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 إهداء

 :   إىل من افخر به حينما يرددون على مسامعي , إىل نبض قليب وسر سعاديت      

 "دمحم"أيب الغايل " هنيئاً لِك هبذا األب " 

 "مها"إىل طاهرة القلب وسيدة احُلّب وجّنة األرض أمي احلبيبة     

 " عّمار"إىل سندي وعزويت أخي الغايل املهندس , إىل من حبه يسري يف دمي     

 "بشائر" إىل توأم روحي وأحب النعم لقليب أخيت الغالية     

 "علي"والروح اململؤة ابلسعادة أخي الغايل , إىل الوجه املفعم ابلرباءة     

 .حفظكم هللا ورعاكم     

 .ونتاج حبثي , أهديكم مثرة جهدي     
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 شكر وتقدير

والصالة والسالم على خري اْلانم , ظيم سلطانه اْلمد هلل محًدا يليق جبالله وكماله وع    

 :وبعد                                  .سيدان دمحم   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلادي إىل رضوانه 

وأقل جزاء للمعروف الشكر ؛ لذلك استهل القول بشكر ,  ذكرفإن من حق النعمة ال    

أعانين ووفقين على إمتام , تضلل جبليل النعم املوىل عز وجل امل, من هو أهل للثناء واْلمد 

 .فله اْلمد شكرًا , هذا البحث 

محيد بن دمحم عباس : وجزيل العرفان إىل أستاذي الدكتور , كما اتقدم ببالغ اَّلمتنان      

وارشد , ووّجه , وصوب , واتبع , فقوَم . مسري الذي ُأسند إليه اإلشراف على هذا البحث 

وجعله نرباًسا , فإليه يتجه شكري وجزاه هللا عين أفلل اجلزاء ,  ثيف كل مراحل البح

 .مليًئا يف مساء العلم والعلماء 

 :اْلستاذ الدكتور, جلنة املناقشة كما اتقدم جبزيل الشكر إىل اْلستاذين الكرميني علوّي      

ضللهما لتسعاد فريح صاحل الثقضي ؛  : ةالدكتور  ةواْلستاذهاين فرّاج علي أبو بكر  , 

 .فجزامها هللا عين خري اجلزاء , وجهودمها يف قراءة الرسالة وتصويبها , بقبول املناقشة 
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دمتم , وكانت يل سنًدا وعواًن , والشكر موصول ْلسرِت اْلبيبة اليت وقضت جبانيب دوًما     

 .يل اي هبجة اْلياة وجزاكم املوىل خري اجلزاء 

وأخص ابلذكر كلية اللغة , ( جامعة أم القرى ) قرة كما أتوجه ابلشكر جلامعتنا املو      

 . اوالقائمني عليه, قسم الدراسات العليا  رئيسو , العربية 

أو أسدى يل , ختاًما اتقدم جبزيل الشكر لكل من مّد يل يد العون ابلعلم واملعرفة     

 .هتمفجزاهم هللا خريًا وجعل ذلك يف موازين حسنا, أو خصين بدعوة صادقة , نصيحة 

  

 الباحثة                                                                     
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 ملخص البحث

 (البنية والدَّللة)اْلكمة يف شعر أيب البقاء الرُّْندي 

 محيد بن دمحم عباس مسري:د.إشراف أ  علي مياين         نوف بنت دمحم: إعداد الطالبة 

 املاجستري يف اْلدب حبث تكميلي لنيل درجة

استهلت  –اْلكمة يف شعر أيب البقاء الرُّْندي  -يقدم هذا البحث دراسة مضصلة عن      

وأشهر الشعراء الذين , بتمهيد قدمت فيه حديثاً عاًما عن اْلكمة يف الشعر العريب القدمي 

, ر العريب مث عَّرجت على عالقة اْلكمة ابلوظيضة اْلخالقية يف الشع, اشتهروا حبكمتهم 

تناولت بعد ذلك يف الضصل اْلول اْلكمة والشعر يف النقد العريب والعالقة بينهما ابعتبارمها 

وفصلت القول يف معاين اْلكمة يف الرتاث النقدي وأهم مستوايهتا , جنسني أدبيني خمتلضني 

أثر أعقبه فصل اثن تناولت الدراسة خالله , وكذلك موقع اْلكمة يف اْلدب اْلندلسي , 

صيغ حلورها يف شعر , التناص يف نشأة شعر أيب البقاء الرُّْندي وأهم العناصر املؤثرة فيه 

مث جاء الضصل اْلخري , ( الرمز واَّلحياء, التلمني , اَّلشارة , اَّلقتباس )الرُّْندي من خالل 
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الغية كذلك الصور الب, مربزاً أهم املعاين والدَّلَّلت الصرحية واللمنية يف شعر الرُّْندي 

 .موضحاً التأويالت الدَّللية واجلمالية يف حكمه , ومعانيها 

 :وقد انتهت الدراسة إىل نتائج عدة أمهها مايلي 

, وصقلت موهبته اْلدبية , تعدد الروافد اليت أثرت يف نشأة أيب البقاء الرُّْندي وتكوينه الثقايف   1

 .ورمست مالحمه الضنية 

اَّلجتاه اَّلجتماعي , اَّلجتاه اإلنساين ) : ذه اَّلجتاهات الثالث   إن مصادر اْلكمة أتِت وفق ه2

 .وقد جتتمع مجيعها , وقد أتِت كل واحدة منهم على حدة ( اَّلجتاه الضلسضي , 

وكذلك على , وقضت الدراسة على املعاين والدَّلَّلت الصرحية الظاهرة املباشرة يف حكم الرُّْندي   3

 .بئة وراء املعىن املباشر املعاين والدَّلَّلت اللمنية املخت

ن خالل إيراد املتلادات يف إيصال مراد الشاعر م  رأت الدراسة أن فن الطباق أسهم كثريًا 4

 .بينهما  واملوازنة

توصلت الدراسة إىل تقسيم حكم الرُّْندي إىل حقول دَّللية والوقوف على كل حقل وبيان   5

 .معانيه ومجالياته الدَّللية 
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 : ترمجة ملخص البحث
 

)Baqaa Al Rondy poetry (Structure and Semantics-The Wisdom of Abi Al 

Noof Bent Mohammed Ali Yamani. Prepared by the student: 

Prof. Hameed Bin Mohammed Abbas Sameer. Supervised by: 

literatureSupplementary research for a master's degree in  

 -Rondy poetry -Baqaa Al-The wisdom of Abi Al -This research presented a detailed study about  
began with a preface presented in it a general speech of the wisdom of the old Arabic poetry, and the 
famous poets whom became famous with wisdom. then I talked about the relationship of wisdom with 

the first chapter the wisdom and poetry in the  the ethical function in Arabic poetry, then I treated in
Arabic criticism and the relationship between them as two different literary sorts, and I explained the 

he speech in the meanings of wisdom in the critic heritage and its important levels, also the position of t
wisdom in Andalusian literature, followed by the second chapter that the study treated through it affect 

y and the most important Rond-AlBaqaa -of intertextuality in the origination of poetry of Abi Al
inclusion,  ,Rondy poetry through (excerption, sign-element that affected it, its presence formats in Al

symbol and inspiration), then the last chapter highlighting the important meanings, the explicit and 
e Rondy poetry, also the rhetorical pictures and their meanings, explaining th-implicit indications in Al

.aesthetic and semantic interpretations in his wisdoms 

And the study finished into many results, the most important are following: 

Rondy and his cultural -Baqaa Al-Multiple tributaries that affected the origination of Abi Al1) 
.terature talent, and drew his technical featuresformation, perfected his li 

2) The wisdom doesn't depart from one of these three trends: (additional direction social direction, 
.philosophical direction) may be each one comes separately, or perhaps they come all together 

The study stood on the direct explicit evident meanings and indications in Al Rondy's wisdom, also  )3
.the implicit meanings and indications that hidden behind the direct meaning 

ing the poet meaning The study saw that the counterpoint art significantly contributed in deliver )4
.through presenting the antonyms and the comparison between them 

Rondy's wisdoms into indicative fields, and n each field and explain -The study reached to dividing Al )5
.its meanings and indicative aesthetics 
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 املقدمة

يُ ْؤيت احِلْكَمَة َمن َيَشاُء  } :القائل يف حمكم كتابه , محدًا وشكرًا ملن أهلمنا اْليْكَمة      

وصالًة وسالماً   ,  { َوَمن يُ ْؤَت احِلْكَمَة فَ َقْد ُأويتَ َخْْيًا َكِثْيًا َوَما َيذَّكَُّر إالَّ ُأْوُلوا األَْلَبابِ 

ْعري : " أحكم اْلكماء القائل  نا  دمحمعلى سيدان و نبي وعلى آله ,  2" ْكَمًة ْلي إنَّ ميَن الشّي

 ..وبعد ..        وصحبه السادة النجباء املتبعني لسنته الراضني حُبكمه 

ولكن مل يكن غرضًا مستقاًل يف بناء القصيدة , فقد ُعرف غرض اْلكمة منذ القيدم      

, راض الشعرية اْلخرى من مدٍح وفخٍر وغزٍل وهجاٍء وراثءٍ بل جاء مشاركًا لألغ, العربية 

ومتثل ذلك يف شعري كلٍّ من , إىل أن استقل يف عصر بين العباس , واستمر على هذا املنوال

مث خبت جذوته يف , مع بقائه أيلًا خمالطًا لكافة اْلغراض , املتنيب وأيب العالء وأيب متام 

أمهها انصراف الشعراء إىل اْلياة املرتفة , لعدة أسباب ويرجع ذلك , اْلندلس بني الشعراء 

وجاراهم يف ذلك العامة , كذلك حماربة الضقهاء للضالسضة واْلكماء, املليئة ابللهو والغناء 

                                                           
 262آية ,   سورة البقرة  1
 1333ص , م 1221ه    1411, ( 1)ط , الرايض , دار السالم , اإلمام دمحم بن إمساعيل البخاري ,   صحيح البخاري  2
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فنظموا القصائد  ,وعلى الرغم من ذلك ظهر شعراء خاضوا هذا الغيمار . 1واْلُكام 

, ذرين من عاقبة اَّلنغماس يف امللذات وحم, منبهني الناس من الغضالت , واملقطوعات 

 .مارات وسقوط الدول واإل, لضنت والنكبات خاصة بعد توايل ا

كىن أبيب البقاء أحد هؤَّلء الشعراء الذين فاض      
ُ
وقد كان صاحل بن يزيد الرُّْندي امل

ملا خلضه حىت غدا علماً ُيشار إليه ابلبنان ؛ وذلك , شعرهم ابْليكم املستمدة من واقع اْلياة 

كمه وجتاربه الذاتية ونظرته لإلنسان , وفلسضته الضكرية , من نيتاج شعري ضمنه وبث فيه حي

 .وخري مثاٍل على ذلك قصيدته النونية يف راثء املدن اْلندلسية . واْلياة والطبيعة الكونية

لذا . ضصيلية إَّل أهنا مل تُدرس دراسة وافية توجودهتا ه الشعرية مي كَ وعلى الرغم من قوة حي      

ومن هذا املنطلق رأت الدارسة أن تقف على معىن اْلكمة العربية وموقعها بني الضنون 

من خالل مجع , ومن مث دراسة العوامل املؤثرة يف حكمة هذه الشخصية اْلدبية , اْلندلسية 

َكميها إىل حقول دَّللية والوقوف على معانيها  القصائد واملقطوعات الشعرية وَتْصنييفي حي

 .الصرحية واللمنية وكذا صورها وقوالبها الضنية

                                                           
 116ص , م 1293, مصر , دار املعارف , جودت الركايب .د, يف اْلدب اْلندلسي :   انظر 1
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وقد اقتلت طبيعة الدراسة وما يثريه البحث من إشكاَّلت اَّلشتغال على مضاهيم      

, الغاية منها الوقوف على بنية اجلمل نظمًا وتركيبًا , نظرية وإجرائية ملناهج ونظرايت أدبية 

إضافة إىل مناهج البحث يف . والشكل اعتمادًا على املنهج الشكلي الذي يهتم ابلبناء 

وهو عبارة عن نصوص وشواهد ( التناص)مصادر اْلكمة وهو ما مُسي يف املناهج اْلديثة ب  

وكذلك املنهج النصي الذي سيتم . حتلر يف اْلكمة ظاهرًا وابطنًا رمزًا وإحياءً , وأمثال 

الرتكيب   الصيغ )ء الرُّْندي استثماره يف حتليل اخلصائص البنيوية للحكمة يف شعر أيب البقا

مث املنهج التأويلي الذي سُيوظف َّلستكشاف أبعاد شعر اْلكمة ( . واْلسلوب   الصورة

 .عند هذا الشاعر اْلندلسي وأتويلها مجالياً ودَّللياً 

فلم أصل إىل دراسات   حسب علمي   عاجلت , وفيما خيص الدراسات السابقة      

حياة : ذة الدكتورة تالألسغري أن هناك كتاابً , بقاء الرُّْندي موضوع اْلكمة يف شعر أيب ال

م يف أعماله األدبية 881 ه    486ديوان أيب الطيب الرُّْندي املتويف سنة )بعنوان  قارة

حتقيق ودراسة مؤسسة جائزة  عبد العزيز سعود البابطني  لإلبداع الشعري  . ( الشعر والنثر

وأصدائها " رندة"وحتدثت عن ربوع , ن الزمن الغرانطيدرست فيه سرية م. م  2313عام 
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ووقضت عند ازدهار العلوم , كما درست ثقافة الشاعر وشيوخه, يف شعر أيب البقاء الرُّْندي 

مث عددت تصانيف أيب البقاء الرُّْندي من شعر ونثر والعوامل املؤثرة , وفلاء التواصل الثقايف 

يليها , قصائده الشعرية مرتبة وفق اْلروف املعجمية إىل أن ختمت الكتاب إبيراد , فيهما 

 .بعلاً من آاثره النثرية 

أبو البقاء الرُّْندي شاعر راثء )دمحم رضوان الداية وعنوانه : كتاب للدكتور وكذلك 

وعن دولة غرانطة يف ظل , يتحدث فيه عن اْلياة السياسية يف عصر الرُّْندي .  (األندلس 

إضافة إىل حياة أيب البقاء الرُّْندي , شرق واْلياة اَّلجتماعية والعقلية وحال امل, بين اْلمحر 

 .وكتاابته , وشخصيته وأدبه 

 .كما أن هناك كتباً ومقاَّلت أدبية تناولت دراسة قصيدته النونية يف راثء اْلندلس 

مقدمة ومتهيد وثالثة فقد جاء البحث مشتماًل على , أما فيما خيتص خبطة البحث       

 .وخامتة يعقبها ثبت ابملصادر واملراجع  ولفص
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حديثًا عامًا عن اْلكمة يف الشعر  املبحث األولعرضت يف , تناول التمهيد مبحثني      

 املبحث الثاينيف حني وقضت يف . وأشهر الشعراء الذين اشتهروا حبكمتهم , العريب قدميًا 

 .على عالقة اْلكمة ابلوظيضة اْلخالقية للشعر العريب 

. اْلكمة والشعر يف النقد العريب تعالق أم تضارق؟: وعنوانه الفصل األوليتبع التمهيد      

 :وفيه ثالثة مباحث وهي 

عالقة اْلكمة ابلشعر يف النقد العريب القدمي ابعتبارمها تناولت فيه  املبحث األول     

 . جنسني أدبيني خمتلضني 

ما ل يف معاين اْلكمة يف الرتاث النقدي و فقد فصلت فيه القو  املبحث الثاينأما      

 : ويشمل عدة حماور هي .  صادرهااملقصود منها وما هي م

 .                             التجربة :أوالً 

 .الضلسضة :اثنياً 

 .                             اْلقيقة :اثلثاً 

 .والعقل  الضكر :رابعاً 
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 .وقع اْلكمة يف اْلدب اْلندلسيفبينت فيه م املبحث الثالثأما      

وفيه . اْلكمة والنص الغائب يف شعر أيب البقاء الرُّْندي : وعنوانه الفصل الثاينأما      

 .ثالثة مباحث

 .منه التناص وأثره يف نشأة الشعر عند أيب البقاء الرُّْندي  املبحث األولتناولت يف     

أيب البقاء لعوامل اليت أبرزت اْلكمة عند اعلى أهم  املبحث الثاينيف حني وقضت يف     

 :ويشمل عدة حماور وهي . الرُّْندي 

 .التاريخ  :أوالً     

 .التجربة اْلياتية:اثنياً     

 .اْلمثال واْلكم السابقة  :اثلثاً     

 .الضكر والضلسضة  :رابعاً     

 البقاء الرُّْندييف شعر أيب الضنون فقد ذكرت فيه صيغ حلور هذه  املبحث الثالثأما     

 ( .الرمز واإلحياء, التلمني, اإلشارة , اَّلقتباس ) 
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وفيه (. دَّللة وأتويل ) اْلكمة عند أيب البقاء الرُّْندي : وعنوانه الفصل الثالثمث كان    

 .ثالثة مباحث

 املبحث الثاينأما . على املعاين والدَّلَّلت الصرحية واللمنية املبحث األولوقضت يف    

فقد بينت فيه  املبحث الثالثأما . ولت فيه الصور البالغية ومعانيها يف اْلكمةفقد تنا

 .اْلقول الدَّللية يف اْلكمة عند أيب البقاء الرُّْندي

ثبت ابملصادر يليها . خلصت إبجياز النتائج اليت انتهى إليها البحث  اخلامتةويف    

 .واملراجع 

فأرجو من اجلميع العذر , لخطأ والنقص فإن هذا العمل جهد بشري معرض ل :ختاماً    

 .والصضح

وأن جيعله خالصًا لوجهه , كما اسأل هللا العلّي القدير أن يتقبل هذا العمل اليسري     

 .وأن يكون له دور يف إثراء أدبنا العريب اْلصيل , الكرمي 

 ..وعلى آله وصحبه والتابعني , وصلى هللا على سيدان ونبينا دمحم اْلمني 

 ..دعواان أن اْلمد هلل رب العاملني وآخر
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 :التمهيد

 .املفهوم والوظيفة : احلكمة يف الشعر العريب القدمي 

 :املبحث األول

 .مفهوم احلكمة يف الشعر العريب القدمي 

 :املبحث الثاين

 . عالقة احلكمة ابلوظيفة األخالقية للشعر العريب القدمي
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 املبحث األول

 .ر العريب القدميمفهوم احلكمة يف الشع

يُعد شعر اْلكمة من أشهر اْلغراض الشعرية العربية القدمية شيوعًا وانتشارًا بني الناس      

عرب عما خيتلج القلوب , 
ُ
وأكثرها خلودًا وبقاًء على مرّي اْلجيال ؛ فاْلكمة هي اللسان امل

وتزيل عن النضوس ,  ُتذهب عن اْلرواح اهلموم واْلسقام, واْلذهان جتاه املواقف واْلحداث 

وكلما صدرت اْلكمة عن شاعر فحل عظيم كان هلا من عظيم اْلثر , املتاعب واَّلآلم 

 .أوفر اْلظ والنصيب 

لذا آثرُت اْلديث عن اْلكمة يف الشعر العريب قدمياً وعن أشهر الشعراء الذين اشتهروا      

 . حبكمتهم

 :معىن احلكمة

ويف . معرفة أفلل اْلشياء أبفلل العلوم : "تعين( ْكَمةاْلي )ذُكر يف املعجم الوسيط أن     

َنا لُْقَماَن اْلْيْكَمةَ }: التنزيل العزيز  .1 {َوَلَقْد آتَ ي ْ

                                                           
  12آية ,   سورة لقمان  1
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َكم  )ومجعها . وهي الكالم الذي يقُل لضظه وجيُل معناه    .1("حي

ُب اْليْكمة (: "اْلكيم)و  ُ وصاحي ْتقين لألُمور, الَعاملي
ُ
 .2" واْلكيم أيلاً امل

 .   3" كلمة جامعة تلخص نظرية أو جمموعة مالحظات وجتارب: "أبهنا( اْليْكَمة)رفت وعُ   

متلمن رأايً , صادر عن صاحب فكر وعقل رشيد , قول موجز بليغ : فاْلكمة إذاً هي    

 .الغرض منه التوجيه والتعديل والتصحيح , أو علماً أو عظًة أو جتربًة 

, بعيدة عن التكلف , سهلة اْللضاظ موجزة أن تكون ومن أبرز مسات اْلكمة اجليدة     

كمًا فاترة غري قادرة , صادقة مؤثرة  صادرة عن اقتناع حقيقي لصاحبها هبا ؛ وإَّل كانت حي

 .  4وابلتايل غري قابلة للتداول واَّلنتشار, على التأثري واإلقناع 

 

 

 

                                                           
 123ص ,  1ج, م 1293ه    1433, ( 2)ط , مصر , دار املعارف , إبراهيم مصطضى وآخرون , يط   املعجم الوس 1
  149ص , م 1291ه    1431, بريوت   لبنان , دار الكتاب العريب , دمحم بن أيب بكر الرازي ,   خمتار الصحاح  2
 153ص , م 1294, ( 2)ط , مكتبة لبنان   بريوت , س جمدي وهبة   كامل املهند,   معجم املصطلحات العربية يف اللغة واْلدب  3
, ( 2)ط ,  ومنشورات دار صربي , زهدي اخلواجا .د, موازنة بني اْلكمة يف شعر املتنيب واْلكمة يف شعر أيب العالء املعري :   انظر 4

 23   12ص , م 1224ه    1415, الرايض 
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 :احلكمة يف الشعر العريب قدمياً 

حتكي مالحظات وخطرات , جتارب إنسانية عابرة عن عبارة  كانت اْلكمة يف اجلاهلية    

 .تبني عظة أو عربة , وليدة الضطرة , شخصية 

فاْلكم يف تلك الضرتة تتمثل بني ملارب اخليام املرتامية عرب الصحاري احملوطة ابَّلنعزال     

املكارم  حتث على, وتعاجل النماذج السامية من تقاليد وأعراف , عن ابقي الشعوب والبلدان

كما فرضت طبيعة . ووفاٍء وحسن جوارٍ , وعضٍة وتسامحٍ , واْلخالق من شهامٍة ورجولٍة 

ومن أشهر . 1ومشاق الصحراء , املكان على العريب آنذاك التحلي ابلصرب على املكاره 

الذي انبثقت حكمهي من واقع جتربته وخربته . الشاعر زهري بن أيب سلمى : الشعراء اْلكماء

 :منها قوله. ة واْلياتية اإلنساني

 يَ ْسَأمي   َلكَ  َحْوَّلً َّل أَبَ ا   ثَ َمانينيَ           يَعيشْ  َوَمْن  َسئيْمُت َتَكالييَف ال َحياةي 

َلهُ  َواَْلْمسي  اْليَ ْومي عيلَم   وأَْع َلمُ   َعمي  َغٍد  يفي  َول كيّنين َع ْن عيْلمي َما              قَ ب ْ

َنااَي   رَأَْيتُ 
َ
ْب  َخْبَط َعْشَواَء َمْن امل ْتهُ           ُتصي  فَ يَ ْهَرمي  يُ َعمَّْر  تُ ْخطيىْء   َوَمنْ   تُ مي

                                                           
 25   24ص , زهدي اخلواجا .د, كمة يف شعر أيب العالء املعري موازنة بني اْلكمة يف شعر املتنيب واْل:   انظر  1
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َنْ َياٍب   يُ َلرَّْس            َكثيريةٍ  أُُموٍر  لَ ْم يُ َصانيْع يف   َوَمنْ  مي   َويُ ْوطَْأ  أبي َْنسي  ِبي

ْعُروَف ميْن ُدوني 
َ
هي  َوَمْن جَيَْعلي امل  ُيْشَتمي    ال شَّْتمَ  يَ تَّقي  َّل  َوَمْن   يَضيْرُه           عيْرضي

هي   َعَلى          بيَضْلليهي  َوَمْن يَ ُك َذا فَ ْلٍل فَ يَ ْبَخْل   1َويُْذَممي  َعْنُه   ْس تَ ْغَن يُ  قَ ْومي

 .فهذه اْلبيات ُتظهر خربة رجٍل حكيٍم انعكست خرباته وجتاربه اْلياتية يف شعره       

صاحب املوهبة النادرة اخلاصة واَّلستعداد . طرفة بن العبد : عراء اْلكماء أيلاً ومن الش 

غر سنه فإن مواهبه تضتقت مبكراً فأخرجت , الذهين والشعري املبكر  فعلى الرغم من صي

 :  فمن اْلكم البارزة يف شعره قوله.  2أبيااتً طارت شهرهتا يف اآلفاق 

َاليهي     ْيلٍ خبَي     ََنَّامٍ     قَ ب ْرَ      أََرى دي    الَبطَاَلةي    يفي    َغوييٍّ    كَقرْبي       ِبي  ُمْضسي

َما  تُ رَابٍ   مين   ُجْشَوتَ نْيي    نَ َرى  ُمَنلَّدي   َصضيْيحٍ   مينْ    ُصم     َصَضائيحُ       َعَلْيهي

ْوتَ   أََرى
َ
َلةَ       وَيْصطَضيي الكيرَامَ   يَ ْعَتامُ   امل َتَشدّيدي    شي الَضاحي     َمالي     َعقيي ْ

ُ
 امل

َلةٍ   ُكلَّ   اَنقيصاً   َكْنزاً   الَعْيشَ   أََرى مُ    تَ ن ُْقصي    َوَما      لَي ْ  يَ ن َْضدي   َوالدَّْهرُ   اْلايَّ

                                                           
1
 155ص , م 1272, ( 3)ط , بيروت , مكتبة المعارف , الزوزني , ـ شرح المعلقات السبع  
 ,م 1223ه    1413, ( 94)من إصدارات اندي مكة الثقايف اْلديب , عبد هللا ابقازي .د, حول اْلكمة يف الشعر العريب :   انظر 2

 62ص
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وتَ   إينَّ   َلَعْمُركَ   
َ
ْرَخى    َلَكالطّيَولي       الَضىَت   َأْخطَأَ   َما  امل

ُ
َياهُ     امل لَيدي    وثين ْ  1ابي

 :وقوله

مُ  َلكَ   يَستُ ْبدي  َْلْخَباري    وََيْتيْيكَ       َجاهيالً  ُكْنتَ  َما اْلايَّ  تُ َزوّيدي    ملَْ    َمنْ    ابي

َْلْخَباري    َوََيْتيْيكَ      2َمْوعيدي   َوْقتَ   َلهُ   َتْلريبْ   َوملَْ    بَ َتااتً       َلهُ   تَبيعْ   ملَْ   َمنْ   ابي

الذي برزت اْلكمة اإلميانية يف شعره . يعة ومن هؤَّلء اْلكماء كذلك الشاعر لبيد بن رب   

  :                 مثل قوله. بشكل واضح 

ْرابَّلَ             اْلمُد هلل إْذ مل َيتين أجلي  3حىت لبسُت ميَن اإلسالمي سي

 زائي لُ , َّلَ حَمالََة . ابطيُل     وُكلُّ نعييٍم , أَّلَ ُكلُّ شيٍء ماَخالَ هللاَ     :وقوله   

َلًة ظَ نَّ أَنَُّه      َقَلى َعَمالً  إيَذا  واملْرءُ ما عاَش آميلُ , املْرُء أْسرى لَي ْ

ُثوثَة  بسبييل  ه      ويَ ْضىَن إَذا ما َأَخطَأتُه اْلب  ائيلُ   4َحبائيل  ُُه َمب ْ

                                                           
 21  23ص , الزوزين ,   شرح املعلقات السبع  1
 133ص ,   املرجع السابق  2

 261ص , 1ج, م  2336ه    1421, القاهرة , دار اْلديث , أمحد دمحم شاكر .حتقيق وشرح د, َّلبن قتيبة ,    الشعر والشعراء  3
 211ص ,    املرجع السابق  4
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والدالة على . 1فهذه اْلبيات عكست الروح اإلميانية العميقة اليت تغلغلت يف نضس لبيد     

وحثت على , اليم اإلسالمية السمحة عاجلت الكثري من مظاهر الوجود واْلياة أن التع

 .اْلخالق الضاضلة بشكل عام 

الحظ على أبيات اْلكمة يف العصر اجلاهلي أهنا قليلة  
ُ
وأكثرها للنصح أو للموعظة , وامل

 .  2كما تتميز ابلسهولة والوضوح, وضرب املثل

. ومشلت علومًا ومعارف أجنبية خمتلضة , سالمية وعندما اتسعت آفاق الثقافة اإل     

تُرمجت العديد من الكتب من ضمنها الكتب اليت تُعىن ابْلكم واملواعظ مثل كتاب كليلة 

ومن هؤَّلء , 3وأصبح كثريًا من الشعراء جيعلون اْلكمة مدارًا ملعظم قصائدهم, ودمنة 

 :القائلاق الشعراء   على سبيل املثال َّل اْلصر   حممود الورّ 

 رأيُت صالَح املرء ُيْصليُح أْهَلُه   ويَ ْعديه م داءُ الضس  ادي إذا َفَسدْ 

 4يُ َعظَُّم يف الدنيا بضلل صالحه    وحُيَضُظ بعد املوت يف اْلهل والَوَلدْ 

                                                           

 13ص , عبد هللا ابقازي .د ,حول اْلكمة يف الشعر العريب :   انظر 1
 25ص , زهدي اخلواجا .د, موازنة بني اْلكمة يف شعر املتنيب واْلكمة يف شعر أيب العالء املعري :   انظر  2
 26ص  ,زهدي اخلواجا .د, موازنة بني اْلكمة يف شعر املتنيب واْلكمة يف شعر أيب العالء املعري :   انظر  3
ص ,  3ج,  م 1229ه    1419, ( 1)ط , القاهرة , مكتبة اخلاجني , حتقيق وشرح عبد السالم هارون ,  للجاحظ,   البيان والتبيني  4

129  
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متأثراً ابملعارف الضلسضية اليت , ويف القرن الثاين بدأ شعر اْلكمة يتطور إىل شعر فلسضي    

أبو متام أحد أعالم : َناء اإلسالمية ومن أشهر شعراء اْلكمة يف هذه الضرتةسادت سائر اْل

واملعري شاعر الضالسضة , واملتنيب زعيم اْلكمة يف الشعر العريب , مدرسة الصنعة الشعرية 

  .وفيلسوف الشعراء 

فبعد أن كانت . من خالل ما سبق نلحظ التطور والتغري الذي طرأ على شعر اْلكمة      

وعلى , أصبحت تنظم فيها املقطوعات والقصائد الطوال , ات متضرقة بني اْلبيات قطر 

 .منهج واضح اْلسس بنّي املعامل واْلهداف 
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 املبحث الثاين

 .عالقة احلكمة ابلوظيفة األخالقية للشعر العريب القدمي

بل , لرتويح مل تقتصر وظيضة الشعر العريب منذ القيدم أو منذ ُعرف على اإلمتاع وا     

حىت ُعدَّ  الشعر وسيلة من وسائل الرتبية , تعدت ذلك فامتدت إىل التهذيب والتأديب 

واْلث على املكارم واخلُلق , واإلصالح والتعليم ؛ مليا له من أثٍر ابلٍغ يف توجيه السلوك والقيم 

 . اْلسن 

حيثها على اْلفعال و , فالشعر ُيصلح النضس ويربيها على اْلخالق اْلميدة النبيلة      

وينضرها من املنكرات وفعل , ويزجرها عن اخلصال السيئة الذميمة , اْلسنة اجلميلة 

 .وتبتعد عن مهاوي الشر واللعة , حىت تسمو يف مدارج اخلري والرفعة . الضواحش والرذيلة 

صد اليت ترفع احملقق للغاايت واملقا, والشاعر هو ذلك املوجه واملرشد إىل احملامد واملكارم     

فإذا عدل عن هذه الغاايت اجمليدة . وترتقي أبفراد جمتمعه وقبيلته , من مكانته ومنزلته 

: قال أبو عمرو بن العالء . وتطرق إىل أغراض مهينة دنيئة اَندرت مكانته وسقطت منزلته 

عر الذي يُق, كان الشاعر يف اجلاهلية يُقدَّم على اخلطيب "  يّيد عليهم لضرط حاجتهم إىل الشّي
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م شأهنم  ويهّيب من فُرساهنم  وخُيوّيف من  , ويهوّيُل على عدوّيهم ومن غزاهم , مآثرهم ويضخّي

عر والشعراء . ويهاهبم شاعُر غرييهيم فرياقب شاعرهم , كثرة عددهم  واختذوا , فلمَّا كثُر الشّي

صار اخلطيُب عندهم فوق , وتسرَّعوا إىل أعراض الناس , الشعّير َمْكسبًة ورحلوا إىل السُّوقة 

 . 1" الشاعر

فامتهان وظيضة الشعر وتسخريه يف أغراض ذميمة سبب يف سقوط أصحابه ووضع     

كان الشاعر يف مبتدأ اْلمر أرفع منزلًة من اخلطيب ؛ : وقالوا : " قال ابن رشيق . أقدارهم 

عر يف ختليد املآثر  ة وهتيبهم عند شاعر ومحاية العشري , وشدة العارضة , ْلاجتهم إىل الشّي

فلما تكسبوا به , غريهم من القبائل ؛ فال يُقدم عليهم خوفًا من شاعرهم على نضسه وقبيلته 

 . 2" وجعلوه طُْعمة وتولوا به اْلعراض وتناولوها صارت اخلطابة فوقه 

مثل ما يلع قدر , إن الشعر جلاللته يرفع قدر اخلامل إذا ُمديَح به : " وقوله أيلًا      

كالذي يؤثَ ُر من سقوط النابغة الذبياين ابمتداحه النعماَن بَن , الشريف إذا اختذه مكسبًا 

, وإمنا امتدح قاهر العرب , هذا , وقد كان أشرف بين ذبيان , وتكسبه عنده ابلشعر, املنذر
                                                           

 241ص ,  1ج , للجاحظ ,   البيان والتبيني  1
  لبنان , ط  بريوت, دار اجليل , حتقيق  دمحم حمي الدين عبد اْلميد ,  َّلبن رشيق القريواين ,   العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  2
 92ص ,  1ج , م 1291ه     1431,   ( 5)
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رَار . وصاحب البؤس والنعيم  يف وقد بذل له , وكاشتهار َعرَابة اْلوسي بشعر الشَّمَّاَخ بن ضي

 :فقال , سنة شديدة َوْسق بعري متراً 

يَّ يسمو     إىل اخلرياتي   منقطَع القريني  رأيت َعرابَة اْلْوسي

 تَ َلقَّ   اَها َعرابة ابليمنيي      إذا ما راية  رفعت جمل  دٍ 

تُه , وأثراً ابقياً , حىت صار ذلك مثاًل سائراً      دَّ  وقدح ذلك, وَّل تتغري هبجته , َّل تَ ب َْلى جي

وحط من قدره ؛ لسقوط مهته عن درجة مثله من أهل البيواتت وذوي , يف مروءة الشَّمَّاخ 

 . 1" اْلقدار

فإذا خرج , كما ذكر صراحٍة أن الشعر امللتزم ابْلغراض النبيلة يزيد من قدري صاحبهي       

, َوَلسنا  فأما من صنع الشعر َفَصاحةً : " فيقول . إىل اْلغراض الدنيئة حط من قدري قائلهي 

وَّل مدحًا وَّل , ومل يصنعه رغبًة وَّل رهبًة , وختليدًا ملآثر قومه , وافتخارًا بنضسه وحسبه 

 :كما قال واحُد دهريان وسيد ُكتاب عصران أبو اْلسن أحسن هللا إليه وإلينا فيه , هجاًء 

 عي امي املطَ  ريقي طَ  وجدُت طريق البأس أْسَهَل مسلكاً     وأْحَرى بُنْجح منْ 

                                                           
 41   43ص  ,  1ج , َّلبن رشيق القريواين ,   العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  1
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ُْطٍر ما حييت أخا َنًدى      اقعي يل ب وَ خي البَ  وَّل أان يف عرضي    فلسُت ِبي

كما أنه نباهة يف , وشهادة  بضلله , بل هو زائد يف أدبه , فال نقص عليه يف ذلك      

, وإمنا ُفلل امرؤ القيس   وهو َمْن هو   ملا صنع بطبعه , ورفع لقدر الساقط , ذكر اخلامل 

 .  1" غري طمع وَّل جزع  عن, وعال بسجيته 

واملتتبع ملواقف النيب , وعندما جاء اإلسالم أقر الشعر ؛ فتعمق دوره اخللقي الرتبوي     

الداعي إىل الضليلة واملالئم , ملسو هيلع هللا ىلص يلحظ اهتمامه ابلشعر اْلسن اْلكيم املوافق للحق 

قاقي أو الرذيلة ورفله لكل شعٍر ماجٍن داٍع إىل الشر أ, للضطرة السليمة وعلى هذا . و الشي

 .         النهج القومي سار الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم أمجعني 

مر من قيبلك بتعلم الشعر : "فقد كتب عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر إىل أيب موسى اْلشعري قائال 

نب معاويوُروى عن  2" ومعرفة اْلنساب , وصواب الرأي , ؛ فإنه يدل على معايل اْلخالق 

 .3" والشعر أعلى مراتب اْلدب , جيب على الرجل أتديب ولده : " أيب سضيان أنه قال 

                                                           
 41ص  ,  1ج , َّلبن رشيق القريواين ,   العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  1
 13ص ,  1ج  , جالل الدين السيوطي, شرح شواهد املغين     2
 13ص ,  1ج ,   املرجع السابق  3
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؛ أي  ثقيضيةوبني الغاية اخلُلقية التاجلمالية اإلمتاعية وهبذا يتبني أن الشعر مجع بني الغاية     

 .مجع بني غاييت املتعة واملنضعة 
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 الفصل األول

 عر يف النقد العريب تعالق أم تضارق ؟؟اْلكمة والش

 :املبحث األول 

 .عالقة اْلكمة ابلشعر يف النقد العريب ابعتبارمها جنسني أدبيني خمتلضني 

 :املبحث الثاين 

 :ويشمل عدة حماور هي  مصادرهااجتاهات اْلكمة يف الرتاث النقدي و 

 التجربة :أوالً 

 الضلسضة :اثنياً 

 اْلقيقة :اثلثاً 

  والعقل الضكر : رابعاً 

 :املبحث الثالث 

 . موقع اْلكمة يف اْلدب اْلندلسي
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 :الفصل األول 

 اْلكمة والشعر يف النقد العريب تعالق أم تضارق ؟؟ 

 :املبحث األول 

 :عالقة احلكمة ابلشعر يف النقد العريب ابعتبارمها جنسني أدبيني خمتلفني 

ات طابع أديب خاص مييزها عن الشعر , اْلكمة العربية ليست كالشعري , بل هي ذ     

ولكن هذا اَّلختالف َّل ينضي وجود . فهما بذلك جنسني أدبيني خمتلضني عن بعلهما 

 .ارتباط أو عالقة بينهما 

بني لتضريق ل تعباْلسس واملعايري اليت اتُ من معرفة ولكي يتلح هذا اَّلختالف َّلبد      

, فنبدأ ِبعرفة مضهوم الشعر وما املقصود به ؟؟  كاًل منهما عن اآلخر  متييزالشعر واْلكمة و 

ومن مثَّ أدوات الشعر سواء ما تعلق منها بذات الشاعر أو ما تعلق بنظمه من ألضاظ ومعاين 

َكم وتشبيهات , ُمعرجني بعد ذلك على طبقات الشعر ودرجاته , لنصل بعد  وأوصاف وحي

 . العريبذلك ملوطن ومكمن اَّلختالف وهو موقع اْلكمة من الشعر 
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عر ؟ : أوالً   :املقصود ابلشِّ

 الشعر هو فن العربية اْلول وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ اْلديب عند العرب      

مضهوُم ) يوضح املقصود ابلشعر حتت عنوان ( ه  322: ت ) فهذا ابن طباطبا العلوي 

ْعر  ْعُر   أسعدك هللا   كالم  منظو : " فيقول ( الشّي م  ابن عن املنثور الذي َيستعمُله النَّاُس الشّي

اْلمساُع وفسد على  يف خماطباهتم ِبا ُخصَّ به من النَّظم الذي إن ُعدل به عن جهته جمَّتهُ 

نظُمُه معلوم  حمدود  ؛ فمن صحَّ طبعه وذوقُه مل حيتْج إىل اَّلستعانة على نظم و . الذَّوق 

عر ابلَعُروض اليت هي ميزانه , ومن اض طرب عليه الذَّوُق مل يستغني عن تصحيحه وتقوميه الشّي

ستضادُة كالطَّبع الذي َّل تكلُّف معه 
ُ
  1"ِبعرفةي الَعُروض واْلذقي هبا حىتَّ تصري معرفُتُه امل

 :فيقول (  ه   331: ت ) ويُعرفه قدامه بن جعضر 

عر "    2"قول  موزون  مقضى يُدلُّ على معىن : الشّي

                                                           
ه    1435عبد العزيز املانع , دار العلوم , اململكة العربية السعودية   الرايض , .    عيار الشعر , دمحم ابن طباطبا العلوي , حتقيق د 1

  6   5م , ص  1295
  11, ص (  3) رة , ط   نقد الشعر , قدامه بن جعضر , حتقيق كمال مصطضى , مكتبة اخلاجني , القاه 2
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عري , سواء كان  وقافيٍة دال   فكلُّ قوٍل ذي وزنٍ       على معىن حمدد فهو داخل  يف اببي الشّي

يف غاية اجلودة أو يف منتهى الرداءة , فهي مسألة نسبية تعود ْلذقي الشاعر ومهارتهي يف 

ية من اجلودة أتليف الكلمات وصياغة اْلبيات لتكون حُمكمة البُنيان على درجة عال

 .واإلتقان

 :  أدوات الشعر: اثنياً 

للشعر العريب أدوات متيزه َّلبُدَّ أن يُلم وحُييط هبا كل شاعر , بل حَيريص عليها كلَّ      

فمنها  ما يتعلق . اْليرصي ويتوخاها قبل وأثناء نظمه ؛ كي يسلم عمله من العيب واخللل 

 .بذات الشاعر ومنها ما يتعلق بنظمه , وكالمها مكمل  لآلخري 

علم اللغة , الرباعة يف فهم اإلعراب ,  التوسع يف: تي الشاعري فهي فأمَّا ما يتعلق بذا     

والرواية والضنون واآلداب , واملعرفة أبايم العرب وأنساهبم ومناقبهم ومثالبهم , والوقوف على 

اع هذه اْلدوات كمال العقل , وإيثار اْلسن , واجتناب . مذاهب العرب يف الشعر  ومجي

 1. ضعها القبيح , ووضع اْلشياء موا

                                                           
 6عيار الشعر , َّلبن طباطبا العلوي , ص :   انظر  1
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اْللضاظ : أمَّا ما خيتص ِبنظوم الشاعر فالبُدَّ أن يراعي فيه جانبني ُمهمني أوهلما      

 :وسنوضح املراد بكليهما . اْلوصاف واْليكم والتشبيهات : واملعاين , واآلخر 

 :األلفاظ واملعاين : أوالً 

للشاعري اْلاذقي أن ينتقي ن اللضظ واملعىن مها قيواُم العمل الشعري , لذلك َّلبُدَّ إ     

اْللضاظ اْلنيقة السهلة , العذبة اجلزلة , املستساغة اللطيضة اليت تروق لألمساع واَّلفهام , 

. مبتعداً عن اْللضاظ النابية النافرة , ُمتوجاً ألضاظُه يف معاٍن حُمكمٍة ساميٍة ذات جودة وإتقان

خاطب وُمقتلى اْلال, فال خُياطب
ُ
امللوك واْلمراء خبطابي العوام ؛ فضي  ُمراعيًا منزلة امل

ذلك تقليل من القدر والشأن, وَّل يرفع قدر العوامي ِبخاطبتهم جبليل اْللضاظ اليت َّل تُناسب 

 1. البسطاء  من بين اإلنسان 

 :األوصاف والتشبيهات واحِلكم :  اثنياً 

دٍق , فحكمها مما اعتادت العرب أن ُتلمن أشعارها تضاصيل حياهتا وكلُّ ما يدوُر فيها بص

 . أحاطت به معرفتها , ومرَّت به جتارهبا  

                                                           
 11   2عيار الشعر , َّلبن طباطبا العلوي , ص :   انظر  1
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وْلهنم أهل وبٍر , صحوهنم البوادي وُسُقوفهم السماء فليست تعدو أوصافهم ما رأوُه      

 .منهما وفيهما 

ها من حممود        كما ضمنت أشعارها من التشبيهات اليت أدركتها و ألضتها طبائعها وأنُضسي

ها, وأمنيها  اْلخالق ومذمومها , يف حال رخائها وشدّيهتا , ورضاها وغلبها , وفرحها وغمّي

تصرفّية يف َخلقيها وُخُلقيها من حال الطُّضولة إىل حال 
ُ
تها وسقمها وحاَّلهتا امل وخوفيها , وصحّي

  1. اهلرم , ويف حال اْلياة إىل حال املوت 

الٍل فكثري َّل حصر له وَّل     ما كان : فمن هذه اخليالل .  عّد أمَّا ما وصضته العرب من خي

السَّخاُء , والشجاعُة , واْليلّيُم , : ومنها ما كان يف اخلُُلق . اجلَماُل والَبْسطُة : يف اخلَْلق

واْلزُم , والعضاُف , واإلحساُن , وصلُة الرَّحم , والورُع , والشُّكُر , والعْضُو , والعْدُل , 

ى اْلضيافي , وَفهم اْلموري , ورعاية العهدي , وَقْمعي الشَّهواتي وما يتضرَُّع عنها من قير . وغريها 

: وأضدادها . , واإليثاري على النَّضسي , وحضظي الودائعي , وحضظي اجلاري , وإصالحي كلّي فساٍد 
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كالبخلي , واجُلنبي , والطّييشي , واجلهلي , والغدري , واخليانةي , والُضجوري , والُعُقوقي , وُسوءي 

 1. ُلقي , وغريها من اخليالل املذمومة اخلُ 

كلُّ شعٍر اجتمعت فيه اْلوصاف احملمودة كلها , وخال من اخليالل : بناًء على ما سبق      

املذمومة أبسرها ُيسمى شعرًا يف غاية اجلودة , وما يُوجد بلد هذا ُيسمى شعرًا يف غاية 

ب قربه أو بعده من اجليد والرديء , أو الرداءة , وما جيتمع فيه شيئاً من اْلالني ُيصنف حبس

 . شعر صاحل أو متوسط , أو َّل جيد وَّل رديء : وقوفه بينهما فنقول 

فعلى الشاعر أن حُيصي هذه اْلدوات كلها أو ُجلَّها ؛ ليصل لدرجة اإلبداع , وحيقق      

ة الوجدان , غايته الُعظمى اليت من أجلها نظم هذه اْلبيات وهي التأثري يف املشاعر ومالمس

 . اْلزمان  ىولكي تبقى أبياته خالدة حيَّة على مد

 :موقع احلكمة من الشعر : اً اثلث

الشعر , وهل هي داخلة على الرغم من اختالف النُّقاد كثرياً حول موقع اْلكمة من      

عر َّل أن هنالك من أثبت وأجزم أهنا ُتودع يف ديوان الشإمستقلة عنه بذاهتا ؟؟  ويف نطاقه أ

                                                           
  19   11عيار الشعر , َّلبن طباطبا العلوي , ص :   انظر  1
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. بال معارضة , وذلك حينما جتيء مثرة انضعال شعوري , وتصدر حارة دافقة غنية ابلصور 

 :كقول املتنيب 

 رب عيش أخف منه اْلمام** ذل من يغبط الذليل بعيش 

 :وقوله 

 وحسب املنااي أن يكن أمانيا** كضى بك داء أن ترى املوت شافياً 

 :وقوله 

 سرور حُمب أو إساءة جمرم** ملن تطلب الدنيا إذا مل ترد هبا 

 .فهذه حكم حارة تلمح فيها اَّلنضعال العاطضي الصادق     

إذاً جند أن اْلكمة ليست خارجة عن ديوان الشعر بل هي جزء منه , ولكن تثبت      

 .وجودها بصدق مبعثها وحرارة عاطضتها 
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 :املبحث الثاين 

 :مل عدة حماور هي ويش صادرهااجتاهات اْلكمة يف الرتاث النقدي وم

 التجربة :أوالً 

 الضلسضة :اثنياً 

 اْلقيقة :اثلثاً 

 والعقل الضكر :رابعاً 

 :اجتاهات احلكمة يف الرتاث النقدي 

 : غالباً ما تسلك اْلكمة يف الشعر العريب أحد اَّلجتاهات اآلتية     

 : االجتاهات اإلنسانية / أ 

بشر وما يعرتيها , فيأِت بقوٍل تراتح له النضوس ؛ فاْلكيم هو اإلنسان اخلبري بطبائع ال    

لعجزها عن التعبري عنه , فيشعر كل فرد وكأنه املعين واملقصود هبا , وذلك لعمومها يف 

 .املدلول 
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وتكون اْلكمة أعظم أثرًا عندما ُتصاغ يف شعر شاعر فحل , له القدرة على التصرف     

 . املعاين واإلبداع يف اْلسلوب يف

 :الجتاهات االجتماعية ا/ ب 

اْلكمة تنبع من الواقع اَّلجتماعي , وتتجه للمجتمع , فكلما كانت النضس اْلكيمة     

لما  كأقدر على استلهام اْليثيات اَّلجتماعية , كان أتثريها على أفراد اجملتمع أعظم , و 

لك كانت معممة كلما كان اتساع مداها أكرب , وإمكانية استمرارها أعظم , وتصبح بذ

 .حكمة اجتماعية 

واْلكمة من الوسائل املعينة لرفع املستوى اَّلجتماعي ؛ كوهنا حتث على حتسني     

اْلخالق والزهد يف الدنيا , والقناعة ِبا تيسر من خرياهتا , فيتخلى اْلفراد عن التنافر 

 .والتشاجر والتحاسد والتباغض 

يسعى إىل فهم غوامض , والتضكري حقل للبحث  الضلسضة :االجتاهات الفلسفية / ج 

والعالقات القائمة بني اإلنسان , والكشف عن ماهية اْلقيقة واملعرفة , الوجود والواقع 

 . والضكر الضلسضي جزء َّل يتجزأ من حياة اإلنسان  .والطبيعة وبني الضرد واجملتمع 
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اعر فلسضة يف ظهرت نواة الضلسضة الشعرية يف أقوال اْلكماء من الشعراء , فلكل ش    

هذه اْلياة ختتلف حبسب مستواه كضرد , وقدرته الضكرية , ومدى حتصيله للمعارف 

يف حياهتم , يعاجلون فيه أموراً فلسضية  فلسضي   ار  كمة فلهم مساإلنسانية , وخاصة شعراء اْل

 1. من خالل حكمهم اليت تتجه إىل اجملتمع واْلياة والكون 

ذه اَّلجتاهات الثالثة , وقد أتِت كل واحدة منهم على ه ىحدإفاْلكمة َّل خترج عن    

 .حدة , وقد جتتمع مجيعها 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 22   23ة بني اْلكمة يف شعر املتنيب واْلكمة يف شعر أيب العالء املعري , دز زهدي اخلواجا , ص املوازن:   انظر  1
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 : احلكمة مصادر 

للحكمة عدة مستوايت سنتطرق لكل مستوى منها على حدة , ونورد له مناذج من     

 .الشعر العريب 

 : التجربة : أوالً 

هبا الشاعر , أو من خالل عادة ما تكون اْلكمة منبثقة من واقع جتربة إنسانية مرَّ      

 .خربته اْلياتية , أو نتيجة أزمة شعورية نضسية 

فمن اْلكم املعربة عن التجارب اإلنسانية , اْلكمة يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل , فقد     

فقده ْلبنائه ؛ فعربت عن حالة الضقد  اءالتجربة اإلنسانية احملرقة جر  جاءت مستعرية بلهيب

 : يقول . املريعة 

َّ دَ أوْ    قلعُ َّل تُ  وعربةً  قادي بعد الرُّ **  حسرةً وين وأعقبُ  ي بيني

 صرعُ مَ  جنبٍ  كلّ ولُ , موا رّ خُ فتُ **  مُ واهُ وا هلي وأعنقُ  ىَّ وَ قوا هَ بَ سَ 

 دفعُ َّل تُ  تْ أقبلَ  ةُ فإذا املنيَّ **  عنهمُ  عُ أبن أدافي  صتُ رَ ولقد حَ 
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 1 ع ُ نضَ َّل تَ  يمةٍ متي  كلَّ يت َ ألضَ ** ها ارَ أظض تْ بَ أنشَ  ةُ وإذا املنيَّ 

فاْلبيات تشتعل وجداً وحرقًة , فقد كانت خالصة جتربة إنسانية مرَّ هبا هذا اْلب     

املكلوم , وهي جتربة كافية إلشعال ذاته , فنطق هبذه اْلكم اليت ظلت انبلة يف الوجدان 

 .طّوال هذه السنوات

ن اْلبرص اْلسدي , وقد تكون اْلكمة انجتة عن شعور إنساين عميق , كحكمة عبيد ب   

فهي جتربة نضسية شعورية , ميتزج فيها التأمل ابخلوف والقلق , ذلك الشعور الذي كان 

 : يالحق عبيداً كثرياً يف حياته , حىت ظهر واضحاً يف أبياته حيث يقول 

 دي رصَ مَ  لَّ ىت كُ ااي للضَ املنَ  بالُ حي **ت عَ د رَ وقَ  عدُّ تُ  م  رء أايّ لمَ ولي 

 دي وعي مَ  ريي وماً على غَ ا يَ القاهتُ مُ ** وقصده  وقتٍ لي ري جتَ  هُ تُ ي َّ ني مَ 

 دي غَ  يف ةي يَّ املني  بلُ حَ  هُ قُ يعلَ سَ **  هُ أنَّ  دَّ َّلبُ  ومي ت يف اليَ ن مل ميَُ مَ فَ 

 2.فحكمته انبثقت من حس شعوري متازج فيه التأمل ابخلوف 

 
                                                           

 421م ,  ص  1212, (  6)   املضلليات , املضلل الليب , حتقيق وشرح أمحد شاكر وعبد السالم هارون , دار املعارف ِبصر , ط  1
  422 
 14صعبد هللا اب قازي , . حول اْلكمة يف الشعر العريب , د:   انظر 2
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 :الفلسفة : اثنياً 

فقد تكون اْلكمة .  العميق الضلسضة هي البحث عن حقائق اْلشياء والتأمل الذهين   

نتيجة أتثر عقلي أو منطقي هيمن وطغى على الشاعر , فخرج على هيئة أبيات من 

فهذا أبو متام نالحظ أن الثقافة لعبت دوراً ابرزاً يف التأثري على شعره , فقد جتسد . اْلكمة

 :فيقول . امللمح العقلي املنطقي يف شعره, فكانت حكمه ذات أثر منطقي 

 حسودي  هلا لسانَ  أاتحَ  طويتْ **  ليلةٍ ر فَ شَ نَ  هللاُ  أرادَ  وإذا

 1 ودي ف العُ رْ عَ  طيبُ  فُ يُعرَ َكاَن ما  **  تْ اورَ فيما جَ ,  اري النَّ  الُ اشتعَ  وَّلَ لَ  

 :وقوله     

 2العايل  للمكاني  رب  حَ  يلُ فالسَّ ** من الغىن  الكرميي  َّل تنكري عطلَ 

لضلسضة واملنطق مع التأمل , واخلربة اإلنسانية ابلناس فأبيات اْلكمة يتمازج فيها عامل ا    

 .واْلياة 

                                                           
 11شاهني عطية , ص .   ديوان أيب متام , د 1
 211املرجع السابق , ص  2
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فيها التجربة اإلنسانية مع الضلسضة والتأمل الذهين  تكذلك من اْلكم اليت امتزج     

 : كقوله . العميق, حكم أيب العالء املعري 

 أسواء الطبعي  سوءي  فإهنم عندَ ** هبا  عاشُ يُ  أخالق   إن مازت الناسَ 

 :ويقول    

 خاء   يف الرّ  املودةَ  فال تنسَ **  بؤسٍ  مي يف أاي إذا صاحبتَ 

فاملالحظ أن حكم أبو العالء تعرب عن جتربة إنسانية ذات رؤى عميقة , طغى عليها اجلانب   

 1.  الذهين

 :احلقيقة : اثلثاً 

 فاْلقيقة مصدر. للحقيقة دور كبري يف إبراز حكم الشعراء , وتصوير مدى أتثرهم هبا     

فمن .إهلام للشاعر, فعندما يؤمن هبا ويتأثر تظهر واضحة جلية يف أبياته على هيئة حكم 

وأكثر حقيقة أرقت اإلنسان هي . تلك اْلقائق املوت واملرض وغريها من اْلمور اْلتمية 

                                                           
 41   43عبد هللا ابقازي , ص. العريب , دالشعر حول اْلكمة يف :   انظر  1
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املوت , فشغلت تضكريه َنو مصريه احملتوم , وملى يتأمل حقيقة اْلياة يف قصرها وحمدودية 

 :ي كالكنز تنقص وَّل تزيد , كما يقول طرفه بن العبد أايمها , فه

 وما تنقص اْلايم والدهر ينضد ** أرى العيش كنزاً انقصاً كل ليلة 

 الطول املرض وثنياه ابليد لك** لعمرك أن املوت ما أخطأ الضىت 

 وبلغ اَّلستسالم إىل هذه اْلقيقة اْلتمية درجة اَّلعتقاد أبن املوت سيطال اإلنسان ,    

ولو صعد يف السماء أو احتمى يف القالع واْلصون , فالبد أن تناله أسباب املنااي , كما 

 :يرى زهري بن أيب سلمي إذ يقول

 وإن يرق أسباب السماء بسلم ** ومن هاب أسباب املنااي ينلنه 

 .فهنا انبعثت اْلكمة نتيجة إميان حبقيقة حتمية َّل مضر منها أبداً      

 :والعقل الفكر : رابعاً 

بعض اْلكم قد تكون نتيجة فكر معني , أو ثقافة شائعة أتثر هبا أصحاب هذه       

 . اْلكم
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فهذا أبو العتاهية يظهر لنا يف حكمه جزء من  فكره وأتثره الثقايف , الذي يتمازج مع 

 : املوعظة , فضي راثئه لصديقه علي بن اثبت يقول 

 يك شيّافما أغىن البكاء عل** بكيتك اي علي بدمع عيين 

 وأنت اليوم أوعظ منك حيّا** وكانت يف حياتك يل عظات 

هذه : " يقول أبو الضرج اْلصبهاين  . فقد أتثر يف هذه اْلبيات ابلثقافات اْلخرى      

املعاين أخذها كلها من كالم الضالسضة ملا حلروا اتبوت اَّلسكندر , وقد أخرج اَّلسكندر 

"  أهيب منه اليوم , وهو اليوم أوعظ منه أمس  كان امللك أمس: "قال بعلهم : ليدفن 

  1" سكنت حركة امللك يف لذاته , وقد حركنا اليوم يف سكونه جزعاً لضقده : " وقال آخر 

غري أن أاب العتاهية استند يف كثري من حكمه على موروث عريب , فدائماً ما ميزج اْلكمة    

 2. ووعظي معاً  ابملوعظة والعربة حىت جاءت مزجياً من أثر ثقايف

من فكره  يف حكمهم املتنيب , فحكمه مزيجومن الشعراء الذين طغت أفكارهم وجتلت     

بتجربته الذاتية من املعاانة والتوق الدائم للطموح مع الثقافة العميقة , مما  وثقافته ممتزج

                                                           
 44, ص  4  اْلغاين , ْليب الضرج اَّلصضهاين , ج  1
 23   22عبد هللا ابقازي , ص  .حول اْلكمة يف الشعر العريب , د :   انظر  2
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ردده جيالً كسب حكمه مذاقاً شعرايً خاصاً , وأعطاها متيزاً شعرايً ظلت اْلجيال حتضظه وتأ

 :فمن حكمه . بعد جيل 

 فال تظنن أن الليث يبتسم** إذا نظرت نيوب الليث ابرزة 

 : وقوله 

 فهي الشهادة يل أبين كامل** إذا أتتك مذميت من انقص 

 : وقوله     

 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم ** ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله 

ك هبا شعره , وهي حكم متجددة النبض مع اْلايم , وذل وغريها من اْلكم اليت زخر    

 1 لصدق انبثاقها من واقع الشاعر

 

 

 

                                                           
 34   31عبد هللا ابقازي , ص . حول اْلكمة يف الشعر العريب , د :    انظر  1
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 :املبحث الثالث 

 موقع اْلكمة يف اْلدب اْلندلسي

وانعكس ذلك يف الشعر والنثر مًعا ؛ فقد , لقد ازدهرت حرفة اْلدب يف اْلندلس      

أضف إىل . عت يف شىت اْلغراض اخلالبة يف قرائح الشعراء فتضتحت وأبد تهأثرت طبيع

وحرصوا على , فقد نبع منهم الكثري من الشعراء , ذلك حظوة الشعر لدى امللوك واْلمراء 

وحضلت هبم , ومست مكانتهم , وكانوا هلم ندماء ؛ فاعتز الشعراء بذلك , جمالسة الشعراء 

 .واودروا عليهم الرزق درًا ؛ فنعموا وترف, قصور اْلمراء وُدور الوزراء 

, وهجاٍء وراثٍء , وحكمٍة وزهٍد  , ولقد نظموا يف شىت الضنون واْلغراض من مدٍح وفٍخر     

 .إذ ليسوا عنهم منعزلني , وغزٍل واعتذار؛ فقد كانوا ابملشارقة متأثرين 

 :احلكمة يف األدب األندلسي 

, هتم يف اْلياةأودعوها أتمال, قّلما خيلو أدب من حكماء تركوا وراءهم أقواًَّل خالدة      

 . أي عصر من عصور اْلدب العريب من اْلكم م منها ؛ وبناًء على ذلك فلم خيلُ وموقضه
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, فقد زاحم غرض اْلكمة بقية اْلغراض الشعرية , وقد جتلى ذلك يف اْلدب اْلندلسي     

 . واثبت وجوده

الصة التجارب اتسمت اْلكمة يف الشعر اْلندلسي ابلتأمالت الضلسضية املستقاة من خ     

فاهتم كثري من الشعراء بصياغة أفكارهم وآرائهم عن اْلياة , يف مناحي اْلياة املختلضة 

 . والوجود ؛ فأنتجوا شعرًا مليًئا ابلعيرب والعظات 

وترشيد الناس إىل , وهو أبرز شعراء عصره يف الوعظ , يقول أبو إسحاق اْللبريي      

 :اْلخذ أبسباب الضوز والضالح 

ُم فَ ًتا تَ ضُ  سَمَك الَساَعاُت ََنَْتا** تُّ فُ َؤاَدَك اَْلايَّ  وتَ ْنَحُت جي

ْدٍق  ُنوُن ُدَعاَء صي
َ
 أَْنَت أُرييُد أنْ َتا: أَّلَ اَي َصاحي ** وَتْدُعوَك امل

َا َحىتَّ إذا ميتَّ انْ تَ بَ ْهَتا ** تَ َناُم الدَّهَر يفي َغطييٍط       1هبي

                                                           
, م  1221ه    1411, ( 1)ط , دمشق   سورية , دار الضكر , دمحم رضوان الداية . حققه د,    ديوان أيب إسحاق اْللبريي اْلندلسي  1

 24ص 
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وأن مآله ,  حيث ركز فيها اْللبريي على هناية اإلنسان يف هذه اْلبيات زجر كبري للغافلني 

فال رجعة وَّل , فقد يبقى يف غضلة ساهًيا و َّل يتضطن إَّل واملوت يطرق أبوابه , إىل الزوال 

 . مضر 

 : ومن اْلكم ما قاله ابن زيدون معربًا عن نظرته للحياة 

يح  أَْعَجُم   ري َما َجهيلُت َفَأْعَلمُ يُ ْعطيي اْعتيَبا** الدَّهُر إْن أْمَلى َفصي

َها الَعْلَقمُ ** أنَّ الذيي َقَدَر اْلََواديث َقْدرَها   َساوى َلديه الشَّْهُد من ْ

اب  يَ ْقَتلي  مُ ** وَلَقْد َنظَْرُت َفالَ اْغرتي  َكَدَر املآلي وَّل تَ َوقٍّ يَعيصي

ب َحاله  ُل الدَُّؤوبَ ** َكْم قَاعيٍد حَيَْظى فَ تُ ْعجي  فَ َيْحَرمُ  ميْن َجاهيٍد َيصي

ن   َواهيي حُمْسي َعةي الدَّ  َيْسَعى لييُ ْغليَقُه اجلريميَة جَمْريمُ ** وَأُشدُّ فَاجي

 1وَلَقْد َيصيُح إىل الرُقَاةي اَْلْرَقُم ** تَ ْلَقى اَْلُسوَد َأَصَم َعْن َجْرسي الَوفَا 

فالذي ,  وذلك بقياسنا العرب بعلها ببعض, فالدهر كاٍف أن يعلمنا ما جهلنا         

وضع ليئم , ومن أخطر الظواهر يف نظره , صح مقياسه استوى لديه حلو اْلياة ومّرها 

                                                           
 221ص , م  1224ه     1415, ( 2)ط , بريوت , دار الكتاب العريب , يوسف فرحات . شرح د, ن   ديوان ابن زيدو  1
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وأشد من ذلك سعي جمرم إللصاق التهم , فيناصبه العداء حسًدا منه وبغًيا , حيسد شريًضا 

 .أما اْلسود فهو أصم عن مساع صوت الوفاء . ِبحسن تلضيًقا منه وكذاًب 

 وافر بل كان له حظ, الشعر اْلندلسي يف  غيبَّ يُ ا أن غرض اْلكمة مل مما سبق يتبني لن     

 .كغريه من اْلغراض الشعرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 
 

 الفصل الثاين

 اْلكمة والنص الغائب يف شعر أيب البقاء الرُّْندي

 :املبحث األول 

 التناص وأثره يف نشأة الشعر عند أيب البقاء الرُّْندي

 :املبحث الثاين 

 أيب البقاء الرُّْندي عند اليت أبرزت اْلكمة واملأهم الع

 التاريخ :أوالً 

 التجربة اْلياتية :اثنياً 

 اْلمثال واْلكم السابقة :اثلثاً 

 الضكر والضلسضة :رابعاً 

 :املبحث الثالث 

 :صيغ حلور هذه اْلجناس يف شعر أيب البقاء الرُّْندي من خالل

 ( .حياءالرمز واإل, التلمني, اإلشارة , اَّلقتباس )
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 الفصل الثاين

 اْلكمة والنص الغائب يف شعر أيب البقاء الرُّْندي

 : املبحث األول 

 التناص وأثره يف نشأة الشعر عند أيب البقاء الرُّْندي

 (ه   694ه     631)  :شخصية الشاعر : أوالً 

هو صاحل بن أيب اْلسن بن يزيد بن صاحل بن موسى بن أيب القاسم بن علي بن      

 .أشهر  لثانيةوا, وأبو البقاء وأبو دمحم  كنيته أبو الطَّيّيب. ريف النَّضزي ش

وكانت وفاته هبا عام أربعة ومثانني ,  ستمائة وواحد هجرايً  ولد برُْندة يف حمرم سنة     

 .فضيها ولد وعاش وهبا تُويف , وقد ارتبط الرُّْندي ِبدينته ارتباطًا قواًي . وستمائة 

   واتصل ببالط بين نصر , قلى ُمعظم أايمه يف مدينة رُْنده , شاعر وانقد هو أديب و     
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د , َيْسرَتفد ملوكها , حيث كان كثري الوفادة والرتدد عليها , يف غرانطة ( بين اْلمحر)  ويُ ْنشي

 . 1ومن اَّلختالط آبداهبا , ويُضيد من جمالس علمائها , أمراءها 

: " فقال يف ترمجته( الّذيل والتكملة ) مللك املراكشي يف ابن عبد ا, وقد ترجم للرُّندي      

, حافظًا , فقيًها , ابرع التصّرف يف منظوم الكالم ومنثوره , وكان خامتة اْلدابء ابْلندلس 

وله مقامات . مقتد يف أحواله , متواضًعا , نبيل املقاصد , متضنّيًنا يف معارف شىت , فَ َرضيَّا 

 . 2" مدون , اا ونثرً المه نظمً وك, ديعة يف أغراض شىت ب

, عذب اللضظ ,سهل املأخذ , شعره كثري : " ووصف لسان الدين اخلطيب شعره فقال     

 . 3" غرُي ُمؤثير للجزالة , رائُق املعىن

, اشتهر أمره ابْلندلس , علًما وأداًب وشعرًا , فهو صاحب شخصية مرموقة يف عصره      

 : فمن كتبه . فية متعددة يظهر ذلك من خالل مؤلضاته وكانت جوانبه املعر , واملغرب 

                                                           
,  4ج , بريوت , دار صادر , إحسان عباس . حتقيق د, أمحد املقري التلمساين , نضح الطيب من غصن اْلندلس الرطيب :    انظر  1

, دار الكتب العلمية , يوسف الطويل . شرحه د,  الشهري اببن اخلطيب   اإلحاطة يف أخرب غرانطة , أيب عبد هللا التلمساين 496ص 
  216   215ص ,  3ج , م  2333ه     1424, ( 1)ط ,  بريوت   لبنان 

,  4ج, بريوت   لبنان , دار الثقافة , إحسان عباس . حتقيق د, دمحم بن عبد امللك املراكشي ,   الذيل و التكملة لكتايب املوصول والصلة  2
 131ص 

 216ص ,  34ج, ابن اخلطيب , اإلحاطة  3
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وهو على أربعة , يف ثالثة أجزاء  (خمطوط ) لف بالغي ؤ وهو مُ , ( الوايف يف نظم القوايف) 

والقسم , قسم خاص ابلشعر وفلله وطبقات الشعراء وعمل الشعر وآدابه وأغراضه , أقسام 

, السرقة , اإلخالل ) لث عن عيوب الشعر والقسم الثا, الثاين عن حماسن الشعر وبدائعه 

له أتليف يف العروض كما   . والقسم الرابع عن حد الشعر والعروض والقافية, ( اللرورة 

 ( .روض اْلُنس ونزهة النضس : ) وله كتاب مسّاه . والضرائض وغريها 
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 :مفهوم التناص : اثنًيا 

فرض حلوره يف جممل الدراسات , التناص مصطلح نقدي حديث وافد من الغرب      

ولقد اختلضت , وهو حديث الوفادة على املشرق العريب , الغربية والعربية منها مؤخرًا 

 .النظرايت واملضاهيم حوله ابختالف التيارات الضكرية واملدارس النقدية عند الغرب 

ا الكشف عن جيدر بنّ , وقبل اْلديث عن أثر التناص يف شعر أيب البقاء الرُّْندي      

 . املرجعية اللغوية له

:  صُّ فقد جاء يف لسان العرب أن النَّ , ( نصص ) فالتناص لضظ يعود إىل جذره اللغوي     

وقال عمرو .  صَّ وكل ما أظهر فقد نُ . رفعه : ه نًصا صُّ اْلديث ينُ  صَّ نَ . رفعك الشيء " 

املتاع  ونصَّ . فع له و أسند أي أر , للحديث من الزهري  صَّ ما رأيت رجاًل أنَ : بن دينار 

 والنصُّ . التحريك حىت تستخرج من الناقة سريها : والنص . جعل بعله فوق بعض : ا نص  

 1" التوقيف والتعني على شيء ما :  والنصُّ . اإلسناد إىل الرئيس اْلكرب : 

                                                           
 ( ن ص ص ) مادة , بريوت , دار صادر , ابن منظور ,   لسان العرب  1
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هو تنتمي مجيعها إىل حقل دَّليل واحد , فاجلذر نصص يتولد عنه عدة معان متقاربة      

ونسبة اْلديث إىل صاحبه وذلك عن طريق متابعة ما ( التوثيق ) دَّللتها على عملية  : 

 . عند صاحب اْلديث َّلستخراج كل عناصره حىت بلوغ منتهاها 
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 :التناص يف بُعده النقدي : اثلثًا

 أمَّا مصطلح التناص فله دَّللته النقدية واليت ظهرت ْلول مرة على يد الباحثة الضرنسية     

هو ذاك التقاطع داخل التعبري مأخوذ : " يف عدة حبوث إذ عرفته بقوهلا ( جوليا كريستيضا ) 

 1" من نصوص أخرى

وهذا حتًما يعين اْلضظ واملعرفة , فالتناص أساسه التضاعل والتشارك بني النصوص      

ي فهو عملية استعادة للنصوص القدمية يف شكل خضي أحيااًن أو جل. ابلنصوص السابقة

 .أحيااًن أخرى 

نه وضع شروطًا من أمهها اْلضظ من إإذ , طه ابن خلدون إلنتاج الشعر وهذا ما اشرت     

أوهلا اْلضظ , اعلم أن لعمل الشعر و إحكام صنعته شروطًا : " جنس العمل اْلديب فيقول 

الشعر أي من جنس شعر العرب حىت تنشأ يف النضس ملكة ينسج على منواهلا , من جنسه 

وَّل يعطيه الرونق واْلالوة إَّل كثرة , ومن كان خالًيا من احملضوظ فنظمه قاصر رديء , 

واجتناب الشعر , إمنا هو نظم ساقط , فمن قل حضظه أو عدم مل يكن له شعر . احملضوظ 

                                                           
 141ص , اجليزة   مصر , الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان  ,   قلااي اْلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين , عبد املطلب دمحم  1
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مث بعد اَّلمتالء من الشعر وشحذ القرحية للنسج على املنوال , أوىل ِبن مل يكن له حمضوظ 

 . 1.." .يقبل على النظم 

, مث اْلخذ ِبا يتناسب والنصوص اجلديدة , وبذلك فالتناص يقتلي الرجوع إىل الوراء      

 .وهذا يتطلب اْلضظ وسعة اإلطالع على النصوص اْلدبية السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 141ص , ( 1)ط , بريوت   لبنان , دار الضكر , بد الرمحن بن خلدون ع,   مقدمة ابن خلدون  1
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 :التناص وأثره يف نشأة شعر الرُّْندي : رابًعا 

د له أن يتأثر ِبا يدور حوله من فالب, وملَّا مل يكن الرُّْندي يف معزل عن الناس واْلياة      

فاملتتبع لشعره يالحظ مظاهر التناص   املباشر وغري املباشر  , وآاثر وتراث , أحداث وأقوال 

 .وتوافق الرؤى وتقارب اْلفكار , وماهلا من بُعد دَّليل كاَّلنبهار واإلعجاب , يف شعره 

جمالس الشيوخ وحلقاهتم العلمية يف  يرتدد على, فقد بدأ الرُّْندي حياته العلمية تلميًذا      

ولعل املنهج التعليمي الذي اتبعه يف طضولته َّل خيتلف عن املنهج العام املتداول بني , رُندة 

ه , الصبيان  لذلك , ومنبع الدين والعلوم , من تعلُّم القرآن وحضظه ابعتباره  أصل العلم ورأسّي

إضافة إىل رواية الشعر ,  التعليم جعله أهل اْلندلس فيما يقول ابن خلدون أصاًل يف

 .وأخذهم بقوانني العربية وحضظها وجتويد اخلط, والرتسل 

مث متَّ َّلحًقا على يد , وقد مت التحصيل اْلويل على يد والده أيب اْلسن يزيد بن صاحل      

مالقة : ل انتقل بعدها يف مرحلة الشباب إىل اْلقاليم اجملاورة لًرندة مث, شيوخ رُندة املرموقني 

ومل يكن الرُّْندي جيد عناًء أو مشقًة يف شدّي الرحلة إىل هذه املدن . و اشبيلية وشريش 

ُربَّزين 
ومما شجعه على ذلك . وجمالسها العلمية اْلافلة , اْلندلسية  املشهورة بعلمائها امل
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يمية خاصة وبذلك أصبحت جمالسهم  التعل, انتقال كثري من علماء رُندة إىل اشبيلية ومالقة 

إذ مل تكن رُندة من املدن املشهود هلا ابزدهار العلوم , ابلطالب القادمني من املناطق اجملاورة 

 .والضنون حىت القرن السادس اهلجري 

فنجد شاعران يتوجه َنو غرانطة اليت أصبحت له دارًا , أمَّا يف مرحلة اَّلكتمال والنلج      

كما جنده كثري الرتدد على سبته . عر البالط النصرّي حيث أصبح شا, اثنية بعد بلده رُندة 

وكذلك مراكش اليت زارها مرتني ضمن الوفد الرمسي الذي توجه إىل البالط املريين ؛ بقصد , 

 .1ودعوهتم إىل اجلهاد ابْلندلس لنصرة املسلمني هبا ,اَّلستنصار واَّلستنجاد هبم 

السابع اهلجري بشكل َّلفت علم الضرائض  ومن أهم ألوان العلوم اليت ازدهرت يف القرن     

وتطورًا وجتديًدا يف , مث علم العروض الذي شهد توسًعا واضًحا يف املنهج , أو فقه املواريث 

كذلك القراءات اليت كانت رائجة , كما نشط يف الرتاجم والضهارس , اْلوزان العروضية 

أصبحت من العلوم املصّدرة  حبيث, وكثر املتصدرون لتدريسها فتعددت حلقاهتا , آنذاك 

 .يف التحصيل واملعرفة 

                                                           
مركز البابطني لتحقيق , حياة قارة . يف أعماله اْلدبية الشعر والنثر , حتقيق ودراسة د الرُّْنديديوان أيب الطَّيب صاحل بن شريف :   انظر  1

  19   16ص ,( 1)ط , املخطوطات الشعرية 
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ج , اْلسن أبيه  وأب: " وقد روى الرُّْندي عن       وابن , وابن الَضخَّار الشَّريشي , والدابَّ

 .1" وأيب القاسم ابن اجلَدّي , وأيب اْلسن بن َزرقون , ُقطرال 

ىت ؛ وذلك رغبة منه يف  علوم شيفغلب شيوخه من العلماء املشاركني فنالحظ أن أ     

وْلجل تعميق امللكة البيانية , ومساعه ممن ُشهد هلم ابلرايدة , تعميق أحكام القرآن وجتويده 

 .وضبط خمارج اللغة العربية الضصيحة , 

ُبَ رَّزين يف ذلك      
أمَّا أصول اللغة العربية وآداهبا فقد أصَّلها لدى شيوخ اللغة وأعالمها امل

ج سن علي بن جابر بن علي اللخمي اإل اْلأيب: العصر أمثال : ت ) شبيلي املعروف ابلدَّابَّ

 .جميًدا يف نظمه ونثره , إذ كان إماًما يف اْلدب ( ه   646

واملشاركة يف العلوم إىل تالميذه , وقد استطاع الرُّْندي أن ينقل هذا التنوع يف التحصيل      

 .الذين تتلمذوا على يديه 

                                                           
 216ص ,  3ج, طيب ابن اخل,   اإلحاطة  1
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جعلته مؤهاًل للمشاركة يف , يتبني لنا أن الرُّْندي تشبع أبلوان من املعارف ومما تقدم      

وأدب منثور ومنظوم ؛ , وعروض , واتريخ , وفرائض , شىت ضروب املعرفة من حديث 

 . 1فنال بذلك شهرة عظيمة يف حياته وبعد مماته 

 .أفكاره وأقواله  وينعكس ذلك على, أن يتأثر ِبا تشبعت به نضسه  لذلك كان ليزاًما     

سواء كان , إًذا َّل غرابة عندما نرى مظاهر التناص جلّية واضحة يف شعر أيب البقاء     

 . أو تناًصا اترخيًيا وحلاراي , أو تناًصا معنواًي , ( بكلمة مضردة , أو مجلة ) تناًصا لضظًيا 

أو ضمن شعره أثرًا من  ,فإذا اقتبس الرُّْندي من القرآن بعض ألضاظه وتراكيبه أو مجله     

وهذا اْلمر جعل , فال عجب يف ذلك ؛ فقد نشأ على حضظه وجتويده وإتقانه , القرآن 

 . سهلة يف غاية البساطة والدقة , راقية يف ألضاظها ومعانيها وتراكيبها , لغته قريبة إىل النضس 

حىت يصل يف بعض , القرآنية واملتتبع ْللضاظ الرُّْندي جيزم أبنه يستضيد كثريًا من اْللضاظ      

 : مثل قوله . اْلحيان ْلد التطابق مع ألضاظ القرآن الكرمي 

 2اي عُذويل ُقْل ُهَو هللاُ َأَحْد ** َأاَن َأسُلو عن َحبيييب َساعًة 

                                                           
 21   12ص , حياة قارة . د,  الرُّْنديديوان أيب الطيب :   انظر  1
  139ص , قابلسا جعر ملا   2
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 : ُقْل ُهَو هللاُ َأَحْد مقتبس لضظًيا من قوله عز وجل يف سورة اإلخالص: فقوله     

  1{ د  َأحَ  اَللَُّ  ُهوَ  ُقلْ } 

 : وكذلك قوله     

ا ؟: فقْلُت لسكاهنا ** تزلزلتي اْلرُض زيلزاهلا   ماهلي

 2فأخرجتي اْلرُض أَْثقاهلا ** أاتان أبو عامر : فقالوا 

يقول . فضي البيتني السابقني يظهر أتثر اجللي ابلقرآن فقد اقتبس من أوائل سورة الزلزلة     

َوقَاَل ( 2)َوَأْخَرَجتي اْْلَْرُض أَثْ َقاهَلَا ( 1)َلتي اْْلَْرُض زيْلزَاهَلَا إيَذا زُْلزي } : تعاىل يف حمكم كتابه 

ْنَساُن َما هَلَا  بضصاحته وبيانه  معجب  , ابلقرآن  ويف ذلك دَّللة على أنه مغرم  .  3{  )3)اإْلي

 .ن القارئ ليبحر معه يف القرآن ودَّللتهإحىت . 

والتزامه , كل ذلك يكشف مدى أتثره ابلقرآن .  وذد يتناص مع القرآن تناًصا معنوايً     

 .ومتثله ابلقيم واْلخالقيات اإلسالمية , ابلدين 

                                                           
 1اآلية ,   سورة اإلخالص  1
 295ص ,  3ج ,   اإلحاطة , ابن اخلطيب  2
 3 1  سورة الزلزلة , اآلية  3
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وما تدور حوله من أحداث وما عاصره من أهوال , كما أن لدراسته للتاريخ اإلسالمي       

أو , حيث يستدعي الشخصيات الرتاثية الدينية , أثرًا يف تناصه التارخيي واْللاري 

كما استضاد , أو يستدعي أحداث اترخيية شكلت مضاصل عنده , اليت ترمز هلا  اْلحداث

, ابلرمز واإلحياء ( وغرانطة , ك قصر اْلمراء ) من املعامل اْللارية وأدخلها إىل شعره 

وجسد مواقف بطولية ؛ لريسم منهًجا واضًحا للقيم واْلخالق املوافق منها واملعارض منها 

 . على السواء 

 .يتلح ذلك من خالل املباحث القادمة إبذن هللا تعاىل وس     

فقد رسخت , إًذا مما سبق يتبني لنا أن نشأة الرُّْندي الثقافية أثرت يف شعره أثرًا جلّيا        

 .وظهرت يف أعمالة على هيئة تناص , يف أعماقه
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  :املبحث الثاين 

 الرُّْندي أيب البقاءالعوامل اليت أبرزت اْلكمة عند أهم 

منها اْلحداث واملواقف والوقائع التارخيية اليت مّرت به , لقد أتثر الرُّْندي بيعده عناصر      

, ونقلها ببيانه يف صورة شعرية أنيقة , فرواها بلسانه , وعاصرها بذاته , خالل فرتة حياته 

 هبا وخاض حبرها كما أتثر بتجارب اْلياة اليت مّر . جتعلنا نستحلر املاضي ونتعايش معه 

. فجسدها يف أبياته الشعرية و كلماته النثرية , ( واْلروب , وفقد اْلحبة , ك اَّلغرتاب ) 

فاستقى من معينهم , كما كانت حكم وأمثال السابقني إحدى أهم العناصر اليت أثرت فيه 

 . سضاتوما جّد يف عصره من فكر وفل ومما أثر فيه أيًلا علمه. وسار على هنجهم ومنواهلم 

 :التاريخ : أوالً 

ذاكرة ) وليس ابإلنسان فقط ؛ فالتاريخ ميثل , لقد اهتم الشعر ابلتاريخ والوقائع     

فكل . والناظر لديوان الرُّْندي يرى تلك العالقة الوثيقة بني الشعر والتاريخ , ( الشعوب 

" إىل " ي لم الشعر اْل" يدفع لالنتقال من , قصيدة فيه حُتيل على مناسبة أو حدث اترخيي 

ن شعره يؤرخ ْلهم أحداث القرن السابع اهلجري , أمهها استضحال إإذ , " الضعل السياسي 
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وما , واشتداد حركة اَّلسرتداد املسيحية اليت نشطت خالل هذا القرن , شوكة النصارى 

وما , وتسليم بعلها هلم , استتبع ذلك من تساقط املدن واْلصون يف أيدي القشتاليني 

واَّلستنجاد واَّلستغاثة ِبلوك , الزم مع ذلك من عقد هدنة وصلح مع ملك قشتالة طورًا ت

وسلم , واستقرار واستنضار , و ما نتج عن ذلك من سلم وحرب . بين مرين طورًا آخر 

 . فهو بذلك جيعلنا نستحلر املاضي يف اْلاضر , ومناقلة 

كذلك اْلحداث , لألسرة النصرية فنالحظ حني نقرأ شعره كيف رسم اْلحداث العامة     

وبعض , وما شهده القصر من مناسبات خاصة مثل اإلعذار , اخلاصة داخل القصر 

 : وقد انضصل عن اْلسرة النصرية , يقول يف مناسبة إعذار أحد اْلمراء . املناسبات اْلخرى 

 أَْم َغمام  ضحكت عن بَ َردي ** أَلثام  َشبَّ عن وردي َخدٍّ 

 َبدُر متٍَّ يف قليٍب أَْمَلدي ** ق من ُحلَّتيها أم على اْلزرا

 : يقول , وفيها يشري إىل هذه املناسبة      

 1فَ ْهَو من ُعْذري الزَماني املعتدي ** ليَت َأيّني شاهد  إعذاره 
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, ( ه  611ت )كما يؤرخ لوفاة امللك النصري دمحم بن يوسف امللقب ابلغالب ابهلل 

 :فيقول , س اجلماهري من اْلمة اإلسالمية وانعكاس هذا اْلادث على نضو 

ْلدمع  اهلُملي ** ما جلَّ َخطب   كهذا اْلادث اجلللي   فَليقَض حقُّ اْلسى ابي

 َسكَّ املسامع منه هزَة اجلبلي ** ُمصاُب من ُفجع اإلسالم فيه ومن 

رٍّ ملعترب   1صران إىل الوْجدي واملوىَل إىل اجلَذيلي ** كم يف الَعروبَةي من سي

 :يقول , ؤرخ أيًلا ملناسبة وَّلية عهد اثين ملوك بين اْلمحر امللقب ابلضقيه وي

َقلي 
ُ
مل  َوَما رمتها بغري الغُنج والَكَحلي ** َمني الظباُء تروُع اُْلسَد ابي

 فالناُس يف َمرٍَح والدَّْهُر يف َجَذلي ** اي يوَم َسْعٍد كأنَّ العيَد عاَد بهي 

 2فما ترى يف خاللي اْلْمري ميْن َخَللي ** َها وبيعٍة ُعقدْت والسَّعُد َيسعدُ 

ويف مقدمتهم اْلمري أيب سعيد فرج , ومل ينس الرُّْندي أن يعرج على ختليد أمساء اْلمراء      

 : يقول , ويل عهد السلطان الغالب ابهلل 

ُلُغ اهليَممُ ** ما ليلُهمام الذي َهاَمْت ُعالُه بيهي   فَ بَ لََّغْتُه الذي َّل تَ ب ْ
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 وَّل َيُلرَُّك ُحسَّاد  وَما َزَعُموا**  أْعَدَل النَّاس وامجع الُعال َبَصراً ايَ 

 واَي هلَا َلذَّة  َما بعدها َنَدمُ ** اَي َمن َقلى السَّْعُد أن قَ ب َّْلُت رَاَحَتُه 

مُ ** اَي َمن لُه تَ ْعرَتيي الَعْلَيا إذا افَتَخرْت   1َوَمْن بيهي تَ ْزَدهيي الّدنيا وتَ ب َْتسي

مثل ابن اْلسني الذي كان مشرفًا , كما خلد لنا أيًلا أمساء أعيان وحكام ابْلندلس      

 :فيقول فيه . ه   615برندة عام 

 حيَيقُّ الضخُر َّل ليْلَضْرَقَدْيني ** مليَثلي ُعالَك اَي اْبَن اُْلَسنْيي 

الل  يف َجالٍل يف َكماٍل   َْيني ** خي  2َكَما قْد راَق نُوُر الن َّريّي

فمدح أحد أعياهنا أمحد بن هشام الذي  , كما خصَّ أسرة بين هشام ابهتمام خاص       

  : يقول . كان قائًدا عسكراًي برندة 

 ُهُم مَثُْر الُعال َوْهَو الَلَبابُ ** مُهام  ميْن َسرَاةي بين هيَشامي 

ُروا وآَووا   واَمىَت يُْدُعوا ليَمْكُرمٍة َأَجابُ ** ميَن الَقْومي اُْليل ُنصي
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 لَك السَّْضُر املَبارُك واإلاَيُب ** أَقَائيَد ُكلّي َمكُرَمٍة هنيئاً 
1 

ومل يغضل عن ذكر املدن اْلندلسية اليت تساقطت تباًعا يف الربع اْلول من القرن السابع 

 : فيقول. اهلجري 

َة ما َشأُن ُمرسيٍة   وأَين َشاطبُة أْم أيَن َجيَّانُ ** فَاْسَأْل بَ َلنسي

 ميْن َعاملٍي قد مَسَا فيَها لُه شأنُ ** وأيَن قرطبُة داُر الُعُلوم َفَكْم 

َْص وَما حَتْوييهي مين نُ َزٍه   َونَ ْهرَُها الَعْذُب فيَّاض  َوَمآلنُ ** وأَيَن محي

َا وُهُم يف اْلربي ُعْقَبانُ ** وأيَن َغْرانطَُة داُر اجليهادي وَكْم   ُأْسد  هبي

َناني اخلُلدي َعْداَننُ ** ْلَيا وُزخرُُفها وأيَن مَحْرَاُؤها العَ  ا ميْن جي  2كأهنَّ

, كما أن املتأمل لديوان الرُّْندي يلحظ عدم إغضاله لألحداث التارخيية لألمم السابقة 
 :وكذلك أمساء الدول وامللوك إذ يقول 

  
نُهمْ  وأينَ  **ميٍَن  من التّييجاني  َذوو امللوكُ  أينَ   ؟ وتيَجانُ  أَكاليل   مي

 ؟ َساَسانُ  الُضرس يف َساَسهُ  ما وأينَ ** إرٍم  يف َشدَّادُ  شاَدهُ  ما أينَ و 

 ؟ وَقْحطَانُ  وشدَّاد   عاد   وأينَ  **َذهبي  من قَارونُ  َحازهُ  ما وأينَ 
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 َكانُوا ما الَقومَ  فكأنَّ  َقَلوا حىتَّ ** له  َمردَّ  َّل أمر   الُكلّي  على أَتى

 وْسنانُ  الطّيفي  خيال عن حَكى َكَما** ٍك َملي  ومينْ  ُمْلكٍ  مينْ  كانَ  ما وَصارَ 

 إييَوانُ  آواهُ  َفَما كيسَرى وأمَّ ** وقاتَ َلُه  َدارَا  على الّزَمانُ  َدارَ 

َا  1ُسَلْيَماُن  الُدنيا َمَلكَ  وَّل يوًما** َسَبب   له َيْسُهل مل الصَّْعبُ  كأمنَّ

 : التجربة احلياتية:اثنًيا 

واليت أثرت فيه ويف شعره , ابلعديد من التجارب الشخصية  لقد مّر الرُّْندي يف حياته     

, ( املوت وفقد اْلحبة)وأول هذه التجارب , بل كان هلا أوفر اْلظ والنصيب , أميا أتثري

, ( والده , والدته , وزوجته: )فقد غيب املوت عنه أقرب الناس إليه وأحبهم إىل قلبه وهم 

 : منها قوله يف راثء والده رمحه هللا. فبكاهم وراثهم أببياٍت تضيض أمل وحرقة

 وَّل َقراراً بداري اللَّْهوي واللَّعيبي ** دَعي الُغروَر َفما للُخلدي من سبٍب 

 ليمْن سيأُخُذها َقسراً بيال تَ َعبي ** اَي اَبنًيا للُقُصوري سوَف يرتُكَها 

 :إىل أن يقول 

 اعَف يل َوجديي بيضقيدي َأيبحىتَّ ُيلَ ** أما كَضى الدَّْهُر ميْن فَ ْقديي لوالديِت 
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 وما أََمرَّ فيراَق املوتي اي َحَريب** ما أْصَعَب الضْقَد لألحَبابي اَي أَسضيي 

 للعيشي بعدَك حىت قلت اي عجيبي ** أيبي ذهبت ومل ترجع فيا عجيب 

يَد الذّيكر طيبه   َذَهاَب من مل يَعيْب يوماً ومل يَعيبي ** أيبي َذهبَت محّي

 والرتُب يُوضُع فيهي َخاليُص الذَّهبي ** َر َبْطُن اْلرضي َمْسَكَنُه اي سيّيداً صا

َب إجالَّلً وتكُرمًة  عها من َخدّيَك الرتَّيبي ** مل نْلثيمي الرتُّ  1إَّلَّ ملوضي

 : وله يف راثء زوجته      

 ونَزهًة ليلَهوى والسَّمعي والَبَصري ** اي بُ ْرَهًة كان فيها للمىَن أََمل  

َبا َعينّي وَّل عيوض   َمَلْت ُمليَّ   َومْن يُقوُم َمَقاَم الشَّمسي والَقَمري ** الصّي

ُلضتيَنا واْلُنُس ينظيُمَنا  ْلكي للدَُّرري ** َعهديي أبي  بيطييَبةي الَعْيشي َنظَم السّي

 َكَما تَ َقاَبَل أهُل اخلُلدي يف الُّسرري ** ُروحنيي يفَ جسٍد سرَّيني يف َخلٍد 

َنا فَ َضرَّقَ َنا حىت رَمى الَبنُي َشخْ  ا َتضرََّق َبنَي العنيي والنَّظري ** َصي ْ ََ  كَم

 قامستها كبيديي قَامَستُ َها ُعمرٍي** ايليتين عيندَما ُحمَّ اْليماُم َكَما 
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َرُة يف رويضَها ُقطيَضت  لزَّهري ** فإن تُكن زهي ُم ابي  فقلَّما مُتَتُع اْلايَّ

لكيَها ُخطيَضت   لدَّهر أدَرى ِبَا ُيسيبي مَن الدَُّرري فا** وإن تُكن ُدرًَّة مْن سي

عَت بهي   فَلسَت يف َدفعي َمقُدوٍر ِبُقَتديري ** اي قلُب َصرباً على ما قْد ُفجي

 1إيَذا مَلى البعُض فالباقي َعلى اْلثَري ** َّل تَ ْبكي فَ ْقَد َحبييٍب أَنَت اَتبيُعُه 

نلحظ أن ديوانه ف, وبلده  وبعده أهله االغرتابواثين تلك التجارب اليت خاضها هو      

 :منها قوله . اْلنني واْلشواق إىل اْلهل واْلوطان  ؤهايضيض أببيات مل

 بي بُ و َّل حَ  هي ي ْ دَ ن  لَ طَ ال وَ فَ ** ري ب  ى غَ قَ لْ لُّ ما ي َ ري ب  كُ غَ 

 ريبُ غريباً أن يبكي غَ  يسَ و لَ ** ى اشتياق اً فب كَ   َلهُ كََّر أصْ ذَ تَ 

 وبُ السَّكُ  عُ مْ رى له الدَّ جَ ى فَ رَ جَ ** يث  دي  ي حَ اقوَ شْ أَ  اجَ  مَّا هَ و مَ 

 وُب؟لُ  قُّ القُ نشَ تَ  تَ َر كيفَ  ملْ أَ ** قَّ قلب ي فشَ  بابَ رت به الشَّ كَ ذَ 

ثلي بْ ي َ لْ با ف َ ني الصّي م َ على زَ  بَ  منُ ما زَ فَ ** كي مي   ي بُ جي عَ  ا إَّلَّ الصّي

لْ   يَغيبُ  ذْ ُف إي يُعرَ  ءي يْ ُر الشَّ دْ و قَ **  ولَّتْ  ى تَ  حتَّ يتي بيب َ ُت شَ َجهي
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 ي بُ دي ا أَ هبي  ي عُ لي الداً َّل يَ بي **  ك لّي خي رٍ ل ُه بي أَّل ذَك ََر اإلي 

 طيبُ رَ  ك  ائي ها ميسْ وَ ريُح هَ  وَ **  ذيب  ُزَّلُل  ا عَ هَ اؤُ  الُد مَ بي 

 َعىنَّ ليبي ي قَ ذي يب الَّ لْ ا ق َ هبيَ 
ُ
 1 ذوبُ يكاُد مي َن اْل ني ني لَ ُه يَ **  امل

 . ن اْلبيات املبثوثة بني طيات ديوانه الشعري وغريها م    

 : األمثال واحلكم السابقة : اثلثًا    

واستلهم ممن عرف من , استعان الرُّْندي ِبا ختتزنه ذاكرته من ثقافة أدبية واترخيية واسعة      

ثري فقد أتثر بعدد من القصائد السابقة يف ك, شعراء اْلمة اإلسالمية ممن حتدثوا يف اْلكمة 

 : وخباصة يف نونيته املشهورة , من شعره 

 فال يُغرُّ بطيب العيش إنسانُ ** لكل شيٍء إذا ما مت نقصاُن 

فقد أتثر , أوهلم الشريف الرضي ,  اجليً  افقد أتثر فيها ابلعديد من الشعراء أتثرً      

 :ومطلعها . بقصيدته يف وصف اْلسد 

ْل بَدمعيَك َوادي اَْلّي, إن ابنوا  2ّن الدموع على اْلحزان أعوان إ أسي
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 : مثل قوله . فضيها كثري من اْلبيات الزاخرة ابْلكمة وتتحدث عن الدهر وتقلباته      

دةٍ   ْرَمانُ ** إْن قَ ّلَص الّدهُر ما أْضضاُه من جي  فَصنَعةُ  الّدهري إعطَاء  َوحي

 : وقوله      

 ل نقصانواَّلزدايد بغري العق والعزم يف غري وقت العزم معجزة

الذي قامت عليه قصيدة ( التمام والنقص ) فاملعىن يف هذين البيتني متضق مع معىن      

 .الرُّْندي 

 : وقول الرضي     

َوانُ **أّّن يُ َتاُه بيُكْم يف ُكّل ُمْظليَمة ٍ   َوللّرَشادي أَمارَات  َوُعن ْ

 : يشبه قول الرُّْندي 

 سرّات  وأحزانُ وللزمان م**فجائُع الدهر أنواع  ُمنوَّعة 

قصيدة الشاعر اْلندلسي دمحم بن غالب , ومن القصائد اليت أتثر هبا الرُّْندي يف قصيدته     

 : فمن أبياهتا , ( ه   512ت ) الرصايف 
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 1قد نوّر القلَب إسالم  وإمياُن ** اْلمد هلل محد العارفني به 

 : يشبهه قول الرُّْندي 

 كان يف القلبي إسالم  وإميانُ إن   ملثل هذا يذوب القلُب من كمدٍ 

املشهورة ( ه   431ت ) وأكثر القصائد أتثر هبا الرُّْندي هي قصيدة أيب الضتح البسيت      

  : اليت يقول يف مطلعها 

 ورحبه غري حمض اخلري ُخسران** زايدُة املرء يف دنياه نقصاُن 

 :فهذا املطلع يشبهه مطلع قصيدة الرُّْندي 

 فال يُغرُّ بطيب العيش إنسانُ **  نقصاُن لكل شيٍء إذا ما مت

 :وقول البسيت 

نٍة فالدهر يقظان** اي انئماً فرًحا ابلعز ساعده   إن كنت يف سي

 :قد أخذه الرُّْندي فقال 

َنٍة فالدهُر يقظانُ **اي غافالً وله يف الدهري موعظة    إن كنت يف سي
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 : ومن أبيات البسيت 

 من سره زمن  ساءته أزمان **َّل حتسنب سروراً دائماً أبداً 

 :وقد أخذه الرُّْندي فقال 

 َمن َسرَُّه َزمن  ساَءتُه أزمانُ **  هي اْلموُر كما شاهدهتا ُدول  

 : ومن أبيات البسيت 

 إن شيع املرء إخالص  وإميانُ ** كل الذنوب فإن هللا يغضرها 

 : ومثله قول الرُّْندي 

 لقلبي إسالم  وإميانُ إن كان يف ا ملثل هذا يذوب القلُب من كمدٍ 

 : ومن أبيات البسيت أيًلا 

 وما لكسري قناةي الديني جربانُ ** وكّل كسٍر فإن هللا جيربُه 

 : يشبهه قول الرُّْندي 

 1وما ملا حّل ابإلسالم ُسلواُن **وللحوادث ُسلوان يسهلها
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فيقول , درمها ونبه إىل غ, كما أتثر برائية ابن عبدون اليت حذر فيها من الدهر والناس      

 : يف مطلعها 

 فما البكاءُ على اْلشباح والّصور** الدَُّهر يضَجع بعد العني ابْلثري 

 : وكذلك بسينية ابن اْلابر املشهورة 

 1 يل إىل منجاهتا َدَرَسا بإن الس** أدرْك خبي لك خيل هللا أندلسا 

 : الفكر والفلسفة : رابًعا 

ومن مثَّ حيللها حتليالً , يل إىل التأمل يف اْلمور كان الرُّْندي صاحب عقل اثقب مي     

 .وسعة أفقه كغريه من شعراء عصره , موافق لضكره وبُعد نظرته , فلسضًيا 

واكتشف التناقض الذي , واستبصر التاريخ واْلحاديث , فعندما أتمل الرُّْندي اْلياة     

تلك اْلحاديث والتناقلات قرر قاعدة إنسانية مستمدة من , يتحكم يف عالقات اْلشياء 

 .( ء يف الوجود هو بداية هنايته أن اكتمال أي شي) وهي , 

                                                           
 549ص , م  2339, ( 12)ط , لبنان , بريوت , دار العلم , ى الشكعة مصطض. د, اْلدب اْلندلسي موضوعاته وفنونه :    انظر  1
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وقوته , فعلى اإلنسان أن َّل يغرت حباله وماله , وهذا اْلال ينطبق على اْلمم والشعوب 

 : فيقول . 1فسبيل ذلك كله الضناء , وجربوته 

 سانُ فال يُغرُّ بطيب العيش إن**  لكل شيٍء إذا ما مت نقصانُ 

 َمن َسرَُّه َزمن  ساَءتُه أزمانُ   ** هي اْلايُم كما شاهدهتا ُدول  

 2وَّل يدوم على حاٍل هلا شان** وهذه الدار َّل تُبقي على أحد 

فهذا أبو إسحاق , متأثر يف ذلك ِبن سبقه وكان له تلك النظرة الضلسضية نضسها      

 : اَّللبريي حيث  يقول

 3وزايدِت فيها هي النقصان ** سر يف الدنيا بكل زايدة أأ                          

هو أن العيش , خالل جهاده وسعيه فيها , ومن تناقلات اْلياة اليت اكتشضها الرُّْندي     

وأن اْلظ فيها هو سبب كل جناح يصل إليه , َّل خيلع ملنطق وَّل جيري على أسس اثبتة 

                                                           
جملة جامعة اْلنبار للعلوم , دمحم العاين . د, ( اْلياة واملوت ) أتمالت فلسضية يف القيم الروحية للشعر اْلندلسي : انظر :   انظر  1

 239ص ,  1اجمللد ,  3العدد , م  2332, اإلسالمية  

 231ص , حياة قارة . د,  الرُّْندييب   ديوان أيب الط 2
 234ص , دمحم العاين. د, ( اْلياة واملوت ) أتمالت فلسضية يف القيم الروحية للشعر اْلندلسي :    انظر  3
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, كتشف أن اْلريب َّل حظ له فيها وا , ومع غيابه تصبح حسناته سيئات , اإلنسان  

 1وكأهنا تعادي كل ذي عقل 

    :      فيقول 

يبُ ** وقد أجهدُت نضسي يف اجتهادي   وما إن كُّل جُمتهٍد ُمصي

 ولو جتري لعاش هبا الَّلبيبُ ** وما جتري اْلموُر على قياٍس 

نيا عُدو    فما يقلي هبا أرابً أريبُ ** كأنَّ العقَل للدُّ

 2فما حسناتُُه إَّل ُذنوُب ** زقي اإلنساُن خبتاً إذا مل يُر 

 

 

 

 

 

                                                           
 239ص ,  دمحم العاين. د, ( اْلياة واملوت ) أتمالت فلسضية يف القيم الروحية للشعر اْلندلسي :    انظر  1
 132ص , حياة قارة . د,  الرُّْندي   ديوان أيب الطيب 2
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 :املبحث الثالث 

 يف شعر أيب البقاء الرُّْندي الضنون صيغ حلور هذه 

 ( .الرمز واإلحياء, التلمني, اإلشارة , اَّلقتباس )

 :االقتباس : أوالً 

  :املقصود ابَّلقتباس 

 .1" من القرآن واْلديث َّل على أنه منه هو أن يلمن الكالم نثرًا كان أو نظًما شيًئا "     

 : االقتباس 

ا تلقى واَي َكبيديي 
َ
ا ُخليَق اإلنساُن يف َكبدي ** اي قلُب صرباً مل  2فإمنَّ

يقول هللا تعاىل , مقتبسة من اآلية الرابعة يف سورة البلد  ُخليَق اإلنساُن يف َكبدي  :فجملة      

ْنَساَن يفي  }:   . وقد توافق قصده ومراده مع املعىن الوارد يف اآلية,  {( 4)َكَبد َلَقْد َخَلْقَنا اإْلي

 3اي عُذويل ُقْل ُهَو هللاُ َأَحْد ** َأاَن َأسُلو عن َحبيييب َساعًة 

                                                           
, ( 1)ط , بريوت   لبنان , دار الكتب العلمية , عبد اْلميد هنداوي . حتقيق د, سعد الدين التضتازاين ,   املطول شرح تلخيص املضتاح  1

 123ص , م  2331ه    1422
 131ص , حياة قارة . د,  الرُّْندي   ديوان أيب الطيب  2

 139ص , حياة قارة . د,  الرُّْندييب   ديوان أيب الط 3
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ُقْل ُهَو } : اقتباًسا من قوله تعاىل يف بداية سورة اإلخالص, ُقْل ُهَو هللاُ َأَحْد : قوله      

ُ َأَحد    { (1)اَللَّ

 1أمَّا هواَك فما يبقي وَّل َيذرُ ** البدري إَّلَّ أنَّه بشر   اي طلعةَ 

يقول عز , مقتبسة من اآلية الثامنة والعشرين سورة املدثر, يبقي وَّل َيذُر : هناية البيت      

 { (29)ََّل تُ ْبقيي َوََّل َتَذُر } : وجل يف وصف النار   أجاران هللا منها    

 2دَّكا َوَخرَّ عندها َصعَقا ** ين اَي مْن جتلَّى إىل سرّيي فصريَّ 

يف هذا البيت بعض اْللضاظ  املقتبسة من قصة سيدان موسى عليه السالم حينما كلم      

يَقاتيَنا وََكلََّمُه } : و املذكورة يف سورة اْلعراف يقول تعاىل , املوىل هلالج لج  َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ليمي

ظُْر إيلَْيَك قَاَل َلْن تَ رَايني َوَلكيني اْنظُْر إيىَل اجْلََبلي فَإيني اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف َربُُّه قَاَل َربّي أَرييني أَنْ 

 تَ رَايني فَ َلمَّا جَتَلَّى َربُُّه ليْلَجَبلي َجَعَلُه دَك ا َوَخرَّ ُموَسى َصعيًقا فَ َلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبتُ 

 { ( 143) اْلُمْؤمينينيَ إيلَْيَك َوَأاَن َأوَُّل 

 

                                                           
 132ص  , حياة قارة. د,  الرُّْنديديوان أيب الطيب   1
  112ص ,   املرجع السابق  2
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 1أو من الضيراقي راقي ** هْل من اْلشواقي َواقي 

ورد ذكرها يف سورة القيامة تصور حال أهل امليت , اقتبس يف هذا البيت عدة كلمات     

َوَظنَّ أَنَُّه اْلضيرَاُق ( 21)َوقييَل َمْن رَاٍق } : يقول تعاىل . عندما تبدأ روحه ِبضارقة جسده 

(29 )} 

ه فأوىل لُه أوىل ** نَّيَت اي قليب وقليب  الذي جىن جت  2على نضسي

مُثَّ ( 34)أَْوىَل َلَك َفَأْوىَل } : يقول جل وعال , هناية البيت مقتبسة من سورة القيامة        

 { ( 35)َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل 

 3بُعدي ويشضُع يل شوقي إىل َخَجلي ** ما زلُت يبُسطيين أُنسي ويقبلين 

, مع تغيري يسري يف بنية اللضظ , مقتبسة من الذكر اْلكيم ( يبُسطيين , يقبلين)لضظيّت      

َوقَاتيُلوا يفي َسبييلي اَللَّي َواْعَلُموا َأنَّ اَللََّ } : حيث يقول جل شأنه , فقد وردت يف اآلية البقرة 

ُ  َمْن َذا الَّذيي يُ ْقريُض اَللََّ قَ ْرًضا( 244)مسَييع  َعلييم   َحَسًنا فَ ُيَلاعيَضُه َلُه َأْضَعافًا َكثيريًَة َواَللَّ

 { (245)يَ ْقبيُض َويَ ْبُسُط َوإيلَْيهي تُ ْرَجُعوَن 
                                                           

 193ص ,  حياة قارة. د,  الرُّْنديديوان أيب الطيب    1

 193ص , املرجع السابق     2
 233ص , املرجع السابق    3
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 1ولكن لُكلّي كيتاٍب أجْل ** وما ابختيياري فيراُق العال 

يقول تعاىل يف سورة الرعد , فيه تقدمي وأتخري تقتليه القافية , يف هناية البيت اقتباس       

َ آبي }  : يٍَة إيَّلَّ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ميْن قَ ْبليَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذريّيًَّة َوَما َكاَن ليَرُسوٍل َأْن ََيِْتي

 { (39)إبييْذني اَللَّي ليُكلّي َأَجٍل كيَتاب  

 2 أبعد محٍص َتغرُّ املرَء أوطاُن ؟ وماشًيا مرًحا يلهيه موطنهُ 

حيث نذكر معه قوله تعاىل يف سورة , د يف البيت اقتباس من أسلوب القرآن الكرمي جن     

 : لقمان 

َوََّل ُتَصعّيْر َخدََّك ليلنَّاسي َوََّل مَتْشي يفي اْْلَْرضي َمَرًحا إينَّ اَللََّ ََّل حيُيبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر } 

(19)} 

, املعين الشعري متوافق مع املعىن القرآين أي أن , وقد تكون هذه اَّلقتباسات متوافقة      

ا معىن آخر , وقد خيتلضان ًَ كما أن هذه , حيث يستخدم الشاعر اْللضاظ فقط قاصُد

 . وأحيااًن ختتلف اختالفًا يسريًا , اَّلقتباسات أحيان تتطابق متاًما من حيث بنيتها 

                                                           
 231ص ,  حياة قارة. د,  الرُّْنديديوان أيب الطيب    1

 234ص , املرجع السابق    2
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 :اثنًيا اإلشارة 

 :املقصود ابإلشارة 

هو أن يكون اللضظ القليل : "بقوله ( نقد الشعر)يف كتابه  عرفها قدامة بن جعضر     

 . 1" أو حملة تدل عليها ,مشتمالً على معاٍن كثرية إبمياء إليها 

 : اإلشارة

 :يقول الرُّْندي      

 2وَّل خَتَضى مع الضْقري الُعُيوُب ** رأيُت املاَل يستُ ُر ُكلُّ عيٍب 

 . كالكرب واْلسد وغريها من اْلخالق الذميمة   إشارة إىل كل عيب ُخلقيّ ( عيبٍ : )فكلمة  

 : وقوله      

ىن 
ُ
يءي نقص  إذا ما َكمْل ** فضرَّق ابلرغمي مشل امل   3وللشّي

يءي )  .كالعمر , إشارة إىل أن كمال كل شيء يعين البداية اْلقيقة لنقصه ( وللشّي

 
                                                           

 154ص , قدامة بن جعضر ,   نقد الشعر  1
 132ص  , حياة قارة . د,    ديوان أيب الطيب الرُّْندي  2
 239ص ,    املرجع السابق  3
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 :وكذلك يف قوله      

 1ات  وأحزاُن وللزمان مسرّ  فجائُع الدهر أنواع  ُمنوَّعة

ولكنه اكتضى ِبا ذكر من , إشارة إىل أن فجائع وأحداث الدنيا َّل حصر هلا (  أنواع  ُمنوَّعة)

وكذلك , إشارة تدل على تعدد منابع املسرات ( مسرّات  وأحزانُ : )وكذلك قوله. اْلوادث 

 . اْلحزان 

 .وإجيازها  فاْللضاظ اليت أشار هبا توحي ابملقصود منها ابلرغم من قصرها     
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 :اثلثًا التضمني 

 :املقصود ابلتلمني 

بيتًا  , أن يلمن الشعر شيئًا من شعر الغري : هو "  :فقال ( املطول)عرفه التضتازاين يف     

على أنه من شعر الغري : أي . أو مصراًعا أو ما دونه , مع التنبيه عليه , كان أو ما فوقه 

 1"وإن كان مشهورًا فال احتياج إىل التنبيه ,  عند البلغاء, إن مل يكن ذلك مشهورًا 

 : التضمني

 :يقول الرُّْندي      

َنٍة فالدهُر يقظانُ ** "اي غافالً وله يف الدهري موعظة    "إن كنت يف سي

 : حيث يقول , فالشطر الثاين من البيت أخذه الرُّْندي عن أيب الضتح الُبسيت  

نٍة فالدهر يقظان إن كنت** اي انئماً فرًحا ابلعز ساعده   يف سي

 : وكذلك قوله  

 "َمن َسرَُّه َزمن  ساَءتُه أزمانُ ** "هي اْلموُر كما شاهدهتا ُدول  

                                                           
  125ص , للتضتازاين ,   املطول  1



- 86 - 
 

 : فهو مأخوذ عن البسيت أيًلا حني يقول 

 من سره زمن  ساءته أزمان** َّل حتسنب سروراً دائماً أبداً 

 : وقوله      

 قلبي إسالم  وإميانُ إن كان يف ال** ملثل هذا يذوب القلُب من كمٍد 

 :حني انشد , فالبيت مأخوذ ِبعناه وبعض ألضاظه من بيت البسيت 

 إن شيع املرء إخالص  وإميانُ ** كل الذنوب فإن هللا يغضرها 

حيث أن أبياته مشهورة ومتعارفة بني , ومل ينبه على تلمينه شيئُا من شعر البسيت     

 .البلغاء آنذاك
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 :الرمز واإلحياء : رابًعا 

   :املقصود ابلرمز واإلحياء 

ما ميكن أن حيل حمل شيء آخر يف الدَّللة عليه ؛ لوجود عالقة : الرمز ِبضهومه الشامل فهو 

 .وهو وسيلة إحيائية تستخدم للشعر , متعارف عليها بينهما 

 :الرمز اإلحياء 

 :يقول الرُّْندي      

 من ذهب( قارون)وأين ما حازه 

 . وكذلك الغىن واَّلستبداد والضساد موز البغي والطغيانرمز لكل ر ( قارون)فاسم 

 :ويقول يف إحدى قصائده اليت يشري فيها لزايرته لقصر اْلمراء    

 واجلود مطرًدا واجملُد منتظما** كم زرته فرأيُت امللك متئًدا 

 1مبسوطة  أمالً مملوءة  نَ َغَما ** مث انصرفُت وكضّيي من مواهبهي 

                                                           
 223ص , حياة قارة . د, يوان أيب الطيب الرُّْندي    د 1
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ويف حني آخر موطن  , اعران رمز لالنتصار والقوة والعظمة يف حني فقصر اْلمراء عند ش

 .1للجمال واإلبداع والتناغم البيئي 

كما يرمز لبين اْلمحر الذين , فإنه يرمز للنصر والتمكني ( اْلمحر)أما حني يذكر اللون      

 :يقول . اشتهروا به

 صر من نشرها َعْرفَا وتعبُق ريُح النَّ ** له الرَّايُة اْلمراءُ خيضق ظيلُّها 

 2إذا خطف اْلرواح يوم الوغى َخْطَضا ** وبييض  ومُسر  برقها غري ُخلَّبي 
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 الفصل الثالث
 

 (داللة وأتويل) عند أيب البقاء الرُّْندي احلكمة 

 :املبحث األول

 .الوقوف على املعاين والدالالت الصرحية والضمنية 

 :املبحث الثاين

 .يغة  معانيةان  ي اكحمة الصور البال

 :املبحث الثالث 
 اكحقول الداللة   ي اكحمة  عند أبي البقنء الرُّْيدي
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 :املبحث األول

 الوقوف على املعاين والدَّلَّلت الصرحية واللمنية 

اْلكمة يف شعر الرُّْندي هلا معاين ودَّلَّلت بعلها صريح  يُضهم مباشرة من خالل     

وسنقف على هذه . وحيتاج للتأمل , مين بعيد خمتبئ وراء املعىن املباشر واآلخر ض, النص 

 :املعاين والدَّلَّلت فيما يلي 

 :املعاين والدالالت الصرحية والضمنية يف حكم الرُّْندي  

 :يقول الرُّْندي      

 َفال وطن  لدْيهي وَّل َحبيبُ ** َغريب  كلُّما يَلقى غريب  

 1ولَيَس غريباً أن يبكي غريُب **  تذكَّر أصلُه فبَكى اشتياقاً 

فاملغرتب حين ْلهله ووطنه سواء طال به الزمان أو , حكمة يشوهبا اْلنني واَّلشتياق      

وهذا هو املعىن . فحب الوطن غريزة متأصلة يف قلوب البشر َّل خالص هلم منها . قصر 

 اللمين

                                                           
 132ص , حياة قارة . د,  الرُّْندي   ديوان أيب الطيب  1
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 :ويقول 

 1اراً بَداري اللَّهوي والَّعيبي وَّل قر ** دَعي الُغروَر فما لليُخلدي من سَبٍب  

وهنايتها اْلتمية الضناء , وَّل تدوم على حال , حيذر الشاعر من الغرور فليس للدنيا قرار 
, مع اْلرص على التزود بصاحل اْلعمال , فيجب اَّلستعداد لالرحتال لدار القرار , والزوال 

 (  ستعداد للموت ترك الغرور والتأهب واَّل: ) فاملعىن الصريح هلذين البيتني 

 2ُخْذ يف الرَّحيلي فَ َقْد نُوديَت من َكَتبي ** و اي أخا الشَّْيبي ماذا أَنَت ُمنتظير  

وقد , املعىن الصريح تنبيه الغافل إىل سرعة العودة والرجوع إىل هللا ؛ فموعد الرحيل اقرتب 
 . بدت عليك عالمته ومظاهره  

 : ء اْلصدقاء ويقول يف التوخي وأخذ اْلذر عند انتقا

 3ودَع ما َّل يُريُيُب ليَما يُرييُب ** أَّل فتوخَّ بعدي من تؤاخي 

أما املعىن اللمين , فكل قرين ابملقارن يقتدي , يدعو إىل اْلذر عند انتقاء اْلصدقاء 
 .اَّلنتقاء الصحيح واْلمثل عند أي اختيار 

 :وله يف تقلب الدهر 

لوُك وما َصانُوه يف اُْلُجبي  **أما ترى الدَّهَر َّل يُبقي على أحٍد 
ُ
 4أين امل

أما املعىن اللمين التنبه وعدم , املعىن الصريح تقلب الدهر وعدم استقراره على حال واحدة 
 . الثقة ابستقرار الدهر 

                                                           
 116ص ,  حياة قارة. د,  الرُّْنديديوان أيب الطيب     1
 116ص , املرجع السابق    2
 132ص , املرجع السابق    3
 116ص ,   املرجع السابق   4
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 :وقوله 

 ليمن سيأُخُذها َقسراً بال تعبي ** سوَف يرتُكها  لُقُصورٍ اي ابنيياً 

 ليمْن سيأُخُذها َعضواً بال طلبي * *وطالباً لُلُروب املالي جيمُعها 

 1أسرفَت يف ُغلواءي الغّي فاتّيئبي ** وغافالً أبداَ َعمَّا يُراُد بهي 

فما تبنيه يسكنه غريك , يبني أن هناية الدنيا فناء وكل ما فيها هباء زائل َّل فائدة ترجى منه 
 .فاحذر وانتبه , وما جتمعه يرثه غريك , 

 . عواقب اْلمور ومآهلا التضكر يف: املعين اللمين 

 : ويقول يف الصرب على تقلب الدهر 

 لكنَُّه يُقبيُل أو يُدبيرُ ** الدَّهُر َّل يبَقى على َحاَلٍة 

ُ ** فَإن تلقَّاَك ِبَكروهٍة   2فاصرب فإنَّ الدَّهَر َّل َيْصربي

لى تقلبات الصرب ع: أما املعىن اللمين , إقبال وإدابر الدهر وتقلب أحواله : املعىن الصريح 

 .الدهر 

 : وقوله 

با   3ها قد َبَدا شييب فأيَن َوقَاري ؟ ** واحسراَت مين ذيكري أايمي الصّي

                                                           
 116ص , حياة قارة . د,  الرُّْندي  ديوان أيب الطيب  1
 144ص , املرجع السابق    2

 163ص ,   املرجع السابق  3
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 .اَّلستعداد للموت والرحيل : أما املعىن اللمين , التحسر على أايم الصبا : املعىن الصريح 

 : وقوله 

  1ا إىل أجلي َفُكلُّ شيء مَن اْلشيَ ** َسلّيم َلما قد جرى ُحكُم الَقلاءي بهي 
الثقة أبقدار : املعىن اللمين ,  التسليم للقلاء والقدر والرضا ِبا قسم هللا : املعىن الصريح 

 .واإلميان خبريها وشرها 

 : وقوله 

َهيميني فييَنا 
ُ
كَمُة امل  2َكلُّ نضٍس َيِت عليها اْليَماُم ** هذهي حي

 .اإلميان ابملوت اَّلستعداد ملا بعده : املعىن اللمين , املوت هناية كل حي : املعىن الصريح 
 :وقوله 

 َلو َّلزم اإلنَساُن إيثارُه ** ما أحسّن الَعقَل وآاثرُه 
لَعْقلي الَضىت نْضَسُه   َكما َيُصوُن اْلُرُّ أسرَارُه ** َيُصوُن ابي
يَّما إن َكان يف ُغربٍة   3حيتاج أن يعرف ميقداَرُه ** َّل سي

اْلضاظ على نعمة : املعىن اللمين , والتصرف بروية وأتين حتكيم العقل : املعىن الصريح 
 .العقل 

 

 
                                                           

 122ص ,  حياة قارة. د,  الرُّْنديديوان أيب الطيب    1
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 :وقوله 

رُّ هللَا يف َخلقيهي  وُت سي
َ
كمة  دلَّْت على َقهريهي ** امل  وحي

 1لْو َفكََّر اإلنساُن يف أمريهي ** ما أصعَب املوَت وما بَ ْعَدُه 

اَّلستعداد ملا بعد : اللمين  املعىن, النهاية اْلتمية لكل اخلالئق املوت : املعىن الصريح 
 .املوت والتزود خبري زاد 

 : ويقول 

 2وسلي اهلوى يُ ْنبيْئَك عن أخبارهي ** ُخليَق الزماُن كما عليمَت َتقلُّباً 

التبصر والتضكر يف تقلب : املعىن اللمين , تقلب الدهر وتبدل أحواله : املعىن الصريح 
 .الدهر وعدم دوامه وثباته 

 :ويقول 

 أمر  العقُل يف َأسرارهي ** على الَّربي اجلميلي فإنَُّه  عوّيل
ىن يوماً فكم 

ُ
 3ُعسٍر أتى والُيسُر يف آاثره ** َّل تيأسنَّ من امل

: أما املعىن اللمين , الدعوة للتضاؤل واْلمل فالعسر حتًما يعقبه يسر وفرج : املعىن الصريح 
 .الثقة يف هللا والرضا أبقداره 

 
 
 

                                                           
 164ص ,  حياة قارة. د,  الرُّْنديالطيب  ديوان أيب    1
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 : يقول الرُّْندي

نُه  رَّ عن أخيَك وُصْنهُ ** اصحبي اخليلَّ ابلتَّحرُّزي مي  واكُتمي السّي

 1يَتبدَّى عينَد اْنضيَصالك عْنُه ** ُربَّ َعيٍب َغطَّى الويصاُل عليهي 

فرِبا تضرقكم صروف , ودعه أسرارك فال ت, اْلذر يف التعامل مع اْلصحاب : املعىن الصريح 

أن حيضظ اإلنسان نضسه : أما املعىن اللمين , ابق اْلايم فينشر كل ما كان يف س, الزمان 

 .ويكتم سره 
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- 26 - 
 

  :املبحث الثاين

 .الصور البالغية ومعانيها يف احلكمة

, يف الدراسات اْلدبية ؛ ْلن الصورة هي جوهر اْلدب  للصور البالغية مكانة مهمة    

 .   على املتلقي إجيااًب أو سلًبا  كما أن الصور وسيلة للتأثري, وبؤرته اجلمالية والضنية 

 :التشبيه : أوالً 

 . ذلك للتأثري يف القارئ وتقريب و , عمد الرُّْندي يف حكمه على استخدام التشبيه    
 :يقول 

 أغصاُن شوٍك بال ظلٍّ وَّل مثري ** والنَّاُس أكثرُهم مهما بلوهتُُم                      

, دهتم أبغصان الشوك اليت َّل يرجى منها ظل أو مثر شبه كثرة الناس مع عدم فائ    
 .وهو تشبيه بليغ . واجلامع عدم الضائدة والنضع منهم 

 :وقوله 

 َكانُوا ما الَقْومَ  فكأنَّ  َقَلْوا حىتَّ **له  َمَردَّ  َّل أمر   الُكلّي  على أََتى              

فال فائدة , ومل يوجد أصاًل شبه كل من قلي عليه ابملوت أو اهلالك ابلشيء الذي مل يكن 

 . ويف هذا التشبيه تقليل وحتقري لشأن املشبه , وَّل قيمة هلم , ترجى منهم 
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 َوْسَنانُ  الطّيفي  خيال عن حَكى َكَما**  َمليكٍ  ومينْ  ُمْلكٍ  مينْ  كانَ  ما وَصارَ 

إَّل  شبه سرعة تبدل أحوال امللوك وزوال ملكهم ِبن طاف خبياله طيًضا سريًعا وما هي     

فبعد أن كانوا يف عز وإجالل . ويف ذلك تقليل من شأن املشبه  . ْلظات حىت انتبه منه 

 .آلوا إىل ذل وهوان ومن مثَّ زوال

 .وكأهنا ماثلة أمام عينه , فالتشبيه يقرب الصور وجيليها يف ذهن املستمع والقارئ     
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 :االستعارة : اثنًيا 

ليقرب ليوضح , إىل التشخيص الذي يقوم على اَّلستعارة  جلأ الرُّْندي يف حكمه      

 .الصورة يف ذهن املتلقي ويقرهبا له 

 : يقول الرُّْندي يف الصرب على تقلب الدهر 

 لكنَُّه يُقبيُل أو يُدبيرُ ** الدَّهُر َّل يبَقى على َحاَلٍة 

وأتى بشيٍء , وحذف املشبه به , شبه الدهر وتقلب أحواله ابإلنسان الذي يقبل ويدبر  
ووجه التشابه , على سبيل اَّلستعارة املكنية التشخيصية( اإلقبال , اإلدابر ) من لوازمه وهو 

 . بينهما تبدل اْلحوال وعدم اَّلستقرار 

 :ويقول يف وصف الدهر 

ي  ُغْمَدانُ  والغيمدَ  يَزنٍ  ذي ابنَ  كان** ولو  للَضناء َسْيفٍ  ُكلَّ  َوينتلي

( اإلنسان)وحذف املشبه به وهو , ا للضناء يقاتل به الناس شخص الدهر بوصضه يشهر سيضً 

على سبيل اَّلستعارة املكنية ( انتلاء السيف وإشهاره ) وجاء بشيء من لوازمه وهو 

 . التشخيصية 
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 :و قوله 

َنةٍ  يف كنت إن**موعظة   الدهري  يف وله غافالً  اي  يقظانُ  فالدهرُ  سي

وجاء بشيء من لوازمه , وحذف املشبه به , ن شبه الدهر ابإلنسان الذي َّل يغمض له جض
 .على سبيل اَّلستعارة املكنية التشخيصية 

 
 : وكذلك قوله 

 وُخرَصانُ  َمْشَرفيّيات   نَ َبتْ  إذا** َسابيَغٍة  ُكلَّ  َحتًما الدَّهرُ  مُيَزّيقُ 

ف وحذ, كل ما َّل يريده شبه الدهر يف تقلبه وعدم دوام نعمه السابغة ابإلنسان الذي ميزق  

 .على سبيل اَّلستعارة املكنية التشخيصية , ( التمزيق ) وجاء  بشيء من لوازمه , املشبه به 

أراد الشاعر يف هذه اْلبيات الثالثة   السابقة   أن يعّمق إحساس القارئ ابلرهبة من      

 .الدهر وتقلباته

وله قصًدا إىل فإذن يُلحظ أن غالب استعاراته مكنية ؛ إذ يعمد إىل تشخيص كل ما ح     

 .إيراد املعىن املراد توصيله يف صورة قريبة من كل متلٍق 
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 :الطباق : اثلثًا

واضًحا جلي ا يف أكثر حكم الرُّْندي ؛ ليقارن بني ما كان وما هو كائن  ظهر فن الطباق     

 . أو ليتأمل اْلاضر ويقارنه املاضي , 

 :يقول الرُّْندي 

 يَتبدَّى عينَد اْنضيَصالك عْنهُ ** عليهي ُربَّ َعيٍب َغطَّى الويصاُل 

فآتى ابملتلادات ليقارن (  اْنضيَصالك,  الويصالُ ) كذلك , بينهما طباق (  يَتبدَّى,  َغطَّى)

تظهر : )وقد قيل . بني عالقة اإلنسان أبخيه اإلنسان يف حالة الوصال ومن مثَّ اَّلنضصال  

 .(قطاع والتالق وتنجلي عقب اَّلن, مسات الصديق عند اَّلفرتاق 

 :ويقول 

 لكنَُّه يُقبيُل أو يُدبيرُ ** الدَّهُر َّل يبَقى على َحاَلٍة 

 .فالدهر متقلب بني إدابر وإقبال َّل يدوم على حال , بينهما طباق ( يُدبيرُ , يُقبيُل )
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 :ويقول 

 ليمن سيأُخُذها َقسراً بال تعبي ** سوَف يرتُكها  لُقُصورٍ اي ابنيياً 

 .أبرز مجال املعىن , بينهما طباق ( ُخُذهايرتُكها, َي)

 :وقوله 

ىن يوماً فكم 
ُ
 ُعسٍر أتى والُيسُر يف آاثره** َّل تيأسنَّ من امل

 . فالعسر يعقبه اليسر َّل حماله , بينهما طباق ( ُعسٍر , الُيسر)

 :وله أيًلا 

مْ ** واعتدل يف اُْلبّي والُبغضي مًعا   فكال اْلمرين يُعمي وُيصي

 .بينهما طباق ( , الُبغضي اُْلبّي )

 :ويقول 

َنةٍ  يف كنتَ  إنْ **َموعظَة   الدَّْهري  يف ولهُ  َغافالً  اي  يَ ْقظَانُ  فالدَّْهرُ  سي

َنةٍ )  .بينهما طباق أبرز مجال املعىن ( , يقظانُ  سي

َّل سيما أن الشاعر , أما نونية الرُّْندي فكانت زاخرة ابلطباق أو الثنائيات اللدية      

استحالت مذلة اليت والعزة , وحدوث النقصان بعد التمام , ى فكرة انقالب الزمن أقامها عل

 :استحال نقصااًن الذي والتمام , استحالت أحزااًن اليت واملسرات , 
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 إنَسانُ  الَعْيش بيطيبي  يُ َغرُّ  َفال** نُ ْقَصاُن  مَتَّ  ما إذا َشيءٍ  ليُكلَّ                   

 أَْزَمانُ  َساَءْتهُ  َزمن   َسرَّهُ  َمن** ُدَول   هتاشاهد كما اْلمورُ  هيَ     

 َشانُ  هلا حالٍ  على َيُدومُ  َوَّل** َأَحٍد  على تُ ْبقيي َّل الدَّارُ  وَهذيهي      

 التمام           النقصان 

 سرّه            ساءه

 مسرّات       أحزان 

والكلمات , لس قبل سقوطها فالكلمات يف العامود اْلول متثل حال اْلندلسيني واْلند     

 .يف العامود الثاين متثل حال اْلندلسيني بعد سقوط مدهنا 

وإمنا , واليت َّل تستقر على حال , َّل جيدر ابإلنسان أن يغرت ابْلية الدنيا الضانية "لذا    

استخدم الشاعر أسلوب نضي يضيد النهي , لذلك , هي دائًما ترتبص به لتضاجئه بتقلباهتا 

وهو هني حقيقي عن إتباع شهوات النضس يف طلب , ( إنسانُ  العيش بطيب غرُّ يُ  فال)

 .1"ملذات الدنيا املتقلبة وطيب عيشها 

 

 

 

 

                                                           
 115ص , م 2313جانضي ,  11العدد , جملة اْلثر , عبد السميع موفق ,  الرُّْندي   تضاعل البىن يف نونية أيب البقاء  1
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 :املقابلة : رابًعا 

؛ إلبراز صورة التغيري وعدم ثبات اْلوضاع يف اإلنسان  استخدم الرُّْندي فن املقابلة    

 :والزمان واملكان

 واَي حسَراَت ليشباٍب رحلْ  **أاي َحسَرِت ليمشيٍب أتى 

 بينهما مقابلة ( ليشباٍب رحلْ , ليمشيٍب أتى )

 :وقوله 

 أزمانُ  ساَءتهُ  َزمن   َسرَّهُ  َمن** ُدول   شاهدهتا كما اْلمورُ  هي

 . 1" كما أنه أسند السرور واإلساءة للزمان", بينهما مقابلة ( أزمانُ  , ساَءتهُ  َزمن   َسرَّهُ )

, وبينت مراده , فأبرزت مجاله , ي هذه الضنون البالغية خلدمة شعره لقد وظف الرُّْند     
 .بعيدة عن التكلف والغرابة , بكل وضوح و بساطة 

 

 

 

 

 

                                                           
م 2332ه    1433, ( 1)ط , الرايض , دار النشر الدويل , رفعت عبد الرب . د,   اْلدب اْلندلسي واجلديد فيه دراسة حتليلية ونقدية  1
 231ص , 
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 :املبحث الثالث 

 احلقول الداللية يف احلكمة عند أبي البقاء الرُّْندي

 ملامينها واليت تعاجل,  ليس بقليل من أبيات اْلكمة  القد مجع ديوان الرُّْندي عددً      
وبعد قراءاِت املتعددة لألبيات اْلكمية , شىت مناحي اْلياة يف اْلقبة اليت عايشها شاعران 

قسيمها إىل ستة حقول تكشف يل أن ملامني اْلبيات من حيث مضرداهتا وعباراهتا ميكن ت
 . ها أدانه دَّللية أعرض

 : القيم واألخالق اإلسالمية وما ينافيها : أوالً 

وَّل غرابة يف ذلك كون الشاعر , هذا اْلقل من أكثر اْلقول اليت احتوهتا اْلبيات  يُعد      
واجلدول يظهر هذا الّزخم من اْللضاظ يف هذا . ينطلق من قاعدة أخالقية لثقافته اإلسالمية 

 :اْلقل 

أحضظ  َّل تيأسنَّ  الَّربي 
 املال

وَّل 
اكظم  اعتدل حترص

 الغيظَ 
واجتنب 
 ما يكرهُ 

وَّلتتعرَّض 
مظنَّاتي لي 

 التُّهمْ 
 

 أمر  العقُل يف َأسرارهي ** عوّيل على الَّربي اجلميلي فإنَُّه *

ىن يوماً فكم 
ُ
 ُعسٍر أتى والُيسُر يف آاثره **َّل تيأسنَّ من امل

 ُتدرُك اْلرزاق إَّلَّ ابلقيسمْ ** احضظ املال وَّل حترص فما * 

مْ  فكال اْلمرين يُعمي** واعتدل يف اُْلبّي والُبغضي مًعا   وُيصي

 قد َشضى الغيَظ ولكن من َكَظمْ ** واكظم الغيَظ فال حُيمد من 
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 تتعرَّض ليمظنَّاتي التُّهمْ ** واجتنب ما يكرُه النَّاُس وَّل 

 :احلقول الداللية اخلاصة بتقلب الدهر : اثنًيا 

وهذا   ,دم اَّلستقرار يف حكم الرُّْندي نرى الكثري من اْللضاظ اْلاملة ملعاين التقلب وع     

ن الشاعر بصدد تصوير حال الشعوب والبلدان يف اْلقبة الزمنية عاصرها كله راجع لكو 

للتعبري , مما استدعى الشاعر تلمني أبياته هذه اْللضاظ اليت ختريها من معجمه , وعاش هبا 

 : وهي , عن هذا اْلقل الدَّليل 

 يدوم وَّل تُبقي َّل ُدول َتقلُّباً  يُدبيرُ  يُقبيلُ  َّل يُبقي

 

لوُك وما َصانُوه يف اُْلُجبي ** أما ترى الدَّهَر َّل يُبقي على أحٍد  *
ُ
 أين امل

 لكنَُّه يُقبيُل أو يُدبيرُ ** الدَّهُر َّل يبَقى على َحالٍَة * 

 وسلي اهلوى يُ ْنبيْئَك عن أخبارهي ** ُخليَق الزماُن كما عليمَت َتقلُّباً * 

م اُْلولوإَّلَّ ** َخلييليَّ ما الدَّهُر إَّلَّ ُدول *    فأين اْلايَّ

 شان هلا حالٍ  على يدوم وَّل** أحد  على تُبقي َّل الدار وهذه* 
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 :احلقول الداللية اخلاصة ابالغرتاب: اثلثًا 

يف هذا اْلقل الدَّليل يصف الشاعر معاانته وحمنته وشعوره ابلتشرد واللياع , فقد فَ َقَد     

 . تذكر فيه إَّل الذكرايت فلم يعْد ي, وُحرم من العودة إليه , الوطن 

 ُغربةٍ  اشتياقًا تذكَّر َّل وطن  لدْيهي  َغريب  

 

 َفال وطن  لدْيهي وَّل َحبيبُ ** َغريب  كلُّما يَلقى غريب   *

 ولَيَس غريباً أن يبكي غريبُ ** تذكَّر أصلُه فبَكى اشتياقاً 

يَّما إن َكان يف ُغربٍة  *  حيتاج أن يعرف ميقداَرُه ** َّل سي

 إذا مل يُعيْنُه الزَّماُن ارحَتَلْ ** ان ميثليي يف ُغربٍَة ومْن ك*

 :احلقول الداللية اخلاصة ابملوت : رابًعا

تؤمن أبن النهاية اْلتمية , فقد نشأ يف بيئة دينية , ذكر الرُّْندي للموت أمر َّل غرابة فيه     

ب عنه املوت كذلك جتاربه الشخصية مع املوت فقد غي, لإلنسان يف هذه الدنيا املوت 

 .فذكره للموت تنبيه وتذكري فاملوت َيِت بال موعد , والده ووالدته وزوجته 
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وتُ  َّل قراراً  لليُخلدي 
َ
 اْليَمامُ  أجلي  امل

 
 وَّل قراراً بَداري اللَّهوي والَّعيبي ** دَعي الُغروَر فما لليُخلدي من سَبٍب  *

رُّ هللاَ يف َخلقيهي * وُت سي
َ
كمة  دلَّْت ** امل  على َقهريهي وحي

 لْو َفكََّر اإلنساُن يف أمريهي ** ما أصعَب املوَت وما بَ ْعَدُه *

 َفُكلُّ شيء مَن اْلشَيا إىل أجلي ** َسلّيم َلما قد جرى ُحكُم الَقلاءي بهي *

َهيميني فييَنا *
ُ
كَمُة امل  َكلُّ نضٍس َيِت عليها اْليَمامُ ** هذهي حي

 :خوة والصداقةاحلقول الداللية اخلاصة ابأل: خامًسا

ومستودع اْلسرار , اهتم الرُّْندي أبمر أخ والصديق يف شعره ؛ فهم أنس اْلياة وهبجتها      

ومن ابتلي بغري ذلك , ومأمنها , فمن عثر على صديق صاحل فقد مت له السعد وحقق املىن 

 .فله اْلسرة والشقى 

 الصَّديق اخليلَّ  صحبي  ُأُخوَّة  

 

 فإذا تُراُد ُأُخوَِّت  َّل تنضع** ني ُأُخوَّة  ليس اْلخوة ابللّيسا *
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رَّ عن أخيَك وُصْنهُ ** اصحبي اخليلَّ ابلتَّحرُّزي مينُه *   واكُتمي السّي

 عني اعتناٍء َّل يُقيُم هلا ُهدبب** يالحُظ أحواَل الصَّديق تضقُّداً * 

 :احلقول الداللية اخلاصة ابلشيب : سادُسا 

فتارة يذكره من ابب اْلزن و اْلسرة والندم على ما , يكن عبثًا ذكر الرُّْندي للشيب مل     

 .واترة أخرى من ابب التنبيه والتحذير من الغضالت فاملوت آت آت , فات 

 شيبٍ  مشيبٍ  شييب الشَّْيبي 
 

 ُخْذ يف الرَّحيلي فَ َقْد نُوديَت من َكَتبي ** و اي أخا الشَّْيبي ماذا أَنَت ُمنتظير  * 

با  واحسراَت مين*  ها قد َبَدا شييب فأيَن َوقَاري ؟ ** ذيكري أايمي الصّي

 واَي حسَراَت ليشباٍب رحلْ ** أاي َحسَرِت ليمشيٍب أتى *

ّباَك ُمناُه ما َعَدوَت بيهي *  مْن قَبلي إملامي شيٍب يكرُب اللََّمَما ** بَ لّيْغ صي

 

التأويل الدَّليل واجلمايل لكل  فصلناها وبينا, تلك هي أهم اْلقول الدَّللية ْلكم الرُّْندي    
فحكم الرُّْندي ميلؤها الصدق وما هي إَّل مرآة عاكسة ملا يسكن يف . حقل على حده 

 . داخله وحيدث يف  خارجه 
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 اخلامتة

والصالة والسالم على خري اْلانم سيدان دمحم وعلى , اْلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاْلات 

 ..وبعد . آله وصحبه الكرام 

استعراضنا املقصود ابْلكمة يف الشعر العريب القدمي وعالقتها ابلوظيضة اْلخالقية يف فبعد 

ووقوفنا على عالقة اْلكمة ابلشعر يف النقد العريب وأهم معانيها يف الرتاث , الشعر العريب

مث ماكان من التعريج على أثر , وموقعها يف اْلدب اْلندلسي , النقدي وأهم مستوايهتا 

, وكيف جتلت يف نتاجه الشعري , وأهم العناصر املؤثرة فيه, شأة شعر الرُّْندي التناص يف ن

أمكننا الوصول إىل عدة , مث التعرف على املعاين والدَّلَّلت والصور البالغية يف حكمه 

 :نتائج وتوصيات أمهها فيما يلي 

 ,بل هو جزء منه , كشضت الدراسة أبن شعر اْلكمة ليس خارجاً عن ديوان الشعر  -1

 . يثبت وجوده بصدق مبعثه وحرارة عاطضته 
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اَّلجتاه , نسايناَّلجتاه اإل: ) أن اْلكمة َّلخترج عن أحد هذه اَّلجتاهات الثالثة  -2

وقد جتتمع , وقد أتِت كل واحدة منهم على حدة ( اَّلجتاه الضلسضي , اَّلجتماعي 

 .مجيعها 

 .هبا الشاعر أن اْلكمة غالباً ماتكون منبثقة من واقع جتربة إنسانية مرَّ  -3

اتسمت اْلكمة يف الشعر اْلندلسي ابلتأمالت الضلسضية املتنقاه من خالصة  -4

 .التجارب يف مناحي اْلياة املختلضة 

وصقلت موهبته , تعدد الروافد اليت أثرت يف نشأة أيب البقاء الرُّْندي وتكوينه الثقايف  -5

 .ورمست مالحمه الضنية , اْلدبية 

, وقضت الدراسة على املعاين والدَّلَّلت الصرحية الظاهرة املباشرة يف حكم الرُّْندي  -6

 .وكذلك على املعاين والدَّلَّلت اللمنية املختبئة وراء املعىن املباشر 

 .ية قّدمت الدراسة صورًا بالغية ْلكم الرُّْندي ومعانيها اجلمال -1

ل إيراد خال رأت الدراسة أن فن الطباق اسهم كثرياً يف إيصال مراد الشاعر من -9

 .بينهما  ةنز او املتلادات وامل
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توصلت الدراسة إىل تقسيم حكم الرُّْندي إىل حقول دَّللية والوقوف على كل حقل  -2

 .وبيان معانيه ومجالياته الدَّللية 

 :التوصيات 

لذا أوصي اجلهات , من خالل الدراسة تبني أن للرُّندي ديوان شعري حيوي أداًب رفيًعا  

 .ليتسىن للباحثني دراسته واخلوض يف حباره ومعرفة أسراره , املختصة بطباعة ديوانه الشعري 

ق والسداد يسأل التوفاوهللا . يت توقضت عندها الدراسة التلك كانت أهم النتائج والتوصيات 

. 

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني

 .واْلمدهلل رب العاملني 
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 ثبت املصادر واملراجع

 :املصادر واملراجع : أوالً 

  شرحه , اإلحاطة يف أخرب غرانطة , أيب عبد هللا التلمساين الشهري اببن اخلطيب

ه   1424, ( 1)ط ,  بريوت   لبنان , دار الكتب العلمية , يوسف الطويل . د

 م 2333  

  بريوت , م دار العل, مصطضى الشكعة . د, اْلدب اْلندلسي موضوعاته وفنونه

 .م 2339, ( 12)ط , لبنان , 

  رفعت عبد الرب . د, اْلدب اْلندلسي واجلديد فيه دراسة حتليلية ونقدية ,

 .م 2332ه    1433, ( 1)ط , الرايض , دار النشر الدويل 

  مكتبة اخلاجني , حتقيق وشرح عبد السالم هارون , للجاحظ , البيان والتبيني ,

 .م 1229ه    1419, ( 1)ط , هرة القا
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  من إصدارات اندي مكة , هللا ابقازي  عبد.د, حول اْلكمة يف الشعر العريب

 .م1223ه    1413, ( 94)الثقايف اْلديب 

  ط , بريوت , دار الكتاب العريب , يوسف فرحات . شرح د, ديوان ابن زيدون

 .م 1224ه     1415, ( 2)

  دار الضكر , دمحم رضوان الداية . حققه د, ديوان أيب إسحاق اْللبريي اْلندلسي

 .م 1221ه    1411, ( 1)ط , دمشق   سورية , 

 طيةشاهني ع. ديوان أيب متام , د. 

  ْدي يف أعماله اْلدبية الشعر والنثر , ديوان أيب الطَّيب صاحل بن شريف الرُّن

ط , مركز البابطني لتحقيق املخطوطات الشعرية , حياة قارة . حتقيق ودراسة د

(1.) 

  دار صادر , بريوت, الشريف الرضي , ديوان الشريف الرضي. 
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  حتقيق, دمحم بن عبد امللك املراكشي , الذيل و التكملة لكتايب املوصول والصلة 

 .بريوت   لبنان, دار الثقافة , إحسان عباس . د

  بريوت, جلنة الرتاث , جالل الدين السيوطي , شرح شواهد املغين. 

  م1212, ( 3)ط , بريوت , مكتبة املعارف , الزوزين , شرح املعلقات السبع. 

  دار اْلديث , أمحد دمحم شاكر .حتقيق وشرح د, َّلبن قتيبة , الشعر والشعراء ,

 م  2336ه    1421, القاهرة 

  ط , الرايض , دار السالم , اإلمام دمحم بن إمساعيل البخاري , صحيح البخاري

 .م1221ه    1411, ( 1)

  حتقيق  دمحم حمي ,  َّلبن رشيق القريواين , العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده

ه     1431, ( 5)بنان , ط بريوت   ل, جليل دار ا, الدين عبد اْلميد 

 .م1291
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 عبد العزيز املانع , دار العلوم , . عيار الشعر , دمحم ابن طباطبا العلوي , حتقيق د

 .م 1295ه    1435اململكة العربية السعودية   الرايض , 

  م1293, مصر , ار املعارف د, جودت الركايب .د, يف اْلدب اْلندلسي. 

  ( 2)ط , عمان , دار امليسرة , صالح جرار . د, قراءات يف الشعر اْلندلسي ,

 .م2332ه    1433

  الشركة املصرية , قلااي اْلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين , عبد املطلب دمحم

 .اجليزة   مصر, العاملية للنشر لوجنمان

  (.ن ص ص ) مادة , بريوت , ر دار صاد, ابن منظور , لسان العرب 

  بريوت   لبنان , دار الكتاب العريب , دمحم بن أيب بكر الرازي , خمتار الصحاح ,

 .م1291ه    1431
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  عبد اْلميد . حتقيق د, سعد الدين التضتازاين , املطول شرح تلخيص املضتاح

 2331ه    1422, ( 1)ط , بريوت   لبنان , دار الكتب العلمية , هنداوي 

 .م

  جمدي وهبة   كامل املهندس , معجم املصطلحات العربية يف اللغة واْلدب ,

 .م1294, ( 2)ط , مكتبة لبنان   بريوت 

  ( 2)ط , مصر , دار املعارف , إبراهيم مصطضى وآخرون , املعجم الوسيط ,

 . م1293ه    1433

   , املضلليات , املضلل الليب , حتقيق وشرح أمحد شاكر وعبد السالم هارون

 .م 1212, (  6) دار املعارف ِبصر , ط 

  ط , بريوت   لبنان , دار الضكر , خلدون  عبد الرمحن بن, مقدمة ابن خلدون

(1.) 
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  زهدي .د, موازنة بني اْلكمة يف شعر املتنيب واْلكمة يف شعر أيب العالء املعري

 .م1224ه    1415, الرايض , ( 2)ط ,  ومنشورات دار صربي , اخلواجا 

  حتقيق د, أمحد املقري التلمساين , نضح الطيب من غصن اْلندلس الرطيب .

 .بريوت , دار صادر , عباس إحسان 

 القاهرة كتبة اخلاجني نقد الشعر , قدامه بن جعضر , حتقيق كمال مصطضى , م ,

 . (3) , ط

  (  6) النقد اْلديب أصوله ومناهجه , سيد قطب , دار الشروق , القاهرة , ط

 .م 1223ه     1413, 

 :الدورايت: اثنياً 

  تضاعل البىن يف نونية أيب  -حبث , م 2313جانضي ,  11العدد , جملة اْلثر

 .115ص , عبد السميع موفق   -البقاء الرُّْندي 
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  حبث , م  2332,  1اجمللد ,  3العدد , اْلنبار للعلوم اإلسالمية جملة جامعة

دمحم . د -( اْلياة واملوت ) أتمالت فلسضية يف القيم الروحية للشعر اْلندلسي  -

 .العاين
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 حمتوايت البحث

 العنوان                                                                   الصفحة

 2                                                                       إهداء 

    3                                                               شكر وتقدير 

 5                                                              ثحبلا صخلم

  1                                                        ثحبلا صخلم ةمجر ت

                 9                                                                       ةمدقملا

    15                املضهوم والوظيضة : اْلكمة يف الشعر العريب القدمي : التمهيد

      16                     مضهوم اْلكمة يف الشعر العريب القدمي  :املبحث اْلول

    23      عالقة اْلكمة ابلوظيضة اْلخالقية للشعر العريب القدمي: املبحث الثاين

   29         اْلكمة والشعر يف النقد العريب تعالق أم تضارق ؟؟ :الضصل اْلول 
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 حمتوايت البحث

 العنوان                                                                   الصفحة

 22           عالقة اْلكمة ابلشعر يف النقد العريب ابعتبارمها: املبحث اْلول 

 جنسني أدبيني خمتلضني 

عر ؟ : أوًَّل   33                                                   املقصود ابلشّي

 31                                                       أدوات الشعر : اثنياً 

   34                                            موقع اْلكمة من الشعر : اً ثلاث

   36           اجتاهات اْلكمة يف الرتاث النقدي ومستوايهتا : املبحث الثاين 

   36                                       اجتاهات اْلكمة يف الرتاث النقدي 
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 حمتوايت البحث

 العنوان                                                                   الصفحة

   32                                                           اْلكمة رداصم

 46                       يف اْلدب اْلندلسيموقع اْلكمة : املبحث الثالث 

 53         اْلكمة والنص الغائب يف شعر أيب البقاء الرُّْندي : الضصل الثاين

 51               التناص وأثره يف نشأة الشعر عند الرُّْندي : املبحث اْلول 

 64       أيب البقاء الرُّْندي  دنع ةمكْلا تز ر بأ يتلا لماو لعا: بحث الثاين امل

 64                                                            التاريخ : أوًَّل 

   62                                                     هيتاْليا هبر جتا: اثنًيا 

  12                                          اْلكم واْلمثال السابقة: اثلثًا 

 16                                                الضكر والضلسضة : رابًعا 
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 حمتوايت البحث

 العنوان                                                                   الصفحة

   12           ْندي يف شعر الرُّ  نو نضلاصيغ حلور هذه : املبحث الثالث 

 12                                                         اَّلقتباس: أوًَّل 

 93                                                          اإلشارة: اثنًيا 

 95                                                التلمني         : اثلثًا 

 91                                                    الرمز واإلحياء : رابًعا 

 92     (   دَّللة وأتويل ) اْلكمة عند أيب البقاء الرُّْندي : الضصل الثالث 

 23          املعاين والدَّلَّلت الصرحية واللمنية للحكمة : ل املبحث اْلو 

 26                    الصور البالغية ومعانيها يف اْلكمة  : املبحث الثاين 

 26                                                          التشبيه : أوًَّل  

 29                                                        اَّلستعارة : اثنًيا 
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 حمتوايت البحث

 العنوان                                                                   الصفحة

 133                                                           الطباق: اثلثًا 

 133                                                           قابلةامل: رابًعا 

 134               اْلقول الدَّللية يف اْلكمة عند الرُّْندي : املبحث الثالث 

      132                                                                  اخلامتة 

    112                                                  ثبت املصادر واملراجع 
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