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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير

املحت ـ ـوي ــات
الصفحــة

العنـ ــوان
حبوث اللغة العربية

االغتراب في شعر صفي الدين الحلي (ت 750هـ)
أحمد حسين محمد الساداني

َ
مواجهة أس ى الطللية

سجى حازم خلف و ِإبراهيم جنداري جمعة
التصوير البياني في ديوان جسر على وادي الرماد للشاعر ذنون يونس مصطفى
هبة محمد محمود العبيدي ومازن موفق صديق الخيرو
ُّ
ٌ
معجم وتوثيق  -باب كان
جني(ت392هـ)"
الشاهد النحوي الشعري في "شروح اللمع البن ِ
ُ
ً
خالدة عمر سليمان وصباح حسين محمد
نموذجا-
وأخواتها واملشبهات بليس أ
َ
داللة أوصاف (البيت) في القرآن الكريم دراسة في ضوء علم اللغة االجتماعي
ُمنى فاضل الحالوجي
استدعاء الشخصيات في شعر أبي نواس
مطير سعيد عطية الزهراني
االختيارات املعجمية في ديوان املعتمد بن عباد "ت488هـ"
ْ َ
ما جاء على بناء ِإف َع ْولة (دراسة معجمية داللية)

َ
فواز أحمد محمد صالح
تمام محمد السيد

َ
ُ
بناء األسلوب في شعر نافع عقراوي -قراءة في قصيدة (أنا والليل) –
َ
ُ
أسلوب األمر في اللغتين العربية والتركية (دراسة تقابلية)

حسن محمد سعيد ِإسماعيل
بشار باقر عكريش

ْ
البنية والتركيب والداللة"
الصفة في اللغتين العربية واإلنكليزية " دراسة تقابلية في ِ
َ
أنفال عصام ِإسماعيل الزيدي
َ
الجذر (ث/ق/ل) ومشتقاته في القران الكريم -دراسة داللية –
صباح أسود محمد

36 - 1
58 - 37
80 - 59
92 - 81
120 - 93
156 - 121
192 - 157
228 - 193
244 - 229
264 - 245
286 - 265
304 - 287

حبوث التاريخ واحلضارة اإلِسالميَّة

مشركو قريش وحلفاؤهم حتى فتح مكة ( 8هـ) دراسة تاريخية – كمية
وليد مصطفى محمد صالح
سياسة السلطان عبد العزيز بن الحسن االصالحية في املغرب ( ) 1905 – 1900
عمر محمد طه عاشور و صفوان ناظم داؤد
السياسية واالدارية واملالية والعسكرية

356 - 305
384 - 357

املسيرة العلمية للدكتور محمد علي داهش
محمود جاسم محمد و هشام سوادي هاشم
اإلسهامات الخيرية لنساء األسرة الحاكمة لألعمال العمرانية في الدولة اإلسالمية في
القرن الرابع الهجري العاشر امليالدي الى القرن السابع الهجري الثالث العشر امليالدي
َ
َ
أرارات أحمد علي

404 - 385
436 - 405

حبوث اآلثار

أالشيا (جزيرة قبرص) في املصادر األكدية
فاروق عباس ِإسماعيل
َ
وصفات عالج لبعض أمراض الرأس في بالد الرافدين ومصر القديمة
صباح حميد يونس

458 – 437
480 – 459

حبوث علم االجتماع وبناء السالم

دور مؤسسات املجتمع املدني في بناء السالم والتعايش
هديل نواف أحمد
التحوالت االجتماعية املؤثرة في ظاهرة االنتحار دراسة تحليلية
ياسر بكر غريب

496 - 481
522 - 497

حبوث الفلسفة

الحدس أو الوعي الصوفي في فلسفة ولتر ستيس

َ
ندى طالل أحمد و زيد عباس كريم

564 – 523

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ َ
ْ
تداعيات النظر املقاصدي على أدلة األحكام عند ال َعال َمة الز ِملي
أسماء عدنان محمد الفارس ونبيل محمد غريب
اإلمام ابن حجر الهيتمي ومنهجه في تفسير (التوبة ويونس وهود)
صفا نشوان الطائي و عمار يوسف العباس ي

580 – 565
608 – 581

حبوث القانون

ميراث املطلقة في مرض املوت في العالقات الخاصة الدولية
دراف محمد علي حسن

642 – 609

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

فاعلية بيئة تعليمية الكترونية في تنمية مهارات تصميم الدروس االلكترونية لدى
َ
أحمد لؤي الصميدعي وباسمة جميل توش ي
تدريسيي جامعة املوصل

676 – 643

حزيران (2022/6/16م) 1443/هـ

العدد ()89

االختيارات املعجمية يف ديوان املعتمد بن عباد "ت488هـ"
فوَّاز أَمحد حممد صاحل
تأريخ التقديم2022/4/20 :



تأريخ القبول2022/5/15 :

المستخلص:

تبحث هذه الدراسة في لغة الشاعر األندلسيي العتتعيد بيب عبياد عيب عدينية إشيبييية

( 484-437هي)؛ إِذ ُيتد أبرز شاعر في عصر دويالت الطوائف .جعي البحيث العديردات
وصيندت العديردات إليج عجعوعيات اعتعيادا
التي ورد ذكرها فيي اليديواب وترتيب يا أليف بائيياُ ،
عي ييج اس ييترداع ا حرفي ييا أو عجازي ييا ،وأظ ي ييرت الد ارس يية أب الش يياعر العتتع ييد ك يياب يتيييورج

الكيعات العترادفة والعشتقة  ،ععا يتكس رغبة الشياعر فيي ارتيياره الكيعيات بتنايية وحير
ودراية.
الكلمات المفتاحية :ألداظ ،إحصاء ،أدب.
مدخل :

تسييتترا اليغيية الشييترية تنويتييات عتجعييية عتتييددش ،فينتقييي الشيياعر عييب األلديياظ عييا

يدي بغرضه الذي يبحث عنيه ،فيصيب ا فيي اوالبيه الشيترية عرتيا ار ل يا أبنيية وصيو ار تنسيج
فيع ييا بين ييا ،واذا كان ييت الص ييور الش ييترية ارتي ييا ار في ي ب اليد ييظ أو العتجي ي يض يياف إل ييج ه ييذا
االرتيار ،وأول عا ييدت انتباهنا في أية دراسة عتجعية هو الجانب اليغيوي ليشيتر ،فالشيتر

لغة أو -إذا شئنا -هو العستوى الرااي عب عسيتويات ا وعيب هيذا العنطييَّ صيى ليدى الك يير
عييب الدارسيييب جتيييه عوض يوعا ليييدرس اليسيياني الييذي يييرى عييب حقييه أب يتركييز عيييج سييائر
األشييكال اليغوييية بعييا في ييا الشييتر فييصي تحييييل لييين

الشييتري ينطيييَّ عييب اليغيية لييذا كيياب

النظيير إلييج العتجي عييب الزاوييية الداللييية ،وبنيياء عيييج ذلييح في ب حقييال دالليييا عتينييا ،يسييتدعي

بالضرورش عتجعا لغوييا عناسيبا تتيردد كيعاتيه بنسيب عرتيدية أ نياء الحيدث الكالعيي ،ويصيبى
بي ييذلح لكي ييل حقي ييل داللي ييي أو رطي يياب عتجعي ييه الري ييا

بي ييه فييعوضي ييو الحربي ييي عتجعي ييه،

وليعوضي ييو الطبيتي ييي عتجعه...وهكي ييذا يصي ييبى العتج ي ي بي ييذلح عدتاحي ييا ليتعييي ييز بي يييب أن ي يوا
 مدرس/قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
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االختيارات املعجمية يف ديوان املعتمد بن عباد "ت488هـ"

فوَّاز أَمحد حممد صاحل

الرطيياب عييب ج يية ،ووسيييية لتحديييد دالليية الرطيياب الجزئييية والكيييية عييب ج يية أرييرى .ولق يد
اتبتن ييا ف ييي د ارس يية االرتي ييارات العتجعي يية ف ييي ديي يواب العتتع ييد ب ييب عب يياد(ت488ه) الس ييبيل
العتتاد التي اعتعدت عيي ا عتظي الد ارسيات التيي تترضيت إليج العتياج الشيترية بيالتنظير
والتطبيَّ في إطار الدرس األسيوبي وهي السبيل التي تقو عيج تجعيي العديردات العكيرورش
التيي يكييوب ل ييا قيل تكيراري وتييوزيتي فيي اليين

بشييكل يديتى عغاليقييه ويبييدد غعوضييه

)(1

،

ف ب تكرار عدد عب الكيعيات بصييغة واحيدش البيد عيب أب يتطيي داللية عتينية فيكيوب العتجي
العرشي ييد إلي ييج هويي يية الي يين

)(2

ي ي تجعي ي ي العتشي يياكل عن ي ييا دالليي ييا في ييي عجعوعي ييات ترتيي ييف

العجعوع يية الواح ييدش ع ييب األر ييرى ب ييارتالف الحق ييول الداللي يية ،فتك ييوب الحص يييية ا حص يياء

والتجعي  ،وفي ضوء تتبتنا أللدياظ شياعر بتينيه تتضيى العالعيى التاعية فيي ديوانيه  ،وفيي

هذه القيراءش ليعتجي الشيتري ليديواب العتتعيد ،نحياول الوايوف عنيد األلدياظ التيي تشيكل عن يا

هذا الديواب.
قراءة في حياة المعتمد بن عباد وديوانه:

تت يد عدينيية أشييبييية التييي بناهييا بنييو عبيياد عييب أعظ ي عييدب دويييالت الطوائييف حتييج

أص ييبحت ااع ييدش ب ييالد األن ييدلس وحاضي يرت ا وعدين يية األدب والط ييرب )(3كع ييا أطي ييَّ عي ييج

تسييعيت ا األرعي يية الطييروب )(4كان ييت عنت ييج الغاييية ،ودار ص ييوب التقييول ،وفييي أرباضيي ا

ُّ
يجف عاؤه وال ني تسى سعاؤه وفي افق ا أطل فرسياب الينظ والن ير،
تدجر الشتر ينبوعا ال
تشييَّ ألسيينت

عييا عجيزت سيييوف

عييب شيق ِ ب وفييي

أبييرز أعييال التصيير فييي عيييداب الشييتر

ف ذا الشاعر العيح العتتعد بب عباد الذي وصف بصنه الي دايَّ ذو ذوَّ عرهيف فيي ارتييار
()1األس ي ي يييوبية الرؤي ي ي يية والتطبي ي ي ييَّ ، 198يوس ي ي ييف أب ي ي ييو الت ي ي ييدوس ،دار العس ي ي يييرش ،عع ي ي يياب ،األردب،ط1
1427،ه2007،

()2ينظ يير تحيي ييل الرط يياب الش ييتري – اس ييتراتيجية التن ييا
التربي ،الدار البيضاء ،العغرب  ،ط. 1986، 2

 ، 51 -د.عحع ييد عدت ييار ،العرك ييز ال ق ييافي

( )3ندى الطيب في غصب األندلس الرطيب،عج، 193 2/تحقيَّ عحيي اليديب عبيد الحعييد،دار الكتياب
التربي،بيروت ،لبناب،د.ط،د.ت.

( )4رحي ي ي يية األن ي ي ييدلس ح ي ي ييديث الد ي ي ييردوس العدق ي ي ييود ، 130د.حس ي ي يييب ع ي ي ييؤنس ،الناشر الش ي ي ييركة التربي ي ي يية
ليطباعة،د.ط،د.ت .
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ألداظييه التييي تييوحي إلييج القييار بريياطره )(1ووص يده العستشييرَّ االسييباني غرسييية غييوعس
فقال فاَّ كل عتاصريه في ذلح العضعار؛ ألنه كاب يع ل الشتر في ال ة وجيوه أول يا
أنيه كيياب ييينظ شييت ار ي ييير ا عجيياب ،و اني ييا أب حياتيه ندسي ا كانييت شييت ار حيييا ،و ال ييا أنييه
كيياب ارعييي شييتراء األنييدلس أجعتيييب وصييارت إليييه أعنيياَّ الييدول ،وغص يت األرا طواليييه

بالري ييل والر ييول ،وعض ييج ص يييته عي ييج ك ييل لس يياب،وبيأ ع ييب س ييي العج ييد أع يياله وعب يير ع ييب
عتاناته وأساه عب تقيب الزعاب وأل األسير والحرعياب فيي شيتر ايل أب يجيود بع ييه الزعياب

)،(2ول يكب واته كيه عتاناش وألعا ،فقد عاش الشاعر العتتعد ردحا عب الزعب أعي ار

عيكيا

عزيي از عرهييوب الجانييب ال عينييه عييب الشييتر إال عييا كيياب حييدي ا عييب نيواز ندسييه العياليية إلييج

العتتة والسرور ،وهذا الشتر ليو صيدر ع ييه ععيب جتيل الشيتر صيناعة ،واتريذه بضياعة،

لكياب رائتيا عتجبيا ،ونياد ار عسييتغربا

)(3

وعبير عيب ذليح فيي شييتر الرعير والغيزل ينشيد فيييه

البيتيب أو ال ال ة ،وبيغت األبييات في يا وغيرهيا عيب أشيتار الي يو عتعييات واجيازات شيترية
وععازحة لألبناء ،ووصف وأغراا عشابه أررى بيغت نصف الديواب ،واحتيل شيتر األسير
النصييف ال يياني عييب الييديواب وكيياب العتتعييد ال يجيييد إال ار يييا ،وال يجيييد إال عب ييا كعييا يقييول
اب ييب بس ييا (542ه) فض ييال ع ييب ذل ييح أبي ييات ف ييي االعت ييذار ألبي ييه وعقطوعت يياب ف ييي ال ج يياء
وعجعوعة رسائل ن رية ،وك ير عب شتره فيي ع يد ا عيارش والعييح ،عقطوعيات

)(4

وهيذا عيا

يجتينا أب نيدر الشياعر فيي اائعية شيتر العقطتيات ،ولييس هيذا بتييب ف نياح عيب الشيتراء
عب كاب يؤ ر نظ العقطوعات ،واصار األشتار؛ ألنه يرى أن يا أوليج فيي العسياع وأجيول

في العحافيل ،ع يل عبيد اب بيب الزبتيري ت(ت  15ه) )(5ولي يكيب العتتعيد عيب أصيحاب
()1ديواب العتتعد بب عباد عيح أشبييية ،32جعتيه وحققه أحعيد أحعيد بيدوي و طيه حسييب باشيا ،العطبتية
األعيرية  ،عصر  ،القاهرش  ،د.ط . 1951 ،

( )2تاريخ الدكر األندلسي ، 89أنرل جون الث بالن يا ،عكتبة ال قافة الدينية،د.ط،د.ت.

( )3الذريرش في عحاسب أهل الجزيرش،41 2 ،1َّ،ألبي الحسيب عييي بيب بسيا الشينتريني(ت 542ه) ،
دار ال قافة ،بيروت،لبناب ،د.ط،د.ت .

( )4ديواب العتتعد بب عباد . 30

( )5ت يياريخ األدب الترب ييي اب ييل ا س ييال
1431ه. 2009،

،121عحع ييد سي ي يل طق ييوش،دار الندائس،بيروت،لبن يياب،ط، 1
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القصائد أو العطوالت الشترية إال عندعا وا في عحنية األسير ،وكياب شيتره فيي أول حياتيه
ال يتتييدى حييدود الوصييف والعطارحييات والتحيييي با نشيياد القصييير تتبي ي ار عييب حييياش التييرف
ألبنيياء العيييوح التييي تعييور بالحييب والغييزل والرعيير فكانييت هييذه األعييور القييدر العتيييج عييب

اهتعاعييات الشيياعر يتبيير عييب رغباتييه وعواطدييه العتصججيية التييي ي يرهييا ذلييح العنييا العتييرف،

أعا غزليات العتتعد –أعي ار وعيكا -فكانيت روضية شيترية لييس وراءهيا لوعية وال حرعانيا

)(1

وذلييح لتييد صييدورها عييب تجييارب حقيقييية تتيظييج بنييار الصييد وال جيير التييي يعكييب أب تط ي أر
عيج أية عالاة غي ار طبيتيية فيي يجير أولئيح السيادش العترفيوب العتانياش الصيتبة التيي تواجيه

العحبيييب دائعييا فكييل عييا يشييت وب هييو طييو البنيياب ،أعييا إعالن ي عييب األل ي والتييذاب والصييد
وال جيير فييال يتييدو كونييه عب ييا شييتريا ييجييصوب إليييه ليؤكييدوا اييدرات

الدنييية عيييج اليينظ ليييس

إال)، (2فعييا صييدر عنييه كيياب نشييوش عرعييور عيياش فييي جييو يعييور بالسييحر ،ويتبييَّ بالشييتر،
ويزرر بالجعال في ربو أشبييية وكانت اعتعاد الوتر األشدى عييج اي يارش العتتعيد عيب بييب

عئييات الر ارئييد)،(3وكييل عييا ذكرنيياه كيياب انسييجاعا ع ي واا ي العتتعييد الشيياعر العيييح ابييب بيئتييه
األندلسيية برعرهييا وسيحرها وجعال ييا وغيعان يا وطبيتت يا العؤن يية فصييار بيذلح شيياعر الرعييرش
والعرأش،وعيييج الييرغ عييب الجانييب العت يت فييي حييياش الشيياعر كانييت تقابيييه اضيياءآت عشييراة
يعكييب أب نتيعسي ي ا ف ييي ا ييول اب ييب ا ب ييار(ت658ه) ك يياب العتتع ييد ع ييب العي ييوح الدضييالء

والشجتاب التقالء واألجواد األسيرياء عدييف السييف واليذيل عرالديا ألبييه فيي الق ير والسيدح
واألرييذ بييصدنج سييتاية
بقوله

)(4

وزبييدش القييول فييي هييذا الشييصب عييا االييه المراكشييي(ت581ه) فييي

فال أعي رصية تحعيد فيي رجيل إال وايد وهبيه اب عن يا أوفير اسي وضيرب ليه في يا

بصوفج س ،واذا ُعدت حسنات األندلس عب لدب فتح ا إلج هيذا الوايت فالعتتعيد هيذا أحيدها

( )1ينظر ديواب العتتعد بب عباد 20

( )2اتجاهي ييات شي ييتر الغي ييزل في ييي ع ي ييد الطوائي ييف ،186إنقي يياذ عطي ييا اب التي يياني ،دار الدراهيدي،لينش ي ير
والتوزي ،بغداد. 2012،

( )3ينظر الديواب الصدحات . 114 ، 23 ، 20 ، 19 ، 18 ، 9 ، 8

( )4الحي ي ي ي يية الس ي ي ي يييراء ، 54 2 ،اب ي ي ي ييب االبار،عحع ي ي ي ييد ب ي ي ي ييب عب ي ي ي ييد اب ب ي ي ي ييب أب ي ي ي ييي بك ي ي ي يير القض ي ي ي يياعي
البينسي(ت658ه)،تحقيَّ حسيب عؤنس،دار العتارف،القاهرش،ط. 1985، 2
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،ولتل عا ذكرناه -فيعا سبَّ -يكشده الجدول الريا

بياألغراا الشيترية

التي طرا ا العتتعد في ديوانه
ت

-1

األغراض الشعرية
غزل

عدد األبيات

عدد

-2

خمر

30

11

6

-3

وصف

16

03

-----

1

-4

إلى أبيه

139

05

11

05

-5

في أوالده

21

2

-----

1

-6

رسائل

109

12

07

04

-7

فخر

19

01

11

01

-8

رثاء

26

02

-----

02

-9

تهكم

16

-----

-----

01

-10

اإلجازة

8

08

-----

-----

-11

المعميات

36

04

01

02

-12

شعر المحنة (قبيل األسر)

18

-----

01

01

201

النتف
40

عددالمقط

عدد
7

عات16

القصائد
02

يتكوب الديواب عب ( )639بيت ،عوزعة عيج ( )77نتدة شيترية و( )47عقطوعية

و( )20اصيييدش  ،والبييد أب نشييير فييي البداييية إلييج أب اليغيية العتجعييية فييي دي يواب العتتعييد
تتغي ييذى عي ييب عصي ييدريب أساس ي يييب األول عتج ي ي لغي ييوي ا ي ييدي يكعي ييب في ييي ا رث الجي يياهيي

وا سييالعي ،وال يياني عتج ي لغييوي جديييد يس ييتند فييي وجييوده إلييج عتطيييات البيئيية األندلس ييية
راصيية وفييي تبييايب العصييدريب تتبييايب ألديياظ العتج ي الراصيية بالعتتعييد تبتييا لييذلح ،والنيياظر
( )1العتجي ييب في ييي تيري ييي

أربي ييار العغي ييرب ، 158تحقيَّ عحعي ييد سي ييتيد الترياب،لجني يية إحيي يياء الت ي يراث

ا سالعي،القاهرش1383،ه. 1963-

 النتديية البيت والبيتيب،أعييا العقطوعيية فتتكوب عييب ال يية إلييج سييبتة أبيييات فييي بتييا ا راء،وعش يرش عنييد
الييبتا ا رر،والقص يييدش ال تق ييل عييب س ييبتة أبي ييات فييي بت ييا ا راء وعشي يرش عنييد ال ييبتا ا ر يير

،ينظر تاريخ األدب التربي ابل ا سال . 117
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في عتج الشاعر العتتعيد بيب عبياد يجيد أب أفضيل السيبل ليتتاعيل عتيه يكيوب عييج حسيب
الع يعنات اليدظية التيي شيغيته وفيي بتيا األحيياب العوضيوعية إب تطييب األعير ذليح وايد

تطيبييت طبيتيية البحييث البييدء بالجييدول الرييا

بعتجي ألديياظ الحييرب الييذي شييغل حي ي از كبي ي ار

نسبيا اياسا إلج الجداول الراصة باأللداظ األررى عند الشاعر .
معجم األ لفاظ الحربية
الع ييادش الرص ييبة ل ييذا الحق ييل ه ييو غ ييرا الع ييديى ،والدر يير ه ييو غ ييرا يتس ييرب إل ييج

القصيدش في نايا تضاعيف العديى إذ ل يرر العتتعد فيي عرضيه ل يذا الغيرا ععيا جياء
بييه القييدعاء فييي االعت يزاز وتتييداد العدييارر وذكيير العحاعييد واأليييا  ،وهييذا يتنييي تصييدي كييل
الشتراء إلج هيذه األييا والحيديث عن يا بصشيتاره ايال األسيتا اليدكتور المحاسيني إب لغية
الترب لغة حرب وضرب وطتاب ونزال في أرو بيان ا وأبر تشابي ا

)(1

وأصيبى السيالر

بصنواع ييه ع ييب س يييوف ورع ييار ونب ييال وأاي يواس ودرو يك ييوب العد ييردات الرئيس يية ف ييي لغ يية ه ييذه
األش ييتار بت ييد أب جربي يه العقات ييل وع ييرف دوره ف ييي العترك يية ف ييي بيئ يية اش ييتدت في ييا عواع ييل
الصي ي ار وأس ييبابه ،فيي ي يتحق ييَّ بق يياؤه ووج ييوده إال ب ييه إال أن ي ي لي ي يتناولوه ييا إال بعتاني ييا
الحقيقية عي إضيداء شييء عيب العبالغية فيي إظ يار القيي الدتييية ل يا ولكين

فيي زعيب السيي

وحينعا تربو نار الحرب يستتعل الشتراء هذه األلداظ لتصريذ أبتيادا دالليية جدييدش تتتعيد فيي
عتظع ييا عيييج العجيياز واالسييتتارش فتنحييرف تيييح األلديياظ عييب دالالت ييا الحقيقيية حيييب جتي يوا
السيف نظرات الغيد ...أو شيب وا بيه تألليؤ الصيبار ...واليرعى ايوا الحسياب...

)(2

وهيذا عيا

نجده في شتر العتتعد بب عباد الذي طغت عيج شتره عتياني الغيزل فاسيتتعي ا فيي عجيال
الحييرب

)(3

أو نقييل األج يواء الحربييية إلييج اصيييدش الغييزل واصيييدش الحييب وهكييذا أوشييح هييذا

الضرب عب الشتر أب يجع عتجعا عيب األلدياظ الحربيية فصلدياظ السييف والصيار والسييوف
ال ندية والقنا والرعار .إلج آرره .كي ا دالالت حية اشتركت في البناء الدني ليقصيدش .

( )1شتر الحرب في أدب الترب ،46دار العتارف ،عصر. 1961،
( )2العصدر ندسه . 46

( )3ينظيير البيئيية األندلسييية وأ رهييا فييي الشييتر عصيير عيييوح الطوائييف ، 405تييصليف د.سييتد إسييعاعيل
شيبي،دار ن ضة عصر ليطباعة والنشر،القاهرش،د.ط. 1978،
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جدول باأللفاظ الحربية التي وردت في ديوان المعتمد بن عباد مرتبة ترتيباً ألف بائياً :

ت

الكلمة

التكرار

-1

األسر

9

-2

األسل

2

-3

األسنة

5

الصفحة/البيت

ت

، 3/27 ، 3/27

-21

الكلمة

التكرار

الصفحة/البيت

2

4/94 ، 9/25

الصقيل

، 1 /92 ، 4/27

10/98 ، 4/94
6/106، 6/102،
1/110

9/65 ، 2/12

-22

الضرب

-23

الظبا

5

7/31 ، 1/10
،

1/47

3/72 ، 9/35

4/14

7/44،

،

،

2/32
1/73

2

،

3/10

9/94،
-4

البطل

4

، 3/38 ، 2/32

-24

الطبل

2

7/111 ، 2/4

-5

البواتر

4

، 6/12 ، 4/14

-25

الطعن

3

9/35 ، 7/31

-6

البيض

4

، 2/31 ، 2/12

-26

العدو

15

5/27 ، 10/9

-7

الجيش

3

-8

الحرب

5

3/103 ، 8/42
2/68 ، 3/57

11/98 ، 9/65

7/46 ،
،

13/32

،

،

6/43

،

5/43 ، 4/41
10/43

،

4/44

،

10/55

،

13/62

،

3/80 ، 4/73

،

3/82

،

8/97 ، 4/88
، 8/80 ، 4/46

-27

العضب

3

7/90
6/43
2/26

10/22
9/94 ، 3/80

، 7/43،
، 1/77،

-28

6/98
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1

1/25
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الخيل

2

-10

الدرع

4

-11

الدم

7
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3/94 ، 2/31
1/17

، 7/28،

-29

الغمد

1

8/9

-30

القتال

3

4/89 ، 3/10
1/27 ،

7/88 ، 3/66
، 7/89 ، 5/43

-31

القضب

4

6 ، 4/98م، 2

، 2/32 ، 8/6
8/92 ، 4/33

، 7/89 ، 3/4
4/112
-12

الرايات

1

1/4

-32

القنا

4

-13

الرمح

9

، 4/25 ، 5/3

-33

اللواء

2

-14

السمر

4

8/39

11/98

،
،

2/68 ، 1/23
،

1/29

7/90 ، 5/28

3/94

، 6/98 ، 3/98،
، 4/45 ، 2/116
5/115
، 2/40 ، 2/12

-34

المرهفات

1

10/35

8/92 ، 3/67
-15

سمي ع

1

7/37

-35

المسلول

1

1/27

-16

السنان

8

، 7/31 ، 4/14

-36

المغفر

1

1/17

-17

السيف

20

، 7/44 ، 2/32
، 1/73 ، 11/62
6/98 ، 9/94
4/25،

8/9

-37

، 1/27 ، 12/25،
،2/27

1/27

،

7/31

، 3/43،

،4/29 ، 10/27
9/4،92/53

6/111،1/98

8/111،

11/111

،
،
،

، 5/114، 2/112
1/116، 11/115

164
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3

1/10 ، 1/10
5/29 ،
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-18

الشفار

02

1/73 ، 4/48

-38

هزم

2

8 /97 ، 4/67

-19

الصارم

07

، 10/32 ، 1/25

-39

الورى

1

2/43

-20

الصفاح

02

، 4/41 ، 3/38
، 3/80 ، 1 /43
، 11/98
5/98 ، 2/12

-40

الوغى

5

3/32 ، 1/17
،

8/44

2/73

،
،

5/115

وعنييد تتبتنييا ليعتجي الحربييي نجييد أب العتتعييد بييب عبيياد يرتكييز فييي ألداظييه عيييج اتجيياهيب

أساسيب

األول استرد األلداظ الحربية في إطارها الحربي الحقيقي .
الثاني استرد األلداظ الحربية الرارجة عب إطارها الحربي أي االستتعال العجازي .

وع ييب نع يياذ ألد يياظ الح ييرب عن ييد العتتع ييد والت ييي وردت ف ييي إطاره ييا الحرب ييي اول ييه ف ييي

تصويره عتركة الزالاة(479ه) التي راض ا إلج جانب يوسف بب تاشديب ،إذ يقول
أرينييييا اليييسيوف ضييح ًى كيالنجو
فييييلييله درك فييييييييي هييييييييولييييييييييييييه

)(1

ار
م وكييييالليل اك الغيييبييييار الييمييثيي ا
ار
لييييقييييد زاد بييييأسيييك فيييييييييه اشته ا
ار
ح عييينيييييد الييييتناجيييز زدن اشيتج ا

اء إ ا مييييا الييييييرما
تييييزيد اجيييتييير ً
إ ا نيييار حيييربييييك ضيييرميييتيييهييييييا

ار
حيييسبيييينييييا األسيييينيييية فييييييها شر ا

فالش يياعر العتتع ييد يق ييد لن ييا ف ييي أبيات ييه ه ييذه ص ييورش حربي يية لعترك يية الزالا يية ب ييدأ بدت ييل

اليقيب(رأى) أضاف إليه ضعير الجع (نا) ليض القار في تعا الرؤيية وشيعول ا ليعتركية
الحربية،حش ييد ف ييي أبيات ييه عجعوع يية ع ييب ألد يياظ الحرب(السيوف،الرعار،األس يينة) ،فيش ييبه لن ييا

لعتاب السيوف في أرا العتركة بالنجو العضاءش ليال والجاع بين عا هو التألليؤ والبرييَّ
العنبتث عن ا جاعال التدوير في لدظة (النجو ) ليتبر عب رالل ا عب التواصل الزعنيي فيي
العتركة في الييل والن ار،أعا أجواء العتركة فقد تحولت إلج الييل بدتيل الغبيار اليذي أ ارتيه
ريول العقاتييب وتزداد شدش وطصش الحرب عندعا تشتبح بي (الرعار) التي جياءت عيدورش كيذلح
( )1ديواب العتتعد بب عباد . 98
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كونييه سييالر أسيياس فييي العتركيية ،فنييار الحييرب إذا أواييدت ت يراءت شييرر عييب بت ييه عييب تيييح
ار )
ار  ،شيير ا
ار  ،اشييتج ا
ار  ،اشيته ا
النييار وجيياءت األلديياظ التييي انت ييت ب ييا األبيييات (الييمييثيييي ا

لتتطي هي األررى زرعا عوسيقيا جاء عناسبا ع جو العتركة زاد عب ذليح ارتتاع يا بيصلف
االطالَّ الععدودش .

وفييي نعييوذ آريير نيحييظ أب العتتعييد بييب عبيياد يسييتتعل الداظييا غزلييية فييي سييياَّ حييرب
وعب ذلح اوله حيب بسط سيطرته عيج ارطبة ،فيقول

)(1

مييين للملييوك بيييشييأو األصييييييد الييبييطل

هيييييهييات جيياءتييكييم مييهديية الدول

خيييطبييت قييرطبييية الييحسييناء إ ميينعيت

ميين جيياء يخيطبها بالبيض واألسل

فجتييل الشيياعر ارطبيية كالدتيياش الحسييناء الععتنتيية التييي جيياء أحييد عييا لرطبت ييا فاعتنتييت

فعييا كيياب ععييب تقييد ل ييا إال أب يسييترد أدوات الحييرب العتروفة(البيا،األسييل) لينييال عن ييا
عراده،ولتين ييا ل ييو داقن ييا الك ييال ع ييب ه ييذيب البيت يييب وع ييدى االنس ييجا الحاص ييل ب يييب ارطب يية
والشاعر ف ذا يتني وجود رصعيب فقرطبة سيالح ا فيي عداتن يا وهيي جعيال بيئت يا بكيل عيا
في ا عب عار و أشجار  ،أعا سالر الشاعر ف و البييا واألسيل ليحاصيرها ويصسير ايب يا
ويتحول هذا التبادل بيب لغتيي الحيرب والغيزل إليج اعتي از ايوي،وفي غ ارئيز اليندس ونوازع يا

عا يبرر ذلح،فدي العتركة تروي الندوس حقدها،وفي الجنس تشب الغرييزش ظعصهيا وفيي كيتيا
الحالتيب ييتذ الجس وتنتشي الندس

)(2

إب هذا النو عب التصوير العستقج عب العتج الحربي اد يكوب عجيرد تقيييد ليشيتراء

القدعاء،ولكنييه فييي الواييت ندسييه يع ييل عجعوعيية عييب الرواسييب العرتزنيية عييب فكيير الشيياعر
تنساب عب الالوعي لتشكل الصورش وهذا عائد إليج ظيروف حيياش الشياعر ندسيه اليذي عياش
فييي بيئيية عترفيية تحيييط بييه الج يواري والقييياب الجعيييالت وفييي الواييت ندسييه نييرى حييياش العتتعييد

عييئة بالدتب والحروب فتايش ا لحظة بيحظة .

( )1العصدر ندسه . 65

( )2الدي ي ييتب والحي ي ييروب وأ رهي ي ييا في ي ييي الشي ي ييتر األندلسي ي ييي عي ي ييب سي ي ييقوط الرالفي ي يية(َّ ) 11/5إلي ي ييج سي ي ييقوط

غرناط ي ي يية(َّ15/9ح)  ، 3/العترك ي ي يية ، 37د.جعت ي ي يية ش ي ي يييرة ،العطبت ي ي يية العغاربي ي ي يية،تونس،ط1

1418،ه. 1997-
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في حيب نجده يستتعل الداظا حربية عيب غيير سيياا ا الحربيي وعيب ذليح اوليه وهيو يصيف
فوارش،فيقول

)(1

سيييييييفييياً وكيييان عييين النييواظير مغمدا

ولييييربيييميييا سييييليييت ليييينيييا مييين مييائييهييا
طيييبيييعتيييه ليييجييييييياً فييي ابيييت صيييفييحييية

مييينيييه وليييو جييييمييييدت لييييكييان ميهندا

سيييميييييييت سيييفاً وفييي عيينييك سيفان

هييييييي ا ليييييقيييتييلييي ميييسليييول وهيييي ان

في حيب يسترد ألداظا حربية في سيااه الغزلي إذ اال في غال أسعه سيف فيقول

)(2

وكتب إلج ابب ععار(ت 477ه)عندعا واله عيج شيب ويذكر ع يده ب يا(أي بجاريتيه وداد)

عندعا كاب واليا عيي ا عب ابل العتتضد

)(3

وبيييييييييض وسييييمييير فياعيلت بيمهجتي

فعال الصفاح البيض واألسل السمر

وتيييطييييربييينييييييي أوتييييييارهيييييييا وكيييأنييينيييي

سيييمييعيت بيييأوتار الطلى نغم البتر

)(4

فدييي هييذا األبيييات يتييرا لنييا الشيياعر تشييكيال صييوريا يقييو عيييج أسيياس الععا ييية بيييب

األ ر الذي يتركه صوت هذه العغنيية فيي نديس الشياعر واأل ير اليذي تتركيه رعيار اوعيه فيي
ايييوب أعدائييه وبييالطب ليييس كييل صييوت رعحييا ولكييب رصوصييية التالايية بيييب الشيياعر وهييذه

العغنييية الطييروب هييي التييي أعطييت هييذا الصييوت تييص ي ار حييادا حتييج غييدا كييالرعى العصييوب
ناحيية ايييوب أعدائييه لتشيكل لنييا عالايية بييب تشييكيل (الصييوت الجعييل/والرعى الدتيياح) عالايية
بيب عالعيب عترالديب هعا (عال الب جة والسرور/وعال الروف والدز )لكيب جعت عيا رييال

الشيياعر عيييج عتنييج التعا ييل وألغييج حييدود التنييافر والتنييااا واسييتبدل ب عييا انسييجاعا وتوحييدا
ذليح أب حركية الشييتور عنيده هنييا وهنياح واحييدش ،وبعتنيج آريير أب كيتيا الصييورتيب تيروَّ لييه
وتجيييب لييه ا عتا ،ونجييد أب فييي بيتييه األرييير يقييد لنييا صييورش سييعتية هاعسيية لصييوت هييذه
العغنية التي هزت أعطافه وحركت أععااه بنغعة انسجعت عي نغي السييوف فيي عتتيرح ال
( )1ديواب العتتعد . 29
( )2العصدر ندسه 27

.

( )3العصدر ندسه . 12

()4الط ي ييالش التنَّ،جعي ي ي طُي ي ييج،العتج الوس ي يييط ، 564 2+ 1أحع ي ييد حس ي ييب الزي ي ييات عي ي ي عجعوع ي يية
ع ي ييؤلديب،دار الدعوش،اس ي ييتانبول ،تركي ي ييا ، 1989،والبتر الب ي يياتر ع ي ييب الس ي يييوف الق ي يياط ،العص ي ييدر

السابَّ . 37
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عيداب له سوى ع جة الشاعر الذي أسي اياد الندس ل ذه العغنية الطيروب وعيب العتييو أب
هييذه الصييورش شييديدش الصييية بوااي العيييح الشيياعر الدييارس ،وهيذا يتضييى عييب رييالل اسييتتارته

ار له العتتة.وفي عوض آرر يقول
ألحد نتوت السيف(البتر)فالصوتاب أ ا
ال ييييستيييبييييييك اليييهيييم نيييفيييسيييك عنوةً

)(1

واليييكيييأس سييييييف في يديك صقيل

والشاعر هنا يستعد صورته في وصف كصس الرعر عب وااته الحربيي بوصيده فارسيا

وعحاربا ف و يرى الكصس وحبب الرعرش تش فيه،كصنه سيف صقيل في يدي شاربه .

لقد طرَّ العتتعد بب عباد حقوال ك يرش في عتجعه الحربي اد ال يتس العجال ليذكرها

جعيتا وعا يعكب اوله عب هذا التشكيل هو أب الشاعر يتصيرف فيي األلدياظ ويبتكير صيوره

انطالايا عييب الحقيول التييي يوظد ييا فيرسي أهدافييه وينييال عبتغياه عييب رييالل التيص ير فييي عتيقيييه
فيتجاوب عته.
معجم ألفاظ الحيوانات:
لقد شغل الحيواب جانبا ع عا عب شيتر العتتعيد بيب عبياد  ،وكياب ليحييواب األلييف عنيه
والوحشييي جانييب واضييى .واييد عكنتييه ربرتييه كشيياعر وعيييح عييب وصييف عرتيييف الحيوانييات
وصييدا دايقييا عيييج الييرغ ع ييب أنييه كيياب يتيييش فييي الحض يير وفيعييا ييييي جييدوال يع ييل ألد يياظ

الحيوانات التي وردت في ديوانه.

الصفحة/البيت

ت

الكلمة

التكرار

-1

األرقم

1

10/111

-2

األرنب

2

7/42 ، 1/32

-16

-3

األسد

11

،5/25 ، 5 /11

-17

-4

البلبل

1

12/62، 5/35

ت

الكلمة

التكرار

-15

الظبي

5

10/7

الضرغام

2

3/96 ، 1/48

الضيغم

2

الصفحة/البيت
4/10،

،

5/25 ،6/23، 4/20
10/111 ، 2/38

1/2،73/68،
1/75،

10/94، 5/87،
5/95، 2/95
6/23

-18

الطير

9

7/14
3/59،

( )1ديواب العتتعد بب عباد . 25
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، 2/5، 8/80، 4/80
6/99 ، 2/86
-5

الثعبان

1

5/115

-6

الجرد

3

2/4

-19

الطل(ولد

1

9/24

الظبي)
8/34،

-20

العصفور

1

7/80

2/68،
-7

الجواد

1

3/34

-21

الغراب

2

6/100 ، 1/100

-8

الجمل

1

7/42

-22

الغزال

7

،10/7 ، 4/5 ، 6/4

-9

الحجل

1

7/42

-23

الفرقد

1

12/55

10

الحمار

1

1/102

-24

القطا

2

5/111 ، 8/110

، 7/24 ، 1/20
5/95 ، 8/62

11

الحمام

1

-25

4/111

الليث

3

-

4/116

12

الخيل

3

2/31

13

الرشأ

3

، 6/3، 1/2

-27

14

الصقر

1

3/83

-28

-

، 3/66 ، 2/44

2/103،

3/94،

4/13

-26

المطايا

2

2/60 ، 6/5

النسر

2

3/102، 4/83

الهزبر

1

6/23

-

والعتصعل في الجدول الذي ورد في أعاله يجيد أب الحيوانيات عييج أليواب وصينوف عتتيددش
و هي
 -1الحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يواب األهيي األرنب،الجواد،الجعي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل ،الحجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل ،الحعي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييار،
الريل،الظبي،الطال،الغزال،الدراد،العطايا.

 - 2الحيواب الوحشي األرا ،األسد،ال تباب،الضرغا ،الضيغ ،الييث،ال زبر.
 -3الحيوانات الطائرش البالبل،الحعا ،الصقر،الطير،التصدور،الغراب،القطا،النسر.
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انتكسييت ندسييية الشيياعر العتتعييد فييي ضييوء وصييف الحي يواب وتصييوير شرصيييته أو
رس ي أه ي العالعييى البييارزش فييي هييذه الشرصييية عيييج األاييل

)(1

فقييد اهييت بوصد ا،واسييتص ر

بحبييه ل يا وزاو بين ييا وبيييب الحاليية التييي يعيير ب ييا،ونيحظ أب الحيوانييات األهيييية اييد ورد فييي
ديوانييه بنسييب عتقاربيية ولتييل لدظيية(الغزال) عييب أك يير ألديياظ الحييواب األهيييي التييي ترددت،فقييد

بيغ ييت (س ييب )عرات،وعب ذل ييح وه ييو يس ييتذكر-ف ييي أسي يره -اص ييوره الت ييي كان ييت تح ييوي تي ييح
الغزالب وا ساد ،فيقول

)(2

بيييكيييى عييييليييى إثييير غيييييزالن وآسيييييياد

بيييكيييى اليييميييبيييارك فيييي إثيير ابيين عيباد

نجد أب في بتا األحياب ال يريد الغزال بتينه بقدر عيا ييراد عيب تشيبيه عحبييه ب يذا

الحيواب الجعيل ع ل اوله عشب ا السااي لرشااته وجعال عينيه بالغزال ،فيقول
أميييا الييييكيييؤس فيييقيييد جيييرت مييا بييييينينا

)(3

بييييييييدي غيييييييزال سيييياحيييير األجييييفييييان

وتي ييصتي (الريي ييل) ع ي ي صي ييدات ا(الجرد،الجواد) تي ييصتي بالعرتبي يية ال انيي يية التي ييي اسي ييتص ر ب ي ييا

الديواب،وعب ذلح اوله واد أهدى له أبيه جوادا  ،فيقول
جييييواد أتيييييانييييي مييين جيييواد تيييطيييابيقا

)(4

فيييييييا كيييرم الييمهييدى ويا كرم المهدى

واذا انتقينا إلج الحيوانيات الوحشيية نيحيظ أب (األسيد)عب أك ير األلدياظ التيي ايد اسيتص ر

ب ييا دي يواب العتتعييد فقييد بيأ(إحييدى عش يرش)عرش وقدداستع د كلمس (لدد)ساٌعددااستع د كلً س ً ددًس

ل(ا ل)سع(ىستلفرعًنستلش كًن وعب ذلح اوله في إطار عدحه البب ععار(ت477ه)
فناهيك من غيل

ميييينييييازل آسيييياد وبييييييييض نييييييواعييييييييم

)(6

)(5

وناهيك من خدر

وا ي ي ي ي ي ييد يس ي ي ي ي ي ييتتعل لدظة(األس ي ي ي ي ي ييد)عترادفة عي ي ي ي ي ي ي األلد ي ي ي ي ي يياظ القريب ي ي ي ي ي يية عن ي ي ي ي ي ييا ع ي ي ي ي ي ييل

لدظة(الضرغا ،الييث،ال زبر) وهي صدات لألسدسثمسصًرتسبكثرةست ع كلًلستعلًسلد سوود س
()1وصييف الحي يواب فييي الشييتر األندلسييي عصيير الطوائييف والع يرابطيب ،221د.حيياز عبييد اب رضيير،دار
الشؤوب ال قافية التاعة ،بغداد،د.ط.. 1987،

( )2ديواب العتتعد بب عباد . 95
()3العصدر ندسه . 62

()4العصدر ندسه . 34
()5العصدر ندسه . 11

()6غيل عوض األسد ،العتج الوسيط. 669 1 ،
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ضددرمس ددتستل الددرستلددا ل س و ل د حسوو د س لددً وستبه د ستلرتض د سو ش د ًس ف د سبًل ددر ً س
فلو ل) (1سح س
اليييييميييلييييييك فييييييييي طيييييييييي اليييييييدفيييياتيييير

فيييييتييييخييييل عيييين قييييود اليييعسيياكر

ال يييييييييييييسيييييييييييييتيييييقييييير ميييييييكيييييييييانيييييييييييه

وأبييييييوك كيييييييياليييييضيييييرغييييام خادر

أعا الحيوانات الطائرش فقد استردع ا العتتعد ليترويى عب ندسه وعب ذلح اوله

وجيييييياءت الييييييييطيييييييييييير ميييييييودعيييييييييات

سيييييييييرك يييييييييييا سيييييير كيييييل ميييلك

بكيت إلى سرب الييقييطا إ مررن بييييييي

سييوارح ال سجيين ييعوق وال كبل

)(2

سسسسسسسوقاستأت سل( ك لرسعتسحز ً ،ع خات سلفظ)اتلوطًاسإذس و لسوو سف ستألعرس)(3حسسسسسس س
سسسسسٌوستأت سل( ك لرسعتستشًئل ً ،ع خات سلفظ)ستلارتمس ،و ل سوو سف ستألعرس)(4حسس س
ميييين الليييييييالي وأفناناً من الشجر
غييييربان أغييييميييات ال تيييعدمييين طييييييبيي ًة
سسسسسسس لكدتستلود لسٌنسوددي سود سٌودمستعد كلً تستللك لداسأللفدًتستلتل ت ددًتستل د سور تسفد س
ت ً ٌ،سبول)ستلتل ت ًتسفإ ًسقاسور تسف س ت سع(ىس طًقسضلق.س س
معجم األلفاظ اإلسلمية:
سسسسسستت دد ستألثدددرستمعددد

سفددد سٌلفدددًتستللك لددداسبددتسع دددً سوتكدددًبلر ،فدييي ضييوئ ا تظ يير

شرصيته العتص رش بتتالي ا سيال ،ويعكيب حصير األلدياظ ا سيالعية التيي وردت فيي ديوانيه
بالجدول ا تي
ت

المفردة

التك ارر

-1

اهلل

8

-2

اإلحسان

1

الصفحة/البيت
9/33 ،2/20

ت

المفردة

التكرار

-10

الركوع

1

الصفحة/البيت
9/111

2/98، 4/48،
،6/100،
10/100
،10/114،
3/115
8/70

-11

()1ديواب العتتعد بب عباد . 48، 46
()2العصدر ندسه . 59

()3العصدر ندسه . 110
()4العصدر ندسه . 100
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-3

اإليمان

1

10/114

-12

الشهادة

1

7/70

-4

الجنة

2

، 11/111

-13

الشهداء

1

9/98

-5

جهنم

2

:/111

-14

الصوم

1

3/119

-6

الحمد

2

8/34، 1/34

-15

الغفران

1

7/70

-7

الرحمن

3

، 3/20

-16

الفتح

1

3/53

2/12

2/1،112

7/115

، 7/115،
-8

الرسول

1

1/119

-17

القدير

1

5/103

-9

الرضوان

1

9/70

-18

يوم الحشر

1

6/70

عنييد تتبتنييا أللديياظ دييواب العتتعييد بييب عبيياد نجييد أب ألداظييه ا سييالعية التييي وردت فييه

كانت تتراور عا بييب ألدياظ إسيالعية ظ يرت بتيد ظ يور ا سيال ونيزول القيرآب وهيي إعيا أب

تكييوب إسييالعية فييي دالالت ييا واشييتقااات ا ع ييل (االحسيياب ،االيعيياب ،الجنيية ،ج يين  ،الحعييد،
الرس ييول ،الرضي يواب ،الرك ييو  ،الس ييجود ،الشي ي ادش ،الشي ي داء ،الص ييو  ،الغدي يرآب ،الد ييتى ،ي ييو

الحشر) واعا أب تكوب ألداظا تر

الباري عز وجل ع ل لدظة(اب ،الرحعب ،القدير)

لق ييد ش ييغيت األس ييعاء الت ييي تر ييت

الب ييار ع ييز وج ييل ج ييزءا ع ييب تدكي ييره وال س يييعا لد ييظ

الجالليية (اب) عييز وجييل الييذي ورد ( عيياني) ع يرات فييي الييديواب  ،وال غ اربيية فييي ذلييح ف ييو
االسي األعظي األجييل الييذي إذا دعييج بييه النيياس أجيياب سييبحانه ،وعييب ذلييح حيييب يييذكر حبييهُ
)(1
لوطنه ،فقال
اقنيييع بحييييظيييك فيييي دنيييياك ميييا كييييانييا

وعيييز نيييفسيييك إن فيييارقيييت أوطييانا

فييييي اهلل مين كل مفقود مضى عوض

فيييياشييييعييير اليييقليييب سييلوانياً وايميانا

وطييين عيييلى اليييكيييره وارقييب إثييره فرجاً

واسيييتغنييييم اهلل تغيييينم ميينه غفرانا

أو عندعا يقس ف ب اسعه ال يكوب إال باب عز وجل  ،فيقولس
فييييو اهلل ال أنيييفيييييك أ كيييير ميييوضيييعي
()1ديواب العتتعد بب عباد 115، 114
()2العصدر ندسه . 20

)(2

ليييييديييييييك وال أنيييييييفييييك نحييوك أنزع
.
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أعي ييا لدظي يية (الي ي ظيرحعب) وهي ييي لدظي يية إسي ييالعية في ييي الدالل ي ية والوض ي ي اي ييد وردت لدظي يية
(الرحعب) ( الث) عرات عيب اليديواب ،وهيي عنسيجعة تعاعيا عنيدعا تكيوب فيي إطيار العغديرش
التي ال تحتا إال ليرحعة

)(1

أال غيييييييفيييير اليييييرحييييمن نباً تواقعه

تيييظييين بييينييييا أم اليييييربييييييع سيييييآمييييييييي ًة

واوله،راجيا عب الرحعب أب يرحعه ويردف عب هعوعه التي ألعت به
قييييلبييي إليييييييى الرحمييييين ييييييشكيييو بييثييه

)(2

ميييييا خييييياب من يشكو إلى الرحمن

فالشيياعر اسييتتعل ألداظييا إسييالعية عسييتنبطة عييب القيرآب الكيري ليبييث شييكواه فييي ضييوئ ا
والتي تدل عيج تص ره بالتتالي ا سالعية وعؤكدا إيعانه ب ا .

لقييد عبيير العتتعييد بييب عبيياد عييب عاطدتييه الدينييية التييي ترييتيج فييي أععيياَّ ندسييه بصلديياظ

ص يريحة واضييحة الدالليية تنطييوي تحت ييا كييل عتيياني ا سييال واييد يكييوب السييبب فييي ظ ييور

الحس الديني لديه ورش وردش فتل ليحياش الالهية التي كاب يتيش ا كعيح وهذا الحيس اليديني
اد تصاعد بتد واوعه في األسر .
معجم ألفاظ جسد المرأة:

يكيياد ال يريير ش ييتر العتتعييد بييب عب يياد وال سيييعا–فييي القسي ي األول عييب ديوانييه -ع ييب

ا نت ييب الع يرأش والرعر،التييي تشييكل نسييبة كبي يرش عييب حياتييه األولج،وهييي تع ييل صييورش عييب
الحييياش اليهييية واعنييا بدصييي عا فييي هييذه الد ارسيية العتجعييية ؛وذلييح الغنائ عييا و عطيياء كييل
عتج حقه عب التصعل والتحييل .

لقييد شييغيت الع يرأش عسيياحة واسييتة عييب دي يواب العتتعييد بييب عبيياد وال غ اربيية فييي ذلييح فقييد
كانييت النسيياء عييب ج يوار وعغنيييات وغيييرهب يحطييب ب يه عييب كييل صييوب،وهي تييوحي بكييل عييا

في ييا عييب تييرف هائييل ونتييي  ،وهييذه التواعييل فسييحت ليشيياعر عجيياال واسييتا بييصب يييذكر أج يزاء

()1العصدر ندسه . 20
()2العصدر ندسه
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جسدها جعيتا ،وهو إذ يذكر جسد العيرأش إنعيا يشيير إليج حسينه وجعاليه أعيا ريياال أو بصي ار
أو ذواا

)(1

وفيعا ييي جدول أللداظ جسد العرأش التي وردت في ديواب العتتعد بب عباد.

معجم ألفاظ جسد المرأة التي وردت في ديوان المعتمد مرتبة ترتيباً ألف بائياً:
الصفحة/البيت

ت

المفردة

التكرار

الصفحة/البيت

ت

المفردة

التكرار

-1

األرداف

1

1/12

-7

الطلى

3

6/12 ، 3/9 ،4/5

-2

الثغر

3

، 3/9 ، 6/7

-8

القد

3

8/6 ، 7/10 ، 3/7

-3

الخد

9

-4

الخصر

4

5/12
5/7، 2/6، 2/1

-9

،2/8،

النهد

1

5/7

8/10، 8/6

5/34، 9/31،
5/98،
، 8/13 ، 3/7

-10

الوجنة

2

8 /20 ، 3/9

1/12 ، 2/39
-5

الشعر

1

7/14

-11

الوجه

-6

الشفة

1

5/120

--

----

1
---

4/15
------------

وعند تتبتنا ليجدول العذكور آندا نجد أب لدظة (الرد) اد استص رت بتدكيير العتتعيد فقيد

تكييرر اليدظ(تسي ي ) ع يرات؛ ولت ييل الس ييبب فييي ذل ييح يتييود إل ييج أب الر ييد هييو العي يرآش التاكسيية
لطبيت يية ال ييندس وحقيقت ا،فالر ييد الن يياع األعي ييس الطوي ييل الي يييب ك يياب العتي ييار الع ييالي ال ييذي
يييوحي ليشيياعر بالحييياش واألنو يية فكيياب هييذا الجييزء هييو العشييت ج والعتريييل الييذي طالعييا تتييَّ
فييي ذهييب الشيياعر،كعا أب الرييد فييي الوجييه هييو أول عييا تق ي عييييه التيييب وعييب النعيياذ التييي
توضى هذا التوجه اول العتتعد في فتاش عذراء جعيية الوجه عوردش الرديب ،فيقول
والييييطييييييرق اليييييييحمييير فيييي جيييوانبه

)(2

كيييييييخيييييييد عييييي راء ميييييييسييييه عييطيير

()1فيسدة الجسد في الشتر التربي  ،الشتر األندلسي أنعوذجا ، 14أ . .د .حاعد كاظ الحسيني عجية
الراح ليديسدة واليسانيات ،والتيو االجتعاعية  ، 20 / ،س. 2015 ، 70/

()2ديواب العتتعد بب عباد .39
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وعييب النعيياذ األرييرى التييي ذكييرت في ييا لدظيية (الرييد) والتييي توضييى االتجيياه التيياطدي فييي
شييتره اولييه واصييدا طيييف حبيبتييه ااضيييا الييوطر عييب ل ي ال غيير وعييا الرييدود واستنشيياَّ
التطر يظ ر عب رالل ا العز البار بيب الطبيتتيب الناطقة والصاعتة )(1فيقول

أبييييياح لييييطيييفي طيفها الخد والنهدا

)(2

فيييعيييض بيييه تيييفيياحيي ًة واجتنى وردا

فيييخييييييل ليييي أنيييي شيييمييمت به ندا

وألثيييميييني ثيييغييي ارً شيييمييمييت نييسيييمه

أعا األلداظ األررى بجسد العرأش اد يجعت ا الشاعر ليتتبير عب الجسد الع الي

والعتريييل فييي فك يره ،ورييير عييا نع ييل بييه اييول العتتعييد الييذي يرغييب بييصب يكييوب جسييد الع يرأش

نحيدا عن نيا

)(3

مييييهيييييتييييصير الخصر أهيف القد

الح وفييييييييييياحييييييييييت روائييح الييينييييييييييد

)(4

وعي ييج ال ييرغ ع ييب عغري ييات الجع ييال األن ييوي الت ييي أجج ييت عش يياعر العتتع ييد واحساس ييه

الرا

بجعال العرأش إال أنه ال ييغي التواطف واألحاسيس العتصججة عنده .

وألب الشاعر عقاتال وعحاربا ؛لذا نجد هيذا العيز اليذي يقيو بيه بييب ألدياظ جسيد العيرأش

ووااته الحربي،كالعز الذي نجده عندعا يربط بيب لدظة(الطيج) ولدظة (البتر) فيقول
وتيييييطييييييربييييينييييي أوتيييييارهييييييا وكيأنني

)(5

سيييميعييت بأوتار الطليى نييغيييم اليييبتيييير

ف و يطرب حيب تغنييه هيذه العيرأش ع يل طربيه فيي غعيار العتركية وهيو يسيع صيييل

السيوف.
إب جسييد الع يرأش الشييتري واييف عنييده العتتعييد بييب عبيياد واديية عتصنييية وهييي واديية فنيياب

عتصعل في رس لوحته الع ال التي كاب اد جعي ل يا األفكيار والعتياني والرعيوز ليوظد يا فيي
رس لوحته الدنية التي هي جسد العرأش ،وهذا عا نجده عند استتعاله ليدظ(األرداف) التيي لي

( )1الشي ييتر األندلسي ييي في ييي ظي ييل بني ييي صي ييعادر د ارسي يية عوضي ييوعية فنيي يية ، 126د.يي ييونس طركي ييي سي يييو
البجاري،دار ابب األ ير ليطباعة والنشر،جاعتة العوصل. 2011،

()2ديواب العتتعد بب عباد

. 7

()3ديواب العتتعد بب عباد . 7

( )4ال صر عال وعطف شيء رطب كالغصب ونحوه ،العتج الوسيط .987
()5ديواب العتتعد بب عباد . 12
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ترد لوحدها وانعا جياءت عرتبطية بيدظة(الرصير) ولدظية(ال غر) ليشيكال عتيا الجسيد الع يالي
العتريل عند الشاعر ،إذ يقول

)(1

وكييييم لييييييييييلييية بيييييييت أنيييعييم جيينحها

بييييمييخصبة األ رداف مجدبة الخصر

وبيييياتيييت تسيييقيييينيييي المدام بلحظها

فييميين كيأسها حينا وحيناً من الثغر

إب ألديياظ (ال غر،الطيج،الرصيير)عب األلديياظ التييي شييغيت فكيير العتتعييد فييي ديوانييه

اياسا باأللداظ األررى (كاألرداف ،الشتر،الشيدة،الن د،الوجنة،الوجه)وهذا يتيود إليج إفي ارزات
الحضييارش التالعييية التييي ش ي دها عصيير عيييوح الطوائييف

)(2

ولسييت أجيياري القييائييب بييصب غييزل

العتتعييد كيياب روحيييا رالصييا ال ترالطييه ن يواز جسييدية واب ضييوئيت،فكعا أب هنيياح ألداظييا
تشييي في ييا ع ييل هييذه العتيياني ت يدور حييول جعييال الع يرأش الظيياهري عييب شييتر ووجييه ورييدود
و غيير وجيييد ورصيير وايوا ...الييخ عييب عيواطب الدتنيية والجعييال األن ييوي.وهي جعيت ييا عتصتييية
عب ترف البيئة العتحضرش التي عياش في يا العتتعيد ،كيذلح كانيت هنياح ألدياظ تيدل عييج أب

العتتعيد كيياب يتقصييد جسي العيرأش وهييو ال يدف العقصييود لديه؛ألنييه وسييية لذتييه الجنسييية،ف و
ل يكب يتحر عب ا فصيار عيب كيل عيا ييدور فيي رياطره وتتعنياه ندسيه وريير عيا ع يل بيه

اوله في ليية حعراء اد اضاها ع اعتعاد حيب راوده طيد ا ،فيقول

)(3

إنيييي أريييييتيييك فييييي الييييمنيييام ضجيعتي

وكييييييأن سييييياعييييدك اليييوثييييير وسادي

وكيييييأنييييمييييييا عيييييانييييقيتني ،وشكوت ما

أشييكييييوه مييين وجدي وطول سهادي

وكيييييييأنيييييينييييي قيييييبيلييييت ثغييييرك واليطليى

والييييييوجنييييتيييييييين ونييييييلييت منك مرادي

وهيييييواك ليييييييوال أن طييييييييييييييييفييييك زائييييييير

فيييييي اليييييغيييييب لييي ما قت طعم رقاد

يرتيس الشاعر ساعة اليقاء باعتعاد الطيف ،ويسيتد بوصيي ا  ،وارتشياف عنياب الييذش

يت) فييي البيييت ال الييث الييذي سييبَّ هييذه األفتييال حييدوث الدتييل وواوعييه
 ،وند ي عييب الدتل(ابيي ُ
شتوريا في سياَّ الغواية الحسية والعغاعرش التاطدية التي رطيط ل يا الشياعر ونديذها ب رادتيه
()1العصدر ندسه .12

()2ينظر عتال الحضيارش فيي الشيتر األندلسيي عصير بنيي أعيية( 421 -138ه22 ) 1039-756 /
وعا بتدها  ،فلاير عبد الرحعب عيي،أطروحة دكتوراه  ،الجاعتة األردنية. 2003 ،

()3ديواب العتتعد بب عباد . 9
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الشييترية  ،لكييب تقبيي ييا حييدث تصييويري عتريييل عييب رييالل اليدظ(طيدييح) يييدرح القييار بصنييه
بطل بطولية غراعيية عيب رييال الشياعر أراد التواصيل الجسيدي  ،كعيا نجيد أب الشياعر وعيب

ريالل تيييح العغيياعرش التييي يقييو ب ييا أنييه تقصييد يالث عنيياطَّ عييب جسييد العيرأش ذكيير ذلييح فييي
بيته ال الث وهي (ال غر) (الطيج والوجنتيتب) هيذه األلدياظ هيدفا حسييا وغايية جسيدية يسيتج
إلي ا الشاعر  ،في حيب أب لدظتا (األرداف والن يد) لي تتكير ار إال عيرش واحيدش  ،وهيذا ال ييدل

عيييج عييد اهتعييا الشيياعر ب عييا ولكييب عكانتييه كقائييد وعيييح ال تسييعى لييه بييصب يدصييى عن عييا
بك رش وهذا ال يتناسب ع عكانته االجتعاعية التي هو في ا .
معجم ألفاظ الخمرة

ش ظكيت الرعرش عكانا بار از في عتج العتتعد الشتري فدي ديوانه نجد عا يشيير إليج أنيه

كاب يقبل عيج الرعرش إابياال شيديدا والسيبب فيي ذليح ؛ألنيه عيب العيسيوريب،واد عياش وكياب
فيييه الولييو بييالرعرش ألصييَّ سييعة بييالواا العادي،فقييد نشييص وهييو عقبييل عيييج الشييرب وعتيياارش

وهييذا ارج ي بييال شييح إلييج طبيتيية

الرع يرش عنغعسييا فييي الي ييو والتييرف عولتييا بالغنيياء والييرا

البيئة العيوكية االرستقراطية التيي تربيج في يا العتتعيد عنيذ أب كياب أعيي ار عيدلال كيل عيا يرييده

طو بنانه إلج أب غيدا عيكيا فيي زعانيه وفيي ألداظيه دالالت واضيحة تشيير إليج سييوكه هيذا
وهذا جدول لأللداظ الراصة بالرعرش وعا يدور حول ا عب صدات كعا وردت في الديواب
معجم ألفاظ الخمرة التي وردت في ديوان المعتمد بن عباد مرتبة ترتيباً ألف بائياً
الصفحة/البيت

ت

المفردة

التكرار

-1

الخمر

5

4/22 ، 4/102، 4/102 ، 2/63 ، 9/39

-2

الراح

2

2/8 ، 1/28

-3

الساقي

3

2/8 ، 2/30 ، 8/3

-4

العرق

1

3/22

-5

القهوة

4

4/21 ، 2/1 ، 1/8 ، 1/8

-6

الكأس

9

، 4/44 ، 4/39 ، 2/30 ، 2/30 ، 7/28 ، 5/12 ، 11/10

-7

المدام

5

، 9/62 ، 7/39، 7/39 ، 3/19 ، 5/12

-8

نشوان

1

4/22

4/62 ، 5/56
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في ضوء هذا الجدول العذكور آندا نجد أب لدظية الكيصس ايد تكيررت (تسي )عرات وهيذا
يدل عيج سعة الواا العادي ل ذا العيح إذ الكؤوس العترعة والجواري والقياب تحييط بيه عيب

كل صوب وعب الشواهد الشترية في ديوانه اوله

)(1

أمييييا الييييييكييييؤس فييييييقييييد جييرت ما بيننا

بييييييييييييدي غيييييييزال سيييييياحيييير األجيفان

وألب وااتييه الحربييي اييد سيييطر عييييه؛ ف ي ب ذلييح يسييتص ر باهتعييا الشيياعر وهييو يتحييدث

عب رعرياته فيقول

)(2

واليييييكييييييأس سييييييييف في يديك صقيل

ال يييييستيييييبييييييك اليييهيييييم نيييفييسيييك عنوةً
وكعا اينا ف ب الواا الحربي ليشاعر جتيه يرى الكصس وحبب الرعرش تشتشي فييه كصن يا
سيييف فييي يييدي شيياربه ووجييه الشييبه هييو اليعتيياب فييي أ نيياء تعوج ييا بتييد أب ت يرنى صيياحب ا
ووصل حد النشوش في الشرب .

واييد تكييررت لدظيية(الرعرش)(رعس)عرات فييي ال يديواب عتج يية اتجاهييا تقييييديا فقييد ردد فييي
رعرياته أوصاف وعتاني الشتراء العشاراة وصوره ،بتيد أب ألبسي ا حيية جدييدش اسيتوحاها
عييب طبيتيية بييالد األنييدلس الرالبيية واييد أك يير الشيياعر عييب وصييف ضييياء الرع يرش ،فشييب ا
بييالبرَّ والكواكييب والنجييو وهييي جعيت ييا تش ييبي ات عزج ييا الشيياعر بصشييتار تصييف ضييياء

رعرش التعتت في يد جارية دريل اليرو ايب يا عييج أ ير رؤيت يا التعيا بيرَّ الر فيي السيعاء

)(3

ريييييعييييت ميييين الييييبييييرق ،وفييييي كييفييهيا

بيييييرق مييييين اليييييقييييييهييييييوة لييييييمييييييييياع

ييييييياليييييييييت شييعري وهي شمس الضحا

كييييييييييييف مييييييييين األ نيييييوار تييييييرتيييييييياع

ويشبه العتتعد الرعرش بالكواكب ،فيقول

وأهدى بأكواس المدام كواكباً

وتارش يشب ا بالنجو  ،فيقول

)(4

إ ا أبصرتها العين هشت لها النفس

)(5

()1ديواب العتتعد بب عباد . 62
()2العصدر ندسه . 25
()3العصدر ندسه . 21
()4العصدر ندسه . 19
()5العصدر ندسه . 5
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بيييييخييييفييييييييييهيييييين بييييأنيييجييييم األقييييداح

فييينيييييسييييير فييي طرق السرور ونهتدي

ووصييف العتتعييد بييب عبيياد سييااي الكييصس وتغن يج بعداتنييه جارييية كيياب أ غالعييا فدييي

شتره الك ير عب الدنوب البالغية عب التشبي ات واالستتارات الطريدة التي اال يا فيي وصيف

السييااي ،وعييب الجييدير بالييذكر أب الصييدات التييي أ بت ييا العتتعييد لسييااي الكييصس هييي صييدات
الجعال الطبيتي في السااي ،يقول العتتعد في ساَّ واصدا تورد رده
وشييييييييييييييادن أسييييييييألييييييييييييه قييييييييييهييييييييييوةً

)(1

فيييييجيييياء بييييياليييييقييييهييييوة والييورد
وأجييييييييتيييييينييييى اليييييورد من الخد

فيييييييييبيييييييييت أسييييييييقييييييى الييراح من ريقه

وال شيح أب تكيرار ألدياظ الرعيرش وعييا ييدور حول ييا عيب صييدات دليييل عييج تييص ير الرعيرش

ونشوت ا وعا تبت ه في ندوس عرتشدي ا عب عشاعر االرتيار والسرور .
معجم ألفاظ النبات:
احتيت طبيتة األنيدلس الجعييية فكير العتتعيد شيصنه شيصب الشيتراء ا ريريب بعيا تحعييه

عب زهر ونبات،وفيعا ييي جدوال يع ل ألداظ النبات التي وردت في ديوانه

معجم ألفاظ النبات التي وردت في ديوان المعتمد بن عباد مرتبة ترتيباً ألف بائياً

ت

المفردة

التكرار

-1

األشجار

1

8/72

-2

البهار

1

4/17

-9

-3

التفاح

1

4/7

-10

الغصن

-4

الثمر

1

6/40

-11

الكافور

1

-5

الروض

13

1/8 ،10/7

-12

النرجس

5

الصفحة/البيت

الصفحة/البيت

ت

المفردة

التكرار

-8

الزهر

1

7/99

العنبر

4

2/2،22/17

5

2/101
، 1/64، 6/16

2/83، 4/82،
، 8/9، 10/7
4/4،13/12

6/14،
،

، 4/98 ، 8/54

، 6 /16، 5/13

3/119

5/40 5/ 20

،3/55 1/4،54

، 1/56، 7/55
5/62 ، 1/ 58

()1ديواب العتتعد بب عباد . 8
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5/99 ،
-6

الريحان

1

5/62

_13

الورد

1

-7

الزيتون

1

6/99

---

---

---

3/6
----------

نيحيظ عييب رييالل الجييدول العييذكور آندييا أب العتتعييد لي يشيير فييي ديوانييه إلييج نييو عتيييب

عب النبات ليذلح في ب لدظية(الروا)هي العسييطرش عييج فكيره فقيد تكيررت ( يالث عشيرش)عرش
وعب نعاذ ذلح اوله وهو في العندج ععنيا ندسه بييية يقضيي ا فيي فردوسيه العسيتيب حييث
الح ييدائَّ الدسي يييحة والغ ييدراب العترعي يية عس ييتظال بصفيي يياء أش ييجار الزيتي ييوب عس ييتعتتا بصص ي يوات
الطيور تصد بصنغاع ا العدرحة،إذ يقول

)(1

أميييييييامي وخلفي روضة وغدير

فيييييييييييا ليييييييييييييت شيعري هل أبيتن ليل ًة

تييييغييييني قييييييان أو تيرن طيور

بيييييمييينبييتية اليزيتون مورثة اليعل

يبي ييدو واضي ييحا أب لدظي يية (الريي يياا) تشي ييكل البي ييؤرش العركزيي يية لحركي يية عشي يياعر العتتعي ييد

فالعش يياعر ت ييدور ح ييول ال ييذات وال ييذات ت ييدور ح ييول تي ييح الري يياا والقص ييور الت ييي بك افت ييا
الداللية تشكل العركز الندسي لدى الشاعر.
أعا لدظة (النرجس) فقد وردت بالترتيب ال اني واد أتت عيج سبيل الحقيقة كقوله
فيييي روضييه والمندل األ فر

والنيييييرجييييييس اليييييفيييييواح غيييييب الييييندى

)(2

)(3

وفييي بتييا األحييياب يجانييب الحقيقيية عيييج سييبيل العجيياز كعييا فييي اولييه واييد بتييث إلييج

وزيره ابب ععار ببااة عب ورد النرجس إلج عجيس التشاء فيقول
قيييييييد زارنييييييا النيييييرجييييييييس اليييييييي كييييييييي

)(4

وحييييييييييان مييييين ييييومينا العشي

نسييج لنييا العتتعييد عبيير هييذا البيييت صييورش شييعية شيير

رالل ييا (النرجس)عيييج سييبيل

االستتارش العكنية التي تحعل ارينة ( ازرنا)والصورش الشعية هنا توحي بالتالاة الحعيعية التيي

()1العصدر ندسه . 99

()2ديواب العتتعد بب عباد . 16

()3العني ييدل التي ييود الطيي ييب الرائحي يية،العتج الوسي يييط  ، 911األذفر يقي ييال عسي ييح أذفي يير جيي ييد إلي ييج غايي يية
،العصدر السابَّ . 312

()4ديواب العتتعد بب عباد

. 64
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كانت تربط الشاعر بوزيره األ ير ابيب ععيار ،فرائحية النيرجس الزكيية تجسيدت فيي شرصيية

ابب ععار الذي كاب العتتعد ي ُك ُّب له الحب والود .

أو تصييويره لدتييل الرع يرش التييي تيقييي التحي يية عيييج الشيياربيب بتطيير أنداس ي ا النرجس ييية

فيقول

)(1

وراقييييييييتيييك بيالملبس العسجدي

فييييلقيييييتيييييييك بييييييالييييييينيييييييفييس النرجسي

وفي ضوء تتبتنا أللداظ النبات التي وردت في ديواب العتتعيد نيحيظ أب الشياعر اسيتقج

ألداظ يه عييب عتج ي الطبيتيية،نو فييي توظيد ييا ليدالليية عيييج عتيياب عرتيديية ،فييبتا القصييائد
تبرز عناصر الطبيتة ليتتبير عب الدرحة واالبت ا ،كقوليه فيي تصيوير عجييس عيب عجيالس
أنسه ،إذ يقول

)(2

ولييييقيييييد شيييييربيييت الييراح يييسطع نورها

واللييييييييل قييييييد مييييد اليييظييلم رداء

حييييييييتيييييى تيييبييييدى الييييبييييدر في جوزائه

ميييييليييييكيييييياً تييييينيياهى بهج ًة وبهاء

وتيييينييييياهيييييضييييييت زهييييير النيييجوم يحفه

ألالؤهييييييا فيييييييياسيييييييتكيييييمييل اآلالء

وتيييييييييرى اليييييكيييييييواكب كالمواكب حوله

رفييييييعيييييت ثيييييييييريييييياهييا عليه لواء

تتكس هذه األبييات صيورش ليحيياش الالهيية التيي كياب العتتعيد يحياهيا فيي اصيره ،فيقيد

لنا عبر هذه األبيات صورش عب إحدى لييالي أنسيه وسيتده عازجيا بييب الرعير والطبيتية التيي
أعدته بحشيد وافير عيب التشيبي ات العك دية التيي أغنيت عنصير التشيري

فالعتتعيد رأى فيي

صييورش البييدر والنجييو والكواكييب العحيطيية بييه فييي ليييية ظيعيياء صييورش أشييبه بيييتييه هييذه التييي

اضاها في اصره فشبه ندسه بالبدر العترب عيج عرشه وشبه حاشيته والجيواري العحيطيات
ب ييه ب ييالنجو والكواك ييب الت ييي تح يييط ب ييالقعر ،وكع ييا اس ييتدعت ص ييورش الب ييدر ص ييورش العي ييح ا ييد
استدعت صورش النجو العحتشدش حول القعر بألألت ا صورش العيح العحيطيب به.

أع ييا الجان ييب ا ر يير ع ييب ش ييتره يس ييترد الوج ييه الك ييالى ليطبيت يية تتبيي ي ار ع ييب الكد ييار

والتضييحية  ،وهنيياح شييتر عبيير بتناصيير الطبيتيية عييب بيئتييه الراص ية التييي يتتييز ب ييا عنييد
حدي ه عب الطبيتية،ال ييدرل فيي إطيار الحيديث العت يود عن يا ،إذ يصيف الشياعر الريياا
()1العصدر ندسه

. 54

()2العصدر ندسه . 28
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عتينية عيب تياريخ
والبساتيب وعجيالس األنيس في يا وعيا إليج ذليح ععيا كياب شيائتا فيي ع ارحيل ظ
راصييا لييه ارتبيياط و يييَّ بحاليية العتتعييد الندسييية وه يو يتيييش
األنييدلس  ،وانعييا يتجييه اتجاهييا
ًّ
عرحيته األريرش في ظل حكعيه باألنيدلس ابيل ريتيه عيب ابيل العيرابطيب ،بعيا هيي حالية اييَّ
يتور آرير نحيو الطبيتية؛ألن ا هيي بندسي ا
وتوجس وعتاناش حذر السيقوط؛ ععيا حعيل عتيه ش ا

اييد طي أر عيي ييا التغيييير ،إذ لي تتييد رييياا تجيوال وسي ر وسييعر ،ولي تتييد أن ارهييا أن ييارا ،وال
يار فييي عيييوب العتتعييد  .وعييب ي ل ي تتييد األحكييا النقدييية التييي صييدرت عيييج
يار أطيي ا
األطيي ُ
شيتر الطبيتية باألنيدلس فيي أبحياث ك ييرش عيب الدارسييب عربيا وعستشيرايب ،أحكاعيا صييالحة
تنس ي ييحب عي ي ييج الش ي ييتر األندلس ي ييي كي ي ييه أول ي ييه وآري ي يره دوب تعيي ي ييز ب ي يييب عراحي ي ييه العرتيد ي يية

أب وصييف
برصائص ي ا وسييعات ا،وعييه ف نييه ال يعكييب التسيييي بييالرأي القائييل والرالصيية ،ظ
يوير حسيييًّا لعباهج ييا،
الطبيتيية فييي األنييدلس كيياب عيييج الغالييب األع ي شييغدا بعحاسيين ا وتصي ا
تعو به بيب حيب وآرر ردقة عب حياش ،ودفقة عب عاطدية صياداة ).(1وج ظيل عيب ع ظير عييج
د ارسيية الطبيتيية فييي هييذا الشييتر ريي إلييج عييا ريي إليييه الييدكتور جييودت الركييابي أو إلييج
عتينية عيب
رالصة اريبة عن ا .ولكب إذا كانت هذه األحكيا تصيدَّ عييج شيتر فيي عرحيية ظ
عسيييرش الشييتر األندلسييي الطويييية ،ف ن ييا ال تصييدَّ بالضييرورش عيييج شييتر كييل عراحيييه .ولتييل

إبييدا هييذه العرحييية التييي عاش ي ا العتتعييد رييير ع ييال عيييج ذلييح ،فقييد انطب ي شييتره بطيياب
را

يش ظذ عب ع ل تيح األحكا ،.وعب ذلح اوله

تيييييبيييييكيييييي عييييليييييهيييييم شييينييبوس بعبرة
ييييييبييييييييكيييييي لها القصر المنيف تَلألت
تييييييييبييييييييكييييييي القييييييييان تجاوبت أوتارها

)(2

كييييييأتييييييييهييييييييا اليييييميييييتدافييييييييع التيييييار
شيييييرفيييييياتييييييه فييييييي خيييضرة األشجار

واوله في عوض آرر ير ي ولديه ،فيقول

)(3

يييييقولون لي صب ارً ال سبيل إلى الصبر

فييييييييي سيييييياحييييييييتييييييه تجاوب األطيار
سأبيييييكي وأبكي ما تطاول من عمري
ييييييزييييييد فيييييهل عند الكواكب من خبر

هييييييوى الييييييييكيييييوكييبان الفتح ثم شقيقه

()1في األدب األندلسي  ، 135، 134دار العتارف،عصر،ط1970، 3
()2ديواب العتتعد بب عباد 72

()3ديواب العتتعد بب عباد . 105

.
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تخيييييييميييييش لهفاً وسطه صفحة البدر

نيييييرى زهييييييييرهيييييييا فيييييي مييييييأتم كل ليلة

وهييو فييي هييذه األبيييات -والتييي سييبقت ا -يجييد أب الطبيتيية تشيياركه فييي الحييزب فييي هييذه

األبيات والتي سبقت ا،فالبدر والنجو والزهر في عصت كل لييية والغعيا يبكيي عشياركة ليه فيي
عصابه والعتتعد ينياجي ولدييه عحيد ا ل عيا ععيا بتيدهعا فيي القييوب عيب جيرور ونيدوب وعيا

استحال إليه عجده بتدهعا عب تبدد وان يار حتج ليو عيادا

ي ار العيوت عييج أب يريياه عقييدا

عصسو ار .

واولييه وهييو فييي األسيير يصسييج عيييج اصييوره بعييا حوتييه عييب طبيتيية راللبيية ،وعتعنيييا أب

يقضي ليية في فردوسه العستيب حييث الحيدائَّ الدسييحة والغيدراب العترعية ،عسيتظال بصفيياء

الزيتوب ،وعستعتتا بصصوات الطيور ،إذ يقول

)(1

مييييضييييييى زميييييين والييملك مستأنس به

وأصبيييييح عنيييييييه الييييييوم وهيييييو نفور

أ ل بنيييييييييي ميييييييييياء السيييييييماء زمانهم

و ل بنيييييييييي ميييييييييييياء اليييييييسماء كثير

فيييييييييميييييييا ميييييياؤها إال بيييييكيييييييياء عليهم

يفيض عليييى األ كبييييييياد منه بييييحييييور

ولتل عا ذكرناه هو عب أه عا رأيناه في عتج ألداظ النبات في ديواب العتتعد.

معجم ألفاظ اللون:

ير باأللديياظ اليونييية والداليية عيييج اليييوب التييي كونييت
يتييد شييتر العتتعييد ارفييدا ع ع يا و ي ظا

لوحات وصو ار وعشاهد وعوضوعات ندسية واجتعاعية؛وعييه ف ب الغاية عيب العتجي الييوني
ه يي الكشييف عييب ال يراء اليغييوي فييي لغيية الشيياعر؛ألنه عييب الجوانييب الع عيية إعطيياء لوحييات
وصييور عتتييددش لأللديياظ اليونييية ععييا يسيياعد ذلييح فييي إدراح الصييية الدنييية بينييه وبيييب أج يزاء
البحث،لييذلح ارتصينييا أب نرتييب تيييح العدييردات واأللديياظ اليونييية عيييج وفييَّ الترتيييب ال جييائي
وكعا وردت في الديواب.
معجم ألفاظ اللون التي وردت في ديوان المعتمد بن عباد مرتبة ترتيباً ألف بائياً
ت

المفردة

التكرار

الصفحة/البيت

ت

المفردة

التكرار

الصفحة/البيت

-1

األبيض

2

2/12، 5/11

-7

األسمر

2

8/92 ، 2/12

-2

األحوى

1

1/2

-8

األسود

2

12/10 ، 8/4

-3

األحمر

4

، 3/96 ، 3/4

-9

األصفر

3

8/23 ، 2/16

()1العصدر ندسه . 99
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6/44،

4/120 ، 5/98

8/54

-4

األحور

1

4/16

-10

اللمى

2

4/120، 4/6

-5

األخضر

2

4/120 ، 4/17

-11

اللمياء

1

5/120

-6

األزهر

1

5/16

-12

األملح

1

4/15

في ضوء تتبتنا أللداظ عتج اليوب التي وردت فيي دييواب العتتعيد -وكعيا هيو عبييب
في الجدول العذكور آندا -نيحظ أنه ليس هناح عب ليوب ايد لديت انتبياه العتتعيد ولكيب يبقيج
اليي ي ي ييوب األحعي ي ي يير هي ي ي ييو اليي ي ي ييوب األسي ي ي يياس وأري ي ي ييذ نسي ي ي ييبة كبي ي ي ي يرش عي ي ي ييب بي ي ي يييب األل ي ي ي يواب فقي ي ي ييد

تكرر(أرب )عرات،وعب ذلح اوله واد ورد بداللته االيجابية لييدل عييج الجعيال والجينس وكيل
أنوا الش وش)،(1إذ يقول

)(2

أرى نييييييكهيييية المسواك في حمرة اللمى

وشيييييياربييك المخضر بالمسك قد خطا

عييييييييييييسييييييييى قييييييزحييييييياً قييييييبلته فإخاله

عيييييييلى الشفة اللمياء قد جاء مختطا

كعييا جيياء بداللتييه السيييبية ليييدل عيييج العييوت والييدعاء الع ارايية فييي الحييروب والعييوت

ار يا ندسه

)(4

قيييييبيييييير الييييغريب سقاك الرائح الييغادي

)(3

يقييول

حيييييييقييييييياً ظييييفييييرت بييأشلء ابن عباد

بييييالمييييوت أحيييمر بالضرغامة العادي

بيييياليييطاعين الضارب الرامي إ ا اقتتلوا

فييي حيييب أب اليييوب األصييدر اييد تكييرر (عيرتيب) فقييد ورد بداللتييه االيجابييية ليييدل عيييج

األنو ة والدفء التاطدي والعودش)،(5إذ يقول

)(6

ليييييجاءتيييييك صيييييييفراء عييييينييييد اليييييمييينا

م تيييييييييسيييييييييري مييييين األفيييييق األبييييعد

وعيييييييليييييييتييييييييك بييييييييياليييييييريييييق ليييو أنه

أتييييييييييييييييييييييح ليييييي ي اليييييزهييييد لم يزهد

()1ينظيير صييورش اليييوب فييي الشييتر األندلسييي د ارسيية داللييية وفنييية ، 188د .حييافظ العغربييي ،دار العناهييل
ليطباعة والنشر،بيروت،لبناب1429ه2009-

()2ديواب العتتعد بب عباد . 120

.

()3ينظر صورش اليوب في الشتر األندلسي دراسة داللية وفنية .180
()4ديواب العتتعد بب عباد . 96

()5ينظر صورش اليوب في الشتر األندلسي دراسة داللية وفنية .200-195
()6ديواب العتتعد بب عباد .54
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واييد ورد بداللتييه السيييبية ليييدل عيييج رريييف التعيير والييوهب والحييزب والييذبول والتالشييي

والشحوب والتذاب)،(1وع ال ذلح اوله واد أضناه ال وى،فيقول

)(2

الييييقيييييييليييييب قيييييييد لييييييييج فيييييمييييا يقصيير

والييييييوجيييييييد قيييييد جيييييييل فيييييميييا يستر

والييييييييدمييييييييييع جييييييييييار قيييييييييطيييييره وابل

والييييييييجسيييييم بيييييييييييال ثييييييييوبيييه أصفر

ويتييدارل اليييوب األبيا(الييذي يييدل عيييج النقيياء والصييداء) ع ي اليييوب األرضيير(الذي

يدل عيج الحياش)

)(3

والذي تكرر كل عن عا(عرتاب) ليدلل عب رالل هذه األلواب عيج جسيد

غال ب ي الطيتة جعيل العنظير ذي بشيرش بيضياء ناصيتة وعالبيس رضيراء جعييية رآه فيي

عتركة الزالاة ورور الشباب تدور عنه كزهرش الب ار،إذ يقول

)(4

أخييييضييييير فيييييييي أبيييييييييض تيييييييبييييييييييدى

ليييييييييييييييك آسييييييييي و ا بيييييييييهييييييييييييياري

فيييييييقيييييييييد حييييييييييوى مييييييجيييييييلسي تماماً

إن يييييييييك ميييييييييين ريييييييييقييييييييه عييييقًاري

(5

أعا اليوب األسود فقد اسيتردعه الشياعر لييدل عييج الحيزب وألي الديراَّ اليذي يتترييه فيقيول

عيييييييين فيييييييؤادي دجييينييييييييية اليكيييييربات

يييييا هييييلالً إ ا بييييدا لييييييي تيييييجييييليييييييييت

(6

فييييي سييييواد الييييييقييييييلوب والحدقات

فيييييييتييييييييرفييييييييييق بييييييييييميييييدنف أنت منه

إب عييا ذكرنيياه آندييا هييي أبييرز اسييترداعات العتتعييد بييب عبيياد ل ييذه األليواب اياسييا بيياأللواب

األرييرى و الحظنييا فييي ضييوئ ا ادرتييه عييب رييالل تيييح األلديياظ اليونييية عيييج تصييوير ندسيييته
وادرتييه عيييج تصييوير العدارايية التييي عاشي ا بيييب حييياش التييز والعجييد فييي القصييور وبيييب حييياش

الذل وال واب في األسر .
معجم أأللفاظ المكانية:

()1ينظر صورش اليوب في الشتر األندلسي دراسة داللية وفنية .200-195
()2ديواب العتتعد بب عباد .16

()3ينظر صورش اليوب في الشتر األندلسي دراسة داللية وفنية .206
()4ديواب العتتعد بب عباد .17
()5العصدر ندسه .4

()6دنف العريا،العتج الوسيط .298
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لأللدياظ العكانييية دور كبيير فييي تشييكيل الين

وانسييجاعه،والتتبير عيب الحاليية الندسييية

التي يعر ب ا الشاعر فالعكياب يتشيكل دائعيا ويتييوب وفيَّ الحالية ا نسيانية ) (1ولتيل عيا ورد
عب ألداظ عكانية عند العتتعد دالالت راصة وهذا عا سنبينه بتد اييل بتد أب نبييب األلدياظ

العكانية التي وردت عنده.
األلفاظ المكانية التي وردت في ديوان المعتمد بن عباد مرتبة ترتيباً ألف بائياً
ت

العدردش

التكرار

ت

الصدحة/البيت

العدردش

التكرار

الصدحة/البيت

-8

شلب

1

7/11

-1

أغمات

4

، 13/98 ، 1/95

القصر

9

12/98 ، 7/95

-2

بلنسية

1

1/71

-9

2

5/69 ، 9/64

-3

حمص

2

10/99، 10/99

-10

قرطبة

، 1/96 ، 5/69

-4

الدار

2

10/97، 9/9

-11

القبر

3

-5

رندة

1

5/69

-12

المجلس

1

2/64

-6

السرير

1

10/98

-13

المنبر

1

10/98

-7

السجن

2

2/111 ، 8/110

---

----

--

-----------

11/100، 1/100

، 12/98 ، 8/99،
8/99

12/98،

، 4/11، 7/99،
1/49

10/99

-----

فييي ضييوء الجييدول العييذكور آندييا نيحييظ أب األلديياظ العكانييية التييي وردت فييي دي يواب
العتتعد بب عباد يعكب تقسيع ا إلج اسعيب
األول ألد ي ي يياظ عكاني ي ي يية أليد ي ي يية وه ي ي ييي ( بينس ي ي ييية،حع
،رندش،سرير،شيب،القصر،ارطبة،العجيس،العنبر) .

وال ي ي ييدار ويقص ي ي ييد ب ع ي ي ييا أش ي ي ييبييية،

الثاني ألداظ عكانية عتادية وهي (أغعات وهي عكاب أسره  ،السجب،القبر)
( )1بحييث(ابب رداج يية وتش ييكيل الن

)الييذات تبح ييث ع ييب ندس ي ا ف ييي إط يياري الزعيياب والعك يياب ،194عي ييي

الشر ،عجية دراسات،عج، 3/ ، 18/الجاعتة األردنية ،ععاب. 1996،
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نجد أب لدظة (القصير) وهيي عيب األلدياظ األليدية ايد اسييطرت عييج فكير العتتعيد فقيد
تكررت(تس عرات) وال عجب في ذلح فتيح القصيور تع يل وطنيه األ (أشيبييية) عنيزل ل يوه

وشبابه وعرت ذكرياته وأحالعه وعب ذلح اوله

)(1

أال حيييييييي أوطييييياني بشييييييلب أبييييييا بكر

وسييييييلهن هل عهد الوصال كما أدرى

وسلم على قصر الشراجيب عيييين فتى
ً
مييييييييينييييييازل آسيييييييياد وبييييييييييض نيواعم

ليييييييييه أبييييييييييداً شييوق إلى لك القصر

فناهيك من غييييييييل ونييياهيك من خدر

ك ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييذلح ارتبط ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت األلد ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياظ األر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرى بعدينت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه أش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييبييية

(حع

،الدار،العجيس،العنبر،الس يرير)وهي تنييدر تحييت األعيياكب األليديية التييي كيياب يتيش ي ا

وهي ييي عي ييوطب األلدي يية واالنتعي يياء لتيي ييح األرا،أو األعي يياكب التي ييي كي يياب يرتادهي ييا في ييي صي ييباه

ع ل(بينسية،رندش،شيب،ارطبة) وعب ج ة أريرى نجيد أب اليدظية العكانيية العتاديية(أغميات)
العدينة التي ندي إلي ا اد استحوذت عيج فكر العتتعد وال غرابة في ذليح ف يي عكياب أسيره
والسييجب الييذي بقييي ريييف أسيواره حتييج ععاته،لييذا في ب لدظة(السييجب) ارتبطييت بصغعييات وعييب

ذلح اوله عودعا عجعوعة عب السجناء الذيب أفر عن
تييييييخلييييييصتم من سجن أغمات والتوت

يوسف بب تاشديب،فيقول

)(2

علييي قيييييود لم يحن فكها بعد

وتشاؤعه وندوره عب تيح األعاكب يتبر عب عداراة ضدية ،فاألعاكب األليدية تع يل ليه

الحي يياش أع ييا األع يياكب العتادي يية فتع ييل ل ييه العوت،وه ييذا ع ييا أفص ييحت عن ييه لدظ يية(القبر) الت ييي
تكررت ( الث)عرات وعب ذلح اوله عندعا أحس بدنو وفاته وهو في األسر فيقول

)(3

قييييييبييييييير اليييييغرييب سقاك الرائح الغادي

حيييييييقيييييييياً ظييييييفيييرت بأشلء ابن عباد

قضى اهلل في حمص الحمام وبعثرت

هنيياليييييك ميينيييييييا ليييييييلييييينيييييشيييور قبور

واوله وهو في األسر

)(4

:

ونجييد أب العتتعييد اييد ارتيطييت عنييده أحاسيييس الحييياش بصحاسيييس العييوت عييب رييالل

األعيياكب التييي ذكرهييا فييي بيتييه فيي(حع

) عييب األعيياكب األليديية التييي وردت فييي صييدر البيييت

()1ديواب العتتعد بب عباد . 11
()2العصدر ندسه . 95

()3ديواب العتتعد بب عباد . 96
()4العصدر ندسه . 99
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ليتتبير عب أشبييية عوطنيه األ وعرتي طدولتيه وحياتيه ،و(القبر)وهيو عيب األعياكب العتاديية
الذي يع ل العوت واد استحضره الشاعر وهو في أسره .
معجم ألفاظ الزمان:

الييزعب ع ييل العكيياب يتيييوب بحسييب الحاليية الندسييية ولييئب فصييينا بين عييا وذلييح عييب أجييل

الد ارس يية األكاديعي يية

)(1

وا ييد ج يياءت ألد يياظ ال ييزعب ف ييي عتجي ي العتتع ييد عتبي يرش ع ييب أحاس يييس

وصراعات ندسية عرت عند الشاعر ،فدي بتا األحياب يتبر عيب ريالل ألدياظ اليزعب عيب
عشيياعر الدييرر والسييرور والتديياؤل وهييذا عييا نجييده ابييل األسيير ،فييي حيييب نجييد أب ألديياظ الييزعب

تتبر عب األ

التي انتابت الشاعر وهذا عا نجده عنيد واوعيه فيي األسير وهيذا عيا سينبينه

بتد اييل بتد أب نبيب ألداظ الزعب التي وردت عنده .
ت

ألفاظ الزمن التي وردت في ديوان المعتمد بن عباد مرتبة ترتيباً ألف بائياً
المفردة

الصفحة/البيت

التكرار

الصفحة/البيت

ت

المفردة

التكرار

-1

األبد

1

1/7

-8

الغد

2

6/92 ، 5/55

-2

اآلصال

1

2/65

-9

الليل

6

، 7/60 ، 1/28 ، 7/26

-3

الدهر

17

2/37 ، 4/36

-10

المدة

1

-4

الزمن

9

2/117 ، 1/100 ، 1/98
4/68، 6/39،

7/10

2/99 ، 4/96،
،

5/101

9/101
4/107

،
،
،

5/107

،

1 /108

،

5/109

،

8 /108
5 /110
5/114،

،

،

3/115
2/115،
، 2/15 ، 1/7

-11

المساء

2

4/68 ، 2/49

()1ينظر الزعاب الوجودي ، 135-134عبد الرحعب بدوي،دار ال قافة،بيروت. 1973،
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4/39، 4 /37
5/55 ، 7/42،

،

1/99

1/103
2/103

،
،

-5

الساعة

2

7/44 ، 1/32

-12

النهار

1

3/10

-6

الصبح

5

، 8/26، 1/1

-13

اليوم

10

، 2/62 ، 5/53 ، 5/34

-7

العام

1

2/49 ، 3/29
7/60 ،

، 7/98 ، 6/70 ، 1/64
، 4 /106 ، 1/99 ، 8 /97
1/119

5/25

---

----

--

----------------

ف ييي ض ييوء الج ييدول الع ييذكور آند ييا نيح ييظ أب األلد يياظ الزعاني يية الت ييي وردت ف ييي ديي يواب

العتتعد بب عباد يعكب تقسيع ا إلج اسعيب

األول الزعب العتجدد والعتدفَّ الذي يوحي بالحياش وهذا عا نجده ابيل األسر.
الثيياني الييزعب الييذي يوصييف بال بييات والركييود والتبيياطؤ وهييذا عييا نتيعسييه عنييد واوعييه فييي

األسر.

ولتي ي ييل القس ي ي ي األول عي ي ييب هي ي ييذا الي ي ييزعب نجي ي ييده في ي ييي أول حياتي ي ييه عيكي ي ييا ،وعي ي ييب ذل ي ي ييح

لدظتي(الييل/الصبى) كقوله في رسول العتتص بب صعادر الذي أبيغه أنه بات عييج ايرب
عب أشبييية وأنه سيدد إليه صباحا فقال فيه العتتعد
سييييييييأكيييييييييييتييييييم الليل ميييا ألقاه من بعد

)(1

وأسيييييييأل الصيييييبح عنكم حين يبتسم

ولدظتي(الصبى/العسيياء) وعييب ذلييح اولييه وهييو يييدعو لييه أصييحاب لييه بييالزهراء إلييج
اصر البستاب بقرطبة

)(2

فييياطليييعييييييييوا عييييييينييدنا بدو ارً مساء

قييييييييييد طيييييييلعييييييتم بها شموساً صباحاً

و نجد أب الزعب يتباطص عند واوعيه باألسير ،ونيحيظ عيب ريالل الجيدول العيذكور آنديا

اسييتحواذ لدظيية (الييدهر) عيييج فكيير العتتعييد فقييد كانييت سييطوته كبي يرش عييييه وال سيييعا بتييد عييا

()1ديواب العتتعد بب عباد

()2العصدر ندسه . 49

. 60
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آلييت إليييه أعييوره عييب عيييح إلييج أسييير فقييد تكييررت اليدظيية (سييب عشيرش عيرش) وكيياب عوادييه عييب
الدهر في اتجاهيب
األول كاب العتتعد يقف عواف السارط عنه وعب ذلح اوله
قييييييييبيييييح الييييييييييييدهييييييييير فييييما ا صنعا ؟

)(1

كيييييييييلييييييييييمييييييا أعيييييييييطيييييى نفيساً نزعا

فالشاعر هنا يكشف صولة العقيادير وسيررية اليدهر ويت عيه بالريانية والتقييب فبقيدر عيا

أفرحه نجده ا ب يعيت كل صدى ليدرر في ندسه .
الثاني يرضخ لقضاء اب وادره ويتود إلج حعج ا يعاب وعب ذلح اوله
نيييييييييعييييييييييم،هييييييو الييحق وافاني به قدر

)(2

ميييييييييين الييييييييييييسمييييياء فوافاني لميعاد

ولتييل الييزعب عنييد العتتعييد بييب عبيياد يتكشييف فييي ضييوء العقارنييات التييي يجري ييا ابييل

واوعه في األسر وبتده ف و يتيوب –كعا اينا-بحسب الحالة الندسية التي يعر به وعيب ذليح
اوله

)(3

كييينييييت حييييييلف الييييييندى ورب السماح

وحييييبيييييييييييييب اليييييينفيييييييوس واألرواح

إ يييييمييييييينيييييييييي للييييييب ل ييييوم العيطايا

وليييييييقيييييييبيييييييض األرواح يوم الكفاح

وشييييييييمييييييييالي لييييييقيييييييبيييييييض كل عنان

يييييييقيييييييحم الخيييييل في مجال الرماح

وأنيييييييا الييييييييييوم رهيييييين أسيييييير وفيييييييقر

ميييييستبيييييياح الحمى مهيض الجناح

ال أجيييييييييييييييب اليييصريخ إن حضر النا

س وال اليييييييمييييييعتيييفين يوم السماح

نج ييد ف ييي ه ييذا ال يين

أب الش يياعر يق ييارب ب يييب زعن يييب ع ييب ر ييالل األلداظ(كن ييت...يو

الكدييار..يو السييعار)فالزعب األول ابييل األسيير إذ كيياب الشيياعر وهييو عيييح أاييرب إلييج ندييوس
النيياس يييو كيياب عسيير ار يعينييه ليكيير وبييذل التطايييا واييبا األروار يييو الن يزال فييالزعب فييي
العاض ييي حرك يية وتج ييدد وت ييدفَّ،في ح يييب ي ييوحي الحاض يير ب ييالجعود والتر يير والتب يياطؤ وا ييد
جسييدته لدظيية(اليو ) التييي تكييررت فييي ديوانه(عشيير)عرات واييد وردت فييي الغالييب بييدالالت

( )1ديواب العتتعد بب عباد . 108
( )2العصدر ندسه

. 96

( )3العصدر ندسه . 94
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س يييبية ف يياليو عن ييده ال صي ي ار وال ني يزال وال عقارع يية أع ييداء وال تيبي يية لن ييداء عس ييتجير وانع ييا
األغالل والقيود اد حدت عب حركته وايدته .

وععييا سييبَّ تتضييى لنييا الرؤييية الندسييية عييب رييالل ألديياظ الييزعب التييي وردت فييي دي يواب

العتتعييد فقييد ااترنييت صييورش العاضييي بالتديياؤل والداعيييية فييي حيييب ااترنييت صييورش الحاضيير
والعسييتقبل بالتشيياؤ وعييد الداعيييية وهييذا عييا عبييرت عنييه األلديياظ الزعانييية التييي وردت فييي
ديوانه .
الخاتمة وأهم النتائج

 -1الحظنيا فييي عتجي ألديياظ الحيرب أب العتتعييد بييب عبيياد ايد يسييتتعل األلديياظ الحربييية
في سياا ا العتتياد لتصيوير الحيرب والتيي اتريذت عيب العيديى وعياء ل يا عصيو ار بسيالته فيي

ساحة الحرب وادرته عييج عواج ية األعيداء والدتيح ب ي واذا وصيدنا عتجي تييح األلدياظ اينيا
أن ييا ألديياظ حربييية وردت فييي سييياَّ عييدحي حربييي ،وعييب جانييب آريير نيحييظ أب فييي شييتر
العتتعييد ك ي ير عييب الصييور الشييترية ذات األلديياظ الحربييية وردت فييي سييياَّ الغييزل وهييو نييو
عييب التحييول األسيييوبي لديييه والييذي انتكييس بشييكل عباشيير عيييج التحييول اليدظييي عييب رييالل
استرداعه أللداظه عيج سبيل الحقيقة أو االنحراف عجا از .

 -2وجييدنا أب التصييوير العسييتقج عييب العتج ي الحربييي عجييرد تقييييد ليقييدعاء ،ولكنييه فييي

الوا ييت ندس ييه يت ييد أيض ييا عجعوع يية ع ييب الرواس ييب العرتزن يية ع ييب فك يير الش يياعر تنس يياب ع ييب
الالوعييي لتشييكل الصييورش وهييذا عائييد إلييج ظييروف حييياش العتتعييد الييذي عيياش فييي بيئيية عترفيية
تحيييط ب ييه الج يواري والقي يياب الجع يييالت وفييي الوا ييت ندسييه ن ييرى حي يياش العتتعييد عييئيية بييالدتب

والحروب فتايش ا لحظة بيحظة  ،وعز بيب ألداظ الحرب والغزل عزجا عوفقا.

 -3لقييد كانييت لد ارسيية هييذه العدييردات وطريقيية اسييترداع ا ودالالت اسييتتعال ا واألسيياليب

التي يتكئ عيي ا وتحديد عوااي وجودهيا فيي التسيسيل البنيائي ليقصييدش واألجيواء التيي تحييط
ب ا والكيدية التي تصتي بعوجب ا ترس الصورش التي تتحدد في يا شرصيية الشياعر وعيا يترتيب
عيييج اسييتردا العدييردش عييب حيياالت ندسييية وعييا تتبيير عنييه عييب عظيياهر اجتعاعييية وعييا تؤديييه
عييب عتيياني تت يراك أصييول ا فييي ذهييب الشيياعر وتطدييو عييب رييالل الر يزيب الييذي تحييتدظ بييه

ذاكرته لتتركب أععاال شترية وتتوافَّ أغراضا ل ا تص يرها في ععَّ األحاسيس ا نيية التيي
تحيط بالحالة الشتورية الحادش أو العتصججة أو الوجدانية.
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فوَّاز أَمحد حممد صاحل

 -4إب الحقييول التييي طرا ييا العتتعييد بييب عبيياد فييي تشييكيل عتجعييه الشييتري ك ي يرش واييد ال
يتس العجال لذكرها جعيتا وعا يعكيب اوليه عيب هيذا التشيكيل هيو أب الشياعر يتصيرف فيي

األلديياظ ويبتكيير صييوره انطالاييا عييب الحقييول التييي يوظد ييا فيرس ي أهدافييه وينييال عبتغيياه عييب
رالل التص ير في عتيقيه فيتجاوب عته.
 -5حيير

العتتعييد عيييج انتقيياء عدرداتييه التييي تتبيير عييب تجربتييه الذاتييية وتصييوير حالتييه

الندسيية دوب أب يجعييد تييح األلديياظ فيي حييدود دالالت ييا العتجعيية ،ف ييو يدكك يا ويركب ييا عييب
جديييد ليصيين ألداظييه العصييورش فييي لحظييات إبداعييه ويعنح ييا ظييالال عوحييية ،وعي ذلييح ف نييه
البييد أب نشييير إلييج أب الجعييال الدنييي فييي اليدييظ العصييور ال يتييود إلييج العدييردش وحييدها وانعييا
إلج السياَّ وعا يتحقَّ عب تآلف وانسجا بيب عدرداته العجاورش .

-6ال تح ي ييد عت ي يياني الكيع ي ييات ب ي ييالقي التجريدي ي يية التاع ي يية العش ي ييار إلي ي ييا ف ي ييي العتجع ي ييات

والق يواعيس ،بييل تحيييط بكييل كيعيية ظييالل عييب العتيياني الندسييية والتاطدييية العرتيديية وتكسييب ا
ألوانا عب األحاسيس واألريية التي تع ل ايعت ا التتبيرية  .س
Dictionary Choices of AL Mutamed Bin
"Abads Poetry " 488A H .
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Abstract
This Study investigates the language of the Andalusia Poet
AL-Mutamid Ibn Abbad of Seville (437-484h) . Who is regarded
the most outstanding Poet in the era of al tawaif . The research
Collected the vocabulary. mentioned in the diwan and arranged
them alphabetically them ,the vocabulary were Classified into
groups depending on their use literally or figuratively .the study
shows that the poet AL Mutamid had an love of Synonymous and
derivative words .Which reflects the poets Knack for words choice.
Keywords: vocabulary, statistics, literature.
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