها قدخ :السهح قب

ن يراش ويرفف نا ه.

الميساار :ف ا قمااار ,ال عااف بالاااداخ ,اللاازور التااي فااانوا يتاااامرون ع يهااا وذلااك نهااح

فانوا ينحارون اللازور وياسامونها مانياة وعشارين قساما و عشارن قسااح ,اح يضاربون

بالاداخ وفيها الراب والغا  .فمن خر له قدخ راب فاز و خذ نايبه من اللزور ومن

خر له الغا غرح منها .المنلد في ال غة :يسر.

()880

يوسف بن هارون الفندن بو عمر يعرف بالرمادن شاعر قرطباي ف يار الشاعر

مشه ور عند العامة والخااة ,قاا شايوخ األدف فات الشاعر بفناده وخاتح بفناده يعناون
م اار الا ااي

والمتنب ااي ويوس ااف بب اان ه ااارون وفان ااا متعااا ارين س االنه الخ يا ااة الحف ااح

المستنار وفان قد تهح ولماعة من الشع ار باذح السا طان (ح  .) 03نظار البغياة
3:

()888

–  , 60الا ة 633 /9 :رقح الترلمة.8 28 :

تاريخ األدف األندلسي ,عار سيادن قرطبة .د .بحسان عبا .

.990

()889

المطم :

( )88

نابته :الناف :التعف ,هح نااف :ن ذو تعف .الاحاخ :ناف.

.382

()883

المطم :

( )88

تفنا ااه :ح اااط ب ااه .الش االو :اله ااح ,الح اازن ,الا ااحاخ :فن ااف ,ش االو .الا اابون:

.382

الشو  :الواشي :النماح ,المنلد في ال غة :ابا :وشي.
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دخي ة :باطن مره .الاحاخ :دخ .
.390

المطم :

ن لاظااة (فب اارن) غي اار ا ااحيحة ف ااي ه ااذا البي ااح و ظ اان ن المحاا ا ق ااد لانب ااه

الا اواف هنااا والا اواف اسااتخداح ف مااة (فب اادن) التااي يسااتايح بهااا معن ا البي ااح وألن

الشع ار العاشاين يشفون لح الفبد فالشاعر بن عبد ربه ياو :
يا برده من حيا مزن ع

فبد

نيرانها بغ ي الشو تستعر

نظر :األدف األندلسي من الات بل ساوط الخ فة .د .حمد هيف .

()882

الوافااح :الوافف ,المطر المنه  .المنلد في ال غة :وفف.

.936

()890

ظعنح :سارح ,ظعن سار .الاحاخ :ظعن .قطينها :الاطاين ,الخادح واإلتباا :

()898

مدنف :مريع .الاحاخ :دنف.

الاحاخ :قطن.

()899

رشاة :الرشف :الما

 .الااحاخ :رشاف .الحشاا :ماا اضاطمح ع ياه الضا و .

الاااحاخ :حشااا .اا ّايف :حااار ,قااالظ ,الاااحاخ :ااايف .ترسااف :الرساااان :مشااي
المايد .الاحاخ .رسف.

()893

المطم :

( )89

سباح ترلمته وهو حد شع ار المناور بن بي عامر.

()893

نظر النا .16 /3 :

.860 – 8 2

( )89

ح .ن:

()896

النا  608 :8 :و نظر الذخيرن:

.860

ح8

.61

()891

مستارخ :مستغيث .الاحاخ :ارخ المنون :المنية .الاحاخ :منن.

()830

غمااا  :الفربااة .الاااحاخ .غمااح ,حااالن .حااان الرل ا  :ه ااك .الاااحاخ :حااين.

()838

لعا :ياا ل عا ر لعا لك :دعا له بلن ينتعش .الاحاخ :لعا.

()892

النه  :العاو  .الاحاخ :نه  .مذا  :مهان ,اإلذالة :اإلهانة .الاحاخ :ذي .

الدفين .المدفون .الاحاخ :دفن.

()839

ل ّ  :عظح ,الل  :األمر العظيح .الاحاخ :ل .
073

مجلة ديالى 2010 /

العدد السابع و االربعون
()833

الح ة السي ار .982 /8 :

( )83

قاسااح باان محمااد الارشااي الشبانسااي :شاااعر ديااف فااي الدولااة العامريااة فااان فااي

( )83

ح .ن.

ناسااه ل ااي رو عاان وليااد باان محمااد الفاتااف واباان شااب

وغيرهمااا حفاياااح و شااعار

وفاان قااد شاهد ع يااه عناد الاضااا بماا يولااف العما فساالن (ح 326ه ا) نظاار :بغيااة

الم تم :

. 8

()836

بغية الم تم :

()831

الحم  :ما يحمي ويداف عنه .المنلد في ال غة :حم .

()833

()832

. 8

السنن :الطرياة .الاحاخ :سنن .قضية :حفاح .الاحاخ .قضي.
ب ااو م ااروان عب ااد الم ااك ب اان غا اان :ف ااان ح ااد اإلعا ا ح ف ااي ا داف والت اااريخ

والتاالليف وناااح ع يااه الماالمون باان ذن النااون (ح  63ها ا) بساابف اااحبته ل ارلي

ب ااده

ببن عبيدن وب غه نه يا فيه فنفبه شر نفباة وحبساه ,ساافر بلا المشار وتالدف وحا
ورل وشعره ف ير .نظر :النا  . 9 ,363 /3 :واللذون:

()8 0

.331

بب اان ذن النا ااون :ه ااو با ااو الحسا اان يحيا ا الما االمون ما اان بن ااي ذن النا ااون م ا ااوك

ط يط ااة ,وه ااو ال ااذن عظ ااح ب ااين م ااوك الطوال ااف سا ا طانه وف ااان بين ااه وبا اين الطاغي ااة

(اذفونش) مواقف مشهورن وغ ف ع
با عمر ,وغ ف ع

النا 0 /3 :

8-

قرطبة وم فها مان ببان عبااد المعتماد وقتا

بناه

ب نسية يضا و خذها من يد ببن بي عاامر (ح  63ه ا) نظار:
. 92 ,

()8 8

ببن هود :هاو سا يمان بان محماد بان هاود (المساتعين بااهلل) وهاو و م اوك بناي

()8 9

الولنا  :الناقة الشديدن .الاحاخ :ولن.

هود في سرقسطة (ح 9

()8 3
(

)8

(

)8

()8 6

ها) نظر الح ة السي ار :9 :

الوزر الم لل .الاحاخ :وزر.

يعدن :يعين المظ وح ع

.9 6 – 9

من ظ مة .الاحاخ :عدن .

الرقب  :المراقبة .الاحاخ :رقف.

حانيك :رحمتك .الاحاخ :حنن.
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()8 3
()8 1

النا .363 /3 :

ببن لهور :هو لهور بن محمد بن لهور بن عبد اهلل ..بو الحزح ولاي الاوزران

ياح بني عامر بل

ن انارضح دولتهح ,باي هشاح المعتمد م ه قرطبة ولماا خ ا

هشاح سنة  99ها ستا
نظ اار :المطما ا :

الترلمة .300

()8 2
()8 0
()8 8
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بو الحزح بارطبة وساسها حن سياسة تاوفي سانة  3ه ا.

 .810الح ااة الس ااي ار  ,3 – 30 /9 :الاا ا ة 830 /8 :رق ااح

الذخيرن 8 :ح.3 8 – 3 0 /8

ح .ن 8 :ح.3 3 – 3 8 /8

ن الشي يالني :ن حاان .الااحاخ :ناا مناا ح الناا  :اا ح ساياه :ن

لرده من غمده .الاحاخ :ا ح.
()8 9
()8 3
(

(

ندف الميح :بفي ع يه وعدد محاسنه .الاحاخ :ندف.
الشف  :الم

واللم شفا  .الاحاخ :شف .

)8

ن ااز ع اان الا ااو  :رم ااي عنه ااا ,ن ااز ال ي ااالي :رميه ااا .الا ااحاخ :ن ااز  .ق اارط :

)8

 .الااحاخ :قا  .ذحا  .الر .ط اف بذح اه :ن ب ااره .الاااحاخ:

ااف الارطا  ,الارطا  :الارع .المنلد:قرط .

دح .

()8 6

الا اي :الابغ

عاد ماا  :ن لع بين ف لشلاشتين خارزن .الااحاخ :فاا  .السامط الخايط

ماداح فيه الخرز .الاحاخ .سمط.

()8 3

مستحفح :استحفح األمر :اار محفما متاناا .المنلاد :حفاح .مستحااد .حااد

()8 1

الع  :الرفعة والشرف .المنلد :ع .

الحب  :فت محفما .المنلد :حاد.

()8 2

هااد الحماااح :اااوح ,اله ادي  :اااوح الحماااح ,الهااد  ,مااا تهااد

()860

اس ااتن الطريا ا  :وض ا ا  ,مضا ا ع ا ا وله ااه .المنل ااد :سا اان .الم ااد  :الغايا ااة,

األغاان .المنلد :هد .

ن تاادلي ماان

المنتها  .تمطار :تمطار بااه فرساه :لار يعادو بشاادن فااوف المطار :المنلاد :مطاار.
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مد :لغاية ومنته الشي  .المنلد :مد .الخاا  :بااابة الاارع ,ماا يتااامر ع ياه.

المنلد .خا .

()868

و  :و في المفان :قاح فيه .المنلد فاي ال غاة :او  .ااافنا :ااان الاار :

ث قوالح وطرف حافر الرابعة .المنلد :اان .الشف  :الشفا  :حبا تشاد

قاح ع

به قوالح الدابة .المنلد :شف .
()869

عذر :رف عنه ال وح والذنف و قب عذره .المنلد :عذر.

()863

حرف الالار :وقعح بين قريش ومن معهح من فنانة وبين قي

ا

اهلل ع ياه وسا ح هاذه الحارف وفاان عماره خمساة عشار عاماا ,وفاان يلهاز النبا

عي ن وسميح

بحاارف الالااار ونتهاااك حرماااح الحاارح واألشااهر الحاارح فيهااا ,وقااد حضاار رسااو اهلل
لعمومتا ااه ,وقا ااد انتاا اارح فيها ااا ق ا اريش وفنان ا اه ع ا ا قا ااي
.

المختوح :ااي الرحمن المبارك فورن:

عا ااي ن .نظا اار :الرحي ا ا

( )86

يعا ني :يمنعني .المنلد :عا .

()866

الحسا ا  :ف اارخ الض ااف ح ااين يخ اار م اان بيض ااته .المحس ااو  :الم اارذو  .المنل ااد:

()863

الذخيرن 8 :ح 3 2 – 3 3 /8و نظر :ق لد العابان.93 – 933 /8 :

()862

لان :غمد السيف .الاحاخ :لان .الاارح :السيف الااط  .الاحاخ :ارح.

( )86

ناقضة :ناع البنا  :هدمه .ناع الحب  :ف ه .المنلد :ناع.

حس .
()861

النلح :النلح من النباح ما لح يفن ع

سا  :الاحاخ :نلح.

الذفر :سيف ذفر ن ذو ما  ..هي سيوف شاراتها حديد ذفر .الاحاخ :ذفر.

()830

الذخيرن 9 :ح. 90 – 82 /8

()839

ورد ادر البيح في الح ة السي ار بالاورن اوتية (( :سه ع

()838

الذخيرن 9 :ح. 90 /8

احرفا واظنهُ اواوف))
( )833الذخيرن 9 :ح. 93 – 99 /8
( )83

ح .ن:

. 9
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نظر الح ة السي ار .8 9 – 8 8 /9 :

نظر الذخيرن 9 :ح. 96 – 9 /8

()833

محمد بن عماار األندلساي د ارساة دبياة تاريخياة :د .اا خ خاال

()831

نظر الذخيرن 9 :ح. 92 /8

:

– .860

8 2

()832

ق لا ااد العايا ااان 913 – 916 /9 :و نظا اار :الا ااذخيرن 9 :ح, 98 – 90 /8

()810

السالية :الطبيعااة والخ ا  .المنلاد :ساالا .ساال  :سال الاوالي :حساان العاااو.

والح ة السي ار .8 3 :9 :

المنلد :سل .

()818

الخطة :األمر .المنلد :خط .المزية :الاضي ة .المنلد :مزن.

()813

ااان :اخرن م سا  .الاحاخ :ااا.

( )81

عف :فف .الااحاخ :عااف .هباة رحما  .هاف مان نوماه :اساتياظ .الااحاخ:

()819

( )81

هبف.
()816

متاح  .ا الخبر .بح وطاب الواق  .المنلد :ا .

قا اهلل ع رتك :نهضك من ساوطك ,اا عنك .المنلد :قا .

راد بااه الااوزير األل ا

حمااد باان محمااد باان عبااد العزيااز وفااان واحااد وقتااه رفعااة

ول لة وضد ببن عمار ايانة و االة فتول بانتااضه وهلاله ,فد

له رل يهوديا

ماان ه ا المش اار و ح ااه محا ا الراويااة ألش ااعاره فااااح بريا ااا هلااا بب اان عمااار ف ااي
المعتم ااد ب اان عب اااد بلا ا بب اان عب ااد العزي ااز ال ااذن واا ا ها بلا ا المعتم ااد .نظ اار :الح ااة

السي ار /9 :

.8 1 – 8

()813

و در دره :ن و ف ر خيره .الاحاخ :درر.

()812

نزخ :بعد :نزحح الدار :بعدح .الاحاخ :نزخ.

()811

ف ن :فناية عن المعتمد بن عباد.

()820

يهنيه :يسره .المنلد :هنل .برخ :برخ باه األمار :لهاده ,تبااري الشاو  :توهلاه.

الاحاخ :برخ.
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()828

التميم ااة :ع ااوذن تع ا ا ع ا ا اإلنس ااان .الا ااحاخ :تم ااح .الحم اااح :ق اادر الم ااوح.

()829

طناز :الطناز السخرية .الاحاخ :طناز.

الاحاخ :حمح .ل  .نحسر ,ذهف .المنلد:ل .

()823
( )82

الذخيرن 9 :ح. 99 :8

الطبرزين :الال

من الس خ ,الطبر (الف ماح فارسيتان) .المنلد :طبر.

( )82

نظر الذخيرن 9 :ح. 30 – 92 /8

()823

نظر الذخيرن 8 :ح ,810 – 863 /9البغية:

()826

نظر :النا /9 :

 ,969 – 9البغية 6 :رقح الترلمة .8 38

 ,316الا ة.32 /9 :

المصادر والمراجع

- 8الاران الفريح.

- 9ببن زيدون ,د .شوقي ضيف ,دار المعارف بمار ,الطبعة ال ال ة ,د.ح ,س س ة
نواب الافر العربي.

- 3األدف األندلسااي ماان الااات بل ا س اااوك الخ فااة ,د .حمااد هيف ا  ,دار المع ااارف
بمار ,الطبعة السادسة8238 ,ح.
-بغيااة الم ااتم

فااي تاااريخ رلااا

ه ا األناادل  ,ألب اي لعااار حمااد باان يحي ا باان

عمي ارن الضاابي المتااوفي ساانة  22ها ا8903 /ها ا .قاادح لااه وضاابط شاارحه ,د .ا ا خ
الدين الهوارن ,بيروح – المفتبة العارية ,الطبعة األول (8 96ا 900 -ح).
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تا-ااريخ األدف األندلسااي عااار ساايادن قرطبااة ,د .بحسااان عبااا  ,بيااروح – دار

ال اافة الطبعة ال انية –  .8262المفتبة األندلسية (.)9

 6ت-ااريخ األدف األندلسااي عااار الطوالااف والمارابطين ,د .بحسااان عبااا  ,بيااروح-
مطبعة عيتاني اللديدن ,الطبعة األول –  ,8269المفتبة األندلسية (.)3

 3تا-اااريخ األدف العربا ااي  ,األدف فا ااي المغا اارف واألنا اادل

بل ا ا

خا اار عاا اار م ا ااوك

الطوالف – اللز الراب د .عمر فروخ ,بيروح – دار الع ح ل م يين ,الطبعة األولا
– 8218ح.

- 1الح ة السي ار  ,ألبي عبد اهلل محمد بن عباد اهلل بان باي بفار الاضااعي المعاروف
بربن األبار (  2ها 6 1 -ه ا) تحايا :د .حساين ماشن  ,الاااهرن – الشارفة العربياة
ل طباعة والنشر ,الطبعة األول 8263 -ح.

- 2الذخيرن في محاسن ه اللزيرن ,ألبي الحسن ع ي بن بسااح الشانتريني (9

تحاي  :د .بحسان عبا  ,بيروح – دار ال اافة823 ,ح.

ه ا)

 - 80ارياااح المباارزين وغاياااح الممي ازين ,ألبااي الحساان ع ااي باان موس ا باان سااعيد
األندلسي (61 – 680ها) .تحاي  :د .محمد رضوان الداياة ,دمشا  -دار طا
ل دراساح والترلمة والنشر ,الطبعة األول – 8213ح.

 - 88الرحيا المختااوح بحااث فااي الساايرن النبويااة ,ل شاايخ ااااي الاادين المبااارفاورن –
اللامعااة الس ا اية الهنااد .بيااروح – دار بحيااا الت اراث العربااي ,الطبعااة ال انيااة (8326

ها8236 -ح).

 - 89الاحاخ ,لرماح بسماعي بن حماد اللاوهرن ,اعتنا باه خ يا مالمون شايحا,
بيروح – دار المعرفة ,الطعبة ال انية (8 91ها9003 -ح)

 - 83الا ا ة ,ألبااي الااسااح خ ااف باان عبااد الم ااك المعااروف بااربن بشاافوا ( – 2
 31ها) عني بنشره عزح العطار الحسيني .الااهرن ( 833ها(

82ح).

 - 8فاو في األدف األندلسي في الارنين ال ااني وال الاث ل هلارن ,د .حفماة ع اي

األوسي ,بغداد – مطبعة س مان األعظمي ,الطبعة األول – 8238ح.
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 - 8في األدف األندلسي ,د .لودح الرفابي ,دار المعارف بمار ,الطبعاة ال ال اة

8230ح ,مفتبة الدراساح األدبية (.)99

 86ق -ل ااد العاي ااان ومحاس اان األعي ااان ,ألب ااي نا اار الا اات ب اان محم ااد ب اان عبي ااد اهلل
الايس ااي اوش اابي ي الش ااهيربابن خاق ااان ( 92ه ا ا) .تحايا ا د .حس اان يوس ااف خري ااوش.

األردن – مفتب ا ااة المن ا ااار ل طباع ا ااة والنش ا اار والتوزيا ا ا  ,الطبع ا ااة األولا ا ا (8 02ه ا ا ا-

8212ح).

- 83محمااد باان عمااار األندلسااي د ارسااة دبيااة تاريخيااة ,د .ا ا خ خااال
مطبعة الهد (8333ها82 3 -ح).

- 81مطم ا األنا ا

ومساارخ التاالن

فااي م ا

 ,بغااداد –

ه ا األناادل  ,ألبااي نااار الااات باان

محمد بان عبياد اهلل بان خاقاان بان عاف اهلل الايساي األشابي ي (المتاوفي سانة  92ه ا-
883ح) تحايا ا محما ااد ع ا ااي ش ا اوابفه ,بيا ااروح ,مشسسا ااة الرسا ااالة ,الطبعا ااة األول ا ا

(8 03ها8213 -ح)

- 82المغاارف فااي ح ا المغاارف ,ألبااي الحساان ع ااي باان موس ا باان سااعيد األندلسااي

(61 -680ها ا) تحاي ا د .شااوقي ضاايف ,دار المعااارف بمااار ,الطبعااة ال انيااة –
826ح .ذخالر العرف (.)80

- 90المنل ا ااد ف ا ااي ال غ ا ااة ,بي ا ااروح – دار المش ا اار (المطبع ا ااة الفا وليفي ا ااة) ,الطبع ا ااة
العشرون.

- 98نا الطيف من غضن األنادل

الرطياف .تالليف الشايخ حماد بان محماد الماارن

الت مساني تحاي د .بحسان عبا  ,بيروح – دار اادر (8311ها 82621 -ح).

- 99يتمية الادهر فاي محاسان ها العاار ,ألباي منااور عباد الم اك بان محماد بان
بسااماعي ال عااالبي النيسااابورن المتااوفي ساانة  92ه ا .تحاي ا محمااد محااي الاادين عبااد

الحميد ,الااهرن – مطبعة السعادن ,الطبعة ال انية  833ها 82 6 -ح.
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